ﺧﻼف ﺳﻧﮕﯾن  -ﻓﺻل اول

ﻣﮭران ﮐﺎﺳﭘﯾن در ﻣﮭر ﻣﺎه ﺳﺎل )_(1311ھﺟری ﺷﻣﺳﯽ_ ﺷﻣﺎل اﯾران در اﺳﺗﺎن ﻣﺎزﻧدران ﻣﺗوﻟد ﺷد .ﺧﺎﻧواده او ﻣوﻗﻌﯾت ﻣﺎﻟﯽ
ﻣﻌﻣوﻟﯽ داﺷﺗن آن ﯾﮏ ﭘدر ﻧظﺎﻣﯽ ﮐﮫ اﻟﺑﺗﮫ ﺑﻌد از  13ﺳﺎل ﺧدﻣت از ﻧظﺎم ژاﻧدارﻣری ﺑﯾرون آﻣده و ﺑﮫ ﮐﺷﺎورزی ﻣﯽ ﭘردازد.او
ﻣﺎدری ﺧﺎﻧﮫ دار داﺷت و دو ﺑرادر ﺑزرﮔﺗر از ﺧودش ھم داﺷت ﺑﮫ ﻧﺎم "ﻣﮭرداد و ﻣﮭرﺷﺎد دو ﺑرادراش ﻓﻘط ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﺳﺎل ﺗﻔﺎوت
ﺳﻧﯽ داﺷﺗن اﻣﺎ ﻣﮭران ﺣدود ﯾﮏ دھﮫ ﺑﺎ آن ھﺎ ﺗﻔﺎوت ﺳﻧﯽ داﺷت .ﺑرادراﻧش ﻣﮭرداد و ﻣﮭرﺷﺎد ﺗﺣﺻﯾل را در ﺷﮭری دور ﻧﯾﻣﮫ
ﮐﺎره رھﺎ ﮐردن .ﺑرادراﻧش ﺑﯾﺷﺗر ﻣوارد ﺑﮫ او ﺣﺳﺎدت ﻣﯽ ﮐردن آن ھم ﺑﺧﺎطر ﻓرزﻧد ﮐوﭼﮏ ﺧﺎﻧواده ﺑود و ﭘدر و ﻣﺎدر ﻣﻌﻣوﻵ
ﻋﻼﻗﮫ ﺧﺎﺻﺗﯽ ﺑﮫ ﻓرزﻧد ﮐوﭼﮏ ﺧﺎﻧواده دارﻧد اﻟﺑﺗﮫ ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ﺑرادران ﻣﮭران ھﯾﭻ وﻗت دوﺳت ﻧداﺷﺗن ﺑﮫ او آﺳﯾﺑﯽ ﺑرﺳد اﻣﺎ اﯾن
دﻟﯾل اﺻﻠﯽ ﻣﺷﮑﻼت ﺧﺎﻧواده ﻧﺑود ھﻣﺎن طوری ﮐﮫ ﮔﻔﺗم ﭘدر ﺧﺎﻧواده در ﻧظﺎم ﺧدﻣت ﻣﯽ ﮐرد ﮐﮫ اﻟﺑﺗﮫ رﻓﺗﺎر او ھم در ﺧﺎﻧﮫ ﻣﺛل
ﯾﮏ ﻧظﺎﻣﯽ ﺑود ﮐﮫ ﺑرادارن ﺑزرﮔﺗر از اﯾن رﻓﺗﺎر ﻧظﺎﻣﯽ اﺻﻶ ﺧوﺷﺷﺎن ﻧﻣﯽ آﻣد ﺑﮫ ﺧﺻوص ﺑرادر ارﺷد ﯾﻌﻧﯽ ﻣﮭرداد .ﺑﺎ رﻓﺗﺎر
ﭘر ﺧﺎﺷﮕراﻧﮫ ﻣﮭرداد ﺧﺎﻧﮫ ﺑﮭم ﻣﯽ رﯾﺧت .ﻣﮭران ﮐﮫ  5ﯾﺎ  6ﺳﺎل ﺑﯾﺷﺗر ﻧداﺷت ھر وﻗت دﻋوا ﯾﺎ ﺟر و ﺑﺣﺛﯽ در ﺧﺎﻧﮫ ﻣﯽ ﺷد ﻣﯽ
رﻓت در ﮔوﺷﮫ ای ﭘﻧﮭﺎن ﻣﯽ ﺷد و ﺑدن اش ﻣﯽ ﻟرزﯾد .ﻣﮭران ﺑﭼﮫ ﮔوﺷﮫ ﮔﯾری و ﮐم ﺣرﻓﯽ ﺑود و ھﯾﭻ وﻗت دوﺳﺗﯽ ﻧداﺷت در
ﺑﺎزی ھﺎی ﮔروھﯽ ﺑﺎ ﺑﭼﮫ ھﺎی ھم ﺳن ﺧودش ﺑﺎزی ﻧﻣﯽ ﮐرد و ﺑﺧﺎطر ھﻣﯾن رﻓﺗﺎر ھﺎ" ﺑﭼﮫ ھﺎ آن را ﻣﺳﺧره ﻣﯽ ﮐردن در ﻣﺎﺑﯾن
اﯾن درﮔﯾری ھﺎ ﺑرادر ﺑزرﮔﺗر ﺑﺎ ﭘدر "ﺟر و ﺑﺣث ھﺎی ﺷدﯾدی ﺑﯾن ﭘدر و ﻣﺎدر اش رخ ﻣﯾداد ﮐﮫ ﺧﺎﻧﮫ را ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ ﻣﯾدان ﺟﻧﮓ
ﺗﺑدﯾل ﻣﯽ ﮐرد اﯾن ﺑﺎﻋث ﻣﯽ ﺷد ﮐﮫ ھﻣﮫ از ﺧﺎﻧﮫ ﻓراری ﺑﺎﺷن .ﻣﮭرﺷﺎد ﮐﮫ ﻋﺎﺷﻖ ورزش ﺑوﮐس ﺑود ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﯾرون ﺑود و ﺑرادر
ﺑزرﮔﺗر ﻣﮭرداد در ﺧﺎﻧﮫ ﻣﯽ ﻣﺎﻧد"ﭘدر ھﻣﮫ ﺑﮫ ﮐﺷﺎورزی ﻣﯽ ﭘرداﺧت و ﻣﺎدر ﺧﺎﻧﮫ ھم ﺧﺎﻧﮫ داری ﻣﯽ ﮐرد .ھﻣﮫ ﺷﺎن ﺑﮫ طوری
ﻧﺎراﺣت" ﭘرﺧﺎﺷﮕر و ﺑﯽ ﺣوﺻﻠﮫ ﺑودن .ﺷب ﮐﮫ وﻗت ﺷﺎم ﻣﯽ ﺷد وﻗﺗﯽ ھﻣﮫ دور ھم ﺟﻣﻊ ﻣﯽ ﺷدن اﻧﮕﺎر از ﻣراﺳم ﺧﺎک ﺳﭘﺎری

آﻣدن.ھرﮐﺳﯽ ﻏذای ﺧودش را ﻣﯽ ﮔرﻓت و ﺑﮫ ﮔوﺷﮫ ای از ﺧﺎﻧﮫ ﻣﯽ رﻓت اﻣﺎ ﻣﮭران از اﺳﺗرس ﺑﺎﻻ دﺳﺗﺎن ﮐوﭼﮏ اش را ﻣﯽ
ﻓﺷﺎرﯾد و دﻋﺎ ﻣﯽ ﮐرد ﮐﮫ ﺟر و ﺑﺣﺛﯽ ﻧﺷود و ھر وﻗت از ﻣﮑﺗب ﻣﯽ آﻣد آرزو داﺷت ﮐﮫ ﺧﺎﻧﮫ آرام ﺑﺎﺷد .او در ﻣﮑﺗب ھم ﮔوﺷﮫ
ﮔﯾر ﺑود و در درس ھم ﺿﻌﯾف ﺑود او ﺗﺎزه ﺑﺎ دو دوﺳت ﺑﮫ ﻧﺎم ﻣرﺗﺿﯽ و اﺣﻣد آﺷﻧﺎ ﺷد .ﻣرﺗﺿﯽ ﺧﯾﻠﯽ وﺣﺷﯽ ﺑود ﭼون ھﻣﯾﺷﮫ
از دﯾوار ﻣردم ﺑﺎﻻ ﻣﯽ رﻓت و ھﻣﺳﺎﯾﮫ ھﺎ از او ﻧﺎراﺿﯽ ﺑودن .اﺣﻣد ﺑﯽ ﭘدر ﺑود و ﯾﮏ ﺑﭼﮫ ﺣﺳود و ﻋﻘده ای ﺑود ﮐﮫ ھﻣﯾﺷﮫ
ﻣﮭران را ﺑﮫ ﻧﺎم ﺷوﺧﯽ اذﯾت ﻣﯽ ﮐرد ((.ﯾﮏ روزﮐﮫ ﻣﻌﻠم ﻣﮑﺗب از ﺑﭼﮫ ھﺎ درس ﭘرﺳﯾد:ﮔﻔت ﮐﮫ اﮔر اﻣروز ﮐﺳﯽ درس ﺑﻠد
ﻧﺑﺎﺷد ﻓﻠﮏ ﻣﯽ ﺷود"ﻣﮭران ﺑﮫ ﺷدت ﺗرﺳﯾد اﻟﺑﺗﮫ ﺑﭼﮫ ھﺎی دﯾﮕر ھم ھﻣﯾن طور .درس ﭘرﺳﯾده ﺷد ﻣﮭران و ﭼﻧد ﺗن از ﺑﭼﮫ ھﺎ ھم
ﺑﻠد ﻧﺑودن آن ھﺎ ﻣﯽ ﺗرﺳﯾدن و ﮔرﯾﮫ ﻣﯽ ﮐردن"ﻣﮭران آﺧرﯾن ﻧﻔر ﺑود ﭼﯾزی ﻧﻣﺎﻧده ﺑود ﮐﮫ ﻧوﺑت ﻓﻠﮏ ﻣﮭران ﺑﺷود ﮐﮫ ﻣﮭران از
اﺳﺗرس زﯾﺎد ﺑﮫ ﺳﮑﺳﮑﮫ ﺷدﯾد ﻣﯽ ﮐرد ﺑﮫ طوری ﮐﮫ ﻓرﺳت ﻧﻔس ﮐﺷﯾدن ﻧداﺷت در اﯾن ﺣﺎل ﻣﻌﻠم ﻣﮑﺗب وﻗﺗﯽ ﺻورت ﻗرﻣز
ﻣﮭران ﺑﺎ آن ﺳﮑﺳﮑﮫ ﺷدﯾد را دﯾد ﮔﻔت :ﺗو ﭘﺳر ﺑرو ﺑﯾرون آﺑﯽ ﺑﮫ ﺳر ﺻورت ﺧودت ﺑزن )).وﻗﺗﯽ ﻣﮭران ﺑﮫ ﺑﯾرون ﻣﯾرﻓت ﭼﻧد
ﺗن از ﺑﭼﮫ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ درس ﺑﻠد ﺑودن و ﺧﯾﺎل ﺷﺎن راﺣت ﺑود ﺑﮫ ﻣﮭران ﻣﯽ ﺧﻧﯾدن ﮐﮫ ﻣﻌﻠم ﻣﮑﺗب ﺑﺎ ﭼوب ﻧرم اش ﮐﮫ ﺑﮫ زﺑﺎن
ﮔﯾﻠﮑﯽ ﺷوش ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد را ﺑﮫ ﭘﺷت ﺑﭼﮫ ھﺎی ﮐﮫ ﺧﻧﯾدن زد و ﮐﻣﯽ ﺑﻌد زﻧﮓ زده ﺷد وھﻣﮫ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ھﺎﯾﺷﺎن رﻓﺗن .ﺧﺎﻻﺻﮫ  4ﺳﺎل
ﮔذﺷت و ﺑﮫ ﺳﺎل _ 1320ھﺟری ﺷﻣﺳﯽ _رﺳﯾد .ھﻣﺎن طور ﮐﮫ ﻣﯾداﻧﯾد در ﺳﺎل  1320ﮐﺷور ھﺎی ﻗدرت ﻣﻧد در ﺣﺎل ﺟﻧﮓ ﺑﺎ
ﯾﮑدﯾﮕر ﺑودن ﮐﺳﺎﻧﯽ ﻣﺛل ﺗﺎﺟران ﮐﮫ ﺑﺎ ﻗدرت ﻣﻧدان درﺑﺎری ھﺎ ﻗﺻر و ﺳﯾﺎﯾت ﻣداران رﻓت و آﻣد داﺷﺗن ﻣﯽ داﻧﺳﺗن " ﺧوب ﻣﯽ
داﻧﺳﺗن ﮐﮫ اﯾن ﺟﻧﮓ ﺑﮫ اﯾران ھم ﮐﺷﯾده ﺧواھد ﺷد  .ﯾﮑﯽ از ﻓﺎﻣﯾل ھﺎی ﺧﺎﻧواده ﮐﺎﺳﭘﯾن ﮐﮫ ﺗﺎﺟر ﺑزرﮔﯽ ﺑود و ﺑﺎ ﺳﯾﺎﺳت ﻣداران
رﻓﺗﮫ آﻣد داﺷت از ﺗﮭران آﻣده ﺑود ﺗﺎ زﻣﯾن ھﺎی ﮐﮫ در ﺷﻣﺎل ﮐﺷور داﺷت را ﺑﻔروﺷد و ﺑﮫ ﺧﺎﻧواده ﮐﺎﺳﭘﯾن ھم ﮔﻔت ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ھم
ﺑﮭﺗر اﺳت اﯾن ﮐﺎر را ﺑﮑﻧﯾد و ﺧﺎﻧواده ﮐﺎﺳﭘﯾن ﻧﯾﻣﯽ از زﻣﯾن ھﺎی ﺷﺎن را ﻣﯽ ﻓروﺷﻧد ﺳرﺑﺎزی ﻣﮭرداد و ﻣﮭرﺷﺎد را ﻣﯽ ﺧرﻧد و
.در ﺗﯾر ﻣﺎه  1320ﺑﮫ ﺗﮭران ﻣﯽ روﻧد

ﺑﻠﮫ آﻧﮭﺎ در ﺗﮭران ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻧﮓ .ﺑﻌد ﺟﻧﮓ ﺑﮫ ﺷﻣﺎل ﺑرﮔﺷﺗن .ﻣﮭرداد ھﻣﺎن طور ﮐﮫ ﮔﻔﺗم ﯾﮏ آدم اﻓﺳرده و ﻧﺎراﺣﺗﯽ ﺑود
و در ﺧﺎﻧﮫ ﭘر ﺧﺎﺷﮕر .آن زﻣﺎن ﻓﺎﻣﯾل ھﺎی ﺧﺎﻧواده ﮐﺎﺳﭘﯾن ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐردن ﻣﮭرداد ﺟﻧﯽ ﺷده اﺳت وﻟﯽ ﻣﮭرﺷﺎد ﻣﺧﺎﻟف ﺑود .ﺗﺎ اﯾن
ﮐﮫ ﯾﮏ دﮐﺗری ﺗﺎزه از ﻓرﻧﮓ ﺑرﮔﺷت ﺑود"ﻣﮭرداد را ﭘﯾش آن ﻣﯽ ﺑرن .دﮐﺗر ﺑﺎﮐوی" دﮐﺗر ﺑﺎﮐوی ﻣﯾﮕوﯾد :ﻣن ﻧﻣﯽ داﻧم ﺑﯾﻣﺎری
اش ﭼﯾﺳت اﻣﺎ اﯾن را ﻣﯽ داﻧم ﮐﮫ ﺑﯾﻣﺎری ﺑدون درﻣﺎن ﺑﺎﺷد در طول زﻣﺎن ﺷدﯾد ﺗر و ﺧطر ﻧﺎک ﺗر ﻣﯽ ﺷود .ﮔﻔﺗﮫ ھﺎی دﮐﺗر
ﺑﺎﮐوی درﺳت ﺑود ﺑﯾﻣﺎری ﻣﮭرداد روز ﺑﮫ روز ﺑدﺗر ﻣﯽ ﺷد و ﻣﮭرداد ﭘرﺧﺎﺷﮕرﺗر.اﻣﺎ دﮐﺗر ﺑﺎﮐوی ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد داد ﮐﮫ ﻣﮭرداد را ﺑﺑرن
ﭘﯾش دﮐﺗر ﻣﺗﺧﺻص }}ﻋﺑداﻟﺣﺳﯾن ﻣﯾرﺳﯾﺎﺳﯽ{{ و ﺧﺎﻧواده ﮐﺎﺳﭘﯾن ھﻣﯾن ﮐﺎر را ﻣﯽ ﮐﻧن اﻣﺎ ﻣﮭرداد ﺑﮫ ﺣرف ھﺎی دﮐﺗر ﻣﯾرﺳﯾﺎﺳﯽ
ﮔوش ﻧﻣﯽ داد و ﻋﻣل ﻧﻣﯽ ﮐرد .ﻓﺎﻣﯾل ﭘدری ﺑﮫ ﺣرف ھﺎی دﮐﺗر ﺑﯽ ﺗوﺟﮫ ای ﻣﯽ ﮐردن و ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﺧودﺷﺎن" ﮐﮫ ﻣﺛﻶ ﻣﮭرداد ﺟﻧﯽ
ﺷده اﺳت .ﺧﻼﺻﮫ ﻣﮭرداد ﺑﮫ ﺧﺎطر ﻋﺻﺎب ﺿﻌﯾﻔﯽ ﮐﮫ داﺷت ﺑﮫ ﻣواد ﻣﺧدر روی آورد آن راﻣﯽ ﺧورد و ﻣﻌﺗﺎد ﺷد .ﻓﺎﻣﯾل ھﺎی
ﺳﻣت ﭘدر ﺑﮫ او ﺳر ﮐوف ﻣﯽ زدن ﺗﺎ آن ﻋﺗﯾﺎد را ﮐﻧﺎر ﺑﮕذارد ﺗﺎ آن ﺗرک ﮐﻧد وﻟﯽ ﺑﯽ ﺗوﺟﮫ از اﯾﻧﮑﮫ او اﻓﺳرده اﺳت ﭘس ﻧﺑﺎﯾد
ﺳرﮐوف ﺑﺷﻧود اﻣﺎ وﺿﻊ ﻣﮭرداد ﺑدﺗر ﻣﯽ ﺷد .اون ﺧود زﻧﯽ ﻣﯽ ﮐرد .ﻣﮭرداد ﺑﺎ ﭼﺎﻗو روی ﺳﺎﻋد دﺳت اش ﺧط ﻣﯽ اﻧداﺧت و
ﺧون ﻣﯽ آﻣد"ﻣﮭران اﯾن ﺻﺣﻧﮫ ھﺎی ﺧود زﻧﯽ ﻣﮭرداد را دﯾده ﺑود و ﺻدای ﮐﺷﯾدن ﭼﺎﻗو روی دﺳت را ﻣﯽ ﺷﻧﯾد"اﯾن ﻣوﺿوع
ﺑﺎﻋث ﺷد ﮐﮫ ﻣﮭران ﺑﮫ ﺧون ﺣﺳﺎﺳﯾت روﺣﯽ و رواﻧﯽ ﭘﯾدا ﮐﻧد.در اﯾن زﻣﺎن ﻣﮭرﺷﺎد ھم ازدواج ﮐرد و او ﻋﺻﺎب ﻗوی داﺷت اﻣﺎ
ﺑﺧﺎطره ﮐﮫ ﺷﻐﻠﯽ ﻧداﺷت ﺑد ﺟوری درﮔﯾر زﻧدﮔﯽ زﻧﺎ ﺷوﯾﯽ ﺷد .اﻣﺎ ﻣﮭرداد ﮐﮫ از ﺳرﮐوف ﺧوردن از ﺳﻣت ﻓﺎﻣﯾل ھﺎ و ﺑﯽ
ﺗوﺟﮫ ای ﭘدر ﺑﮫ ﺣرف ھﺎی او" از اﯾن زﻧدﮔﯽ ﺧﺳﺗﮫ ﺷده ﺑود ﺗوی اﻧﺑﺎری در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺷب ﺧود را ﺣﻠﻖ آوﯾز ﮐرد .ﻓﺎﻣﯾل ھﺎ ﺧﺑر
دار ﺷدن و ﺻﺑﺢ ﻧﺷده آﻣدن .ﻣﮭران ﺧواب ﺑود اﻣﺎ وﻗﺗﯽ ﮔرﯾﮫ ﭘدر را ﺷﻧﯾد ﺑﯾدار ﺷد و ﭼﻧد ﺗن از ﻓﺎﻣﯾل ھﺎی ﻧزدﯾﮏ را دﯾد و ﺑﺎ
اﺷﮑﯽ ﮐﮫ در ﭼﺷﻣﺎﻧش ﺑود ﻣﺗوﺟﮫ ﺷد .ﻣﮭران وﻗﺗﯽ ﻣﺗوﺟﮫ ﺷد ﭼﺷﻣﺎن اش از ﺗﻌﺟب درﺷت ﺷده ﺑود و ﯾﮏ ﺟور ﻣﻧﮓ ﻣﺎﻧﻧدی ﺷده
ﺑود ﭼون اﻧﺗظﺎر ھﻣﭼﯾن ﭼﯾزی را ﻧداﺷت .ﺻﺑﺢ ھﻣﮫ ﻓﺎﻣﯾل ھﺎی دور ﻧزدﯾﮏ ﺟﻣﻊ ﺷدن و ﺑﻌد از ظﮭر ﺑرای ﺧﺎک ﺳﭘﺎری رﻓﺗن.
ﭘدر ﻣﮭران ﺷدﯾدآ ﮔرﯾﮫ ﻣﯽ ﮐرد و ﻣﺎدر ﻣﮭران ﺑﯽ ھوش ﺷده ﺑود آن را ﺑﮫ درﻣﺎﻧﮕﺎه ﺑردن و داروھﺎی آرام ﺑﺧش ﺑرای او ﺗﺟوﯾز
.ﮐردن

ﯾﮏ ﺳﺎل ﮔذﺷت .ﭘدر ﻣﮭران ﺑﺧﺎطر از دﺳت دادن ﻣﮭرداد و ﻋذاب وﺟداﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ دﻟﯾل ﺑﯽ ﺗوﺟﮫ ای ﺑﮫ ﺣرف ھﺎی دﮐﺗر و ﺧود
ﻣﮭرداد داﺷت اﻓﺳرده ﺷده ﺑود .ﺧﺎﻧواده ﮐﺎﺳﭘﯾن ﻣﯽ ﺧواﺳﺗن ﺧﺎﻧﮫ در ﺗﮭران را ﺑﻔروﺷن و ﮐﻣﯽ از زﻣﯾن ھﺎی ﺷﻣﺎل ﮐﮫ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧد
را ھم ھﻣﯾن طور .ﭘدر ﻣﮭران ﮐﮫ در ﺗﮭران ﻣﯽ ﺧواﺳت ﺧﺎﻧﮫ ای ﮐﮫ در ﺗﮭران ﺑود را ﺑﻔروﺷد اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﻌد از ﭼﻧد ﺳﺎل ﺑﺎ ھم ﻣﺣﻠﯽ
ﻗدﯾﻣﯽ اش }}ﺣﺎج ﻓرج دﯾﻠﺗﯽ{{ ﮐﮫ ﺧﯾﻠﯽ ﺳﺎل ﭘﯾش از ﺷﻣﺎل ﻧﻘل ﻣﮑﺎن ﮐرده ﺑود روﺑﮫ رو ﺷد .ﺣﺎج ﻓرج روﺣﯾﮫ ﻧﺎراﺣت ﭘدر
ﻣﮭران را دﯾد و از او ﺳوال ﮐرد و ﭘدر ﻣﮭران ﺟرﯾﺎن ﻣﮭرداد را ﮔﻔت .ﺣﺎج ﻓرج ﺧﯾﻠﯽ ﻧﺎرﺣت ﺷد(( و ﺧواﺳت ﮐﻣﮑﯽ ﺑﮑﻧد"او
ﮔﻔت :ﺑﯾﺎﯾد ﭘﯾش ﻣن زﻧدﮔﯽ ﮐﻧﯾد ﺗوی ﺣﯾﺎط ﺑﺎ ﺻﻔﺎ ﺑزرگ دﻟﺗون ﺑﺎز ﻣﯾﺷﮫ .ﭘدر ﻣﮭران ﮔﻔت:ﻣﺎ ھﻧوز ﺧﺎﻧﮫ در ﺷﻣﺎل دارﯾم اﻣﺎ

ﺧﺎطره ﺑد ھم از اﯾن ﺧﺎﻧﮫ در ﺗﮭران و ھم از ﺧﺎﻧﮫ در ﺷﻣﺎل دارﯾم .ﺣﺎج ﻓرج ﮔﻔت :ﺧوب ﺷﻣﺎ ھردو ﺗﺎ را ﺑﻔروﺷﯾد ﺑﯾﺎﯾد ﭘﯾش ﻣن
زﻧدﮔﯽ ﮐﻧﯾد .ﭘدر ﻣﮭران ﻓﮑر ﮐرد ﺣﺎج ﻓرج دارد ﺗﻌﺎرف ﻣﯾﮑﻧد و ﮔﻔت :ﻣﻣﻧوﻧم از ﻣﺣﺑت ﺗﺎن .ﺣﺎج ﻓرج ﮔﻔت :ﺟدی ﻣﯾﮕم ﺗﻌﺎرف
ﻧﻣﯽ ﮐﻧم" ﺷﻣﺎ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواﯾن ھر دو ﺧوﻧﮫ رو ﺑﻔروﺷﯾن ﺧوب ﺑﺎﻻﺧره ﻣﯽ ﺧواﯾن ﯾﮏ ﺟﺎی زﻧدﮔﯽ ﮐﻧﯾد .ﭘدر ﻣﮭران ﺑﺎ ﺗﻌﺟب ﮔﻔت:
ﺷﻣﺎ ﺧوﻧﮫ ﺳراغ دارﯾن؟ ! ﺣﺎج ﻓرج ﻣﯾﮕﮫ :ﻣن ﺗوی ﺣﯾﺎطم ﺳﮫ ﺗﺎ ﺧوﻧﮫ :ﯾﮑﯽ ﻣن ﺗوش زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧم و ﯾﮑﯽ ﯾﮏ آﺷﻧﺎﯾﯽ ﮐﮫ اوﻧﺟﺎ
رو ﺧرﯾده و ﯾﮑﯽ ھم ﺧﺎﻟﯽ"ﻣن ﻣﯾﮕم ﺷﻣﺎ ﺑﯾﺎن اوﻧﺟﺎ رو ﺑﺧرﯾن"ﻧﮫ اﯾﻧﮑﮫ ﻓﮑر ﮐﻧﯽ واس ﺟﯾب ﺧودم ﻣﯾﮕم ﻧﮫ واس اﯾن ﻣﯾﮕم ﮐﮫ
روﺣﯽ ﺗون ﺑﺎز ﺑﺷﮫ ﺑﻌد اﯾﻧﮑﮫ ﻣن ھوای ﺗوﻧورو داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷم .ﭘدر ﻣﮭران ﻗﺑول ﮐرد )).ﯾﮏ ﺣﯾﺎط ﺟﻣﻊ و ﺟور ﺑﺎ ﯾﮏ ﺣوزه ﮐوﭼﮏ
و ﺑرای روﺣﯽ ﺧﺎﻧواده ﮐﺎﺳﭘﯾن ﺷﻠوﻏﯽ ﺧوب ﺑود و ﺣﺎج ﻓرج ھم ﺧﯾﻠﯽ ھوا ﺷﺎن را داﺷت .ﺣﺎج ﻓرج ﯾﮏ ﻣﻐﺎزه ﻓرش ﻓروﺷﯽ
داﺷت و ﯾﮏ ﭘﺳر ﺑﮫ ﻧﺎم رﺿﺎ داﺷت ﮐﮫ ھم ﺳن ﺳﺎل ﻣﮭران ﺑود از آن طرف ﯾﮏ ﭘﺳر ﺑﭼﮫ دﯾﮕر ﺑﮫ ﻧﺎم ﺳﮭراب ﮐﮫ اون ھم" ھم
ﺳن ﺳﺎل ﻣﮭران ﺑود اﻟﺑﺗﮫ ﭘﺳر ھﻣﺳﺎﯾﮫ ﺑود و ﺑﺎ ﻣﮭران ھم ﺑﺎزی ﺑودن ﮐﮫ ﺳﮭراب ﭘدراش را ﺳﮫ ﺳﺎل ﭘﯾش از دﺳت داد .اﻣﺎ ﺗﺎﺑﺳﺗﺎن
ﻧزدﯾﮏ ﺑود و ﻋروﺳﯽ ﻣﮭرﺷﺎد .ﻣﮭرﺷﺎد ﮐﮫ ﺑﺧﺎطر ﻣﺷﮑل زﻧﺎﺷوﯾﯽ ﻋﺻﺎب اش ﺧﯾﻠﯽ ﺿﻌﯾف ﺷده ﺑود .اﻣﺎ ﻋروﺳﯽ ﻣﮭرﺷﺎد
ﮔرﻓﺗﮫ ﺷد در ﺷﻣﺎل و ﺧﺎﻧﮫ ﺷﻣﺎل ﺑﮫ ﻣﮭرﺷﺎد و ھﻣﺳراش داده ﺷد ﺗﺎ آﻧﺟﺎ زﻧدﮔﯽ ﮐﻧن .ﭼﻧد ﺳﺎل ﮔذﺷت و اﻣﺎ ﺑﺎﻻﺧره ﻣﯾرﺳﯾم ﺑﮫ
.ﺳﺎل  1339ﮐﮫ در اﯾن ﺳﺎل اﺗﻔﺎق ھﺎی ﻣﮭﻣﯽ در زﻧدﮔﯽ ﻣﮭران ﮐﺎﺳﭘﯾن رخ ﻣﯽ دھد ﮐﮫ در ﻗﺳﻣت ھﺎی آﯾﻧده ﻣﯽ ﺧواﻧﯾد

ﻣﮭران  27ﺳﺎﻟﮫ ﺷده ﺑود و در داﻧﺷﮕﺎه ﺗﺣﺻﯾل ﻣﯽ ﮐرد در رﺷﺗﮫ ﭘزﺷﮑﯽ و ﺷﺎﺧﮫ ﻣﻐز و ﻋﺻﺎب .ﺳﮭراب و ھم ﺑﺎ ﻣﮭران ﺑﮫ
داﻧﺷﮕﺎه ﻣﯽ رﻓت اﻣﺎ ﺷﺎﺧﮫ آن دﻧدان ﭘزﺷﮑﯽ ﺑود .رﺿﺎ ﺗﺣﺻﯾل ﻧﻣﯽ ﮐرد" اون در ﻓرش ﻓروﺷﯽ ﭘدراش ﺑود .وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﮭران
داﻧﺷﺟو ﺷد"ﭘدر و ﻣﺎدر ﻣﮭران ﺑﮫ اﺳرار ﻣﮭران ﺑﮫ ﺷﻣﺎل رﻓﺗن و ﯾﮏ ﺧﺎﻧﮫ ﺳﺎﺧﺗن ﭼون ﺧﺎﻧﮫ ﻗﺑﻠﯽ را ﺑﮫ ﻣﮭرﺷﺎد دادن .ﻣﮭرﺷﺎد از
اﯾن ﺗﺻﻣﯾم ﻣﺎدر و ﭘدر ﻣﺧﺎﻟف ﺑود(( ﭼون او ﻣﯽ ﮔﻔت :ﻣﮭران ﻧﻣﯽ ﺗوﻧﮫ ﺑدون ﺷﻣﺎ }}ﻣﺎدر و ﭘدر{{ زﻧدﮔﯽ ﮐﻧﮫ )).اﻣﺎ ﻣﮭران ﺑﺎ
ﺗﻣﺎم ﺳﺧﺗﯽ ﺗواﻧﺳت ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ زﻧدﮔﯽ ﮐﻧد اﻟﺑﺗﮫ ﺣﺎج ﻓرج ھم ﺧﯾﻠﯽ ھوای اون داﺷت .رﺿﺎ و ﺳﮭراب ﻋﺎﺷﻖ ﭘﺧش ﮐردن اﻋﻼﻣﯾﮫ ھﺎی
زد ﺣﮑوﻣﺗﯽ و ﯾﮏ ﺟورای ﻋﺷﻖ ﺑﮫ ﯾﮏ ﺟﻧﺑش اﻧﻘﻼﺑﯽ ﯾﺎ ﯾﮏ ھم ﭼﯾن ﭼﯾزی داﺷﺗن"رﺿﺎ و ﺳﮭراب ﺑﮫ ﻣﮭران ﭘﯾش ﻧﮭﺎد دادن اﻣﺎ
ﻣﮭران دﻧﺑﺎل دردﺳر ﻧﺑود و ﯾﺎ ﺣوﺻﻠﮫ اﯾن ﭼﯾز ھﺎ را ﻧداﺷت .ﺑﺎﻻﺧره ﯾﮏ ﺷب رﺿﺎ و ﺳﮭراب ﮔﯾر ﻣﯽ اﻓﺗن .ﯾﮑﯽ از ﺑﭼﮫ ھﺎی
ﮐﮫ ﺑﺎ ﺳﮭراب و رﺿﺎ ﺑود از دﺳت ﻣﻌﻣوران ﻓرار ﮐرده ﺑود و آﻣد دم در و در زد ﺣﺎج ﻓرج رﻓت دم در و ﭼﮭره رﻧﮓ ﭘرﯾده
ﭘﺳرک را دﯾد ((و ﮔﻔت :ﭼﯽ ﺷده ﭘﺳر ؟ﭼرا رﻧﮕت ﭘرﯾده؟ .ﭘﺳرک ﮔﻔت :ﺷﻣﺎ ﺣﺎج ﻓرج دﯾﻠﺗﯽ ھﺳﺗﯾد؟ .ﺣﺎج ﻓرج ﮔﻔت:آره"ﭼطور
ﻣﮕﮫ؟ ! .ﭘﺳرک ﮔﻔت :رﺿﺎ و ﺳﮭراب ﮔرﻓﺗن)) .وﻗﺗﯽ اﯾن را ﮔﻔت ﺣﺎج ﻓرج رﻧﮓ از ﭼﮭره اش ﭘرﯾد .ﭼون ﺣﺎج ﻓرج از ﮐﺎر ھﺎی
ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﺗرﺳﯾد و دوری ﻣﯽ ﮐرد ﭼﻧد ﺑﺎر ھم ﺑﺎ رﺿﺎ ﺑﺣث ﮐرده ﺑود .ﺧﻼﺻﮫ ﯾﮑم ﭘول ﻣﯽ ﮔﯾره و ﻣﯾره ﺑﮫ ﺷﮭرﺑﺎﻧﯽ .ﻣﮭران
ﻣﯾﺎد ﺗوی ﺣﯾﺎط و ﺣﺎل آﺷﻔﺗﮫ ﻣﺎدر رﺿﺎ و ﻣﺎدر ﺳﮭراب را ﻣﯽ ﺑﯾﻧﮫ(( ﺑﺎ ﺗﻌﺟب ﻣﯾﮕﮫ:ﭼﯽ ﺷده؟ﭼرا اﯾﻧﻘدر ﻧﮕراﻧﯾن ھﺳﺗﯾن؟ !.
ﻣﺎدر رﺿﺎ ﻟﯾﻼ ﺧﺎﻧم ﻣﯾﮕﮫ :آﻗﺎ ﻣﮭران رﺿﺎ وﺳﮭراب را ﮔرﻓﺗن .ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ :اﻻن ﮐﺟﺎن؟ .ﻣﺎدر ﺳﮭراب ﺳﻣﯾﮫ ﺧﺎﻧم ﻣﯾﮕﮫ :ﺣﺎج
ﻓرج رﻓت ﺷﮭرﺑﺎﻧﯽ دﻧﺑﺎل ﺷون .ﻟﯾﻼ ﺧﺎﻧم زد زﯾر ﮔرﯾﮫ و ﮔﻔت :ﺣﺎﺟﯽ ﭼﻧد ﺑﺎر ﺑﮭش ﮔﻔت وﻟﯽ ﮔوش ﻧﮑرد ﺣﺎﻻ ﻣﯽ ﺗرﺳم آﻣدن
ﺧﺎﻧﮫ دﻋوا ﺑﺎ ھم ﺑﮕﯾرن" ﻣﮭران ﺟﺎن" ﺗو را ﺑﮫ ﺧدا ﻧزار دﻋوا ﺑﺷﮫ .ﻣﮭران ﮔﻔت:اﻧﺷﺎﷲ ﺧﯾر ﺑﺎﺷﮫ }} .ﻣﮭران ﻣﯾره ﻟﺑﺎس ھﺎﯾش را
ﻋوض ﻣﯽ ﮐﻧﮫ دو ﯾﺎ ﺳﮫ ﺳﺎﻋﺗﯽ ﮔذﺷﺗﮫ ﺑود وﻟﯽ ﺧﺑری از ﺣﺎج ﻓرج و ﺑﭼﮫ ھﺎ ﻧﺑود .ﻣﮭران آﻣد ﺗوی ﺣﯾﺎط و دﯾد ھﻧوز ﻟﯾﻼ و ﺳﻣﯾﮫ
ﺧﺎﻧم ﻣﻧﺗظر ھﺳﺗن {{.رﻓت و ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﮔﻔت :ﺷﻣﺎ ﺷﺎم ﻧﻣﯽ ﺧورﯾن؟ .ﻟﯾﻼ ﺧﺎﻧوم ﮔﻔت :ﺷﺎم از ﮔﻠوی ﻣن ﭘﺎﯾن ﻧﻣﯾره .ﺳﻣﯾﮫ ﺧﺎﻧم ﮔﻔت:
وﻗﺗﯽ ﭘدر ﺳﮭراب ﻣرد"ﺳﮭراب را ﺑﮫ ﻣن ﺳﭘرده و ﺣﺎﻻ ھم ھر اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑرای ﺳﮭراب ﺑﯾﺎﻓﺗﮫ" ﻓﮏ و ﻓﺎﻣﯾل ﭘدری اش از ﻣن ﻣﯽ
ﺑﯾﻧن )).ﯾﮏ دﻓﻊ در ﺣﯾﺎط ﺑﺎز ﺷد و رﺿﺎ ﺑﺎ ﭼﮭری ﮐﻣﯽ زﺧﻣﯽ و ﻋﺻﺑﺎﻧﯽ وارد ﺷد و ﭘﺷت ﺳراش ﺣﺎج ﻓرج ﮐﮫ ﺧﯾﻠﯽ ﻋﺻﺑﺎﻧﯽ
ﺑود و ﺳﮭراب ھم ﺑﺎ ﭼﮭری زﺧﻣﯽ آﻣدن .ﺣﺎج ﻓرج در راه ﺑﺎ رﺿﺎ ﺟر و ﺑﺣث ﮐرده ﺑود .رﺿﺎ آﻣد داﺧل ﺧﺎﻧﮫ و وﺳﺎﯾل اش را
ﺟﻣﻊ ﻣﯽ ﮐرد .از آن طرف ﺣﺎج ﻓرج در ﺣﯾﺎط ﺑﺎ ﻋﺻﺑﺎﻧﯾت(( ﺑﮫ ﻟﯾﻼ ﺧﺎﻧم ﻣﯽ ﮔﻔت :اﯾن ﭘﺳره زده ﺑﮫ ﺳراش" ﻣﯽ ﺧواد ﺧودﺷو
ﺑدﺑﺧت ﮐﻧﮫ .رﺿﺎ ﺑﺎ ﻋﺻﺑﺎﻧﯾت ﻓرﯾﺎد ﻣﯾزﻧﮫ و ﻣﯾﮕﮫ :ﺟون ﺧودم ھر ﮐﺎری ھم ﺑﺧوام ﺑﺎھﺎش ﻣﯾﮑﻧم .ﺣﺎج ﻓرج داﺷت ﺣﻣﻠﮫ ﻣﯾﮑرد ﺑﮫ
ﺳﻣت رﺿﺎ ﮐﮫ ﻣﮭران ﮔرﻓت اش اﻣﺎ ﺣﺎج ﻓرج ﺑﺎ ﻋﺻﺑﺎﻧﯾت ﮔﻔت :ﺗو ﻏﻠط ﻣﯽ ﮐﻧﯽ .رﺿﺎ ﻓرﯾﺎد زد وﮔﻔت:ﻣﺎﻣﺎن ﯾﮏ ﭼﯾزی ﺑﮭش
ﺑﮕو ھﺎ .ﺣﺎج ﻓرج ﺑﺎ ﻋﺻﺑﺎﻧﯾت ﻣﯾره طرف رﺿﺎ اﻣﺎ ﻣﮭران اون را ﻧﮕﮫ داﺷت و ﻟﯾﻼ ﺧﺎﻧم ﻣﯾﺎد ﺟﻠوی ﺣﺎج ﻓرج ﻣﯾﮕﮫ :ﺣﺎﺟﯽ ﻣن
ﻗرﺑوﻧت ﺑرم"اﯾن ﺑﭼﮫ ﯾﮏ ﻏﻠطﯽ ﮐرده .ﺣﺎج ﻓرج ﻣﯾﮕﮫ :ﺑﭼﮫ ﭼﯾﮫ ﺧﺎﻧم؟ ﺗو ﻣﮕﮫ ﭘﺳر رﺷﯾد ﺑﻐﺎل ﯾﺎدت رﻓت ﮐﮫ ﺳر ھﻣﯾن ﭼﯾز ھﺎ
ﭘﺎرﺳﺎل ﺳراش ﮐردن زﯾر آب" ﺣﺎﻻ اون 20ﺳﺎل ھم ﻧﻣﯽ ﺷد وﻟﯽ اﯾن ﭘﺳره ﭼﯽ؟ داره 30ﺳﺎل اش ﻣﯾﺷﮫ .ﻟﯾﻼ ﺧﺎﻧم ﻣﯾﮕﮫ :ﺣﺎﺟﯽ
اﯾن ھﻧوز ﺑﭼﮫ .ﺣﺎج ﻓرج ﺑﺎ ﻋﺻﺑﺎﻧﯾت ﻣﯾﮕﮫ :ای ﺑﺎﺑﺎ ﭼﯽ ﭼﯽ ﺑﭼﮫ" ﻣﮕﮫ ھﻣﯾن ﻣﮭران ھم ﺳن ﺳﺎل اون ﻧﯾﺳت ﭘس ﭼرا دﻧﺑﺎل اﯾن
ﮐﺎر ھﺎ ﻧﻣﯾره ﺳرش ﺗوی درس ﻣﺷﻖ  .ﻣﮭران ﺑﮫ ﺣﺎج ﻓرج ﻣﯾﮕﮫ :ﺷﻣﺎ ﺑﺷﯾﻧﯾن و ﺧودﺗﺎن را ﻧﺎرﺣت ﻧﮑﻧﯾن .و ﻣﮭران ﺑﮫ ﻟﯾﻼ ﺧﺎﻧم
ﻣﯾﮕﮫ :ﻟﯾﻼ ﺧﺎﻧم ﺷﻣﺎ ﺑرﯾن ﯾﮏ ﻟﯾوان آب ﻗﻧد درﺳت ﮐﻧﯾن }} .ﺗﺎ ﻟﯾﻼ ﺧﺎﻧم ﻣﯾره آب ﻗﻧد درﺳت ﮐﻧﮫ"ﻣﮭران ﺣﺎج ﻓرج را ﮐﻧﺎر
ﺣوض ﻣﯽ ﻧﺷﺎﻧد و ﯾﮏ دﻓﻊ رﺿﺎ ﺑﺎ ﺳﺎک از ﺧﺎﻧﮫ ﺑﯾرون ﻣﯾﺎد{{ و ﻣﯾﮕﮫ :ﻣن ﺑﺎﯾد ﺑرم .ﻟﯾﻼ ﺧﺎﻧم ﺑﺎ ﯾﮏ ﻟﯾوان آب ﻣﯾﺎد و ﻣﯾﮕﮫ:
ﮐﺟﺎ؟ .رﺿﺎ ﻣﯾﮕﮫ :ھر ﺟﺎی ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣن اﺣﺗرام ﺑزارن .ﺣﺎج ﻓرج ﻣﯾﮕﮫ :ﺑزار ھر ﻗﺑرﺳﺗﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺧواد ﺑره .ﻣﮭران ﺳﺎک رﺿﺎ را ﻣﯽ
ﮔﯾره و ﺑﮫ آراﻣﯽ ﻣﯾﮕﮫ :رﺿﺎ ﺑرﮔرد .رﺿﺎ ﺑﮫ آراﻣﯽ ﻣﯾﮕﮫ :وﻟش ﮐن ﻣﮭران" ﻣن ﻣﯾﺧوام ﺑرم .ﻣﮭران ﯾﮏ دﻓﻊ ﻋﺻﺑﺎﻧﯽ ﻣﯾﺷﮫ و
ﺳر رﺿﺎ ﻓرﯾﺎد ﻣﯾزﻧﮫ و ﻣﯾﮕﮫ :ﺑس ﮐن دﯾﮕﮫ ﭘﺳر"ﺣداﻗل ﯾﮏ ﺧورده ﺑﮫ ﻓﮑر ﻣﺎدر و ﭘدرت ﺑﺎش" اﮔﮫ ﺗو ﯾﮏ ﭼﯾزی ﺑﺷﯽ

ﻓﮑرﮐردی ﻣردم ﺑرات ﭼﯽ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧن؟ﯾﮏ ﺧﺗم و ﯾﮏ ﺳﺎل ﮔرد ﺑﻌد ھم ﺑرای ھﻣﯾﺷﮫ از ﯾﺎد ﻣﯾری"ﻓﻘط ھم ﻣﺎدر و ﭘدرت داﻏون
ﻣﯾﺷن"ﯾﮏ ﺧورده ﻣﻧطﻘﯽ ﺑﺎش ﭘﺳر)) .رﺿﺎ و ھﻣﮫ ﺗﻌﺟب ﮐرده ﺑودن ﮐﮫ ﻣﮭران ﯾﮏ دﻓﻊ از آن ﺧون ﺳردی و ﻋﺎﻗﻠﯽ ﭼطوری اﯾن
ﺟوری ﻋﺻﺑﺎﻧﯽ ﺷد؟ﻋﻠت اش ھم رﯾﺷﮫ در ﮐودﮐﯽ او دارد ﭼون ﺑﺧﺎطر دﻋوا ھﺎی ﮐﮫ ﺑرادراش ﻣﮭرداد در ﺧﺎﻧﮫ ﻣﯽ ﮐرد ﻣﮭران
ﺑﮫ دﻋوا و ﺟر ﺑﺣث ﺣﺳﺎﺳﯾت ﭘﯾدا ﮐرده ﺑود .ﺧﻼﺻﮫ ﻣﮭران رﺿﺎ را ﻣﯾﺎورد در ﺧﺎﻧﮫ اش و رﺿﺎ ﺷب آﻧﺟﺎ ﺧواﺑﯾد .اﻣﺎ ﺳﮭراب
در ﺗﻣﺎم اﯾن ﺟر و ﺑﺣث ھﺎ در ﺣﯾﺎط ﺑود اﻣﺎ ﺷوک زده ﺑود و ﺑﮫ ﯾﮏ ﮔوﺷﯽ ﺧﯾره ﺷده ﺑود ((.ﻟﯾﻼ ﺧﺎﻧم آﻣد و ﺑﮫ ﻣﮭران ﮔﻔت :آﻗﺎ
ﻣﮭران" ﯾﮏ ﮐﺎری ﮐن ﻓردا اﯾن ﭘدر و ﭘﺳر آﺷﺗﯽ ﮐﻧن"ﺧوﺑﯾت ﻧداره ﮐﮫ ﺑﺎ ھم ﻗﮭر ﺑﺎﺷن .ﻣﮭران ﮔﻔت :ﺑﺎﺷﮫ" ﻣن ھر ﮐﺎری از دﺳﺗم
ﺑر ﺑﯾﺎد اﻧﺟﺎم ﻣﯾدم .ﻟﯾﻼ ﺧﺎﻧم رﻓت و ﺳﻣﯾﮫ ﺧﺎﻧم آﻣد و ﺑﮫ ﻣﮭران ﮔﻔت :آﻗﺎ ﻣﮭران" ﺳﮭراب از وﻗﺗﯽ آﻣد ﻧﮫ ﺑﮫ ﭼﯾزی ﻟب زد و ﻧﮫ
.ﭼﯾزی ﺑﮫ ﻣن ﮔﻔت .ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ :ﺑﺎﺷﮫ ﻓردا ازاش ﭘرﺳﺟو ﻣﯾﮑﻧم

ﺻﺑﺢ ﻣﯽ ﺷﮫ"ﺣﺎج ﻓرج ﻣﯾره ﺳر ﻣﻐﺎزه و ﻣﮭران ﺑﺎ ﺳﮭراب ﻣﯾرن داﻧﺷﮕﺎه وﻟﯽ رﺿﺎ ھﻧوز ﺧواﺑﯾده ﺑود .ﻣﮭران ﺗوی راه داﻧﺷﮕﺎه
ﺑﺎ ﺳﮭراب ﺣرف ﻣﯽ زﻧﮫ {{.ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ :ﺳﮭراب" ﭼرا دﯾﺷب ﺳﺎﮐت ﺑودی؟ .ﺳﮭراب ھﯾﭻ ﭼﯾزی ﻧﻣﯾﮕﮫ و ﻓﻘط ﺑﮫ ﯾﮏ ﮔوﺷﮫ
ﺧﯾره ﺷده ﺑود .ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ :اﮔﮫ ﺗو دﻟت ﻧﮕﮫ داری ﺣﺎﻟت ﺑد ﺗر ﻣﯾﺷﮫ ھﺎ؟ .ﺳﮭراب ﯾﮏ دﻓﻊ ﻣﯾﮕﮫ:ﻏﯾر از ﻣن و رﺿﺎ دو ﻧﻔر دﯾﮕﮫ
ھم ﺑودن .ﻣﮭران ﮐﮫ ﻣﯽ داﻧﺳت ھر ﭼﯾزی ھﺳت از دﯾﺷب ھﺳت ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ :ﺧوب" ﺣﺎﻻ دو ﻧﻔر دﯾﮕﮫ ﮐﯽ ﺑودن؟ .ﺳﮭراب ﻣﯾﮕﮫ:
ﯾﮑﯽ اش ﻣﺣﻣد ﻋﻠﯽ ﺑود ﭘﺳر ﺷﯾﺦ ﺻﺑﺎ .ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ :آره آره "ﻣﯾﺷﻧﺎﺳم اش" ﺣﺎل ﻣﮕﮫ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑراش اﻓﺗﺎد؟ .ﺳﮭراب ﻣﯾﮕﮫ :ﻧﮫ اون
در رﻓت و آﻣد ﺑﮫ ﺣﺎج ﻓرج ﺧﺑر داد .ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ :ﭘس ﭼﯽ ﺷد؟ .ﺳﮭراب ﻣﯾﮕﮫ :ﺳﻌﯾد ﯾﺎدت ھﺳت؟ دو ﺳﮫ ﺳﺎل از ﻣﺎ ﮐوﭼﮏ ﺗر
ﺑود؟ .ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ :آره ھﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣوش ﻗرﻣز ﺑود" ﺧوب ﭼﮫ ﺑﻼﯾﯽ ﺳر اش آﻣد؟ .ﺳﮭراب ﻣﯾﮕﮫ :ﻣﺣﻣد ﻋﻠﯽ ﺗو ﯾﮏ ﮐوﭼﮫ در
رﻓت و رﺿﺎ ھم رﻓت ﺗوی ﯾﮏ ﮐوﭼﮫ دﯾﮕﮫ" ﻣن ﻣوﻧدم ﺑﺎ ﺳﻌﯾد ﮐﮫ ﯾﮏ ﺳﺎواﮐﯽ ﺑﺎ اﺻﻠﺣﮫ در ﺣﺎل دوﯾدن ﺗوی ﭘس ﮐوﭼﮫ ھﺎ ﭘﺷت
ﺳر ﻣﺎ ﺑﮫ ﺳﻣت ﻣن و ﺳﻌﯾد ﺷﻠﯾﮏ ﻣﯽ ﮐرد ﯾﮏ دﻓﻊ ﯾﮑﯽ از ﺗﯾر ھﺎ ﺑﮫ ﭘﺷت ﺳﻌﯾد ﺧورد .ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ :ﺑﮫ ﭘﺎش ﯾﺎ ﮐﻣرش؟ .ﺳﮭراب
ﻣﯾﮕﮫ :ھﯾﭻ ﮐدام" ﺑﮫ ﭘس ﮐﻠﮫ اش .ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ :ﺑﻌد ﭼﯽ ﺷد؟ ! .ﺳﮭراب ﻣﯾﮕﮫ :ﺟﺎ ﺑﮫ ﺟﺎ ﺗﻣوم ﮐرد"ﻣن ﺟﻧﺎزه اش را ﮐﮫ ﺑر ﮔرداﻧدم
ﺗﺎ ﺻورت اش را ﺑﺑﯾﻧم "دﯾدم از داﺧل دھن اش ﻣﺛل آﺑﺷﺎرﺧون ﺑﯾرون ﻣﯾﺎد"ﻣﻌﻠوم ﺑود ﮐﮫ ﺗﯾر از ﺟﻠو زد ﺑود ﺑﯾرون )) .ھﻣﺎن طور
ﮐﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﺑودم ﻣﮭران ﺑﺧﺎطر ﺧود زﻧﯽ ھﺎی ﻣﮭرداد ﺑﮫ ﺧون ﺣﺳﺎﺳﯾت ﭘﯾدا ﮐرده ﺑود و ﺑﺎ ﮔﻔﺗن اﯾن ﺣرف ھﺎی ﺳﮭراب ﯾﮏ ﻟﺣظﮫ
اون ﺻﺣﻧﮫ ھﺎی ﮐﮫ در ﮐودﮐﯽ از ﺧود زﻧﯽ ﻣﮭرداد در ذھن اش ﺑود ﻣﺟﺳم ﺷد .اﻣﺎ ﻣﮭران و ﺳﮭراب ﻣﯾرﺳن ﺑﮫ داﻧﺷﮕﺎه .در
داﻧﺷﮕﺎه ﯾﮏ ﭘﺳر ﺳﯾﺎه ﭼﮭرده ﻻﻏر و ﭼﺷم درﺷت ﮐﮫ ﻧﺎم اش ﺳﺎﻣﺎن ﺑود .ﺳﺎﻣﺎن از دوران دﺑﯾرﺳﺗﺎن ﺑﺎ ﻣﮭران ﺑد ﯾﺎ ﯾﮏ ﺟورای
دﺳت اش ﻣﯽ اﻧداﺧت اﻣﺎ ﻣﮭران ﺗوﺟﮫ ای ﺑﮫ او ﻧﻣﯽ ﮐرد و ﭼﻧد ﺑﺎر ھم داﺷت ﺑﺎ رﺿﺎ ﯾﻘﮫ ﺑﮫ ﯾﻘﮫ ﻣﯽ ﺷدن" ﭘدر ﺳﺎﻣﺎن ھم رو ﺑﮫ
روی ﻣﻐﺎزه ﺣﺎج ﻓرج ﭘﺎرﭼﮫ ﻓروﺷﯽ داﺷت .ﻟﯾﻼ ﺧﺎﻧم رﺿﺎ را ﺑﯾدار ﮐرد ((.ﻟﯾﻼ ﺧﺎﻧم ﺑﮫ رﺿﺎ ﮔﻔت :ﺑرو ﺟﻠوی داﻧﺷﮕﺎه آﻗﺎ ﻣﮭران
ﻣﻧﺗظرت }}.رﺿﺎ ﺑﯾدار ﺷد ﺑﺎ ﭼﺷم ھﺎی ﭘوف ﮐرده و ﯾﮏ ﺧﻣﯾﺎزه ﮐﺷﯾد ﺑﻌد دﺳت و ﺻورت اش را ﺷﺳت و ﯾﮏ ﺗﮑﮫ ﻧﺎن ﺑر
دھﺎن ﮔذاﺷت و ھﻧﮕﺎم ﺟوﯾدن ﻧﺎن"ﺑﻧد ﮐﻔش اش را ﻣﯽ ﺑﺳت و راه اﻓﺗﺎد {{.ﻟﯾﻼ ﺧﺎﻧم ﮔﻔت :ﻗﺑل از آﻣدن آﻗﺎت ﺑرﮔردی ھﺎ }}.ﻣﮭران
رﯾش و ﻣوی ﮐﺎﮐوﻟﯽ داﺷت ﮐﮫ ھﻣﯾﺷﮫ ﭘﺎﯾن ﺑود .ﺳﺎﻣﺎن ﺑﺎ دو ﺗﺎ از دوﺳﺗﺎن اش ﺑﮫ ﮐﻧﺎر دﯾوار ﺗﮑﮫ داده ﺑودن و ﻣﮭران و ﺳﮭراب
داﺷﺗن از ﮐﻧﺎرﺷﺎن رد ﻣﯽ ﺷدن {{.ﺳﺎﻣﺎن ﮔﻔت :ﺑﭼﮫ ھﺎ ﺣﺎج ﮐﺎﮐوﻟﯽ ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﻧدﯾدﯾم ﮐﮫ اوﻧم دﯾدﯾم }}.ﺳﮭراب ﺧﯾﻠﯽ ﻋﺻﺑﺎﻧﯽ ﺷد
وﻟﯽ ﻗﺑل از اﯾﻧﮑﮫ ﮐﺎری ﺑﮑﻧد ﻣﮭران دﺳت اش را ﮔرﻓت و ﺑرد اﻣﺎ ﭼﻧد ﻗدم آن طرف ﺗر رﺿﺎ ﺑود و اﯾن ﺣرف را ﺷﻧﯾد و ﺑﺎ دوﯾدن
ﺣﻣﻠﮫ ﮐرد ﺑﮫ ﺳﻣت ﺳﺎﻣﺎن {{.و رﺿﺎ ﺑﮫ ﺳﺎﻣﺎن ﮔﻔت :ﺣﯽ ﺳوﺳن ﺧﺎﻧم ﺗو ﭼﮫ ﭼﯽ ﮔﻔﺗﯽ؟ .رﺿﺎ اﺳم ﺳﺎﻣﺎن را ﺑﮫ ﺗﻣﺳﺧر ﮔرﻓت.
ﺳﺎﻣﺎن ﮔﻔت :ﺑﮫ ﺗو ﭼﮫ ﺑﭼﮫ ﻓرش ﻓروش؟ }}.وﻗﺗﯽ داﺷﺗن ﯾﻘﮫ ﺑﮫ ﯾﻘﮫ ﻣﯽ ﺷدن ﻣﮭران ﺟﻠوی ﺷﺎن را ﮔرﻓت و رﺿﺎ را ﮐﺷﺎن ﮐﺷﺎن
از ﺳﺎﻣﺎن دور ﮐرد .و ﺑﺎھم ﺑﮫ ﺳﻣت ﺧﺎﻧﮫ ﻣﯾرن {{.رﺿﺎ ﺑﮫ ﺳﮭراب ﻣﯾﮕﮫ :ﺗو ﭼرا ﭼﯾزی ﺑﮭش ﻧﻣﯾﮕﯽ؟ .ﺳﮭراب ﻣﯾﮕﮫ :ﻣن ﮐﮫ از
ﺧدام ﻓﮏ اﯾن ﭘﺳره رو ﺑﯾﺎرم ﭘﺎﯾن وﻟﯽ ﻣﮭران ﻧﻣﯾزاره .اوﻧﺎ ﻣﯾرﺳن ﺑﮫ دوراھﯽ"ھﻣﯾﺷﮫ از ﺳﻣت راﺳت ﻣﯾرﻓﺗن وﻟﯽ ﻣﮭران ﮔﻔت:
ﺑﭼﮫ ﺑﯾﺎن از راه ﭼپ ﺑرﯾم .رﺿﺎ ﻣﯾﮕﮫ :ﺑرای ﭼﯽ؟ .ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ :ﺣﺎﻻ ﺑﯾﺎ ﻣﯾﻔﮭﻣﯽ .رﺿﺎ ﻣﯾﮕﮫ :ﺗﺎ ﺑﮫ ﻣن ﻧﮕﯽ ھﯾﭻ ﺟﺎ ﻧﻣﯾﺎم.
ﺳﮭراب ﻣﯾﮕﮫ :ﺑﯾﺎ دﯾﮕﮫ .رﺿﺎ ﻣﯾﮕﮫ :ﺗﺎ ﻧﮕﯾن ﻣن ﻧﻣﯾﺎم .ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ :ﻣﯽ ﺧوام ﮔل ﺷﯾرﻧﯽ ﺑﺧرم.رﺿﺎ ﻣﯾﮕﮫ :اﮔﮫ ﻣﯽ ﺧوای ﻣن و
آﻗﺎم آﺷﺗﯽ ﺑدی ﺑﮭﺗر ﺑﯽ ﺧﯾﺎل ﺑﺷﯽ .ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ :اﯾﻧﻘدر ﻟوس ﺑﺎزی در ﻧﯾﺎر" دﯾر ﻣﯾﺷﮫ ﻧﺎﺣﺎر ھم ﺳرد ﻣﯾﺷﮫ ھﺎ .ﻣﮭران دﺳت رﺿﺎ
را ﻣﯾﮕﯾره و ﻣﯽ ﺑره .از آن طرف ﻟﯾﻼ ﺧﺎﻧم ﺑﺎ ﺣﺎج ﻓرج ﺻﺣﺑت ﻣﯽ ﮐرد ﮐﮫ ﯾﮏ دﻓﻊ ﺑﭼﮫ ھﺎ رﺳﯾدن و ﻣﮭران آﻣد و ﺑﮫ ﻟﯾﻼ ﺧﺎﻧم
ﮔﻔت :ﺣﺎج ﻓرج را آﻣﺎده ﮐردﯾن؟ .ﻟﯾﻼ ﺧﺎﻧم ﻣﯾﮕﮫ:ﺑﻠﮫ }} .و ﺑﺎﻻﺧره ﻣﮭران رﺿﺎ را ﺑﺎ ﺣﺎج ﻓرج رو ﺑﮫ رو ﮐرد و ﺑﺎ ﺻﻠوات آﻧﮭﺎ
را ﺑﺎھم روﺑوﺳﯽ داد .ﺳر ﺳﻔره ﻧﺎﺣﺎر آﺷﺗﯽ ﮐردن و ﻧﺎﺣﺎر ﺧوردن {{.وﻗﺗﯽ داﺷﺗن ﻧﺎﺣﺎر ﻣﯽ ﺧوردن"ﻟﯾﻼ ﺧﺎﻧم ﺑﮫ رﺿﺎ ﮔﻔت:ﭼرا
ﯾﻘﮫ ات ﭘﺎره ﺷده؟ .رﺿﺎ ﻣﯾﮕﮫ :ﺑﺎ اﯾن ﭘﺳره ﺳﺎﻣﺎن ﯾﻘﮫ ﺑﮫ ﯾﻘﮫ ﺷدم .ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ:ﻧﺗرﺳﯾن ﻟﯾﻼ ﺧﺎﻧم ﻣن ﺟدا ﺷﺎن ﮐردم .ﺳﮭراب ﺑﮫ
رﺿﺎ ﻣﯾﮕﮫ :ﺣداﻗل ﻟﺑﺎﺳت رو ﻋوض ﻣﯽ ﮐردی .رﺿﺎ ﻣﯾﮕﮫ :ﻣﮕﮫ ﺷﻣﺎ ﮔذاﺷﺗﯾن .ﺣﺎج ﻓرج ﻣﯾﮕﮫ :اﯾن ﺳﺎﻣﺎن ھﻣﺎن ﺳﺎﻣﺎن
ﭘﺳرﻣﺣﻣد ﭘﺎرﭼﮫ ﻓروش ﻧﯾﺳت؟ .رﺿﺎ ﻣﯾﮕﮫ :آره آﻗﺎ ﺟون .ﺣﺎج ﻓرج ﻣﯾﮕﮫ :ﺧﯾﻠﯽ ﭘﺳر ﺑﯽ ادﺑﯽ ھﺳت"ھﻣﮫ ﺑﺎزار ھم ازش ﺑد
.ﺗﻌرﯾف ﻣﯽ ﮐﻧن

)) ﺻﺑﺢ ﺑود .وﻗﺗﯽ ﻣﮭران و ﺳﮭراب رﻓﺗن ﺑﮫ داﻧﺷﮕﺎه"ﺗﻠﻔن ﺧﺎﻧﮫ ﺣﺎج ﻓرج زﻧﮓ ﺧورد .ﭘدر ﻣﮭران ﺑود ﺑﻌد از اﺣوال ﭘرﺳﯽ ﺑﮫ
ﻟﯾﻼ ﺧﺎﻧم ﮔﻔت ﮐﮫ ﻣﺎدرﻣﮭران ﻧﺎﺧوش ﻣﯾﺎرن اش ﺗﮭران .ظﮭر ﮐﮫ ﻣﮭران آﻣد"ﻟﯾﻼ ﺧﺎﻧم ﺑﮫ ﻣﮭران ﮔﻔت و ﻣﮭران ﻧﮕران ﺷد.
ﺳرﺳﻔره ﺑود ﺣﺎج ﻓرج ﮐﮫ ﻧﮕراﻧﯽ ﻣﮭران را دﯾد(( ﮔﻔت :ﻣﮭران ﺟﺎن ﻧﮕران ﻣﺎﻣﺎﻧت ھﺳﺗﯽ؟ .ﻣﮭران ﮔﻔت :ﻣﮕﮫ ﻣﯾﺷﮫ ﻧﮕران
ﻧﺑﺎﺷم .ﺣﺎج ﻓرج ﮔﻔت:ﻧﮕران ﻧﺑﺎش ﻓردا ﻣﯾرﺳن" اﻧﺷﺎﷲ ﻣﺎﻣﺎﻧت ھم زود ﺧوب ﻣﯾﺷﮫ }}.اﻣﺎ ﻣﮭران ﻣﯽ داﻧﺳت ﮐﮫ اﮔﮫ دﮐﺗر ھﺎی
آﻧﺟﺎ ﻣرﯾض را ﺑﻔرﺳﺗن ﺑرای ﺗﮭران ﭘس ﺑﺎﯾد ﻗﺿﯾﮫ ﺟدی ﺑﺎﺷﮫ .اون روز ﻣﮭران ﺣﺎل ﺧوﺑﯽ ﻧداﺷت و ھﻣش ﺗوی ﻓﮑر ﺑود .ﺑﺎﻻﺧره
ﺻﺑﺢ ﻣﺎدر و ﭘدر و ﺑرادر ﻣﮭران ﻣﯾرﺳن{{ ﻟﯾﻼﺧﺎﻧم در ﺧﺎﻧﮫ ﻣﮭران را ﻣﯾزﻧﮫ و ﻣﯾﮕﮫ :آﻗﺎ ﻣﮭران ﭘﺎﺷو ﭘدر و ﻣﺎدرات آﻣدن.
ﻣﮭران ﺳرﯾﻊ ﺑﻠﻧد ﻣﯾﺷﮫ از رﺧﺗﮫ ﺧواب و ﻣﯾره ﺑﺎ ﭘدر و ﻣﺎدر و ﺑرادراش روﺑوﺳﯽ ﮐﻧﮫ .ﭘدر ﻣﮭران ﻧﺎراﺣت ﺑود و ﺑرادر ﻣﮭران
ﯾﻌﻧﯽ ﻣﮭرﺷﺎد ھم وﺿﯾﻌت ﺑﮭﺗری ﻧداﺷت .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﭘدر ﻣﮭران و ﺣﺎج ﻓرج ﺑﺎ ھم ﺳﻼم واﺣوال ﭘرﺳﯽ ﻣﯽ ﮐردن"ﻣﮭران
ﻣﮭرﺷﺎد را ﮐﺷﯾد ﮐﻧﺎر و ﮔﻔت :ﻣﮭرﺷﺎد ﻗﺿﯾﮫ ﻣﺎﻣﺎن ﺟدی؟ .ﻣﮭرﺷﺎد ﺑﺎ ﻟﺑﺧﻧد ﮔﻔت :ﭼﯾﮫ ﺗرﺳﯾدی؟ .ﻣﮭران ﮔﻔت :ﻧﮕران ﺷدم"ﺣﺎﻻ
ﻣﯾﮕﯽ ﭼﯽ ﺷده؟ .ﻣﮭرﺷﺎد ﻣﯾﮕﮫ:ھﯾﭼﯽ"ﻓرﺳﺗﺎدن اﯾﻧﺟﺎ ﺗﺎ ﻣﻌﺎﯾﻧﮫ ﺑﮭﺗر ﺑﮑﻧن .ﻣﮭران ﮔﻔت :ﺑرای ﭼﯽ؟ .ﻣﮭرﺷﺎد ﮔﻔت :ﺣﺎﻻ ﺑﻌد ﺑﮭت
ﻣﯾﮕم }}.ﺷب ﺷد .ﺣﺎج ﻓرج ﺑﺎ ﭘدر ﻣﮭران ﺻﺣﺑت ﻣﯽ ﮐرد و ﻣﮭران ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ ﮐﺳﯽ درﺳت و ﺣﺳﺎﺑﯽ ﺑﮭش ﻧﻣﯾﮕﮫ ﮐﮫ ﺟرﯾﺎن
ﭼﯾﮫ" ﯾواﺷﮑﯽ ﺑﮫ ﺣرف ھﺎی آﻧﮭﺎ ﮔوش ﻣﯾداد {{.ﭘدر ﻣﮭران ﻣﯾﮕﻔت :آره" وﺿﯾﻌت اش ﺧوب ﻧﯾﺳت" ﯾﮏ ﺳﮑﺗﮫ را ﮔذراﻧد .ﺣﺎج
ﻓرج ﺑﺎ ﺗﻌﺟب ﻣﯾﮕﮫ :ﻧﮫ ﺑﺎﺑﺎ؟ ! ﺣﺎﻻ دﮐﺗر ﭼﮫ دواﯾﯽ داد؟ .ﭘدر ﻣﮭران ﮔﻔت :دﮐﺗر اوﻧﺟﺎ ﻓرﺳﺗﺎداش اﯾﻧﺟﺎ ﺗﺎ ﺟواب ﻗﻌطﯽ را ﺑده .ﺣﺎج
ﻓرج ﮔﻔت :اﻣﯾد ات ﺑﮫ ﺧدا ﺑﺎﺷﮫ :اﻧﺷﺎﷲ ﺧﯾره .اﻣﺎ ﻣﮭران ﺑﺎ ﮔوش دادن ﺑﮫ اﯾن ﺣرف ھﺎ ﺑﯾﺷﺗر ﻧﮕران ﺷد .ﺣﺎج ﻓرج ﻓرﯾﺎد زد
ﮔﻔت:ﻟﯾﻼ ﺧﺎﻧم اﯾن ﭼﺎی ﭼﯽ ﺷد؟ .ﻟﯾﻼ ﺧﺎﻧم ﻓرﯾﺎد زد و ﮔﻔت:دارم ﻣﯾﺎرم .رﺿﺎ دو ﺗﺎ ﺳﯾب دﺳت اش ﺑود و آﻣد ﯾﮑﯽ را ﺑﮫ ﻣﮭران
داد و ﺑﮫ ﻣﮭران ﮔﻔت :ﺗو ﻧﮕﻔﺗﮫ ﺑودی داداﺷت ﻣﺷت زن}} ﺑوﮐﺳور {{ .ﻣﮭران ﮐﮫ ﺑﮫ ﯾﮏ ﮔوﺷﮫ ﺧﯾره ﺷده ﺑود ﮔﻔت :ﭼﯽ؟ آره.
))ﺻﺑﺢ ﭘدر ﻣﮭران رﻓت ﺗﺎ ﺑرای ﻣﺎدراش ﻧوﺑت ﺑﮕﯾرد و ﻣﮭران ھم رﻓت داﻧﺷﮕﺎه .در داﻧﺷﮕﺎه ﺑﮫ او ﮔﻔﺗن ﮐﮫ ﺗﺎ دو روز دﯾﮕر
ﻓرﺻت دارد ﺷﮭرﯾﮫ اش را ﺑدھد .ﻣﮭران از ﺳﮭراب ﺧواﺳت ﺗﺎ زود ﺗر ﺑرود و ﻣﻧﺗظره آن ﻧﻣﺎﻧد ﭼون ﻣﮭران ﻣﯽ ﺧواﺳت ﺗﻧﮭﺎ
ﺑﺎﺷد .وﻗﺗﯽ داﺷت از داﻧﺷﮕﺎه ﺧﺎرج ﻣﯾﺷد ﺧﯾﻠﯽ ﺗوی ﻓﮑر ﺑود و ﺑﮫ زﻣﯾن ﺧﯾره ﺑود .وﻗﺗﯽ ﺳﺎﻣﺎن اون را دﯾد ﺑﮭش ﮔﻔت :ﺑﮫ ﺑﮫ ﺣﺎج
ﮐﺎﮐوﻟﯽ }} .اﻣﺎ ﻣﮭران اﯾﻧﻘدر در ﻓﮑر ﻓرو رﻓﺗﮫ ﺑود ﮐﮫ اﺻﻶ ﺻدای ﺳﺎﻣﺎن را ﻧﺷﻧﯾد .ﻣﮭران ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ رﻓت" ﻟﯾﻼ ﺧﺎﻧم ﺳﻔره را ﭼﯾده
ﺑود {{.ﻣﮭران رﻓت ﮐﻧﺎر ﭘدراش و از او ﭘرﺳﯾد :ﮐﺎر ﻣﺎﻣﺎن ﭼﯽ ﺷد؟ .ﭘدر ﻣﮭران ﮔﻔت :ﻧوﺑت ﮔرﻓﺗم ﺑرای ﭘس ﻓردا ﺑﺑرﯾم اش
دﮐﺗر .وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﻟﯾﻼ ﺧﺎﻧم داﺷت ﺳﻔره ﻣﯽ ﭼﯾد ﺑﮫ ﺣﺎج ﻓرج ﻣﯽ ﮔﻔت :ﺣﺎﺟﯽ ﺧواھرزاده ﭘﮭﻠوان اﺑراھﯾم را ﯾﺎدت ﻣﯾﺎد؟ .ﺣﺎج ﻓرج
ﻣﯾﮕﮫ :ﮐﯽ اﺳﻣﺎﻋﯾل؟ اون ﮐﮫ ھر روز از ﺟﻠوی ﻣﻐﺎزه ﻣن رد ﻣﯾﺷﮫ .ﻟﯾﻼ ﺧﺎﻧم ﻣﯾﮕﮫ :ﻧﺑﺎﺑﺎ" اون دﺧﺗرﺧواھر ﮐوﭼﮏ اش ﺷﮭﻧﺎز؟.
ﺣﺎج ﻓرج ﻣﯾﮕﮫ :آھﺎن" ھﻣون دﺧﺗر ﺑﭼﮫ ﮐﮫ ﻗﺑﻶ ﺗوی ﮐوﭼﮫ ھم ﺑﺎزی رﺿﺎ ﺑود؟ .ﻟﯾﻼ ﺧﺎﻧم ﻣﯾﮕﮫ :آره ھﻣون" ﺑﯾﺎ ﺑﺑﯾن ﭼﮫ ﺧﺎﻧﻣﯽ
ﺷده .ﺣﺎج ﻓرج ﻣﯾﮕﮫ :اون ﺑﭼﮫ ﺑود رﻓﺗﮫ ﺑود اﺻﻔﮭﺎن درﺳﺗﮫ؟ .ﻟﯾﻼ ﺧﺎﻧم ﻣﯾﮕﮫ :آره" رﻓﺗﮫ ﺑود ﺗﺎ طب ﮔﯾﺎھﯽ ﯾﺎد ﺑﮕﯾر)).ھﻣﮫ ﻧﺎھﺎر
ﺧوردن .ﺑﻌد از ظﮭر ﮐﮫ ﺣﺎج ﻓرج و ﺑﻘﯾﮫ ﻣرد ھﺎی ﺧﺎﻧﮫ رﻓﺗن ﺑﯾرون وﻟﯽ ﻣﮭران ﻣﺎﻧد .ﻟﯾﻼ ﺧﺎﻧم در ھﻧﮕﺎم ﺟﺎرو زدن ﺣﯾﺎط داﺷت
ﺑﺎ ﺳﻣﯾﮫ ﺧﺎﻧم ﺣرف ﻣﯾزد .ﻣﮭران رﻓت ﮐﻧﺎر ﻣﺎدراش .ﻣﺎدراش در رﺧﺗﮫ ﺧواب ﺑود .ﻣﺎدر ﻣﮭران در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ دﺳﺗﺎن اش را روی
ﺻورت ﻣﮭران ﻧوازش ﻣﯽ ﮐرد و در ﭼﺷﻣﺎن اش اﺷﮏ ﺟﻣﻊ ﺷده ﺑود (( ﺑﮫ ﻣﮭران ﮔﻔت :ﻣﮭران ﺟﺎن"ﻣن ﻣﯽ داﻧم ﮐﮫ دﯾﮕﮫ رﻓﺗﻧﯽ
ھﺳﺗم وﻟﯽ اﯾن ھﺎ دارن از ﻣن ﭘﻧﮭﺎن ﻣﯽ ﮐﻧن"ﺗو ﻣراﻗب ﺧودت ﺑﺎش" ﺑﮫ ﭘدرت و ﻣﮭرﺷﺎد ھم ﮔﻔﺗم ﮐﮫ ﻣراﻗب ﺗو ﺑﺎﺷن }}.ﻣﮭران
وﻗﺗﯽ اﯾن ﺣرف ھﺎ را ﺷﻧﯾد اﺷﮏ در ﭼﺷم ھﺎی اش ﺟﻣﻊ ﺷد و ﯾﮏ ﺑﻐض در ﮔﻠوی اش ﺑﮫ وﺟود آﻣد .ﻣﮭران رﻓت در دﺳت ﺷوی
}}.و ﺻورت اش را آب زد و ﺑﮫ ﺳﺧﺗﯽ ﺧوداش را ﮐﻧﺗرل ﮐرد ﺗﺎ ﮐﺳﯽ ﭼﯾزی ﻧﻔﮭﻣد

ﻓردا ﺷد .ﺑﻌد ﻧﺎھﺎر ﻣﮭران رﻓت و ﺑﮫ ﭘدراش ﮔﻔت :ﺑﺎﺑﺎ" ﻓردا داﻧﺷﮕﺎه ﺷﮭرﯾﮫ اﯾن ﻣﺎه را ﻣﯽ ﺧواھد .ﭘدر ﻣﮭران ﮐﮫ ﺧﯾﻠﯽ ﻧﺎراﺣت
ﺑود ﺑﺎ ﺻدای ﺧﺳﺗﮫ ﮔﻔت :ﺟوراش ﻣﯽ ﮐﻧم )).ھﻣﺎن طور ﮐﮫ ﮔﻔﺗم ﭘدر ﻣﮭران ﺧﯾﻠﯽ ﻧﺎراﺣت و ﻏﻣﮕﯾن ﺑود" ﻣﮭران ھم ﻣﯽ داﻧﺳت
ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﻣﻧﺗظر اﺗﻔﺎق ھﺎی ﺑدی ﺑﺎﺷد ھﻣش در ﻓﮑرﺑود .اﻣﺎ ﺑﻌد از ظﮭر" ﺣﺎج ﻓرج ﺑﮫ رﺿﺎ و ﺳﮭراب ﺳﭘرده ﺑود ﮐﮫ ﻣﮭران را ﺑﺑرن
ﺑﯾرون ﺗﺎ ﺣﺎل روﺣﯽ اش ﮐﻣﯽ ﺑﮭﺗر ﺷود .ﺑﻌد از ظﮭرھﺎ ﺳﮭراب ﭘﯾش داﯾﯽ ﻧﺎﺗﻧﯽ اش ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐرد"داﯾﯽ ﻧﺎﺗﻧﯽ اش ﺑﺎ ﻣﺎدر ﺳﮭراب
از ﯾﮏ ﭘدر ﺑودن وﻟﯽ از ﯾﮏ ﻣﺎدر ﻧﺑودن.ﺧﻼﺻﮫ ﺳﮭراب ﺗوی ﻣﻐﺎزه ﺑرﻧﺞ ﻓروﺷﯽ داﯾﯽ ﻧﺎﺗﻧﯽ اش ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐرد و درس ﻣﯽ
ﺧواﻧد .رﺿﺎ ھم ﮐﮫ اﻗﻠب ﺗوی ﻣﻐﺎزه ﭘدراش ﺑود" اﻣﺎ ﻣﮭران ﻓﻘط درس ﻣﯽ ﺧواﻧد .وﻗﺗﯽ ﮐﮫ داﺷﺗن در ﭘﯾﺎده روه ﻗدم ﻣﯾزدن((
ﻣﮭران ﺑﮫ رﺿﺎ ﮔﻔت :ﻣﯽ ﺗواﻧﯽ ﯾﮏ ﮐﺎری ﺑرای ﻣن ﺟور ﮐﻧﯽ؟ .رﺿﺎ ﻣﯾﮕﮫ :ﺧوب ﺑﯾﺎ ﺳر ﻣﻐﺎزه آﻗﺎﺟوﻧم .ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ :ﻧﮫ ﻧﻣﯽ
ﺧوام زﯾﺎد آﺷﻧﺎ ﺑﺎﺷﮫ ﮐﮫ ﮐﺳﯽ ﺑﻔﮭﻣﮫ .رﺿﺎ ﻣﯾﮕﮫ :ﺣﺎﻻ ﭼرا اﻻن ﺑﮫ ﻓﮑرات زده ﮐﮫ ﺑری ﺳرﮐﺎر؟ .ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ :ھﻧوز دﯾر ﻧﺷده"
اﮔﮫ ﯾﮏ ﮐﺎر درﺳت ﺣﺳﺎﺑﯽ ﺑﺎﺷﮫ و ﮐﺳﯽ ﻧﻔﮭﻣﮫ"ﺧﯾﻠﯽ ﺧوب ﻣﯾﺷﮫ .ﺳﮭراب ﻣﯾﮕﮫ :ﺣﺎﻻ ﭼرا ﮐﺳﯽ ﻧﻔﮭﻣﮫ؟ .ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ :ﺧوب ﺷﻣﺎ
ﮐﮫ دﯾﮕﮫ ﻣﺛل ﺑرادر ھﺎی ﻣن ھﺳﺗﯾن" ﺣﻘﯾﻘت اش اﯾﻧﮑﮫ ﺧﺎﻧواده ﻣﺎ ﺑﺎ ﻣرﯾﺿﯽ ﻣﺎدرم وﺿﻌﯾت ﻣﺎﻟﯽ ﺧوﺑﯽ ﻧدارﯾم اﻟﺑﺗﮫ ﭘدرم ﭼﯾزی
ﺑﮫ ﻣن ﻧﻣﯽ ﮔﮫ وﻟﯽ ﻣن ﻣﺗوﺟﮫ ﻣﯾﺷم }}.رﺿﺎ ﮐﮫ در ھﯾن ﺣرف ھﺎی ﻣﮭران و ﺳﮭراب" درﺑﺎره ﺳواﻟﯽ ﮐﮫ ﻣﮭران از اون راﺟب
ﮐﺎر ﺧوب و ﮐﺳﯽ ﻧﻔﮭﻣد ﭘرﺳﯾده ﺑود در ﻓﮑر ﻓرو رﻓﺗﮫ ﺑود ﯾﮏ دﻓﻊ ﯾﮏ ﺑﺷﮑن زد{{ و ﮔﻔت :آھﺎن" ﺗو ﮐﮫ ﮔواھﯽ ﻧﺎﻣﮫ راﻧﻧده ﮔﯽ
داری؟ .ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ:آره ھﻣﯾن ﭘﺎرﺳﺎل ﮔرﻓﺗم .رﺿﺎ ﻣﯾﮕﮫ :آﻗﺎ ﺣﻠﮫ .ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ :ﭼﯽ ﺣﻠﮫ؟ ! .رﺿﺎ ﻣﯾﮕﮫ :ﻣن ﯾﮏ ﺧﺎﻧواده اﺷراﻓﯽ
را ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳم ﮐﮫ ﺗﺎزه ﮔﯾﺎ ﺑﮫ راﻧﻧده اﺣﺗﯾﺎج دارن .ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ :از ھﻣﯾن راﻧﻧده ھﺎ ﮐﮫ ﺑﭼﮫ ھﺎ را ﻣﯽ ﺑرن ﻣدرﺳﮫ؟ .رﺿﺎ ﻣﯾﮕﮫ:

ﻧﮫ" راﺳﺗش اﯾن ﺧﺎﻧواده ﻓﻘط ﯾﮏ ﺑﭼﮫ ﮐوﭼﮏ دارن" اﻟﺑﺗﮫ ﻧﻣﯽ ﺷﮫ ﮔﻔت ﯾﮏ ﺧﺎﻧواده ﭼون ﯾﮏ ﺧﺎﻧم ﺣدود  40ﺳﺎﻟﮫ ﺑﺎ ﭘﺳرﺑﭼﮫ اش
ﮐﮫ ﺣدود  7ﯾﺎ 8ﺳﺎﻟﮫ ھﺳﺗن .ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ :ﺧوب ﺑﺎ ﺷوھراش ﻣﯾﺷن ھﻣﺎن ﺧﺎﻧواده دﯾﮕﮫ .رﺿﺎ ﻣﯾﮕﮫ :ﻧﮫ" ﭼﻧد ﻣﺎه ﭘﯾش از ﺷوھراش
ﺗوی ﻓراﻧﺳﮫ ﺟدا ﺷده و ﺗﺎزه ﮔﯾﺎ ﺑﺎ ﭘﺳراش آﻣده اﯾران .ﺳﮭراب ﺑﮫ ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ :ﻣﮭران ﺟون ﻧوﻧت اﻓﺗﺎد ﺗوی روﻏن" اﯾن ﺟوری
ﮐﮫ رﺿﺎ ﺗﻌرﯾف ﻣﯽ ﮐﻧﮫ زن ﺑﺎﯾد ﮐﻠﯽ ﭘول دار ﺑﺎﺷﮫ ﺣﺗﻣﺂ ﺣﻘوق ﺧوﺑﯽ ﺑﮭت ﻣﯾده .ﻣﮭران ﺑﮫ رﺿﺎ ﻣﯾﮕﮫ :از ﮔﻧس ھﺎ ﻧﺑﺎﺷﮫ؟ اﺻﻶ
ﭘول ﺧوﺑﯽ ﻣﯾده؟ .رﺿﺎ ﻣﯾﮕﮫ :ﻣﯾﮕم ﯾﺎرو اﺷراﻓﯽ ﮐﻠﯽ ﺧدﻣﮫ و ﺣﺷﻧﮫ داره" ﺗو ھم ﻧﮕران ﻧﺑﺎش ﯾﮏ ﭼﯾزی ﺑﮭت ﻣﯽ دن ﮐﮫ راﺿﯾت
ﮐﻧﮫ .ﺳﮭراب ﺑﺎ ﺧﻧده ﺑﮫ رﺿﺎ ﻣﯾﮕﮫ :آﻗﺎت ﺑﻔﮭﻣﮫ ﮐﮫ ﺗو اﯾن اﺷراﻓﯽ ھﺎ رو ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳﯽ دﺧﻠﺗو ﻣﯾﺎره .ﻣﮭران ﺑﮫ رﺿﺎ و ﺳﮭراب
.ﻣﯾﮕﮫ :ﺑﭼﮫ ھﺎ اﯾن ﺑﯾن ﺧودﻣﺎن ﺑﻣوﻧﮫ ھﺎ .ﺳﮭراب ﻣﯾﮕﮫ :ﻧﮕران ﻧﺑﺎش .رﺿﺎ ﻣﯾﮕﮫ :ﺗو ﺑرو ﻣﺎ ھواﺗو دارﯾم
)) ﺳﮭراب ﻣﯾره ﺳر ﻣﻐﺎزه داﯾﯽ ﻧﺎﺗﻧﯽ اش و رﺿﺎ ھم ﻣﯾره ﺳر ﻣﻐﺎزه ﭘدراش .ﺑرﮔﺷﺗﻧﯽ ﻣﮭران ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ در راه ﺧﺎﻧﮫ ﻣﯽ آﻣد" ھﻣﺎن
طور ﮐﮫ ﻣﯽ آﻣد ﺧﯾره ﺑﮫ زﻣﯾن و ﺗوی ﻓﮑر ﺑود ﮐﮫ ﯾﮏ دﻓﻊ ﺑﮫ ﯾﮏ ﺧﺎﻧم ﺟوان ﭼﺎدری ﮐﮫ ﯾﮏ ﺳﺑد اﻧﺎر دﺳت اش ﺑود ﺑرﺧورد
ﮐرد"ﺧﺎﻧم ﺟوان روی ﭘﺎ ھﺎﯾش ﻧﺷﺳت ﺗﺎ ﻣﯾوه ھﺎ را ﺟﻣﻊ ﮐﻧد" ﻣﮭران ﻧﯾز ﺧﻣش ﺷد ﺗﺎ ﮐﻣﮏ اش ﮐﻧد(( و ﮔﻔت :ﻋذر ﻣﯽ ﺧواھم
ﺣواﺳم ﻧﺑود }}.وﻗﺗﯽ ﻣﮭران ﺳراش را آورد ﺑﺎﻻ و ﭼﮭره دﺧﺗرک ﺟوان را دﯾد"ﯾﮏ ﺷﻌﻠﮫ ای در ﻗﻠب اش ﮔور ﮔرﻓت و آن ﺷﻌﻠﮫ
ﻋﺷﻖ ﺑود .ﻣﮭران ﭼﻧد ﻟﺣظﮫ ھﻣﮫ ﭼﯾز را ﻓراﻣوش ﮐرده ﺑود ﮐﮫ ﯾﮏ دﻓﻊ ﯾﮏ دﺧﺗر ﺑﭼﮫ ای آن دﺧﺗر ﺟوان را ﺻدا زد{{ و ﮔﻔت:
ﻋﻣﮫ ﺷﮭﻧﺎز ﺑﯾﺎ دﯾﮕﮫ دﯾر ﻣﯾﺷﮫ ھﺎ }}.ﺑﻠﮫ ﺧواﻧدﮔﺎن ﻋزﯾز اﮔﮫ درﺳت ﺣدس زده ﺑﺎﺷﯾد اﯾن ﺷﮭﻧﺎز ھﻣﺎن ﺷﮭﻧﺎزی ﺑود ﮐﮫ ﻟﯾﻼ ﺧﺎﻧم
ازاش ﺗﻌرﯾف ﻣﯽ ﮐرد .اﻣﺎ ﻣﮭران ﺑﺎ ﮔﯾﺞ و ﻣﻧﮕﯽ رﻓت ﺧﺎﻧﮫ .ﺷب ﺑود ﺑﻌد از ﺷﺎم ﻣﮭران روی اﯾوان ﺧﺎﻧﮫ ﻧﺷﺳﺗﮫ ﺑود و ﺑﺎ ﻟﺑﺧﻧد ﺑﮫ
آﺳﻣﺎن ﺧﯾره ﺷده ﺑود {{.رﺿﺎ آﻣد و ﺑﮫ ﻣﮭران ﮔﻔت :ﻣﯾوه ﻣﯽ ﺧوری؟ .ﻣﮭران ﺑﺎ ﻧﻔس ﻋﻣﯾﻖ از ﺧﯾره ﺷدن ﺑﮫ آﺳﻣﺎن دﺳت ﺑرداﺷت
و ﺑﮫ رﺿﺎ ﮔﻔت :ﻧﮫ" ﺑﮕو ﻓردا ﺑﺎﯾد ﮐﯽ ﺑرم ﺳرﮐﺎر؟ راﺳﺗﯽ ﻣن ﺻﺑﺢ ھﺎ ﻣﯾرم داﻧﺷﮕﺎه ھﺎ" ﻧﻣﯽ ﺗواﻧم ﺻﺑﺢ ﮐﺎر ﮐﻧم .رﺿﺎ ﻣﯾﮕﮫ:
.ﻣﯽ داﻧم" ﻓردا ﺻﺑﺢ ﺗو رﻓﺗﯽ داﻧﺷﮕﺎه ﻣن ﭘﯾﮕری ﻣﯽ ﮐﻧم و ﺑرای ﺑﻌد از ظﮭر ﺟواب وش را ﺑﮭت ﻣﯽ دم

ﺻﺑﺢ ﺑود .ﭘدر ﻣﮭران ﭘول ﺷﮭرﯾﮫ را ﺟور ﮐرده ﺑود و ﺑﮫ ﻣﮭران داد .ﻣﮭران ﺑﮫ ﭘدراش ﮔﻔت:از ﮐﺟﺎ آوردی؟ .ﭘدر ﻣﮭران ﮔﻔت:
ﺗو ﮐﺎرﯾت ﻧﺑﺎﺷﮫ)).ﻣﮭران ﺑﺎ ﺳﮭراب راھﯽ ﺷدن ﺑﻌد از راھﯽ ﺷدن و رﺿﺎ ھم رﻓت دﻧﺑﺎل ﮐﺎر ﻣﮭران .ظﮭر ﺷده ﺑود .رﺿﺎ آﻣده
ﺑود دم در داﻧﺷﮕﺎه" ﻣﮭران و ﺳﮭراب ھم داﺷﺗن ﻣﯽ رﻓﺗن دم در داﻧﺷﮕﺎه ﮐﮫ دو ﺗﺎ دﺧﺗر ﭼﺎدری داﺷﺗن ﺑﺎ ﻋﺟﻠﮫ ﭘﺷت ﻣﮭران و
ﺳﮭراب ﻣﯽ آﻣدن و ﯾﮑﯽ ﺷﺎن ﺻدا ﮐرد(( و ﮔﻔت :آﻗﺎی ﮐﺎﺳﭘﯾن" ﻣﯽ ﺗواﻧم ﭼﻧد ﻟﺣظﮫ وﻗت ﺗون ﺑﮕﯾرم؟ .ﻣﮭران و ﺳﮭراب
اﯾﺳﺗﺎدن }}.اون دﺧﺗر ھﺎ ﯾﮑﯽ اﺳم اش ﻣﻠﯾﮑﺎ و دﯾﮕری ﺷﮭره ﺑود .ﻣﻠﯾﮑﺎ ﻋﺎﺷﻖ ﻣﮭران ﺑود و ﺧوب ﺑﺧﺎطر ﺧﺟﺎﻟت ﺑروز ﻧﻣﯽ داد و
اﯾن ﻣوﺿوع را ﻓﻘط ﺑﮫ دوﺳت ﺻﻣﯾﻣﯽ اش ﺷﮭره ﮔﻔﺗﮫ ﺑود و ﺷﮭره ھم ﺑرای اون ﺑﮭﺎﻧﮫ ﺟزوه را ﺟور ﮐرد ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﮭران ﻣﺛﻶ ﺑﯾﺷﺗر
آﺷﻧﺎ ﺑﺷﮫ {{.اﻣﺎ ﻣﮭران ﺑﮫ ﺟواب آﻧﮭﺎ ﮔﻔت :ﺑﻔرﻣﺎﯾﯾد ﺧﺎﻧم ﺻﺑﺎﺣﺗﯽ .ﻣﻠﯾﮑﺎ و ﺷﮭره ﻣﯾرن ﺟﻠو ﺗر و ﻣﻠﯾﮑﺎ ﻣﯾﮕﮫ :ﺑﺑﺧﺷﯾد ﮐﮫ ﻣزاﺣم
ﺗون ﺷدﯾم" ﻣن و ﺷﮭره اﻣروز دﯾر رﺳﯾدﯾم ﺳر ﮐﻼس و ﺑﺧﺎطره ھﻣﯾن از ﺟزوه ﻧوﺷﺗن ﻋﻘب ﻣﺎﻧدﯾم" ﺧواﺳﺗن از ﺷﻣﺎ ﺑﮕﯾرﯾم اﮔﮫ
زﺣﻣﺗﯽ ﻧﯾﺳت .ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ :ﻧﮫ ﻣﺷﮑﻠﯽ ﻧﯾﺳت"ﻓﻘط دﺳت ﺧط ﻣن ﺧﯾﻠﯽ داﻏون"اﻣﯾدوارم ﺑﺗواﻧﯾد ﺑﺧواﻧﯾد .ﺷﮭره ﻣﯾﮕﮫ :ﺧوب آﻗﺎی
ﺳﻣدی}} ﺳﮭراب {{ ﺷﻣﺎ ھم ﺟزوه دارﯾن اﮔﮫ ﺟزوه آﻗﺎی ﮐﺎﺳﭘﯾن ﺑد ھﺳت از ﻣﯾﺷﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﻣﺎ ﺑدﯾن .ﺳﮭراب ﻣﯾﮕﮫ :ﻧﮫ"ﺑﺑﺧﺷﯾد ﻣن
ﺑﺎﯾد ﺑرم دوﺳﺗم دم در ﻣﻧﺗظره .ﺷﮭره ﺑﮭش ﺑر ﺧورد و ﭼپ ﭼپ ﺑﮫ ﺳﮭراب ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐرد .ﻣﻠﯾﮑﺎ دﻓﺗر ﺟزوه ﻣﮭران را ورق زد و
ﮔﻔت :ﻗﺎﺑل ﺧواﻧدن ھﺳت"دﺳت ﺷﻣﺎ درد ﻧﮑن آﻗﺎی ﮐﺎﺳﭘﯾن .ﻣﮭران ﮔﻔت :ﺧواھش ﻣﯽ ﮐﻧم .ﻣﮭران رﻓت و ﻣﻠﯾﮑﺎ ﺑﮫ ﺷﮭره ﮔﻔت:
اﮔﮫ اﯾن ﻧﻘﺷﮫ ات ﺑد از آب در ﺑﯾﺎد ﻣن ﺗو را ﻣﯽ ﮐﺷم .ﺷﮭره ﮔﻔت :ﺗو ﻧﮕﺎران اون ﻧﺑﺎش" وﻟﯽ ﻋﺟب رﻓﯾﻖ ﻧﺎﺧﻠﻔﯽ داره ﭘﺳره ﮔﻧس
ﺟزوه ﺷو را ﻧﻣﯽ داد اﻧﮕﺎر ﻣﯽ ﺧواھﯾم ﺑﺧورﯾم ش .ﻣﮭران ﻣﯾره ﭘﯾش رﺿﺎ و ﺳﮭراب .رﺿﺎ ﺑﮫ ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ :اﯾن ھﺎ ﮐﯽ ﺑودن؟.
ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ :ﺟزوه ﻣﯽ ﺧواﺳﺗن .ﺳﮭراب ﻣﯾﮕﮫ :ﺑﮭﺷون رو ﻧده" دو روز دﯾﮕﮫ ﻧﻣرت ھم ازت ﻣﯽ ﺧوان .ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ :اﯾن ﺣرف
ھﺎ را ﺑﯽ ﺧﯾﺎل" رﺿﺎ ﺟون ﺗو ﺑﮕو ﺑﺎ اﯾن ﮐﺎر ﻣﺎ را ﭼﯾﮑﺎر ﮐردی؟ .رﺿﺎ ﻣﯾﮕﮫ :ﺣﻠش ﮐردم" ﻓﻘط ﺗو ﺷﯾﻔت ﺑﻌد از ظﮭر ھﺳﺗﯽ.
ﺳﮭراب ﻣﯾﮕﮫ :ﯾﮏ زن ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﭼﮫ ﺑﻌد از ظﮭر ﮐﺟﺎ ﻣﯾرن ﻣﮕﮫ؟ .رﺿﺎ ﻣﯾﮕﮫ :اﯾن ﺟوری ﮐﮫ ﻣن ﻓﮭﻣﯾدم داﺳﺗﺎن اﯾﻧﮑﮫ اون
ﺷوھرش ﮐﮫ ازاش ﺗوی ﻓراﻧﺳﮫ طﻼق ﮔرﻓت ﭼﻧد ﻣدت ﭘﯾش آﻣد اﯾران و ﺑﭼﮫ را از اﯾن زﻧﮫ ﮔرﻓت و اﯾن زﻧﮫ ھم ﺑد ﺟوری
ﻧﺎراﺣت" ﺣﺎﻻ از آن طرف ھم ﺧﺎﻟﮫ اﯾن زﻧﮫ آﻣده ﭘﯾش اﯾن ﺗﺎ از ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ اﻓﺳردﮔس و ﺧﻼﺻﮫ از اﯾن ﭼﯾز ھﺎ درش ﺑﯾﺎره واس ھﻣﯾن
ھم ھر روز ﺑﻌد از ظﮭر ﻣﯾﺑراش ﺑﯾرون ﺗﺎ روﺣﯾﮫ اش ﺑﮭﺗر ﺑﺷﮫ .ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ :ﺧوب ﺣﺎﻻ اﯾن ﺧﺎﻧم اﺳم ﻧداره؟ .رﺿﺎ ﻣﯾﮕﮫ :ﺧﺎﻧم
اﺑﺗداﯾﯽ )).اﻣﺎ ﻣﮭران رﺿﺎ و ﺳﮭراب داﺷﺗن در ﭘﯾﺎده رو ﻗدم ﻣﯽ زدن و ھﻣﮫ ﻣردم ھم ﺗوی ﮐﺎر ﺧودﺷﺎن ﺑودن ﮐﮫ ﯾﮏ ﻣرد ﺷﯾﮏ
ﭘوش داﺷت از ﭘﯾﺎده رو ﻣﯾرﻓت ﺑﮫ ﺳﻣت ﺧﯾﺎﺑﺎن ﮐﮫ ﺳوار ﻣﺎﺷﯾن اش ﺑﺷود ﮐﮫ ﯾﮏ دﻓﻊ ﻣﺎﺷﯾن اﯾﺳﺗﺎد و ﭼﻧد ﻧﻔر ﺑﺎ ﻣﺎﺳﮏ ﺑر
ﺻورت داﺷﺗن" آن ﻣرد را ﺑﺎ ﻣﺳﻠﺳل ﺗﺎﻣﭘﺳون ﺑﮫ ﮔﻠوﻟﮫ ﺑﺳﺗن .ﻓﺎﺻﻠﮫ آﻧﮭﺎ ﮐﻣﺗر از  5ﻣﺗر ﺑﺎ ﻣﮭران و ﺳﮭراب و رﺿﺎ داﺷت" در
اﯾن ﻟﺣظﮫ ﮔﻠوﻟﮫ ﺑﺳﺗن "ﻣردم ﺧواﺑﯾدن روی زﻣﯾن ﺗﺎ ﯾﮏ وﻗت ﮔﻠوﻟﮫ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺑرﺧورد ﻧﮑن و ﺳﮭراب و رﺿﺎ ﭘﺷت ﺳطل آﺷﻐﺎل
ﭘﻧﮭﺎن ﺷدن وﻟﯽ ﻣﮭران ﮐﮫ ھﻣﺎن ﺟﺎ اﯾﺳﺗﺎده ﺑود و از ﺟﺎی اش ﺗﮑﺎن ﻧﻣﯽ ﺧورد" ﻣﮭران ﻋﺎﺷﻖ ﻣﺳﻠﺳل ﺗﺎﻣﭘﺳون ﺷده ﺑود اون ﺗﺎ
ﺣﺎﻻ ھم ﭼﯾن ﺗﻔﻧﮕﯽ ﻧدﯾده ﺑود .وﻗﺗﯽ اون ﺗﯾراﻧدازھﺎ داﺷﺗن ﻣﯾرﻓت ﺗﺎ ﻣﺎﺷﯾن ﺳوار ﺑﺷن ﯾﮑﯽ از آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻣﮭران(( ﮔﻔت :ﺗو ﺧﯾﻠﯽ دل
و ﺟﯾﮕر داری ﭘﺳر .ﻣﮭران ﮐﮫ آن ﻗدر ﻣﺟذوب ﻣﺳﻠﺳل ﺗﺎﻣﭘﺳون ﺷده ﺑود ﮐﮫ ﻧﮫ ﺣواس اش ﺑﮫ ﺧون رﯾﺧﺗﮫ ﺷده ﺑود و ﻧﮫ ﺣواس اش

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

ﻣﮭران و ﺑﭼﮫ ھﺎ ﮐﮫ رﻓﺗن ﺧﺎﻧﮫ ﺑرای ﻧﺎھﺎر .رﺿﺎ ﺑرای ھﻣﮫ از ﺣﺎدﺛﮫ ﺗﯾر اﻧدازی ﺗﻌرﯾف ﻣﯽ ﮐرد .رﺿﺎ ﻣﯾﮕﻔت :اﻣروز ﮐﮫ داﺷﺗﯾم
ﻣﯽ آﻣدﯾم ﺧﺎﻧﮫ" ھﻣﯾن ﭼﻧد دﻗﯾﻘﮫ ﭘﯾش ﯾﮏ ﻧﻔر را ﺟﻠوی ﭼﺷم ﻣﺎ ﺑﮫ رگ ﺑﺎر ﺑﺳﺗن .ﺣﺎج ﻓرج ﺑﺎ ﺗﻌﺟب ﻣﯾﮕﮫ :ﮐﯽ رو زدن؟ ! .رﺿﺎ
ﻣﯾﮕﮫ :ﮐﯽ ﺑود را ﻧﻔﮭﻣﯾدم وﻟﯽ اﯾن را ﻓﮭﻣﯾدم ﮐﮫ ﻣﮭران ﺧﯾﻠﯽ دل و ﺟﯾﮕر داره .ﻟﯾﻼ ﺧﺎﻧم ﻣﯾﮕﮫ :ﭼﮫ رﺑطﯽ ﺑﮫ آﻗﺎ ﻣﮭران داره؟.
رﺿﺎ ﻣﯾﮕﮫ :ﯾﺎرو را  5ﻣﺗری ﻣﺎ ﺑﮫ رگ ﺑﺎر ﺑﺳﺗن" ھﻣﮫ ﯾﮏ ﮔوﺷﮫ ﭘﻧﮭﺎن ﺷدن ﺑودن وﻟﯽ ﻣﮭران ھﻣون ﺟﺎ ﺻﺎف واﯾﺳﺗﺎده ﺑود"ﺑﻌد
ﮐﮫ اوﻧﺎ رﻓﺗن ﻣﮭران ﻣﯾﮕﻔت ﻋﺟب اﺳﻠﺣﮫ ﺑﺎﺣﺎﻟﯽ داﺷﺗن .ﻣﮭران ﺑﮫ ﺣﺎج ﻓرج ﮔﻔت :ﻣﺎدر و ﭘدر ﻣن ﮐﺟﺎن؟ .ﺣﺎج ﻓرج ﮔﻔت :ﭘدر و
ﻣﺎدرت رﻓﺗن دﮐﺗر" ﺧﯾﻠﯽ وﻗت اﻻن دﯾﮕﮫ ﺑﺎﯾد ﺳر و ﮐﻠﮫ ﺷون ﭘﯾدا ﺑﺷﮫ .ﺣﺎج ﻓرج ﺑﮫ رﺿﺎ ﻣﯾﮕﮫ :ﺑرو ﻣﮭرﺷﺎد ﺻدا ﮐن و ﺳﻣﯾﮫ
ﺧﺎﻧم و ﺳﮭراب ھم ﺻدا ﮐن .ﻟﯾﻼ ﺧﺎﻧم ﻣﯾﮕﮫ :ﻧﮫ" ﺳﻣﯾﮫ ﺧﺎﻧم ﻧﺎھﺎر دﻋوت ﺧواھر ﺑزرگ اش ﺑود" ﺳﮭراب ھم آﻣد ﻟﺑﺎس اش را
ﻋوض ﮐرد و رﻓﺗﮫ .ﺣﺎج ﻓرج ﺑﮫ ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ :اﯾن ﺑرادرت ھم ﭼﻘدر ﻣﯽ ﺧواﺑﮫ" راﺳﺗﯽ ﮐﺎراش ﭼﯾﮫ؟ .ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ :ﮐﺎر ﻧداره.
ﺣﺎج ﻓرج ﺑﺎ ﮐﻧﺎﯾﮫ ﻣﯾﮕﮫ :ھﻧوز ﮐﺎر ﭘﯾدا ﻧﮑرده؟ ! )) .ﻣﮭرﺷﺎد ﭼﮫ ﻗﺑل ازدواج و ﭼﮫ ﺑﻌد ازدواج ھﯾﭻ ﮐﺎری ﻧداﺷﺗﮫ ﺟز ﺗﻣرﯾن ﮐردن
ﺑوﮐس .رﺿﺎ و ﻣﮭرﺷﺎد داﺷﺗن ﻣﯽ آﻣدن ﺳر ﺳﻔره" رﺿﺎ از ﺗﯾر اﻧدازی اﻣروز و از ﺷﺟﺎﻋت ﻣﮭران ﻣﯽ ﮔﻔت وﻟﯽ ﻣﮭرﺷﺎد ﺗﺣوﯾل
ﻧﻣﯽ ﮔرﻓت و ﻓﻘط ﻟﺑﺧﻧد ﮐوﭼﮑﯽ ﻣﯽ زد .ﯾﮏ دﻓﻊ در ﺧﺎﻧﮫ ﺣﺎج ﻓرج زده ﺷد .رﺿﺎ در را ﺑﺎز ﮐرد" ﭘدر ﻣﮭران و ﻣﺎدراش از
ﻣطب دﮐﺗر آﻣده ﺑودن .ﭘدر ﻣﮭران ﺧﯾﻠﯽ ﻧﺎراﺣت ﺑود و در ﭼﺷم اش اﺷﮏ ﺟﻣﻊ ﺷده ﺑود ((.ﺣﺎج ﻓرج ﺗﺎ ﻣﺎدر ﻣﮭران را دﯾد ﮔﻔت:
ﺑﮫ ﺑﮫ ﺑﺎﻻﺧره ﺧﺎﻧم ﮐﺎﺳﭘﯾن از رﺧﺗﮫ ﺧواب ﺑﻠﻧد ﺷد }} .اﻣﺎ ﻣﮭران ﺗﺎ ﭼﺷم ھﺎی اﺷﮏ ﺟﻣﻊ ﺷده ﭘدراش را دﯾد ﻓﮭﻣﯾد ﮐﮫ ﺧﺑر ھﺎی
ﺑدی را ﺑﺎﯾد ﺑﺷﻧوه .ﻧﺎھﺎر را ﺧوردن" ﭘدر ﻣﮭران ﺑﺎ ﺣﺎج ﻓرج ﺻﺣﺑت ﻣﯽ ﮐرد و ﻣﮭران ھم ﯾﮏ ﮔوﺷﮫ ﯾواﺷﮑﯽ ﮔوش ﻣﯽ داد{{.
ﺣﺎج ﻓرج ﮔﻔت :ﺧوب ﺑﮕو ﺑﺑﯾﻧم دﮐﺗر ﭼﯽ ﮔﻔت؟ .ﭘدر ﻣﮭران ﮔﻔت :دﮐﺗر ﺟواب اش ﮐرد و ﮔﻔت دﯾﮕﮫ :ھﯾﭻ اﻣﯾدی ﻧﯾﺳت .ﺣﺎج ﻓرج
ﺑﺎ ﻧﺎراﺣﺗﯽ و ﺗﻌﺟب ﮔﻔت :ﯾﻌﻧﯽ ﭼﮫ؟ ! ﯾﻌﻧﯽ ھﯾﭻ دواﯾﯽ ﻧداد؟ .ﭘدر ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ :داواھﺎش را ﻋوض ﮐرد اﻣﺎ ﮔﻔت ھر ﻟﺣظﮫ اﺣﺗﻣﺎل
اﯾﺳت ﻗﻠﺑﯽ داره .ﺣﺎج ﻓرج ﻣﯾﮕﮫ :ﺣﺎﻻ ﺑﮫ ﺑﭼﮫ ھﺎ ﻣﯽ ﺧوای ﺑﮕﯽ؟ .ﭘدر ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ :ﺑﮫ ﻣﮭرﺷﺎد آره اﻣﺎ ﺑﮫ ﻣﮭران ﻧﮫ" آﺧﮫ ﻣﮭران
ﺧﯾﻠﯽ واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﻣﺎدراش ھﺳت }} .ﻣﮭران ﺑد ﺟوری ﺗوی ﻓﮑر رﻓت .ﺑﻌد از ظﮭر رﺿﺎ ﻣﮭران را ﺑرد ﺗﺎ ﮐﺎراش را ﺑﺑﯾﻧد .اﻣﺎ
اوﻧﺟﺎ ﺧود ﺧﺎﻧم اﺑﺗداﯾﯽ ﻧﺑود ﺑﻠﮑﮫ ﺧﺎﻟﮫ اش ﻧﺑود .ﯾﮏ زن ﻣﻐرور و از ﺧود راﺿﯽ{{ اون ﮐﺎر ﻣﮭران را ﺑرای ﻣﮭران ﺗوﺿﯾﺢ ﻣﯽ
داد :ﻣﺎ اﯾﻧﺟﺎ ﺑرای راﻧﻧده ھﺎ ﯾﮏ ﺷﯾﻔت ﺻﺑﺢ دارﯾم و ﯾﮏ ﺷﯾﻔت ﺑﻌد از ظﮭر" ﺷﻣﺎ ﺑﻌد از ظﮭر ھﺳﺗﯾن" ﯾﻌﻧﯽ ھر وﻗت ﮐﮫ ﻣﺎ
ﺑﺧواھﯾم ﺑﻌد از ظﮭر ﺟﺎﯾﯽ ﺑرﯾم ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﻣﺎ را ﺑﺑرﯾن و اﯾن ھم ﺑداﻧﯾد ﮐﮫ ﻣﺎ از آدم ھﺎی ﺗﻧﺑل ﺧوﺷﻣون ﻧﻣﯾﺎد و ﮐﺎرﮔر ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻣوﻗﻊ
ﺳر ﮐﺎر ﺑﺎﺷﮫ .ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ :ﺧوب ﺧﺎﻧم ...ﺑﺑﺧﺷﯾد اﺳم ﺗون ﭼﯾﮫ؟ .ﺧﺎﻟﮫ ﻣﯾﮕﮫ :ھﻣﮫ ﻣن را ژاﻟﮫ ﺧﺎﻧم ﺻدا ﻣﯾزﻧن .ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ:
ﺧوب ژاﻟﮫ ﺧﺎﻧم" ﻣن از ﮐﯽ ﮐﺎرام را ﺷروع ﮐﻧم؟ .ژاﻟﮫ ﺧﺎﻧم ﻣﯾﮕﮫ :از ﻓردا)) .ﻣﮭران و رﺿﺎ ﻣﯾﺎن ﺧﺎﻧﮫ .ﺧﺎﻧواده ﮐﺎﺳﭘﯾن در ﯾﮏ
اﺗﺎق ﺟﻠﺳﮫ ﮔرﻓﺗﮫ ﺑودن .ﻣﺎدر ﻣﮭران ﻣﯽ ﺧواد ﺑرای ﻣﮭران زن ﺑﮕﯾره" ﺗﺎ ﻗﺑل از ﻣرگ اش ﻋروﺳﯽ آﺧرﯾن ﻓرزﻧداش را ﺑﺑﯾﻧﮫ .ﻟﯾﻼ
ﺧﺎﻧم ﮐﮫ ﺑراﺷﺎن ﭼﺎی ﺑرد" رﺿﺎ و ﻣﮭران ﺗﺎزه از راه رﺳﯾده ﺑودن" ﻟﯾﻼ ﺧﺎﻧم ﺳﯾﻧﯽ ﭼﺎی را از اﺗﺎق ﺑﯾرون آورد و ﺑﺎ ﺧﻧده(( ﺑﮫ
ﻣﮭران ﮔﻔت :آﻗﺎ ﻣﮭران ﻣﯽ ﺧوان ﺑرات زن ﺑﮕﯾرن .ﻣﮭران و رﺿﺎ ﺗﻌﺟب ﮐردن }}.ﻣﮭران را ﺻدا ﻣﯽ زﻧن و ﻣﮭران ﻣﯾره ﺗوی
اﺗﺎق .اﻣﺎ ﻣﮭرﺷﺎد ﮐﻶ ﺑﺎ ازدواج ﻣﮭران ﻣﺧﺎﻟف ﺑود .ﻣﮭرﺷﺎد ھﻣﯾﺷﮫ اﯾن ﺗرزﻓﮑر را داﺷت ﮐﮫ ﻣﮭران ﯾﮏ آدم ﺑﯽ ﻋرﺿﮫ اﺳت"
ﺣﺎﻻ ﭼﮫ  7ﺳﺎﻟﮫ ﺑﺎﺷد ﭼﮫ  17ﺳﺎﻟﮫ و ﭼﮫ  27ﺳﺎﻟﮫ .ﻣﮭرﺷﺎد اﯾن ﺗرز ﻓﮑر اش را ﺑﯾﺎن ﮐرد {{.ﻣﮭران ﻋﺻﺑﺎﻧﯽ ﺷد و ﮔﻔت :ﺗو
ھﻣﯾﺷﮫ ﻣﻧو دﺳت ﮐم ﻣﯽ ﮔرﻓﺗﯽ .ﻣﮭرﺷﺎد ﮔﻔت :ﻣن ﻓﻘط ﺣﻘﯾﻘت را ﮔﻔﺗم .ﻣﮭران ﮔﻔت :ﺣﻘﯾﻘت ھﺎی زﯾﺎدی ھم درﺑﺎره ﺗو ھﺳت.
ﻣﮭرﺷﺎد ﻋﺻﺑﺎﻧﯽ ﺷد و ﮔﻔت :ﭼﮫ ﺣﻘﯾﻘت ھﺎﯾﯽ؟ .ﻣﮭران ﮔﻔت :زﻧت ﮐﮫ ﺑﺎ اون اﺧﻼق اش ﺑﺎ ﻣﺎﻣﺎن ﺣﯽ ﺟر و ﺑﺣث ﻣﯽ ﮐرد و
ﻣﺎﻣﺎن ﺣرص ﻣﯽ داد" ﺗو ﺧودت ﺑﺎ دﺧﺗر ھﺎ راﺑطﮫ داری و اﯾن ﭘدر را ﺣرص ﻣﯾده" ﭘس ﺻﺣﺑت از ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻧﮑن ﮐﮫ ﺧودت ﮐﻠﯽ
ﮔﻧد زدی )).ﻣﮭرﺷﺎد ﺑد ﺟوری ﻋﺻﺑﺎﻧﯽ ﻣﯾﺷﮫ .اول ﻣﮭرﺷﺎد ﺧﯾﻠﯽ آدم ﺧون ﺳردی ﺑود وﻟﯽ ﺑﻌد از ازدواج ھﻣﺎن طور ﮐﮫ ﮔﻔﺗﮫ
ﺑودم ﺑﺧﺎطر ﻣﺷﮑﻼت زﻧﺎﺷوی ﺑد ﺟوری ﻋﺻﺎب اش ﺿﻌﯾف ﺷد .ﻣﮭرﺷﺎد ﺑﻌد از ازدواج ھر وﻗت ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﮭران ﺟر و ﺑﺣث ﻣﯽ
ﮐرد و وﻗﺗﯽ ﮐم ﻣﯽ آورد ﻣﮭران را ﭼﮏ ﻣﯽ زد ((.ﭘدر ﻣﮭران ﮔﻔت :ﮐﺎﻓﯾﮫ دﯾﮕﮫ ﻣﮭرﺷﺎد ﻣﮕﮫ ﻧﻣﯽ ﺑﯾﻧﯽ ﺣﺎل ﻣﺎدرت ﭼﮫ ﺟوری؟.
ﻣﮭرﺷﺎد ﻣﯾﮕﮫ :ﭼرا ﺑﮫ ﻣن ﻣﯾﮕﯽ؟ ﭼرا ﺑﮫ اون ﻧﻣﯽ ﮔﯽ؟ ﺷﻣﺎ ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﯾن ﻣﺎ ﻓرق ﻣﯽ زاﺷﺗﯾن .ﻣﮭرﺷﺎد ﺑﺎ ﻋﺻﺑﺎﻧﯾت از اﺗﺎق رﻓت
ﺑﯾرون .ﻣﺎدر ﻣﮭران ﺑﮫ ﻣﮭران ﮔﻔت :ﺑﮫ ﻟﯾﻼ ﺧﺎﻧم ﺳﭘردم ﮐﮫ ﯾﮏ دﺧﺗر ﺧوب ﺑرات ﭘﯾدا ﮐﻧﮫ .ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ :ﻧﯾﺎزی ﻧﯾﺳت" ﻣن ﺧودم
.ﯾﮑﯽ را ﻣﯽ ﺧوام

)) ﻣﮭران ﺑﮫ ﭘدر و ﻣﺎدراش و ﻟﯾﻼ ﺧﺎﻧم ﮔﻔت ﮐﮫ ﺷﮭﻧﺎز را دوﺳت داره و ﻟﯾﻼ ﺧﺎﻧم واﺳﺗﮫ ﺷد ﺗﺎ ﻗرار ﺧﺎﺳﺗﮕﺎری را ﺑزاره .ﺻﺑﺢ"
ﻟﯾﻼ ﺧﺎﻧم زﻧﮓ ﻣﯾزﻧﮫ ﺑﮫ زن ﭘﮭﻠوان اﺳﻣﺎﻋﯾل "ﺧدﯾﺟﮫ ﺧﺎﻧم ﮐﮫ ﺑرادر زن ﺷﮭﻧﺎز ﺑود و ﻗرار ﺧﺎﺳﺗﮕﺎری را ﻣﯽ ﮔذاره .ظﮭر وﻗﺗﯽ
ﭘﮭﻠوان اﺳﻣﺎﻋﯾل ﻣﯾﺎد ﺧدﯾﺟﮫ ﺧﺎﻧم ﺑﮫ اون ﮔﻔت (( .ﭘﮭﻠوان اﺳﻣﺎﻋﯾل ﻣﯾﮕﮫ :ﺣﺎﻻ ﻧﮕﻔﺗن ﺑرای ﮐﯽ ﻣﯽ ﺧوان؟ .ﺧدﯾﺟﮫ ﺧﺎﻧم ﮔﻔت:

ﻓﮑر ﮐﻧم ﺑرای ﭘﺳراﺷﺎن رﺿﺎ ﺑﯾﺎن .ﭘﮭﻠوان اﺳﻣﺎﻋﯾل ﻣﯾﮕﮫ :آره" ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳم اش ﮔﮭﮕداری ﺑﮫ زور ﺧوﻧﮫ ﻣﯾﺎد .ﺧدﯾﺟﮫ ﺧﺎﻧم ﻣﯾﮕﮫ:
ﻧﻣﯽ ﺧوای ﺑﮫ ﺧﺎن داﯾت ﺑﮕﯽ؟ .ﭘﮭﻠوان اﺳﻣﺎﻋﯾل ﻣﯾﮕﮫ :اﻣروز ﺳر ﻓرﺳت ﺑﮭش ﻣﯾﮕم )) .اﻣﺎ ﺑﻌد از ظﮭر ﻣﮭران رﯾش اش را ﻣﯽ
زﻧد" ﮐت " ﺷﻠوار " ﮐراوات و ﺑرای اوﻟﯾن روز ﮐﺎری اش آﻣﺎده ﻣﯾﺷود .ﻣﮭران ﻣﯾرود و ﺳوﯾﺞ ﯾﮏ ﺑﻧز ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ھﺎش ﮐﺎرﮐﻧﮫ
را ﺑﮭش ﻣﯾدن .ﺧﺎﻧم اﺑﺗداﯾﯽ ﮐﮫ ھﻣﺎن ﺻﺎﺣب ﺧﺎﻧﮫ ﺑود ﮐﮫ رﺿﺎ ازاش ﻣﯽ ﮔﻔت" اون ﺳوار ﻣﺎﺷﯾن ﻣﯾﺷﮫ و ﻣﮭران ھم آﻣﺎده ﺑود"
ﺣرﮐت ﻣﯾﮑﻧﮫ .ﺧﺎﻧم اﺑﺗداﯾﯽ از ﻣﮭران ﻣﯽ ﺧواد ﮐﮫ ﺟﻠوی ﯾﮏ ﮐﺎﻓﯽ ﺷﺎﭘﯽ ﮐﮫ اون ﮔﻔت ﻧﮕﮫ داره .ﺧﺎﻧم اﺑﺗداﯾﯽ ﭘﯾﺎده ﻣﯾﺷﮫ و ﻣﯾره
ﺗوی ﮐﺎﻓﯽ ﺷﺎپ ﺑﻌد از ﭼﻧد دﻗﯾﻘﮫ ﺑﺎ ﭼﺷﻣﺎﻧﯽ ﺧﯾس و ﮔرﯾﺎن ﺑر ﻣﯽ ﮔرده و ﻣﯾﺎد ﺗوی ﻣﺎﺷﯾن"ﻣﮭران ﺑﮭش ﯾﮏ دﺳﺗﻣﺎل ﻣﯾده ﺗﺎ اﺷﮏ
اش را ﮐﮫ آراﯾش ﻏﻠﯾظ اش را ﺧراب ﮐرده ﺑود ﭘﺎک ﮐﻧﮫ .اﻣﺎ ﺑﺎﻻﺧره ﺷب ﺧﺎﺳﺗﮕﺎری ﻣﯾرﺳﮫ .ﺣﺎج ﻓرج" ﻟﯾﻼ ﺧﺎﻧم" ﭘدر ﻣﮭران و
ﺧود ﻣﮭران ﻣﯾرن ﺑﮫ ﺧﺎﺳﺗﮕﺎری .اﻣﺎ ﺑﺎﯾدﺧﺻوﺻﯾﺎت ﭘﮭﻠوان اﺳﻣﺎﻋﯾل را ﺑﮭﺗون ﺑﮕم :ﯾﮏ آدم ﺧﺷﮏ ﻣﻘدس و ظﺎھرﺑﯾن و ﺧود
ﺧواه و ﻣﻐرور اﺳت ((.ﺣﺎج ﻓرج از ﭘﮭﻠوان اﺳﻣﺎﻋﯾل ﻣﯾﭘرﺳﮫ :ﭘﮭﻠوان اﺑراھﯾم ﮐﺟﺎﺳت؟ .ﭘﮭﻠوان اﺳﻣﺎﻋﯾل ﻣﯾﮕﮫ :ﯾﮫ ﺑﻧده ﺧداﯾﯽ
ﮐﺎراش ﮔﯾر ﺑود رﻓت ﮐﺎراش را درﺳت ﮐﻧﮫ .ﭘﮭﻠوان اﺳﻣﺎﻋﯾل از ﺣﺎج ﻓرج ﻣﯽ ﭘرﺳﮫ :ﻧﻣﯽ ﺧواﯾن آﻗﺎﯾﺎن و ﺧﺎﻧم را ﻣﻌرﻓﯽ ﮐﻧﯾد.
ﺣﺎج ﻓرج ﻣﯾﮕﮫ :اﯾن آﻗﺎی ﮐﺎﺳﭘﯾن از ھم ﻣﺣﻠﯽ ھﺎی ﻣن ﺗوی ﺷﻣﺎل ھﺳت" ﺑﺎزﻧﺷﺳﺗﮫ ژاﻧدارﻣری و اﯾﺷون ھم ﭘﺳرش ھﺳت ﻋﺎﻗل و
ﺑﺎﻟﻎ "ﻣﺛل ﭘﺳر ﺧودم دوﺳت اش دارم .ﭘﮭﻠوان اﺳﻣﺎﻋﯾل ﻣﯾﮕﮫ :ﭘس ﻣﺎدرﺷﺎن ﮐﺟﺎﺳت؟ .ﺣﺎج ﻓرج ﻣﯾﮕﮫ :ھﻣﺳر آﻗﺎی ﮐﺎﺳﭘﯾن
ﻧﺎﺧوش .ﭘﮭﻠوان اﺳﻣﺎﻋﯾل ﻣﯾﮕﮫ :ﺧدا ﺷﻔﺎ ﺑده" ﺣﺎﻻ ﮐﺎر آﻗﺎزاده ﭼﯾﮫ؟ .ﺣﺎج ﻓرج ﻣﯾﮕﮫ :ﺗوی داﻧﺷﮕﺎه درس ﻣﯽ ﺧواﻧﮫ .ﭘﮭﻠوان
اﺳﻣﺎﻋﯾل ﻣﯽ ﺧواﺳت ﺑﮭﺎﻧﮫ ﺑﯾﺎره و ﯾﮏ ﺟوراﯾﯽ ردﺷﺎن ﮐﻧﮫ ﺑرن .اﻣﺎ ﻣﮭران ﻣﯽ ﺧواﺳت ﻧﮫ را از ﺧود ﺷﮭﻧﺎز ﺑﺷﻧوه .ﭘﮭﻠوان
اﺳﻣﺎﻋﯾل ﻣﯾﮕﮫ :ﺧوب ﮐﺎراش ﭼﯾﮫ؟ .ﺣﺎج ﻓرج ﻣﯾﮕﮫ :ﮔﻔﺗم ﮐﮫ داﻧﺷﮕﺎه در ﻣﯽ ﺧواﻧﮫ!!! .ﭘﮭﻠوان اﺳﻣﺎﻋﯾل ﻣﯾﮕﮫ :درس ﮐﮫ ﮐﺳب و
ﮐﺎر ﻧﻣﯾﺷﮫ .ﺣﺎج ﻓرج ﻣﯾﮕﮫ :ﺑرای آﯾﻧده دﮐﺗر ﮐﮫ ﺷد ﮐﺳب ﮐﺎر ھم ﻣﯾﺷﮫ .ﭘﮭﻠوان اﺳﻣﺎﻋﯾل ﮔﻔت :آﯾﻧده ﻣﺎل آﯾﻧده ھﺳت" ﺣﺎل ﻣﮭم
ھﺳت .ﭘﮭﻠوان اﺳﻣﺎﻋﯾل ﻣﯾﮕﮫ :ﭼﻧد ﺗﺎ ﺧواھر و ﺑرادران؟ .ﺣﺎج ﻓرج ﻣﯾﮕﮫ :ﺳﮫ ﺗﺎ ﺑرادر ﺑودن ﮐﮫ ﺑزرﮔﯽ ﻣرد و ﺣﺎﻻ دو ﺗﺎ ھﺳﺗن.
ﭘﮭﻠوان اﺳﻣﺎﻋﯾل ﮔﻔت :ﺧدا ﺑﯾﺎﻣورزه" اھل ﻧﻣﺎز و ﻗرآن ھﺳت؟ .ﺣﺎج ﻓرج ﮔﻔت :ﻧﮫ وﻟﯽ ﭘﺳر ﺧوﺑﯽ ﺗوی اﯾن ﭼﻧد ﺳﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﺎ
ﺑود ﺑدی ازاش ﻧدﯾدﯾم .ﭘﮭﻠوان اﺳﻣﺎﻋﯾل ﻣﯾﮕﮫ :ﺑزارﯾن ﺣرف ام را راﺣت ﺗر ﺑزﻧم"ﻣن ﺧواھرام را ﺑﮫ ﯾﮏ آدﻣﯽ ﮐﮫ ﮐﺎر ﻧداره و
اھل دﯾن و ﻣذھب ﻧﯾﺳت ﻧﻣﯽ دم .ﻟﯾﻼ ﺧﺎﻧم ﻣﯾﮕﮫ :ﭘﮭﻠوان ﻣﺎ ﮐﮫ ﺗﺂﯾداش ﮐردﯾم" ﺷﻣﺎ ﺣرف ﻣﺎرا ﻗﺑول ﻧدارﯾد؟ .ﭘﮭﻠوان اﺳﻣﺎﻋﯾل
ﻣﯾﮕﮫ :ﻧﮫ ھﻣﺷﯾره" ﺣرف ﺷﻣﺎ ﺑرای ﻣﺎ ﺳﻧد ھﺳت وﻟﯽ ﺑﺎﯾد ﺣﻘﯾﻘت را ھﻣﺎن اول ﮔﻔت .ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ :ﭘس ﺧود ﺧواھرﺗون ﭼﯽ؟
ﺟواب اش ﭼﯾﮫ؟ .ﭘﮭﻠوان اﺳﻣﺎﻋﯾل ﻣﯾﮕﮫ :ﺣرف ﻣن ﺣرف ﺧواھرام ھﺳت .ﻣﮭران ﻋﺻﺑﺎﻧﯽ ﻣﯾﺷﮫ و ﻣﯾﮕﮫ :ﺑﯾرون ﻣﻧﺗظرﺗﺎن
ھﺳﺗم }}.ﭘﮭﻠوان اﺳﻣﺎﻋﯾل از اﯾن ﺣرﮐت ﻣﮭران ﺧوﺷش اش ﻧﯾﺎﻣد و ﻟﯾﻼ ﺧﺎﻧم ھم ھﻣﯾن طور .ﺣﺎج ﻓرج ﭘدر ﻣﮭران و ﻟﯾﻼ ﺧﺎﻧم
ﻣﯾرن ﺑﯾرون و ﺧدا ﺣﺎﻓظﯽ ﻣﯽ ﮐﻧن .ﺣﺎج ﻓرج از ﺣرف ھﺎی ﭘﮭﻠوان اﺳﻣﺎﻋﯾل ﺧﯾﻠﯽ ﻋﺻﺑﺎﻧﯽ ﺑود {{.ﺣﺎج ﻓرج در راه ﺧﺎﻧﮫ ﻣﯽ
ﮔﻔت :ﻋﺟب آدم ﻧﻔﮭﻣﯽ ھﺳت" ﻧزاش ﮐﺎر ﺑﮫ ﭼﺎی آوردن دﺧﺗره ﺑﮑﺷﮫ ﺳرﯾﻊ ﻣﺎرا ﺟواب ﮐرد ﻓﮑر ﮐرده ﻓﻘط ﺑﺎ ﻧﻣﺎز و ﻗرآن
.ﺧواﻧدن ﯾﮏ راﺳت ﻣﯽ ﺑرن اش ﺑﮭﺷت

))ﺻﺑﺢ ﺑود و ﺧﺎﻧواده ﮐﺎﺳﭘﯾن ﻣﯽ ﺧواﺳﺗن ﺣرﮐت ﮐﻧن و از ﺗﮭران ﺑرن .ﺣﺎج ﻓرج ﻣﯽ ﺧواﺳت ﺧﺎﻧواده ﮐﺎﺳﭘﯾن را راھﯽ ﮐﻧد.
ﮐﻼس ﺳﮭراب اﻣروز ﺗﻌطﯾل ﺑود .ﻣﮭران ﻟﺑﺎس ﭘوﺷﯾده ﺑود و ﺗوی ﺣﯾﺎط ﻣﻧﺗظر رﺿﺎ ﺑود " راه ﻣﻐﺎزه ﺣﺎج ﻓرج ﺑﺎ داﻧﺷﮕﺎه ﻣﮭران
ﯾﮑﯽ ﺑود ﺑﻧﺎﺑراﯾن رﺿﺎ و ﻣﮭران ﺑﺎ ھم ﻣﯾرن .در ﺧﺎﻧﮫ ﺣﺎج ﻓرج ﺑﺎز ﺑود و ﻟﯾﻼ ﺧﺎﻧم و ﺣﺎج ﻓرج ﺑﺎ ھم ﺻﺣﺑت ﻣﯽ ﮐردن"ﺻدای
ﺷﺎن ﺗوی ﺣﯾﺎط ﻣﯾﺎﻣد .ﮔﻔﺗﮫ ﺑودم ﮐﮫ ﻟﯾﻼ ﺧﺎﻧم ﺗوی ﻣراﺳم ﺧﺎﺳﺗﮕﺎری" از اون رﻓﺗﺎر ﻣﮭران ﺧوﺷش ﻧﯾﺎﻣد و از دﺳت ﻣﮭران
ﻋﺻﺑﺎﻧﯽ ﺑود اﻣﺎ اﯾن ھﺎ ھﻣش ﺑﮭﺎﻧﮫ ﺑود و ﻋﻠت اﺻﻠﯽ ﭼﯾز دﯾﮕﮫ ای ھﺳت ﮐﮫ در ﻗﺳﻣت ھﺎی ﺟﻠوﺗر ﻣﯽ ﺧواﻧﯾد ((.ﻟﯾﻼ ﺧﺎﻧم ﻣﯽ
ﮔﻔت :دﯾدی ﭼﯾﮑﺎر ﮐرد دﯾﺷب آﺑروی ﻣﺎ را ﺑورد اﯾن ﭘﺳره" ﺣﺎﻻ ﺧوداش ھم ﮐم ﺑود ﻧﻧﮫ و ﺑﺎﺑﺎش ھم آورد اﯾﻧﺟﺎ .ﺣﺎج ﻓرج ﻣﯾﮕﮫ:
اون ھﺎ ﮐﮫ دارن اﻣروز ﻣﯾرن .ﻟﯾﻼ ﺧﺎﻧم ﻣﯾﮕﮫ :اون ھﺎ ﻣﯾران وﻟﯽ اﯾن ﭘﺳره ﮐﮫ ھﺳت" اﯾن ھﻣﮫ ﺳﺎل ﻧون ﻧﻣﮏ ﻣﺎ را ﺧورد ﺣﺎﻻ
ﺑﺑﯾن ﭼطوری آﺑروی ﻣﺎ را ﺑورد .ﺣﺎج ﻓرج ﻣﯾﮕﮫ :ﺗو ﺧﯾﻠﯽ اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ را ﺑزرگ ﮐردی" ﻣﮭران ﺣﻖ داﺷت" ﻧدﯾدی ﯾﺎ ﻧﺷﻧﯾدی ﮐﮫ
اون ﭘﮭﻠوان اﺳﻣﺎﻋﯾل ﭼطوری ﻣﺎ را ﺳﻧﮓ روی ﯾﺦ ﮐرد .ﻟﯾﻼ ﺧﺎﻧم ﻣﯾﮕﮫ :ﺑﺑﯾن ﭼﮫ ﮔﺳﺗﺎﺧﯽ ﺑود اﯾن ﭘﺳره ﮐﮫ ﻣﺎ ﻧﻣﯽ داﻧﺳﺗﯾم .ﺣﺎج
ﻓرج ﻣﯾﮕﮫ :ﻣﺷﮑل ﺗو ﭼﯾﮫ؟ .ﻟﯾﻼ ﺧﺎﻧم ﻣﯾﮕﮫ :ﻣﺷﮑل ﻣن اﯾن ﭘﺳره ھﺳت آﺧﮫ ﺗﺎ ﮐﯽ ﻣﯽ ﺧواد اﯾﻧﺟﺎ ﺑﻣﺎﻧﮫ"آﻣدﯾم ﺗﺎ ﭼﻧد ﺳﺎل دﯾﮕﮫ ھم
درس ﻣﺷﻖ اش ﺗﻣﺎم ﻧﺷد اون وﻗت ﭼﯽ؟ ﺣﺗﻣﺂ ﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺧرج اش را ﺑﮑﺷﯾم)) .ﻣﮭران ﮐﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺗوی ﺣﯾﺎط ﺑود ﺗﻣﺎم اﯾن ﺣرف ھﺎ را
ﺷﻧﯾد"ﺑﺎوراش ﻧﻣﯽ ﺷد ﮐﮫ اﯾن ﺣرف ھﺎ را ﻟﯾﻼ ﺧﺎﻧم ﻣﯽ زﻧد .ﻣﮭران ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐرد ﺗوی اﯾن ﭼﻧد ﺳﺎل ﻟﯾﻼ ﺧﺎﻧم را ﺷﻧﺎﺧت اﻣﺎ اﺷﺗﺑﺎه
ﻣﯽ ﮐرد .ﻣﮭران ﺑﻌد ﺷﻧﯾدن اﯾن ﺣرف ھﺎ اﻧﮕﺎر ﯾﮏ ﺧﻧﺟر را از ﭘﺷت ﺑﮫ او زده ﺑﺎﺷن" ﺣﺎل اش ﺑد ﺟور ﺧراب ﺷد و ﻋﺻﺑﺎﻧﯽ
ﺷد ((.در اﯾن ھﻧﮕﺎم رﺿﺎ آﻣد و ﺑﮫ ﻣﮭران ﮔﻔت :ﻣن آﻣﺎده ام ﺑرﯾم .وﻗﺗﯽ ﺣﺎج ﻓرج و ﻟﯾﻼ ﺧﺎﻧم ﺻدای رﺿﺎ را ﺷﻧﯾدن ﻓﮭﻣﯾدن ﮐﮫ
ﯾﮑﯽ ﺗوی ﺣﯾﺎط ﺑود و در را ﺑﺳﺗن و رﻓﺗن دم ﭘﻧﺟره دﯾدن ﮐﮫ ﻣﮭران ﺑود .ﻟﯾﻼ ﺧﺎﻧم ﺑﮫ ﺣﺎج ﻓرج ﮔﻔت :ﺣرف ھﺎی ﻣﺎ را ﺷﻧﯾد؟.
ﺣﺎج ﻓرج ﮔﻔت :ﺧدا ﻧﮑﻧﮫ }}.ﻣﮭران ﺗوی ﮐﻼس داﻧﺷﮕﺎه ھﻣش ﺗوی ذھن اش ﺣرف ھﺎی ﻟﯾﻼ ﺧﺎﻧم ﺑود" ﻣﮭران ﺑﺎ ﺧوداش ﻣﯽ ﮔﻔت
آﺧﮫ ﻣن ﮐﮫ ﮐﺎر ﺑدی در ﺣﻖ اش ﻧﮑردم ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣن ﺑد ﺷده .ظﮭر ﺷد و ﻟﯾﻼ ﺧﺎﻧم داﺷت ﺳﻔره ﻧﺎھﺎر را ﻣﯽ ﭼﯾد .ﺣﺎج ﻓرج آﻣد
ﺧﺎﻧﮫ {{.ﺣﺎج ﻓرج ﺑﮫ ﻟﯾﻼ ﺧﺎﻧم ﮔﻔت :رﺿﺎ ﯾﺎ ﻣﮭران ﻧﯾﺎﻣدان ﺧﺎﻧﮫ؟ .ﻟﯾﻼ ﺧﺎﻧم ﻣﯾﮕﮫ :ﻧﮫ .ﯾﮏ دﻓﻊ رﺿﺎ ﻣﯾﺎد و ﺳﻼم ﻣﯾﮑﻧﮫ .ﺣﺎج
ﻓرج ﺑﮫ رﺿﺎ ﻣﯾﮕﮫ :ﭼﮫ ﺧﺑر از ﻣﻐﺎزه؟ .رﺿﺎ ﻣﯾﮕﮫ :ھﯾﭼﯽ .ﺣﺎج ﻓرج ﻣﯾﮕﮫ :ﺑرو ﺳﮭراب و ﻣﺎدراش را ﺑﮕو ﺑﯾﺎن ﺑﺎ ﻣﺎ ﻧﺎھﺎر

ﺑﺧوران .وﻗت ﻧﺎھﺎر" ﺣﺎج ﻓرج ﻧﺎھﺎر ﻧﻣﯽ ﺧورد .ﻟﯾﻼ ﺧﺎﻧم ﮔﻔت :ﺣﺎﺟﯽ ﭼرا ﻧﺎھﺎر ﻧﻣﯽ ﺧوری؟ .ﺣﺎج ﻓرج ﮔﻔت :ﻣﮭران دﯾر
ﮐرده" ھﻣﯾﺷﮫ اﯾن ﻣوﻗﻊ ھﺎ ﺧﺎﻧﮫ ﺑود .ﺳﮭراب ﺳﺎﻋت را ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﻧﮫ و ﻣﯾﮕﮫ :آره دﯾر ﮐرده" 45دﻗﯾﻘﮫ ﮐﮫ ﮐﻼس اش ﺗﻌطﯾل ﺷده.
ﺳﻣﯾﮫ ﺧﺎﻧم ﻣﺎدر ﺳﮭراب ﻣﯾﮕﮫ :ﺷﺎﯾد رﻓﺗﮫ ﺑدرﻗﮫ ﺧﺎﻧواده اش .ﺣﺎج ﻓرج ﻣﯾﮕﮫ :ﻧﮫ" ﺧﺎﻧواده اش را ﻣن ﺻﺑﺢ راھﯽ ﮐردم اﻻن
دﯾﮕﮫ ﺗوی راه ھﺳﺗن .ھﻣﮫ ﻧﺎھﺎر را ﺧوردن .ﻣﮭران آﻣد ﺧﺎﻧﮫ و وﻗﺗﯽ ﺣﺎج ﻓرج ﺻدای در ﺣﯾﺎط را ﺷﻧﯾد آﻣد ﺑﯾرون و ﮔﻔت :ﻣﮭران
ﺟﺎن ﭼرا اﯾن ﻗدر دﯾر ﮐردی؟ .ﻣﮭران ﮐﮫ ﭼﮭره ﻧﺎراﺣﺗﯽ داﺷت ﮔﻔت :ﺣواس ﮐﺑﺎب ﮐوﺑﯾده ﮐرد ﺑودم واس ھﻣﯾن ھم ﻧﺎھﺎر ﻧﯾﺎﻣدم.
ﺣﺎج ﻓرج ﮔﻔت :ﻣﺎ اﻣروز ﻓﺳﻧﺟون داﺷﺗﯾم" ھﻣﺎن ﺧورﺷﺗﯽ ﮐﮫ ﺗو دوﺳت داﺷﺗﯽ ﺑرات ﮐﻧﺎر ﮔذاﺷﺗﯾم .ﻣﮭران ﮔﻔت :ﻧﮫ ﻣﻣﻧون"
ﻣزﺣﻣﺗﺎن ﻧﻣﯽ ﺷم .ﻣﮭران رﻓت ﺗوی ﺧﺎﻧﮫ اش .ﺣﺎج ﻓرج ﮐﮫ دﯾﮕﮫ ﻓﮭﻣﯾده ﺑود ﻣﮭران از ﯾﮏ ﭼﯾزی ﻧﺎراﺣت ھﺳت وﻟﯽ ﻣطﻣﺋن
ﻧﺑود ﮐﮫ ﺣرف ھﺎی ﻟﯾﻼ ﺧﺎﻧم را ﺷﻧﯾده و ﻧﺎراﺣت ﯾﺎ از ﭼﯾز دﯾﮕﮫ .ﺣﺎج ﻓرج رﻓت ﺗوی آﺷﭘز ﺧﺎﻧﮫ و ﺑﮫ ﻟﯾﻼ ﺧﺎﻧم ﮔﻔت :ﻓﮑر ﮐﻧم
ﺣرف ھﺎی ﻣﺎ را ﺷﻧﯾد .ﻟﯾﻼ ﺧﺎﻧم ﮔﻔت :ﭼطور ﻣﮕﮫ؟ .ﺣﺎج ﻓرج ﻣﯾﮕﮫ :ﻧﺎھﺎر رﻓت ﺑﯾرون ﻏذا ﺧورد" ﺑﮫ ﻣن ﮔﻔت ﺣوس ﮐﺑﺎب
ﮐوﺑﯾده ﮐرده .ﻟﯾﻼ ﺧﺎﻧم ﻣﯾﮕﮫ :ﺷﺎﯾد راﺳت ﺑﮕﮫ .ﺣﺎج ﻓرج ﻣﯾﮕﮫ :اﮔﮫ ﺣرف ھﺎی ﻣﺎ را ﺷﻧﯾده ﺑﺎﺷﮫ؟ اﯾن ھﺎ ھﻣش ﺗﻘﺻﯾر ﺗوھﺳت.
ﻟﯾﻼ ﺧﺎﻧم ﻣﯾﮕﮫ :ﻣﮕﮫ ﻣن دروغ ﮔﻔﺗم؟" ﭘول اش ﮐﮫ ﺗﮫ ﺑﮑﺷﮫ ﮔﺷﻧش ﻣﯾﺷﮫ ﻣﯾﺎد دوﺑﺎره ﺑﺎ ﻣﺎ ﻏذا ﻣﯽ ﺧوره .اﻣﺎ ﺑﻌد از ظﮭر ﺑود
ﻣﮭران ﮐت و ﺷﻠوار و ﮐراوات ﭘوﺷﯾده و زده ﺑود .ﻟﯾﻼ ﺧﺎﻧم ﺗﻧﮭﺎ ﺗوی ﺣﯾﺎط داﺷت ﻟﺑﺎس آوﯾزان ﻣﯽ ﮐرد و وﻗﺗﯽ ﻣﮭران را ﺑﺎ ﻟﺑﺎس
ﺷﯾﮏ دﯾد ﺑﺎ ﮐﻧﺎﯾﮫ ﮔﻔت :آﻗﺎ ﻣﮭران ھر روز ﺷﻣﺎ ﻣﯾرﯾن ﻋروﺳﯽ؟ .ﻣﮭران ﺧﯾﻠﯽ ﻋﺻﺑﺎﻧﯽ ﺷد وﻟﯽ ﭼﯾزی ﻧﮕﻔت و رﻓت ﺑﮫ ﺳرﮐﺎر.
ﻣﮭران ﺧﺎﻧم اﺑﺗداﯾﯽ را ﺑرد ﺑﮫ ﯾﮏ وﯾﻼ ﺑزرگ ﺧﺎرج از ﺷﮭر" ﺟﺎده ای ﮐﮫ ﺑﮫ وﯾﻼ ﻣﯾرﻓت ﺧﺎﮐﯽ ﺑود .ﺧﺎﻧم اﺑﺗداﯾﯽ ﭘﯾﺎده ﺷد و ﺑﺎ
ﯾﮏ ﺳﺎک ﺑزرگ ﮐﮫ ﻣﺣﮑم ﮔرﻓﺗﮫ ﺑوداش وارد وﯾﻼ ﺷد .ﭼﻧد دﻗﯾﻘﮫ ﺑﻌد از وﯾﻼ آﻣد ﺑﯾرون ﺑﺎ ﭼﺷﻣﺎﻧﯽ ﮔرﯾﺎن و ﮐﯾف ھم در دﺳت
اش ﺑود و ﺑﮫ ﻣﮭران ﮔﻔت :ﻣن رو ﺑﺑر ﺧوﻧﮫ .ﺗوی راه ﺧﺎﮐﯽ ﯾﮏ ﻣﺎﺷﯾن داﺷت آﻧﮭﺎ را ﺗﻌﻘﯾب ﻣﯽ ﮐرد و ﻣﮭران ھم ﻣﯽ ﮐﺷﯾد ﮐﻧﺎر
ﺗﺎ اون ﻣﺎﺷﯾن رد ﺑﺷﮫ وﻟﯽ ﻣﺎﺷﯾن ﺳرﻗت ﻧﻣﯽ ﮔرﻓت و ﻣﮭران ﺑﮫ ﺧﺎﻧم اﺑﺗداﯾﯽ ﮔﻔت :ﯾﮏ ﻣﺎﺷﯾن داره ﻣﺎ را ﺗﻌﻘﯾب ﻣﯾﮑﻧﮫ .ﺧﺎﻧم
اﺑﺗداﯾﯽ ﺳراش را ﺑرﮔرداﻧد ﭘﺷت دﯾد و ﺑﮫ ﻣﮭران ﮔﻔت :ﻓﮑر ﮐﻧم اون ھﺎ دزدن .ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ :ﻣﺎ ﮐﮫ ﭼﯾزی ﺑﺎ ارزﺷﯽ ﺗوی ﻣﺎﺷﯾن
ﻧدارﯾم ! .ﺧﺎﻧم اﺑﺗداﯾﯽ ﻣﯾﮕﮫ :ﭼرا" اﯾن ﮐﯾف ﮐﮫ دﺳت ﻣن ھﺳت ﭘر از ﭘول ھﺳت" ﺑﮫ اﻧدازی ﮐﮫ ﻣﻣﮑن ﻣﺎ را ﺑﮑﺷن .ﻣﮭران ﺗﺎ اﯾن
ﺣرف را ﺷﻧﯾد ﺑﮫ ﺧﺎﻧم اﺑﺗداﯾﯽ ﮔﻔت :ﺷﻣﺎ ﻣﺣﮑم ﺑﺷﯾﻧﯾد )).ﻣﺎﺷﯾﻧﯽ ﮐﮫ داﺷت آﻧﮭﺎ را ﺗﻌﻘﯾب ﻣﯽ ﮐرد ﯾﮏ دﻓﻊ ﻣﯽ ﺧواﺳت از آﻧﮭﺎ
ﺳرﻗت ﺑﮕﯾرد ﮐﮫ ﻣﮭران ﭘﺎﯾش را ﻣﺣﮑم ﻓﺷﺎر داد روی ﭘدال ﮔﺎز و ﺳرﻋت اش را ﺑﯾﺷﺗر ﮐرد اﻣﺎ ھﻣﭼﻧﺎن ﺗﺣت ﺗﻌﻘﯾب ﺑودن" ﺑﮫ
ﺟﺎده اﺻﻠﯽ رﺳﯾدن ﭼﯾز زﯾﺎد ﺗﺎ ﺷﮭر ﻧﻣﺎﻧده ﺑود و وارد ﺷﮭر ﺷدن" ﺗوی ﭼﻧد ﺗﺎ ﭼﮭﺎر راه ﻣﮭران ﭘﯾﭼﯾد و ﯾﮏ دﻓﻊ ﺗوی ﯾﮏ ﭼﮭﺎر
راه ﺧﯾﻠﯽ ﺳرﯾﻊ ﭘﯾﭼﯾد و ﻣﺎﺷﯾﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﻌﻘﯾب ﺷﺎن ﻣﯽ ﮐرد ھم ﺑﺎ ﺳرﻋت ﭘﯾﭼﯾد اﻣﺎ دﯾر ﭘﯾﭼﯾد و ﺑرﺧورد ﮐرد ﺑﮫ ﯾﮏ دﮐل ﺑرق.
ﻣﮭران ﺧﺎﻧم اﺑﺗداﯾﯽ را ﺑدوﻧﮫ ھﯾﭻ آﺳﯾﺑﯽ رﺳﺎﻧد ﺧﺎﻧﮫ اش ((.ﺧﺎﻧم اﺑﺗداﯾﯽ ﯾﮏ ﻧﻔس ﻋﻣﯾﻖ ﮐﺷﯾد و ﮔﻔت :آﻓرﯾن ﭘﺳر؟ راﺳﺗﯽ اﺳﻣت
ﭼﯽ ﺑود؟ .ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ :ﮐﺎﺳﭘﯾن" ﻣﮭران ﮐﺎﺳﭘﯾن .ﺧﺎﻧم اﺑﺗداﯾﯽ ﻣﯾﮕﮫ :آﻓرﯾن ﻣﮭران .ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ :ﺧﺎﻧم ﭘﻠﯾس ﺧﺑر ﻧﻣﯽ ﮐﻧﯾد؟ .ﺧﺎﻧم
اﺑﺗداﯾﯽ ﻣﯾﮕﮫ :زﻧﮓ ﻣﯽ زﻧم ﺑﮫ ﻋﻣوﯾم" اون ﺳرﮔرد ﺷﮭرﺑﺎﻧﯽ ھﺳت .اﻣﺎ ﺷب ﺷده ﺑود و ﻟﯾﻼ ﺧﺎﻧم داﺷت ﺳﻔره ﺷﺎم را ﻣﯽ ﭼﯾد و
ﺣﺎج ﻓرج ھم داﺷت ﺗوی ﺣﯾﺎط دﺳت ھﺎی اش را ﻣﯽ ﺷﺳت .ﻣﮭران ﻣﯾﺎد و ﯾﮏ ﭘﺎﮐت در دﺳت داﺷت .ﺣﺎج ﻓرج ﻣﮭران را ﺗوی
ﺣﯾﺎط ﻣﯽ ﺑﯾﻧﮫ و ﻣﯾﮕﮫ :ﻣﮭران ﺟﺎن ﻟﺑﺎﺳت را ﻋوض ﮐن ﺑﯾﺎ " اﺗﻔﺎﻗﺂ ھﻣﯾن اﻻن دارﯾم ﺳﻔره ﺷﺎم را ﻣﯽ ﭼﯾﻧﯾم .ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ :ﻧﮫ
ﻣﻣﻧوﻧم" ﺷﺎم ﺧرﯾدم .ﺣﺎج ﻓرج ﻣﯾﮕﮫ :ﭼﯽ ﺷده؟ ﻧﮑﻧﮫ از دﺳت ﭘﺧت ﻟﯾﻼ دﯾﮕﮫ ﺧوﺷت ﻧﻣﯾﺎد؟ .ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ :ﺑﺎ اﺟﺎزه ﻣن ﺑﺎﯾد ﺑرم ﺗﺎ
.ﺷﺎم ام ﺳرد ﻧﺷده .ﺣﺎج ﻓرج ﺑﮫ ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ :ﺷﺎم ﺧوردی ﯾﮏ ﺳر ﺑﯾﺎ ﭘﯾش ﻣن

ﻣﮭران ﺷﺎم ﻣﯽ ﺧوره و ﻣﯾره ﭘﯾش ﺣﺎج ﻓرج .ﺣﺎج ﻓرج اون را ﻣﯽ ﺑره ﺗوی اﺗﺎق و در را ﻣﯽ ﺑﻧده ﺗﺎ ﭘﺷت در ﺑﺳﺗﮫ ﺑﺎھﺎش ﺻﺣﺑت
ﮐﻧﮫ .ﺣﺎج ﻓرج ﻣﯾﮕﮫ :ﻣﮭران ﺟﺎن ﯾﮏ ﺳوال ازت ﻣﯽ ﮐﻧم راﺳت اش را ﺑﮕو .ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ :ﺑﻔرﻣﺎﯾد .ﺣﺎج ﻓرج ﻣﯾﮕﮫ :ﺗو ﭼرا
اﻣروز ﺑرای ﻧﺎھﺎر و ﺷﺎم ﻧﯾﺎﻣدی ﭘﯾش ﻣﺎ؟ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺳﻧﮕﯾﻧﯽ؟ ﺟرﯾﺎن ﭼﯾﮫ؟ .ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ :ﻣﺎدرام ﻣرﯾض" ﺷﻣﺎ ﮐﮫ وﺿﯾﻌت را دﯾدﯾن
ﻣﻧم واس ھﻣﯾن ﻧﮕراﻧم .ﺣﺎج ﻓرج ﻣﯾﮕﮫ :اﮔﮫ ﻧﮕران ﻣﺎدرﺗﯽ ﮐﮫ ﻧﮕران ﻧﺑﺎش ﺣﺎﻟش ﺧوب ﻣﯾﺷﮫ اﻣﺎ ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ ﻧﮕراﻧﺷﯽ ﺑﯾﺎﭘﯾش ﻣﺎ
ﺗوی ﺟﻣﻊ ﺑرای روﺣﯾت ﺧوب .ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ :ﺑﯾﺎم ﺗوی ﺟﻣﻊ ﮐﮫ ﯾﺎدم ﺑره ﻣﺎدرام ﯾﮏ ﻗدﻣﯽ ﻣرﮔﮫ"ﺑﺎﻻﺧره ﭼﯽ؟ ﺑﺎﯾد ﺑﺎھﺎش رو ﺑﮫ
رو ﺑﺷم .ﺣﺎج ﻓرج ﻣﯾﮕﮫ :ﺧدا ﻧﮑﻧﮫ" ﻣن ﻣﯾﮕم ﺣﺎﻟش ﺧوب ﻣﯾﺷﮫ ﺑﻌد ﺗو ﻣﯾﮕﯽ ﯾﮏ ﻗدﻣﯽ ﻣرﮔﮫ ! .ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ :ﺣﺎج ﻓرج اﮔﮫ ﻣن
ﺳﮑوت ﻣﯽ ﮐﻧم دﻟﯾل ﻧﻣﯽ ﺷﮫ ﮐﮫ ھﯾﭼﯽ ﻧﻣﯾﻔﮭم" ﻣن ﺧوب ﻣﯽ داﻧم ﮐﮫ دﮐﺗر ھﺎ ﺟواب اش ﮐردن ﻣن ﺧوب ﻣﯽ داﻧم ﮐﮫ ﻣﺎدرام ﻗﺑل
از ﻣردن ﻣﯽ ﺧواد ﻣن ازدواج ﮐﻧم ﺗﺎ ازدواج آﺧرﯾن ﺑﭼﮫ اش را ﺑﺑﯾﻧﮫ .ﺣﺎج ﻓرج ﻣﯾﮕﮫ :ھﻣﮫ اﯾن ھﺎ ﻗﺑول اﻣﺎ ھﯾﭻ ﮐدوم دﻟﯾل اﯾﻧﮑﮫ
ﺗو ﺑﺎ ﻣﺎ ﺳﻧﮕﯾﻧﯽ ﻧﺑود ھﺎ؟ .ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ :ﻣن ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﺳﻧﮕﯾن ﻧﯾﺳﺗم ﮐﮫ .ﺣﺎج ﻓرج ﻣﯾﮕﮫ :ھﻣون طوری ﮐﮫ ﻣﯽ ﻓﮭﻣﯽ ﻣﺎ ھم ﻣﯽ ﻓﮭﻣﯾم.
ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ :اﮔﮫ ﻣﯽ ﻓﮭﻣﯾن ﭘس دﯾﮕﮫ ﺻﺣﺑت اش را ﻧﮑﻧﯾن"ﻣن دﯾﮕﮫ ﺑﺎﯾد ﺑرم دﯾروﻗﺗﮫ .ﻣﮭران ﻣﯾره .ﺣﺎج ﻓرج دﯾﮕﮫ از ﺣرف
آﺧری ﻣﮭران ﻣطﻣﺋن ﻣﯾﺷﮫ ﮐﮫ ﻣﮭران ﺣرف ھﺎی ﺷون را ﺷﻧﯾد .ﻓردا ﻣﮭران ﻣﯾره داﻧﺷﮕﺎه .وﻗﺗﯽ ﺗوی راه رﺿﺎ و ﺳﮭراب ﺑﺎھﺎش
ﺑودن "رﺿﺎ از ﻣﮭران ﻣﯽ ﭘرﺳﮫ :دﯾروز ﻧﯾﺎﻣدی ﺑﺎ ﻣﺎ ﻏذا ﺑﺧوری؟ .ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ :دﯾروز ﺑدﺟوری ﺣوس ﮐﺑﺎب ﮐردم واس ھﻣﯾن
ھم ﻧﯾﺎﻣدم رﻓﺗم ﮐﺑﺎب ﺧرﯾدم"ھم ﻧﺎھﺎر ھم ﺷﺎم .اﻣﺎ ظﮭر ﺣﺎج ﻓرج زود ﺗر ﻣﯾﺎد ﺧﺎﻧﮫ و ﺑﺎ ﻟﯾﻼ ﺧﺎﻧم ﺣرف ﻣﯾزﻧﮫ ﺗﺎ ﻣﮭران را ﺑﺎ اون
ﯾﮏ ﺟوراﯾﯽ آﺷﺗﯽ ﺑده" ﮐﺳﯽ ﺑﺟز ﻟﯾﻼ ﺧﺎﻧم و ﺣﺎج ﻓرج ﺧﺎﻧﮫ ﻧﺑود .ﺣﺎج ﻓرج از ﻟﯾﻼ ﺧﺎﻧم ﻣﯽ ﭘرﺳﮫ و ﻣﯾﮕﮫ :راﺳت اش را ﺑﮕو
ﮐﮫ ﭼرا ﯾﮏ دﻓﻊ ﺑﺎ ﻣﮭران ﺑد ﺷدی؟ .ﻟﯾﻼ ﺧﺎﻧم ﻣﯾﮕﮫ :ﻣن ﺑﺎھﺎش ﺑد ﻧﺷدم ﻣن ﻓﻘط ﮔﻔﺗم ﮔﺳﺗﺎخ ﺷده .ﺣﺎج ﻓرج ﻣﯾﮕﮫ :ﺣﻘﯾﻘت را ﺑﮕو

ﻣن ﺷوھرت ھﺳﺗم .ﻟﯾﻼ ﺧﺎﻧم ﻣﯾﮕﮫ :راﺳت اش ﻣن از ﻗﺑل ﺷﮭﻧﺎز را ﺑرای رﺿﺎ ﻧﺷون ﮐرده ﺑودم وﻟﯽ وﻗﺗﯽ ﻓﮭﻣﯾدم ﮐﮫ ﻣﮭران ﻣﯽ
ﺧواد ﺑره ﺧﺎﺳﺗﮕﺎری ﺷﮭﻧﺎز " ﻧﺎرﺣت ﺷدم وﻟﯽ ﺑﮫ روی ﺧودم ﻧﯾﺎوردم .ﺣﺎج ﻓرج ﻣﯾﮕﮫ :ﻧﮑن ﺗو رﻓﺗﯽ ﯾﮏ ﻣﺷت ﭼرت و ﭘرت
درﺑﺎره ﻣﮭران ﺑﮫ ﭘﮭﻠوان اﺳﻣﺎﻋﯾل ﮔﻔﺗﯽ؟ .ﻟﯾﻼ ﺧﺎﻧم ﻣﯾﮕﮫ :ﻧﮫ ﺑﮫ ﺧدا ﻣن اﺻﻶ ﺣرﻓﯽ ﻧزدم" وﻟﯽ اﯾن را ﻣﯽ داﻧﺳﺗم ﮐﮫ ﭘﮭﻠوان
اﺳﻣﺎﻋﯾل ﺑﺎ اون اﺧﻼق اش ﺑﮫ ھﻣﯾن راﺣﺗﯽ زن ﺑﮫ ﮐﺳﯽ ﻧﻣﯾده آن ھم از ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ھﯾﭻ ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ ﻧداره .ﺣﺎج ﻓرج ﭼﻧد ﻟﺣظﮫ ﺳﮑوت
ﻣﯽ ﮐﻧﮫ و ﻣﯾﮕﮫ :ﻧﺎھﺎر ﭼﯽ دارﯾم؟ .ﻟﯾﻼ ﺧﺎﻧم ﻣﯾﮕﮫ :ﻗرﻣﮫ ﺳﺑزی" ﭼطوری ﻣﮕﮫ؟ ! .ﺣﺎج ﻓرج ﻣﯾﮕﮫ :وﻗﺗﯽ ﻣﮭران آﻣد" ﺗو و اون را
آﺷﺗﯽ ﻣﯾدم .ﻟﯾﻼ ﺧﺎﻧم ﻣﯾﮕﮫ :ﻣن ﮐﮫ ﺑﺎھﺎش ﻗﮭر ﻧﯾﺳﺗم .ﺣﺎج ﻓرج ﻣﯾﮕﮫ :ﺑد ﺑودن ﺑدﺗر از ھرﭼﯽ ﻗﮭر ﺑودن ھﺳﺗش .ﯾﮏ دﻓﻊ در
ﺣﯾﺎط ﺑﺎز ﺷد ﻣﮭران ﺑود ﺑﺎ ﯾﮏ ﭘﺎﮐت ﮐﮫ ﺗوش ﻏذا ﺑود آﻣد و ھﻣﺎن ﻣوﻗﻊ ﺣﺎج ﻓرج ﻣﮭران را ﺻدا زد و ﮔﻔت :ﻣﮭران ﺟﺎن ﺑﯾﺎ ﭼﻧد
ﻟﺣظﮫ ﮐﺎرت دارم .ﻣﮭران ﭘﺎﮐت ﻏذا را ﻣﯽ ﮔذاره ﺗوی ﺧﺎﻧﮫ اش و ﻣﯾره ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﺣﺎج ﻓرج  .ﺣﺎج ﻓرج ﻣﮭران ﻣﯽ ﺑره ﺗوی
اﺗﺎق"ﻟﯾﻼ ﺧﺎﻧم ھم اوﻧﺟﺎ ﺑود و ﻣﮭران ﺗﻌﺟب ﮐرده ﺑود .ﺣﺎج ﻓرج ﻣﯾﮕﮫ :دﯾﮕﮫ وﻗت اش رﺳﯾده ﮐﮫ آﺷﺗﯽ ﮐﻧﯾن .ﻣﮭران ﮐﮫ ﻣﯽ داﻧﺳت
ﻣﻧظور ﺣﺎج ﻓرج ﭼﯾﮫ ﺑﮫ روی ﺧوداش ﻧﯾﺎورد و ﺑﺎ ﺗﻌﺟب ﮔﻔت :آﺷﺗﯽ؟ ﺑﺎ ﮐﯽ؟ .ﺣﺎج ﻓرج ﻣﯾﮕﮫ :ﺑﺎ ﻟﯾﻼ دﯾﮕﮫ" ﻣﺎ ﻣﯽ دوﻧﯾم ﮐﮫ ﺗو
دﯾروز ﺻﺑﺢ ﺣرف ھﺎی ﻣﺎ را ﺷﻧﯾدی" واس ھﻣﯾن ھم ﻟﯾﻼ را آوردم ﮐﮫ ازت ﻋذرﺧواھﯽ ﮐﻧﮫ .ﺣﺎج ﻓرج ﺑﮫ ﻟﯾﻼ ﺧﺎﻧم اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻧﮫ
و ﻟﯾﻼ ﺧﺎﻧم ﻣﯾﮕﮫ :آﻗﺎ ﻣﮭران ﻣن ﺑﮫ ﺧدا ﻣﻧظوری ﻧداﺷﺗم ﻓﻘط دﯾروز ﻋﺻﺑﺎﻧﯽ ﺑودم اون ﺣرف ھﺎ را زدم .ﻣﮭران ﺳﮑوت ﮐرد ﺑود
و ﺑﮫ زﻣﯾن ﺧﯾره ﺷده ﺑود .ﺣﺎج ﻓرج وﻗﺗﯽ ﺳﮑوت ﻣﮭران را ﻣﯽ ﺑﯾﻧﮫ ﺑﮭش ﻣﯾﮕﮫ :ﺧﯾﻠﯽ ﺧوب ﻣﮭران ﺟﺎن ﺗﺎ ﺗو ﻟﺑﺎﺳت را ﻋوض
ﮐﻧﯽ ﺑﯾﺎی ﭘﯾش ﻣﺎ " ﻟﯾﻼ ھم ﺳﻔره ﻧﺎھﺎر را ﭘﮭن ﻣﯽ ﮐﻧﮫ .ﻟﯾﻼ ﺧﺎﻧم و ﺣﺎج ﻓرج ھم ﻟﺑﺧﻧدی ﻣﯽ زﻧن اﻣﺎ ﻣﮭران ﺳﮑوت اش را
ﺷﮑﺳت و ﺗوی ﭼﮭره آﻧﮭﺎ ﻧﮕﺎه ﮐرد و ﮔﻔت :ﻧﮫ" دل آدم ﻣﺛل ﺷﯾﺷﮫ ﮐﮫ وﻗﺗﯽ ﺷﮑﺳت ﺷﯾﺷﮫ ﺧورده ھش دل رو زﺧم و ﭘراز ﺧون
ﻣﯾﮑﻧﮫ و اون ﺧون ھﺎ ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﻋﻘده ﯾﺎ ﮐﯾﻧﮫ ﻣﯾﺷن" ﺣﺎج ﻓرج ﻣن اﮔﮫ ﺗﺎ اﻣروز ﺑﺧﺷﺷﯽ ﮐردم اﺷﺗﺑﺎه ﺑود ﻣن ﺗوی زﻧدﮔﯽ ام ﯾﺎد
ﮔرﻓﺗم ﮐﮫ ﺗوﺑﮫ ﮔرگ ﻣرﮔﮫ .ﻟﯾﻼ ﺧﺎﻧم از اﯾن ﺣرف ﻣﮭران ﻋﺻﺑﺎﻧﯽ ﻣﯾﺷﮫ و ﻣﯾﮕﮫ :دﺳﺗت درد ﻧﮑﮫ ﺣﺎﻻ ﻣﺎ ﮔرگ ﺷدﯾم .ﻣﮭران
ﻣﯾﮕﮫ :ﺷﻣﺎ ﮔرگ ﻧﺷدﯾن ﺷﻣﺎ ﮔرگ ﺑودﯾن اﻣﺎ از اون ﮔرگ ھﺎی ﮐﮫ ﺧودﺷﺎن را دﯾرﻧﺷﺎن ﻣﯾدن" ﻣن ﻣﮕﮫ ﭼﮫ ﺑدی ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﮐردم ﮐﮫ
ﯾﮏ دﻓﻊ اﯾن ﺟوری ﺑﺎ ﻣن ﺑد ﺷدﯾن؟ اﮔﮫ ﺑﺧﺎطر ﻏذا ﺑود ﮐﮫ از اول ﻣﯽ ﮔﻔﺗﯾن ﻣن ﺧودام واس ﺧودام ﺟور ﻣﯽ ﮐردم دﯾﮕﮫ اﯾن
ﺣرف ﭼﯾﮫ ﮐﮫ ﭘﺷت ﺳر ﻣن ﻣﯽ زﻧﯾن؟ .ﺣﺎج ﻓرج ﻣﯾﮕﮫ :ﺣﺎﻻ ﺗو آروم ﺑﺎش ﻣﮭران ﺟﺎن .ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ :ﻧﮫ" آروم ﻧﻣﯾﺷم ﻣن ﺗوپ
ﻓوﺗﺑﺎل ﻧﯾﺳﺗم ﮐﮫ ھرﮐﺳﯽ ھر وﻗت ﺧواﺳت ﺷوت اش ﮐﻧﮫ" ﺣﺎﺟﯽ ﺑﺎ اﺟﺎزه ﻣن ﻣﯾرم .ﺣﺎج ﻓرج ﻣﯾﮕﮫ :ﻣﮭران ﺟﺎن ﺻﺑر ﮐن .ﻟﯾﻼ
ﺧﺎﻧم ﻣﯾﮕﮫ :وﻟش ﮐن" ﻣﮕﮫ ﻧدﯾدی ھرﭼﯽ از دھن اش در آﻣد ﺑﮫ ﻣن ﮔﻔت؟ .ﻣﮭران ﺑﻌد ﻧﺎھﺎر ﻣﯾره ﺳرﮐﺎر" وﻗﺗﯽ داﺷت ﻣﯽ رﻓت
ﯾﮑﯽ ﺻداش ﮐرد و اون ﺑرﮔﺷت" ﯾﮏ ﻣرد ﮐوﺗوﻟﮫ ﻣﯾﺎن ﺳﺎل ﺑود ﺑﮫ ﻣﮭران ﮔﻔت :ﻣن دﯾروز راﻧﻧدﮔﯽ ات را دﯾدام" از روﻧدﻧت
ﺧوﺷم آﻣد ﺧوب اوﻧﺎ رو ﭘﯾﭼوﻧدی .ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ :ﻣﻣﻧوﻧم"ﺧوب ﺣﺎﻻ ﮐﮫ ﭼﯽ؟.ﻣرد ﮐوﺗوﻟﮫ ﻣﯾﮕﮫ :ﻣن دﻧﺑﺎل ﯾﮏ راﻧﻧده ﺧوب ﻣﯽ
ﮔردم .ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ :ﻣﺗﺂﺳﻔﺎﻧﮫ ﻣن اﺳﺗﺧدام ھﺳﺗم .آن ﻣرد ﮐوﺗوﻟﮫ ﻣﯾﮕﮫ :ھر ﭼﻘدر ﮐﮫ اون ھﺎ ﺑﮭت ﭘول ﻣﯽ دن ﻣﺎ دو ﺑراﺑراش را ﺑﮫ
ﺗو ﻣﯾدﯾم .ﻣرد ﮐوﺗوﻟﮫ ﯾﮏ ﮐﺎﻏذ از ﺟﯾب اش ﺑﯾرون ﻣﯾﺎره و ﻣﯾده ﺑﮫ ﻣﮭران و ﻣﯾﮕﮫ :اﯾن ﺷﻣﺎره ﻣن ھﺳت" زﻧﮓ زدی ﺑﮕو ﺑﺎ ﮐرﯾم
راﻧﻧده ﮐﺎر دارم .ﮐرﯾم راﻧﻧده ﻣﯾﮕﮫ :ﺧوب ﻓﮑرات را ﺑﮑن ﭘول ﺧﯾﻠﯽ ﺧوﺑﯽ ﻣﯽ دﯾم ﺑﮫ راﻧﻧده ﺧوﺑﯽ ﻣﺛل ﺗو" راﺳﺗﯽ اﺳﻣت ﭼﯾﮫ؟.
.ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ :ﻣﮭران ﮐﺎﺳﭘﯾن .ﻣرد ﮐوﺗوﻟﮫ ﺧدا ﺣﺎﻓظ ﻣﯽ ﮐﻧﮫ و ﻣﯾره

ﻣﮭران ﻣﯾره ﺳر ﮐﺎر .ﺧﺎﻧم اﺑﺗداﯾﯽ ﺑﮫ ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ :ﺗو ﭘﺳر ﺧوﺑﯽ ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯾرﺳﯽ" ﻣﯾﺷﮫ ﺑﮭت اطﻣﯾﻧﺎن ﮐرد؟ .ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ :ﭼطور
ﻣﮕﮫ؟ .ﺧﺎﻧم اﺑﺗداﯾﯽ ﻣﯾﮕﮫ :ﻧﻣﯽ داﻧم ﻣﯽ داﻧﯽ ﯾﺎ ﻧﮫ" ﻣن ﭼﻧد وﻗﺗﯽ ﮐﮫ از ھﻣﺳرام ﺟدا ﺷدم" ﻣﺎ ﯾﮏ ﺑﭼﮫ داﺷﺗﯾم و ﺗوی ﭘﺎرﯾس زﻧدﮔﯽ
ﻣﯽ ﮐردﯾم" اون از ﻣﺷﮑل اﻓﺳردﮔﯽ ﻣن اﺳﺗﻔﺎده ﮐرد ﺗﺎ ﺻﻼﺣﯾت ﺑﭼﮫ داﺷﺗن را از ﻣن ﺑﮕﯾره"اﻻن ﺑرﮔﺷت و ﺑﭼﮫ را از ﻣن ﮔرﻓﺗﮫ.
ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ :ﺧوب ﭼﮫ ﮐﻣﮑﯽ از ﻣن ﺑر ﻣﯾﺎد؟ .ﺧﺎﻧم اﺑﺗداﯾﯽ ﻣﯾﮕﮫ :ﻣن ھرﮐﺎری ﮐردم اون ﺑﭼﮫ را ﺑﮫ ﻣن ﻧداد" ﻣن ﺑﮭش ﭘول
ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﮐردم اﻣﺎ اون ﻣﯽ ﺧواد ھﻣﮫ داراﯾﯽ ﻣن را ﺑﮫ ﺟﺎی ﺑﭼﮫ ﺑﮕﯾره" اﮔﮫ ﻣن ﺑﺗواﻧم ﺑﺎ ﯾﮑﯽ ازدواج ﮐﻧم و اون ﺷﺧص ﺑﻌد ﭼﻧد
ﻣدت ﺗوی دادﮔﺎه ﺷﮭﺎدت ﺑر ﺧوب ﺑودن ﺣﺎل روﺣﯽ ﻣن ﺑده آن وﻗت ﻣن ﻣﯽ ﺗواﻧم ﺑﭼﮫ را ازاش ﺑﮕﯾرم .ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ :ﻣن ﺑﺎﯾد ﺑﺎ
ﺷﻣﺎ ازدواج ﮐﻧم ﺑﻌد ﭼﻧد ﻣدت ﺷﮭﺎدت ﺑدم؟ وﻟﯽ ﻣن ھﯾﭻ ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ از ﺷﻣﺎ ﻧدارم ! .ﺧﺎﻧم اﺑﺗداﯾﯽ ﻣﯾﮕﮫ :اﮔﮫ ﺑﺎ ﻣن ازدواج ﮐﻧﯽ ﺑﻌد ﯾﮏ
ﻣﺎه ﻣﯽ ﺗواﻧﯽ اﯾن ﮐﺎر را ﺑﮑﻧﯽ"ﭘول ﺧوﺑﯽ ھم ﺑﮭت ﻣﯽ دم .ﻣﮭران ﺧﯾﻠﯽ ﺗﻌﺟب ﮐرده ﺑود و ﮔﻔت :ﻣن ﺑﺎﯾد ﺧوب ﻓﮑر ﮐﻧم .ﺧﺎﻧم
اﺑﺗداﯾﯽ ﻣﯾﮕﮫ :زودﺗر ﻓﮑرھﺎ ﺗو ﺑﮑن ﭼون اون ﻣﯽ ﺧواد ﺑﺎ ﺑﭼﮫ از اﯾران ﺑره" ﻗﺑل اﯾﻧﮑﮫ ﺑره ﻣن ﺑﺎﯾد ﻧﻘﺷﮫ ھﺎﯾم را ﻋﻣﻠﯽ ﮐﻧم.
))ﻣﮭران ﺷب ﺷﺎم ﻣﯽ ﺧره و ﻣﯾره ﺧﺎﻧﮫ و ﺗوی ﺣﯾﺎط ﺧﺎﻧﮫ ھﯾﭻ ﮐﺳﯽ ﻧﺑود وﻟﯽ اﻧﮕﺎر ھﻣﮫ ﺗوی ﺧﺎﻧﮫ ﺣﺎج ﻓرج ﺟﻣﻊ ﺑودن و ﺣرف
ﻣﯾزدن ﺗﺎ ﺻدای در را ﺷﻧﯾدن ﺣرﻓﺷﺎن ﭘﺎﯾﺎن ﮔرﻓت .رﺿﺎ از دم ﭘﻧﺟره ﻧﮕﺎه ﮐرد و دﯾد ﻣﮭران ھﺳت .ﻣﮭران رﻓت ﺗوی ﺧﺎﻧﮫ اش و
ﯾﮏ ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ ﺻﻧدوق ﭘول اش ﻣﯽ اﻧدازه و ﻣﯽ ﺑﯾﻧﮫ ﮐﮫ ﭘول ھﺎﯾش داره ﺗﻣﺎم ﻣﯾﺷﮫ و اﯾن ھم ﺑﺧﺎط اﯾن ﺑود ﮐﮫ ﺑرای ﺧوداش ﻏذا
ﻣﯽ ﺧرﯾد .ﯾﮏ دﻓﻊ ﯾﮑﯽ در ﺧﺎﻧﮫ ﻣﮭران را زد" ﻣﮭران رﻓت در را ﺑﺎز ﮐرد و ﭘﺷت در ﺣﺎج ﻓرج ﺑﺎ ﭼﮭره ای ﻧﺎراﺣت و ﭼﺷﻣﺎﻧﯽ
ﮐﮫ اﺷﮏ ﺟﻣﻊ ﺷده ﺑود .ﺣﺎج ﻓرج ﺑﺎ ﻣﮭران رﻓت ﺗوی ﺧﺎﻧﮫ ﻣﮭران و ﻧﺷﺳﺗن ((.ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ :ﭼﯽ ﺷده؟ .ﺣﺎج ﻓرج ﻣﯾﮕﮫ :ﺣﺎل
ﻣﺎدرت ﯾﮏ ﮐم ﺑد ﺷده .ﻣﮭران وﻗﺗﯽ اﯾن را ﻣﯽ ﺷﻧوه ﻣﯾﮕﮫ :ﺗﻣﺎم ﮐرده؟ .ﺣﺎج ﻓرج ﻣﮑس ﻣﯽ ﮐﻧﮫ و ﻣﯾﮕﮫ :آره" آﺧرﯾن ﻏﻣت ﺑﺎﺷﮫ.
ﻣﮭران ﭼﺷم ھﺎﯾش را ﻣﯽ ﺑﻧده و ﯾﮏ ﻧﻔس ﻋﻣﯾﻖ ﻣﯽ ﮐﺷﮫ و ﺑﮫ ﺣﺎج ﻓرج ﻣﯾﮕﮫ :ﺑﺎﯾد ﺑرﯾم؟ .ﺣﺎج ﻓرج ﻣﯾﮕﮫ :آره" ﻓردا ﺻﺑﺢ ﻣن
ﺑﺎھﺎت ﻣﯾﺎم ﺑﺎھم ﻣﯾرﯾم ﺷﻣﺎل}} ﻣﺎزﻧدارن {{ .ﻣﮭران در را ﺑﺎز ﻣﯽ ﮐﻧﮫ ﺗﺎ ﺣﺎج ﻓرج را ﺑدرﻗﮫ ﮐﻧﮫ ﻣﯽ ﺑﯾﻧﮫ ھﻣﮫ ﭘﺷت در اﯾﺳﺗﺎده

ﺑودن و ﺑﮫ ﻣﮭران ﺗﺳﻠﯾت ﮔﻔﺗن .رﺿﺎ ﺑﮫ ﻣﮭران ﮔﻔت :ﻣﯽ ﺧوای اﻣﺷب ﭘﯾﺷت ﺑﺧواﺑم؟ .ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ :ﻧﮫ ﻧﯾﺎزی ﻧﯾﺳت" ﻣﯽ ﺧوام
ﺗﻧﮭﺎ ﺑﺎﺷم .ﻣﮭران ﺷب ﺳﺧﺗﯽ را ﮔذراﻧد و اﺻﻶ ﻧﺗواﻧﺳت ﺑﺧواﺑﮫ و ھﻣﮫ ﭼﯾز را ﻓراﻣوش ﮐرده ﺑود و ﻓﻘط ﺑﮫ ﻣﺎدراش ﻓﮑر ﻣﯽ
ﮐرد .ﻣﮭران اون ﺷب دﺳت ھﺎﯾش ﻣﯽ ﻟرزﯾد و ﻗﻠب اش ﺗﻧد ﻣﯽ ﺗﭘﯾد و ﺻورت اش ﻗرﻣز ﺷده ﺑود .ﺻﺑﺢ ﺷد ﻣﮭران و ﺣﺎج ﻓرج
راھﯽ ﺷدن .ﺣﺎج ﻓرج ﺑﮫ ﻣﮭران ﮔﻔت :دﯾﺷب ﻧﺧواﺑﯾدی؟ .ﻣﮭران ﮔﻔت :ﻧﺗواﻧﺳﺗم ﮐﮫ ﺑﺧواﺑم .ﺣﺎج ﻓرج ﻣﯾﮕﮫ :ﻣﻧم وﻗﺗﯽ ﻣﺎدرام را از
دﺳت دادام ھﻣﯾن ﺣس و ﺣﺎل را داﺷﺗم" ﭼﯾزی ھﺳت ﮐﮫ ﭼﮫ ﺑﺧواھﯽ و ﭼﮫ ﻧﺧواھﯽ اﺗﻔﺎق اﻓﺗﺎده و ﺗو ﻣﺟﺑوری ﮐﮫ ﻋﺎدت ﮐﻧﯽ.
))ﻣﮭران ﺑﺎ اﯾن ﺣرف ﺣﺎج ﻓرج ﺑﮫ اﯾن ﻓﮑر ﮐرد ﮐﮫ ﺗوی زﻧدﮔﯽ اش اﺟﺑﺎر ھﺎی زﯾﺎدی را داﺷﺗﮫ .ﻣﮭران اﯾن ﻗدر ﺧواﺳﺗﮫ ﺑود
ﭼﺷﻣﺎﻧش ﺳﻧﮕﯾن ﺷد و ﺗوی راه ﺧواﺑش ﺑرد .اون ھﺎ رﺳﯾدن ﺧﺎﻧﮫ و ﺣﯾﺎط ﺷﺎن ﭘراز آدم ﺑود .ﺻدای ﺟﯾﻖ و ﻓرﯾﺎد زﻧﺎن ﺑﮫ ﮔوش
ﻣﯽ رﺳﯾد" اﯾن ھﺎ ﻣﮭران را ﺑرد ﺑﮫ زﻣﺎن ﺧﺗم ﺑرادراش و آن ﻟﺣظﮫ ھﺎ و روز ھﺎی ﺑدی ﺑود و اﻧﮕﺎر دوﺑﺎره آن روز ھﺎ زﻧده
ﺷدن .ﻣﮭران ﻣﯽ ﺧواﺳت ﺑره در اﺗﺎق ﮐودﮐﯽ اش اﻣﺎ ﺑﺎﯾد از ﭘذﯾراﯾﯽ ﻣﯽ ﮔذﺷت ﮐﮫ زﻧﺎن آﻧﺟﺎ ﺑودن و اﮔﮫ ﻣﮭران را ﻣﯽ دﯾدن
ﺟﯾﻖ و ﻓرﯾﺎد ﻣﯽ ﮐردن و ﻣﮭران ھم ﺑﻐض را در ﮔﻠوﯾش ﺗﺣﻣل ﻣﯽ ﮐرد" ﻣﺛل ھﻣﭼﯾن ﺑﻐض را زﻣﺎن ﺧﺗم ﺑرادراش داﺷت ﮐﮫ ﺑﮫ
ﺳﺧﺗﯽ ﮐﻧﺗرل اش ﻣﯽ ﮐرد ﺗﺎ ﺑﻐض اش ﻧﺗرﮐد و ﮔرﯾﮫ ﻧﮑﻧد و ﺣﺎﻻ ھم ﻣﺛل ھﻣﺎن ﺑﻐض را دارد و ﺑﮫ ﺳﺧﺗﯽ ﮐﻧﺗرل اش ﻣﯽ ﮐﻧد اﻣﺎ
ﻣﮭران در ﺟﻣﻊ ﻣﮭﻣﺎﻧﺎن ﮐﺳﺎﻧﯽ را دﯾد ﮐﮫ اﺻﻶ در زﻧده ﺑودن ﻣﺎدراش ﺑﮫ آن ﺳر ﻧﻣﯽ زدن ﯾﺎ ﺳراﻗﯽ ازاش ﻧﻣﯽ ﮔرﻓﺗن" ﻣﮭران ﺑﺎ
ﺧوداش ﮔﻔت ﮐﮫ ﭼﻘدر زﻧدﮔﯽ و آدم ھﺎی دورﺑراش ﺑﯽ ارزش ھﺳﺗن .ھﻣﮫ ﺑرای ﻣراﺳم ﺧﺎک ﺳﭘﺎری رﻓﺗن "ﻣﮭران در ﺧﺎک
ﺳﭘﺎری ﺑراداراش ﺑﮫ ﺳﺧﺗﯽ ﺷرﮐت ﮐرده ﺑود اﻣﺎ دﯾﮕر طﺎﻗت ﺧﺎک ﺳﭘﺎری ﻣﺎدراش را ﻧداﺷت .ﺧﺎﻧﮫ ﺧﻠوت ﺷد و ﻣﮭران رﻓت در
اﺗﺎق اش ﺑﺧواﺑد و وﻗﺗﯽ از ﺧواب ﺑﯾدار ﺷد ﺷب ﺑود و ھﻣﮫ داﺷﺗن ﺷﺎم ﻣﯽ ﺧوردن .ﻣﮭران دو ﺗﺎ از دوﺳت ھﺎﯾش را ﮐﮫ ﻗﺑﻶ در
ﻗﺳﻣت اول ﮔﻔﺗﮫ ﺑود ﯾﻌﻧﯽ ﻣرﺗﺿﯽ و اﺣﻣد اﻣﺎ آﻧﮭﺎ دﯾﮕر ﺑزرگ ﺷده ﺑودن" ﻣرﺗﺿﯽ ﮐﮫ ﺑﭼﮫ ﺷﯾطﺎﻧﯽ ﺑود ﺣﺎﻻ ﻣﻌﺗﺎد ﺷده ﺑود و
اﺣﻣد ھم ﮐﮫ در ﺑﭼﮕﯽ ﺑﮫ ﻣﮭران ﺣﺳﺎدت ﻣﯽ ﮐرد" رﻓﺗﮫ ﺑود ﺗوی ﮐﺎر ﺧﻼف و ﻣﮭران ھﯾﭻ وﻗت از اﺣﻣد ﺧوﺷش ﻧﻣﯾﺎﻣد .ﻣﮭران و
ﺣﺎج ﻓرج ﺗﺎ ھﻔﺗم آﻧﺟﺎ ﻣﺎﻧدن و ﺣﺎج ﻓرج ﻣﯽ ﺧواﺳت ﺑره ﺑﮫ ﺗﮭران ﮐﮫ ﻣﮭران ﮔﻔت :ﻣﻧم ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺎم .اون ﺧﺎﻧﮫ و ﺣﯾﺎط ﺑﯾﺷﺗر
ﻣﮭران را ﯾﺎد ﻣﺎدراش ﻣﯽ اﻧداﺧت و ﻧﺎراﺣت اش ﻣﯽ ﮐرد ﺑﻧﺎﺑر اﯾن ﻣﮭران و ﺣﺎج ﻓرج ﺑرﮔﺷﺗن ﺑﮫ ﺗﮭران .آﻧﮭﺎ رﺳﯾدن ﺧﺎﻧﮫ و ﻟﯾﻼ
ﺧﺎﻧم و ﺳﻣﯾﮫ ﺧﺎﻧم ﺑﮫ ﭘﯾﺷوازﺷﺎن آﻣدن .ﺣﺎج ﻓرج رﻓت ﺗوی ﺧﺎﻧﮫ اش ﺗﺎ ﻟﺑﺎس اش را ﻋوض ﮐﻧﮫ و ﻣﮭران ﺗوی ﺣﯾﺎط روی ﭘﻠﮫ
ﻧﺷﺳﺗﮫ ﺑود ﮐﮫ ﯾﮏ دﻓﻊ ﯾﮑﯽ در زد و ﻟﯾﻼ ﺧﺎﻧم رﻓت در را ﺑﺎز ﮐﻧﮫ (( .ﺳﻣﯾﮫ ﺧﺎﻧم ﺑﮫ ﻣﮭران ﮔﻔت :ﺳﮭراب ﺑﮫ داﻧﺷﮕﺎه اطﻼع داد
ﮐﮫ ﻣﺎدرت ﻓوت ﮐرده ﺗﺎ ﻏﯾﺑت را ﻣوﺟﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯽ .ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ :اﺻﻶ ﺣواﺳم ﺑﮫ داﻧﺷﮕﺎه ﻧﺑود" ﺳﮭراب آﻣد ازاش ﺗﺷﮑر ﮐﻧﯾد.
ﻟﯾﻼ ﺧﺎﻧم ﻣﯾﺎد و ﻣﯾﮕﮫ :آﻗﺎ ﻣﮭران ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻣﯽ ﭘﺷت در ﺑﺎھﺎت ﮐﺎر داره .ﻣﮭران ﻣﯾره دم در ﻣﯽ ﺑﯾﻧﮫ ﺧﺎﻧم اﺑﺗداﯾﯽ ھﺳت .ﺧﺎﻧم
اﺑﺗداﯾﯽ وﻗﺗﯽ ﭼﮭره داﻏون ﻣﮭران را ﻣﯽ ﺑﯾﻧﮫ ﺑﮫ ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ :ﭼﻧد روز ﻧﯾﺎﻣدی" ﯾﻌﻧﯽ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣن اﯾن ﻗدر ﺑد ﺑود ﮐﮫ اﯾن ﺟوری
داﻏوﻧت ﮐرد و ﯾﮏ دﻓﻊ رﻓﺗﯽ ﺑدوﻧﮫ اﯾﻧﮑﮫ اوﻟﯾن ﺣﻘوق ات را ﺑﮕﯾری؟ .ﻣﮭران ﺑﺎ ﺻداﯾﯽ ﺧﺳﺗﮫ و ﻧﺎراﺣت ﮔﻔت:ﻣﺎدرام ﻓوت ﮐرد.
ﺧﺎﻧم اﺑﺗداﯾﯽ ﮐﻣﯽ ﻣﮑس ﮐرد و ﮔﻔت :ﻣﺗﺂﺳﻔم" ﻣن ﺧﺑر ﻧداﺷﺗم ﺣﺎﻻ ﮐﯽ ﻓوت ﮐرد؟ .ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ :ﺷب ھﻣﺎن روز ﮐﮫ ﺷﻣﺎ آن
ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد را دادﯾن ﺧﺑر ﻣرگ ﻣﺎدرام را ﺑﮫ ﻣن دادان" دﯾروز ھم ھﻔﺗم اش ﺑود و ﻣن ﺗﺎزه از ﺷﻣﺎل آﻣدم .ﺧﺎﻧم اﺑﺗداﯾﯽ ﻣﯾﮕﮫ :ﺑﺎﯾد
ﺧودت را ﺳرﮔم ﮐﻧﯽ وﮔرﻧﮫ ﻓﮑر و ﺧﺎطرات ﻣﺎدرت روﺣﯾت را داﻏون ﻣﯽ ﮐﻧﮫ" ﺑﺎزم ﻣﺗﺂﺳﻔم" اﻣﯾدوارم ﻏم آﺧرت ﺑﺎﺷﮫ .ﺧﺎﻧم
اﺑﺗداﯾﯽ ﻣﯾره و ﻣﮭران آﻣد داﺧل ﺣﯾﺎط ﻟﯾﻼ ﺧﺎﻧم از ﺑﮫ ﻣﮭران ﮔﻔت :آﻗﺎ ﻣﮭران ﻓﺿوﻟﯽ ﻧﺑﺎﺷﮫ اﯾن ﺧﺎﻧم ﮐﮫ ﺑﯾرون ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﮐﺎرداﺷت
ﮐﯽ ﺑود؟ .ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ :ﻣن راﻧﻧده اون ﺧﺎﻧم ھﺳﺗم" ﺑﻌد از ظﮭر ھﺎ ﻧﻣﯽ رﻓﺗم ﻋروﺳﯽ ﻣﯽ رﻓﺗم ﺳر ﮐﺎر ﺗﺎ ﭘﺷت ﺳرم ﺣرف ﻧزن
ﮐﮫ ﺗﺎ ﮐﯽ ﺑﺎﯾد از اﯾن ﭘﺳره ﻧﮕﮭداری ﮐﻧﯾم" ﻗرار ﻧﺑود ﮐﺳﯽ ﺑﻔﮭﻣﮫ وﻟﯽ دﯾﮕﮫ ﻣﮭم ﻧﯾﺳت .ﻣﮭران رﻓت ﺗوی ﺧﺎﻧﮫ اش .ﻟﯾﻼ ﺧﺎﻧم از
زود ﻗﺿﺎوت ﮐردن و ﺑد ﺷدن ﺑﺎ ﻣﮭران ﭘﺷﯾﻣﺎن ﺑود و ﺳراش را اﻧداﺧت ﭘﺎﯾن .ﺳﻣﯾﮫ ﺧﺎﻧم ﮐﮫ اﯾن ﺣرف ﻣﮭران را ﺷﻧﯾد ﺑﮫ ﻟﯾﻼ ﺧﺎﻧم
.ﮔﻔت :ﻣﮭران ﭼﯽ ﻣﯽ ﮔﻔت؟ .ﻟﯾﻼ ﺧﺎﻧم ﻣﯾﮕﮫ :دل اش ﭘر ﺑود ﯾﮏ ﺣرﻓﯽ زد

وﻗت ﻧﺎھﺎر ﺑود و ﻣﮭران ﺧواب ﺑود .رﺿﺎ ﻣﯾﺎد و در ﺧﺎﻧﮫ ﻣﮭران را ﻣﯾزﻧﮫ و ﻣﮭران از ﺧواب ﺑﯾدار ﻣﯾﺷﮫ و در را ﺑﺎز ﻣﯽ ﮐﻧﮫ.
رﺿﺎ ﻣﯾﮕﮫ :ﺑﯾﺎ ﺑرﯾم ﻧﺎھﺎر ﺑﺧورﯾم .ﻣﮭران ﺑﺎ ﺧواب آﻟودﮔﯽ و ﺻداﯾﯽ ﺧﺳﺗﮫ ﻣﯾﮕﮫ:ﺧﺳﺗﮫ ام ﻣﯽ ﺧوام ﺑﺧواﺑم .رﺿﺎ ﻣﯾﮕﮫ :زف ﻣﯽ
ﮐﻧﯽ .ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ :اﻻن ﭼﯾز ﻣﮭم ﺗری از زف ﮐردن ﻣن ھﺳﺗش .رﺿﺎ ﻣﯾﮕﮫ :ﭼﯽ؟ .ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ :ﺑﯾﺎ ﺗوی ﺧﺎﻧﮫ ﺗﺎ ﺑﮭت ﺑﮕم .اﻣﺎ
ﺳر ﺳﻔره ﺣﺎج ﻓرج و ﻟﯾﻼ ﺧﺎﻧم و ﺳﻣﯾﮫ ﺧﺎﻧم و ﺳﮭراب ﺟﻣﻊ ﺑودن .ﺣﺎج ﻓرج ﻏذا ﻧﻣﯽ ﺧورد و ھﻣﮫ ھم ﺑﮫ ﺣﺎج ﻓرج ﻧﮕﺎه ﻣﯽ
ﮐردن و ﻏذا ﻧﻣﯽ ﺧوردن" ﺣﺎج ﻓرج ﮔﻔت :ﺑﺧورﯾن"ﭼرا ﻣن را ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﻧﯾن؟ .ﺳﻣﯾﮫ ﺧﺎﻧم ﻣﯾﮕﮫ :ﺣﺎج ﻓرج ﺷﻣﺎ ﻣﻧﺗظر ﮐﺳﯽ
ھﺳﺗﯾن؟ .ﺣﺎج ﻓرج ﻣﯾﮕﮫ :آره" رﺿﺎ رﻓت دﻧﺑﺎل ﻣﮭران .ﻟﯾﻼ ﺧﺎﻧم از ﺣرﻓﯽ ﮐﮫ ﻣﮭران ﺻﺑﺢ ﺑﮭش زد ﻧﺎراﺣت ﺑود .ﺣﺎج ﻓرج
ﻣﯾﮕﮫ :ﻟﯾﻼ ﭼرا ﻧﺎراﺣﺗﯽ؟ .ﻟﯾﻼ ﺧﺎﻧم ﻣﯾﮕﮫ :ﭼﯾزی ﻧﯾﺳت .اﻣﺎ آن طرف ﻣﮭران ﺟرﯾﺎن ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﺧﺎﻧم اﺑﺗداﯾﯽ را ﺑﮫ رﺿﺎ ﮔﻔت .رﺿﺎ
ﻣﯾﮕﮫ :ﻣن اﺻﻶ اﻧﺗظﺎر ﻧداﺷﺗم ﺑﮫ ﺗو ﮐﮫ ﺗﺎزه ﺑراش ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﯽ اﯾن ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد را ﺑده ! .ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ :آره :ﻣﻧم اﻧﺗظﺎر ﻧداﺷﺗم اﻣﺎ
ﺣﺎﻻ ﮐﮫ اﯾن ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد را داد ﺑﺎﯾد ﭼﯾﮑﺎر ﮐﻧم؟ .رﺿﺎ ﻣﯾﮕﮫ :ﺗﮭدﯾدت ﮐرد ﮐﮫ اﮔﮫ ﻗﺑول ﻧﮑﻧﯽ ﻣﺛﻶ ﻓﻼن ﮐﺎر را ﻣﯽ ﮐﻧﮫ؟ .ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ:
ﻧﮫ"ﺗﮭدﯾدی ﻧﮑرد" ﺧﯾﻠﯽ دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد داد .رﺿﺎ ﻣﯾﮕﮫ :ﺧوب دﯾﮕﮫ ﻧرو اوﻧﺟﺎ ﺳرﮐﺎر .ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ :ﮐﻠﯾد ﮐرده" اﻣروز ﺻﺑﺢ آﻣد
دم در .رﺿﺎ ﺑﺎ ﺗرس ﻣﯾﮕﮫ :ﯾﻌﻧﯽ اﯾﻧﺟﺎ را ﺑﻠد ھﺳت؟ آﻗﺎم ﭼﯽ؟ دﯾدﺗش؟.ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ :ﻧﮫ" ﻧﮕران ﻧﺑﺎش" ﻣﺎدرت رﻓت دم در و از
ﻣن ﺳوال ﮐرد ﮐﮫ اﯾن ﺧﺎﻧم ﮐﯾﮫ ﮔﻔﺗم ﻣن راﻧﻧده اﯾن ﺧﺎﻧم ھﺳﺗم" ﺣﺎﻻ دﯾﮕﮫ ﻣﮭم ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ھﻣﮫ ﺑﻔﮭﻣن ﻣن ﺳرﮐﺎر ﻣﯾرام .رﺿﺎ ﻣﯾﮕﮫ:

اﻣروز ﮐﮫ آﻣد درﺑﺎره ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﭼﯾزی ﻧﮕﻔت؟ .ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ :ﻧﮫ" آﻣده ﺑود ﺗﺎ ﺑداﻧﮫ ﮐﮫ ﻣن ﺗوی اﯾن ﭼﻧد روز ﭼرا ﻧرﻓﺗم ﺳر ﮐﺎر"ﻧﻣﯽ
داﻧﺳت ﮐﮫ ﻣﺎدرم ﻓوت ﮐرده ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐرد ﮐﮫ ﺑﺧﺎطر ﭘﯾﺷﻧﮭﺎداش ﻧرﻓﺗم ﺳر ﮐﺎر وﻗﺗﯽ ﻓﮭﻣﯾد ﻧﺎراﺣت ﺷد و ﺑﮭم ﺗﺳﻠﯾت ﮔﻔت" ﭼﯾزی
ھم درﺑﺎره اون ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻧﮕﻔت .رﺿﺎ ﭼﻧد ﻟﺣظﮫ ای ﺳﮑوت ﻣﯾﮑﻧﮫ و ﻣﯾﮕﮫ :اﯾن ﺟوری ﮐﮫ ﺗو ﻣﯾﮕﯽ ﮐﻠﯾد ﮐرده وﻟﯽ ﻣﯾﺷﮫ ﯾﮏ ﺟور
ﭘﯾﭼوﻧدﺗش .ﯾﮏ دﻓﻊ ﺳﮭراب در ﻣﯾزﻧﮫ و در را ﺑﺎز ﻣﯽ ﮐﻧﮫ و ﺑﮫ ﻣﮭران و رﺿﺎ ﻣﯾﮕﮫ :ﺑﯾﺎن دﯾﮕﮫ" ﻧﺎھﺎر ﺳرد ﻣﯾﺷﮫ ھﺎ .رﺿﺎ ﺑﮫ
ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ :ﺑﻠﻧد ﺷو ﺑرﯾم .ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ :ﻧﮫ" ﻣن ﮔﻔﺗم ﺧﺳﺗﮫ ام ﻣﯽ ﺧوام ﺑﺎزم ﺑﺧواﺑم .رﺿﺎ ﻣﯾﮕﮫ :ﺑﺎﺷﮫ"ﭘس ﺑﮫ ﻣﺎدرام ﻣﯾﮕم ﮐﮫ
ﻏذا را ﺑرات ﺑزاره ﮐﻧﺎر .ﻣﮭران ﻣﯽ ﺧواﺑﮫ و وﻗﺗﯽ ﺑﯾدار ﻣﯾﺷﮫ ﻧزدﯾﮏ ھﺎی ﻏروب ﺑود .ﺻورت اش را ﻣﯽ ﺷوره و ﻟﺑﺎس ﺑﯾرون
را ﺗن ﻣﯽ ﮐﻧﮫ و ﯾﮏ ﮐﻼه ﺳراش ﻣﯾزاره ﺑﻌد ﻣﯾره ﺑﯾرون .وﻗت اذان ﻣﻐرب ﺷده ﺑود .ﻣﮭران ﻣﯾره ﺗوی ﮐوﭼﮫ ای ﮐﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﭘﮭﻠوان
اﺳﻣﺎﻋﯾل ﺑود" ﮐوﭼﮫ ﺧﻠوت ﺑود و ﭼون ھﻣﮫ رﻓﺗﮫ ﺑودن ﺑرای ﻧﻣﺎز .ﺷﮭﻧﺎز ﯾﮏ ﭼﺎدر ﻣﺷﮑﯽ ﺳراش ﺑود ﮐﮫ داﺷت ﻣﯾﺎﻣد ﻣﮭران ﮐﮫ
ﺳراش ﭘﺎﯾن ﺑود ﮔﻔت :ﺳﻼم ﺷﮭﻧﺎز ﺧﺎﻧم" ﻧﺗرﺳﯾد ﻣﮭران ھﺳﺗم ﮐﺎﺳﭘﯾن .ﺷﮭﻧﺎز ھم ﺳراش ﭘﺎﯾن ﺑود ﻣﯾﮕﮫ :اﯾﻧﺟﺎ ﺗوی ﮐوﭼﮫ ﺧوﺑﯾت
ﻧداره .ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ :ﯾﮏ ﺳوال داﺷﺗم زﯾﺎد ﻓﻘط ﺗون را ﻧﻣﯽ ﮔﯾرم .ﺷﮭﻧﺎز ﻣﯾﮕﮫ :ﭼﮫ ﺳواﻟﯽ؟ .ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ :اون ﺷﺑﯽ ﮐﮫ آﻣدم
ﺧواﺳت ﮔﺎری ﺷﻣﺎ" ﺑرادر ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﻣن ﺟواب ﻧﮫ داد وﻟﯽ ﻣن ﻣﯽ ﺧوام ﺟواب را از ﺧود ﺷﻣﺎ ﺑﺷﻧوم .ﺷﮭﻧﺎز ﻣﯾﮕﮫ :اﻻن ﻧﮫ وﻗت و
ﻧﮫ ﻣﮑﺎن ﻣﻧﺎﺳﺑﯽ ﻧﯾﺳت .ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ :ﻣن ﻓﻘط ﯾﮏ ﮐﻠﻣﮫ از دو ﮐﻠﻣﮫ ﻣﯽ ﺧوام ﺑﺷﻧوم" ﺑﻠﮫ ﯾﺎ ﻧﮫ .ﺷﮭﻧﺎز ﺳراش را ﻣﯾﺎره ﺑﺎﻻ و
ﻣﮭران ھم ﺳراش را ﻣﯾﺎره ﺑﺎﻻ" ﺷﮭﻧﺎز ﺑﮫ ﭼﺷم ھﺎی ﻣﮭران ﻧﮕﺎه ﻣﯾﮑﻧﮫ و ﻣﯾﮕﮫ :ﻧﮫ" ﻣن ﻣﺗﺂﺳﻔم وﻟﯽ ﻣن ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻋﻼﻗﮫ ای ﻧدارم و
ﻣﺎ ﺑﮭم ﻧﻣﯽ ﺧوری" ﺧدا ﺣﺎﻓظ .ﺷﮭﻧﺎز رﻓت و ﻣﮭران ﺧﺷﮏ اش زده ﺑود ﭼون ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐرد ﮐﮫ ﺟواب ﺷﮭﻧﺎز ﻧﮫ ﻧﯾﺳت و ﺟواب
ﭘﮭﻠوان اﺳﻣﺎﻋﯾل ﻧﮫ ھﺳت وﻟﯽ ﻣﺛل اﯾﻧﮑﮫ اﺷﺗﺑﺎه ﻣﯽ ﮐرد )) .او ﺑﺎ ﻧﺎاﻣﯾدی ﻗدم ﻣﯽ زد در ﺷب ﺗوی ﺧﯾﺎﺑﺎن .ﻣﮭران ﺑﮫ ﺧﯾﻠﯽ ﭼﯾز ھﺎ
ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐرد ﮐﮫ ﻣﮭم ﺗرﯾن اش اﯾن ﺑود ﮐﮫ ﺣﺎﻻ ﺑﺎﯾد ﺑﺎ اﯾن ﭘول ﮐﻣﯽ ﮐﮫ دارد ﭼﮑﺎر ﮐﻧد؟ ﭼﻧد روز دﯾﮕر ﺑﺎﯾد ﺷﮭرﯾﮫ داﻧﺷﮕﺎه را
ﺑدھد و وﺿﻌﯾت ﺑوﺟﮫ ﺧﺎﻧواده اش ھم ﮐﮫ ﻣﻌﻠوم ھﺳت ﺑﺧﺎطر ﻣراﺳم ﺧﺗم ﻣﺎدراش ﺣﺳﺎﺑﯽ ﺗوی ﺧرج رﻓﺗن و ﻣﮭران ﺣﺎﻻ ﮐﺎر اش
ھم از دﺳت داده" ﻣﮭران ﯾﮏ ﮐم ﻟﺑو داغ ﺑرای ﺧودش ﺧرﯾد و در ھﻣﯾن ﻓﮑر ھﺎ ﺑود ﮐﮫ وﻗﺗﯽ داﺷت ﭘول ﻟﺑو را ﻣﯾداد ﯾﮏ ﮐﺎﻏذ
ﻣﯾﺎن ﭘول ھﺎﯾش ﺑود و اون ﮐﺎﻏذ ﺷﻣﺎره آن ﻣرد ﮐوﺗوﻟﮫ ﯾﻌﻧﯽ ﮐرﯾم راﻧﻧده ﺑود .ﻣﮭران ﻟﺑو را ﺧورد و ﺗﺻﻣﯾم ﮔرﻓت ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐرﯾم
راﻧﻧده زﻧﮓ ﺑزﻧد ﺗﺎ ﺷﺎﯾد ﺑﺗواﻧد ﺑﺎ ﮐﺎری ﮐﮫ اون ﺑﮭش ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد داد ﮐﻣﯽ ﭘول ﺟﻣﻊ ﮐﻧد .ﻣﮭران ﻣﯾره ﺗوی ﯾﮏ ﺑﺎﺟﮫ ﺗﻠﻔن و ھﻧدل ﺗﻠﻔن
را ﻣﯾزﻧﮫ و ﺷﻣﺎره را ﻣﯽ ﮔﯾره" ﮐﻣﯽ ﺑوق ﻣﯽ ﺧوره و ﯾﮏ ﻣردی ﮔوﺷﯽ را ﺑر ﻣﯽ داره(( و ﻣﯾﮕﮫ :ﺑﻠﮫ؟ .ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ :ﺳﻼم
ﺧﺳﺗﮫ ﻧﺑﺎﺷﯾد" ﻣن ﺑﺎ آﻗﺎی ﮐرﯾم راﻧﻧده ﮐﺎر داﺷﺗم .آن ﻣرد ﭘﺷت ﺧط ﻣﯾره و ﮐرﯾم راﻧﻧده را ﺻدا ﻣﯾزﻧﮫ" ﮐرﯾم راﻧﻧده ﻣﯾﺎد ﭘﺷت ﺧط
و ﻣﯾﮕﮫ :ﺑﻠﮫ؟ .ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ :ﺳﻼم" ﻣن ﻣﮭران ﮐﺎﺳﭘﯾن ھﺳﺗم ھﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺗوی ﺗﻌﻘﯾب و ﮔرﯾز ﯾﮏ ﻣﺎﺷﯾن را ﭘﯾﭼوﻧدم و ﺷﻣﺎ ﺧوﺷﺗون
آﻣده ﺑود .ﮐرﯾم راﻧﻧده ﮐﻣﯽ ﺳﮑوت ﻣﯽ ﮐﻧﮫ و ﻣﯾﮕﮫ :آره آره ﺷﻧﺎﺧﺗم" ﺧوب ﺗﺻﻣﯾم ات را ﮔرﻓﺗﯽ .ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ :آره" ﻓﻘط ﻗﻌواﻋد
ﮐﺎرﺗون ﭼﮫ ﺟورﯾﮫ؟ .ﮐرﯾم راﻧﻧده ﻣﯾﮕﮫ :ﻣﺎ ﺳروﯾﺳﯽ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﯾم و ھر ﺳروﯾس ھم  500ﺗوﻣﺎن ﻧﻘد ﺑﮫ راﻧﻧده ﺑﻌد از ھر ﺳروﯾﺳﯽ
ﻣﯽ دﯾم .ﻣﮭران وﻗﺗﯽ ﻗﯾﻣت دﺳت ﻣزد را ﻣﯽ ﺷﻧوه ﺟﺎ ﻣﯽ ﺧوره ﭼون  500ﺗوﻣﺎ ﺗوی ﺳﺎل  1339آن ھم ﺑرای ﯾﮏ ﺳروﯾس
ﻣﺎﺷﯾن ﺳواری ﻧﻘد"واﻗﻌﺂ ﭘول ﺧوﺑﯽ ﺑود .ﻣﮭران ﺑﺎ ﺗﻌﺟب ﻣﯾﮕﮫ :ﻣن ﻣﺎﺷﯾن ﺳﻧﮕﯾن ﻧﻣﯽ روﻧم .ﮐرﯾم راﻧﻧده ﻣﯾﮕﮫ :ﻣﮕﮫ ﺗو ﮔواھﯽ
ﻧﺎﻣﮫ ﻣﺎﺷﯾن ﺳواری ﻧداری؟ .ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ :آره" دارم .ﮐرﯾم راﻧﻧده ﻣﯾﮕﮫ :ﺧﯾﻠﯽ ﺧوب ﺣل دﯾﮕﮫ .ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ :ﮐﯽ ﺑﯾﺎم و ﺑﮫ ﭼﮫ
آدرﺳﯽ ﺑﯾﺎم؟ .ﮐرﯾم راﻧﻧده ﻗرار را ﻣﯾزاره و آدرس ﺧﯾﺎﺑﺎن را ﻣﯾده ﮐﮫ ﺑﮫ طور اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻣﮭران آن ﺧﯾﺎﺑﺎن را ﺑﻠد ﺑود .ﻣﮭران ھم
ﺗﻌﺟب زده و ھم ﺧوش ﺣﺎل ﺑود ﮐﮫ ﯾﮏ ﮐﺎر ﺧوب و درﺳت ﺣﺳﺎﺑﯽ ﺟور ﮐرده اﻣﺎ ھﻣش ﺑﺎ ﺧوداش ﻣﯽ ﮔﻔت اﯾن ﮐﺎراش ﭼﯾﮫ ﮐﮫ
اﯾن ﻗدر دﺳت ﻣزد داره؟ .اﻣﺎ ھرﭼﯽ ﺑود ﻓردا ﻣﺷﺧص ﻣﯽ ﺷود }}.ﻣﮭران ﻧﻣﯽ داﻧﺳت ﮐﮫ ﭼﮫ ﭼﯾزی ھﺎی ﺧطر ﻧﺎﮐﯽ در اﻧﺗظﺎر
اوﺳت و ﺣﺗﯽ ﻓﮑر اﯾن ھم ﻧﻣﯽ ﮐرد ﮐﮫ اﯾن ﭼﯾز ھﺎی ﺧطر ﻧﺎک ﺑﺎﻋث ﻋوض ﺷدن ﺷﺧﺻﯾت و زﻧدﮔﯽ اش ﻣﯽ ﺷن" ﻣﮭران ﺑﺎ اﯾن
ﺗﻣﺎس ﺑﺎﻋث ﻣرگ آدم ھﺎی ﮔﻧﺎه ﮐﺎر و ﺑﯽ ﮔﻧﺎه زﯾﺎدی ﻣﯾﺷﮫ{{.

}}دﯾر وﻗت ﺑود ﮐﮫ ﻣﮭران رﻓت ﺧﺎﻧﮫ"در ﺣﯾﺎط ﮐﺳﯽ در اﻧﺗظﺎر ﻣﮭران ﻧﺑود .ﺻدای ﺑﺎز ﺷدن و ﺑﺳﺗﮫ ﺷدن در ھﻣﮫ ﺟﺎ ﭘﯾﭼﯾد ﮐﮫ
ﯾﮏ دﻓﻊ ﺑرق ﺧﺎﻧﮫ ﺣﺎج ﻓرج روﺷن ﺷد و ﺣﺎج ﻓرج آﻣد ﺑﯾرون{{ و ﺑﮫ ﻣﮭران ﮔﻔت :ﮐﺟﺎ ﺑودی؟ ﻣﺎ ﻧﮕران ﺷدﯾم .ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ:
ﺑﯾرون ﻗدم ﻣﯾزدم .ﻣﮭران رﻓت در ﺧﺎﻧﮫ اش .ﻓردا ﺻﺑﺢ ﻣﮭران ﺑﺎ ﺳﮭراب رﻓﺗن ﺑﮫ داﻧﺷﮕﺎه و رﺿﺎ ھم ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﻣﯾرﻓت ﺑﮫ ﻣﻐﺎزه
ﭘدراش .در راه رﺿﺎ از ﻣﮭران ﭘرﺳﯾد :دﯾﮕﮫ ﺧﺑری از اون زﻧﮫ ﻧﺷد؟ .ﻣﮭران ﮔﻔت :ﻧﮫ .ﺳﮭراب ﻣﯾﮕﮫ :ﺟرﯾﺎن اون زﻧﮫ ﭼﯾﮫ؟.
رﺿﺎ ﺟرﯾﺎن ﺧﺎﻧم اﺑﺗداﯾﯽ را ﺑرای ﺳﮭراب ﺗﻌرﯾف ﻣﯽ ﮐﻧﮫ و ﺳﮭراب ﺑﮫ ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ :ﺣﺎﻻ ﻣﯽ ﺧوای ﭼﯾﮑﺎر ﮐﻧﯽ؟ .ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ:
ﯾﮏ ﮐﺎر دﯾﮕﮫ ﭘﯾدا ﮐردم" اﻣروز ﺑﻌد از ظﮭر ﻣﯾرم .رﺿﺎ ﻣﯾﮕﮫ :ﮐﺎراش ﭼﯽ ھﺳت؟.ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ :ھﻣون راﻧﻧدﮔﯽ .ﺳﮭراب ﺑﮫ
ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ :ﺣﺎﻻ دﺳت ﻣزد اش ﭼﻘدر ھﺳت؟ .ﻣﮭران ﻣﯾﺧواﺳت ﺑﮕﮫ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺧوداش ﻓﮑر ﻣﯾﮑﻧﮫ ﮐﮫ ﻓﻌﻶ ھﻣﯾن ﻗدر ﺑداﻧن ﺑﮭﺗره"
ﻣﮭران ﺑﮫ ﭘﺎﺳﺦ ﺳﮭراب ﻣﯾﮕﮫ :ھﻧوز ﻧﻣﯽ دوﻧم .رﺿﺎ ﻣﯾﮕﮫ :آﺷﻧﺎ ﻣﺎﺷﻧﺎ ﺳت؟ .ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ :ﺣﻘﯾﻘت اش ﻧﮫ .رﺿﺎ ﻣﯾﮕﮫ :ﭘس ﺑزار
ﻣن ﺑﺎھﺎت ﺑﯾﺎم .ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ :ﻧﮫ" ﺑﺎﯾد ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ ﺑرم .ﺳﮭراب ﺑﮫ ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ :ﭼﮫ ﺟوری ﭘﯾدا ﮐردی؟ .ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ :ﯾﮏ روز ﺧﺎﻧم
اﺑﺗداﯾﯽ ﯾﮏ ﮐﯾف ﭘر از ﭘول رو آورد ﺗوی ﻣﺎﺷﯾن" ﻣﯾﺎن راه ﯾﮏ ﻣﺎﺷﯾن ﻣﺎرا ﺗﻌﻘﯾب ﮐرد و ﻣن ﺗوی ﯾﮏ ﭘﯾﭻ اون ھﺎ رو ﭘﯾﭼوﻧدم و
اون ھﺎ ﺧوردن ﺑﮫ ﺗﯾره ﺑرق و ﻣن در رﻓﺗم" ﯾﮏ ﻣرد ﮐوﺗوﻟﮫ اﯾن ﺻﺣﻧﮫ را دﯾد و ﺑﮫ ﻣن ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﮐﺎر داد .رﺿﺎ ﻣﯾﮕﮫ :ﻣﮭران
داری ﻣﯾری ﻣواظب ﺧودات ﺑﺎش)) .اﻣﺎ در داﻧﺷﮕﺎه ﺑﮫ ﻣﮭران ﻣﯾﮕن ﮐﮫ ﺗﺎ ﯾﮏ ھﻔﺗﮫ وﻗت داره ﺗﺎ ﭘول ﺷﮭرﯾﮫ را ﺑده .ﻣﮭران ﺑﻌد از

ظﮭر ﻣﯾره ھﻣون ﺧﯾﺎﺑوﻧﯽ ﮐﮫ ﮐرﯾم راﻧﻧده ﮔﻔﺗﮫ ﺑود و ﮐﻣﯽ ﻣﻧﺗظر ﻣﯽ ﻣﺎﻧﮫ ﺑﻌد ﯾﮏ ﮐﺎدﯾﻼک ﻗﮭوی ﭘر رﻧﮓ ﻣﯾﺎد و آن طرف
ﺧﯾﺎﺑﺎن ﻣﯾﺳﺗﮫ" راﻧﻧده اش ﻣﻌﻠوم ﻧﺑود وﻟﯽ ﯾﮏ ﻣرد ﻗد ﺑﻠﻧد ﮐﮫ در ﺻﻧدﻟﯽ ﻋﻘب ﻧﺷﺳﺗﮫ ﺑود ﺑﮫ ﻣﮭران اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻧﮫ ﮐﮫ ﺑﯾﺎد ﺳﻣت
ﻣﺎﺷﯾن و ﻣﮭران ھم ﻣﯾره .ﮐرﯾم راﻧﻧده ﭘﺷت ﻓرﻣون ﺑود و ﺑﮫ ﻣﮭران ﯾﮏ ﻧﮕﺎھﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﮫ(( و ﻣﯾﮕﮫ :ﺑﯾﺎ ﺗو .ﻣﮭران ﻣﯾره ﺗوی ﻣﺎﺷﯾن
ﻣﯾﺷﯾﻧﮫ .ﮐرﯾم ازش ﻣﯽ ﭘرﺳﮫ :ﺧوب ﻓﮑرھﺎﺗو ﮐردی؟ .ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ :آره" وﻟﯽ اﯾن را ﯾﺎدم رﻓت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﮕم ﮐﮫ ﻣن ﺻﺑﺢ ھﺎ
ﻣﯾرم داﻧﺷﮕﺎه .ﮐرﯾم راﻧﻧده ﻣﯾﮕﮫ :اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧداره"ﮐﺎر ﻣﺎ ﺗوی ﺑﻌد از ظﮭر ھﺳت .ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ :ﺧوب از ﮐﺟﺎ ﺷروع ﮐﻧم؟ .ﮐرﯾم
راﻧﻧده ﻣﯾﮕﮫ :ﺑﭼﮫ ھﺎ اﯾن ﻣﮭران ھﺳت .ﻣﮭران ﺳراش را ﺑر ﻣﯽ ﮔرداﻧﮫ ﺑﮫ ﺻﻧدﻟﯽ ﻋﻘب و در ﺻﻧدﻟﯽ ﻋﻘب ﯾﮏ ﻣرد ﮐوﺗوﻟﮫ و ﯾﮏ
ﻣرد ﻗد ﺑﻠﻧد ﻧﺷﺳﺗﮫ ﺑودن .ﮐرﯾم راﻧﻧده ﻣﯾﮕﮫ :اﯾﻧﯽ ﮐﮫ ﻗد اش ﺑﻠﻧده ﻧﺎﺻر و اوﻧﯽ ﮐﮫ ﮐوﺗوﻟﮫ ھﺳت ﻣﺛل ﺧودام "ﺑرادرزاده ﻣن ﺳﻠﯾم
ھﺳت .ﮐرﯾم ﺑﮫ ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ :ﺑﯾﺎ ھﻣﯾن ﺣﺎﻻ ﭘﺷت ﻓرﻣون ﺑﺷﯾن .ﻣﮭران ﻣﯾره ﭘﺷت ﻓرﻣﺎن و ﻣﯾﮕﮫ :ﺑﺎﯾد ﮐﺟﺎ ﺑرم؟ .ﮐرﯾم از ﺟﯾب اش
ﯾﮏ ﮐﺎﻏذ ﺑﯾرون ﻣﯾﺎره" روی ﮐﺎﻏذ آدرس ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده و ﺑﮫ ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ :اﯾن آدرس را ﺑﻠدی؟ .ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ :ﻓﮑر ﮐﻧم طرف ھﺎی
ﺑﯾرون ﺷﮭر ﺑﺎﺷﮫ .ﻣﮭران ﻣﺎﺷﯾن را روﺷن ﻣﯾﮑﻧﮫ و راه ﻣﯾﺎﻓﺗﮫ .ﺳﻠﯾم ﻣﯾﮕﮫ :ﻋﻣو ﮐرﯾم ﻗواﻋد اﺻﻠﯽ ﮐﺎر ﻣﺎ را ﺑﮭش ﮔﻔﺗﯽ؟ .ﻣﮭران
ﺑﺎ ﺗﻌﺟب ﺑﮫ ﮐرﯾم ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﻧﮫ .ﮐرﯾم راﻧﻧده ﺑﮫ ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ :ﻏﯾر از اون ﻗواﻋد اوﻟﯾﮫ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣوﻗﻊ ﺑﯾﺎی ﺳرﮐﺎر و وﻗت راﻧﻧدﮔﯽ
ھواس ﺑﮫ ﺟﻠو ﺑﺎﺷﮫ و ...ﻗواﻋد اﺻﻠﯽ ھﺳت ﮐﮫ ﻣﺎدر ﮐﺎرﻣﺎن دارﯾم اﯾن اﺳت ﮐﮫ ھرﭼﻘدر ﮐﻣﺗر ﺑدوﻧﯽ و ﺑﺑﯾﻧﯽ ﺑﮭﺗره و ھرﭼﻘدر
ﺑﯾﺷﺗر ﻓراﻣوش ﮐﻧﯽ ﺑﮭﺗره .ﻣﮭران ﺑﺎ ﺷوﺧﯽ ﻣﯾﮕﮫ :ﯾﮏ ﺟوری ﺣرف ﻣﯾزﻧﯾن ﮐﮫ اﻧﮕﺎر آدم ﻣﯽ ﮐﺷﯾن .ﮐرﯾم ﯾﮏ ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ ﺳﻠﯾم و
ﻧﺎﺻر ﮐرد و ﺳﻠﯾم و ﻧﺎﺻر ﯾﮏ ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ ﮐرﯾم .ﮐرﯾم ﺑﮫ ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ :ﺧﺎﻧوادت در ﺟرﯾﺎن ھﺳﺗن ﮐﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﯽ؟ .ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ:
ﻧﮫ" ﺧﺎﻧواده ﻣن در ﺷﻣﺎل زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧن و ﻣن در اﯾﻧﺟﺎ ﺗﺣﺻﯾل ﻣﯽ ﮐﻧم .ﮐرﯾم ﻣﯾﮕﮫ :ﺑﮫ ﮐﺳﯽ ﮔﻔﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧوای ﺑﺎ ﻣﺎ ﮐﺎر ﮐﻧﯽ؟.
ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ :ﻓﻘط دو ﺗﺎ از دوﺳت ھﺎی ﻣن اﻟﺑﺗﮫ ﭼﯾزی درﺑﺎره آدرس و دﺳت ﻣزد ﻧﮕﻔﺗم .ﮐرﯾم راﻧﻧده ﮔﻔت :ﺧوب ﮐﺎری ﮐردی.
ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ :ﻣن دوﻧﺑﺎل ﭘول ھﺳﺗم و ﺗﺎ ﯾﮏ ھﻔﺗﮫ دﯾﮕر ﺑﺎﯾد ﺷﮭرﯾﮫ داﻧﺷﮕﺎه را ﺑدم .ﮐرﯾم راﻧﻧده ﻣﯾﮕﮫ :ﺗوی اﯾن ھﻔﺗﮫ ﺗو  4ﺗﺎ
ﺳروﯾس داری .ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ :ﻓﻘط  4ﺗﺎ ﺳروﯾس؟ .ﮐرﯾم ﻣﯾﮕﮫ :ﻣﺎ 4ﺗﺎ ﺳروﯾس ﺑﻌد از ظﮭر ﺗوی اﯾن ھﻔﺗﮫ دارﯾم و ﺑﻘﯾﮫ واس ﺷب
ھﺳت" ﻣﯾﺗوﻧﯽ ﺷب ھم ﺑﯾﺎﯾﯽ؟ .ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ :آره ﻣن ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ ﭘول در ﺑﯾﺎرم ﺗﺎ ﺳرم رو ﺟﻠوی دﯾﮕران ﺧم ﻧﮑﻧم اﯾن ﮐﺎر را اﻧﺟﺎم
ﻣﯾدم .ﮐرﯾم ﻣﯾﮕﮫ :آﻓرﯾن" داره ازت ﺧوﺷم ﻣﯾﺎد )) .اون ھﺎ ﻣﯾرﺳن و ﻣﮭران ﻣﺎﺷﯾن را ﻧﮕﮫ ﻣﯽ داره" ﮐرﯾم و ﺳﻠﯾم و ﻧﺎﺻر ﭘﯾﺎده
ﺷدن و رﻓﺗن ﺑﮫ آن طرف ﺧﯾﺎﺑﺎن ﺗوی ﯾﮏ آﭘﺎرﺗﻣﺎن دوطﺑﻘﮫ .ﺧﯾﺎﺑﺎن ﺗﻐرﯾﺑﺂ ﺧﻠوت ﺑود و ﭼﻧد ﺗﺎ زن و ﺑﭼﮫ از آﻧﺟﺎ رد ﻣﯽ ﺷدن"
ﻣﮭران ﻧﮕﺎھش ﺑﮫ ﻏروب ﺧورﺷﯾد اﻓﺗﺎد و ھﻣﯾن ﺟوری ﺧﯾره ﺷده ﺑود ﮐﮫ ﯾﮏ دﻓﻊ ﺻدای ﺷﻠﯾﮏ ﮔوﻟوﻟﮫ از ھﻣﺎن آﭘﺎرﺗﻣﺎن دو طﺑﻘﮫ
ﺑﮫ ﮔوش رﺳﯾد" ﻣﮭران ﺗرﺳﯾده ﺑود و ﺣﯽ اﯾن طرف و آن طرف را ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐرد ﮐﮫ ﯾﮏ دﻓﻊ ﮐرﯾم و ﺳﻠﯾم و ﻧﺎﺻر ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﯾﺳﮫ و
ھر ﮐدام ﯾﮏ اﺳﻠﺣﮫ در دﺳت داﺷﺗن آﻣدن داﺧل ﻣﺎﺷﯾن و ﻧﻔس ﻧﻔس ﻣﯾزدن (( ﮐرﯾم راﻧﻧده ﺑﮫ ﻣﮭران ﮔﻔت :ﺑﮕﺎز .ﻣﮭران ﺳرﯾﻊ
ﻣﺎﺷﯾن را روﺷن ﮐرد و ﺑﮫ راه اﻓﺗﺎد .ﮐرﯾم ﮐﮫ روی ﺻﻧدﻟﯽ ﺷﺎﮔرد ﻧﺷﺳﺗﮫ ﺑود ﺑﮫ ﻧﺎﺻر ﮔﻔت :ﺑﺑﯾن دﻻر ھﺳت؟ .ﻧﺎﺻر ﮐﯾﺳﮫ را
ﺑﺎز ﻣﯾﮑﻧﮫ و ﻣﯾﮕﮫ :آره ھﻣش دﻻر ھﺳت .ﻣﮭران ﺣﯽ ﮐرﯾم را ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐرد و ﺣﯽ ﺟﻠو را" ﮐرﯾم ﺑﮫ ﻣﮭران ﮔﻔت :ﺗو ﻓﻘط ھواﺳت
ﺑﮫ ﺟﻠو ﺑﺎﺷﮫ .دﯾﮕﮫ از آﻧﺟﺎ دور ﺷده ﺑودن و ﮐرﯾم ﺑﮫ ﻣﮭران ﮔﻔت :ﺗوی اﯾن ﺧﯾﺎﺑون ﺑﭘﯾﭻ ﺳﻣت ﭼپ ﺗوی ﯾﮏ ﮐوﭼﮫ .ﻣﮭران ﭘﯾﭼﯾد
و ﻣﺎﺷﯾن را ﻧﮕﮫ داﺷت .ﮐرﯾم ﯾﮏ  500ﺗوﻣﺎﻧﯽ از ﺟﯾب اش ﺑﯾرون آورد و ﺑﮫ ﻣﮭران داد و ﮔﻔت :ﺑرو ﻓردا ھﻣﺎن آدرس و ھﻣﺎن
ﺳﺎﻋت ﺑﯾﺎ .ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ :اون  11ﺳروﯾس ﭼﯽ؟ .ﮐرﯾم ﻣﯾﮕﮫ :ﻓردا ﺑﮭت ﻣﯾﮕم }} .ﻣﮭران ﺑﺎ ﺗرس و ﺗﻌﺟب از ﻣﺎﺷﯾن ﭘﯾﺎده ﺷد و
ﺧﯾﻠﯽ ﺳرﯾﻊ رﻓت .ﻣﮭران ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ رﺳﯾد در ﺣﯾﺎط را ﺑﺎز ﮐرد و رﻓت ﺗوی ﺣﯾﺎط و در را ﺑﺳت و ﺣﯽ ﻧﻔس ﻧﻔس ﻣﯾزد" ﻟﯾﻼ ﺧﺎﻧم
ﺗوی ﺣﯾﺎط داﺷت ﺟﺎرو ﻣﯾزد و ﺗﺎ ﻣﮭران را ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل دﯾد{{ ﺑﺎ ﺗﻌﺟب ﮔﻔت :ﭼﯾزی ﺷده آﻗﺎ ﻣﮭران؟ .ﻣﮭران ﮔﻔت :ﻧﮫ .ﻣﮭران
.ﺻورت اش را آب زد و رﻓت ﺗوی ﺧﺎﻧﮫ اش

ﺷب ﺳﮭراب و رﺿﺎ ﻣﯾﺎن ﺧﺎﻧﮫ ﻣﮭران ﺗﺎ ﺑﻔﮭﻣن ﺟرﯾﺎن ﮐﺎر ﻣﮭران ﺑﮫ ﮐﺟﺎ رﺳﯾده .رﺿﺎ ﻣﯾﮕﮫ :ﺧوب ﺑﮕو ﺑﺑﯾﻧم ﮐﺎرت ﭼﯽ ﺷد؟.
ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ :رﻓﺗم دﯾﮕﮫ .ﺳﮭراب ﻣﯾﮕﮫ :دﺳﺗﻣزدش ﺧوﺑﮫ؟ .ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ :آره" ﺑرای ﻣن ﺧوﺑﮫ .رﺿﺎ ﻣﯾﮕﮫ :ﺻﺎﺣب ﮐﺎرت ﭼﮫ
ﺟورﯾﮫ؟ ﺑد اﺧﻼق ﯾﺎ ﺧوش اﺧﻼق؟ .ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ :ﺑد ﻧﯾﺳت .رﺿﺎ ﻣﯾﮕﮫ :ﺧوب ﺧدا را ﺷﮑر .ﺳﮭراب ﻣﯾﮕﮫ :ﺷﮭرﯾﮫ داﻧﺷﮕﺎه را
ﭼﯾﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﯽ؟ .ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ :ﺗو ﻓﮑرش ھﺳﺗم .رﺿﺎ ﻣﯾﮕﮫ :ﭼطوره ﮐﮫ ﭘدرﻣن ﭘول ﺷﮭرﯾﮫ را ﺑده و ﺗواز ﺣﻘوق ﮐﺎرت ﺑﮭش
.ﺑدی؟
)) ﻣﮭران ﮐﮫ ﻣﯽ داﻧﺳت اﮔﮫ ھﻣﮫ ﺳروﯾس ھﺎی اﯾن ھﻔﺗﮫ را ﺑره ﻣﯽ ﺗواﻧﮫ ﭘول ﺷﮭرﯾﮫ داﻧﺷﮕﺎه را ﺑده و ﯾﮏ ﭼﯾزی ھم ﺑرای
ﺧوداش ﺑﻣﺎﻧﮫ اﻣﺎ ﺑﺧﺎطر ﻗواﻋد ﮐﺎراش ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﺳت ﺑﮫ ﮐﺳﯽ ﭼﯾزی ﺑﮕﮫ و اﻟﺑﺗﮫ ﺧوداش ھم ﻣﺎﯾل ﻧﺑود ﮐﮫ ﮐﺳﯽ ﭼﯾزی ﺑﻔﮭﻣد
ﺑﻧﺎﺑراﯾن(( ﺑﮫ رﺿﺎ ﭘﺎﺳﺦ داد :ﻧﮫ" ﺑﮫ ﭘدرام ﻣﯾﮕم ﺑرام ﯾﮏ ﺟوری ﺑﻔرﺳﺗﮫ .ﺳﮭراب ﻣﯾﮕﮫ :ﻣن ﺑﺎﯾد ﺑرم اﻻن ﺷﺎم ﺣﺎﺿر ﻣﯾﺷﮫ.
ﺳﮭراب ﻣﯾره وﻟﯽ رﺿﺎ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﮫ و ﺑﮫ ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ :ﺷﺎم ﺑﯾﺎ ﭘﯾش ﻣﺎ" ﻣﺎدرم آب ﮔوﺷت درﺳت ﮐرده .ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ :دﺳﺗت درد ﻧﮑﻧﮫ
ﻣن ﺷﺎم ﺧوردم .رﺿﺎ ﻣﯾﮕﮫ :ﺟرﯾﺎن ﭼﯾﮫ؟ ﯾﮫ ﭼﻧد ﻣدﺗﯽ ﮐﮫ ﻧﻣﯾﺎﯾﯽ ﭘﯾش ﻣﺎ؟ .ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ :ﯾﮫ ﭼﻧد ﻣدﺗﯽ ﻣﯽ ﺧوام ﺗﻧﮭﺎ ﺑﺎﺷم .رﺿﺎ
ﻣﯾﮕﮫ :ﺧﯾﻠﯽ ﺧوب ﺑﺎ ﺗﻧﮭﺎﯾت ﺣﺎل ﮐن" اﮔﮫ ھم ﻣﺷﮑﻠﯽ داﺷﺗﯽ ﺑﮭم ﺑﮕو }}.رﺿﺎ ﻣﯾره و ﻓردا ﻣﮭران ﻣﯾره داﻧﺷﮕﺎه .ﺳر ظﮭر
ﺑرﮔﺷﺗﻧﯽ ﺳﺎﻣﺎن"ھﻣﺎن ﭘﺳری ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﮭران ﺗﯾﮑﮫ ﻣﯽ ﻧداﺧت ﻣﮭران را از راه دور ﺻدا زد و ﻣﮭران اﯾﺳﺗﺎد {{.ﺳﺎﻣﺎن ﺑﮫ ﻣﮭران

ﮔﻔت :آﻣد ﺑﮭت ﺗﺳﻠﯾت ﺑﮕم .ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ:ﻣﻣﻧوﻧم .ﻣﮭران اﻣروز ﮐﻼس اش زود ﺗر ﺗﻣﺎم ﺷد و ﻣﯾره ﺧﺎﻧﮫ " در ﺧﺎﻧﮫ ﻟﯾﻼ ﺧﺎﻧم ﺧوش
ﺣﺎل ﺑود و داﺷت ﺣﯾﺎط را ﺟﺎرو ﻣﯽ زد ﺗﺎ ﻣﮭران را دﯾد ﮔﻔت :آﻗﺎ ﻣﮭران ﻧﻣﯽ ﺧوای ﺑﺎ ﻣﺎ آﺷﺗﯽ ﮐﻧﯽ؟ .ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ :ﻣن ﺑﺎ ﮐﺳﯽ
ﻗﮭر ﻧﺑودم ﺗﺎ ﺑﺧوام آﺷﺗﯽ ﮐﻧم ﻓﻘط از ﮐﺳﺎﯾﯽ دور ﻣﯽ ﻣﺎﻧم ﮐﮫ ﭘﺷت ﺳر ﻣن ﻏﯾﺑت ﻣﯽ ﮐﻧن .ﻣﮭران رﻓت ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ اش .ﺑﻌد از ظﮭر
رﻓت ﺳر ﮐﺎر"ھﻣﺎن ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﯽ ﮐﮫ دﯾروز رﻓت و دوﺑﺎره آﻧﮭﺎ ﺑﺎ اون ﮐﺎدﯾﻼک آﻣدن و ﻣﮭران رﻓت ﭘﺷت ﻓرﻣون .ﮐرﯾم ﯾﮏ ﮐﺎﻏذ از
ﺟﯾب اش ﺑﯾرون آورد و ﮔﻔت :ﯾﮏ ﭘﻣپ ﺑﻧزﯾن ﭼﻧد ﮐﯾﻠوﻣﺗری ﺑﯾرون از ﺷﮭر ھﺳت .ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ :آره آره" ﻣﯽ دوﻧم ﮐﺟﺎﺳت ﭼﻧد
ﺑﺎری از آﻧﺟﺎ رد ﺷدم .ﻣﮭران راه ﻣﯾﺎﻓﺗﮫ در راه ﮐرﯾم ﯾﮏ ھﻔت ﺗﯾر از ﺗوی داﺷﺑورد ﻣﺎﺷﯾن ﺑﯾرون ﻣﯾﺎره و ﻣﯾده و ﻣﮭران ﺑﺎ
ﺗﻌﺟب ﻣﯾﮕﮫ :اﯾن ﭼﯾﮫ؟ ! .ﮐرﯾم ﻣﯾﮕﮫ :اﺳﻠﺣﮫ دﯾﮕﮫ .ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ :ﺑرای ﭼﯽ ﺑﮫ ﻣن ﻣﯾدﯾن؟ .ﮐرﯾم ﻣﯾﮕﮫ :اﮔﮫ ﯾﮫ وﻗت ﺑﮭت ﺣﻣﻠﮫ ﺷد
از ﺧودت دﻓﺎع ﮐﻧﯽ" اﺻﻶ ﺑﻠدی ﺑﺎھﺎش ﮐﺎر ﮐﻧﯽ؟ .ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ :آره ﭼﻧد ﺑﺎری ﺗوی ﺳرﺑﺎزی ﺑﺎھﺎش ﮐﺎر ﮐردم )).ﻣﮭران اﺻﻠﺣﮫ
را ﻣﯾزار ﺗوی ﺟﯾب اش و ﻓرﻣﺎن را ﻣﺣﮑم ﻣﯾﮕﯾره و ﭘدال ﮔﺎز را ﻣﺣﮑم ﻓﺷﺎر ﻣﯾده ﺳرﻋت ﻣﺎﺷﯾن را زﯾﺎد ﻣﯾﮑﻧﮫ .اون ھﺎ ﻣﯾرﺳن
ﺑﮫ ﭘﻣپ ﺑﻧزﯾن"ﯾﮏ ﮔﺎراژ ﮐﻧﺎر ﭘﻣپ ﺑﻧزﯾن ﺑود و ﮐرﯾم و ﺳﻠﯾم و ﻧﺎﺻر ﭘﯾﺎده ﻣﯾﺷن و ﻣﯾرن ﺗوی ﮔﺎراژ" ﻣﮭران ﺑﺎ اﺳﺗرس ﯾﮏ
ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ ﺟﺎده و ﯾﮏ ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ ﭘﻣپ ﺑﻧزﯾن اﻧداﺧت ھردو ﺟﺎ ﺧﻠوت ﺑود و ﯾﮏ دﻓﻊ ﺻدای ﺗﯾر اﻧدازی آﻣد و ﮐرﯾم ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﯾﺳﮫ و
اﺳﻠﺣﮫ ﺑﮫ دﺳت از ﮔﺎراژ آﻣد ﺑﯾرون و اﻓﺗﺎد روی زﻣﯾن و ﯾﮏ ﻣرد از ﮔﺎراژ آﻣد ﺑﯾرون ﻟﮕد زد ﺑﮫ دﺳت ﮐرﯾم و اﺳﻠﺣﮫ را از دﺳت
اش اﻧداﺧت و اﺳﻠﺣﮫ ای ﮐﮫ ﺧوداش در دﺳت داﺷت را ﺑﮫ ﺳﻣت ﺳر ﮐرﯾم ﻧﺷﺎﻧﮫ ﮔرﻓت و در اﯾن ھﻧﮕﺎم ﮐﮫ ﻣﮭران اﯾن ﺻﺣﻧﮫ را
دﯾد ھﻔت ﺗﯾری ﮐﮫ ﮐرﯾم ﺑﮫ او داد را از ﺟﯾب اش ﺑﯾرون آورد و از ﻣﺎﺷﯾن ﭘﯾﺎده ﺷد" آن ﻣرد اﺳﻠﺣﮫ ﺑﮫ دﺳت را ﻣﮭران را دﯾد
ﻧﺷﺎن را ﺑﮫ ﺳﻣت اون ﮔرﻓت اﻣﺎ ﻣﮭران ﺳرﯾﻊ ﺗر ﺗﯾر اﻧدازی ﮐرد و دو ﮔﻠوﻟﮫ ﺑﮫ ﺳﻣت آن ﻣرد ﺷﻠﯾﮏ ﮐرد " ﮐرﯾم ﺑﻠﻧد ﺷد و اﺳﻠﺣﮫ
اش را ﺑرداﺷت و ﯾﮏ ﺗﯾر در ﺳر آن ﻣرد ﺷﻠﯾﮏ ﮐرد(( و ﺑﮫ ﻣﮭران ﮔﻔت :ﺑرو ﺻﻧدوق ﻋﻘب ﯾﮏ ﻣﺳﻠﺳل ھﺳت اون را ﺑﯾﺎر.
))ﻣﮭران ھم ﺳرﯾﻊ رﻓت و ﻣﺳﻠﺳل را آورد "وﻗﺗﯽ ﻣﮭران و ﮐرﯾم وارد ﮔﺎراژ ﺷدن دﯾدن ﮐﮫ  7ﯾﺎ  8ﻧﻔر ﺳﻠﯾم و ﻧﺎﺻر را ﻣﺣﺎﺻره
ﮐردن و آﻧﮭﺎ ﯾﮏ ﮔوﺷﮫ ﭘﻧﺎه ﮔرﻓﺗﮫ ﺑودن و ﺷﻠﯾﮏ ﻣﯽ ﮐردن" ﻣﮭران ﺗﺎ اﯾن وﺿﯾﻌت را دﯾد اﻧﮕﺷت اش را ﮔذاﺷت روی ﻣﺎﺷﮫ و
ﺷروع ﮐرد ﺑﮫ رﮔﺑﺎر ﺑﺳﺗن و در اﯾن ھﻧﮕﺎم ﺳﻠﯾم و ﻧﺎﺻراز ﮔﺎراژ ﺑﯾرون آﻣد و ھر ﮐدام ﯾﮏ ﮐﯾﺳﮫ دﺳت ﺷﺎن ﺑود .ﻣﮭران ﻧﺷﺳت
ﭘﺷت ﻓرﻣﺎن و رﻓﺗن در راه ﺳﻠﯾم ﮐﯾﺳﮫ را ﺑﺎز ﮐرد(( و ﺑﺎ ﺧوش ﺣﺎﻟﯽ ﺑﮫ ﮐرﯾم ﮔﻔـت :ﻋﻣو ﮐرﯾم اﯾن ﯾﮑﯽ ﺳروﯾس ﺧﯾﻠﯽ ﭘرﺑﺎر ﺑود.
ﻧﺎﺻر ﺑﮫ ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ :دﻣت ﮔرم اﮔﮫ ﺑﺎ ﻣﺳﻠﺳل ﻧﯾﺎﻣد ﺑودی ﮐﺎرﻣﺎ ﺗﻣوم ﺑود" ﺗﻌدادﺷون از اون ﭼﯾزی ﮐﮫ ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐردﯾم ﺑﯾﺷﺗر
ﺑود .ﮐرﯾم ﻣﯾﮕﮫ :ﻣن رو ھم از دﺳت اون اﺻﻐر ﮐﺛﺎﻓت ﻧﺟﺎت داد .ﺳﻠﯾم ﻣﯾﮕﮫ :راﺳﺗﯽ اﺻﻐر ﮐﺛﺎﻓت ﭼﯽ ﺷد؟ .ﮐرﯾم ﻣﯾﮕﮫ :ﻣن وﻗﺗﯽ
آﻣدم ﺑﯾرون ﮔﺎراژاﺻﻠﺣﮫ ﺑﯾﺎرم" اﻓﺗﺎدم و ﺑﻌد اﺻﻐر ﮐﺛﺎﻓت آﻣد و ﻟﮕد زد ﺑﮫ دﺳﺗم و اﺳﻠﺣﮫ اﻓﺗﺎد ﺑﻌد ﻣﯽ ﺧواﺳت ﻣن را ﺑﺎ ﺗﯾر ﺑزﻧﮫ
ﮐﮫ ﯾﮏ دﻓﻊ ﻣﮭران از ﻣﺎﺷﯾن ﭘﯾﺎده ﺷد و زدﺗش .ﻧﺎﺻر ﻣﯾﮕﮫ :ﻣﮭران ﮐﺷﺗﺗش؟ .ﮐرﯾم ﻣﯾﮕﮫ :ﻧﮫ ﺗﯾر ﺧﻼﺻﯽ را ﻣن زدم .وﻗﺗﯽ اﯾن
ھﺎ داﺷﺗن ﺣرف ﻣﯽ زدن ﻣﮭران دﺳت اش ﻣﯽ ﻟرزﯾد و ﭼﺷﻣﺎﻧش درﺷت ﺷده ﺑود ﭼون ﺗﺎﺣﺎﻻ آدم ﻧﮑﺷﺗﮫ ﺑود و ﺑﮫ ﺧون ھم ﮐﮫ
ﺣﺳﺎﺳﯾت داﺷت و دﯾد .اﻣﺎ وﻗﺗﯽ ﮐرﯾم ﺣﺎل و روز ﻣﮭران را دﯾد ﮔﻔت :ﭼﯾﮫ ﻣﮭران؟ ﺗرﺳﯾدی؟ .ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ :ﮐﺎر ﺷﻣﺎ ﭼﯾﮫ؟ .ﮐرﯾم
ﻣﯾﮕﮫ :ﺑﮫ زودی ﺑﮭت ﻣﯾﮕم" اﮔﮫ ﻣﯽ ﺧوای ﺳروﯾس ھﺎی ﺷب ھم ﺑﯾﺎﯾﯽ اﻣﺷب ﺑﯾﺎ ﺳر ھﻣون ﺧﯾﺎﺑﺎن .آﻧﮭﺎ رﺳﯾدن ﺑﮫ ﺷﮭر ﻣﮭران
ﭘول اش را ﮔرﻓت و رﻓت ﺧﺎﻧﮫ .دﯾﮕرﻏروب ﺑود .در ﺣﯾﺎط ﺧﺎﻧﮫ رﺿﺎ داﺷت ﺑﺎ ﻟﯾﻼ ﺧﺎﻧم ﺣرف ﻣﯽ زد و ﻣﯾﮕﻔت :ﻣﺎﻣﺎن ﺟﺎن ﻣن
ﺑﮕو ﻣﯽ ﺧواﯾن ﻣﻧو اﻣﺷب ﮐﺟﺎ ﺑﺑرﯾن؟ .ﻟﯾﻼ ﺧﺎﻧم ﻣﯾﮕﮫ:ﻋﺟﻠﮫ ﻧﮑن ﭘﺳرم .ﺑﺎ ورود ﻣﮭران ﺳﮭراب ھم از ﺧﺎﻧﮫ ﺷﺎن ﻣﯾﺎد ﺑﯾرون و ﺑﮫ
رﺿﺎ ﺑﺎ ﺧﻧده ﻣﯾﮕﮫ :ﭼطوری آﻗﺎ دوﻣﺎد آﯾﻧده؟ .رﺿﺎ ﻣﯾﮕﮫ :ھﻧوز ﮐﮫ ﻧﮫ ﺑﮫ دار ﻧﮫ ﺑﮫ ﺑﺎر .ﻟﯾﻼ ﺧﺎﻧم ﻣﯾﮕﮫ :ﺑزودی ھم ﺑﮫ ﺑﺎر ﻣﯾﺷﮫ و
ھم ﺑﮫ دار .رﺿﺎ و ﻟﯾﻼ ﺧﺎﻧم ﻣﯾرن ﺗوی ﺧﺎﻧﮫ ﺷﺎن" ﺳﮭراب ﺑﮫ ﻣﮭران ﺳﻼم ﻣﯾﮑﻧﮫ و ﺧﺳﺗﮫ ﻧﺑﺎﺷﯾد ﻣﯾﮕﮫ .ﻣﮭران ﺑﮫ ﺳﮭراب ﻣﯾﮕﮫ:
اﻣروز ﭼﮫ ﺧﺑره ھﻣﮫ ﺧوش ﺣﺎﻟن .ﺳﮭراب ﻣﯾﮕﮫ :اﻣﺷب ﻗرار ﮐﮫ رﺿﺎ را ﺑﺑرن ﺧﺎﺗﺳﮕﺎری .ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ :ﻣﺑﺎرﮐﮫ" ﺣﺎﻻ طرف
.ﮐﯾﮫ؟ .ﺳﮭراب ﻣﯾﮕﮫ :اﯾن رو ﻧﮫ ﻣن ﻣﯽ داﻧم ﻧﮫ ﺧود رﺿﺎ

ﺷب ﺷد و رﺿﺎ و ﺣﺎج ﻓرج و ﻟﯾﻼ ﺧﺎﻧم رﻓﺗن ﺑرای ﺧﺎﺳﺗﮕﺎری اﻣﺎ ﻣﮭران در ﻓﮑر اﯾن ﺑود ﮐﮫ اون ﮐﺳﯽ را ﮐﮫ ﮐﺷﺗﮫ ﭘدر و ﻣﺎدر
داره؟ ﯾﺎ زن و ﺑﭼﮫ داره؟ و ﺑﺧﺎطر ھﻣﯾن ﭼﯾز ھﺎ ﻣﮭران ﻓﮑراش درﮔﯾر ﺑود و وﻗت ﺷﺎم ﺑود اﻣﺎ ﻣﯾﻠﯽ ﺑﮫ ﻏذا ﺧوردن ﻧداﺷت.
ﻣﮭران ﻣﯾره ﻟﺑﺎس ﺑﮫ ﭘوﺷﮫ ﮐﮫ در ﺣﯾن ﻟﺑﺎس ﭘوﺷﯾدن ﺻدای داد ﺑﯾداد رﺿﺎ را ﻣﯽ ﺷﻧوه(( ﮐﮫ ﻣﯾﮕﮫ :ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻣن ﻣﯽ ﮔﻔﺗﯾن" ﻣن
ﻋذاب وﺟدان دارم .ﯾﮏ دﻓﻊ رﺿﺎ وارد ﺧﺎﻧﮫ ﻣﮭران ﻣﯾﺷﮫ و ﺑﮫ ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ :ﻣن رﻓﺗم ﺧﺎﺳﺗﮕﺎری .ﻣﮭران ﺑﺎ ﺗﻌﺟب ﻣﯾﮕﮫ :ﺧوب
ﻣﺑﺎرﮐﮫ ! .رﺿﺎ ﻣﯾﮕﮫ :ﻣﯽ دوﻧﯽ ﺧﺎﺳﺗﮕﺎری ﮐﯾﮫ رﻓﺗم؟ .ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ :ﻧﮫ .رﺿﺎ ﻣﯾﮕﮫ :ﺧﺎﺳﺗﮕﺎری ﺧواھر ﭘﮭﻠوان اﺳﻣﺎﻋﯾل ﺷﮭﻧﺎز و
ﺑﮫ ﻣن ﺟواب ﻣﺛﺑت داد .ﻣﮭران اﯾن را ﺷﻧﯾد ﺧﯾﻠﯽ ﺗﻌﺟب ﮐرد و وﻗﺗﯽ رﺿﺎ ﭼﮭره ﺗﻌﺟب ﮐرده ﻣﮭران را دﯾد ﮔﻔت :ﻧﺎراﺣت ﺷدی؟.
ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ :اون ھﯾﭻ ﻋﻼﻗﯽ ﺑﮫ ﻣن ﻧداﺷت .رﺿﺎ ﻣﯾﮕﮫ :واﻗﻌﺂ راﺳت ﻣﯾﮕﯽ؟ .ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ :از دروغ ﮔﻔﺗن ﺧوﺷم ﻧﻣﯾﺎد آن ھم
ﺳر ﻣﺳﺋﻠﮫ ای ﺑﮫ اﯾن ﻣﮭﻣﯽ .ﻣﮭران داﺷت ﻣﯾرﻓت ﮐﮫ رﺿﺎ ﮔﻔت :ﺣﺎﻻ ﮐﺟﺎ ﻣﯾری؟ .ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ :ﺷب ﺑﺎﯾد ﮐﺎر ﮐﻧم ﺗﺎ ﭘول اون را
درﺑﯾﺎرم"ﺧودت ﻣﯽ دوﻧﯽ ﮐﮫ؟ .رﺿﺎ ﻣﯾﮕﮫ :ﺧﯾﻠﯽ ﺧوب ﻣراﻗب ﺧودت ﺑﺎش .ﺣﺎج ﻓرج و ﻟﯾﻼ ﺧﺎﻧم ﺗوی ﺣﯾﺎط ﺑودن و وﻗﺗﯽ ﻣﮭران
از ﺧﺎﻧﮫ ﺑﺎ ﻟﺑﺎس ﺑﯾرون آﻣد ﺑﯾرون ﺣﺎج ﻓرج ﮔﻔت :ﮐﺟﺎ؟ .ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ :ﺳر ﮐﺎر .ﺣﺎج ﻓرج ﮔﻔت :اﯾن ﻣوﻗﻊ ﺷب !.ﻣﮭران ﭼﯾزی
ﻧﮕﻔت و رﻓت" ﺗوی اون ﺳروﯾس ﭘﺎی ﻧﺎﺻر ﺗﯾر ﺧورد و ﯾﮏ دﻓﻊ ﻣﺎﺷﯾن ﭘﻠﯾس ﮐﮫ اون

}} ﺷﮭرﺑﺎﻧﯽ{{ ﺳر رﺳﯾد و آﻧﮭﺎ را ﺗﻌﻘﯾب ﮐرد .ﮐرﯾم ﺑﮫ ﻣﮭران ﮔﻔت :ﺳر ﭘﯾﭻ ﺑﭘﯾﭼون ﺷون .ﻣﮭران ﺳر ﭘﯾﭻ ﺳرﻋت ﮐم ﮐرد ﺗﺎ
راﺣت ﺑﭘﯾﭼﮫ اﻣﺎ ﻣﺎﺷﯾن ﺷﮭرﺑﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺳرﻋت آﻣد و ﻧﺗواﻧس درﺳت ﺑﭘﯾﭼﮫ و ﺑﺧﺎطر ھﻣﯾن ھم زدن ﺑﮫ در ﯾﮏ ﻣﻐﺎزه .آﻧﮭﺎ ﻣﯾرن ﺑﮫ
ﯾﮏ ﺧﺎﻧﮫ ﺑزرگ ﮐﮫ ﺣﯾﺎط ﺑزرﮔﯽ ھم داﺷت و در آن ﺣﯾﺎط ﺑزرگ ﭼﻧد ﻧﻔر ﺑﺎ ﻣﺳﻠﺳل ﻧﮕﮫ ﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽ دادن" ﭼﻧد ﻧﻔر آﻣدن و ﻧﺎﺻر را
ﻣﯽ ﺑرن ﺑﮫ ﯾﮏ اﻧﺑﺎر ﺑزرگ ﮐﮫ ﮐﻧﺎر ﺣﯾﺎط ھﺳت .ﮐرﯾم ﺑﮫ ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ :ﭘﯾﺎده ﺷو" ﺑﺎﯾد رﺋﯾس را ﺑﺑﯾﻧﯽ .ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ :رﺋﯾس!.
ﮐرﯾم ﻣﯾﮕﮫ :ﻣﺎ از ﻣﺟﻣوﻋﮫ ھﺎی ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺧﺎﻧواده ھﺳﺗﯾم ﮐﮫ ھر ﺧﺎﻧواده ﯾﮏ روﺳﺗﺎ ﯾﺎ ﯾﮏ ﺷﮭر ﯾﺎ ﯾﮏ ﻣﻧطﻘﮫ را رھﺑری ﻣﯽ
ﮐﻧد"ﺳﺎﺧﺗﺎر اﯾن ﺧﺎﻧواده ھﺎ ﻣﺛل ﯾﮏ درﺧت ھﺳت و ﻣﻌﻣوﻵ ﺗوﺳط ﻓردی ﮐﮫ ﭘدر ﺧواﻧده ﯾﺎ دن ﯾﺎ ﺑﺎس ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷﮫ ھداﯾت ﻣﯽ
ﺷود .ﮐرﯾم ﻣﮭران را ﺑﮫ درون ﺧﺎﻧﮫ و ﺑﮫ ﯾﮏ اﺗﺎق در طﺑﻘﮫ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺑره" ﺗوی آن اﺗﺎق ﯾﮏ ﻣﯾز و ﯾﮏ ﺻﻧدﻟﯽ ﺑود و ﯾﮏ ﭘﻧﺟره
ﺑزرگ ﮐﮫ ﮐﺎﻣﻶ ﺣﯾﺎط را ﻧﺷﺎن ﻣﯽ داد و اﺗﺎق ﺑوی ﺳﯾﮕﺎر ﻣﯽ داد و ﯾﮏ ﻣردی ﭘﺷت ﺻﻧدﻟﯽ ﻧﺷﺳﺗﮫ ﺑود و ﺳﯾﮕﺎر ﻣﯽ ﮐﺷﯾد.
ﻣﮭران ﺳرﻓﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﮫ و آن ﻣرد ﺳﯾﮕﺎراش را ﺧﺎﻣوش ﻣﯽ ﮐﻧﮫ و ﺑﮫ ﮐرﯾم اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻧﮫ ﮐﮫ ﺑره" ﮐرﯾم ﻣﯾره و آن ﻣرد ﺑﮫ ﻣﮭران
ﻣﯾﮕﮫ :ﺷﻧﯾدم ﻓﺎﻣﯾﻠﯾت ﮐﺎﺳﭘﯾن؟ .ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ :ﺑﻠﮫ درﺳت .آن ﻣرد ﻣﯾﮕﮫ :ﻣﯽ دوﻧﯽ ﻣن ﮐﯽ ھﺳﺗم؟ .ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ :ﻧﮫ .آن ﻣرد ﻣﯾﮕﮫ:
ﻟﻐب ﻣن داگ ﺑزرگ ﮐﮫ ﺑﮫ ﭘﺎرﺳﯽ ﻣﯾﺷﮫ ﺳﮓ ﺑزرگ .ﻣﮭران ﮐﻣﯽ ﮔﯾﺞ ﺷده ﺑود .داگ ﺑزرگ ﻣﯾﮕﮫ :ﺣﺎﻻ ﻣﯽ داﻧﯽ ﭼرا ﺗو را
آوردم اﯾﻧﺟﺎ؟ .ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ :ﻧﮫ .داگ ﺑزرگ ﻣﯾﮕﮫ :اول اﯾﻧﮑﮫ ﮐرﯾم از ﮐﺎرت ﺗﻌرﯾف ﮐرد و دوم اﯾﻧﮑﮫ ﻓﺎﻣﯾﻠﯾت ﺑﺎ ﻣﺎل ﻣن ﯾﮑﯽ ﻣن
ﻣﺣﻣد رﺿﺎ ﮐﺎﺳﭘﯾن ھﺳﺗم " اﯾن اﺳم را ﺟﺎﯾﯽ ﺷﻧﯾدی؟ .ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ :ﻧﮫ .داگ ﺑزرگ ﺑﮫ ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ :ﺑﺷﯾن .ﻣﮭران ﻣﯾﺷﻧﮫ و داگ
ﺑزرگ از ﺟﺎش ﺑﻠﻧد ﻣﯾﺷﮫ و ﻣﯾره ﭘﺷت ﭘﻧﺟره و ﺑﯾرون ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﻧﮫ و ﻣﯾﮕﮫ :ﺗﺷﮑﯾﻼت ﻣن داره از ھم ﻣﯽ ﭘﺎﺷﮫ" ازﺷوﻓر ھﺎی
ﻗدﯾﻣﯽ ﺑﮕﯾر ﺗﺎ ﻣﺷﺎور ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣن ﭼﻧدﯾن ﺳﺎل ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐردن ﺧﯾﺎﻧت ﮐردن و ﺑﮫ ﺗﺷﮑﯾﻼت ﻧﺻﯾر ﻋزراﺋﯾل ﭘﯾوﺳﺗن .ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ:
ﻧﺻﯾر ﻋزراﺋﯾل؟ ! .داگ ﺑزرگ ﻣﯾﮕﮫ :آره" ﺗﺷﮑﯾﻼﺗﯽ ﺟﻧوب واس ﻧﺻﯾر و ﺷﻣﺎل واس ﻣن .ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ :ﻣﻧظورﺗون ﺗﮭران؟ .داگ
ﺑزرگ ﻣﯾﮕﮫ :ﻧﮫ ﮐﺷور" از آﻧﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣن و ﻋزراﺋﯾل از ﻧوﺟواﻧﯽ ﺑﺎ ھم ﻣﺷﮑل ﭘﯾدا ﮐردﯾم ﺟﻧﮓ ﺑﯾن ﺧﺎﻧواده ھﺎی ﻣﺎﻓﯾﺎ ﺷروع ﺷد.
ﻣﮭران ﮐم ﮐم دوھزارﯾش اﻓﺗﺎد ﮐﮫ اﯾن ھﺎ آدم ھﺎی ﮐﻠﮫ ﮔﻧده و ﺧطر ﻧﺎﮐﯽ ھﺳﺗن .ﻣﮭران ﮔﻔت :ﺟﻧﮓ را ﮐﯽ ﺷروع ﮐرد؟ .داگ
ﺑزرگ ﻣﯾﮕﮫ :ﻧﺻﯾر ﻋزراﺋﯾل" دوﺳﺗﯽ و دﺷﻣﻧﯾن ﻣﺎ ﺑر ﻣﯽ ﮔرد ﺑﮫ اوﻧﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ  13ﯾﺎ  14ﺳﺎﻟﮫ ﺑودﯾم"ﻧﺻﯾر ﯾﮏ ﺧواھر ﮐوﭼﮏ
ﺗر از ﺧوداش داﺷت ﮐﮫ ﻣرﯾض ﺑود و ﭘدر و ﻣﺎدراش ﮐﺎرﮔر ﺑودن و ﺧرج دﻋوا و درﻣون ﺧواھراش را ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﺳﺗن در ﺑﯾﺎرن"
ﻣن ھم ﯾﮏ ﭘدر داﺷﺗم ﮐﮫ ﺗرﯾﺎﮐﯽ ﺑود و ھر روز ﻣﺎدرام را ﮐﺗﮏ ﻣﯽ زد و اﺻﻶ ﻓﮑر زﻧدﮔﯽ ﻧﺑود اﻣﺎ ﯾﮏ روز ﻣن و ﻧﺻﯾر ﮐﮫ
دوﺳت ھﺎی ﺻﻣﯾﻣﯽ ﺑودﯾم ﺑﺎ ھم ﺗﺻﻣﯾم ﮔرﻓﺗﯾم ﮐﮫ ﺑرﯾم ﺑﮫ ﺧراﺳﺎن ﺑرای ﭘﯾدا ﮐردن ﯾﮏ ﮐﺎر درﺳت و ﺣﺳﺎﺑﯽ" ﻣﺎ از ﺗﮭران دو
ﺗﺎﯾﯽ راھﯽ ﺧراﺳﺎن ﺷدﯾم اﻣﺎ ﺗوی ﯾﮑﯽ از ﻣﻧطﻘﮫ ھﺎی ﺧراﺳﺎن ﯾﮏ ﺷﺧﺻﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم ﻋﺑﺎس ﺧﺎن ﺑود ﮐﮫ آدم ﺧﯾﻠﯽ ﭘول داری ﺑود و
دﻧﺑﺎل ﮐﺎرﮔر ﻣﯽ ﮔﺷت و ﻣﺎ رﻓﺗﯾم و ﮐراﮔراش ﺷدﯾم" ﭼﯾز زﯾﺎدی ﻧﮕذﺷت ﮐﮫ ﻓﮭﻣﯾدﯾم اون ﻗﺎﭼﺎﻗﭼﯽ ھﺳت وﻗﺗﯽ ﺑﮫ ﻧﺻﯾر ﻗﺿﯾﮫ اﯾن
ﺟوری ﮔﻔﺗم ﺑرﮔردﯾم اون ﮔﻔت ﻧﮫ ﻣن ﻣﯽ ﺧوای ﺧواھرام را از ﻣرﯾﺿﯽ ﻧﺟﺎت ﺑدم ﭘول ﻣﯽ ﺧوام ﺗو ھم اﮔﮫ ﻣﯽ ﺧوای ﻣﺎدرات را
از دﺳت ﭘدرات ﻧﺟﺎت ﺑدی ﺑﮫ ﭘول اﺣﺗﯾﺎج داری" ﺧﻼﺻﮫ ﻣﺎ ﻣوﻧدﯾم و در  3ﯾﺎ  4ﻣﺎه ﭘول ﺧوﺑﯽ ﺟﻣﻊ ﮐردﯾم و ﺑرﮔﺷﺗﯾم ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ
وﻟﯽ دﯾر ﺷده ﺑود و ﺧواھر ﻧﺻﯾر ﻣرده ﺑود و ﻣﺎدر ﻣن ھﻣﯾن طور" ﻣﺎ دوﺑﺎره ﺑرﮔﺷﺗﯾم ﭘﯾش ﻋﺑﺎس ﺧﺎن و ﻋﺑﺎس ﺧﺎن از ﻣﺎ
ﺧوﺷش آﻣده ﺑود و ﻣﯽ ﮔﻔت ﺷﻣﺎ ﺑﭼﮫ ھﺎی ﺑﺎ ﺟر ﺑوزه ای ھﺳﺗﯾن" ﯾﮏ روز ﺑﮭﺎری ﻋﺑﺎس ﺧﺎن ﻣﯾره ﺑﮫ ﯾﮏ ﻗﮭوه ﺧﺎﻧﮫ ای ﮐﮫ ﻣﯾﺎن
ﯾﮏ ﺟﺎده ای ﺑود ﮐﮫ دوراش ﺟﻧﮕل ﺑود ﺟﺎی ﺑﺎ ﺻﻔﺎﯾﯽ ﺑود" ﻋﺑﺎس ﺧﺎن داﺷت ﻗﻠﯾون ﻣﯽ ﮐﺷﯾد ﮐﮫ ﯾﮏ دﻓﻊ دو ﺗﺎ اﺳب ﺳوار ﺟﻠوی
ﻗﮭوه ﺧﺎﻧﮫ اﯾﺳﺗﺎدن و ﺻورت ﺷون رو ﺑﺳﺗﮫ ﺑودن ﺑﺎ ﺗﻔﻧﮓ ﺷﯾش ﺗﯾر ﻋﺑﺎس ﺧﺎن را ﺑﮫ ﮔﻠوﻟﮫ ﻣﯽ ﺑﻧدن و ﺳرﯾﻊ در ﻣﯾرن اﻣﺎ
ﻣﺣﺎﻓظﺎن ﻋﺑﺎس ﺧﺎن رﻓﺗن وﻟﯽ ﻧﺗواﻧﺳﺗن آﻧﮭﺎ را ﺑﮕﯾرن" ﺑﻌد ﻣﺗوﺟﮫ ﺷدﯾم ﮐﮫ ﺟﻣﺎل ﺧﺎن رﻗﯾب ﻋﺑﺎس ﺧﺎن دﺳﺗور ﺗرور را داد اﻣﺎ
از اﯾن ﺑدﺗر اﯾن ﺑود ﮐﮫ ﻓﮭﻣﯾدﯾم ﻧﺻﯾر ھم ﺗوی اﯾن ﺗرور دﺳت داﺷﺗﮫ و ﺑﮫ ﻋﺑﺎس ﺧﺎن ﺧﯾﺎﻧت ﮐرده اﻣﺎ ﭼرا؟ ﭼون اﯾن دم آﺧری
ﻋﺑﺎس ﺧﺎن ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ ﻣن ﺗوﺟﮫ ﻣﯽ ﮐرد و ﻣﯽ ﺧواﺳت ﻣن رو دﺳت راﺳت اش ﮐﻧﮫ و اﯾن ﮐﺎر ﺣﺳﺎدت ﻧﺻﯾر را ﺑﮫ وﺟود آورد"
ﺑﻌد ﻣن و دار دﺳﺗﮫ ﻋﺑﺎس ﺧﺎن ﺗﺻﻣﯾم ﮔرﯾﻔﺗﯾم ﺑرای اﻧﺗﻘﺎم ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﺟﻣﺎل ﺧﺎن ﺣﻣﻠﮫ ﮐﻧﯾم و اون رو ﺑﮑﺷﯾم اﯾن ﮐﺎر را ﮐردﯾم وﻟﯽ
ﺟﻣﺎل ﺧﺎن ﭘﺎﯾش زﺧﻣﯽ ﺷده ﺑود و ﺧوداش را اﻧداﺧت در آﻏوش ﻧﺻﯾر و ﻣن ﺑﺎ ﭼﺷﻣﮫ ﺧودم دﯾدﯾم ﮐﮫ ﺗوی اون ﺷﻠوغ و ﭘوﻟوﻏﯽ و
ھرج و ﻣرج و درﮔﯾری "ﻧﺻﯾر ﻟوﻟﮫ اﺳﻠﺣﮫ را ﮔذاﺷت روی ﻗﻠب ﺟﻣﺎل ﺧﺎن و ﺷﻠﯾﮏ ﮐرد و ﺑﻌد ﻓرﯾﺎد زد ﺟﻣﺎل ﺧﺎن رو ﮐﺷﺗن"
.ﻧﺻﯾر ﺑﮫ ھﻣﮫ ﺧﯾﺎﻧت ﮐرد ﺑﻌد ﺟﻧﮓ ﺑﯾن ﻣن و اون ﺷروع ﺷد ﮐﮫ ﺗﺎ اﻣروز ﮐﮫ ﺑﮫ اوج ﺧوداش رﺳﯾده

ﻣﮭران ﺑﮫ داگ ﺑزرگ ﻣﯾﮕﮫ :ﺑﮫ ﻣن ﮔﻔﺗن ھر ﭼﮫ ﮐﻣﺗر ﺑدوﻧﯽ ﺑﮭﺗره وﻟﯽ ﺷﻣﺎ ھﻣﮫ ﭼﯾز را ﺑﮫ ﻣن ﻓﮭﻣﺎﻧدﯾن"ﺷﻣﺎ ﭼرا اﯾن ھﺎ را ﺑﮫ
ﻣن ﮔﻔﺗﯾن؟ .داگ ﺑزرگ ﻣﯾﮕﮫ :وﻗﺗﯽ ﺑﮫ ﭼﺷﻣﺎت ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﻧم ﯾﮏ زﺧم ﺑزرگ ﮐﮭﻧﮫ را ﻣﯽ ﺑﯾﻧم ﮐﮫ دﯾﮕﮫ داره ﭼرک اش ﻣﯾزﻧﮫ ﺑﺎﻻ
و داﻣن ﮔﯾر اوﻧﺎﯾﯽ ﻣﯾﺷﮫ ﮐﮫ اﯾن زﺧم را ﺑﮫ ﺗو زدن " درﺳﺗﮫ؟ .ﻣﮭران ﺑﺎ ﻣﮑس ﮐردﻧﯽ ﻣﯾﮕﮫ :ﺑﻠﮫ درﺳت" اﯾن ﺣرف ﺷﻣﺎ ﺣرف دل
ﻣﻧﮫ ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ھﯾﭼﮑس ﻧﺗواﻧﺳﺗﮫ اﯾن را ﺑﮫ ﻣن ﺑﮕﮫ ﺣﺗﯽ ﭘدر و ﻣﺎدرام .داگ ﺑزرگ ﻣﯾﮕﮫ :ﻣن ﻓردا ﻣﯽ ﺧوام ﺑﮫ ھﻣﮫ اﻋﻼم ﮐﻧم ﮐﮫ
ﺗﺷﮑﯾﻼت دﯾﮕﮫ داره از ھم ﻣﯽ ﭘﺎﺷﮫ و اوﻧﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧوان ﺑﻣوﻧن ﺑﻣوﻧن و اوﻧﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧوان ﺑرن ﺑرن" ﺗو ھم اﮔﮫ دوﺳت داری
ﻣﯽ ﺗواﻧﯽ ﺑری .ﮐرﯾم ﻣﯾﺎد دﻧﺑﺎل ﻣﮭران از اوﻧﺟﺎ ﻣﯾران ﺗوی اﻧﺑﺎر اوﻧﺟﺎ ﯾﮏ ﻣرد ﺗﻐرﯾﺑﺂ ﺟواﻧﯽ داﺷت ﺑرای ھﻣﮫ ﺗﺎزه وارد ھﺎ
ﺳﺧن راﻧﯽ ﻣﯽ ﮐرد و ﻣﯽ ﮔﻔت :ﻣن ﻣﺟﯾد ﺗﯾزه ھﺳﺗم ﺑﺎﯾد ﯾﮏ ﭼﯾزھﺎی را ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﮕم" اون اﯾﻧﮑﮫ ھر ﺳروﯾﺳﯽ ﮐﮫ ﻣﯾرﯾن  3ﯾﺎ 4
ﻧﻔر ھﺳﺗﯾن ﮐﮫ در ﺧﺎﻧواده ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺳرﺑﺎز ﻣﯽ ﮔن و ھر  3ﯾﺎ  4ﺳرﺑﺎز ﯾﮏ ﮔروه ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯾﺷﮫ ﮐﮫ ﮐﺎﭘو ﺑﮭش ﻣﯽ ﮔن و اﯾن ﮐﺎﭘو ھﺎ

ﮐﺎرای ﺧطر ﻧﺎﮐﯽ ﻣﺛل آدم ﮐﺷﯽ را ﺑرای ﺧﺎﻧواده اﻧﺟﺎم ﻣﯽ دن .ﯾﮏ دﻓﻊ ﯾﮏ ﻣردی ﺑﺎ  3ﻧﻔر آﻣد و ﺑﮫ ﺳﻣت ﯾﮏ ﭘﺳر ﺟوان اﺷﺎره
ﮐرد و ﮔﻔت :اﯾن ﺟﺎﺳوس را ﺑﮕﯾرﯾن .ﻣﮭران ﺑﮫ ﮐرﯾم ﮔﻔت :اﯾن دﯾﮕﮫ ﮐﯾﮫ؟ .ﮐرﯾم ﻣﯾﮕﮫ :اﯾن ﺑرادرزاده داگ ﺑزرگ ھﺳت ﮐﮫ رﺋﯾس
ﮐل ﮐﺎﭘوھﺎ ھﺳت .اﻣﺎ ﻣﮭران آﺧرﯾن ﺳروﯾس اﯾن ھﻔﺗﮫ را ﻣﯽ ﺧواد ﺑره ﮐﮫ اﻓﺗﺎد ﺷب ﺣدود ﺳﺎﻋت  .12ﮐرﯾم ﺑﮫ ﺑﭼﮫ ھﺎ ﻣﯾﮕﮫ :ﺑﭼﮫ
ھﺎ اﯾن ﺳروﯾس ﻧﺑﺎﯾد ﺗﯾر اﻧدازی ﺑﺷﮫ و ﮐﺷت ﮐﺷﺗﺎری"اﺳم اﯾن طرف ھم ﮐﺎﻣران ﺳﮓ دﺳت ھﺳت .ﺳﻠﯾم ﻣﯾﮕﮫ :ﻋﻣو ﮐرﯾم"اﯾن
آﻗﺎی ﮐﮫ ﺑﺟﺎی ﻧﺎﺻر آوردی را ﻧﻣﯽ ﺧوای ﻣﻌرﻓﯽ ﮐﻧﯽ؟ .ﮐرﯾم ﻣﯾﮕﮫ :اﯾن ﺟﻣﺷﯾد ھﺳت" اﯾن ﺳﻠﯾم ﺑرادر زاده ﻣن و اﯾن راﻧﻧده ام
ﻣﮭران ھﺳت )) .ﺟﻣﺷﯾد ﯾﮏ ﺟوان ﺣدود 30ﺳﺎﻟﮫ ﺑود .اﻣﺎ آﻧﮭﺎ ﻣﯾرﺳن و اﺳﻠﺣﮫ ھﺎی ﮐﻣری ﺷﺎن را در ﺟﯾب ﯾﺎ ﻻی ﮐﻣرﺑﻧد ﻣﺧﻔﯽ
ﻣﯽ ﮐﻧن و ﻣﯾرن داﺧل" ﮐﻶ  3ﻧﻔر آﻧﺟﺎ ﺑودن ﯾﮑﯽ روی ﺻﻧدﻟﯽ ﻧﺷﺳﺗﮫ ﺑود و روی ﻣﯾز ﭘول ھﺎ را ﻣﯽ ﺷﻣﺎرﯾد و دوﻧﻔر دﯾﮕﮫ ھم
داﺷﺗن در اﺗﺎق ﺑﻘﻠﯽ ﭼﻧد ﺗﺎ ﺟﻌﺑﮫ را ﺟﺎ ﺑﮫ ﺟﺎ ﻣﯽ ﮐردن ((.ﮐرﯾم ﮔﻔت :ﺳﻼم .ﮐﺎﻣران ﮔﻔت :ﻋﻠﯾﮏ ﻓرﻣﺎﯾش؟ .ﮐﺎﻣران ﺳﮓ دﺳت ﻗد
ﮐوﺗﺎھﯽ داﺷت و ﺟﻠوی ﻣوھﺎش رﯾﺧﺗﮫ ﺑود و اﺑرو ﮐﻠﻔﺗﯽ داﺷت و ﺷوﻧﮫ ھﺎی ﭘﮭﻧﯽ داﺷت .ﮐرﯾم ﮔﻔت :داگ ﺑزرگ ﮔﻔت ﮐﮫ اون
آدرس را ﺑدی ﺑﮫ ﻣن .ﮐﺎﻣران ﮔﻔت :داگ ﺑزرگ ﻏﻠط ﮐرده"ﻣن اﻻن ﺟزو داردﺳﺗﮫ ﻋزراﺋﯾل ھﺳﺗم .ﻣﮭران ﯾﮏ ﮐم ﻧﺎراﺣت ﺷد اﻣﺎ
ﮐرﯾم ﻣﯾﮕﮫ :اﮔﮫ آدرس را ﺑدی داگ ﺑزرگ از ﺧﯾﺎﻧت ﺗو ﭼﺷم ﭘوﺷﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﮫ .ﮐﺎﻣران ﻣﯾﮕﮫ :ﺣرف دﯾﮕﮫ ای ﻧﯾﺳت؟ ھری .ﯾﮏ
ﺻﻧدوﻗﭼﮫ ﮐﻧﺎر دﯾوار ﺑود ﮐﮫ روش ﯾﮏ ﺷﻣﺷﯾر ﺳﺎﻣوراﯾﯽ ﺑود" ﻣﮭران ﻣﯾره ﺳﻣت آن ﺻﻧدوﻗﭼﮫ و آن ﺷﻣﺷﯾر را ﻣﯽ ﮔﯾره و ﺑﮫ
ﮐﺎﻣران ﻣﯾﮕﮫ :اﯾن ﺷﻣﺷﯾر ﺳﺎﻣوراﯾﯽ؟ .ﮐﺎﻣران ﻣﯾﮕﮫ :ﺑﮫ ﺗو ﯾﺎد ﻧدادن ﮐﮫ ﺑﭼﮫ ﻣﭼﮫ ھﺎ ﻧﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺗﯾزی دﺳت ﺑزﻧن؟ .ﻣﮭران ﻋﺻﺑﺎﻧﯽ
ﺷد وﻟﯽ ﺧودش را ﮐﻧﺗرل ﮐرد و رﻓت در ﺻﻧدوﻗﭼﮫ را ﺑﺎز ﮐرد و دﯾد ﻗﻣﮫ و ﺳﺎطور و ﮔورز و ...ﺗوی اﯾن ﺻﻧدوﻗﭼﮫ ھﺳت .ﮐرﯾم
ﮔﻔت:داری ﭼﯾﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﯽ ﻣﮭران؟ .ﮐﺎﻣران ﺑﻠﻧد ﺷد و ﮔﻔت :ﺣو ﺑﭼﮫ ﭼﮫ ﻏﻠطﯽ داری ﻣﯽ ﮐﻧﯽ؟ ﺑﺎ ﺗو ھﺳﺗم؟ .ﻣﮭران ﻋﺻﺑﺎﻧﯽ ﺷد
و دﺳﺗﮫ ﺷﻣﺷﯾر را ﻣﺣﮑم ﮔرﻓت و آرام از ﻗﻼف ﺑﯾرون آورد" ﮐﺎﻣران آﻣد ﺳﻣت ﻣﮭران و دﺳت راﺳت اش را آورد ﺑﺎﻻ و ﺑﮫ
ﻣﮭران ﮔﻔت  :ﺣوی ﺑﺎ ﺗو ام"داری ﭼﮫ ﻏﻠطﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﯽ؟ .ﻣﮭران ﺷﻣﺷﯾر را ﺑﮫ ﺻورت ھﺷﺗﯽ ﻣﺣﮑم زد ﺑﮫ دﺳت راﺳت ﮐﺎﻣران و
دﺳت اش ﻗﻌط ﺷد و ﺧون ﻣﺳﺗﻘﯾم ﭘﺎﺷﯾده ﺷد روی ﺻورت ﻣﮭران و ﻣﮭران ھم ﺣﺳﺎس ﺑﮫ ﺧون ﺑود و اﺣﺳﺎس ﻋﺻﺑﺎﻧﯾت و ﺟﻧون
را ﺑﺎ ھم ﮔرﻓت و در ﺻﻧدوﻗﭼﮫ را ﺑﺎز ﮐرد و ﯾﮏ ﮔورز ﺑﯾرون آورد و ﺑﮫ ﮐﺎﻣران ﮔﻔت :ﺑﮕو آدرس ﮐﺟﺎﺳت؟ .ﮐﺎﻣران ﺣﯽ ﻣﯽ
ﮔﻔت :آخ دﺳﺗم دﺳﺗم)) .ﻣﮭران ﺑﺎ ﺗﻣﺎم ﻗدرت ﭼﻧد ﺗﺎ زرﺑﮫ ﻣﺣﮑم ﺑﺎ ﮔورز ﺑﮫ ﺳر ﮐﺎﻣران ﮐوﺑﯾد و ﺧون ﺣﯽ ﻣﯽ ﭘﺎﺷﯾد ﺑﯾرون و ھﻣﮫ
ﺟﺎ را داﺷت ﺧون ﻣﯽ ﮔرﻓت" ﻣﮭران ﺗوی ﺣﺎل ﺧوداش ﻧﺑود و ﺗﻣﺎم ﺻورت اش ﺧوﻧﯽ ﺷده ﺑود و ھﻣﯾن طور دﺳت اش ﺑﻌد ﺧﻧدﯾد
و ﺣﯽ ﺧﻧدﯾد" ﮐرﯾم و ﺑﻘﯾﮫ ﺗرﺳﯾده ﺑودن و ﺗﻌﺟب ﮐرده ﺑودن اﻣﺎ ﺳﻠﯾم ﺳرﯾﻊ از ﺗﻌﺟب ﮐردن ﺑﯾرون آﻣد(( و ﺑﮫ اون دوﻧﻔر
ﮔﻔت:آدرس ﮐﺟﺎﺳت؟ ﭼرا ﻻﻟﻣوﻧﯽ ﮔرﻓﺗﯾن؟ ﻧﮑﻧﮫ ﻣﯽ ﺧواﯾن ﻣﺛل ﮐﺎﻣران ﺳﮓ دﺳت ﺗون را ﺑﺑوره و ﯾﺎ ﮐﻠﮫ ﺗون رو ﺑﺎ ﮔورز
ﺑﺗرﮐوﻧﮫ؟ .ﺟﻣﺷﯾد ﺑﮫ اون دوﻧﻔر ﻣﯾﮕﮫ :ﺑﮕﯾن دﯾﮕﮫ .ﯾﮑﯽ از اون دوﻧﻔر ﻣﯾﮕﮫ :ﯾﮏ ﮔﺎوﺻﻧدوق ﺗوی اﺗﺎق ﺑﻘﻠﯽ ھﺳت ﮐﮫ ﮐﺎﻣران ھﻣﮫ
ﭼﯾز ھﺎی ﻣﮭم اش را آﻧﺟﺎ ﻣﯾزاره .ﮐرﯾم ﻣﯾﮕﮫ :رﻣز اش ﭼﯾﮫ؟ .ﯾﮑﯽ از اون دوﻧﻔر ﻣﯾﮕﮫ :ﺗﺎرﯾﺦ ﺗوﻟد ﻣﺎدراش" ﻓﮑر ﮐﻧم 1280
ﺑﺎﺷﮫ .رﻣز درﺳت ﺑود ﮔﺎو ﺻﻧدوق را ﺑﺎز ﮐردن و ﺗوی آن آدرس را ﮔرﻓﺗن .ﻣﮭران وﻗت رﻓﺗن ﺑﮫ آن دو ﻧﻔر ﮔﻔت :ﺑﮫ اون
ﻋزراﺋﯾل ﺑﮕﯾن اﯾن ﺟﻧﺎزه ﮐﺎﻣران ﺳﮓ دﺳت ﻋﺑرﺗﯽ ﺑﺷﮫ ﺑرای اوﻧﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﺎ دﺷﻣﻧن و ﺧﯾﺎﻧت ﮐردن .ﯾﮑﯽ از آن دو ﻧﻔر ﮐﮫ
ﺗرﺳﯾده ﺑودن ﮔﻔت :ﺑﮕﯾم ﮐﯽ ﮔﻔﺗﮫ؟ .ﻣﮭران ﻣﮑس ﮐرد و ﮔﻔت :ﺟﻼد" ﺑﮕﯾن ﻣﺎزﯾﺎر ﺟﻼد اﯾن ﮐﺎر را ﮐرده و اﯾن ﺣرف را زده.
ﻣﮭران ﻣﯾره ﭘوﺷت ﻓرﻣون و ﮐرﯾم ﻣﯾﮕﮫ :اﮔﮫ ﺣﺎﻟت ﺑد ﺑده ﻣن ﺑروﻧم؟ .ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ :ﻧﮫ ﺧوﺑم .ﮐرﯾم ﻣﯾﮕﮫ :ﺑﺎﯾد از ﺷﮭر ﺧﺎرج
ﺑﺷﯾم"ﺑرو ﺑﮫ اون ﺟﺎده ای ﻗدﯾﻣﯽ" اﮐﺛرآ ﺧﻠوت ھﺳت آن ھم اﯾن ﻣوﻗﻊ ﺷب }} .آن ھﺎ ﻣﯾرن ﺟﺎده ﺧﻠوت ﺑود و ﻣﺳﺗﻘﯾم و آﺳﻔﺎﻟت.
ﮐرﯾم ﯾﮏ ﭘﺎرﭼﮫ از داﺷﭘورت ﻣﺎﺷﯾن ﺑﯾرون ﻣﯾﺎره ﺗﺎ ﻣﮭران ﺻورت اش را ﺗﻣﯾز ﮐﻧﮫ"ﯾﮏ دﻓﻊ ﯾﮏ ﻣﺎﺷﯾن ژاﻧدارﻣری ﭘﺷت ﺳر
آﻧﮭﺎ ﺑود ﮐﮫ ﺑرای آﻧﮭﺎ اﯾﺳت داد{{ ﮐرﯾم ﮔﻔت :واﯾﺳﺗﺎ .آن ھﺎ اﯾﺳﺗﺎدن و ﯾﮏ ﻣﻌﻣور ﺗﻐرﯾﺑﺂ ﻣﯾﺎن ﺳﺎل ﭘﯾﺎده ﺷد و ﺑﺎ ﭼراق ﻗﮭوه و آﻣد
و ﺑﮫ ﮐرﯾم ﮐﮫ طرف ﺷﺎﮔرد ﺑود ﮔﻔت :ﺧﯾﻠﯽ ﺗﻧد ﻣﯾرﯾن .ﮐرﯾم ﮔﻔت :ﻋﺟﻠﮫ دارﯾم ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﯾﮑﯽ ﺑرﺳﯾم ﮐﮫ ﺣﺎﻟش ﺧﯾﻠﯽ ﺑده .آن
ﻣﻌﻣورﮔﻔت :ﻣﺛل اﯾﻧﮑﮫ ﺣﺎل راﻧﻧده ﺗون ﺑده" ﻟﺑﺎس اش ھم ﮐﮫ ﺧوﻧﯽ ھﺳت ﭘﯾﺎده ﺑﺷﯾن ﯾﺎﷲ .ﮐرﯾم ﺑﮫ ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ :ﺑﮕﺎز .ﻣﮭران ﺑﺎ
ﺗﻣﺎم ﻗدرت ﭘﺎھﺎﯾش را ﻣﯽ ﮔذاره روی ﭘدال ﮔﺎز و ﻣﯾره و ﻣﺎﺷﯾن ژاﻧدارﻣری ھم در ﺗﻌﻘﯾب اش .ﮐرﯾم ﻣﯾﮕﮫ :ﺑﮫ طرف اش ﺗﯾر
اﻧدازی ﮐﻧﯾد .ﺳﻠﯾم و ﺟﻣﺷﯾد ﺳرﺷﺎن را از ﭘﻧﺟره ﻣﺎﺷﯾن ﻣﯾﺎرن ﺑﯾرون و ﺗﯾر اﻧدازی ﻣﯽ ﮐﻧن و ﻣﻌﻣور ژاﻧدارﻣری ھم از طرف
ﺷﺎﮔرد ﺳر اش را ﻣﯾﺎره ﺑﯾرون و ﺗﯾر اﻧدازی ﻣﯽ ﮐﻧﮫ" ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ :ﺑزﻧﯾد ﺗوی ﻻﺳﺗﯾﮏ ﻣﺎﺷﯾن ﺷون .ﮐرﯾم ﺳراش را از ﭘﻧﺟره
ﻣﺎﺷﯾن ﻣﯾﺎره ﺑﯾرون و ﭼﻧد ﺗﺎ ﺗﯾر ﺑﮫ ﺳﻣت ﻻﺳﺗﯾﮏ ﻣﺎﺷﯾن ژاﻧدارﻣری ﺷﻠﯾﮏ ﻣﯽ ﮐﻧﮫ ﮐﮫ ﺑﺎﻻﺧره ﯾﮑﯽ اش ﻣﯽ ﺧوره ﺑﮫ ﻻﺳﺗﯾﮏ و
ﻣﺎﺷﯾن ژاﻧدارﻣری ﻣﻠﻖ ﻣﯽ زﻧﮫ و ﭼپ ﻣﯾﺷﮫ و ﮐرﯾم ﻣﯾﮕﮫ :ﻣﮭران دور ﺑزن ﺑﺎﯾد ﺳﯾم ﺑﯾﺳﯾم ﻣﺎﺷﯾن رو ﻗﻌط ﮐﻧﯾم .راﻧﻧده ﻣرده ﺑود
وﻟﯽ آن ﻣﻌﻣور از طرف ﺷﺎﮔرد ﺧوداش را آورد ﺑﯾرون و از ﮐﻠﮫ اش ﺧون ﻣﯾﺎﻣد وﻟﯽ ﺧﯾﻠﯽ ﺻدﻣﮫ ﻧدﯾده ﺑود"ﺳﻠﯾم رﻓت ﺗﺎ ﺑﺎ ﭼﺎﻗو
ﺳﯾم ﺑﯾﺳﯾم را ﭘﺎره ﮐﻧد ﮐﮫ ﻣﺟﯾد ﮔﻔت :ﻣﺎﺷﯾن داره آﺗش ﻣﯽ ﮔﯾره .ﺳﻠﯾم آﻣد ﺑﯾرون اﻣﺎ ﻣﮭران اﺳﻠﺣﮫ را از ﺟﯾب اش ﺑﯾرون آورد و
رﻓت طرف آن ﻣﻌﻣور ﻣﻌﻣور ﮐﮫ روی زﻣﯾن ﻧﺷﺳﺗﮫ ﺑود ﺑﮫ ﻣﮭران ﮔﻔت :ﺧواھش ﻣﯽ ﮐﻧم ﻣن  6ﺑﭼﮫ دارام ﺑﯽ ﭘدرﺷﺎن ﻧﮑن.
ﻣﮭران اﺳﻠﺣﮫ را ﺑﮫ ﺳﻣت ﺳر آن ﻣﻌﻣور ﻣﯽ ﮔﯾره و ﺷﻠﯾﮏ ﻣﯽ ﮐﻧﮫ" ﺟﻣﺷﯾد ﻣﯾﺎد اوﻧﺟﺎ و ﻣﯽ ﺑﯾﻧﮫ ﮐﮫ آن ﻣﻌﻣور را ﮐﺷﺗﮫ و ﺑﮫ
ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ :ﭼرا ﮐﺷﺗﯽ اش؟ .ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ :ﭼﮭره ﻣﺎ را دﯾده ﺑود .ﺟﻣﺷﯾد ﻣﯾﮕﮫ :ﺷب ﺑود ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﺳت درﺳت ﺑﺑﯾﻧﮫ .ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ:
.روی ﺻورت ﻣن و ﮐرﯾم ﭼراغ ﻗوه زده ﺑود .ﻣﺎﺷﯾن ﻣﻧﻔﺟر ﺷد

ﮐرﯾم آدرس ﯾﮏ ﻣﺣوطﮫ ﺑﯾرون ﺷﮭر را ﻣﯽ ده" وﺳط آن ﻣﺣوطﮫ ﯾﮏ دﮐل ﭼراق ﺑرق ﺑود ﮐﮫ ھﻣﮫ ﺟﺎ را روﺷن ﮐرده ﺑود و ﮔوﺷﮫ
ھﺎی آن ﻣﺣوطﮫ ﭼﻧد ﺗﺎ اﺗﺎﻗﮏ ﮐوﭼﮏ ﺑودن ﮐﺎﭘو ﻣﺟﯾد ﺗﯾزه اوﻧﺟﺎ ﺑودن ﺑﺎ اﺳﻠﺣﮫ و ﭼﻧد ﺗﺎ ﺟﻧﺎزه ﮐﮫ اوﻧﺟﺎ اﻓﺗﺎده ﺑودن ((.آﻧﮭﺎ ﭘﯾﺎده
ﺷدن" ﻣﺟﯾد ﺑﮫ ﮐرﯾم ﮔﻔت :دﯾر رﺳﯾدی دﺧل ھﻣﮫ ﺷون رو آوردﯾم .ﻣﺟﯾد وﻗﺗﯽ ﻟﺑﺎس ﺧوﻧﯽ ﻣﮭران را دﯾد ﮔﻔت :اﯾن ﭼرا ﻟﺑﺎس اش
ﺧوﻧﯽ؟ .ﮐرﯾم ﮔﻔت :ﮐﺎﻣران ﺳﮓ دﺳت را ﺗﯾﮑﮫ ﺗﯾﮑﮫ ﮐرد و ﺗوی ﺟﺎده وﻗت آﻣدن ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺎﺷﯾن ژاﻧدارﻣری درﮔﯾر ﺷدﯾم"دﺧل ﺷون
رو آوردﯾم .ﻣﺟﯾد ﻣﯾﮕﮫ :ﮐﺎﻣران ﺳﮓ دﺳت را ﺗﯾﮑﮫ ﺗﯾﮑﮫ ﮐردﯾن ﭘس آدرس ﮐﻧدو ﻋزراﺋﯾل را ﭼﯾﮑﺎر ﮐردﯾن؟ .ﮐرﯾم ﻣﯾﮕﮫ :اون ھم
ﮔرﻓﺗﯾم .اﻣﺎ ﻣﮭران ﺑﮫ ﺟﻧﺎزه ھﺎ ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐرد و ﻻﺑﮫ ﻻی ﺟﻧﺎزه ھﺎ ﯾﮏ ﭼﮭره آﺷﻧﺎ دﯾد رﻓت ﺟﻠو و دﯾد ﮐﮫ اون ﭼﮭره آﺷﻧﺎ ھﻣون ھم
ﺑﺎزی دوران ﺑﭼﮫ ﮔﯽ اش ﺑود اﺣﻣد .ﻣﮭران وﻗﺗﯽ رﻓﺗﮫ ﺑود ﺷﻣﺎل ﺑرای ﻋزاداری ﻣﺎدراش" ﺷﻧﯾده ﺑود ﮐﮫ اﺣﻣد وارد ﺧﻼف ﺷده.
اﺣﻣد در ﮐودﮐﯽ ﺧﯾﻠﯽ ﺑﮫ ﻣﮭران ﺣﺳﺎدت ﻣﯽ ﮐرد و ﺑﺟﺎی اﯾﻧﮑﮫ در ﻣﻘﺎﺑل ﺑﭼﮫ ھﺎی زورﮔو ھوای ﻣﮭران را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﮫ ﺑدﺗر اون
را اذﯾت ﻣﯽ ﮐرد ﺧﻼﺻﮫ دوﺳت ﺧوﺑﯽ ﺑرای ﻣﮭران ﻧﺑود .ﺳﻠﯾم ﮐﮫ دﯾد ﻣﮭران ﺑﮫ ﯾﮏ ﺟﻧﺎزه ﺧﯾره ﺷده آﻣد ﮐﻧﺎر ﻣﮭران و ﮔﻔت:
ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳﯾش؟ .ﻣﮭران ﮔﻔت :آره دوﺳت دوران ﺑﭼﮫ ﮔﯽ ﻣﻧﮫ" آدم ﻋوﺿﯽ ﺑود و ھﻣﯾﺷﮫ ھم ﺑﮫ ﻣن ﺣﺳﺎدت ﻣﯽ ﮐرد و ﻣن را اذﯾت
ﻣﯽ ﮐرد" ﺑﯽ ﭘدر ﻋوﺿﯽ .ﺳﻠﯾم ﻣﯾﮕﮫ :اﮔﮫ دوﺳﺗﺎت ﺑﺎھﺎت اﯾن ﮐﺎر را ﮐردن ﭘس دﺷﻣﻧﺎت ﺑﺎھﺎت ﭼﯾﮑﺎر ﮐﺎرﮐردن؟ .ﺳﻠﯾم اﯾن را
ﮔﻔت و رﻓت وﻟﯽ ﻣﮭران ﯾﮏ دﻓﻊ ﯾﮏ ﮐﯾﻧﮫ ﻗدﯾﻣﯽ ﮐﮫ در درون اش ﺑود را ﭘس از ﺳﺎل ھﺎ دوﺑﺎره اﺣﺳﺎس ﮐرد" اﯾن ﮐﯾﻧﮫ آن ﻗدر
ﻗوی ﺑود ﮐﮫ ﺟرﻋت آدم ﮐﺷﺗن را ﺑﮫ ﻣﮭران ﻣﯽ داد اﻟﺑﺗﮫ ﻣﮭران ﺗﺎﺣﺎﻻ ھم آدم ﮐﺷت اﻣﺎ ﻋزاب وﺟدان داﺷت اون را آﺳﯽ ﻣﯽ ﮐرد.
اﻣﺎ ﻓردا ﻧزدﯾﮑﺎی ظﮭر ﺑود" ﺳﻠﯾم رﻓﺗﮫ ﺑود ﺗﺎ ﻧﺎھﺎر ﺑﮕﯾره .ﻣﺟﯾد ﺗﯾزه ﺑﺎ ﮐﺎﭘو اش ﻣﯾﺎد و ﭼﻧد ﺗﺎ ﺟﻌﺑﮫ ﻣﯾﺎرن ﺗو ﮐﮫ ﺗوش اﺻﻠﺣﮫ
ﺑود" ﮐرﯾم ﺑﮫ ﻣﺟﯾد ﻣﯾﮕﮫ :ﭼﮫ ﺧﺑر ﻣﺟﯾد؟ .ﻣﺟﯾد ﻣﯾﮕﮫ :ﺧﺑر ھﺎی ﺧوﺑﯽ ﻧدارم" دﯾﺷب ﺑرادرزاده داگ ﺑزرگ ﮐﺷﺗﮫ ﺷد .ﮐرﯾم ﻣﯾﮕﮫ:
ﮐﺎر ﮐﯽ ﺑود؟ ! .ﻣﺟﯾد ﻣﯾﮕﮫ :ﭘﻠﯾس ھﺎ" ﮐﻠﯽ ﭘﻠﯾس رﯾﺧﺗﮫ ﺑود اوﻧﺟﺎ اﻧﮕﺎر آﻣﺎده ﺑودن ﺑرای دﺳﺗﮕﯾری اش و اون ھم ﺑﺎ آﻧﮭﺎ درﮔﯾر ﺷد
و ﮐﺷﺗﮫ ﺷد و اﻻن ھم ﺑرای ﺑﻌد از ظﮭر داگ ﺑزرگ دﺳﺗور ﺣﻣﻠﮫ ﺑﮫ ﮐﻧدو ﻋزراﺋﯾل را داد .ﻣﮭران ﺑﮫ ﮐرﯾم ﮐﻧدو دﯾﮕﮫ ﭼﯾﮫ؟.ﮐرﯾم
ﻣﯾﮕﮫ :ﻣﻧظورﺷون اون اﻧﺑﺎری ھﺳت ﮐﮫ ﺑﺎر ھﺎی ﻗﺎﭼﺎق را ﻧﮕﮫ داری ﻣﯽ ﮐﻧن"اوﺿﺎی ﺧﯾﻠﯽ ﺧطر ﻧﺎک ﺷده ﺗو ﮐﮫ دﯾﮕﮫ ﭘوﻟت را
ﮔرﻓﺗﯽ ﻧﻣﯽ ﺧوای ﺑری؟ .ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ :ﻣن ﻣﯽ ﺧوام ﺗﺎ آﺧراش ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﺑﺎﺷم .ﺳر ﻧﺎھﺎر ﺧوردن ﺳﻠﯾم ﻣﯾﮕﮫ :اﯾن ﺟﻣﺷﯾد ﺧﯾﻠﯽ
زرﻧﮕﮫ .ﮐرﯾم ﻣﯾﮕﮫ :ﭼطور ﻣﮕﮫ؟ .ﺳﻠﯾم ﻣﯾﮕﮫ :اﻣروز ﯾﮏ ﻣﻌﻣور ﺷﮭرﺑﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻣﺎ ﮔﯾر داد اون ﻣﻌﻣور را ﮐﺷﯾد ﮐﻧﺎر ﺑﺎھﺎش ﺣرف
زد" 2دﻗﯾﻘﮫ ﻧﺷد ﮐﮫ ﻣﻌﻣور راه اش را ﮐﺷﯾد رﻓت .ﯾﮑﯽ از اﻓراد ﻣﺟﯾد ﮐﮫ ﺧﯾﻠﯽ ﺟوان ﺑود ﺑﮫ ﻣﺟﯾد ﻣﯾﮕﮫ :ﻣن ﻣﯽ ﺗواﻧم ﺑﻌد از ظﮭر
ﺑرم ﻣﺎدرام را ﺑﺑﯾﻧم؟ .ﻣﺟﯾد ﻣﯾﮕﮫ :ﺑﺎﺷﮫ وﻟﯽ زود ﺑﯾﺎی ھﺎ .آن ﭘﺳر ﻣﯾره و زود ﺑر ﻣﯽ ﮔرده" ﻣﺟﯾد ﻣﯾﮕﮫ :ﭼﯽ ﺷد ﺷﮭرام؟ .ﺷﮭرام
ﮐﮫ ھﻣون ﭘﺳره ﺑود ﻣﯾﮕﮫ :ﺣﺎل ﻣﺎدرام ﺧﯾﻠﯽ ﺑده .ﻣﺟﯾد ﻣﯾﮕﮫ :ﻣﮕﮫ ﭘول ﻋﻣل ھﻧوز ﺟﻣﻊ ﻧﺷده؟ .ﺷﮭرام ﻣﯾﮕﮫ :ﻓﻘط ﭘول ﻋﻣل ﻧﯾﺳت
ﭘول ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ھم ھﺳت .ﻣﮭران وﻗﺗﯽ اﯾن را ﻣﯽ ﺷﻧوه از ﺟﯾب اش آن  8ﺗوﻣﺎن را ﮐﮫ ﺗوی ﺳروﯾس ھﺎی اﯾن ھﻔﺗﮫ ﺟﻣﻊ ﮐرد
ﺑرای ﺷﮭرﯾﮫ اش ﺑﯾرون ﻣﯾﺎره و ﻣﯾزاره ﺟﻠوی ﺷﮭرام و ﻣﯾﮕﮫ :اﯾن  8000ﺗوﻣﺎن رو ﺑﮕﯾر ﺧرج ﻣﺎدرات ﮐن .ھﻣﮫ ﺗﻌﺟب ﻣﯽ ﮐﻧن"
ﮐرﯾم ﺑﮫ ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ :ﻣﮕﮫ ﺗو اﯾن ﭘول را ﺑرای ﺷﮭرﯾﮫ داﻧﺷﮕﺎه ﻧﻣﯽ ﺧواﺳﺗﯽ؟.ﻣﮭران ﮔﻔت :داﻧﺷﮕﺎه را ﺑﻌد ﻣﯾﺷﮫ اداﻣﮫ داد اﻣﺎ
ﻣرﯾﺿﯽ را ﮐﮫ ﻧﻣﯾﺷﮫ اداﻣﮫ داد ﻣﻣﮑﻧﮫ ﮐﮫ ﮐﺎر از ﮐﺎر ﺑﮕذره و دﯾر ﺑﺷﮫ .ﻣﺟﯾد ﺑﮫ ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ :دﻣت ﮔرم" اﺳﻣت ﭼﯾﮫ؟ .ﻣﮭران
ﻣﯾﮕﮫ :ﻣﮭران .ﻣﺟﯾد ﻣﯾﮕﮫ :واﻗﻌﺂ ﺑﭼﮫ ﺑﺎ ﻣراﻣﯽ ھﺳﺗﯽ .ﮐرﯾم ﻣﯾﮕﮫ :راﻧﻧده ﺧوﺑﯽ ھم ھﺳت ﺗﺎزه ﻣﻧو را ﯾﮏ ﺑﺎر از ﻣرگ ﻧﺟﺎت داد"
راﺳﺗﯽ اﺻﻐر ﮐﺛﺎﻓت را اﯾن زد .ﻣﺟﯾد ﮔﻔت :راﺳﺗﯽ اﯾن ﺟرﯾﺎن ﮐﺷﺗن اﺻﻐر ﮐﺛﺎﻓت ﭼﯾﮫ؟ .ﮐرﯾم ﺑراش ﺗﻌرﯾف ﻣﯽ ﮐﻧﮫ .ﺷﮭرام ﺑﮫ
ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ :ﯾﻌﻧﯽ ﻣن اﯾن 8000ﺗوﻣﺎن را از ﺗو ﻗﺑول ﮐﻧم؟ .ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ :ﻣﺎدر ﻣن ﻣرده ھﻧوز ﭼﮭﻠم اش ﻧﺷده" ﺗو ﻧزار ﮐﮫ ﯾﮏ
ﻣﺎدر دﯾﮕﮫ ﺑﻣﯾره .ﺷﮭرام ﮔﻔت :ﺧدا ﻣﺎدرت را ﺑﯾﺎﻣورزه .ﯾﮑﯽ دﯾﮕﮫ از اﻓراد ﻣﺟﯾد ﮐﮫ ﻣوھﺎی ﻓر و ﻗﮭوی و ﻗد ﮐوﺗﺎی داﺷت 2000
ﺗوﻣﺎن از ﺟﯾب اش ﺑﯾرون آورد و ﻣﯾده ﺑﮫ ﺷﮭرام و ﮔﻔت :ﺷﮭرام ﺑﯾﺎ اﯾن  2000ﺗوﻣﺎن را ﺑﮕﯾر" ﻣن ﻓﻘط ﻧﻘد ھﻣﯾن را دارم .ﺷﮭرام
ﻣﯾﮕﮫ :دﻣﺗون ﮔرم )).اﻣﺎ ﺑﻌد از ظﮭر ھﻣﮫ ﺣﻣﻠﮫ ﻣﯽ ﮐﻧن ﺑﮫ ﮐﻧدو ﻋزراﺋﯾل ﮐﮫ ھﻣﺎن اﻧﺑﺎر ﺑود" اﻧﺑﺎر وﺳط ﺟﻧﮕل ﺑود و ﺧود داگ
ﺑزرگ ھم در اﯾن ﺣﻣﻠﮫ ﺣﺿور داﺷت .دار دﺳﺗﮫ داگ ﺑزرگ ﺑﺎ ﻧﮕﮫ ﺑﺎﻧﺎن اﻧﺑﺎر درﮔﯾر ﻣﯾﺷن وﻟﯽ ﯾﮏ دﻓﻊ ﺳر و ﮐﻠﮫ ﮐﻠﯽ ﭘﻠس ﭘﯾدا
ﻣﯾﺷﮫ و ﯾﮏ دﻓﻊ ﺷﮭرام ﮐﮫ ﮐﻧﺎر ﻣﮭران ﺑود ﺗﯾر ﻣﯽ ﺧوره و ﻣﯽ اﻓﺗﮫ در آﻏوش ﻣﮭران" ﺷﮭرام در ﺣﺎﻻی ﮐﮫ ﺧون از دھﻧﺎش ﻣﯽ
آﻣد ﺟﺎن ﺑﮫ ﺟﺎن ﺗﺳﻠﯾم ﮐرد و درﮔﯾره ﺑﺎﻻ ﮔرﻓﺗﮫ و ﮐﻠﯽ ﮐﺷﺗﮫ و زﺧﻣﯽ دادن و داگ ﺑزرگ ﺗﯾر ﺧورد (( ﻣﮭران رﻓت طرف اش و
داگ ﺑزرگ ﮔﻔت :ﮐﺎر ﻣن دﯾﮕﮫ ﺗﻣوم ھﺳت" اﻣﺎ ﺗو ﻣﯽ ﺗوﻧﯽ اداﻣﮫ ﺑدی .داگ ﺑزرگ ﯾﮏ دﻓﺗر ﭼﮫ از ﺟﯾب اش ﺑﯾرون ﻣﯾﺎره و ﺑﮫ
ﻣﮭران ﻣﯾده و ﻣﯾﮕﮫ :ﺗوی اﯾن ﯾﮏ آدرس ﮐﻠﺑﮫ ﻣﯾﺎن ﺟﻧﮕل ھﺳت ﮐﮫ ھﯾﭻ ﮐﯽ ازش ﺧﺑر ﻧداره و ﭼﯾز ھﺎی ﻣﮭﻣﯽ درﺑﺎره دﻧﯾﺎ ﻣﺎﻓﯾﺎ
در اﯾن دﻓﺗرﭼﮫ ھﺳت" ﺑرو ﭘﺷت ﯾن اﻧﺑﺎری ﮐﮫ در ﻗرﻣز داره اوﻧﺟﺎ ﯾﮏ ﮐﺎدﯾﻼک ھﺳت ﺑرو ﺑرو ﺗﺎ ﭘﻠﯾس ھﺎ ﮐﺎﻣل اﯾﻧﺟﺎ را
ﻣﺣﺎﺻره ﻧﮑردن .ﻣﮭران دﯾد ﮐﻧﺎر اﻧﺑﺎر دﯾواره رﻓت ﺗوی اﻧﺑﺎر و دﯾد ﺗﮫ اﻧﺑﺎر ﯾﮏ در ﺑﮫ ﭘﺷت اﻧﺑﺎر ھﺳت اﻣﺎ داﺧل اﻧﺑﺎرﺑﺷﮑﮫ ھﺎی
ﺑودن ﮐﮫ ﻋﻼﻣت ﺧطر روی آﻧﮭﺎ ﺑود" ﯾﮏ دﻓﻊ ﯾﮏ ﺗﯾر ﺗوی ﺗﯾر اﻧدازی از دﯾوار ﭼوﺑﯽ اﻧﺑﺎر رد ﺷد و ﺧورد ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از آن ﺑﺷﮑﮫ
ھﺎ و ﯾﮏ ﮔﺎز ﺑﯾرون زد و رﻓت در دھﺎن ﻣﮭران" ﻣﮭران ﮐﮫ ﻧﮫ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﺳت ﺧوب ﻧﻔس ﺑﮑﺷد و ﻧﮫ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﺳت ﻓرﯾﺎد ﺑﮑﺷد ﮐﺷﺎن
.ﮐﺷﺎن رﻓت ﺑﮫ ﭘﺷت اﻧﺑﺎر و ﺗوی ﮐﺎدﯾﻼک ﻧﺷﺳت و ﺳوﯾﭻ ھم روی اش ﺑود" ﻣﺎﺷﯾن را روﺷن ﮐرد و رﻓت

ﻣﮭران رﻓت ﺑﮫ ﺟﺎده ﺧﺎﮐﯽ .ھﻣﯾن ﺟوری ﮐﮫ ﻋرق ﻣﯽ زد و ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﺳت درﺳت ﻧﻔس ﺑﮑﺷﮫ" ﻣﮭران اﯾن ﺟﺎده ﺧﺎﮐﯽ را رﻓت ﺗﺎ
رﺳﯾد ﺑود ﺑﮫ ﺑﮫ درﺧت ھﺎی ﭼﻧﺎر و ﺑﺎﻻﺧره رﺳﯾد ﺑﮫ ﮐﻠﺑﮫ ای ﮐﮫ داگ ﺑزرگ ﺑﮭش ﮔﻔﺗﮫ ﺑود .ﻣﮭران رﻓت ﺗوی ﮐﻠﺑﮫ .ﮐﻠﺑﮫ ﮐوﭼﮑﯽ

ﺑود و ﯾﮏ ﺗﺧت ﯾﮏ ﻧﻔره داﺷت و ﯾﮏ آﺷﭘز ﺧﺎﻧﮫ و ﯾﮏ ﺣﻣﺎم دﺳت ﺷوی .ﻣﮭران روی ﺗﺧت دراز ﮐﺷﯾد" ھﻣﺎن طور ﮐﮫ ﮔﻔﺗﮫ
ﺑودم ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﺳت درﺳت ﻧﻔس ﺑﮑﺷﮫ و ﺣﺗﯽ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﺳت درﺳت ﺣرف ﺑزﻧد ﭼون ﺻدای اون ﺟوری ﺑود ﮐﮫ اﻧﮕﺎر ﺧش داره و
ﺣﯽ روی ﺗﺧت ﻏﻠت ﻣﯽ زد ﮐﮫ ﯾﮏ دﻓﻊ از ﺗﺧت اﻓﺗﺎد ﭼﺷم اش اﻓﺗﺎد ﺑﮫ زﯾر ﺗﺧت ﮐﮫ ﯾﮏ دﺳﺗﮕﯾره داﺷت" ﺗﺧت را ﮐﻧﺎر زد و
دﺳﺗﮕﯾره را ﮐﺷﯾد و ﯾﮏ در ﺑﺎز ﺷد و زﯾر آن در اﺳﻠﺣﮫ ﺑود .ﻣﮭران در آن را ﺑﺳت و ﺗﺧت را ﮔذاﺷت ﺳر ﺟﺎش .ﻣﮭران ﺑد
ﺟوری ﮔﺷﻧش ﺷده ﺑود رﻓت ﺗوی آﺷﭘز ﺧﺎﻧﮫ در ﯾﺧﭼﺎل را ﺑﺎز ﮐرد ﯾﺧﭼﺎل ﺧﺎﻣوش ﺑود"ﻣﮭران ﺗﻌﺟب ﮐرد اﮔﮫ اﯾﻧﺟﺎ ﯾﺧﭼﺎل و
ﻻﻣپ داره ﭘس ﭼرا دﮐل ﺑرﻗﯽ در ﮐﺎر ﻧﯾﺳت؟ ! .ﻣﮭران از ﺗوی ﯾﺧﭼﺎل ﻧﺎن و ﺷﯾرﻧﯽ ﺑﯾرون آورد زﯾﺎد ﻧﺑودن اﻣﺎ ﺗﺎزه ﺑودن.
ﻣﮭران ﻧﺎن و ﺷﯾرﯾﻧﯽ ھﺎ را ﺧورد و رﻓت ﺑﯾرون دور ﮐﻠﺑﮫ را ﮔﺷت و ﭘﺷت ﮐﻠﺑﮫ ﯾﮏ اﺗﺎﻗﮏ ﮐوﭼﮏ ﺑود" ﻣﮭران در آن اﺗﺎﻗﮏ را
ﺑﺎز ﮐرد و دﯾد ﯾﮏ دﺳﺗﮕﺎه ﻣوﺗورﺑرق ھﺳت آن را روﺷن ﮐرد .ﻣﮭران دﻓﺗرﭼﮫ را ﺑﺎز ﮐرد و 10ﻗواﻧﯾن دﻧﯾﺎی ﻣﺎﻓﯾﺎ را ﺧواﻧد" ﺣﺎﻻ
ﻣن در ﻗﺳﻣت ھﺎی آﯾﻧده اﯾن  10ﻗﺎﻧون را ﺑرای ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﻧوﯾﺳم .در دردﻓﺗرﭼﮫ درﺑﺎره ﮐﺎﭘوھﺎ ﺗوﺿﯾﺢ داده ﺑود ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﮐﺎﭘو ھﺎی
ﮐﮫ در ﻣﮑﺎن ھﺎی ﺧﻠوت ھﺳﺗن ﭘول ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ ھﻣراه دارن .آدرس ﭼﻧد ﺗﺎ از ﻣﮑﺎن ﮐﺎﭘو ھﺎی ازرﯾل ﮐﮫ ﭘول زﯾﺎد ﺑﮫ ھﻣراه داﺷﺗن
در آن دﻓﺗرﭼﮫ ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده ﺑود .ﻣﮭران ﺻﺑﺢ ﯾﮏ اﺳﻠﺣﮫ ﮐﻣری را ﭘر ﻣﯽ ﮐﻧﮫ و ﻣﯾره" در راه اﯾﺳت ﺑﺎزرﺳﯽ ﺑود ((.ﻣﻌﻣور ﻣﯾﮕﮫ:
ﮔوای ﻧﺎﻣﮫ ات را ﻧﺷﺎن ﺑده .ﻣﮭران ﮔواھﯽ ﻧﺎﻣﮫ را در ﺟﯾب اش داﺷت و ﻧﺷﺎن ﻣﻌﻣور ﻣﯾده .ﻣﻌﻣور اﺳم ﮐﺎﺳﭘﯾن را ﻣﯽ ﺑﯾﻧﮫ ﻣﯾﮕﮫ:
ﺑﺎ ﻣﺣﻣد رﺿﺎ ﮐﺎﺳﭘﯾن ﭼﮫ ﻧﺳﺑﺗﯽ داری؟ .ﻣﮭران ﻣﮑس ﻣﯽ ﮐﻧﮫ و ﺑﺎ اون ﺻدای ﺧش داراش ﻣﯾﮕﮫ :ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ھﻣﭼﯾن اﺳﻣﯽ ﺑﮫ ﮔوﺷم
ﻧﺧورده .ﻣﻌﻣور ﻣﯾﮕﮫ :اﯾن طرف ھﺎ ﯾﮏ ﺑﺎﻧد ﺑزرگ ﻣﺎﻓﯾﺎ از ھم ﭘﺎﺷﯾده و ﻣﻣﮑﻧﮫ ﮐﮫ ﺑﺎزﻣﺎﻧدﮔﺎن آن ﺑﺎﻧد در اﯾن اطراف ﭘﻧﮭﺎن ﺷده
ﺑﺎﺷن" ﺷﻣﺎ ﻣراﻗب ﺧودﺗون ﺑﺎﺷﯾن و اﮔر ﻣورد ﻣﺷﮑوﮐﯽ دﯾدﯾن ﺑﮫ ﻣﺎ اطﻼع ﺑدﯾن .ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ :ﺑﻠﮫ ﺣﺗﻣﺂ )) .ﻣﮭران ﮐﺎرت ﮔواھﯽ
ﻧﺎﻣﮫ را ﻣﯽ ﮔﯾره و ﻣﯾره .ﻣﮭران ﻣﯾره ﺧﺎﻧﮫ ﺣﺎج ﻓرج ﻣﯾﺎد ﺗوی ﺣﯾﺎط و آن ﻗدر ﮐﮫ ﺣول ﺑود ﺑﺎ ﮐﻔش وارد ﺧﺎﻧﮫ اش ﺷد و رﻓت
ﻟﺑﺎس ھﺎی ﺧوداش را ﺟﻣﻊ ﮐﻧد ﮐﮫ ﯾﮏ دﻓﻊ ﺳﮭراب آﻣد و ﺑﮫ اون ﺳﻼم ﮐرد وﻗﺗﯽ ﺳﮭراب ﺻدای ﺧش دار ﻣﮭران را ﺷﻧﯾد ﺗﻌﺟب
ﮐرده ﺑود(( ﻣﮭران ﺑﮫ اون ﮔﻔت :ﺳﮭراب اون دﮐﺗر ﻣﺗﺧﺻص رﯾﮫ ﮐﮫ ﺗوی داﻧﺷﮕﺎه ﻣﺎ درس ﻣﯾده آدرس ﻣطب اش را داری؟.
ﺳﮭراب ﻣﯾﮕﮫ :آره" دﺧﺗر ﺧﺎﻟﮫ ام ﻣرﯾض اون آدرس ﻣطب اش را ﻣن ﺑﮫ دﺧﺗرﺧﺎﻟﮫ ام دادم اﻻن ﺑرات ﻣﯾﺎرم .ﺳﮭراب ﻣﯾره ﯾﮏ
دﻓﻊ ﺳر و ﮐﻠﮫ ﻣﮭرﺷﺎد ﭘﯾدا ﻣﯾﺷﮫ و ﺑﮫ ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ :ﻣﮭران ﺗو ﻣﻌﻠوم ﮐﺟﺎﯾﯽ ؟ .ﻣﮭران ﺑﺎ آن ﺻدای ﺧش داراش ﻣﯾﮕﮫ :ﻣﮕﮫ ﺑرای
ﺗو ﺗوی اﯾن  27ﺳﺎل ﻓرﻗﯽ ﻣﯽ ﮐرد ﮐﮫ ﻣن ﮐﺟﺎ ھﺳﺗم" ﺗو ﮐﮫ ﻏﯾر از ﺣﺳﺎدت ﮐردن ﺑﮫ ﻣن ﭼﯾزی ﺑﻠد ﻧﯾﺳﺗﯽ .ﻣﮭرﺷﺎد ﻣﯾﮕﮫ :ﭼرا
ﺻدات اﯾن ﺟوری ﺷده؟" اﯾن ﻗدر ھم ﭼرت و ﭘرت ﻧﮕو ﭼﮭﻠم ﻣﺎﻣﺎن ﻧزدﯾﮏ ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﯾﺎی .ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ :ﻣن دارم ﻣﯾرم ﺑﺎ ﺷﻣﺎ
ﻧﻣﯾﺎم .ﻣﮭرﺷﺎد ﻣﯾﮕﮫ :ﺗو ﺑﺎ ﺑﺎ ﻣﯾﺎی ﻟﺑﺎﺳﺎت را ﺑﭘوش .ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ :ﻧﮫ .ﻣﮭرﺷﺎد ﺳر ﻣﮭران ﻓرﯾﺎد ﻣﯾزﻧﮫ و ﻣﯾﮕﮫ :ﮔﻔﺗم ﻟﺑﺎﺳﺎت را
ﺑﭘوش .ﻣﮭران ھم ﺳر ﻣﮭرﺷﺎد ﻓرﯾﺎد ﻣﯽ زﻧﮫ و ﻣﯾﮕﮫ :اﮔﮫ ﻧﯾﺎم ﭼﯽ ﻣﯾﺷﮫ؟ ﻣﺛل ﺑﭼﮫ ﮔﯽ ﻣﻧو ﻣﯾزﻧﯽ؟ .ﻣﮭرﺷﺎد ﻋﺻﺑﺎﻧﯽ ﺷد و ﺑﮫ
طرف ﻣﮭران ﺣﻣﻠﮫ ﮐرد وﻟﯽ ﻣﮭران ﺳرﯾﻊ اﺳﻠﺣﮫ ﮐﺷﯾد و ﯾﮏ ﺗﯾر ﺑﮫ ﺷﺎﻧﮫ ﺳﻣت ﭼپ و ﯾﮏ ﺗﯾر ﺑﮫ ﭘﺎی ﺳﻣت راﺳت ﻣﮭرﺷﺎد زد
ﻣﮭرﺷﺎد دراز ﮐش اﻓﺗﺎد زﻣﯾن ﻣﮭران رﻓت ﺑﺎﻻ ﺳراش و ﺑﮫ ﻣﮭرﺷﺎد ﮔﻔت :اون ﮐﮫ رﺳﺗم ﺑود زﻣﯾن ﺧورد ﺗو ﺳﮓ ﮐﯽ ﺑﺎﺷﯽ)).
ﻣﮭران ﺑﺎ ﻧوک ﮐﻔش اش ﻣﺣﮑم ﻟﮕد زد ﺑﮫ ﺻورت ﻣﮭرﺷﺎد .ﻣﮭران از ﺧﺎﻧﮫ آﻣد ﺑﯾرون و ﺑﺎ زدن ﻣﮭرﺷﺎد ﯾﮏ ﺣس ﭘﯾروزی ﺑزرگ
را در ﺧوداش اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﮐرد و ﯾﮏ ﮐﯾﻧﮫ ﺗﺧﻠﯾﮫ ﺷده" ﻣﮭرﺷﺎد ھﻣﺎن طور ﮐﮫ ﮔﻔﺗم ﺑﻌد از ازدواج ﻋﺻﺎب اش ﺣﺳﺎﺑﯽ ﺿﻌﯾف ﺷد
و در ﺑﭼﮫ ﮔﯽ و ﻧوﺟواﻧﯽ ﻣﮭران ﺳر ﻣﮭران ﻓرﯾﺎد ﻣﯽ زد و ﺑﮫ طرف اون ﺣﻣﻠﮫ ﻣﯽ ﮐرد و آن را ﻣﯽ زد" ﯾﮏ دﻓﻊ ھﻣﮫ آﻣدن
ﺑﯾرون ﺣﺎج ﻓرج ﻟﯾﻼ ﺧﺎﻧم ﭘدر ﻣﮭران و رﺿﺎ و ﺳﻣﯾﮫ ﺧﺎﻧم و ﺳﮭراب آﻧﮭﺎ ﺻدای ﺷﻠﯾﮏ ﮔﻠوﻟﮫ را ﺷﻧﯾدن و ﺗرﺳﯾده ﺑودن و اﺳﻠﺣﮫ
را در دﺳﺗﺎن ﻣﮭران دﯾدن" ﺳﮭراب ﯾﮏ ﮐﺎﻏذ دﺳت اش ﺑود و آﻧﺟﺎ ﺧﺷﮏ زده ﺑود ﻣﮭران ﮐﺎﻏذ را از دﺳت اش ﮔرﻓت و آدرس آن
دﮐﺗر ﺗوی ﮐﺎﻏذ ﻧوﺷﺗﮫ ﺑود ﻣﮭران ﺑﺎ ﺳﺎک ﻟﺑﺎس رﻓت .ﻣطب دﮐﺗر ﻣﺗﺧﺻص رﯾﮫ ﺷﻠوغ ﺑود و ﻣﮭران ھم ﮐﮫ ﻧوﺑت ﻗﺑﻠﯽ ﻧداﺷت
ﻣﺎﻧد ﺗﺎ ﺷب و آﺧرﯾن ﻧﻔر رﻓت داﺧل ((.دﮐﺗر آن را ﻣﻌﺎﯾﻧﮫ ﮐرد و ﮔﻔت :رﯾﮫ ات ﻣﺷﮑﻠﯽ ﻧداره وﻟﯽ ﺣﻧﺟرت آﺳﯾب دﯾده .ﻣﮭران
ﻣﯾﮕﮫ :ﺣﺎﻻ ﺑﺎﯾد ﭼﯾﮑﺎر ﮐﻧم؟ .دﮐﺗر ﻣﯾﮕﮫ :آدرس ﯾﮏ دﮐﺗر ﻣﺗﺧﺻص ﺣﻧﺟره را ﺑﮫ ﺗو ﻣﯽ دم" از دوﺳت ھﺎی ﻗدﯾﻣﯽ ﻣﻧﮫ }} .ﻣﮭران
آدرس دﮐﺗر ﻣﺗﺧﺻص ﺣﻧﺟره را ﻣﯽ ﮔﯾره و ﺗوی راه ﮐﻣﯽ ﺧوراﮐﯽ ﻣﯽ ﺧره و ﻣﯾره ﺑﮫ ﮐﻠﺑﮫ و دوش ﻣﯽ ﮔﯾره .ﺻﺑﺢ ﻣﯾره ﺑﺎز
اﯾﻧﺟﺎ ھم ﻧوﺑت ﻧداﺷت ﻣﺎﻧد آﺧرﯾن ﻧﻔر .دﮐﺗر آن را ﻣﻌﺎﯾﻧﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﮫ{{ و ﻣﯾﮕﮫ :ﺗﺎر ھﺎی ﺻوﺗﯽ ات آﺳﯾب دﯾده .ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ :ﺣﺎﻻ
ﭼﯾﮑﺎر ﮐﻧم آﻗﺎی دﮐﺗر؟ .دﮐﺗر ﻣﯾﮕﮫ :ﻣن ﺑرات ﯾﮏ ﺷرﺑت ﻣﯽ ﻧوﯾﺳم آن را ھر روز ﺻﺑﺢ و ﺷب ﻣﯽ ﺧوری درﺿﻣن از ﻧوﺷﯾدﻧﯽ
ھﺎی ﺧﯾﻠﯽ ﺳرد و ﺧﯾﻠﯽ ﮔرم ھم ﺑﺎﯾد ﭘرھﯾز ﮐﻧﯽ .ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ :ﺣﺎﻻ ﺻدام ﭼﯽ؟ ﺑﮫ ﺣﺎﻟت اول اش ﺑر ﻣﯽ ﮔرده؟ .دﮐﺗر ﻣﯾﮕﮫ :ﯾﮏ
.ﻣﺎه دﯾﮕﮫ ﺑﯾﺎ ﭘﯾﺷم ﺗﺎ ﺑﺑﯾﻧم وﺿﯾﻌت ات ﭼﮫ ﺟوری ﻣﯾﺷﮫ .ﻣﮭران دارو را ﺧرﯾد و رﻓت

)) ﻣﮭران رﻓت ﺑﮫ ﮐﻠﺑﮫ اش ﺷب ﺑود و ﺷﺎم ﺧورد" اون دﻓﺗرﭼﮫ داگ ﺑزرگ را ﮐﮫ ﺑﮭش داد ﺧواﻧد .ﻣﮭران ﺑﺎﯾد ھرﭼﮫ ﺳرﯾﻊ ﺗر ﺑﮫ
ﮐﺎﭘوھﺎی ﻋزراﺋﯾل ﮐﮫ ﭘول ھﺎی زﯾﺎدی داﺷﺗن ﺣﻣﻠﮫ ﻣﯽ ﮐرد" ﻋزرﺋﯾل ﻣﯽ ﺧواﺳت ﺷﻣﺎل ﮐﺷور را ﺑﮕﯾره اﻣﺎ ﺷﻣﺎل ﮐﺷور ﻣﻧظور
ﻓﻘط ﮔﯾﻼن و ﻣﺎزﻧدران ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ از اﺻﻔﮭﺎن ﮐرﻣﺎﻧﺷﺎه ﺗﺎ ﺧراﺳﺎن و ﯾزد ﺑﮫ ﺑﺎﻻ را ﻣﻧطﻘﮫ داگ ﺑزرگ ﺑود اﻣﺎ ﺑﮫ ﭘﺎﯾن ﻣﻧطﻘﮫ
ﻋزراﺋﯾل .ﻗﺑل از اﯾﻧﮑﮫ ﻋزراﺋﯾل ﮐﺎﻣﻶ ﻣﻧطﻘﮫ ھﺎی داگ ﺑزرگ را ﺗﺻرف ﮐﻧﮫ ﺑﺎﯾد ﻣﮭران ﯾﮏ ﮐﺎری ﺑﮑﻧﮫ" ﻧﻘﺷﮫ ﻣﮭران اﯾن ﺑود
ﮐﮫ ﺑﺎ ﺣﻣﻠﮫ ﺑﮫ ﮐﺎﭘوھﺎی ﮐﮫ ﭘول زﯾﺎدی دارن ﭘول ﺟﻣﻊ ﮐﻧﮫ ﺑﮫ ﻗدری ﮐﮫ ﯾﮏ ﺧﺎﻧواده ﻣﺎﻓﯾﺎ ﺟدﯾد ﯾﺎ ﯾﮏ ﺗﺷﮑﯾﻼت ﺟدﯾد درﺳت ﮐﻧﮫ
اﻣﺎ اﯾﻧﺟﺎ اﺣﺗﯾﺎج ﺑﮫ ﯾﮏ راﺑط داﺷت ﮐﮫ آن را وﺳل ﮐﻧﮫ ﺑﮫ ﯾﮏ آدم ﮐﻠﮫ ﮔﻧده ﺗوی ﺣﮑوﻣت ﺗﺎ ﺑﺎھﺎش ﺷرﯾﮑﯽ ﮐﺎر ﮐﻧﮫ" ﺗوی دﻓﺗرﭼﮫ

ﺷﺧﺻﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم ﺑﮭرام ﺑﻧﯾﺎن ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده ﺑود ﮐﮫ ﻣﮭران را ﺑﮫ ﯾﮏ ﮐﻠﮫ ﮔﻧده وﺳل ﻣﯽ ﮐرد .ﻣﮭران وﻗﺗﯽ ﻣﯽ ﺧواﺳت ﺑﺧواﺑﮫ ﺗوی ﻓﮑر
اﯾن ﺑود ﮐﮫ در درﮔﯾری ﺑﺎ ﮐﺎﭘو ھﺎ آن ھم ﺗﻧﮭﺎ ﻣﻣﮑﻧﮫ ﮐﮫ ﮐﺷﺗﮫ ﺑﺷﮫ ﺗرس داﺷت اﻣﺎ ﻧﻔﮭﻣﯾد ﮐﮫ ﮐﯽ ﺧواب اش ﺑرد .ﻧور آﻓﺗﺎب ﭘﻧﺟره
ﺑﮫ ﭼﺷﻣﺎﻧش ﺧورده ﺑود و ﺑﯾدار ﺷد و ﻟﺑﺎس اش را ﭘوﺷﯾد .اﺳﻠﺣﮫ ھﺎ را ﭘر ﮐرد اﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﯾﮏ ﺟﺎ ﭘﻧﮭﺎن ﻣﯽ ﮐرد" اون رﻓت ﺗوی
ﻣﺎﺷﯾن و ﺻﻧدﻟﯽ ﻋﻘب را ﺗﮑﺎن دار ﮐﮫ ﯾﮏ دﻓﻊ ﺻﻧدﻟﯽ ﻋﻘب را آورد ﺑﯾرون و ﯾﮏ ﺟﺎ ﺑرای ﭘﻧﮭﺎن ﮐردن اﺳﻠﺣﮫ در ﺻﻧدﻟﯽ ﻋﻘب
ﭘﯾدا ﮐرد و اﺳﻠﺣﮫ را آﻧﺟﺎ ﭘﻧﮭﺎن ﮐرد و ﺑﮫ راه اﻓﺗﺎد .آدرﺳﯽ ﮐﮫ ﺗوی دﻓﺗرﭼﮫ ﺑود ﺟﺎی ﺧﻠوﺗﯽ ﺑود" ﻣﮭران آﻣﺎده ﺷد و ﻣﺳﻠﺳل
ﺗﺎﻣﭘﺳون را ﺑرداﺷت ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﻠت ﮐﺎﻟﯾﺑر 45و رﻓت .در ﭘﻧﺟره ﻧﮕﺎه ﮐرد ﺳﮫ ﻧﻔرﺑودن ﻣﮭران ﺑﺎ ﻟﮕد در را ﺑﺎز ﮐرد و ﺷﻠﯾﮏ ﮐرد آن
ھم ﺑﺎ اﺳﻠﺣﮫ ﮐﻣری ﮐﻠت ﮐﺎﻟﯾﺑر 45ﭼون دوﺳت داﺷت اﯾن اﺳﻠﺣﮫ را اﻣﺗﺣﺎن ﮐﻧد و ﮐﺎر ﺧطرﻧﺎﮐﯽ ﺑود اﻣﺎ ﺑﺎ ﺳرﻋت اﯾن اﺳﻠﺣﮫ ﮐﺎر
را ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ اﻧﺟﺎم داد"آﻧﮭﺎ را ﻣﯽ زﻧﮫ ﺗﻣﺎم ﭘول ھﺎ ﮐﻧﺎر ﻣﯾز ﻗوﻣﺎرﺑود آﻧﮭﺎ را ﻣﯽ ﮔﯾره و ﻣﯾره .ﮐﺎﭘوی ﺑﻌدی دو ﻧﻔر ﺑودن ﻟﻐب
ﺷون ﺑرادران ﻏول ﺗﺷن ﺑود" ﺳﮓ ﺟون ﺑودن و ﭼﻧد ﺑﺎر ھم ﻣورد اﺻﺎﺑت ﮔﻠوﻟﮫ ﻗرار ﮔرﻓﺗن .ﻣﮭران ﺑﮫ آﻧﺟﺎ ﻣﯾره وﺳط ﺟﻧﮕل
ﯾﮏ ﮐﻠﺑﮫ ﺧﯾﻠﯽ ﺳﺎﮐت ﺑود" ﻣﮭران در ﻣﯾزﻧﮫ و ﯾﮏ ﻣرد ھﯾﮑﻠﯽ ﮐﮫ ﺧواب آﻟود ﺑود در را ﺑﺎز ﻣﯽ ﮐﻧﮫ و ﻣﮭران ﺑﺎ اﺳﻠﺣﮫ ﺷﮑﺎری
وﯾﻧﭼﺳﺗرﺷﻠﯾﮏ ﻣﯽ ﮐﻧﮫ و ﮔﻠوﻟﮫ از آن ﻣرد ھﯾﮑﻠﯽ رد ﻣﯾﺷﮫ و ﭘرت ﻣﯾﺷﮫ " ﯾﮏ دﻓﻊ ﯾﮏ ﻣرد ھﯾﮑﻠﯽ ﺑﺎ ھﻣﺎن ﻗد و ھﯾﮑل آﻣد و ﯾﮏ
ھﻔت ﺗﯾر در دﺳت اش ﺑود و ﻣﮭران ﻓﮭﻣﯾد ﮐﮫ اﯾن ﯾﮑﯽ از آن ﺑرادر ﻏول ﺗﺷن ھﺳت اﻣﺎ اون را ﮐﮫ ﮐﺷت ﯾﮑﯽ دﯾﮕﮫ ﺑود و اﯾن
ﺑرادر ﺗﺎ دﯾد ﺑرادراش ﻏرق در ﺧون اﺳت ﺑﮫ ﺳﻣت ﻣﮭران ﺷﻠﯾﮏ ﮐرد اﻣﺎ ﻣﮭران ﺟﺎﺧﺎﻟﯽ داد و ﻣﮭران ﻣﯽ ﺧواﺳت ﺷﻠﯾﮏ ﺑﮑﻧﮫ
ﮐﮫ ﻣﺎﺷﮫ را ﺿﻌﯾف ﻓﺷﺎر داد و ﺷﻠﯾﮏ ﻧﺷد و ﺑرادر داﺷت ﺷﻠﯾﮏ دوﻣﯽ را ﻣﯽ ﮐرد ﮐﮫ ﻣﮭران در رﻓت و رﻓت ﺑﯾرون ﭘﺷت ﻣﺎﺷﯾن
اش ﭘﻧﮭﺎن ﺷد(( اون ھﯾﮑﻠﯽ اوﻣد ﺑﯾرون و ﻓرﯾﺎد زد و ﮔﻔت :آﺷﻐﺎل ﻋوﺿﯽ ﺑﯾﺎ ﺑﯾرون )).ﻣﮭران ﮐﮫ ﭘﺷت ﻣﺎﺷﯾن ﻣﺳﻠﺳل ﺗﺎﻣﭘﺳون
را ﭘﻧﮭﺎن ﮐرده ﺑود ﮔرﻓت و ﯾﮏ دﻓﻊ ﺑﯾرون آﻣد و اون ﺑرادره ﭘﺷت اش ﺑﮫ ﻣﮭران ﺑود ﮐﮫ ﻣﮭران آن را ﺑﮫ رﮔﺑﺎر ﮔﻠوﻟﮫ ﺑﺳت و
ﺳوراخ ﺳوراخ اش ﮐرد و ﻣﮭران رﻓت ﺑﺎﻻ ﺳراش آن ھﻧوز زﻧده ﺑود و دﺳت اش را ﺑﮫ ﺳﻣت اﺳﻠﺣﮫ اش ﺑرد ﺗﺎ آن را ﺑﮕﯾرد و
ﻣﮭران را ﺑزﻧد ﮐﮫ ﻣﮭران اﺳﻠﺣﮫ ﮐﻣری اش را ﺑﯾرون آورد و ﯾﮏ ﺗﯾر در ﻣﻐزاش ﺧﺎﻟﯽ ﮐرد و رﻓت داﺧل ﮐﻠﺑﮫ و ﭘول ھﺎ را
ﺑرداﺷت و رﻓت .ﻣﮭران ﻓردا ﺑﮫ ﯾﮏ ﺟﺎی دﯾﮕﮫ رﻓت و ﺧوب اوﻧﺟﺎ را ﺑررﺳﯽ ﮐرد و ﻣﮭران ﺑﺎ ﺧوداش ﻓﮑر ﮐرد ﮐﮫ اﮔرﻗﺑل از
ﺣﻣﻠﮫ آن ﻣﮑﺎن را ﺑررﺳﯽ ﮐﻧد اﻣﻧﯾت ﺣﻣﻠﮫ اش ﺑﯾﺷﺗر ھﺳت" ﻣﺗوﺟﮫ ﺷد ﮐﮫ آﻧﮭﺎ 5ﻧﻔر ھﺳﺗن ﺧوب اﯾن ﺧطرﻧﺎک ﺗر از ﺣﻣﻠﮫ ھﺎی
ﻗﺑﻠﯽ ھﺳت ﭼون ﻣﮭران ﯾﮏ ﻧﻔر ﺑود اﻣﺎ ﻓﮑری ﺑﮫ ﺳراش زد" ﻣﺳﻠﺳل ﺗﺎﻣﭘﺳون را ﺑرداﺷت و ﯾﮏ ﺧﺷﺎب ﭘر ﮐرد و ﯾﮏ ﺧﺷﺎب
دﯾﮕر ﺑرداﺷت و ﯾﮏ ﮐﻠت ﮐﺎﻟﯾﺑر 45ھم ﺑرداﺷت ﮐﮫ ﺧﯾﻠﯽ ﺑﺎھﺎش راﺣت ﺑود و 2ﺗﺎ ﻧﺎرﻧﺟﮏ .ھر 5ﻧﻔر ﺗوی آﺷﭘزﺧﺎﻧﮫ روی ﻣﯾز
ﻏذا ﺧوری ﺑودن" ﻣﮭران در زد ﯾﮑﯽ آﻣد در را ﺑﺎز ﮐرد و ﻣﮭران ﺑﺎ ﮐﺎﻟﯾﺑر 45ﺷﻠﯾﮏ ﮐرد ﺑﮫ ﺳر اون ﻣرد و وﻗﺗﯽ  4ﻧﻔر ﺗوی
آﺷﭘزﺧﺎﻧﮫ ﺑودن ﺑﺎ ﺻدای ﺷﻧﯾدن ﺷﻠﯾﮏ ﮔﻠوﻟﮫ از ﺟﺎﺷﺎن ﺑﻠﻧد ﺷدن و ﻣﮭران ﺳرﯾﻊ ﯾﮏ ﻧﺎرﻧﺟﮏ اﻧداﺧت ﺗوی آﺷﭘزﺧﺎﻧﮫ روی ﻣﯾز
ﻏذا ﺧوری و ﺳرﯾﻊ ﻣﻧﻔﺟر ﺷد و  3ﻧﻔر ﻣردن و ﯾﮏ ﻣرد زﺧﻣﯽ از در ﭘﺷت آﺷﭘزﺧﺎﻧﮫ ﮐﮫ ﺑﮫ ﭘﺷت ﺧﺎﻧﮫ ﻣﯾرﻓت ﻓرار ﮐرد اﻣﺎ
ﻣﮭران رﻓت ﺑﮫ دﻧﺑﺎل اش و آن ﻣرد ﺑﺎ ﭘﺎی زﺧﻣﯽ ﻣﯽ دوﯾد ﺑﮫ ﺳﻣت ﻣﺎﺷﯾﻧﯽ ﮐﮫ اوﻧﺟﺎ ﭘﺎرک ﮐرده ﺑود وﻟﯽ ﻣﮭران ﺑﺎ ھﻣﺎن ﮐﻠت
ﮐﺎﻟﯾﺑر 45ﻧﺷﺎن ﮔرﻓت و زد ﺑﮫ ﮐﺗف آن ﻣرد و آن ﻣرد اﻓﺗﺎد و ﻣﮭران رﻓت ﺑﺎﻻ ﺳراش ﯾﮏ ﺗﯾر زد ﺗوی ﺳراش و ﭘول ھﺎ را ﮔرﻓت
.و رﻓت

ﺷﻣﺎ ﺷﺎﯾد ﺗﺎ ﺣﺎﻻ اﻧﮕﺷﺗرﺗون ﮔم ﮐرده ﺑﺎﺷﯾن ﯾﺎ ﺷﺎﯾد ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﺧودﮐﺎرﺗون ﮔم ﮐرده ﺑﺎﺷﯾن اﻣﺎ ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﺷده ﺧود ﺗون ﮔم ﮐرده ﺑﺎﺷﯾن؟ !
ﺑﻠﮫ ﻣﮭران ﺧوداش را ﮔم ﮐرده ﺑود و دﯾﮕﮫ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﺳت ﭘﯾداﮐﻧد"ﮐﺳﯽ ﭼﮫ ﻣﯽ داﻧﮫ؟ ﺷﺎﯾد ﯾﮏ روزی ﺧوداش را ﭘﯾدا ﮐﻧد و ﺷﺎﯾد ھم
ھﯾﭻ وﻗت ﺧوداش را ﭘﯾدا ﻧﮑﻧد" ﻣﮭران ﮐﺎﺳﭘﯾن دﻧﺑﺎل ﭘول ﺑود ﻣﺛل ﺧﯾﻠﯽ از آدم ھﺎ اﻣﺎ ﺑﮫ ﻗﯾﻣت ﭼﯽ؟ ﺑﮫ ﻗﯾﻣت ازدﺳت دادن وﺟدان
اش؟ ﯾﺎ ﺑﮫ ﻗﯾﻣت از دﺳت دادن ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ دوﺳت ﺷﺎن داﺷت؟ اﯾن را ﺑﺎﯾد در ﻗﺳﻣت ھﺎی آﯾﻧده ﺑﺧواﻧﯾد .اﻣﺎ ﻣﯾرﯾم ﺑﮫ ﺟرﯾﺎن داﺳﺗﺎن.
ﻣﮭران ﭼﻧد روزی ﺑود ﮐﮫ ﺗﺎرھﺎی ﺻوﺗﯽ اش ﺑﮭﺗر ﺷده ﺑود و ﺻداش ھم ھﻣﯾن طور اﻣﺎ ﻣﮭران ﻗرارﺑود آﺧرﯾن ﮐﺎﭘو را ﮐﮫ آدرس
اش در دﻓﺗرﭼﮫ ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده را ﺣﻣﻠﮫ ﮐﻧد وﻟﯽ وﻗﺗﯽ رﻓت ﺑﮫ آن آدرس دﯾد 3ﻧﻔر ﺑﺎ  5ﻧﻔر ﺑﮭم ﺗﯾراﻧدازی ﻣﯽ ﮐﻧﻧد" ﻣﮭران دﻗت ﮐرد و
دﯾد اون 3ﻧﻔری ﮐﮫ ﭘﺷت ﻣﺎﺷﯾن ھﺳﺗن و ﺗﯾراﻧدازی ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺑﮫ آن 5ﻧﻔری ﮐﮫ ﺗوی ﮐﻠﺑﮫ ھﺳت"ﯾﮑﯽ از آن3ﻧﻔر ھﻣﺎن دﺳﺗﯾﺎر ﻣﺟﯾد
ﺗﯾزه ﺑود ﮐﮫ ﻣوی ﻗﮭوی و ﻓرﻓری و ﻗد ﮐوﺗﺎه و ﭼﺎق ﺑود ھﺳت ﻣﮭران رﻓت ﺑﮫ آن 3ﻧﻔرﮐﻣﮏ ﮐرد و ﺳرﯾﻊ ﺗرﺗﯾب آن 5ﻧﻔر را داد
اﻟﺑﺗﮫ از ﭘﺷت وارد ﮐﻠﺑﮫ ﺷد و ھﻣﮫ ﺷﺎن را ﺑﮫ رﮔﺑﺎر ﮔﻠوﻟﮫ ﺑﺳت و دﺳﺗﯾﺎر ﻣﺟﯾد ﺗﯾزه ﺗﺎ ﻣﮭران را دﯾد ﺷﻧﺎﺧت(( و ﻣﮭران ﻓرﯾﺎد زد
و ﮔﻔت :ﻣن ﺧودی ھﺳﺗم .دﺳﺗﯾﺎرﻣﺟﯾد ﺗﯾزه ﻣﯾﮕﮫ :ﻧزﻧﯾن آﺷﻧﺎﺳت .ﻣﮭران ﺑﺎھﺎﺷون اھوال ﭘرﺳﯽ ﮐرد و دﺳﺗﯾﺎرﻣﺟﯾد ﺗﯾزه ﺑﮫ ﻣﮭران
ﮔﻔت :ﺗو اﯾﻧﺟﺎ ﭼﯾﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﯽ؟ .ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ :دﻧﺑﺎل ﯾﮏ ﻟﻘﻣﮫ ﻧون" ﺷﻣﺎ اﯾﻧﺟﺎ ﭼﯽ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﯾن؟ .دﺳﺗﯾﺎرﻣﺟﯾد ﺗﯾزه ﻣﯾﮕﮫ :ﻣﺎ ھم
دﻧﺑﺎل ﯾﮏ ﻟﻘﻣﮫ ﻧون)) .ﺑﻌد ھﻣﮫ ﺑﺎ ھم ﺧﻧدﯾدن و راه اﻓﺗﺎدن ﻣﮭران ﺗوی راه ھﻣﮫ ﭼﯾز را ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﮔﻔت و آن ھﺎ ھم ﺗﺻﻣﯾم ﮔرﻓﺗن ﮐﮫ
ﺑﮫ ﻣﮭران ﮐﻣﮏ ﮐﻧن ﺗﺎ ﯾﮏ ﺧﺎﻧواده ﻣﺎﻓﯾﺎ ﺑرای ﺧوداش ﺑﺳﺎزد .اﻣﺎ ﻣﮭران طﺑﻖ ﮔﻔﺗﮫ آن دﻓﺗرﭼﮫ ﺑﺎﯾد ﻣﯾرﻓت ﭘﯾش ﺷﺧﺻﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم
ﺑﮭرام ﺑﻧﯾﺎن ﮐﮫ ﻣﮭران را وﺳل ﮐﻧد ﺑﮫ ﯾﮏ ﮐﻠﮫ ﮔﻧده" ﻣﮭران و دﺳﺗﯾﺎر ﻣﺟﯾد ﺗﯾزه ﮐﮫ اﺳم اش رﺣﻣﺎن ﺑود رﻓﺗن ﭘﯾش ﺑﮭرام ﺑﻧﯾﺎن اﻟﺑﺗﮫ
ﺑﺎ ﯾﮏ دﺳت ﺧط از داگ ﺑزرگ ﮐﮫ ﻣورد اطﻣﯾﻧﺎن ﺑﺎﺷﮫ .ﻣﮭران ﺗﻧﮭﺎی رﻓت ﺗوی اون ﻣﻐﺎزه" ﻣﻐﺎزه ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺑود ﯾﮏ ﻣردﭼﺎق
آﻣد(( و ﮔﻔت :ﻋﻣرﺗون؟ .ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ :ﺑﺎ آﻗﺎی ﺑﮭرام ﺑﻧﯾﺎن ﮐﺎرداﺷﺗم .اون ﻣرد ﭼﺎق ﻣﯾﮕﮫ :ﺧودام ھﺳﺗم" ﻋﻣرﺗون؟ .ﻣﮭران اون

دﺳت ﺧطﯽ ﮐﮫ از داگ ﺑزرگ ﺗوی اون دﻓﺗرﭼﮫ ﺑﯾرون آورد داد و ﺑﻧﯾﺎن ﺧواﻧد و از اﯾن رو ﺑﮫ اون رو ﺷد و ﺑﮫ ﻣﮭران ﮔﻔت:
اﺳﻣت ﭼﯾﮫ؟ .ﻣﮭران ﮔﻔت :ﻣﮭران ﮐﺎﺳﭘﯾن .ﺑﻧﯾﺎن ﻣﯾﮕﮫ :داگ ﺑزرگ ﮐﮫ ﻣرده اﯾن ﺑرﮔﮫ از دﺳت ﺧط را از ﮐﺟﺎ آوردی؟ .ﻣﮭران
ﻣﯾﮕﮫ :داگ ﺑزرگ اﯾن را ﻗﺑل از ﻣرگ اش ﻧوﺷﺗﮫ ﺑود .ﺑﻧﯾﺎن ﻣﯾﮕﮫ :ﺗو ﺑﺎ داگ ﺑزرگ ﻧﺳﺑﺗﯽ داری؟ .ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ :ﯾﮏ ﻧﺳﺑت
ﺧﯾﻠﯽ دور .ﺑﻧﯾﺎن ﯾﮏ ﻧﻔس ﻋﻣﯾﻖ ﻣﯽ ﮐﺷﮫ و ﯾﮏ ﮐﺎﻏذ وﻗﻠم ﺑر ﻣﯽ داره و ﭼﯾزی ﯾﺎداﺷت ﻣﯽ ﮐﻧﮫ و ﺑﮫ ﻣﮭران ﻣﯾده و ﻣﯾﮕﮫ :ﯾﮏ
ھﻔﺗﮫ دﯾﮕﮫ ﺳر ﺳﺎﻋت  4ﺑﻌداز ظﮭر ﺑﯾﺎ ﺑﮫ اﯾن آدرس .ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ :ﻣن دﻧﺑﺎل وﮐﯾل ﺧوب ھﺳﺗم ﺷﻣﺎ ﺳراغ دارﯾن؟ .ﺑﻧﯾﺎن ﯾﮏ ﮐﺎﻏذ
و ﻗﻠم ﺑرﻣﯽ داره و ﻣﯽ ﻧوﯾﺳﮫ و ﻣﯾده ﺑﮫ ﻣﮭران و ﻣﯾﮕﮫ :اﯾن آدرس ﯾﮏ وﮐﯾل ﺧوب ھﺳت وﻟﯽ ﯾﺎدت ﺑﺎﺷﮫ ﮐﮫ اﯾن ﮐﺎر راﻓﻘط واس
اﯾن دﺳت ﺧط داگ ﺑزرگ ﺧدا ﺑﯾﺎﻣرز ﮐردم و دﯾﮕﮫ ھﯾﭻ وﻗت ﺑﮫ اﯾﻧﺟﺎ ﻧﯾﺎ ﻓﻘط ﺳر اون آدرس ﺗﺎ ھﻔﺗﮫ ﺑﻌد .ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ :اﯾن وﮐﯾل
ﭼﮫ ﺳﺎﻋﺗﯽ ھﺳت؟ .ﺑﻧﯾﺎن ﻣﯾﮕﮫ :ﻓردا ﺳﺎﻋت 9ﺻﺑﺢ ﺑرو ھﺳت .ﻣﮭران ﻣﯾﺎد ﺑﯾرون و ﻣﯾره ﺗوی ﻣﺎﺷﯾن" رﺣﻣﺎن ﺗوی ﻣﺎﺷﯾن ﺑود و
ﺑﮫ ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ :ﭼﯽ ﺷد؟ .ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ :ﺣﻠﮫ " ﯾﮏ ھﻔﺗﮫ ﺑﻌد .ﻣﮭران ﺑﮫ رﺣﻣﺎن ﻣﯾﮕﮫ 2 :ﺗﺎ ﺳوال ازت دارم .رﺣﻣﺎن ﻣﯾﮕﮫ :ﺑﭘرس.
ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ :اول ﺑﮕو ﭼرا داگ ﺑزرگ اﯾﻧﻘدر ﺑﮫ ﻣن ﻋﻼﻗﮫ ﻧﺷون داده ﺑود .رﺣﻣﺎن ﮐﻣﯽ ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧﮫ و ﻣﯾﮕﮫ :آھﺎن ﺣﺗﻣﺂ واس اﯾن
ﺑود ﮐﮫ ﺗو را ﻣﯽ ﺧواﺳﺗن ﻧﻔوذی ﮐﻧن آﺧﮫ داگ ﺑزرگ ﺗﺻﻣﯾم ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود ﮐﮫ ﯾﮏ ﻧﻔر را ﺑرای ﻧﻔوذ ﺑﻔرﺳﺗﮫ ﺗوی ﺧﺎﻧواده ﯾﺎ ھﻣون
ﺗﺷﮑﯾﻼت ﻋزراﺋﯾل" ﻓﮑر ﮐﻧم ﺗو را اﻧﺗﺧﺎب ﮐرده ﺑود .ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ :دوم اﯾﻧﮑﮫ ﺧﺎﻧواده ﻣﺎﻓﯾﺎ ﭼطوری ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯾﺷﮫ؟ .رﺣﻣﺎن ﻣﯾﮕﮫ:
ھر ﺟﺎ ﯾﮏ ﺟوری ھﺳت اﻣﺎ اﯾران اﯾن ﺟوری ﮐﮫ ھﻣﮫ داداش ھﺳﺗن و ﺳردﺳﺗﺷون ﺧﺎن داداش ھﺳت ﯾﻌﻧﯽ اﯾن ﺟوری ﺑﮭش ﻣﯽ
ﮔن .داداش دوم وﮐﯾل و ﻣﺷﺎور داداش ﺷوم رﺋﯾس ﮐل ﮐﺎﭘو ھﺎ و داداش ھﺎی ﮐوﭼﮏ رﺋﯾس ﮐﺎﭘو ﯾﺎ ھﻣﺎن ﺳرﺑﺎز ھﺎ ھﺳﺗن ﮐﮫ اﻟﺑﺗﮫ
.اﯾن ﻧظﺎم ﺧﯾﻠﯽ وﻗت اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣﯾﺷﮫ

)) ﭘول" ﭘول" ﭘول" ﭼﯾزی ﮐﮫ ھﻣﮫ دﻧﺑﺎل اش ھﺳﺗن ﭼﮫ ﺑﯽ ﭘول ﭼﮫ ﭘول دار" اﯾن ﺟﻣﻠﮫ را ﺷﻧﯾدﯾن ﮐﮫ ﻣﯾﮕﮫ آدم ﺑﺎ ﻓﻘر زﻧدﮔﯽ ﮐﻧﮫ
ﺑﮭﺗره ﺗﺎ ﭘول دار ﺑﺎﺷﮫ و ﺑﻣﯾره .ﮐﺎر ﻣﮭران ھم ھﻣﯾن ﺟوری ﺑود اﻣﺎ اون آدﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻓﻘر زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﮫ ﺑﺎﯾد ﺑدﺗرﯾن ﭼﯾز ﯾﻌﻧﯽ
ﺣﺳرت را ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﺎ ﺧودش داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﮫ وﻟﯽ اون آدﻣﯽ ﮐﮫ ﭘول دار ﮐﮫ ﻣﯽ ﻣﯾره ﻣﯽ ﺗوان ﺗﺎ ﻗﺑل از ﻣرگ اش ھﻣﮫ ﮐﺎر ﺑﮑﻧﮫ و ﯾﺎ
ھﻣﮫ ﭼﯾز داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﮫ .ﺣﺎﻻ ﻣﺎ ﻣﯾرﯾم ﺑﮫ اداﻣﮫ داﺳﺗﺎن" ﻣﮭران ﺻﺑﺢ ﻣﯾره ﭘﯾش آن وﮐﯾل ﮐﮫ آدرس را از ﺑﻧﯾﺎن ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود اﻣﺎ ﻧﮫ ﺑرای
دﻋوت ﮐردن ﺑﮫ ﺧﺎﻧواده ﻣﺎﻓﯾﺎ " ﺑرای ﮐﺎری ﮐﮫ ﺧﯾﻠﯽ ﺳرﯾﻊ ﺑﺎﯾد اﻧﺟﺎم ﻣﯽ داد .آدرس ﯾﮏ آﭘﺎرﺗﻣﺎن  3طﺑﻘﮫ ﺷﯾﮏ ﺑود و آن وﮐﯾل
در طﺑﻘﮫ دوم ﺑود ﻣﮭران رﻓت و زﻧﮓ زد و ﯾﮑﯽ ﻣرد ﭘﺎﺳﺦ داد(( و ﮔﻔت :ﺑﺎ ﮐﯽ ﮐﺎردارﯾن؟ .ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ :ﻣن از طرف آﻗﺎی
ﺑﻧﯾﺎن آﻣدم .اون ﻣرد در را ﺑﺎز ﻣﯽ ﮐﻧﮫ و ﻣﮭران ﻣﯾره ﺑﮫ طﺑﻖ دوم و ﯾﮏ ﻣرد ﻗد ﺑﻠﻧد ﭼﺎق و ﺟوان ﺑﺎ ﺳﺑﯾل ﻧﺎزک در را ﺑﺎز ﮐرد
و ﻣﯾﮕﮫ :ﺑﯾﺎ ﺗو .ﻣﮭران ﻣﯾﺎد و در را ﻣﯽ ﺑﻧده و آن ﻣرد ﻣﯾره ﯾﮏ ﺣوﻟﮫ ﮐوﭼﮏ ﻣﯾﺎره و ﻣﯾره ﺗوی دﺳت ﺷوی و ﺑﮫ ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ:
ﺧوب ﮐﺎرت ﭼﯾﮫ؟ .ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ :ﻣﯽ ﺧوام ﯾﮏ ﺧﺎﻧﮫ را ﺑﮫ ﻧﺎم ﻣن ﺑزﻧﯾد .ﻣﮭران ﻓﮭﻣﯾد ﮐﮫ اﯾن ھﻣﺎن وﮐﯾﻠﮫ ھﺳت و وﮐﯾل ﻣﯾﮕﮫ:
ﺧﺎﻧﮫ ﮐﯽ؟ .ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ :ﯾﮏ ﺷﺧﺻﯽ .اون وﮐﯾل از دﺳت ﺷوی ﻣﯾﺎد ﺑﯾرون و ﺻورت اش را ﺑﺎ ﺣوﻟﮫ ﭘﺎک ﻣﯽ ﮐﻧﮫ و ﻣﯾﮕﮫ:
ﺧوب اﯾن ﺷﺧص اﺳم ﻧداره؟ وارث ﻧداره؟ .ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ :وارﺛﯽ در ﮐﺎر ﻧﯾﺳت و اﺳم اش ھم ﻣﺣﻣد رﺿﺎ ﮐﺎﺳﭘﯾن ﺑود .وﻗﺗﯽ ﻣﮭران
اﯾن را ﻣﯽ ﮔﮫ آن وﮐﯾل ﺟﺎ ﻣﯽ ﺧوره و ﯾﮏ دﻓﻊ ﻣﯾﮕﮫ :ﻣﺣﻣدرﺿﺎ ﮐﺎﺳﭘﯾن ﮐﮫ ﮐﺷﺗﻧش" ﺗوی روزﻧﺎﻣﮫ ﻋﮑس اش را ﭼﺎپ ﮐردن و
ﻧوﺷﺗن ! .ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ :ﺑﻠﮫ ﮐﺷﺗﮫ ﺷد و اﻻن ﺧﺎﻧﮫ اش ھﯾﭻ وارﺛﯽ ﻧداره .وﮐﯾل ﻣﯾﮕﮫ :ﺣﺎﻻ ﻧﮕﻔﺗﯽ اﺳﻣت ﭼﯾﮫ؟ .ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ :ﻣﮭران
ﮐﺎﺳﭘﯾن ھﺳﺗم .وﮐﯾل ﻣﯾﮕﮫ :ﻧﺳﺑﺗﯽ ﺑﺎ ﻣﺣﻣدرﺿﺎ ﮐﺎﺳﭘﯾن داﺷﺗﯽ؟ .ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ :ﺣﻘﯾﻘت اش ﻧﮫ ﻣن و اون اﺟداد ﻣﺎ از ﯾﮏ ﻣﻧطﻘﮫ
ﺑودن و ﻣﺎ ﻓﻘط ﻓﺎﻣﯾﻠﯽ ھﺎﻣون ﯾﮑﯽ ھﺳت و ھﯾﭻ ﻧﺳﺑت ﻓﺎﻣﯾﻠﯽ ﻧدارﯾم .وﮐﯾل ﻣﯾﮕﮫ :اﯾن ﺧوب ھﺳت" اﺳم ﻣن ھم ﭘﯾﻣﺎن ﺣﻣﯾدی.
ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ :ﺷﻣﺎ ﺗﺎزه ﮐﺎر ھﺳﺗﯾن؟ .ﭘﯾﻣﺎن ﻣﯾﮕﮫ :ﻣن ھم ﯾﮏ ﺟواﻧﯽ ھم ﺳن و ﺳﺎل ﺗو ھﺳﺗم و ﺗﺎزه ﮐﺎرام را ﺷروع ﮐردم اﻟﺑﺗﮫ
ﻧﮕران ﻧﺑﺎش ﮐﺎر ﺗو ردﯾف ﻣﯾﺷﮫ .ﭘﯾﻣﺎن ﯾﮏ ﮐﺎﻏذ و ﻗﻠم آورد و از ﻣﮭران ﺧواﺳت ﮐﮫ ھرﭼﯽ درﺑﺎره اون ﺧﺎﻧﮫ ﻣﯽ داﻧﮫ ﺑﻧوﯾﺳﮫ.
ﻣﮭران از آﻧﺟﺎ رﻓت و رﻓت ﺑﮫ ﮐﻠﺑﮫ ﮐﮫ ﺗوی ﺟﻧﮕل ﺑﺎ رﺣﻣﺎن و  2ﺗﺎ از ﺑﭼﮫ ھﺎ ﺑودن .رﺣﻣﺎن و ﯾﮑﯽ از ﺑﭼﮫ ھﺎ داﺷﺗن ﺳرﯾﻊ
وﺳﺎﯾل را ﺟﻣﻊ ﻣﯽ ﮐردن و ﻣﮭران آﻣد و ﮔﻔت :ﭼﯽ ﺷده؟ .رﺣﻣﺎن ﺑﺎ ﺗرس و اﺳﺗرس ﻣﯾﮕﮫ :ﻣﮭران ﺟﺎی ﻣﺎ ﻟو رﻓﺗﮫ" اﻻن ﯾﮏ
دﺳﺗﮫ از اﻓراد ﻋزراﺋﯾل ﻣﯾرﯾزن اﯾﻧﺟﺎ .ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ :ﮐﯽ اﯾن را ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﮔﻔت؟ .رﺣﻣﺎن ﻣﯾﮕﮫ :ھﺎدی رﻓت ﺑود ﯾﮏ ﮐم ﺧوراﮐﯽ
ﺑﺧره و ﺑﻧزﯾن ﺑزﻧﮫ ﮐﮫ ﺗوی ﭘﻣپ ﺑﻧزﯾن اﻓراد ﻋزراﺋﯾل را دﯾد ﮐﮫ دارن ﻣﯾﺎن اﯾن طرف و ﺳرﯾﻊ ﺑﮫ ﻣﺎ زﻧﮓ زد و ﮔﻔت" ﻣﮭران
ﺑﺟوم وﻗت ﺗﻧﮕﮫ)) .ﻣﮭران وﺳﺎﯾل اش را ﺟﻣﻊ ﮐرد و ﺑﺎ رﺣﻣﺎن و ﯾﮑﯽ از ﺑﭼﮫ ھﺎ ﮐﮫ اﺳم اش ﻋﻠﯽ ﺑود ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯾﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﮭران آﻣده
ﺑود رﻓﺗن .ﺑﻌد از رﻓﺗن ﻣﮭران و ﺑﻘﯾﮫ" اﻓراد ﻋزراﺋﯾل آﻣدن و رﯾﺧﺗن ﺗوی ﮐﻠﺑﮫ وﻟﯽ ﭼﯾزی ﭘﯾدا ﻧﮑردن و آﻣدن ﺑﮫ ﻋزراﺋﯾل ﮐﮫ
داﺷت ﺳﯾﮕﺎر ﻣﯽ ﮐﺷﯾد ﺧﺑر دادن .ﻓردا ﺻﺑﺢ ﻣﮭران داﺷت ﺑﺎ رﺣﻣﺎن و ﻋﻠﯽ ﺻﺑﺣﺎﻧﮫ ﻣﯽ ﺧورد ﺗوی ﯾﮏ ﺧﺎﻧﮫ ﮐوﭼﮏ در ﮔوﺷﮫ
ای از ﺷﮭر" رادﯾو روﺷن ﺑود و رادﯾو ﺧﺑری را اﻋﻼم ﮐرد :دﯾﺷب در ﺣواﻟﯽ ﺟﺎده ده ﺑﺎن ﯾﮏ ﺟﻧﺎزه ﺳوﺧﺗﮫ ﭘﯾدا ﺷد و اداره
ﺗﺂﻣﯾﻧﺎت }} ھﻣﺎن اداره آﮔﺎھﯽ ﻗدﯾم{{ ﮔﻔﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ ﺗﺎ ﻗﺑل از ﮐﺎرﺑرد ﺷﮑﺎﻓﯽ ﭼﯾزی را اﻋﻼم ﻧﺧواھد ﮐرد .ﻋﺟﯾب اﯾن اﺳت ﮐﮫ روی
آن ﺟﻧﺎزه ﺳوﺧﺗﮫ ﮐﺎﻏذی ﺑود ﮐﮫ ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده ﺑود }} ﺳرﻧوﺷت ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻋزراﺋﯾل در ﺑﯾﺎﻓﺗن ھﻣﯾن ھﺳت{{ (( .رﺣﻣﺎن و ﻋﻠﯽ
ﺗرﺳﯾده ﺑودن و ﻣﮭران ﮔﻔت :ﭼﯽ ﺷده؟ ﭼرا رﻧﮕﺗون ﭘرﯾده؟ .رﺣﻣﺎن ﻣﯾﮕﮫ :ھﺎدی را ﮐﺷﺗن .ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ :ﭼﯽ؟ ﮐﯽ؟ .رﺣﻣﺎن ﻣﯾﮕﮫ:
اون ﺧﺑری ﮐﮫ رادﯾو اﻋﻼم ﮐرد و آن ﺟﻧﺎزه ﺳوﺧﺗﮫ ﺟﻧﺎزه ھﺎدی ﺑود .ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ :از ﮐﺟﺎ ﻣطﻣﺋﻧﯽ؟ .رﺣﻣﺎن ﻣﯾﮕﮫ :اﯾن ﯾﮏ ﭘﯾﺎم
.داداﺷﯽ ﺑود ﮐﮫ ﻗﻔط ﻋزراﺋﯾل اﯾن ﺟوری ﭘﯾﻐﺎم اش را ﻣﯽ ده" ﻣﺎ ﺗوی ﺑد دردﺳری اﻓﺗﺎدﯾم ﻣﮭران

))رﺣﻣﺎن ﺗرﺳﯾده ﺑود وﻟﯽ ﺑﮫ روح اش ﻧﻣﯽ آورد و ﻋﻠﯽ ﺑدﺟوری ﺗرﺳﯾده ﺑود و طوری ﮐﮫ ﮐﺎﻣﻶ از ﭼﮭره اش ﻣﺷﺧص ﺑود" اﻣﺎ
ﻣﮭران زده ﺑود ﺑﮫ ﺳﯾم آﺧر و دﯾﮕر ﺗرس ﺑراش ﻣﻌﻧﺎ ﻧداﺷت .ﺑﻌداز ظﮭر ﺑود و ﺗﺎزه ﻧﺎھﺎر ﺧورده ﺑودن و داﺷﺗن ﺧواب ﺑﻌداز
ظﮭر ﻣﯽ ﮐردن و وﻗﺗﯽ ﺑﯾدار ﺷدن ﻋﻠﯽ ﻧﺑود و ﺗﻣﺎم وﺳﺎﯾل اش را ﺟﻣﻊ ﮐرده ﺑود و ﯾﮏ ﺟوراﯾﯽ زده ﺑود ﺑﮫ ﭼﺎک اﻣﺎ ﻣﮭران و
رﺣﻣﺎن ﺑﮫ راه ﺷﺎن اداﻣﮫ دادان و ﻣﮭران رﻓت ﭘﯾش اون وﮐﯾل ﯾﻌﻧﯽ ﭘﯾﻣﺎن(( و ﭘﯾﻣﺎن ﮔﻔت :ﮐﺎرت داره ردﯾف ﻣﯾﺷﮫ .اون ھﻔﺗﮫ
ﮔذﺷت و ﻧوﺑت رﺳﯾد ﺗﺎ ﻣﮭران ﺑﺎ اون ﮐﻠﮫ ﮔﻧده ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻧﮫ .ﻣﮭران ﻣﯾره ﺳرﻗرار و ﺑﻧﯾﺎن ھم اوﻧﺟﺎ ﺑود ﺗوی ﯾﮏ ﮐﺎﻓﮫ" ﺑﻧﯾﺎن
ﺗرﺳﯾده ﺑود و دﺳت ﭘﺎﭼﮫ ﺑود و ﺣﯽ اﯾن طرف آن طرف را ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐرد و ﺑﮫ ﻣﮭران ﮔﻔت :از اﺧﺑﺎر ﺻﺑﺢ رادﯾو ﺷﻧﯾده ﺑودم ﮐﮫ
ﯾﮏ ﺟوان را ﺳرزدن و روی ﺟﻧﺎزاش . ...ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ :آره آره ﻣن ھم ﺷﻧﯾدم .ﺑﻧﯾﺎن ﻣﯾﮕﮫ :اﯾن ﯾﮏ ﭘﯾﻐﺎم از طرف ﻋزراﺋﯾل ﺑود
ﻣﯽ ﻓﮭﻣﯽ ﭼﯽ ﻣﯽ ﮔم؟ .ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ :آره" ﺣﺎﻻ ﺗو ﭼرا ﺗرﺳﯾدی؟ .ﺑﻧﯾﺎن ﻣﯾﮕﮫ :ﻧﺑﺎﯾد ﺑﺗرﺳم؟ ﻣﻣﮑن ﻧﻔر ﺑﻌدی ﯾﮑﯽ از ﻣﺎ ﺑﺎﺷﮫ" ﺗو
ﻧﻣﯽ ﺗرﺳﯽ؟ .ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ :از ﭼﯽ؟ .ﺑﻧﯾﺎن ﻣﯾﮕﮫ :ازﻣرگ .ﻣﮭران ﺑﺎ ﻋﺻﺑﺎﻧﯾت و ﺑﺎ اون ﺻدای ﺧﺷﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺧﺎطرآﺳﯾب دﯾدن ﺗﺎر
ھﺎی ﺻوﺗﯽ اش دﯾده ﺑود ﻣﯾﮕﮫ :اوﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾد از ﻣن ﺑﺗرﺳﮫ ﻣرگ ﻧﮫ ﻣن از ﻣرگ .ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ :ﺣﺎﻻ اﯾن ﮐﻠﮫ ﮔﻧده ﮐﯽ ﻣﯾﺎد؟ .ﺑﻧﯾﺎن
ﻣﯾﮕﮫ :ﺧوداش ﮐﮫ ﻧﻣﯾﺎد ﯾﮑﯽ دﯾﮕﮫ را ﻣﯽ ﻓرﺳﺗﮫ ﺑرای ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ )) .ﺑﺎﻻﺧره اون ﻣرد آﻣد و روی ﺻﻧدﻟﯽ ﮐﻧﺎر ﻣﮭران و ﺑﻧﯾﺎن ﻧﺷﺳت
و ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﺷروع ﺷد .ﻣﮭران ﻣﯽ ﺧواﺳت ﻓﻘط ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ ﺑﮑﻧد و در اﯾن ﮐﺎر ﻣوﻓﻖ ﺷود و اﯾن را ﺑرای آن ﻣرد ﺗوﺿﯾﺢ داد و آن
ﻣرد ﺑﮫ ﻣﮭران ﺗوﺿﯾﺢ داد ﮐﮫ ﭼﯾﮑﺎر ﺑﺎﯾد ﺑﮑﻧﮫ ﺧوب اﯾن ﺟوری ﺑود :ﻣﺛﻶ ﻣﮭران ﺑﯾﺳت ھزار ﺗوﻣﺎن ﻣﯽ داد و ﮐﺎﻻ را ازآن طرف
آب ﻣﯽ ﺧرﯾد و ﺑﻌد ﺑﮫ اﯾن طرف ﻣﯽ آورد آن ھم ﻗﺎﭼﺎﻗﯽ از ﻣرز رد ﻣﯽ ﮐرد ﺑدون اﯾﻧﮑﮫ از ﮔﻣرک رد ﮐﻧﮫ" ﺷﺎﯾد ﺑرای ﺷﻣﺎ ﺳوال
ﭘﯾش ﺑﯾﺎد ﮐﮫ اﺻﻶ ﭼرا ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ اﻧﺟﺎم ﻣﯾﺷﮫ ﯾﺎ ﭼرا از ﮔﻣرک رد ﻧﻣﯽ ﮐﻧن؟ ﭼون ﮔﻣرک ﭘول ﺧﯾﻠﯽ زﯾﺎدی ﻣﯾﮕره ﮐﮫ ﻣﯾره ﺗوی
ﺟﯾب دوﻟت و اﯾن ﻗﺎﭼﺎق ﮐردن ﮐﺎﻻ ﺑﺎﻋث ﻣﯾﺷﮫ دوﻟت را ﯾﮏ ﺟوراﯾﯽ دور ﺑزﻧن و ﻗﯾﻣت را ﻧﺻف ﻗﯾﻣت ﯾﺎ ﮐﻣﺗرﻗﯾﻣت از ﮐﺎﻻ
ھﺎی ﮐﮫ از ﮔﻣرک رد ﻣﯽ ﺷن ﺑﻔروﺷن و ﮐﻠﯽ ﺳود ﺑﮑﻧن ((.ﻣﮭران ﺑﮫ آن ﻣرد ﻣﯾﮕﮫ :ﺧوب ﮐﺎر اﯾن آﻗﺎی ﮐﻠﮫ ﮔﻧده ﺷﻣﺎ ﭼﯾﮫ اﯾن
وﺳط؟ .آن ﻣرد ﻣﯾﮕﮫ :ﮐﻠﮫ ﮔﻧده ﻣﺎ ﭘﺷﺗﯽ ﺑﺎﻧﯽ ﻣﺣﮑم ھﺳت ﺑرای ﺷﻣﺎ و ﮐﺎﻻھﺎ را از ﻣرز رد ﻣﯽ ﮐﻧﮫ و ﻓﻘط ﻓروﺧﺗن اش ﺑﺎ ﺷﻣﺎ
اﺳت ﮐﮫ اون ﺳود ﻓروش ﮐﺎﻻ ﺳﮭﻣﯽ ھم ﺑﮫ اﯾن ﮐﻠﮫ ﮔﻧده ﻣﺎ ﻣﯾرﺳﮫ .ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ :ﻣﮕﮫ ﭼﻘدر ﺳود ﺗوش ھﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐﻠﮫ ﮔﻧده ﺷﻣﺎ
ھم ﺑرﺳﮫ؟ .آن ﻣرد ﻟﺑﺧﻧدی ﻣﯾزﻧﮫ و ﻣﯾﮕﮫ :اوﻟﯾن ﺑﺎر  2ﺑراﺑر از ﺧرﯾد ﺳود ﻣﯾﮑﻧﮫ و ﺑﻌد  3ﺑراﺑر و ﺑﻌد  4ﺑراﺑر ﮐﮫ ﺑﻌد ﺧرﯾد را
زﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻧﯽ ﮐﮫ از آن طرف ﺳودات ھم زﯾﺎد ﻣﯾﺷود و ھﻣﯾن طور اﮔﮫ اداﻣﮫ ﺑدی در ﻋرض ﯾﮏ ﺳﺎل ﺟزو ﭘول دارﺗرﯾن ﻣردھﺎی
ﮐﺷور ﻣﯾﺷﯽ .ﻣﮭران ﻗﺑول ﻣﯽ ﮐﻧﮫ و ﻗرارﺑﻌدی ﮔذاﺷﺗﮫ ﻣﯾﺷﮫ و آﻧﺟﺎ ﭘﺎﺳﺦ آره ﯾﺎ ﻧﮫ از طرف آن ﮐﻠﮫ ﮔﻧده ﺑﮫ ﻣﮭران داده ﻣﯾﺷﮫ.
ﺧﺑر ﺧوﺷﯽ از ﭘﯾﻣﺎن ﺑﮫ ﻣﮭران ﻣﯾرﺳﮫ ﮐﮫ ﭘﺷت ﺗﻠﻔن ﻣﯾﮕﮫ :ﮐﺎرھﺎی ﺧﺎﻧﮫ ردﯾف ﺷد ﻓﻘط ﻣﺎﻧده اﻣﺿﺎء ﺗو زﯾر ﺳﻧد .اﯾن ﺧﺑر ﺧوﺑﯽ
ﺑود و ﺣﺎﻻ ﻣﮭران ﺑﺎﯾد دﻧﺑﺎل ﺳرﺑﺎزھﺎ ﯾﺎ ھﻣﺎن ﺗﺷﮑﯾل ﮐﺎﭘو ھﺎ ﺑرای ﺧوداش ﺑﺎﺷﮫ .اﺳﻧﺎد اﻣﺿﺎء ﺷد ﻣﮭران ﺻﺎﺣب ﺧﺎﻧﮫ و وﺳﺎﯾل
ﺧﺎﻧﮫ داگ ﺑزرگ ﺷد .ﻣﮭران رﻓت ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﺣﺎج ﻓرج ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﺎﭘو ﺳﮫ ﻧﻔره" در ﻣﯾزﻧﮫ و ﺳﮭراب در را ﺑﺎز ﻣﯽ ﮐﻧﮫ ﺗوی ﺣﯾﺎط ﻏول
ﻏوﻟﮫ ای ﺑود و داﺷﺗن ﻣﯾز و ﺻﻧدﻟﯽ ﻣﯽ ﭼﯾدن ﻣﮭران ﺑﮫ ﺳﮭراب ﻣﯾﮕﮫ :اﯾﻧﺟﺎ ﭼﮫ ﺧﺑره؟ .ﺳﮭراب ﻣﯾﮕﮫ :ﺟﺷن اﻧﮕﺷﺗر ﮔذاری
رﺿﺎ ھﺳﺗش .ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ :ﭼﮫ ﺧﺑر از ﺧودت؟ .ﺳﮭراب ﻣﯾﮕﮫ :ﻣن ﮐﮫ ھﯾﭼﯽ وﻟﯽ از داﻧﺷﮕﺎه ﺧﺑرھﺎی زﯾﺎدی دارم .ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ:
ﭼﯽ ﺷده؟ .ﺳﮭراب ﻣﯾﮕﮫ :داﻧﺷﮕﺎه ﺑﮫ ﻣن ﭘﯾﻐﺎم داد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗو ﺑﮕم ﭘول ﯾﮏ ﻣﺎه ﺷﮭرﯾﮫ را ﻧدادی و اﯾن ھم ﮐﻼﺳﯽ ات ﺧﺎﻧم ﺻﺑﺎﺣﺗﯽ
دﻧﺑﺎﻟت ﻣﯽ ﮔرده ﺗﺎ ﺟزوه ات را ﺑده" ﺑﮭش ﮔﻔﺗم ﺑﮫ ﻣن ﺑده وﻟﯽ ﮔﻔت ﻧﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺧودﺷون ﺑدم و ﺣﺎﻻ ھم از ﻣن آدرس ﺧﺎﻧﮫ ات را
ﻣﯽ ﺧواد" راﺳﺗﯽ اﻻن ﮐﺟﺎ زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﯽ؟ .ﻣﮭران ﮐﮫ ﺣﯽ اﯾن طرف و آن طرف را ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐرد ﮔﻔت :ﺗوی ﯾﮏ ﺧﺎﻧﮫ ﺑزرگ.
ﺳﮭراب ﻣﯾﮕﮫ :ﺣﺎﻻ اﯾﻧﺟﺎ ﭼﯾﮑﺎر داﺷﺗﯽ؟ .ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ :آﻣدم ﯾﮏ ﺧرط و ﭘرت ھﺎﯾم را ﺑﺑرم .ﺳﮭراب ﻣﯾﮕﮫ :ﺻدات ﺗﻐﯾﯾر ﮐرده !.
ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ :ﺗﺎزه ﻓﮭﻣﯾدی؟ .ﺳﮭراب ﻣﯾﮕﮫ :از اﯾن ھﺎ ﺑﮕذرﯾم اﯾن ھم ﮐﻼﺳﯾت ﮐﻠﯾد ﮐرده ﺗﺎ ﺟزوه را ﺑﮫ ﺧودت ﺑده آدرس ﺧﺎﻧﮫ ات
را ﻣﯽ ﺧواد" ﭼﯾﮑﺎر ﮐﻧم؟ ﺑدم؟ .ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ :ﺗﺎ ﻣن ﺑرم ﺧرط و ﭘرت ھﺎم را ﺟﻣﻊ ﮐﻧم ﺗو ھم ﺑرو ﯾﮏ دوﻧﮫ ﮐﺎﻏذ و ﻗﻠم ﺑﯾﺎر ﺗﺎ
آدرس ﺧﺎﻧﮫ ام را ﺑدم .ﻣﮭران ﻣﯾره و ﺧرط و ﭘرت ھﺎﯾش را ﻣﯾزاره ﺗوی ﯾﮏ ﭼﻣدان و ﻣﯾﺎد ﺑﯾرون ﮐﮫ ﯾﮏ دﻓﻊ ﻟﯾﻼ ﺧﺎﻧم و زن
ﭘﮭﻠوان اﺳﻣﺎﻋﯾل و ﺷﮭﻧﺎز را ﮐﮫ ھﻣراه ھم ﺑودن ﻣﯽ ﺑﯾﻧﮫ ﮐﮫ دارن ﻣﯾﺎن ﺗوی ﺣﯾﺎط ﻣﮭران ﺑﮫ اون ھﺎ ﺳﻼم ﻣﯽ ﮐﻧﮫ و ﻟﯾﻼ ﺧﺎﻧم ﯾﮏ
ﭘﺎﺳﺦ آن ھم ﺑﮫ زور ﻣﯾده و ﺑﺎ ﺑﯽ ﻣﺣﻠﯽ از ﮐﻧﺎر ﻣﮭران رد ﻣﯽ ﺷﮫ .ﺳﮭراب ﻣﯾﺎد و ﻣﮭران آدرس را ﻣﯽ ﻧوﯾﺳﮫ و ﺑﮫ ﺳﮭراب ﻣﯾﮕﮫ:
ﭼرا ﻟﯾﻼ ﺧﺎﻧم ﺑﮫ ﻣن ﺑﯽ ﻣﺣﻠﯽ ﻣﯾﮑﻧﮫ؟ .ﺳﮭراب ﻣﯾﮕﮫ :ﺣﺎل وﻗت زﯾﺎد ھﺳت ﭘﯾﺷت ﻣﯾﺎم ﺑﮭت ﻣﯽ ﮔم )).ﻣﮭران ﻣﯾره و ﺗوی راه ﯾﮏ
ﻣﺎﺷﯾن ﺑﺎ ﺳﮫ ﻧﻔر ﺑﮫ ﻣﮭران و ﮐﺎﭘو اش ﺣﻣﻠﮫ ﻣﯽ ﮐﻧن و ﻣﮭران ﺑﺎ ﺳرﺑﺎزان اش}} ﮐﺎﭘو اش {{ از ﻣﺎﺷﯾن ﭘﯾﺎده ﻣﯾﺷن و در درﮔﯾری
ﺗﯾر اﻧدازی  2ﻧﻔر از آن ﺳﮫ ﻧﻔری ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﮭران و ﮐﺎﭘو اش ﺣﻣﻠﮫ ﮐردن ﮐﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﺷن و ﯾﮏ ﻧﻔر زﺧﻣﯽ ﻣﯾﺷﮫ و ﻣﮭران از ﺻﺗدوق
ﻋﻘب ﻣﺎﺷﯾن ﯾﮏ ﺳﺎطور ﺑﻠﻧد ﺑﯾرون ﻣﯾﺎره و اون ﻣرد را ﺗﮑﮫ ﺗﮑﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﮫ و ﺑﺎ ﺧوﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﻣﺎم ﺻورت و ﻟﺑﺎس اش را ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود
ﺳوار ﻣﺎﺷﯾن ﻣﯾﺷﮫ و ﺑﮫ ﺳرﺑﺎزان اش دﺳﺗور ﺣرﮐت ﻣﯾده و ﻣﯾره" ﻣردم ﺧﯾﻠﯽ ﺗرﺳﯾده ﺑودن((.

)) از ﺷﻣﺎ ﯾﮏ ﺳوال دارم " اﯾﻧﮑﮫ ﻓرق ﺑﯾن ﯾﮏ ﺷﺧص ﻋﺎدی ﺑﺎ ﯾﮏ ﺷﺧص آدم ﮐش ﭼﯾﮫ؟ ﻣﺛﻶ ھردو اﺻﻠﺣﮫ دارن و ھردو
اﺻﻠﺣﮫ را ﺑﮫ طرف ﯾﮏ آدم ﻣﯽ ﮔﯾرن اﻣﺎ ﻓﻘط اوﻧﯽ ﮐﮫ آدم ﮐش ھﺳت ﻣﺎﺷﮫ را ﻣﯽ ﮐﺷﮫ" ﺷﺎﯾد ﺑرای ﺷﻣﺎ ﺳوال ﭘﯾش آﻣده ﺑﺎﺷﮫ ﮐﮫ

ﭼرا؟ ﭼون اون ﺷﺧص ﻋﺎدی ﯾﮏ ﭼﯾزی ﻣﺛل وﺟدان ﯾﺎ ھرﭼﯾز دﯾﮕﮫ ﮐﮫ ھر اﺳﻣﯽ روش ﻣﯾزارن "اﺟﺎزه ﻧﻣﯾده ﮐﮫ آدم ﺑﮑﺷﮫ اﻣﺎ
اون ﺷﺧص آدم ﮐش ﻧﮫ وﺟدان داره ﻧﮫ ھرﭼﯾزی ﮐﮫ ھر اﺳﻣﯽ ﮐﮫ روش ﻣﯾزارن" ﻣردم زود ﻣﯽ ﮔن اون آدم ﮐش ﺑﺎﯾد آدم ﭘﺳﺗﯽ
ﺑﺎﺷﮫ ﯾﺎ ﺧﺎﻧواده اش ھم ﻣﺛل ﺧودش ﺑﺎﺷن اﻣﺎ ھﯾﭻ ﮐس ﻧﻣﯾره درﺑﺎره ﮔذﺷﺗﮫ اون آدم ﮐش ﭼﯾزی ﺑﻔﮭﻣﮫ" ھﻣﮫ زود ﻗﺎﺿﯽ ﻣﯽ ﺷن و
ﺣﮑم ﺻﺎدر ﻣﯽ ﮐﻧن وﻟﯽ ﻧﻣﯽ داﻧن ﮐﮫ اﯾن آدم ﮐش وﺟدان داﺷت اﯾن آدم ﮐش ﻋﺷﻖ داﺷت اﯾن آدم ﮐش اﺳم داﺷت اﻣﺎ ﺷدش
ﺷﯾطﺎن" ﭼرا؟ ﺑﺎﯾد ﺑرﯾن از ﮔذﺷﺗﮫ اون ﺧﺑردارﺑﺷﯾن درﺳت ﻣﺛل ﻣﮭران ﮐﺎﺳﭘﯾن ﮐﮫ ﺑﺎ زﺧم ھﺎی ﮐﮫ از ﻣﺷﮑﻼت زﻧدﮔﯽ و رﻓﺗﺎر
ھﺎی دﯾﮕران ﺧورد ﺑﺎﻋث ﺷد ﺗﺎ ﻣﮭران از ﯾﮏ ﺷﺧﺻﯾت ﻣﺛﺑت ﺑﮫ ﯾﮏ ﺷﺧﺻﯾت ﻣﻧﻔﯽ ﺗﺑدﯾل ﺑﺷﮫ" ﺗوی اﯾن ﻗﺳﻣت ﻣﮭران ﯾﮏ ﻧﻔر
را ﻣﯽ ﮐﺷﮫ ﮐﮫ ازاش ﺑدﺟوری ﮐﯾﻧﮫ ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود .ﻣﮭران ﯾﮏ روز ﺻﺑﺢ رﻓت ﺑﮫ داﻧﺷﮕﺎه ﺗﺎ ﺗﺳوﯾﮫ ﺣﺳﺎب ﮐﻧﮫ" ھﻣﮫ ﺗوی ﮐﻼس ھﺎ
ﺑودن ﻣﮭران رﻓت و ﺗﺳوﯾﮫ ﺣﺳﺎب ﮐرد و ﺑرﮔﺷت رﻓت دﺳﺗﺷوی و دﺳﺗﺷوی ﺧﻠوت ﺑود(( و ﺳﺎﻣﺎن را دﯾد ﺳﺎﻣﺎن ﺑﮫ اون ﮔﻔت:
ﺳﻼم ﺣﺎج ﮐﺎﮐوﻟﯽ ﭼﮫ ﺧﺑر؟ .ﻣﮭران دﯾﮕر آن ﻣﮭران ﺳﺎﺑﻖ ﻧﺑود و ﺑﺧﺎطر ھﻣﯾن ﺑﮫ ﺳﺎﻣﺎن ﻣﯾﮕﮫ :ﺑﯾﺎ ﭘﺷت داﻧﺷﮕﺎه ﻣﯽ ﺧوام ﺑﺎھﺎت
ﺗﺳوﯾﮫ ﺣﺳﺎب ﮐﻧم .ﺳﺎﻣﺎن ﻣﯾﮕﮫ :ﭼﯽ؟ ! ﻣﺛل اﯾﻧﮑﮫ ﺣﺎﻟت ﺧوب ﻧﯾﺳت؟! .ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ :اﮔﮫ ﺟﯾﮕراش را داری ﺗﻧﮭﺎ ﺑﯾﺎ .ﻣﮭران ﻣﯾره
ﭘﺷت داﻧﺷﮕﺎه ﺟﺎی ﺧﻠوﺗﯽ ﺑود و ﺳﺎﻣﺎن ﻣﯾﺎد و ﻣﯾﮕﮫ :ھﺎ ﭼﯾﮫ؟ .ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ :ﺟوﺟﮫ ﻓﻧﺟﺎی ﻣﺛل ﺗو ﺑﺎﯾد ﯾﺎد ﺑﮕﯾرن ﮐﮫ ﺑﺎ ﮔﻧده ﺗر از
ﺧودﺷون درﺳت ﺻﺣﺑت ﮐﻧن .ﺳﺎﻣﺎن ﯾﮏ ﭼﺎﻗو از ﺟﯾب اش ﺑﯾرون ﻣﯾﺎره و ﺑﮫ ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ :ﺣﺎﻻ ﻣﯽ ﺧوای ﭼﮫ ﻏﻠطﯽ ﺑﮑﻧﯽ؟.
ﻣﮭران ﯾﮏ ﭘوزﺧﻧد ﻣﯽ زﻧﮫ و ﻣﯾﮕﮫ :ﻣﯽ ﻓرﺳﺗﻣت اون دﻧﯾﺎ .ﻣﮭران ﯾﮏ اﺳﻠﺣﮫ از ﭘﺷت ﮐﻣراش ﺑﯾرون ﻣﯾﺎره" ﺳﺎﻣﺎن ﻣﯾﮕﮫ :اون
اﺳﻠﺣﮫ اﻟﮑﯾﮫ .ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ :زﯾﺎد ﻣطﻣﺋن ﻧﺑﺎش .ﺳﺎﻣﺎن ﻣﯾﮕﮫ :اﮔﮫ ﺟﯾﮕراش را داری ﻣﺎﺷﮫ را ﺑﮑش" ﺑﮑش دﯾﮕﮫ" ﭼﯾﮫ ﺗرﺳﯾدی؟"
اﯾن ﮐﺎره ﻧﯾﺳﺗﯽ ﺑﭼﮫ)) .ﻣﮭران اﺻﻠﺣﮫ را ﻣﯾده ﺑﺎﻻ و ﻧﺷﺎن را ﺑﮫ طرف ﺳر ﺳﺎﻣﺎن ﻣﯽ ﮔﯾره و ﻣﺎﺷﮫ را ﻣﯽ ﮐﺷﮫ " ﺳﺎﻣﺎن زﻣﯾن
ﺧوردن اش و ﺧون ﭘﺎﺷﯾدن اش و ﻣردن اش ﯾﮑﯽ ﻣﯾﺷﮫ .ﻣﮭران ﺧﯾﻠﯽ زود ﺳرﯾﻊ از راه ﭘﺷﺗﯽ ﻓرار ﻣﯾﮑﻧﮫ و ﺑﻌد ھﻣﮫ ﺑﺎ ﺷﻧﯾدن
ﺻدای ﺗﯾر از ﮐﻼس ﻣﯾﺎن ﺑﯾرون اﻣﺎ ﮐﺳﯽ ﻣﮭران را ﻧدﯾد .ﻣﮭران رﻓت و ﺑﻌد از ظﮭر آن روز ﭼﻧد ﺗن از ﺧﻼف ﮐﺎرھﺎی ﮔﻧده
ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ از ﻣﻧطﻘﮫ ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف آﻣده ﺑودن و در ﺧﺎﻧﮫ ﻣﮭران ﯾﮏ ﺟﻠﺳﮫ ﺑرﮔزار ﮐردن ﺗﺎ ﻣﮭران را ﺑﮫ ﺧﺎن داداﺷﯽ ﺑرﮔزﯾدن"
ﺳرﺑﺎز ھﺎی ﻣﮭران ﺗﻣﺎم دور و اطراف ﺧﺎﻧﮫ ﺑﺎ ﻣﺳﻠﺳل ﻧﮕﮫ ﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽ دادن و دور اطراف آن ﺧﺎﻧﮫ ھﯾﭻ ﺧﺎﻧﮫ ای ﻧﺑود اﻣﺎ اﯾن
ﻗﺎﭼﺎﻗﭼﯽ ھﺎ ﺗوی ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ ﺑﮫ ﺧﺎن داداش ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﮐردن ﺑرای ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ و ﺧﺎن داداش ھم ھﻣﮫ ﺟوره ھوای آن ھﺎ را داﺷت"
ﻣﯾﺷﮫ اﺳم اش را ﯾﮏ ﺟور ﺷرﯾﮏ ﮐوﭼﮏ را روی ﺷﺎن ﮔذاﺷت ﺣﺎﻻ ﭼرا ﺷرﯾﮏ ﮐوﭼﮏ ﭼون ﺷرﯾﮏ ﺑزرگ ﺗراز آﻧﮭﺎ ھم ﺑود
ﮐﮫ ھﻣﺎن ﮐﻠﮫ ﮔﻧده ھﺳت .ﯾﮏ ﻧﻔر ده ﻗﺎﻧون دﻧﯾﺎی ﻣﺎﻓﯾﺎ را ﻣﯽ ﺧواﻧد ھﻣﺎن ﻗﺎﻧون ھﺎی ﮐﮫ در ﯾﮑﯽ ازﻗﺳﻣت ھﺎی ﭘﯾش ازاش ﺣرف
زدم" ﻗواﻧﯾن ﺑﮫ اﯾن وﺿﻊ ﺑود _1:ھﯾﭼﮑس ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺧود را ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺂ ﺑﮫ دوﺳﺗﺎن ﻧﺷﺎن دھد" ﺑﺎﯾد ﺷﺧص ﺛﺎﻟﺛﯽ واﺳطﮫ اﯾن ﮐﺎر
ﺷود _2.ﺑﮫ زن دوﺳﺗﺎﻧت ﻧﮕﺎه ﻧﮑن _3.ﺑﺎ ﭘﻠﯾس دﯾده ﻧﺷوﯾد _4.زﯾﺎد ﺑﮫ ﺑﺎرھﺎ و ﮐﻠوپ ھﺎ ﻧروﯾد _5.ھﻣواره دردﺳﺗرس ﺑودن ﯾﮏ
وظﯾﻔﮫ اﺳت ﺣﺗﯽ اﮔر ھﻣﺳرﺗﺎن در ﺣﺎل وﺿﻊ ﺣﻣل اﺳت _6.ﺑﮫ ﻗرارھﺎی ﻣﻼﻗﺎت اﺣﺗرام ﺑﮕذارﯾد _7.ﺑﺎ ھﻣﺳرﺗﺎن ھﻣواره ﺑﺎ
اﺣﺗرام ﺑر ﺧورد ﮐﻧﯾد_8.وﻗﺗﯽ ﺳواﻟﯽ ﭘرﺳﯾده ﻣﯽ ﺷود ﺣﺗﻣﺂ ﺣﻘﯾﻘت را ﺑﮕوﯾﯾد _9 .ﺛروت اﮔر ﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﮫ ﺧﺎﻧواده دﯾﮕرﯾﺳت ﺑﮫ آن
ﭼﺷم ﻧدوزﯾد _10.اﯾن اﻓراد ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﻧدﻋﺿو ﮐوزاﻧوﺳﺗراﺷوﻧد :ﮐﻠﯾﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺧوﯾﺷﺎوﻧدی ﻧزدﯾﮏ در ﺗﺷﮑﯾﻼت ﭘﻠﯾس دارﻧد" ﮐﻠﯾﮫ
ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺧوﯾﺷﺎوﻧد ﺧﺎﺋن در ﺧﺎﻧواده دارﻧد" ﮐﻠﯾﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑدرﻓﺗﺎری ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﺑﮫ ارزش ھﺎی اﺧﻼﻗﯽ ﭘﺎی ﺑﻧد ﻧﯾﺳﺗﻧد .اﻟﺑﺗﮫ
درﺑﺎره ﻗﺎﻧون  9ﺑﺎﯾد ﺑﮕم ﮐﮫ ﺧﺎﻧﮫ داگ ﺑزرگ وارﺛﯽ ﻧداﺷت و از ﻟﺣﺎظ ﺧﺎﻧوادﮔﯽ داگ ﺑزرگ ﯾﺎ ھﻣﺎن ﻣﺣﻣدرﺿﺎ ﮐﺎﺳﭘﯾن ﻧﺳﺑت
ﺧﯾﻠﯽ دوری ﺑﺎ اﺟداد ﻣﮭران ﮐﺎﺳﭘﯾن داﺷت ﻣﮭران ﻣﯽ ﺗواﻧﮫ ﺧوداش را ﺟزوه اﯾن ﺧﺎﻧواده ﺑداﻧد و ﭼﺷم ﺑﮫ ﺛروت ﺧﺎﻧواده دﯾﮕر
ﻧدوﺧﺗﮫ اﺳت .ﺑﻌد از ﺧواﻧدن اﯾن ﻗواﻧﯾن ﻣﮭران دﺳت اش را ﻣﯾزاره روی اون ﮐﺎﻏذ و ﻗﺳم ﻣﯽ ﺧوره ﮐﮫ ﺗﺎ ﭘﺎی ﺟﺎن از اﯾن ﻗواﻧﯾن
ﭘﯾروی ﮐﻧﮫ و ﺑﻌد ﯾﮑﯽ ﯾﮑﯽ از ﺟﺎﯾﺷﺎن ﺑﻠﻧد ﻣﯽ ﺷن و اﯾن را ﻣﯾﮕن :ﺑرﮔزﯾدم .اﯾن ﯾﻌﻧﯽ ﺗﺂﯾﯾد ﺧﺎن داداﺷﯽ ﻣﮭران و آﻏﺎز ﯾﮏ
ﺧﺎﻧواده ﺟدﯾد ﻣﺎﻓﯾﺎ در اﯾران ﺑود .اون ﻟﺣظﮫ ﺑرای ﻣﮭران ﺧﯾﻠﯽ ﻟﺣظﮫ ﻋﺟﯾﺑﯽ ﺑود ﺗوی اﺗﺎق ﺑزرگ و ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﮐﮫ ﻓﻘط ﯾﮏ ﻻﻣپ ﭘر
ﻧور روﺷن ﺑود و ﯾﮏ ﺳﺎﻋت ﮐﮫ ﺗﯾﮏ ﺗﺎک ﻣﯽ ﮐرد و ﯾﮏ ﻣﯾز ﺑزرگ و دوراش ﺻﻧدﻟﯽ و ھﻣﮫ روی اون ﺻﻧدﻟﯽ ھﺎ دور ﻣﯾز
ﻧﺷﺳﺗﮫ ﺑودن و ﯾﮏ ﺑرﮔﮫ ای ﮐﮫ ﻣﮭران در ﺑراﺑراش ﻣﺳﺋوﻟﯾت داﺷت" ﺳﺎﻋت دﻗﯾﻘﺂ  10:43دﻗﯾﻘﮫ ﺻﺑﺢ  23دی ﻣﺎه  1339ھﺟری
ﺷﻣﺳﯽ ﺑود و آن روز روز ﺳردی ﺑود اﻣﺎ آﻓﺗﺎﺑﯽ ﺑود" ﻣﮭران ﻗﺳم ﺧورد و ﯾﮏ دﻓﻊ اﺣﺳﺎس ﻗدرت و ﻏرور ﮐرد" ﻣﮭران اﺣﺳﺎس
ﮐرد ﮐﮫ ﺣﺎﻻ ھﯾﭼﮑس ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﮫ ﺟﻠوداراش ﺑﺎﺷﮫ و اﮔر ھم ﮐﺳﯽ ﺟﻠو داراش ﺑﺎﺷﮫ از زﻧدﮔﯽ ﺣذف اش ﻣﯾﮑﻧﮫ .اﻣﺎ ﺑﻌد از ظﮭر آن
روز ھوا اﺑری ﺷد و ﻣﮭران داﺷت از ﭘﺷت ﭘﻧﺟره اﺗﺎق ﺑﮫ ﺑﯾرون ﻧﮕﺎه ﮐرد ﮐﮫ ﯾﮏ زﻣﺎﻧﯽ داگ ﺑزرگ روش ﻧﺷﺳﺗﮫ ﺑود روی اون
ﺻﻧدﻟﯽ ﻧﺷﺳت و ﭼﺷم ھﺎﯾش را ﺑﺳت و اﺣﺳﺎس ﻗدرت ﭼﻧد ﺑراﺑر ﺑﯾﺷﺗر از ﺻﺑﺢ ﺑﮭش دﺳت داد(( ﯾﮑﯽ از ﻧﮕﮫ ﺑﺎن زد و ﺑﮫ ﻣﮭران
ﮔﻔت :ﯾﮏ ﺧﺎﻧم ﺟواﻧﯽ ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﮐﺎر دارد .ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ :ﻧﮕﻔت ﮐﯾﮫ؟ .ﻧﮕﮫ ﺑﺎن ﻣﯾﮕﮫ :ﮔﻔت ﺧﺎﻧم ﺻﺑﺎﺣﺗﯽ .ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ :آره آره آﺷﻧﺎ
ھﺳت ﺑﮕو ﺑﯾﺎد ﺗو .ﺧﺎﻧم ﺻﺑﺎﺣﺗﯽ ﯾﺎ ﺑﮭﺗر ﺑﮕم ھﻣون ﻣﻠﯾﮑﺎ ﻣﯾﺎد ﺗوی اﺗﺎق و ﺑﺎ اون ﭼﺎدر و ﭼﺷﻣﯽ ﺑﺎ ﺣﯾﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ زﻣﯾن ﻧﮕﺎه ﻣﯽ
ﮐرد ﺳﻼم ﮐرد" ﻣﮭران ﻋﻠﯾﮏ ﮔرﻓت و ازاش ﺧواﺳت روی ﺻﻧدﻟﯽ ﺑﺷﯾﻧﮫ و ﻣﮭران ﺳوال ﮐرد :ﺧوب ﺧﺎﻧم ﺻﺑﺎﺣﺗﯽ ﺑﺎ ﻣن ﭼﯾﮑﺎر
داﺷﺗﯾن؟ .ﻣﻠﯾﮑﺎ ﻣﯾﮕﮫ :اوﻣدم اﯾن ﺟزوه ای ﮐﮫ از ﺧدﻣت ﺗون ﮔرﻓﺗﮫ ﺑودم را ﺗﻘدﯾم ﮐﻧم" اﻟﺑﺗﮫ ﺑﺑﺧﺷﯾد ﮐﮫ دﯾر ﺷد ﭼون ﺷﻣﺎ ﭼﻧد ھﻔﺗﮫ
ﮐﮫ دﯾﮕﮫ داﻧﺷﮕﺎه ﻧﻣﯽ ﯾﺎن .ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ :ﺑﻠﮫ ﻣن دﯾﮕﮫ داﻧﺷﮕﺎه ﻧﻣﯽ ﯾﺎم ﭼون اﻻن ﺗوی ﮐﺎر ﺗﺟﺎرت ھﺳﺗم .ﻣﻠﯾﮑﺎ ﻣﯾﮕﮫ :ﻣوﻓﻖ ﺑﺎﺷﯾن.
ﺟزوه را ﻣﯾزاره روی ﻣﯾز و داﺷت ﻣﯾرﻓت ﮐﮫ ﻣﮭران ﯾﮏ دﻓﻊ ﺣﺳﯽ ﺑﮭش دﺳت داد" ﻣﮭران ﺣس ﮐرد ﮐﮫ ﻣﻠﯾﮑﺎ ﻋﺎﺷﻖ اش ھﺳت
اﻣﺎ ﺑﮫ روی اش ﻧﻣﯾﺎره و ﺷﺎﯾد دﯾر ﺑود وﻟﯽ ﺑﮫ ﻣﻠﯾﮑﺎ ﮐﮫ داﺷت ﻣﯾرﻓت ﻣﯾﮕﮫ :ﺧﺎﻧم ﺻﺑﺎﺣﺗﯽ ﭼﻧد ﻟﺣظﮫ ﺻﺑر ﮐﻧﯾد ﻣن ﻣﯽ ﺧوام
ﭼﯾزی ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﮕم .ﻣﻠﯾﮑﺎ ﻣﯾﮕﮫ :ﭼﯽ ﻣﯽ ﺧواﯾن ﺑﮕﯾن؟ .ﻣﮭران ﺑﺎ ﻟﮑﻧت زﺑﺎن ﻣﯾﮕﮫ :ﺑﺎ ﻣن ...ﺑﺎﻣن ازدواج ﻣﯽ ﮐﻧﯾن؟ .ﻣﻠﯾﮑﺎ ﺷوﮐﮫ

ﻣﯾﺷﮫ و ﻣﯾﮕﮫ :ﻣن...ﻣن ...ﻣن ﺷوﮐﮫ ﺷدم" در اﯾن ﻣورد ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﭘدرام ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾد .ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ :آدرس ﻣﻧزل ﺗون را ﺑدﯾد ﻟطﻔﺂ.
ﻣﻠﯾﮑﺎ ﻣﯾﮕﮫ :ﭘدرام زﻧدان ھﺳت و ﻣﺎدرم ﻣرده .ﻣﮭران اﺳم زﻧدان و اﺳم ﮐوﭼﮏ ﭘدر ﻣﻠﯾﮑﺎ را ازﻣﻠﯾﮑﺎ ﻣﯽ ﮔﯾره و ﻣﻠﯾﮑﺎ ﻣﯾره"
.ﻣﻠﯾﮑﺎ ﻧﻣﯽ دوﻧﺳت ﭼﮫ ﺣﺳﯽ داره ﺣس ﺧوﺑﮫ ﯾﺎ ﺑد

ﻣﮭران روز ﺑﮫ روز ﭘول دارﺗر ﻣﯽ ﺷد و ﻗدرت ﻣﻧد ﺗر و اﯾن دو ﭼﯾز ﮐﮫ ھرﭼﮫ ﻗدر ﺑﯾﺷﺗر ﺑﺎﺷن ﺧطر ﻣرگ ھم ﺑﯾﺷﺗر ((
ﻣﯾﺷﮫ"ﻧﺻﯾر ﻋزراﺋﯾل ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﮐﺷﺗن ﻣﮭران ھﺳت و ﯾﮏ ﭘﯾﻐﺎم ﻣﺎﻓﯾﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﻣﮭران داده اﻣﺎ ﻣﮭران ﭘﺎ ﭘﺳت ﻧﮑﺷﯾد و ﯾﮏ ﺧﺎﻧواده
ﻣﺎﻓﯾﺎﯾﯽ ﭘرﻗدرت ﺑرای ﺧودش ﺳﺎﺧت طوری ﮐﮫ ﺧﯾﻠﯽ زود ﻧظره ھﻣﮫ ﺑﮫ ﻣﮭران ﺟﻠب ﻣﯾﺷﮫ" اﻣﺎ ﭼطوری؟ ﻣﮭران ﺑﻌد از ﺧرﯾد
ﭼﻧد ﮐﺎزﯾﻧو" ﻗﻣﺎر ﺧﺎﻧﮫ و ﺑﺎر و...ﺑرای ﺧوداش و ﺧﺎﻧواده ﺑﮫ ﻓﮑر ﯾﮏ ﻗﺎﭼﺎق ﭘردرآﻣد ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧﮫ اﻣﺎ اول ﺑﺎﯾد ﭘﯾﻣﺎن ھﻣﺎن وﮐﯾل
را ﺑﮫ ﺧﺎﻧواده دﻋوت ﮐﻧﮫ" ﻣﮭران اﯾن ﮐﺎر را ﻣﯽ ﮐﻧﮫ و ﭘﯾﻣﺎن ھم ﻣﯽ ﭘذﯾره و ھم وﮐﯾل و ھم ﻣﺷﺎور ﻣﮭران ﻣﯽ ﺷﮫ ﺧﯾﻠﯽ زود و
ﺧﯾﻠﯽ راﺣت و اوﻟﯾن ﻣﻌﻣورﯾت اش ھم ﭘﯾدا ﮐردن ﭘدر ﻣﻠﯾﮑﺎ ھﺳت ﮐﮫ ﻣﮭران ﺑره ﻣﻼﻗﺎت ﭘدرﻣﻠﯾﮑﺎ در زﻧدان و از ﻣﻠﯾﮑﺎ
ﺧواﺳﺗﮕﺎری ﮐﻧﮫ .ﺳﺎﻋت  10ﺻﺑﺢ ﺑود رﺣﻣﺎن و ﭘﯾﻣﺎن ﺗوی اﺗﺎق ﻣﮭران ﺑودن و ﺑﺎ ﻣﮭران ﮔﻔﺗﮕوی ﮐردن و رﺣﻣﺎن ﻣﯽ ﮔﻔت:
ﺑﮭﺗره ﺑزﻧﯾم ﺗوی ﻗﺎﭼﺎق ﻣواد ﻣﺧدر .ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ :ﯾﮏ ﺑﭼﮫ را ﺟﻠوی ﻣﺎدراش ﺑﮑﺷﯽ ﺧﯾﻠﯽ ﺑﮭﺗر اﺳت ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣواد اون ﺑﭼﮫ ﺑﻣﯾره.
))ﻣن ﺑﺎﯾد ﺑﮕم ﮐﮫ ﺗﺎ ده  70ﻣﯾﻼدی ﻣﺎﻓﯾﺎ از ﻣواد ﻣﺧدر ﻣﺗﻧﻔر ﺑودن .ﭘﯾﻣﺎن ﻗرار ﻣراﻗﺎت ﺑﺎ ﭘدر ﻣﻠﯾﮑﺎ ﻣﯾزاره و ﻣﮭران ﻣﯾره و ﺑﺎ
ﭘدر ﻣﻠﯾﮑﺎ ﺻﺣﺑت ﻣﯽ ﮐﻧﮫ" اﻟﺑﺗﮫ ﻗﺑل اش ﭘﯾﻣﺎن ﺑﺎ ﭘدر ﻣﻠﯾﮑﺎ ﺻﺣﺑت ﮐرده ﺑود و ﻣﮭران ﻗول ﻣﯽ ده ﮐﮫ ﭘدر ﻣﻠﯾﮑﺎ را آزاد ﮐﻧﮫ اﻣﺎ
وﻗت ﺑرﮔﺷت دم در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﺧﺎﻧم اﺑﺗداﯾﯽ ﺑر ﻣﯽ ﺧوره اﻣﺎ ﻣﺣﺎﻓظﯾن ﻧﻣﯽ زاﺷﺗن ﺑﯾﺎد ﺟﻠوی ﻣﮭران(( ﻣﮭران اﺟﺎزه ﻣﯾده و ﺧﺎﻧم
اﺑﺗداﯾﯽ ﻣﯾﺎد ﺟﻠو ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ :ﺳﻼم ﺧﺎﻧم اﺑﺗداﯾﯽ" آدرس ﺧوﻧﮫ ﻣﻧو از ﮐﺟﺎ ﮔرﻓﺗﯾن؟ ! .ﺧﺎﻧم اﺑﺗداﯾﯽ ﻣﯾﮕﮫ :از دوﺳت ﺗو .ﻣﮭران
ﻣﯾﮕﮫ :ﺧوب ﺑﺎ ﻣن ﭼﯾﮑﺎر داﺷﺗﯾن؟ .ﺧﺎﻧم اﺑﺗداﯾﯽ ﻣﯾﮕﮫ :ﭘﺳرم ﻣرد .ﻣﮭران ﺟﺎ ﻣﯽ ﺧوره و ﻣﯾﮕﮫ :ﻣﺗﺂﺳﻔم .ﺧﺎﻧم اﺑﺗداﯾﯽ ﻣﯾﮕﮫ :ﻣن
ﺧﯾﻠﯽ ﺑرای ﭘس ﮔرﻓﺗن اش از ﺷوھر ﺳﺎﺑﻘم ﺳﺧﺗﯽ ﮐﺷﯾدم وﻟﯽ. ...ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ :وﻟﯽ ﭼﯽ؟ .ﺧﺎﻧم اﺑﺗداﯾﯽ ﻣﯾﮕﮫ :ﭼﻧد روز ﭘﯾش ﮐﮫ ﺗو
ﺑﺎ ﭼﻧد ﻧﻔر درﮔﯾری ﻣﺳﻠﺣﺎﻧﮫ داﺷﺗﯽ ﭘﺳرم ﻣن ﺗوی اون ﺧﯾﺎﺑﺎن ﺑودﯾم .ﻣﻧظوراش ھﻣﺎن روزی ﮐﮫ ﻣﮭران وﺳﺎﯾل اش را داﺷت از
ﺧﺎﻧﮫ ﺣﺎج ﻓرج ﻣﯽ آورد و ﺑﺎ ﭼﻧد ﻧﻔر ﺑﮭش ﺣﻣﻠﮫ ﮐردن .ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ :اﺷﺗﺑﺎه ﮔرﻓﺗﯾن .ﺧﺎﻧم اﺑﺗداﯾﯽ ﻣﯾﮕﮫ :ﻣن ﺗو را دﯾدم ﮐﮫ ﻣﺳﻠﺳل
دﺳﺗت ﺑود و ھﻣﯾن ﺟوری ﺳﻣت اون ھﺎ ﺷﻠﯾﮏ ﻣﯽ ﮐردی ﺑدون اﯾﻧﮑﮫ ﻓﮑر ﮐﻧﯽ ﯾﮏ ﺑﭼﮫ ﺑﯽ دﻓﺎع ﻣﯽ ﺗوﻧﮫ اﯾﻧﺟﺎ ﺑﺎﺷﮫ و ﺗﯾر ﺑﮭش
ﺑرﺧورد ﮐﻧﮫ .ﻣﮭران ﺷوﮐﮫ ﺷده ﺑود و ﻣﯾﮕﮫ :ﻣن واﻗﻌﺂ ﻣﺗﺂﺳﻔم وﻟﯽ ﻣن ﻧﻣﯽ ﺧواﺳﺗم اﯾﻧﺟوری ﺑﺷﮫ .ﺧﺎﻧم اﺑﺗداﯾﯽ ﻣﯾﮕﮫ :ﭘﺳر ﻣن
ﺗوی ﺑﻐل ﻣن ﺧوﻧﯽ و ﻣﺎﻟﯽ ﺟون داد .ﺧﺎﻧم اﺑﺗداﯾﯽ وﻗﺗﯽ داﺷﺗن اﯾن ﺣرف ھﺎ را ﻣﯾزدن از ﭼﺷم ھﺎﯾش اﺷﮏ ﻣﯽ آﻣد" ﻣﮭران اون
را آورد داﺧل ﺧﺎﻧﮫ اش و از ﯾﮑﯽ از ﻣﺣﺎﻓظﯾن ﯾﮏ ﮐﻠت ﺑﺎ ﺧﺷﺎب ﭘر ﺧواﺳت و ﮔذاﺷت ﻻﯾﮫ ﮐﻣر ﺑﻧداش و اون ھﺎ رﻓﺗن ﺗوی ﯾﮏ
اﺗﺎق و ﻣﮭران ﺑﮫ ﺧﺎﻧم ﺑﺗداﯾﯽ ﮔﻔت :ﺧوب ﺣﺎﻻ از ﻣن ﭼﯽ ﻣﯽ ﺧوای؟.ﺧﺎﻧم اﺑﺗداﯾﯽ ﻣﯾﮕﮫ :اﯾن ﮐﮫ ﭘﺳر ﻣن ﻣرد ﻣﻘﺻر ﺗو ھﺳﺗﯽ و
ﺑﺎﯾد ﺟزا ﺷو ﺑﺑﯾﻧﯽ .ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ :ﺣﺎﻻ ﻣﺛﻶ ﻣﯽ ﺧوای ﭼﯾﮑﺎر ﮐﻧﯽ؟ )).ﺧﺎﻧم اﺑﺗداﯾﯽ ﯾﮏ ھﻔت ﺗﯾر از ﮐﯾف اش آورد ﺑﯾرون و
ﻣﮭران ﺳرﯾﻊ ﮐﻠت را از زﯾر ﮐﻣر ﺑﻧداش ﺑﯾرون آورد و ﯾﮏ ﮔﻠوﻟﮫ ﺗو ﻣﻐز ﺧﺎﻧم اﺑﺗداﯾﯽ ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﮫ و ﺧﺎﻧم اﺑﺗداﯾﯽ ﻧﻘش زﻣﯾن
ﻣﯾﺷﮫ و ﮐم ﮐم داﺷت ھﻣﮫ ﺟﺎ را ﺧون ﻣﯽ ﮔرﻓت ﻣﺣﺎﻓظﯾن ﮐﮫ ﺻدای ﺗﯾر را ﺷﻧﯾدن وارد اﺗﺎق ﺷدن(( و ﻣﮭران ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﮔﻔت :ﻣﯽ
ﺧواﺳت ﻣﻧو ﺑﮑﺷﮫ وﻟﯽ ﻣن ﺗرﺗﯾب اش را دادم .ﺗوی ھﻣﯾن روزھﺎ رﺣﻣﺎن ﺧﺑر ﻣﯾﺎره ﮐﮫ ﯾﮑﯽ داره ﺑﮫ ﻣﺎ ﺧﯾﺎﻧت ﻣﯽ ﮐﻧﮫ ﻣﮭران
ﻣﯾﮕﮫ :ﭼﮫ ﮐﺳﯽ؟ .رﺣﻣﺎن ﻣﯾﮕﮫ :رﺟب ﻋﻠﯽ رﺣﯾم ﻧژاد ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از ﺷرﮐﺎﺳت و ھﻣدان زﯾر دﺳت اوﻧﮫ)) .ﺧوب ﻣن ﻗﺑﻶ ھم ﯾﮏ
ﺗوﺿﯾﺢ ﮐوﺗﺎه درﺑﺎره ﺷرﮐﺎی ﯾﮏ ﺧﺎن داداش داده ﺑودم اﻣﺎ اﯾﻧو ﻧﮕﻔﺗم ﮐﮫ اﯾن ﺷرﯾﮏ ھﺎ ﺟزو ﺧﺎﻧواده ﻣﯾﺷن ﯾﺎ ﻧﮫ؟ ﺑﺎﯾد ﺑﮕم ﺑﻠﮫ
ﻣﯾﺷن" ھرﮐس ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﺎن داداش و ﺧﺎﻧواده ﮐﻣﮏ ﮐﻧﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﮫ ﺟزوی از ﺧﺎﻧواده ﺑﺎﺷﮫ اﻣﺎ وای ﺗو روزی ﮐﮫ ﺑﮫ ﮔوش رﺋﯾس ﯾﺎ
ھﻣﺎن ﺧﺎن داداش ﺑرﺳﮫ ﮐﮫ ﮐﺳﯽ از ﺧﺎﻧواده ﺧﯾﺎﻧت ﮐرده ﯾﺎ داره ﺧﯾﺎﻧت ﻣﯽ ﮐﻧﮫ ﯾﻌﻧﯽ ﻣرگ در ﯾﮏ ﻗدﻣﯽ اون ﺷﺧص ﻗرار ﻣﯽ
ﮔﯾره اﻣﺎ ﯾﮏ ﻧﻘش ﺑﺎﯾد ﮐﺷﯾده ﺑﺷﮫ ﺗﺎ اون ﺷﺧص ﺧﯾﺎﻧت اش ﺛﺎﺑت ﺑﺷﮫ ((.ﻣﮭران ﯾﮏ ﺟﻠﺳﮫ ﻣﯾزاره و ﺑﮫ ھﻣﮫ طرح ﺟدﯾداش را
اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻧﮫ طرح ﺟدﯾد اﯾن ﺑود ﮐﮫ :ﻣﺎ ﺑﺎﯾد درﮐﻧﺎر ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ ﻗﺎﭼﺎق ﺳوﺧت ھم ﺑﮑﻧم .وﻟﯽ ﯾﮑﯽ از ﺷرﯾﮏ ھﺎ ﻣﯾﮕﮫ :اﻣﺎ اﯾن ﮐﺎر
اﻣﮑﺎن ﻧداره ﭼون ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ﺟﻧوب ﮐﺷور دﺳت ﻣﺎ ﻧﯾﺳت .ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ :ﺑﻠﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺟﻧوب دﺳت ﻣﺎ ﻧﯾﺳت اﻣﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧده ﮐرﻣﺎﻧﺷﺎه دﺳت
ﻣﺎ ھﺳت" ﺟﻧﺎب اﺣﻣد ﺧﺎن ﯾﮑﯽ از ﺧﺎن ھﺎی ﻗدﯾﻣﯽ و ﭘر ﻗدرت ﻣﻧد ﺗرﯾن ﺧﺎن ﮐرﻣﺎﻧﺷﺎه ھﺳﺗن ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧن ﮐﻣﮏ ﮐﻧن و
اﯾن ﻣوﺿوع را ﻗﺑﻶ ﺑﺎ اﯾﺷﺎن در ﻣﯾﺎن ﮔذاﺷﺗم .ﻣﮭران اداﻣﮫ ﻣﯾده و ﻣﯾﮕﮫ :اﯾن ﮐﺎر ﺧطر ﻧﺎک ﺗر و دﺷواری ﺗر ھﺳت اﻣﺎ ﭘول ﺧﯾﻠﯽ
زﯾﺎدی ﺗوش وﺟود داره و اﮔﮫ ﺑﺗواﻧﯾم اﯾن ﮐﺎر را ﺑﮫ درﺳﺗﯽ و ﺑﺎ ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی دﻗﯾﻖ اﻧﺟﺎم ﺑدﯾم ﭘر ﻗدرت ﻣﻧد ﺗرﯾن ﺧﺎﻧواده ﻣﺎﻓﯾﺎ ﻣﯽ
ﺷﯾم" ﺣﺎﻻ ﻧظر ﺷﻣﺎ ﭼﯾﮫ؟ .ھﻣﮫ ھم دﯾﮕر را ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﻧن و ﭘﭻ ﭘﭻ ﻣﯽ ﮐﻧن و ﯾﮑﯽ ﻣﯾﮕﮫ :ﺷﻣﺎ ﻓﮑر اﯾن را ﮐردﯾن ﮐﮫ رﻗﯾب ﻣﺎ ﯾﻌﻧﯽ
ﺧﺎﻧواده ﻧﺻﯾر ﻋزراﺋﯾل ﻣﻣﮑن ﺧطر ﺳﺎز ﺑﺷن ﺑﺧﺎطره ھﻣﯾن ﻣوﺿوع .ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ :ﻣﺎ ﻋﺿو ﯾﮏ ﺧﺎﻧواده ﻣﺎﻓﯾﺎ ھﺳﺗﯾم و ﺑﺧﺎطر
ﭘول و ﻗدرت ﻣﯽ ﺟﻧﮕﯾم ﺣﺗﯽ اﮔر ﺟﺎن ﻣﺎن را از دﺳت ﺑدﯾم و ھﯾﭻ ﺗرﺳﯽ ھم از اﯾن ﮐﺎر ﻧدارﯾم اﻣﺎ اﮔر ﮐﺳﯽ از ﺷﻣﺎ ﻧﻣﯽ ﺗرﺳﮫ و
ﺑﺎ ﻣن ھﺳت دﺳت اش را ﺑﯾﺎره ﺑﺎﻻ و اﮔر ھم ﮐﺳﯽ ﻣﯾﺗرﺳﮫ و ﻣوﻓﻖ ﻧﯾﺳت اﯾن اﺗﺎق را ﺗرک ﮐﻧﮫ }} .ھﻣﮫ ﯾﮏ دﯾﮕر را ﻧﮕﺎه ﮐردن
و دﺳت ھﺎ ﯾﺷﺎن را آوردن ﺑﺎﻻ ﺣﺗﯽ رﺣﯾم ﻧژاد ﮐﮫ ﯾﮏ ﺧﺎﺋن ﺑود اون ﺑﺎ ﺧﺎﻧواده ﻧﺻﯾر ﻋزراﺋﯾل دﺳت داﺷت اﻣﺎ ﺑﻌد از ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻠﺳﮫ
ﻣﮭران رﺣﯾم ﻧژاد را ﺑﮫ اﺗﺎق ﺧوداش ﻣﯽ ﺧواد{{ و ﺑﮭش ﻣﯾﮕﮫ :ﯾﮏ ﻣﺣﻣوﻟﮫ از ﮐﺎﻻ ﻣﯽ ﺧواد ﺑﯾﺎد ھﻣدان و ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﻣﺎ را ھﻣراھﯽ

ﺑﮑﻧﯾن .رﺣﯾم ﻧژاد ﮐﮫ ﺧﯾﻠﯽ ﺑﺎ ﺳﯾﺎﺳﺗﯽ ﺑود ﺑﺎ ﻟﺑﺧﻧد ﮔﻔت :اﻓﺗﺧﺎر ﺑزرﮔﯽ ھﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﺎن داداش و ﺧﺎﻧواده ﺧدﻣت ﮐﻧم .رﺣﯾم ﻧژاد
.ﺑﺎ ﮐﻣر ﺧم ﮐردن و اﺣﺗرام ﮔذاﺷﺗن آﻧﺟﺎ را ﺗرک ﻣﯽ ﮐﻧﮫ .اﻣﺎ در ﻗﺳﻣت ﺑﻌدی ﻣﯽ ﺧواﻧﯾد ﮐﮫ ﭼﮫ داﻣﯽ ﺑرای رﺣﯾم ﻧژاد ﭘﮭن ﮐردن

ﻣﮭران ﺑﺎ ﭼﻧد ﺗﺎ ﻣﺣﺎﻓظ ﺑﮫ دﮐﺗر ھﻧﺟره رﻓت .دﮐﺗر ﮔﻔت :ﻗرار ﺑود زودﺗر ﺑﯾﺎﯾﯽ" ﺣﺎﻻ اون ﺷرﺑﺗﯽ ﮐﮫ دادم ﺑﮭﺗره ات ﮐرد؟.
ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ :ﺑﻠﮫ ﺻدام داره ﺑﮫ ﺣﺎﻟت اوا ﺑر ﻣﯽ ﮔرده .دﮐﺗر ﻣﯾﮕﮫ :دﯾﮕﮫ از اﯾن ﺑﮭﺗر ﻧﻣﯽ ﺷﮫ .ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ :ﯾﻌﻧﯽ ﺻدام ﺑﮫ ﮐﺎﻣل
.ﺣﺎﻟت اول ﺑر ﻣﯽ ﮔرده؟ .دﮐﺗر ﻣﯾﮕﮫ :آره" ﻓﻘط ﯾﮏ ﮐم ﺑﯾﺷﺗر زﻣﺎن ﻣﯾﺑره
ﺧﯾﻠﯽ ﺧوب ﺣﺎﻻ وﻗت اش ھﺳت ﮐﮫ دﺳت رﺣﯾم ﻧژاد را رو ﮐﻧن" ﮐﺎﻣﯾون ﻣﺣﻣوﻟﮫ از ﺗﮭران ﺣرﮐت ﻣﯽ ﮐﻧﮫ ﺑﮫ ﺳﻣت ھﻣدان در ((
راه ﺑﮭش ﺣﻣﻠﮫ ﻣﯾﺷﮫ و اﯾن ﺣﻣﻠﮫ ﻧﺷﺎن دھﻧده اﯾن ھﺳت ﮐﮫ رﺣﯾم ﻧژاد ﯾﮏ ﺧﺎﺋن اﺳت" ﺣﺎﻻ ﭼرا؟ ﭼون ﻣﮭران و رﺣﻣﺎن و رﺣﯾم
ﻧژاد از اﯾن ﻣﺣﻣوﻟﮫ ﺑﺎ ﺧﺑر ﺑودن و ﺣﺎﻻ ﭼﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﺑﮭﺷون ﺣﻣﻠﮫ ﮐرد؟ دار و دﺳﺗﮫ ﻧﺻﯾر ﻋزراﺋﯾل و ﮐﺎﻣﻶ ﻣﺷﺧص ﮐﮫ اون ﺑرای
ﻧﺻﯾر ﻋزراﺋﯾل ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐرد و اﯾن ﺧﯾﺎﻧت ﮐﺎﻣﻶ ﻣﺷﺧص واﺿﺢ ﺑﮫ ﺷﺧص ﺧﺎن داداش و دﯾﮕر ﻋﺿﺎ ﺧﺎﻧواده ﺧﯾﺎﻧت ﺷده و اﯾن
ﻣﺳﺎوی ﺑﺎ ﻣرگ ﮐﮫ اﻟﺑﺗﮫ ﭼطوری ﻣردن ھم ﻣﯽ ﺗوان ﻣﮭم ﺑﺎﺷﮫ" طوری ﺑﺎﯾد ﺑﮑﺷن اش ﮐﮫ ﻋﺑرﺗﯽ ﺑرای دﯾﮕران ﺑﺎﺷﮫ .رﺣﯾم ﻧژاد
را ﮐدﺑﺳﺗﮫ ﻣﯾﺎرن ﺗوی اﻧﺑﺎر ﺧﺎﻧﮫ ﻣﮭران و روی ﯾﮏ ﺻﻧدﻟﯽ ﻣﯽ ﺷوﻧﻧش" ﻣﮭران ﻣﯾﺎد ﺑﺎ ﯾﮏ اﺻﻠﺣﮫ ﮐﺎﻟﯾﺑر 44ارﺗﺷﮫ آﻣرﯾﮑﺎ ﮐﮫ
ﻧﻘره ای ﺑود و دﺳﺗﮫ ﻣﺷﮑﯽ داﺷت و روی ﻟوﻟﮫ اش اﺳم داگ ﺑزرگ ﺣﮏ ﺷده ﺑود" داگ ﺑزرگ ﺑﺎ اﯾن اﺳﻠﺣﮫ آدم ھﺎی ﮐﮫ ﺑﺎھﺎش
)).دﺷﻣن ﺑودن ﯾﺎ ﺑﮭش ﺧﯾﺎﻧت ﮐردن را ﻣﯽ ﮐﺷت
ﻣﮭران آﻣد و رﺣﯾم ﻧژاد ﺗرﺳﯾده ﺑود" ﻣﮭران ﮔﻔت :ﺧوب ﺑﮕو ﭼﯽ ﻣﯽ دوﻧﯽ از ﮐﺎر ھﺎی ﻧﺻﯾر ﻋزراﺋﯾل؟ و ﭼﯽ از ﮐﺎر ھﺎی ﻣن
ﺑﮫ ﻧﺻﯾر ﻋزرﺋﯾل ﮔﻔﺗﯽ؟ .رﺣﯾم ﻧژاد ﭘﺎﺳﺧﯽ ﻧﻣﯾده و ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ :ﺳﺎطور ﻣن رو ﺑﯾﺎرﯾن .ﻣﮭران دوﺑﺎره ﺳوال ھﺎﯾش را ﺗﮑرار
ﻣﯽ ﮐﻧﮫ اﻣﺎ رﺣﯾم ﻧژاد ﺑﮫ ھﯾﭻ ﺳواﻟﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﻧﻣﯽ ده و ﻣﮭران ھم دﺳت راﺳت رﺣﯾم ﻧژاد را ﻗﻌط ﻣﯽ ﮐﻧﮫ و ﺧون ﻓﻔواره ﻣﯽ زﻧﮫ و
ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ :ھﻧوز ﯾﮏ دﺳت و دو ﺗﺎ ﭘﺎ داری و ﻣﺎ ھم وﻗت زﯾﺎدی دارﯾم"ﺣﺎﻻ ﺑﺎز ھم ﻣﯽ ﺧوای زﺟر ﺑﮑﺷﯽ؟ ﺑرای ﻣﺎ ﺧﯾﺎﻟﯽ
ﻧﯾﺳت .ﻣﮭران ﻣﯽ ﺧواﺳت دﺳت ﭼپ رﺣﯾم ﻧژاد را ﻗطﻊ ﮐﻧﮫ ﮐﮫ رﺣﯾم ﻧژاد ﺑﺎ ﻧﺎﻟﮫ ﻣﯾﮕﮫ :ﻣﯽ ﮔم ﻣﯽ ﮔم .ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ :ﺑﮕو .رﺣﯾم
ﻧژاد ﻣﯾﮕﮫ :ﻣن ﺑﮫ ﻋزراﺋﯾل ﮔﻔﺗم ﮐﮫ ﺗو ﻣﯽ ﺧوای ﻗﺎﭼﺎق ﺳوﺧت ﮐﻧﯽ و ﻋزراﺋﯾل ھم ﻣﯽ ﺧواد راﺑطﯽ ﺑﺎ ﺷﺎھﭘورﻏﻼﻣرﺿﺎ ﭘﮭﻠوی
ﭘﯾدا ﮐﻧﮫ )) .درﺑﺎره ﻏﻼﻣرﺿﺎ ﭘﮭﻠوی ﮐﮫ ﺑرادر ﺷﺎه ﺑود ﺑﺎﯾد ﺑﮕم ﺗوﺿﯾﺢ زﯾﺎدی ﻧﻣﯽ ﺗواﻧم ﺑدم و ﭼون ﺧﯾﻠﯽ زﯾﺎد ھﺳت اﻣﺎ ﻣﺧﺗﺻر
ﺑﮕم اﯾﻧﮑﮫ آدﻣﯽ ﺑود ﮐﮫ ﻓﺳﺎد ھﺎی زﯾﺎدی ﮐرد ﮐﮫ ﻣﯾﺷﮫ ﮔﻔت ﯾﮑﯽ از ﺑزرگ ﺗرﯾن اش ﻗﺎﭼﺎق ﻣواد ﻣﺧدر ﺑود"اوﯾﺳﯽ و ﺧﺳرواﻧﯽ
ﮐﮫ ﯾﮏ ﻣدت ھﺎ ﻓرﻣﺎﻧدھﯽ ژاﻧدارﻣری ﮐل ﮐﺷور را ﺑﮫ ﻋﮭده داﺷﺗن" آﻧﮭﺎ ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﮐﯾﺳﮫ ﺗرﯾﺎک را ﺑﺎ ھزار ﮐﯾﺳﮫ آﺷﻐﺎل آﺗش ﻣﯽ
زدﻧد" اﯾن ﻣراﺳم ھﻣﮫ ﺳﺎﻟﮫ ده ھﺎ ﺑﺎر و در ﻧﻘﺎط ﻣﺧﺗﻠف اﺟرا ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ از آن ﻓﯾﻠﻣﺑرداری ﺷد و ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾش ﻣﯽ ﮔذارﻧد .ﺷﺎھد
ﺻﺣﻧﮫ اﯾن ﻣطﻠب ﺟﺎﻟب را ﻣﯽ ﮔوﯾد :ﭼﻧدﯾن ھزار ﮐﯾﺳﮫ ﮐﮫ ظﺎھرآ ﮐﺷﻔﯾﺎت اداره ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﻣواد ﻣﺧدر اﺳت را ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ ﭼﻧد
ﮐﺎﻣﯾون ﺑﮫ اﻧﺑﺎر ھﺎی ﻻزم ﺣﻣل ﻧﻣوده و ﻓﻘط  10ﮐﯾﺳﮫ را ﺑرای ﺳوزاﻧدن اﺧﺗﺻﺎص داده اﻧد" اﻣﺎ ﮔوﯾﺎ در اﯾﻧﻣﯾﺎن رﻧدی آن 10
ﮐﯾﺳﮫ را ﺑﺎ ﻗره ﻗورت و ﻗره ﻣﮭﮏ ﻋوض ﻧﻣوده اﺳت .اﻣﺎ اﮔر ﭼﯾز ﺑﯾﺷﺗری از ﺷﺎھﭘورﻏﻼﻣرﺿﺎ ﭘﮭﻠوی ﯾﺎ ﺧﺎﻧوادھﺎش ﻣﯽ
ﺧواھﯾد ﺑداﻧﯾد ﺑﮫ ﮐﺗﺎب}} ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﮭﻠوی{{ ﻧوﺷﺗﮫ
 }}.ﺳرھﻧﮓ ﺣﻣﯾد ھﺎﺷﻣﯽ{{ رﺟوع ﮐﻧﯾد " ﺧودم ﺧواﻧدم ﮐﺗﺎب ﺟﺎﻟﺑﯽ ھﺳت
ﺣﺎﻻ ﻣﺎ ﺑﮫ ﺳراغ ﻣﮭران ﻣﯾرﯾم و ﻣﮭران ﺑﺎ ﯾﮏ ﮔﻠوﻟﮫ در ﻣﻐز رﺣﯾم ﻧژاد ﮐﺎر او را ﺗﻣﺎم ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺳراش را ﻣﯽ ﺑرد و در ﮐﯾﺳﮫ
ای ﻣﯾزارد و در ﮐﺎﻏذی ﻣﯽ ﻧوﯾﺳد :ھر ﮐس ﺑﺎ ﺧﺎن داداش در ﺑﯾﺎﻓﺗد ﺑﮫ ﺑدﺗرﯾن ﻣرگ ﻣﺣﮑوم اﺳت ﺣﺗﯽ اﮔر ﻋزراﺋﯾل ﺑﺎﺷد .ﺑﻠﮫ
ھﻣﺎن طور ﮐﮫ در ﻗﺳﻣت ھﺎی ﭘﯾش ﺧواﻧدﯾد ﻟﻐﺑﯽ ﮐﮫ ﻣﮭران ﺑرای ﺧوداش اﻧﺗﺧﺎب ﮐرده ﺑود ﻣﺎزﯾﺎر ﺟﻼد ﺑود ﺣﺎﻻ ﭼرا ﻣﺎزﯾﺎر؟
ﺑرای رد ﮔم ﮐﻧﯽ اﺳم ﺣﻘﯾﻘﯽ اش و ﺟﻼد ھم ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ ھﻣﯾﺷﮫ ﺳر دﺷﻣﻧﺎن اش را ﻣﯽ ﺑرﯾد وﻟﯽ ﺣﺎﻻ ﮐﮫ ﺑرای ﺧوداش ﺧﺎﻧواده ای
ﻣﺎﻓﯾﺎ ﺗﺷﮑﯾل داده ﺑود و ﺑﮫ ﻣﻘﺎم ﺧﺎن داداش رﺳﯾد دﯾﮕر ﻣﺎزﯾﺎرﺟﻼد ﻟﻐب او ﻧﺑود .ﺣﺎﻻ روز ﭘﺎﺳﺦ دادن اون ﮐﻠﮫ ﮔﻧده ای ﮐﮫ ﻣﮭران
دﻧﺑﺎل اش ﺑود ﻓرا رﺳﯾد" ﭘﯾﻣﺎن ﺑﮫ ﻋﻧوان وﮐﯾل ﻣﮭران ﯾﺎ ﺑﮭﺗره ﺑﮕم ﺟﺎﻧﺷﯾن ﯾﺎ راﺑط ﻣﮭران ﺑﮫ اون ﻗرار ﻣﻼﻗﺎت ﻣﯾره و ﺧوب ﭼون
ﻣﮭران ﺑﮫ ﻣﻘﺎم ﺧﺎن دادش رﺳﯾده دﯾﮕر ﻧﺑﺎﯾد ﺧوداش را در اﯾن ﻗرارھﺎ ﻧﺷﺎن ﻣﯽ داد ﭘﯾﻣﺎن ﻣﯾره و ﭼﯾزی ﺣدود  2ﺳﺎﻋت دﯾﮕر ﺑر
ﻣﯽ ﮔرده و ﺑﮫ ﻣﮭران و رﺣﻣﺎن ﺗوﺿﯾﺢ داد(( و ﮔﻔت :ﻗرار ﺗوی ﯾﮏ ﻣﺳﺎﻓر ﺧﺎﻧﮫ ﺧﯾﻠﯽ داﻏون ﺑود و طرف ﯾﮏ ﻧﻔر ﺑود اﻟﺑﺗﮫ
ﺗوی اﺗﺎق ھﺎ را ﻧدﯾدم وﻟﯽ ظﺎھرآ ھﻣون ﯾﮏ ﻧﻔر ﺑود .رﺣﻣﺎن ﮔﻔت :ﻋﺟﯾﺑﮫ ﺗوی ﯾﮏ ﺟﺎی داﻏون ﻗرار ﮔذاﺷت" اﮐﺛرآ ﺗوی ﺟﺎی ﺑﺎ
ﮐﻼس و ﺷﯾﮏ ﻗرار ﻣﯾزارن .ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ :ﺑرای رد ﮔم ﮐﻧﯽ .ﭘﯾﻣﺎن ﻣﯾﮕﮫ :رد ﮔم ﮐﻧﯽ ﮐﯽ؟ .ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ :ﭘﻠﯾس و دﺷﻣن و ﮐﺳﺎی
دﯾﮕﮫ .رﺣﻣﺎن ﺑﮫ ﭘﯾﻣﺎن ﻣﯾﮕﮫ" ﺣﺎﻻ ﭘﺎﺳﺦ ﭼﯽ ﺑود؟ .ﭘﯾﻣﺎن ﻣﯾﮕﮫ :طرف ﮔﻔت ﮐﮫ اون ﮐﻠﮫ ﮔﻧده ﺑﺎﯾد ﻣﮭران را ﺷﺧﺻﺂ ﺑﺑﯾﻧﮫ .رﺣﻣﺎن
ﺑﺎ ﻋﺻﺑﺎﻧﯾت ﻣﯾﮕﮫ :اﯾن ﻣﻣﮑن ﯾﮏ ﻧﻘﺷﮫ ﺑﺎﺷﮫ" ﺧﯾﻠﯽ ﻣﺷﮑوک ﻣﯽ زﻧﮫ .و ﭘﯾﻣﺎن ﻣﯾﮕﮫ :اﮔﮫ ﻣﯽ ﺧواﯾن ﺧﺎﻧواده ﭘﯾﺷرﻓت ﮐﻧﮫ ﺑﺎﯾد
رﯾﺳﮏ ﮐﻧﯾم .رﺣﻣﺎن ﺑﺎ ﻋﺻﺑﺎﻧﯾت ﻣﯾﮕﮫ :رﯾﺳﮏ اش ﺧﯾﻠﯽ ﺑﺎﻻ ھﺳت .اﻣﺎ ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾرﻧده اﺻﻠﯽ اﯾن ﺧﺎﻧواده ﻣﺎﻓﯾﺎ ﻣﮭران ﺑود و

ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ :ﺣﻖ ﺑﺎ ﭘﯾﻣﺎن ھﺳت" ﻣﺎ ﺑرای ﭘﯾﺷرﻓت ﺑﺎﯾد رﯾﺳﮏ ﮐﻧﯾم .رﺣﻣﺎن ﻣﯾﮕﮫ :اﻣﺎ ﻣﻣﮑن ﮐﮫ ﺗو ﮐﺷﺗﮫ ﺑﺷﯽ .ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ :ﻣن
.وﻗﺗﯽ آﻣدم ﺗوی اﯾن ﮐﺎر ﻣرگ را ﮐﺷﺗم" ﻣن اﯾن ﮐﺎر را ﻣﯽ ﮐﻧم

ﻣﮭران ﺑﮫ اون ﻗرار ﻣﯾره ﺧوداش ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ و اون ﻣﮑﺎن ﯾﮏ وﯾﻼی ﺑﯾرون از ﺷﮭر ﺑود ﻣﮭران ﭘﯾﺎده ﻣﯾﺷﮫ و زﻧﮓ ﻣﯾزﻧﮫ ﯾﮏ ﻣرد
ﮐت و ﺷﻠواری ﻗد ﺑﻠﻧد و ھﯾﮑﻠﯽ در را ﺑﺎز ﻣﯽ ﮐﻧﮫ و ﺑﮫ ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ :ﺷﻣﺎ؟ .ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ :ﻣﮭران ﮐﺎﺳﭘﯾن ھﺳﺗم }} .ﻣﮭران وارد
اون وﯾﻼ ﻣﯾﺷﮫ و ﻣﯽ ﺑﯾﻧﮫ ﮐﻠﯽ ﻧﮕﮭﺑﺎن ﺑﺎ ﻣﺳﻠﺳل ﺗوی ﺣﯾﺎط وﯾﻼ ھﺳﺗن" ﯾﮑﯽ ﻣﯾﺎد و ﻣﮭران را ﻣﯽ ﮔرده و ﻣﮭران را راھﻧﻣﺎﯾﯽ ﻣﯽ
ﮐﻧﮫ ﺑﮫ داﺧل وﯾﻼ و ﻣﮭران وﻗﺗﯽ داﺧل ﻣﯾﺷﮫ ھﯾﭻ ﮐس ﻧﺑود وﻟﯽ ﯾﮏ دﻓﻊ ﯾﮏ ﻣرد ﺣدود  40ﺳﺎﻟﮫ ﻣﯾﺎد{{ و ﺑﮫ ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ :ﺧوش
آﻣدﯾن ﺧﺎن داداش ﯾﺎ ﺑﮭﺗره ﺑﮕم آﻗﺎی ﮐﺎﺳﭘﯾن" اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧداره؟ .ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ :ﺑرای ﺷﻣﺎ ﻧﮫ .اون ﻣرد ﻣﯾﮕﮫ :ﻣن ھﻣون ﮐﻠﮫ ﮔﻧده ای
ھﺳﺗم ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺧواﯾن ﺑﺎھﺎش ﺷرﯾﮏ ﺑﺷﯾن اﻟﺑﺗﮫ ﮐﻠﮫ ﮔﻧده اﺳم ﺧوﺑﯽ ﻧﯾﺳت ﻣن ﺗرﺟﯽ ﻣﯾدم اﺳم ﺧودم را ﺑﮕن" ﻣن }} ﺳﯾﺎﻣﮏ
رﯾﺎﺳﯽ {{ ھﺳﺗم .ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ :از دﯾدن ﺗون ﺧوش ﺣﺎﻟم .رﯾﺎﺳﯽ ﻣﯾﮕﮫ :ﺧﯾﻠﯽ ﺧوب ﺑﮭﺗره ﺑرﯾم ﺳر اﺻل ﻣطﻠب" طﺑﻖ ﺗﺣﻘﯾﻘﺎﺗﯽ ﮐﮫ
ﻣن ﮐردم ﺷﻣﺎ ﺧﺎﻧواده ﻣﺎﻓﯾﺎ ﺧوﺑﯽ را ﺗﺷﮑﯾل دادﯾن و ﺧﯾﻠﯽ ﺳرﯾﻊ ھم دارﯾن ﭘﯾﺷرﻓت ﻣﯽ ﮐﻧﯾن .ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ :ﺷﻣﺎ اﯾن ﭼﯾزھﺎ را از
ﮐﺟﺎ ﻣﯽ داﻧﯾد؟ ! .رﯾﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﺧﻧده و ﻣﯾﮕﮫ :آﻗﺎی ﮐﺎﺳﭘﯾن ﻣن ھﻣﮫ ﭼﯾز را ﻣﯽ داﻧم و اﻟﺑﺗﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﮕم ﮐﺎر ﺷﻣﺎ ھم ﺧﯾﻠﯽ ﺧوب ﺑود ﭼون
ھﯾﭻ ﻣدرﮐﯽ از ﺧودﺗون ﺑﮫ ﺟﺎ ﻧزاﺷﺗﯾن" ﺣﺎﻻ ﺑﮭﺗر ﮐﮫ روی ﭼﯾز اﺻﻠﯽ ﺗﻣرﮐز ﮐﻧﯾم و اون اﯾن ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﻏﯾر از ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ و ﭼﻧد ﺗﺎ
ﮐﺎزﯾﻧو ﭼﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ای ﺑرای آﯾﻧده دارﯾن؟ .ﻣﮭران از ﺳوال ھﺎی رﯾﺎﺳﯽ ﺧﯾﻠﯽ ﻣﺷﮑوک ﺷد ﺑود و ﯾﮏ ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ دور و ﺑراش
اﻧداﺧت و ﮔﻔت :آﻗﺎی رﯾﺎﺳﯽ ﻣن ﭼطور ﻣﯽ ﺗواﻧم ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اﻋﺗﻣﺎد ﮐﻧم؟ .رﯾﺎﺳﯽ ﻣﯾﮕﮫ :اﮔﮫ ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧﯽ ﻣن ﭘﻠﯾﺳم ﮐﮫ ﺳﺧت در
اﺷﺗﺑﺎھﯽ و اﻣﺎ ﺑرای اﻋﺗﻣﺎد ﮐردن ﻣن ﻣﯽ ﺗواﻧم از ﺷﻣﺎ ھﻣﺎﯾت ﮐﻧم و ﺑﺎ ھم اون رﻗﯾب ﺗون ﻧﺎﺑود ﮐﻧﯾم .ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ :ﺧﯾﻠﯽ ﺧوب"
ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻣن ﻗﺎﭼﺎق ﺳوﺧت ھﺳت .رﯾﺎﺳﯽ ﻣﯾﮕﮫ :ﮐﺎراش ﺳﺧت ﺗر .ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ :اﻣﺎ ﺳود ﺑﯾﺷﺗری داره )) .ﻣﮭران و رﯾﺎﺳﯽ درﺑﺎره
اﯾن ﻣوﺿوع ﺑﺎ ھم ﺻﺣﺑت ﮐردن و درآﺧر ﺑﺎ ھم دﺳت دادن ﮐﮫ ﻧﺷﺎﻧﮫ ﺗواﻓﻖ ﺑود" ﻣﮭران از آن وﯾﻼ آﻣد ﺑﯾرون و رﻓت ﺧﺎﻧﮫ اش
در ﺧﺎﻧﮫ ﭘﯾﻣﺎن و رﺣﻣﺎن در اﻧﺗظﺎر ﻣﮭران ﺑودن ﮐﮫ ﺑﺎ دﯾدن آﻧﮭﺎ اﺳﺗرﺳﯽ ﮐﮫ داﺷﺗن از ﺑﯾن رﻓت .ﻣﮭران ھﻣﮫ ﭼﯾز را ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﮔﻔت
اﻣﺎ ﻣﮭران ﺑﻌد از ﻋﯾد ﺑﺎ ﻣﻠﯾﮑﺎ ازدواج ﮐرد و ﺣﺎج ﻓرج و ﺧﺎﻧواده اش را دﻋوت ﮐرد اﻣﺎ ﻓﻘط ﺳﮭراب آﻣد ﺑﮫ ﻣراﺳم ﻋروﺳﯽ اش"
ﻣﮭران ﭘدر ﻣﻠﯾﮑﺎ را آزاد ﮐرد و ﯾﮏ ﺧﺎﻧﮫ ﮐوﭼﮏ ﺑﮫ او داد" درﮔﯾری ﺑﯾن ﻧﺻﯾر ﻋزراﺋﯾل و ﻣﮭران ﺑﺎﻻ ﮔرﻓت اﯾن درﮔﯾری ھﺎ
ﯾﮏ ﺧوﺑﯽ داﺷت و ﯾﮏ ﺑدی" ﺑدی اش اﯾن ﺑود ﮐﮫ رﺣﻣﺎن در آﺧرﯾن ﺣﻣﻠﮫ ای ﮐﮫ ﺷد ﮐﺷﺗﮫ ﺷد و ﺧوﺑﯽ اش اﯾن ﺑود ﮐﮫ ﻧﺻﯾر ﻧﻣﯽ
ﺗواﻧﺳت ﺑﺎ ﺷﺎھﭘورﻏﻼﻣرﺿﺎ ﭘﮭﻠوی ﺷرﯾﮏ ﺷود ﭼون در درﮔﯾری ﺑﺎ رﻗﯾب ﺑود" ﻣﻠﯾﮑﺎ ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐرد ﮐﮫ ﻣﮭران ﺗﺎﺟر ھﺳت و
ﺧﺑری از ﮐﺎرھﺎی اون ﻧداﺷت ﺑﻌد از ﮐﺷﺗﮫ ﺷدن رﺣﻣﺎن ﻣﮭران ﮐم ﺣرف ﺷده ﺑود ﺑﺎ اﯾن ﮐﮫ ﻗﺑل از ﻣرگ رﺣﻣﺎن ﻣﮭران ﺑﺎ ﭘدر و
ﺑرادراش ﻗﻌط راﺑطﮫ ﮐرده ﺑود اﯾن ﺑرای ﻣﮭران ﺳﺧت ﺑود و ﻣﮭران در ﻓﺷﺎر روﺣﯽ ﺳﺧﺗﯽ ﺑﮫ ﺳر ﻣﯽ ﺑرد اﻣﺎ ﻣﻘﺎوﻣت ﻗوی
داﺷت .دو ﺧﺎﻧواده ﻣﮭران و ﻧﺻﯾر ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮫ ﻣذاﮐره ﮔرﻓﺗن و ﺷرط اﺻﻠﯽ اﯾن ﻣذاﮐره رو در رو ﺷدن ھر دو رﺋﯾس دو ﺧﺎﻧواده
ﺑودن .ﻗرار ﻣذاﮐره در ﯾﮏ اﻧﺑﺎر ﺑزرگ ﺑﯾرون از ﺷﮭر ﮔذﺷﺗﮫ ﻣﯾﺷﮫ" ﻣﮭران و ﭘﯾﻣﺎن و ﺑﺎ ﭼﻧد ﺗﺎ از اﻓراد ﻣﺳﻠﺢ ﺷون ﻣﯾرن ﺑﮫ
آﻧﺟﺎ .ﯾﮏ اﻧﺑﺎری ﺑﯾرون از ﺷﮭر و ﯾﮏ ﺑرق روﺷن ﺑود و ﯾﮏ ﻣﯾز وﺳط و دوﺗﺎ ﺻﻧدﻟﯽ آن طرف ﻣﯾز دو ﻧﻔرﻧﺷﺳﺗﮫ ﺑودن ﯾﮑﯽ
ﭼﺎق ﺑود و ﯾﮑﯽ ﻻﻏر ﺗر ﮐﮫ داﺷت ﺳﯾﮕﺎر ﻣﯽ ﮐﺷﯾد ((.ﻣﮭران و ﭘﯾﻣﺎن آﻣدن داﺧل و روی ﺻﻧدﻟﯽ ﻧﺷﺳﺗن ﭘﯾﻣﺎن ﮔﻔت :ﺧوب ﮐﯽ
اول ﺷروع ﻣﯾﮑﻧﮫ؟ .اون ﻣرد ﭼﺎق ﻣﯾﮕﮫ :ﻣن آﻗﺎی ﻣراﮐﺷﯽ ھﺳﺗم ﻣﺷﺎور رﺋﯾس ﺧﺎﻧواده .ﭘﯾﻣﺎن ﻣﯾﮕﮫ :ﻣن ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﺻﺣﺑت ﮐردم ﺑودم
ﭘﺷت ﺗﻠﻔن درﺳﺗﮫ؟ .ﻣراﮐﺷﯽ ﻣﯾﮕﮫ :ﺑﻠﮫ" ﻣن ﺑﺎﯾد ﺑﮕم ﮐﮫ . ...ﻣﮭران ﺻﺣﺑت ﻣراﮐﺷﯽ را ﻗﻌط ﻣﯽ ﮐﻧﮫ و ﻣﯾﮕﮫ :ﺷﻣﺎ ﻣﺷﺎور داگ
ﺑزرگ ﻧﺑودﯾن؟ .ﻣراﮐش ﺑﺎ ﮐﻣﯽ ﺧﺟﺎﻟت ﻣﯾﮕﮫ :ﺑﻠﮫ" داﺷﺗم ﻣﯽ ﮔﻔﺗم ﻣﺎ از ﺷﻣﺎ ﺧﺎﺻﺗﯽ دارﯾم و اون اﯾن ﮐﮫ . ...ﯾﮏ دﻓﻊ ﻧﺻﯾر
ﻋزراﺋﯾل ﮐﮫ داﺷت ﺳﯾﮕﺎر ﻣﯽ ﮐﺷﯾد ﻣﯾﮕﮫ :ﻓﮑر ﻧﻣﯽ ﮐردم اﯾن ﻗدر ﺑﭼﮫ ﺑﺎﺷﯽ" اﯾن ﮐﺎر ﺟﺎی واس ﺑﭼﮫ ھﺎ ﻧﯾﺳت .ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ:
دﯾﮕﮫ دوره ﺷﻣﺎ ﭘﯾری ھﺎ ﺳر آﻣده .ﻣراﮐﺷﯽ ﻣﯾﮕﮫ :ﺑﮭﺗر ﺑرﯾم اﺻل ﻣطﻠب .ﻧﺻﯾر ﻣﯾﮕﮫ :اﺻل ﻣطﻠب اﯾﻧﮫ ﮐﮫ ﻣﺎ ﺗﻣﺎم اون ﻗﺳﻣت
ھﺎی ﮐﮫ ﺷﻣﺎ روﺷون ﺣﮑﻣراﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﯾد را ﻣﯽ ﺧواﯾم .ﻧﺻﯾر ﺳﯾﮕﺎرﺷو ﺧﺎﻣوش ﻣﯽ ﮐﻧﮫ و ﭘﯾﻣﺎن ﻣﯾﮕﮫ :اﻣﺎ ﻣﺎ اﯾن ﮐﺎر را ﻧﻣﯽ
ﺗواﻧﯾم ﺑﮑﻧﯾم ﭼون اﯾن واﻗﻌﺂ ﺑﭼﮫ ﮔﺎن ھﺳت .ﻣراﮐﺷﯽ ﻣﯾﮕﮫ :ﻣﺗﺂﺳﻔﺎﻧﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﮕم ﮐﮫ ﭘس . ...ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ :ﭘس ﻣﯽ ﺟﻧﮕﯾم .ﻧﺻﯾر
ﻋزراﺋﯾل ﻣﯾﮕﮫ :ﺗو زﯾﺎد دوام ﻧﻣﯾﺎری ﺑﭼﮫ .ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ :ﺻدای ﮐﻠﻧﮓ ﮔورت ﺑﮫ ﮔوش ﻣﯾرﺳﮫ ﭘﯾرﻣرد .ﻣﮭران و ﭘﯾﻣﺎن از اوﻧﺟﺎ
ﻣﯾرن و آدرس ﺧﺎﻧﮫ ﻧﺻﯾر را ﭘﯾدا ﻣﯽ ﮐﻧن" ﻣﮭران ﺑﮫ ھﻣﮫ آﻣﺎده ﺑﺎش ﻣﯾده" ﻗﺑل اﯾﻧﮑﮫ ﺑره ﻣﻠﯾﮑﺎ ﻣﯽ ﺧواﺳت ﺑﮭش ﯾﮏ ﭼﯾزی ﺑﮕﮫ
و ﻣﮭران ﻣﯾﺎره ﺗوی اﺗﺎق و ﺑﻌدش ﻣﯾﮕﮫ :ﯾﮏ ﺧﺑر ﺧوب ﺑرات دارم .ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ :ﭼﯽ؟ ! .ﻣﻠﯾﮑﺎ ﻣﯾﮕﮫ :ﺗو ﻗرار ﭘدر ﺑﺷﯽ .ﻣﮭران
ﺑﻌد از ﭼﻧد وﻗت ﻟﺑﺧﻧد ﺑﮫ ﻟب ھﺎﯾش ﻣﯾﺎد و ﻣﯾﮕﮫ :ﺗو اﯾﻧو ﮐﯽ ﻓﮭﻣﯾدی؟ .ﻣﻠﯾﮑﺎ ﺑﺎ ﺧوش ﺣﺎﻟﯽ ﻣﯾﮕﮫ :اﻣروز ﺻﺑﺢ" راﺳﺗﯽ ﭼرا ﺗوی
ﺣﯾﺎط اﯾن ﻗدر ﺷﻠوغ؟! .ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ :ﻣن ﻣﯽ ﺧوام ﺑرم ﯾﮏ ﺟﺎی .ﻣﻠﯾﮑﺎ ﻣﯾﮕﮫ :ﻣﯽ ﺧوای اﯾن ھﻣﮫ ﻣﺣﺎﻓظ ﺑﺎ ﺧودت ﺑﺑری؟! ﻣﮕﮫ
ﻣﯽ ﺧوای ﺑری ﺟﻧﮓ؟ .ﻣﮭران ﺑﮫ ﻣﻠﯾﮑﺎ ﮔﻔﺗﮫ ﺑود ﮐﮫ اﯾن ھﺎی ﮐﮫ اﺳﻠﺣﮫ ﺑدﺳﺗن و اﯾﻧﺟﺎ ھﺳﺗن و ﺑﺎ ﻣن اﯾن ور و آن ور ﻣﯾﺎن ﺑرای
ﻣﺣﺎﻓظت ھﺳﺗن ﮐﮫ ﻣﻠﯾﮑﺎ ھم اﯾن ﺣرف ھﺎ را ﻗﺑول ﮐرده ﺑود اﻣﺎ در ﭘﺎﺳﺦ اﯾن ﺳوال ﻣﻠﯾﮑﺎ ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ :اﮔﮫ ﺑﭼﮫ ﭘﺳر ﺑود اﺳم اش
رو ﺑزار ﮐوروش و اﮔﮫ دﺧﺗر ﺑود ﺑزار آرﻣﯾﺗﺎ .ﻣﻠﯾﮑﺎ ﺑﺎ ﻟﺑﺧﻧد و ﺷوﺧﯽ ﻣﯾﮕﮫ :ﯾﮏ ﺟوری ﻣﯾﮕﯽ اﻧﮕﺎر ﺷﺎﯾد ﺑر ﻧﮕردی )) .ﻣﻠﯾﮑﺎ
ﯾﮏ ﻧﺎراﺣﺗﯽ در ﭼﮭره ﻣﮭران ﻣﯽ ﺑﯾﻧﮫ ﮐﮫ ﻟﺑﺧﻧد را از روی ﻟﺑﺎن ﻣﻠﯾﮑﺎ ﻣﯽ ﮔﯾره و از اوﻧﺟﺎ ﻣﻠﯾﮑﺎ ﺑﮫ ﮐﺎری ﮐﮫ ﻣﮭران ﻣﯽ ﮐﻧﮫ ﺷﮏ
ﻣﯽ ﮐﻧﮫ و ﮐﻧﺞ ﮐﺎو ﻣﯾﺷﮫ ﮐﮫ ﺑدوﻧﮫ اﻣﺎ ﻣﮭران ﻣﯾره ﺑﺎ اﺳﻠﺣﮫ ﻣﺧﺻوص داگ ﺑزرگ ﮐﮫ ﺧﺎﺋﻧﯾن و دﺷﻣﻧﺎن اش را ﺑﺎ اون ﻣﯽ ﮐﺷت.

ﺧﺎﻧﮫ ﻧﺻﯾر ﻋزراﺋﯾل ﺑﯾرون ﺷﮭر ﺑود و ﺧﺎﻧﮫ ﺑﺳﯾﺎر ﺑزرﮔﯽ ﺑود .اﻓراد ﻣﮭران وارد ﺣﯾﺎط ﻣﯽ ﺷن و در را ﺑﺎز ﻣﯽ ﮐﻧن و ﺗﯾر
اﻧدازی ﺷروع ﻣﯾﺷﮫ و ﭼﻧد ﺗﺎ ﻣﺎﺷﯾن ﮐﮫ اﻓراد ﻣﮭران ﺗوش ﺑودن وارد ﺣﯾﺎط ﻣﯽ ﺷن و ﻣﮭران ھم ﺑﺎ آﺧرﯾن ﻣﺎﺷﯾن وارد ﺣﯾﺎط ﻣﯾﺷﮫ
و ﭘﯾﺎده ﻣﯾﺷﮫ و از ﺻﻧدوق ﻋﻘب ﻣﺎﺷﯾن ﯾﮏ ﺑﺎزوﮐﺎ ﺑﯾرون ﻣﯾﺎره و ﺗﯾر ﺗوش ﻣﯾزاره و ﺷﻠﯾﮏ ﻣﯽ ﮐﻧﮫ ﺑﮫ ﺳﻣت دﯾوارﺧﺎﻧﮫ ﯾﮏ
ﺳوراخ ﺑزرگ ﺑﮫ وﺟود ﻣﯾﺎد ﻣﮭران ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺳﻠﺳل و وﯾﻧﭼﺳﺗر وارد ﺳوراخ ﻣﯾﺷﮫ ﺧﺎک ھﻣﮫ ﺟﺎ را ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود و ﭼﻧد ﻟﺣظﮫ
ﺗﯾراﻧدازی ھﺎ ﻗﻌط ﺷد ﺑود ﯾﮏ دﻓﻊ اوﻧﺟﺎ ﻣراﮐﺷﯽ را ﻣﯽ ﺑﯾﻧﮫ ﮐﮫ ﺑﺎ اﺳﺗراب داﺷت ﭘول ھﺎ ﺷو ﻣﯽ رﯾﺧت ﺗوی ﭼﻣدان و ﻧﺎﮔﮭﺎن
ﻣﮭران رو دﯾد داﺷت در ﻣﯾرﻓت ﮐﮫ ﻣﮭران ﺑﺎ ﻣﺳﻠﺳل اون زد ﺗوی ﭘﺎش و ﻣﮭران رﻓت ﺑﺎﻻ ﺳراش و اﺳﻠﺣﮫ ﻣﺧﺻوص داگ ﺑزرگ
ﮐﮫ ﺑﺎھﺎش ﺧﺎﺋﻧﯾن و دﺷﻣﻧﺎن اش را ﻣﯽ ﮐﺷت ﺑﯾرون آورد و ﯾﮏ ﮔﻠوﻟﮫ ﺗوی ﻣﻐز ﻣراﮐﺷﯽ ﺧﺎﻟﯽ ﮐرد ﺑﻌد رﻓت ﺑﮫ اﺗﺎق ﺑﻘﻠﯽ ﭼﻧد
ﻧﻔر اوﻧﺟﺎ ﺑودن و ﻣﺗوﺟﮫ ورود ﻣﮭران ﺷدن و ﻣﮭران آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﮔﻠوﻟﮫ ﺑﺳت و رﻓت ﺗﺎ رﺳﯾد ﺑﮫ اﺗﺎق ﻧﺻﯾر ﻋزراﺋﯾل دو ﻧﻔر ﺑﮭش
داﺷﺗن ﺣﻣﻠﮫ ﻣﯽ ﮐردن و ﻣﮭران ﻣﺳﻠﺳل را آورد ﺑﯾرون ﭼون ﺗﯾر اش ﺗﻣﺎم ﺷد ﺑﺎ وﯾﻧﭼﺳﺗر ﮐﺷت ﺧﯾﻠﯽ ﺳرﯾﻊ و ﻧﺻﯾر ﻋزراﺋﯾل
داﺷت درﻣﯾرﻓت ﮐﮫ ﻣﮭران زد ﺗوی ﭘﺎش و اﻓﺗﺎد و اﺳﻠﺣﮫ ھم اﻓﺗﺎد و ﻣﮭران رﻓت ﺑﺎﻻ ﺳراش اﺗﺎق اش ﺗﺎرﯾﮏ ﺑود و ﯾﮏ ﭘﻧﺟره ﻧور
ﺧورﺷﯾد را وارد اﺗﺎق ﮐرده ﺑود ﻣﮭران اﺳﻠﺣﮫ داگ ﺑزرگ را ﺑﯾرون آورد(( و ﮔﻔت :اﯾﻧﺟﺎ دﯾﮕﮫ آﺧرش .و ﯾﮏ ﮔﻠوﻟﮫ ﺗوی ﻣﻐز
.ﻧﺻﯾرﻋزراﺋﯾل زد

)) ﻣﮭران ﺑﺎ ﮐﺷﺗن ﻧﺻﯾرﻋزراﺋﯾل ﻗﺎﭼﺎق ﺟﻧوب ﮐﺷور را ﺑدﺳت آورده ﺑود و ﺑﺎ اﯾن ﮐﺎر ھم ﭘول دارﺗر و ھم ﭘرﻗدرت ﺗر ﻣﯽ ﺷد
اﻣﺎ ﺑرای ﭘر ﻗدرت ﺗر ﺷدن ﮐﺎرھﺎی زﯾﺎدی ھﺳت ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از ﻣﮭم ﺗرﯾن آﻧﮭﺎ ﺧرﯾدن ﺑﺧﺷﯽ از ﻣﺟﻠس ﺷورای ﮐﺷور ﮐﮫ اون زﻣﺎن
ﻣﯽ ﮔﻔﺗن ﻣﺟﻠس ﺷورای ﻣﻠﯽ" اﮐﺛر ﻣﺎﻓﯾﺎ ﺑزرگ اﯾن ﮐﺎر را ﻣﯽ ﮐﻧن و ﻣﮭران ھم ﮐﮫ اﯾن ﻗدرﭘول داﺷت و ﻗﺎﭼﺎق اش ھم ﺑﯾﺷﺗر ﻣﯽ
ﺷد ﺑﺎﯾد اﯾن ﮐﺎر را ﻣﯽ ﮐرد آن ھم از طرﯾﻖ رﯾﺎﺳﯽ" ﻣﮭران و ﭘﯾﻣﺎن داﺷﺗن ﺗوی اﺗﺎق ﺑﺎ ھم درﺑﺎره اﯾن ﻣوﺿوع ﺻﺣﺑت ﻣﯽ ﮐردن
ﻣﻠﯾﮑﺎ ﮐﮫ از ﮐﻧﺎر اﺗﺎق رد ﻣﯾﺷد ﺻدای آﻧﮭﺎ را ﺷﻧﯾد و ﭘﺷت در ﻓﺎل ﮔوش واﯾﺳﺗﺎد ﮐﮫ ﺑﻔﮭﻣﮫ درﺑﺎره ﮐﺎر ﻣﮭران ﺣرف ﻣﯽ زﻧن ﯾﺎ
ﻧﮫ .ﻣﻠﯾﮑﺎ ﭼﯾزھﺎی درﺑﺎره ﺧرﯾدن ﻣﺟﻠس ﺷﻧﯾد ﮐﮫ ﺧﯾﻠﯽ ﺗﻌﺟب ﮐرده ﺑود و ﺑﯾﺷﺗراز ﻗﺑل ﮐﻧﺟﮑﺎو ﺷد ﮐﮫ اﺻﻶ ﭼرا ﻣﮭران ﺑﺧواد
ﻣﺟﻠس را ﺑﺧره؟ و ﺳواﻻت زﯾﺎدی در ذھن اش ﺑﮫ وﺟود آﻣد .ﺣﺎﻻ ﺷﺎﯾد ﺷﻣﺎ ﺑراﺗﺎن ﺳوال ﭘﯾش آﻣده ﺑﺎﺷﮫ ﮐﮫ اﯾن ھﻣﮫ ﮐﺷت و
ﮐﺷﺗﺎرﭘﯾش آﻣد ﭼرا ﭘﻠﯾس دﺧﺎﻟﺗﯽ ﻧﮑرد؟ ﺣﺎﻻ ﻣﺎ ﻣﯾرﯾم ﺑﮫ اداره ﭘﻠﯾس ﺑﺎ ھﻣﺎن ﺷﮭرﺑﺎﻧﯽ ﺗﺎ ﭘﺎﺳﺦ اﯾن ﺳوال را ﺑﮕﯾرﯾم .اداره
ﺷﮭرﺑﺎﻧﯽ ﺷﻠوغ ﺑود و ﭼون ﻗرار ﺑود ﺳروان ھﺎ و ﺳرﮔرد ھﺎ و ﺳرھﻧﮓ ھﺎ در ﯾﮏ ﺟﻠﺳﮫ ﺣﺿورداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷن و اﯾن ﺟﻠﺳﮫ را
ﺳروان ﺟﻠﯾﻠﯽ ﺗﺷﮑﯾل داد و اﯾن ﺳروان ﺟﻠﯾﻠﯽ ھﻣﺎن ﺟﻣﺷﯾد ﺑود ﮐﮫ ﺑﮫ ﺟﺎی ﻧﺎﺻر ﮐﮫ ﺗﯾرﺧورده ﺑود آﻣده ﺑود و اون ﯾﮏ ﻧﻔوذی
ﺑود .ﺟﻠﺳﮫ ﺗوی ﯾﮏ اﺗﺎق ﺑزرگ ﺗﺎرﯾﮏ و ﺑﺎ ﯾﮏ دﺳﺗﮕﺎه ﺗوﮔراف روﺷن ﺷد و ﺳروان ﺟﻠﯾﻠﯽ ﺗوﺿﯾﺢ ﻣﯽ داد(( و ﻣﯽ ﮔﻔت :ﺑﮫ ﻧﺎم
ﺧداوﻧد ﺑﺧﺷﻧده ﻣﮭرﺑﺎن" ﺧﯾﻠﯽ ﺧوب ھﻣﺎن طور ﮐﮫ ﺧﺑر ھﺎ ﺑﮫ ﮔوش ﺗﺎن رﺳﯾده در اواﯾل ﭘﺎﯾﯾز ﺳﺎل  39ﺧﺎﻧواده ھﺎی ﻣﺎﻓﯾﺎ
درﮔﯾری ﺷدﯾدی را ﺑﺎ ھم آﻏﺎز ﮐردن" ﻣﺣﻣد رﺿﺎ ﮐﺎﺳﭘﯾن ﻣﻌروف ﺑﮫ داگ ﺑزرگ ﮐﮫ درﮔﯾری را ﺑﺎ ﻧﺻﯾرﻋﻣﺎدی ﻣﻌروف ﺑﮫ
ﻧﺻﯾر ﻋزراﺋﯾل آﻏﺎزﮐرد و آﺧراش ﺑﺎﻋث ﮐﺷت ﺷدن ﻣﺣﻣدرﺿﺎ ﮐﺎﺳﭘﯾن ﺷد اﻣﺎ اﯾن ﭘﺎﯾﺎن راه ﺧﺎﻧواده ﻣﺎﻓﯾﺎ ﮐﺎﺳﭘﯾن ﻧﺑود ﺷﺧص
دﯾﮕری ﺑﮫ ﻧﺎم ﻣﮭران ﮐﺎﺳﭘﯾن ﮐﮫ اﺻﻶ ﻧﺳﺑﺗﯽ ﺑﺎ ﻣﺣﻣدرﺿﺎ ﮐﺎﺳﭘﯾن ﻧداره و ﻓﻘط ﻧﺎم ﻓﺎﻣﯾﻠﯽ ﺷون ﯾﮑﯽ ھﺳت اﻣﺎ ﻣﮭران ﮐﺎﺳﭘﯾن ﮐﮫ
ﻣﻌروف ﺑود ﺑﮫ ﻣﺎزﯾﺎر ﺟﻼد و اﻻن ﻣﻌروف ﺷده ﺑﮫ ﺧﺎن داداش" ﻣﮭران ﮐﺎﺳﭘﯾن در اﻧﺗﻘﺎم ﮔرﻓﺗن ﻣﺣﻣدرﺿﺎ ﮐﺎﺳﭘﯾن از ﻧﺻﯾر
ﻋﻣﺎدی ﺑود و ﻣوﻓﻖ ھم ﺷد در ھﻣﯾن اواﺧر ﻧﺻﯾر ﻋﻣﺎدی را ﮐﺷت اﻣﺎ ﻣﮭران ﮐﺎﺳﭘﯾن ﮐﮫ ﻗﺎﭼﺎق ﺷﻣﺎل ﮐﺷور ﯾﻌﻧﯽ از ﻏرب ﺗﺎ
ﺷرق ﮐﺷور ھم ﮐﮫ زﯾرﺳﻠطﮫ ﺧوداش داﺷت ﺑﺎ ﮐﺷﺗن ﻧﺻﯾر ﻋﻣﺎدی ﺣﺎﻻ ﺟﻧوب ﮐﺷور را ھم ﺑر ﺳﻠطﮫ ﺧوداش در آورد و اﯾن
ﯾﻌﻧﯽ ﮐل ﮐﺷور و ﯾﮏ ﻗدرت ﺑﺳﯾﺎر زﯾﺎد ﮐﮫ ﺧطرﻧﺎک اﺳت}} .ھﻣﯾن ﺟوری ﮐﮫ ﺳروان ﺟﻠﯾﻠﯽ ﺗوﺿﯾﺢ ﻣﯽ داد ﻋﮑس ھﺎی ﻣﺣﻣد
رﺿﺎ ﮐﺎﺳﭘﯾن و ﻧﺻﯾر ﻋﻣﺎدی و ﻣﮭران ﮐﺎﺳﭘﯾن روی ﭘرده ﻧﺷﺎن ﻣﯽ داد{{ ﺳروان ﺟﻠﯾﻠﯽ اداﻣﮫ ﻣﯽ داد :ﺧﺎﻧواده ﻣﺎﻓﯾﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﮭران
ﮐﺎﺳﭘﯾن ﺑرﮔرﻓﺗﮫ از ﻧظﺎم ﺧﺎن دادﺷﯽ ھﺳت ﯾﻌﻧﯽ رﺋﯾس ﺧﺎﻧواده ﻟﻐب ﺧﺎن داداش را دارد ﮐﮫ اﻟﺑﺗﮫ اﯾن ﻧظﺎم ﺧﯾﻠﯽ ﻗدﯾﻣﯽ ھﺳت و از
ﯾﺎد ھﺎ رﻓﺗﮫ ﺑود ﮐﮫ ﺣﺎﻻ ﻣﮭران ﮐﺎﺳﭘﯾن اون را زﻧده ﮐرد اﻣﺎ ﺟدا از اﯾن ﻗﺿﺎﯾﺎ ھﻣﮫ ﻣﺎﻓﯾﺎ ﺧطرﻧﺎک ھﺳﺗن اﻣﺎ اﯾن ﻣﮭران ﮐﺎﺳﭘﯾن
ﯾﮏ ﭼﯾزی ﺑد ﺗر از ﺧطرﻧﺎک ھﺳت اون ﯾﮏ ﺟﺎﻧﯽ و ﻣن ﺑﺎ ﭼﺷم ھﯽ ﺧودم دﯾدم ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از ﺧﻼف ﮐﺎران را ﮐﮫ ﻋﺿو ﺧﺎﻧواده
ﻧﺻﯾر ﻋﻣﺎدی ﺑود ﺑﺎ ﺳﺎطور ﺗﮑﮫ ﺗﮑﮫ ﮐرد و در ھﻣﺎن ﺷب ﯾﮑﯽ از ھﻣﮑﺎران ﺧوب ﻣﺎ را ﮐﺷت ﻣن ﺧودم آﻧﺟﺎ ﺑودم وﻟﯽ ﺑﮫ ﻋﻧوان
ﯾﮏ ﻧﻔوذی ﻧﺗواﻧﺳﺗم ﮐﺎری ﺑﮑﻧم و ﺧﯾﻠﯽ ﺧودم را ﮐﻧﺗرل ﮐرد" از ھﻣﮫ ﺑد ﺗر اﯾﻧﮑﮫ ﻣﮭران ﮐﺎﺳﭘﯾن ھﯾﭻ ﻣدرﮐﯽ از ﺧوداش ﺑﺟﺎ ﻧﻣﯽ
ﮔذاره وﻟﯽ ﻣﺎ ھﻧوز در ﭘﯽ ﻣدرک ھﺳﺗﯾم و ﻣن اﯾن ﺗوﺿﯾﺣﺎت را دادام ﮐﮫ ﺗﺎ ﺷﻣﺎ ﺑﯾﺷﺗر اﯾن آدم ھﺎی ﺧطرﻧﺎک را ﺑﺷﻧﺎﺳﯾد و ﻣﺎ
دﺳت ﺑﮫ دﺳت ھم ﺑدﯾم ﺗﺎ ﮐﺷور را از ﺣﺿور اﯾن آدم ھﺎی ﺧطر ﻧﺎک و ﺟﺎﻧﯽ ﺣﻔظ ﮐﻧﯾم" ﻣن ﺧطم ﺟﻠﺳﮫ را اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻧم ﺧﺳﺗﮫ
ﻧﺑﺎﺷﯾد .ﺑﻌد از ﺟﻠﺳﮫ ﺳرھﻧﮓ ﺳﻠﯾم ﻧژاد ﺳروان ﺟﻠﯾﻠﯽ را ﻣﯽ ﺧواد ﺑﯾﺎد ﺗوی اﺗﺎق اش" ﺳروان ﺟﻠﯾﻠﯽ ﻣﯾﺎد و اﺣﺗرام ﻧظﺎﻣﯽ ﻣﯾزاره
ﺳرھﻧﮓ ﺳﻠﯾم ﻧژاد داﺷت ﺳﯾﮕﺎر ﻣﯽ ﮐﺷﯾد" ﺑﮫ ﺳروان ﺟﻠﯾﻠﯽ ﮔﻔت :ﺟﻠﺳﮫ ﺧوﺑﯽ ﺑرﮔزار ﮐردی .ﺳروان ﺟﻠﯾﻠﯽ ﮔﻔت :ﻣﻣﻧوﻧم ﻗرﺑﺎن.
ﺳرھﻧﮓ ﺳﻠﯾم ﻧژاد ﮔﻔت :دﻧﺑﺎل ﮐردن ﻣﺎﻓﯾﺎ ﯾﺎ ھﻣون ﭘﺎ ﭘﯾﭻ ﺷدن ﺷون ﮐﺎر ﺧﯾﻠﯽ ﺧطر ﻧﺎﮐﯽ ھﺳت ﭘﺳر" ﺗو ﻣﻣﮑن ﺟوﻧت رو ﺳر
اﯾن راه از دﺳت ﺑدی .ﺳروان ﺟﻠﯾﻠﯽ ﻣﯾﮕﮫ :ﻣن اﯾن ﻟﺑﺎس ﭘوﺷﯾدم ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﺑزرﮔﯽ رو ھم ﺑﮫ دوش ﮔرﻓﺗم" ﻣن وظﯾﻔﮫ ام اﯾﻧﮑﮫ
ﮐﺷورم را از اﯾن ﻣﺎﻓﯾﺎ ﮐﮫ ﺧطرﻧﺎک ﺗرﯾن ﺧﻼف ﮐﺎرھﺎ ﺗوی ھرﺟﺎﻣﻌﮫ ای ھﺳﺗن را از ﺑﯾن ﺑﺑرم .ﺳرھﻧﮓ ﻧژاد ﮔﻔت :ﺷﻧﯾدم ﺑﮫ
زودی ﻋروﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﯽ؟ .ﺳروان ﺟﻠﯾﻠﯽ ﻣﯾﮕﮫ :ﺑﻠﮫ ﻗرﺑﺎن .ﺳرھﻧﮓ ﺳﻠﯾم ﻧژاد ﮔﻔت :ﻣراﻗب ﺑﺎش ﮐﮫ ﻋروﺳﯽ ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﻋزا ﻧﺷﮫ.

ﺳروان ﺟﻠﯾﻠﯽ ﻣﯾﮕﮫ :ﻣن ﻣﻧظورﺗون ﻧﻣﯾﻔﮭﻣم ﻗرﺑﺎن؟ ! .ﺳرھﻧﮓ ﺳﻠﯾم ﻧژاد ﮔﻔت :ﺗو ھم ﻣﺛل ﭘﺳرم ﻣﯽ ﻣوﻧﯽ" اﯾﻧﺟوری ﮐﮫ ﺗو داری
ﺑﺎ اﯾن ﻣﺎﻓﯾﺎ ﺷﺎخ ﺗو ﺷﺎخ ﻣﯾﺷﯽ ﺿرﺑﮫ ﻗوی ﻣﯽ ﺧوری ازﺷون .ﺳروان ﺟﻠﯾﻠﯽ ﺑﺎ اﻋﺗﻣﺎد ﺑﮫ ﻧﻔس ﺑﺎﻻ ﻣﯾﮕﮫ :از ﮐﺟﺎ ﻣﻌﻠوم ﺿرﺑﮫ ﻣن
ﻗوی ﺗر ﻧﺑﺎﺷﮫ؟ .ﺳرھﻧﮓ ﺳﻠﯾم ﻧژاد ﮔﻔت :ﺿرﺑﮫ ﺗو ﻗوی ﻧﯾﺳت اوﻧﮭﺎ ﮔﻧده ﺗر از ﺗو رو ﺟوری ﺿرﺑﮫ ﻣﯽ زﻧن ﮐﮫ طرف دﯾﮕﮫ
ازﺟﺎش ﭘﺎ ﻧﻣﯾﺷﮫ" ﺑﮫ ھر ﺣﺎل ﻣن ﺗﺟرﺑﮫ ھﺎی ﮐﮫ داﺷﺗم ﮔﻔﺗم ﺗﺻﻣﯾم ﺑﺎ ﺧودت ھﺳت)) .ﺳرھﻧﮓ ﺳﯾﮕﺎراش را ﺧﺎﻣوش ﻣﯽ ﮐﻧﮫ و
ﺳروان ﺟﻠﯾﻠﯽ ﻣﯾره .ﺣﺎﻻ ﻣﯾرﯾم ﺳراغ ﻣﮭران" ﻣﮭران ﺑﺎ ﻣﺷﮑﻼت زﯾﺎدی رو ﺑﺎ رو ﺷده ﺑود .ﯾﮏ روز ﺑﻌد از ظﮭر رﺿﺎ ﺑﺎ ﻟﺑﺎس
ﻣﺷﮑﯽ ﻣﯾﺎد ﺧﺎﻧﮫ ﻣﮭران ﻧﺎراﺣت ﺑود و زﯾر ﭼﺷم ھﺎﯾش ﮐﻣﯽ ﭘوف ﮐرده ﺑود اﻧﮕﺎر زﯾﺎد ﮔرﯾﮫ ﮐرده ﺑود" وﻗﺗﯽ ﻣﮭران ﭼﮭره و
ﭘﯾراھن ﻣﺷﮑﯽ رﺿﺎ را دﯾد ﻓﮭﻣﯾد ﮐﮫ ﯾﮑﯽ ﻣرده و رﺿﺎ ﺧﺑر ﺑدی ﺑراش آورده ((.رﺿﺎ ﺗوی ﺣﯾﺎط ﻣﻧﺗظر اﯾﺳﺗﺎده ﺑود ﻣﮭران ﻣﯾﺎد
و از رﺿﺎ ﻣﯽ ﭘرﺳﮫ :آدرﺳﮫ ﺧوﻧﮫ ﻣن رو از ﮐﺟﺎ ﭘﯾدا ﮐردی؟ .رﺿﺎ ﮔﻔت :ﺳﮭراب ﺑﮭم داده ﺑود .ﻣﮭران ﮔﻔت :ﺣﺎﻻ ﭼﯽ ﺷده ﮐﮫ
آﻣدی اﯾﻧﺟﺎ؟ .رﺿﺎ ﻣﯾﮕﮫ :ﺳﮭراب ﮐﺷﺗن .ﻣﮭران ﺑرای ﭼﻧد ﻟﺣظﮫ ﺧﺷﮏ اش ﻣﯽ زﻧﮫ و ﺑﻌد ﻣﯾﮕﮫ :ﮐﯾﺎ؟ ﮐﯽ؟ ﭼرا؟ .رﺿﺎ ﻣﯾﮕﮫ:
ﺳﺎواﮐﯽ ھﺎ دﯾﺷب ﺗوی دوﺗﺎ ﮐوﭼﮫ ﺑﺎﻻ ﺗر از ﺧوﻧﮫ ﻣﺎ ﮐﺷﺗن اش" ﺳﺎﻋت ﺣدود  10ﺷب ﺑود ﺻدای ﺗﯾر ﺷﻧﯾدﯾم و رﻓﺗﯾم دﯾدﯾم
ﺳﮭراب ﺗﯾر ﺧورده و وﻗﺗﯽ ﻣﺎ رﺳﯾدﯾم دﯾﮕﮫ داﺷت ﻧﻔس ھﺎی آﺧرش رو ﻣﯽ ﮐﺷﯾد .ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ :ﻣراﺳم ﺧﺎک ﺳﭘﺎری اش را اﻧﺟﺎم
دادﯾن؟ .رﺿﺎ ﻣﯾﮕﮫ :آره اﻣروز ﺻﺑﺢ .ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ :ﭼرا زود ﺗر ﺧﺑر ﻧدادی؟ .رﺿﺎ ﻣﯾﮕﮫ :ﺣﺎﻟم ﺧﯾﻠﯽ ﺑد ﺑود و ھﻧوز ھم ھﺳت" ﺑﮫ
زور ﺗواﻧﺳﺗﻧم ﺗﺎ اﯾﻧﺟﺎ ﺑﯾﺎم .ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ :ﺑﺟوم ﺑرﯾم .رﺿﺎ ﻣﯾﮕﮫ :ﺑﮭﺗره ﮐﮫ ﻧﯾﺎی .ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ :ﭼرا؟ .رﺿﺎ ﻣﯾﮕﮫ :ﭼون اوﻧﺎ ﻓﮑر
ﻣﯽ ﮐﻧن ﺗو ﺑﺎﻋث ﮐﺷﺗﮫ ﺷدن ﺳﮭراب ﺷدی .ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ:ﻣن؟ ! ﭼﮫ رﺑطﯽ ﺑﮫ ﻣن داره؟ .رﺿﺎ ﻣﯾﮕﮫ :اوﻧﺎ ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧن ﺗو ﺳﺎواﮐﯽ
ھﺳﺗﯽ .ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ :ﺗو ﭼﯽ ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧﯽ؟ .رﺿﺎ ﺳﮑوت ﻣﯽ ﮐﻧﮫ)) .ﻣﮭران ﺑﯽ ﺧﯾﺎل ﻧﺷد و ﺑﺎ دوﺗﺎ ﻣﺎﺷﯾن و ﺑﺎ ﭼﻧد ﺗﺎ از ﻣﺣﺎﻓظﯾن
اش رﻓت ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﺣﺎج ﻓرج .ھﻣﮫ ﻣﺷﮑﯽ ﭘوﺷﯾده ﺑودن"ﺗوی ﺣﯾﺎط ﻣﺎدر ﺳﮭراب ﯾﻌﻧﯽ ﺳﻣﯾﮫ ﺧﺎﻧم روی ﭘﻠﮫ ﻧﺷﺳﺗﮫ ﺑود و دﺳت
راﺳت اش را ﮔذاﺷﺗﮫ ﺑود روی ﭘﯾﺷﺎﻧﯽ اش و ﺑﮫ زﻣﯾن ﺧﯾر ﺷده ﺑود" ﺣﺎج ﻓرج ﺗوی اﺗﺎق داﺷت ﻗرآن ﻣﯽ ﺧواﻧد و ﻟﯾﻼ ﺧﺎﻧم ھم
داﺷت ﺣﯾﺎط را ﺟﺎرو ﻣﯽ ﮐرد اﻣﺎ ﺑﺎ ورود ﻣﮭران ھﻣﮫ ﭼﯾز ﺗﻐﯾﯾر ﮐرد ((.ﻟﯾﻼ ﺧﺎﻧم ﺑﮫ رﺿﺎ ﮔﻔت :ﭼرا اﯾﻧو آوردی؟ .ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ:
ﮐﺳﯽ ﻣﻧو ﻧﯾﺎورد ﻣن ﺧودم اوﻣدم .ﺣﺎج ﻓرج ﮐﮫ ﺗوی ﺧﺎﻧﮫ ﺑود ﺻدا را ﺷﻧﯾد و ﻗرآن را ﺗﻣﺎم ﮐرد و ﺑﺳت و ﺑوﺳﯾد ﮔذاﺷت روی
ﺗﺎﻗﭼﮫ .ﻟﯾﻼ ﺧﺎﻧم ﺑﮫ ﻣﮭران ﮔﻔت :ﺑرای ﭼﯽ اوﻣدی اﯾﻧﺟﺎ؟ ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ ﻋﺻﺎب ﻣﺎ رو ﺑﯾﺷﺗر داﻏون ﮐﻧﯽ؟ .ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ :ﺑرای ﭼﯽ
اوﻣدن ﻣن ﻋﺻﺎب ﺷﻣﺎ رو داﻏون ﻣﯽ ﮐﻧﮫ؟ .ﻟﯾﻼ ﺧﺎﻧم ﻣﯾﮕﮫ :ﻋﺟب روی داری ﺗو .ﺣﺎج ﻓرج از ﺧﺎﻧﮫ ﻣﯾﺎد ﺑﯾرون در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ
ﺗﺳﺑﯾﮫ دﺳت اش ﺑود" ﻣﮭران ﺑﮫ ﺣﺎج ﻓرج ﺳﻼم ﮐرد و ﺣﺎج ﻓرج ﻋﻠﯾﮏ ﮔرﻓت .ﻟﯾﻼ ﺧﺎﻧم ﮔﻔت :اﮔﮫ ﺗو ﺳﮭراب ﻟو ﻧﻣﯽ دادی اون
اﻻن زﻧده ﺑود .ﻣﮭران ﺑدﺟور ﻋﺻﺑﺎﻧﯽ ﻣﯾﺷﮫ و ﻣﯾﮕﮫ :ﻣن رو ﺑﮫ ﭼﮫ ﮔﻧﺎھﯽ ﻣﺣﮑوم ﻣﯽ ﮐﻧﯾن؟ ﺑﮫ ﮔﻧﺎھﯽ ﮐﮫ ﻧﮑردم؟ .ﻟﯾﻼ ﺧﺎﻧم
ﻣﯾﮕﮫ :ﺑﺎ ﻟو دادن ﺑﮫ ﺛروت رﺳﯾدی .ﺳﻣﯾﮫ ﺧﺎﻧم ﺑﮫ آراﻣﯽ ﻣﯾﮕﮫ :ﮐﺎر اون ﻧﺑود" ﺳﮭراب ﯾﮏ دﻓﺗرﭼﮫ رو داﺷت ﮐﮫ ﺗوی اون اﺳﺎﻣﯽ
ﺗﻣﺎم ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺗوی اﯾن ﻣﻧطﻘﮫ در اﯾن دوﺳﺎل اﺧﯾر ﺑرای ﺳﺎواک ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐردن را ﻧوﺷﺗﮫ ﺑود" ﺧودش ﯾﮏ ﺷب آﺧر ﺑﮭم اﯾﻧو
ﮔﻔت و ﺧﯾﻠﯽ ھم ﺧوش ﺣﺎل ﺑود ﻣﯽ ﮔﻔت ﻣﯽ دوﻧﺳﺗم ﻣﮭران ھﻣﭼﯾن آدﻣﯽ ﻧﯾﺳت .ﺑﺎ اﯾن ﺣرف ھﺎی ﮐﮫ ﺳﻣﯾﮫ ﺧﺎﻧم ﻣﺎدر ﺳﮭراب زد
ﻟﯾﻼ ﺧﺎﻧم ﺧﻔﮫ ﺧون ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود" ﻣﮭران ﮔﻔت :دﯾﮕﮫ ﺣرﻓﯽ واس ﮔﻔﺗن ﻧﻣﯽ ﻣوﻧﮫ .ﻣﮭران ﺑﮫ ﺳﻣﯾﮫ ﺧﺎﻧم ﺑﺎﺑت ﻣرگ ﺳﮭراب ﮔﻔت:
ھرﭼﯽ ﻣن ﺑﮕم ﺣﺎل ﺷﻣﺎ را ﺑﮭﺗره ﻧﻣﯽ ﮐﻧﮫ و ﻣن ھم ﻧﻣﯽ ﺗوﻧم ﺷﻣﺎ رو درک ﮐﻧم ﭼون ﻓرزﻧدم را ازدﺳت ﻧدادم وﻟﯽ ﻓﻘط اﻣﯾدوارم
اﻣﯾد ﺗون رو از دﺳت ﻧدﯾن )).ﺷﻧﯾدﯾن ﻣﯽ ﮔن ﭼﺷم آدم آﯾﻧﮫ درون آدم ھﺳت؟" ﻣﮭران وﻗﺗﯽ داﺷت ﻣﯾرﻓت ﺗوی ﺣﯾﺎط ﯾﮏ دﻓﻊ
ﭼﻣﺎﻧش ﺑﮫ ﭼﺷم ﺷﮭﻧﺎز اﻓﺗﺎده ﺑود ﮐﮫ ﺷﮭﻧﺎز داﺷت از ﺧﺎﻧﮫ ﻣﯽ آﻣد ﺑﯾرون ھﻣراه ﺑﺎ ﺳﯾﻧﯽ و ﭼﺎی" ﺷﮭﻧﺎز وﻗﺗﯽ ﭼﺷﻣﺎن ﻣﮭران را
دﯾد ﻓﮭﻣﯾد ﮐﮫ اﯾن ﻣﮭران اون ﻣﮭران ﻧﯾﺳت ﮐﮫ آﻣده ﺑود ﺧﺎﺳﺗﮕﺎرﯾش" آره اﯾن ﻣﮭران ﺧﯾﻠﯽ ﭼﯾز ھﺎﯾش را در درون ﺧوداش ﮐﺷﺗﮫ
ﺑود .ﻣﮭران از اوﻧﺟﺎ رو ﺑرای ھﻣﯾﺷﮫ ﺗرک ﮐرد و ﻣﺷﮑﻠﯽ ﮐﮫ ﺗوی ﮔذﺷﺗﮫ داﺷت ﺑود رو ﺣل ﮐرد اﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﻣﺷﮑل زﻣﺎن ﺣﺎل ﺑود و
اون ﻣﺷﮑل ﻣﻠﯾﮑﺎ ﺑود ﮐﮫ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﮭران ﺑدﺑﯾن ﺷده ﺑود و ﻣﺷﮑل زﻣﺎن آﯾﻧده ھم ﮐﮫ ﺳروان ﺟﻠﯾﻠﯽ ﺑود ﮐﮫ ﺑزودی ﺧﺑراش ﺑﮫ
ﻣﮭران ﻣﯾرﺳﮫ((.

ﻣﮭران و ﭘﯾﻣﺎن ﯾﮏ روز ﺻﺑﺢ آﻓﺗﺎﺑﯽ داﺷﺗن ﺣﺳﺎب و ﮐﺗﺎب ﻣﯽ ﮐردن ﮐﮫ ﺗﻠﻔن زﻧﮓ ﺧورد و ﭘﯾﻣﺎن ﮔوﺷﯽ ﺑرداﺷت ﯾﮏ دﻓﻊ رﻧﮓ
از ﺻورت اش ﭘرﯾد و ﮔوﺷﯽ ﻗﻌط ﮐرد و ﺑﮫ ﻣﮭران ﮔﻔت :ﻣﮭران ﺑﺟوم" دو ﺗﺎ ﻣﺎﺷﯾن ﻣﻌﻣور ﺑﺎ ﺣﮑم ﻗﺿﺎﯾﯽ دارن ﻣﯾﺎن اﯾﻧﺟﺎ ﺑرای
ﺑﺎزرﺳﯽ ﺧوﻧﮫ .ﻣﮭران ﺗﺎ اﯾن ﺷﻧﯾد ﺷوﮐﮫ ﺷد و ﮔﻔت :ﺣﺎﻻ ﭼﯾﮑﺎر ﮐﻧﯾم؟ .ﭘﯾﻣﺎن ﻣﯾﮕﮫ :ﺑﺎﯾد اول ﻧﮕﮭﺑﺎن ھﺎی ﺗوی ﺣﯾﺎط ﺧﻠﻊ ﺳﻼح
ﮐﻧﯾم .ﻣﮭران ﮔﻔت :ﺗو ﺑرو اﯾن ﺑﮫ ﻧﮕﮭﺑﺎن ھﺎ ﺑﮕو ﺑﻌد ﺑرﯾم ﺗوی اﻧﺑﺎری ﮐﺎﻻھﺎ رو ﺑﺑرﯾم زﯾر زﻣﯾن" ﺑﺟوم)) .ﺧﺎﻧﮫ ﻣﮭران از ﺷﮭر
دور ﺑود ﯾﻌﻧﯽ ﺣدود  30ﯾﺎ  40دﻗﯾﻘﮫ طول ﻣﯽ ﮐﺷﯾد ﺗﺎ ﺑرﺳن ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﻣﮭران ﺑرای ھﻣﯾن ﺳرﯾﻊ ﮐﺎﻻ ھﺎی ﻗﺎﭼﺎق ﺑﮫ زﯾر زﻣﯾن
ﻣﺧﻔﯽ ﺑردن" ﻣﮭران در ﯾﮏ ﮐﯾﻠو ﻣﺗری ﺧﺎﻧﮫ اش دو ﻧﻔر را ﮔذاﺷﺗﮫ ﺑود ﺗﺎ اﮔر ﮐﺳﯽ ﯾﺎ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﺑﺧوان ﺣﻣﻠﮫ ﮐﻧن ﯾﺎ ﺑﺧوان ﻏﺎﻓﻠﮕﯾر
ﮐﻧن آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﺑﯾﺳم ﺑﮫ ﻣﮭران ﺧﺑر ﻣﯾدن و ﺟﺎی ﺑودن ﮐﮫ ﮐﺳﯽ اون ھﺎ رو ﻧﻣﯽ دﯾد وﻟﯽ اون ھرﮐﯽ ﮐﮫ از ﺟﺎده رد ﻣﯾﺷد را ﻣﯽ دﯾدن
و اﯾن ﻓﮑر ﺧود ﻣﮭران ﺑود .ﺑﮫ ﻣﮭران ﺧﺑر دادن و ﻣﮭران و ﭘﯾﻣﺎن رﻓﺗن ﺗوی اﺗﺎق و ﺑﮫ ﺣﺳﺎب و ﮐﺗﺎب ﺷون اداﻣﮫ دادان و اﺳﻠﺣﮫ
ھﺎ ھم ﺗوی زﯾرزﻣﯾن ﻣﺧﻔﯽ ﭘﻧﮭﺎن ﮐردن" اون زﯾر زﻣﯾن در واﻗﻊ زﯾر اﻧﺑﺎر ﺑود و از ﺧود اﻧﺑﺎر ﺑزرگ ﺗر ﺑود .ﺳروان ﺟﻠﯾﻠﯽ ﮐﮫ
اﯾن ﺣﮑم را ﺑﺎ ﮐﻠﯽ زﺣﻣت ﺗواﻧﺳت ﺑﮕﯾره ﭘﯾﺎده ﺷد و در زد در ﺑﺎز ﺷد و ﮐﺎرت ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ را ﻧﺷﺎن داد و ھﻣﯾن طور ﺣﮑم را و
ﻣﻌﻣوران وارد ﺣﯾﺎط ﺷدن .ﻣﻠﯾﮑﺎ ﮐﮫ داﺷت داﺧل اﺗﺎق اش ﮐﺗﺎب ﻣﯽ ﺧواﻧد ﺻدا را ﺷﻧﯾد رﻓت ﮐﻧﺎر ﭘﻧﺟره ﮐﮫ ﯾﮏ دﻓﻊ درد زاﯾﻣﺎن

اش ﺷروع ﺷد ھﻣﯾن روز ھﺎ ﺑود ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﭼﮫ اش را ﺑﮫ دﻧﯾﺎ ﻣﯽ آورد .ﻣﮭران و ﭘﯾﻣﺎن آﻣدن ﺑﯾرون از ﺧﺎﻧﮫ و داﺧل ﺣﯾﺎط ﺳروان
ﺟﻠﯾﻠﯽ ﺑﺎ ﻣﮭران ھم ﭼﺷم ﺗوی ﭼﺷم ﺷد" ﻣﮭران ﺗﻌﺟب زده ﺑود ﭼون اﺻﻶ روح اش ھم ﺧﺑر ﻧداﺷت ﮐﮫ ﺟﻣﺷﯾد ﮐﮫ ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐرد
ھﻣﺎن ﻣﻌﻣور ﻧﻔوذی ﺑﺎﺷﮫ" ﺳروان ﺟﻠﯾﻠﯽ ﺣﮑم را ﺑﮫ ﻣﮭران ﻧﺷﺎن داد ﭘﯾﻣﺎن ﺑﮫ ﻋﻧوان وﮐﯾل ﻣﮭران ﺣﮑم را ﮔرﻓت و ﺧواﻧد ﺣﮑم
درﺳت ﺑود و ﻣﻌﻣورﯾن وارد ﺧﺎﻧﮫ ﺷدن(( ﺳروان ﺟﻠﯾﻠﯽ ﺑﮫ ﻣﮭران ﮔﻔت :اﻧﺗظﺎراش رو ﻧداﺷﺗﯽ؟ از اﯾن ﺑﮫ ﺑﻌد اﻧﺗظﺎر ﺧﯾﻠﯽ ﭼﯾزھﺎ
رو ﮐﮫ ﻧداری ﺑرات اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺗﮫ ﺗو دﯾﮕﮫ آﺧر ﺧطﯽ ﻣﮭران .ﻣﮭران ﺑﺎ ﺗﻌﺟب ﻣﯾﮕﮫ :ﺗو؟ ! . ...ﯾﮏ دﻓﻊ ﯾﮏ ﭘﯾش ﺧدﻣت ﻣﯾﺎد و
ﺣرف ﻣﮭران ﻗﻌط ﻣﯾﺷﮫ و اون ﭘﯾش ﺧدﻣت ﺑﮫ ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ :آﻗﺎ آﻗﺎ ﺧﺎﻧم دردش ﮔرﻓﺗﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﺑرﯾﻣش ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن .ﻣﮭران ﮔﻔت :ﯾﮏ
ﻣﺎﺷﯾن ﺳواراش ﮐﻧﯾن و ﺑﺑرﯾدش .ﻣﻌﻣوران ﭼﯾزی ﭘﯾدا ﻧﻣﯽ ﮐﻧن و ﺟﻠﯾﻠﯽ ﺑﮫ ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ :اﯾن ﺑﺎر ﺗواﻧﺳﺗﯽ در ﺑری وﻟﯽ دﻓﻊ ﺑﻌد از
اﯾن ﺧﺑرا ﻧﯾﺳت .ﺳروان ﺟﻠﯾﻠﯽ ﺑﺎ ﻣﻌﻣوراش ﻣﯾره و ﻣﮭران و ﭘﯾﻣﺎن ﺧﯾﺎل ﺷون راﺣت ﻣﯾﺷﮫ .ﯾﮏ ﺳﺎﻋت ﺑﻌد از ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن زﻧﮓ
ﻣﯾزﻧن و ﻣﯽ ﮔن ﻣﻠﯾﮑﺎ ﯾﮏ ﭘﺳر ﺑﮫ دﻧﯾﺎ آورده و ﻣﮭران ﭘدر ﺷد .ﻣﮭران ﻓردا ﺻﺑﺢ ﺑﺎ ﭘﯾﻣﺎن و رﯾﺎﺳﯽ ﺟﻠﺳﮫ ﻣﯾزاره و ﺑﺣث ﺟﻠﺳﮫ
ھم ﺳروان ﺟﻠﯾﻠﯽ ﺑود .ﭘﯾﻣﺎن ﮔﻔت :ﺑﮫ ﺗﯾر ﺑﺳﺗن اش ھم ﮐﮫ درﺳت ﻧﯾﺳت؟ .ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ :ﻧﮫ" اون ﺣﺗﻣﺂ ﯾﮏ اﺳﻠﺣﮫ ھﻣراه ﺧودش
داره و اﻻن ھم ﺣواس اش ﺟﻣﻊ ﺗر ازﻗﺑﻠﮫ درﺿﻣن اوﻧﺎﯾﯽ ﮐﮫ اﯾن ﺟوری ﮐﺷﺗﯾم ﺷون آدﻣﺎﯾﯽ ﺑودن ﮐﮫ ﻓﻘط ﺑﻠد ﺑودن از اﺳﻠﺣﮫ
اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧن وﻟﯽ اﯾن ﯾﮏ اﻓﺳر ﭘﻠﯾس و آﻣوزش دﯾده ھﺳت و اﺣﺗﻣﺎل اﯾﻧﮑﮫ در ﺑرار ﺗﯾراﻧدازی ﺟون ﺧودش را ﻧﺟﺎت ﺑده ﺧﯾﻠﯽ
زﯾﺎد .رﯾﺎﺳﯽ ﻣﯾﮕﮫ :ﻣﯽ ﺧوای ﯾﮑﯽ رو ﺑﻔرﺳﺗم ﺗوی ﻣﺣل ﮐﺎرش ﺳم ﺑرﯾزه ﺗوی ﭼﺎﯾش؟ .ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ :ﻧﮫ" اﯾن ﮐﺎر ﺳﺧﺗﯽ و
اﺣﺗﻣﺎل ﻣوﻓﻖ ﺷدن اش ھم ﺧﯾﻠﯽ ﮐم" اﻣﺎ ﻣن ﯾﮏ ﻓﮑر ﺑﮭﺗری دارم)) .ﺳروان ﺟﻠﯾﻠﯽ ﺳر ظﮭر ﺑود ﮐﮫ از اداره ﻣﯾر ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ اش"
ﺧﺎﻧﮫ اش ﺗوی ﯾﮏ ﺧﯾﺎﺑﺎن ﺧﻠوت ﺑود و در ﺧﺎﻧﮫ اش ﻣﺎدراش و ﻧﺎﻣزداش زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐردن ﺳروان ﺟﻠﯾﻠﯽ ﭼﻧد ﺳﺎﻟﯽ ﺑود ﮐﮫ ﭘدراش
ﻓوت ﮐرده ﺑود .وﻗﺗﯽ ﺳروان ﺟﻠﯾﻠﯽ آﻣد داﺧل ﺣﯾﺎط ﻣﺎدراش روی اﯾوان ﻧﺷﺳﺗﮫ ﺑود و داﺷت ﺳﺑزی ﭘﺎک ﻣﯽ ﮐرد و ﻧﺎﻣزداش ھم
داﺷت ﺣﯾﺎط ﺟﺎرو ﻣﯽ ﮐرد" ﺳروان ﺟﻠﯾﻠﯽ ﺳﻼم ﮐرد ﻣﺎدر و ﻧﺎﻣزداش ﻋﻠﯾﮏ ﮔرﻓﺗن و ﺳروان ﺟﻠﯾﻠﯽ ﮐت اش را در آورد و داد ﺑﮫ
ﻧﺎﻣزداش رﻓت روی ﭘﻠﮫ ﻧﺷﺳﺗﮫ(( ﻣﺎدراش ﺑﮫ او ﮔﻔت :ﮐﺎرای ﻋروﺳﯽ ردﯾف ﮐردی؟ .ﺳروان ﺟﻠﯾﻠﯽ ﮐﻔش ھﺎﯾش را در آورد و
ﮔﻔت :آره ﻣﺎدر آره ﻋزﯾزم" ﺣﺎﻻ ﭼرا اﯾن ﻗدر ﻧﮕراﻧﯽ؟ .ﻣﺎدراش ﻣﯾﮕﮫ :اوﻟﯾن ﮐﮫ ﺗو ﻣﺎدر ﻧﯾﺳﺗﯽ ﻧﻣﯽ دوﻧﯽ ﯾﮏ ﻣﺎدر وﻗﺗﯽ
ﭘﺳراش را ﺗوی ﻟﺑﺎس دوﻣﺎدی ﻣﯽ ﺑﯾﻧﮫ ﭼﮫ ﺣﺎﻟﯽ ﻣﯾﺷﮫ" دوم اﯾﻧﮑﮫ ﻣن ﮐﮫ ﻏﯾر از ﺗو دﯾﮕﮫ ﺑﭼﮫ ای ﺗوی دﻧﯾﺎ ﻧدارم" ﺳوم اﯾﻧﮑﮫ آﺧﮫ
ﭘدرﺻﻠواﺗﯽ ﺗو ﻧﻣﯽ ﮔﯽ  3ﺳﺎل ﻧﺎﻣزدی ﻧﺎﻣوس ﻣردم ﮔﻧﺎه داره" ﻣﺎدر و ﭘدرش از ﻣن ﺳوال ﻣﯽ ﮐردن ﭘس ﮐﯽ ﻣﯽ ﺧواد اﯾن دوﻣﺎد
ﻣﺎ ﻋروﺳﯽ راه ﺑﻧدازه؟ .ﺳروان ﺟﻠﯾﻠﯽ رﻓت ﮐﻧﺎر ﺣوض و ﺑﺎ ﻟﺑﺧﻧد ﮔﻔت :ﻣﺎدرﺟﺎن دﯾﮕﮫ ﺻﺑر ﻧداره ﮐﮫ آﺧر اﯾن ھﻔﺗﮫ ﻋروﺳﯽ ھم
ﻣﯽ ﮔﯾره ﺗﺎزه ﺗو ﺧودت ﮐﮫ ﺑﮭﺗر ﻣﯽ دوﻧﯽ ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﺑﮫ ﺧﺎطر درﺟﮫ ھﺎی ﭘﺎﯾﻧﯽ ﮐﮫ داﺷﺗم ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﺳﺗم ﭘول ﺑرای ﻋروﺳﯽ ﺟﻣﻊ ﮐﻧم
وﻟﯽ ﺣﺎﻻ ﺑﺎ اﯾن درﺟﮫ ﮐﺎر ﻋروﺳﯽ ھم ﺗﻣﺎم ﻣﯽ ﮐﻧم .ﻣﺎدراش ﻣﯾﮕﮫ :اﻧﺷﺎﷲ .ﺳروان ﺟﻠﯾﻠﯽ ﮐﻧﺎر ﺣوض وﺿوع ﻣﯾﮕﯾره و ﻣﯾره
ﺗوی ﺧﺎﻧﮫ ﺑرای ﻧﻣﺎز ﺧواﻧدن .ﻧﻣﺎزاش ﺗﻣﺎم ﻣﯾﺷﮫ و ﻣﺎدر و ﻧﺎﻣزدش داﺷﺗن ﺳﻔره ﭘﮭن ﻣﯽ ﮐردن" ﻧﺎﻣزداش ﺑﺷﻘﺎب ھﺎ را آورد و ﺑﺎ
ﺧﻧده و ﺧوش ﺣﺎﻟﯽ ﺑﮫ ﺳروان ﺟﻠﯾﻠﯽ ﮔﻔت :ﺑﺎورت ﻣﯾﺷﮫ ﺑﺎﻻﺧره ﺑﻌد از  3ﺳﺎل ﻧﺎﻣزدی دارﯾم ﻋروﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ! .ﺳروان ﺟﻠﯾﻠﯽ
ﻣﯾﮕﮫ :دﯾﮕﮫ ﭼﮫ ﺑﺎورت ﺑﺷﮫ ﭼﮫ ﻧﺷﮫ ﻣﺎ آﺧر ھﻔﺗﮫ ﻋروﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﯾم .ﻣﺎدر ﺳروان ﺟﻠﯾﻠﯽ از ﺗوی آﺷﭘز ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻠﻧد ﻓرﯾﺎد ﻣﯾزﻧﮫ و
ﻣﯾﮕﮫ :ﺷﮑﯾﻼ ﮐﺟﺎی ﻋروس ﮔﻠم ﺑﯾﺎ اﯾن ﺗﻧﮓ آب ﺑﮕﯾر ﺑﺑر ﺳر ﺳﻔره)) .ﻣﯾرﯾم ﺳراغ ﻣﮭران" ﺻﺑﺢ روز ﺑﻌد ﻣﻠﯾﮑﺎ را از ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن
ﻣرﺧص ﮐردن .ﺑﭼﮫ ﺗوی اﺗﺎق ﺧواب ﻣﮭران و ﻣﻠﯾﮑﺎ ﺧواب ﺑود و ﻣﮭران ﻣﯾره ﺑﺎﻻ ﺳراش و ﺑﮫ ﺻورت ﺑﭼﮫ ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﻧﮫ و وﻗﺗﯽ
اون ﺧواب ﻧﺎز را ﺗوی ﺻورت ﺑﭼﮫ اش ﻣﯽ ﺑﯾﻧﮫ ﻟﺑﺧدی روی ﻟب اش ﻣﯾﺎد ﯾﮏ دﻓﻊ ﻣﻠﯾﮑﺎ ﻣﯾﺎد ﺗوی اﺗﺎق(( ﻣﮭران ﻣﯽ ﺧواﺳت
ﺑره ﮐﮫ ﻣﻠﯾﮑﺎ ﺑﮭش ﮔﻔت :ﺻﺑر ﮐن ﺑﺎھﺎت ﺣرف دارم وﻟﯽ اﯾﻧﺟﺎ ﺑﭼﮫ ﺧواﺑﯾده ﺑرﯾم ﺗوی اﺗﺎق ﮐﺎرت .ﻣﮭران و ﻣﻠﯾﮑﺎ ﻣﯾرن ﺗوی اﺗﺎق
ﮐﺎر ﻣﮭران و ﻣﻠﯾﮑﺎ ﻣﯾﮕﮫ :ﺣﺎﻻ ﮐﮫ ﺑﭼﮫ دار ﺷدﯾم ﻧﻣﯽ ﺧوای ﺑﮕﯽ دﻗﯾﻘﺂ ﮐﺎرت ﭼﯾﮫ؟ .ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ :ﺑﮭت ﮔﻔﺗﮫ ﺑودم ﮐﮫ ﮐﺎر
ﺗﺟﺎرت . ...ﻣﻠﯾﮑﺎ ﺑﺎ ﻋﺻﺑﺎﻧﯾت ﺣرف ﻣﮭران را ﻗﻌط ﻣﯽ ﮐﻧﮫ و ﻣﯾﮕﮫ :ﻧﮫ" ﻣن ﺧر ﻧﯾﺳﺗم ﻣﮭران ﻣن ﺑﮫ ﺗو اﻋﺗﻣﺎد ﮐردم ﻓﮑر ﮐردم
راﺳﺗش رو ﻣﯽ ﮔﯽ وﻟﯽ ﮐﺎر ﺗو ﺗﺟﺎرت ﻧﯾﺳت ﺑﮫ ﻣن راﺳﺗﺷو ﺑﮕو .ﻣﮭران ﻣﯾره روی ﺻﻧدﻟﯽ اش ﭘﺷت ﻣﯾز ﻣﯾﺷﯾﻧﮫ و ﯾﮏ ﻧﻔس
ﻋﻣﯾﻖ ﻣﯽ ﮐﺷﮫ و ﻣﯾﮕﮫ :ﺧﯾﻠﯽ ﺧوب ﺗو طﺎﻗت ﺷﻧﯾدن اش رو داری؟ .ﻣﻠﯾﮑﺎ ﻣﯾﮕﮫ :ﻣﮕﮫ ﺗو ﭼﯾﮑﺎری؟ .ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ :ﻣن رﺋﯾس
ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻی ﮐل ﮐﺷور ھﺳﺗم .ﻣﻠﯾﮑﺎ ﺷوﮐﮫ ﻣﯾﺷﮫ و ﺑﻌد ﻧﯾش ﺧﻧد ﻣﯾزﻧﮫ و ﻣﯾﮕﮫ :اﻣﮑﺎن ﻧداره ﺗو ﻓﻘط ﯾﮏ داﻧﺷﺟو ﺑودی ﭼطور
ﻣﻣﮑﻧﮫ اﯾﻧﻘدر ﺳرﯾﻊ ﺗوی اﯾن ﯾﮏ ﺳﺎل اﯾﻧﻘدر . ...ﻣﮭران ﺣرف ﻣﻠﯾﮑﺎ ﻗﻌط ﻣﯽ ﮐﻧﮫ و ﻣﯾﮕﮫ :آره" اﻣﮑﺎن اش ﻧﺑود ﮐﮫ اﯾﻧﻘدر ﮔﻧده
ﺑﺷم وﻟﯽ ﺗوی اﯾن دﻧﯾﺎ ﺧﯾﻠﯽ ﭼﯾزا ﻏﯾر ﻣﻣﮑن ﻣﯽ ﺗواﻧﮫ ﻣﻣﮑن ﺑﺷﮫ .ﻣﻠﯾﮑﺎ ﮐﮫ اﺷﮏ در ﭼﺷﻣﺎﻧش ﺟﻣﻊ ﺷده ﺑود و اﺧم ﮐرده ﺑود ﺑﮫ
ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ :ﺗو آدم ﮐﺷﺗﯽ؟ .ﻣﮭران ﺑﺎ ﺧون ﺳردی ﻣﯾﮕﮫ :آره  .ﻣﻠﯾﮑﺎ ﻣﯾﮕﮫ :ﭼﻧدﺗﺎ؟ .ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ :دﻗﯾﻖ ﻧﻣﯽ دوﻧم  15ﺗﺎ  20ﺗﺎ 30
ﺗﺎ ﺷﺎﯾد ھم ﺑﯾﺷﺗر .ﻣﻠﯾﮑﺎ ﻣﯾﮕﮫ :ﺗو آدم ﮐش ﺑودی ﺑﮫ ﻣن ﻧﮕﻔﺗﯽ؟ .ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ :ﺣﺎﻻ ﮐﮫ ﮔﻔﺗم .ﻣﻠﯾﮑﺎ ﻣﯾﮕﮫ :ﺑرای ﭼﯽ؟ .ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ:
ﺑرای ﭘول" ﺑرای ﻓﻘر .ﻣﻠﯾﮑﺎ ﻣﯾﮕﮫ :ﻣن وﻗﺗﯽ ﭘدرم ﺑرﺷﮑﺳت ﺷد ﺑﯽ ﭘول ﺑودم و ﻓﻘﯾر ﺷده ﺑودم وﻟﯽ آدم ﻧﮑﺷﺗم .ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ :ﺗو
ﭼﻧد ﺳﺎﻟت ﺑود ﮐﮫ ﭘدرت ﺑرﺷﮑﺳت ﺷد؟  25ﺳﺎل وﻟﯽ ﻣن از ﺑﭼﮫ ﮔﯽ ﺣﺎل روزم ھﻣون ﺑود" درﮔﯾری ﺧﺎﻧواده" ﺑﯽ ﭘوﻟﯽ" اﺳﺗرس و
ﺣﺳرت .ﻣﻠﯾﮑﺎ ﻣﯾﮕﮫ :ﺑﺧﺎطر اﯾﻧﺎ آدم ﮐﺷﺗﯽ؟ .ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ :ھﻣﯾﻧﺎ زﻧدﮔﯽ ﻣﻧو داﻏون ﮐردن" ﻓﻘط اﯾﻧﺎ ﻣﮭم ﻧﺑودن ﭼﯾز اﺻﻠﯽ اﯾن ﺑود
ﮐﮫ ﮐودﮐﯽ ﻣﻧو آروم ﮐﺷت" ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﺳﺗم ﻣﻧﺗظر دﯾدن ﮐﺷﺗن ﺟووﻧﯽ ﻣﺛل ﮐودﮐﯾم ﺑﺎﺷم .ﻣﻠﯾﮑﺎ ﻣﯾﮕﮫ :ﺗو ھم واس ھﻣﯾن آدم ﮐﺷﺗﯽ ﺗﺎ
اﻧﺗﻘﺎم ﺑﮕﯾری ھﺎ؟ .ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ :اﻧﺗﻘﺎم ﻓﻘط ﻋﻘده ھﺎ رو آروم ﻣﯽ ﮐﻧﮫ وﻟﯽ ﮐﺎر ﻣن دﯾﮕﮫ از اﯾن ﺣرف ھﺎ ﮔذﺷﺗﮫ ﺑود وﻗﺗﯽ ﻣﺎدرم
ﻣرﯾض ﺷد و ﻣرد دوﺑﺎره ﺑﯽ ﭘوﻟﯽ آﻣد ﺳراﻏم" ﻣن دﯾﮕﮫ ﺧﺳﺗﮫ ﺷده ﺑودم از ﻓرار ﮐردن از ﺑﯽ ﭘوﻟﯽ و ﺗﺻﻣﯾم ﮔرﻓﺗم ﮐﮫ ﺑﺟﻧﮕم
ﺣﺗﯽ ﺑﮫ ﻗﯾﻣت آدم ﮐﺷﺗن ھم ﺷده .ﻣﻠﯾﮑﺎ ﻣﯾﮕﮫ :ھﯾﭻ ﮐدوم از اﯾن ﺣرف ھﺎی ﮐﮫ زدی دﻟﯾل ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻧﻧده ای ﺑرای آدم ﮐﺷﺗﻧت ﻧﯾﺳت" ﺗو

ﯾﮏ آدم ﮐﺷﯽ .ﻣﮭران ﻣﯾﮕﮫ :ﻣردم ﺑرای ﯾﮏ ﻧﻔر ﻗﺎﺿﯽ ﻣﯾﺷن" ﺑراش ﺣﮑم ﺻﺎدر ﻣﯽ ﮐﻧن وﻟﯽ ھرﮔز درک اش ﻧﻣﯽ ﮐﻧن .ﻣﮭران
اداﻣﮫ ﻣﯾده :ﻣن ﮐﮫ ھرﭼﯽ ﺑﮫ ﺗو ﺑﮕم ﺗو ﻣﻧو درک ﻧﻣﯽ ﮐﻧﯽ ﭘس ﺑﮭﺗره ﮐﮫ ﺑرای ھﻣﯾﺷﮫ اﯾن ﺑﺣث ﺗﻣوم ﮐﻧﯾم .ﻣﻠﯾﮑﺎ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ
اﺷﮏ از ﭼﺷﻣﺎﻧش ﺟﺎری ﻣﯽ ﺷد از اﺗﺎق ﺧﺎرج ﺷد )).اﻣﺎ آﺧر ھﻔﺗﮫ ﻋروﺳﯽ ﺳروان ﺟﻠﯾﻠﯽ ﺑود ﮐﮫ ﻣﮭﻣﺎن ھﺎ ھﻣﮫ دم در ﺧﺎﻧﮫ اش
ﻣﻧﺗظر ﺑودن از ﺧﺎﻧﮫ ﺳروان ﺟﻠﯾﻠﯽ و ﻧﺎﻣزداش ﺑﯾرون آﻣدن و ﺳروان ﺟﻠﯾﻠﯽ رﻓت ﭼﻧد ﻣﺗر اون طرف ﺗر ﺗﺎ ﻣﺎﺷﯾن ﻋروس ﺑﯾﺎرد و
ﺳوار ﻣﺎﺷﯾن ﺷد ھﻣﮫ ﻟﺑﺧﻧد زده ﺑودن و ﺧوش ﺣﺎل ﺑودن ﺗﺎ ﺳروان ﺟﻠﯾﻠﯽ اﺳﺗﺎرت ﻣﺎﺷﯾن را زد ﻣﺎﺷﯾن ﻣﻧﻔﺟر ﺷد" ﺑﻠﮫ ﻣﮭران
ﺳروان ﺟﻠﯾﻠﯽ را ھم ﮐﺷت و از راه اش ﮐﻧﺎر زد و ﯾﮏ ﻣﺎدر و ﯾﮏ ﻋروس را داغ دار ﮐرد و ﺧﺑراش ﺗوی ھﻣﮫ روزﻧﺎﻣﮫ ھﺎ
ﻧوﺷﺗﮫ ﺷد(( و ﯾﮑﯽ از ﺧدﻣت ﮐﺎران ﮐﮫ روزﻧﺎﻣﮫ را در ﺣﺎل ﺗﻣﯾز ﮐردن ﺗوی اﺗﺎق ﻣﮭران دﯾدی و ﻋﮑس ﺳروان ﺟﻠﯾﻠﯽ را دﯾد و
روزﻧﺎﻣﮫ را آورد و ﺑﮫ ﻣﻠﯾﮑﺎ ﻧﺷﺎن داد و ﮔﻔت :ﺧﺎﻧم اون روزی ﮐﮫ ﺷﻣﺎ درد زاﯾﻣﺎن ﺗون ﺷروع ﺷد اﯾن آﻗﺎ اوﻣده ﺑود اﯾﻧﺟﺎ)) .ﻣﻠﯾﮑﺎ
ﮐﮫ روزﻧﺎﻣﮫ را ﺧواﻧد ﻣﺗوﺟﮫ ﺷد ﮐﮫ ﮐﺎر ﮐﺎر ﻣﮭران ھﺳت و از آن ﺑﮫ ﺑﻌد ﻣﻠﯾﮑﺎ ھﻣﯾﺷﮫ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐرد ﺑﭼﮫ اش را از ﻣﮭران ﺑﮫ
دور ﮐﻧﮫ و ﻧﻣﯾزاﺷت ﻣﮭران ﺑﭼﮫ را ﺑﻐل ﮐﻧﮫ .ﺷب ﺑود ﻣﮭران ﺗوی اﺗﺎق ﮐﺎراش ﮐﻧﺎر ﭘﻧﺟره اﯾﺳﺗﺎده ﺑود و ﺑﮫ ﺑﯾرون ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐرد و
.ﺻورت اش ﺗوی ﺷﯾﺷﮫ ﭘﻧﺟره اﻓﺗﺎده ﺑود و ﺑﮫ ﺧوداش ﮔﻔت :ﻣﮭران ﭘﺷﯾﻣوﻧﯽ؟ .و ﺧوداش ﭘﺎﺳﺦ داد :ھرﮔز
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