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ﻧﺎم داﺳﺗﺎن :ﯾﮏ ﻗرﺑﺎﻧﯽ ازﺟﮭﻧم
ﻧوﯾﺳﻧده :آﻻم ھﯾﺗﻠر
ﺳﺑﮏ:ﭘﺎﮔﺎﻧﺎ} آزﻣﺎﯾﺷﯽ{
ﺳﻼم .اﯾن داﺳﺗﺎن ﯾﮏ داﺳﺗﺎن ﺧﯾﺎﻟﯽ ﮐﮫ از ذھن ﺧودم در آوردم .ﺷﺧﺻﯾت ھﺎی
اﯾن داﺳﺗﺎن ھم از ذھن ﺧودم در آوردم ).ﺗوﺿﯾﺢ زﯾﺎدی ﻧﻣﯽ ﺗواﻧم ﺑﮭﺗﺎن ﺑدم
ﻓﻘط ﺑﮭﺗﺎن ﻣﯽ ﮔوﯾم ﮐﮫ:اﯾن داﺳﺗﺎن درﺑﺎره ﯾﮏ ﺑﯾﻣﺎر رواﻧﯽ ﮐﮫ از ﺟﺎﻣﻌﮫ ﯾﺎ
ﻣردم ﯾﮏ ﮐﯾﻧﮫ ﺑزرگ دارد ﮐﮫ ﺧودﺗﺎن ﻣﯽ ﺧواﻧﯾد ..ﺧﺎﻧﮫ دوﺑﻠﮑس ﮐﮫ ﻧزدﯾﮏ
ﺗﮭران و اطراف اش درﺧت .ﻧﺎھﯾد ﺻﺎﺣب ﺧﺎﻧﮫ اﺳت" او ﺣدود  51ﺳﺎل دارد
و ﺷﻐل اش ﻣﻌﻠﻣﯽ اﺳت و  4ﻓرزﻧد ﺧواﻧده ﮐﮫ  2ﺗﺎی آﻧﮭﺎ ﺑﺎ او زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧن.
ﻧﺎھﯾد در ﺳﺎل ھﺎی دور وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﺣﺎﻣﻠﮫ ﺑود ﭘﺳراش را در ھﻧﮕﺎم زاﯾﻣﺎن از
دﺳت ﻣﯾدھد و ھﻣﺳراش ھم ﭼﻧد ﺳﺎل ﺑﻌد ﻣﯽ ﻣﯾرد و آن دﯾﮕر ازدواج ﻧﻣﯽ ﮐﻧد.
ﻧﺎھﯾد ﯾﮏ دﺧﺗر ﺧواﻧده ﺑﮫ ﻧﺎم ﻟﯾﻼ ﮐﮫ ﺣدود  25ﺳﺎل ﺳن دارد و  2ﭘﺳر ﺧواﻧده
ﮐﮫ ﯾﮑﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم ﺳﺎﺳﺎن ﮐﮫ ﺧواھر زاده ﻧﺎھﯾد اﺳت " در ﮐودﮐﯽ ﭘدر و ﻣﺎدراش را
در ﯾﮏ ﺣﺎدﺛﮫ راﻧﻧدﮔﯽ از دﺳت ﻣﯾدھد" ﺣدود  20ﺳﺎل دارد و ﺧواھر ﺳﺎﺳﺎن
ﻓرﯾﺑﺎ ﺣدود  27ﺳﺎل ﺳن دارد و در ﺳوﺋد ﺗﺣﺻﯾل ﻣﯽ ﮐﻧد و آن ﯾﮑﯽ ﭘﺳر
ﺧواﻧده اش ﺑﮫ ﻧﺎم ﻣﮭرک ﺣدود 30ﺳﺎل دارد ﮐﮫ در ﮐﺎﻧﺎدا و در ﺷﮭر ﺗورﻧﺗو
زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد .ﻣﮭرک 2ﺳﺎل اﺳت ﭘدر و ﻣﺎدراش را در ﯾﮏ ﺣﺎدﺛﮫ اﻧﻔﺟﺎر ﮔﺎز
ﺧﺎﻧﮫ از دﺳت ﻣﯾدھد و ﺑرادر ﺑزرﮔﺗر آن ھم ﮐﮫ در ﻟس آﻧﺟﻠس زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد و
در ﮐﺎر ﺗﺟﺎرت و طراﺣﯽ ﺧﺎﻧﮫ اﺳت" ﻧﺎھﯾد ﺑﻌد از" از دﺳت دادن ﻓرزﻧد اش
ﺑﺎ ﺧﺎﻧواده ﻣﮭرک آﺷﻧﺎ ﺷد و آن ﻣوﻗﻊ ﻣﮭرک 6ﯾﺎ  7ﺳﺎل داﺷت ﮐﮫ از ﺗﮭران ﺑﮫ
ﯾﮑﯽ ازﺷﮭرﺳﺗﺎن ھﺎی در ﻣﺎزﻧدران ﮐﮫ زادﮔﺎه ﺷﺎن ﺑود ﻣﯾروﻧد و ﻧﺎھﯾد ﻋﻼﻗﮫ
زﯾﺎدی ﺑﮫ ﻣﮭرک داﺷت از آن ﻣوﻗﻊ ﺑﮫ ﺑﻌد دﯾﮕر ھﯾﭻ وﻗت ﻣﮭرک و ﺧﺎﻧواده اش
را ﻧدﯾد ﺗﺎ اﯾﻧﮑﮫ (...اﺳﻔﻧد ﻣﺎه _ﻧزدﯾﮏ ھﺎی ظﮭر ﺑود ﻧﺎھﯾد ﺧﺳﺗﮫ از ﺳر ﮐﺎر
آﻣد و ﺑﺎ ﻋﺟﻠﮫ در ﺧﺎﻧﮫ را ﺑﺎز ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻣﯽ رود ﺑﮫ ﺳﻣت آﺷﭘز ﺧﺎﻧﮫ و ﺷﻌﻠﮫ
ﮔﺎز را ﺧﺎﻣوش ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ ﻏذا ﻧﺳوزد ﮐﮫ ﯾﮏ دﻓﮫ ﺗﻠﻔن زﻧﮓ ﻣﯽ زﻧد و ﻧﺎھﯾد ﺑﺎ
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ﻋﺟﻠﮫ ﺗﻠﻔن را ﻣﯽ ﮔﯾرد و ﻣﯽ ﮔوﯾد :ﺑﻠﮫ ﺑﻔرﻣﺎﯾد؟ و ﯾﮏ ﻣرد ﺟواﻧﯽ از ﭘﺷت ﺧط
ﺑﺎ ﺷﮏ و ﺗردﯾد ﻣﯽ ﮔوﯾد :آﻧﺟﺎ ﺧﺎﻧﮫ ﺧﺎﻧم ﺻﺎﺑری اﺳت؟ و ﻧﺎھﯾد ﻣﯾﮕوﯾد :ﺑﻠﮫ"
ﺧودم ھﺳﺗم ﻋﻣر ﺗﺎن ﭼﯾﺳت؟ و ﺟوان ﭘﺷت ﺧط ﻣﯽ ﮔوﯾد :ﻣن ﻣﮭرک ﻓﻼﮐﯽ
ھﺳﺗم" از ﮐﺎﻧﺎدا ﺗﻣﺎس ﻣﯽ ﮔﯾرم و ﺑﺎ ﺧﺎﻧم ﻧﺎھﯾد ﺻﺎﺑری ﮐﺎر داﺷﺗم؟ و ﻧﺎھﯾد ﺑﺎ
ﻣﮑس و ھﯾﺟﺎن ﻣﯽ ﮔوﯾد :ﻣﮭرک ﺟﺎن ﺧودت ھﺳﺗﯽ؟! ھﻣﺎن ﻣﮭرک ﮐوﭼوﻟو؟!
ﻣﮭرک ﻣﯽ ﮔوﯾد :ﺑﻠﮫ"ﺷﻣﺎ ھم ﺣﺗﻣﺂ ﺧﺎﻟﮫ ﻧﺎھﯾد ھﺳﺗﯾن؟ درﺳت؟ و ﻧﺎھﯾد ﻣﯽ ﮔوﯾد:
ﺑﻠﮫ" ﻋزﯾزم ﺗو ﭼرا ﺗوی اﯾن ﺳﺎل ھﺎ زﻧﮓ ﻧزدی؟ راﺳﺗﯽ ﻣﺎدر و ﭘدرات ﮐﺟﺎ
ھﺳﺗن؟ ﻣﮭرک ﺑﺎ ﻣﮑس و ﯾﮏ ﻧﻔس ﻋﻣﯾق از ﺗﮫ دل ﻣﯽ ﮔوﯾد :ﺧﺑر ھﺎی ﺧوﺑﯽ
ﻧدارم" ﻣﺎﻣﺎن و ﺑﺎﺑﺎ 2ﺳﺎل ﭘﯾش ﺗوی ﯾﮏ اﻧﻔﺟﺎر ﮔﺎز داﺧل ﺧﺎﻧﮫ ﻣرده اﻧد .ﻧﺎھﯾد
ﺷوﮐﮫ ﻣﯽ ﺷود و ﻣﮑس طوﻻﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد .ﻣﮭرک ﻣﯽ ﮔوﯾد :ﺧﺎﻟﮫ ﻧﺎھﯾد ﺣﺎﻟﺗﺎن
ﺧوب اﺳت؟ ﻧﺎھﯾد ﺑﺎ ﮐﻣﯽ ﻟرزش ﺻدا ﮔﻔت :آره" ﻓﻘط ﯾﮏ ﮐم ﺷوﮐﮫ ﺷدم" ﺣﺎﻻ
ﺑرادر ﺑزرگ ﺗر ات اﺳﻣش ﭼﯽ ﺑود؟ ﻣﮭرک ﻣﯽ ﮔوﯾد:ﻣﺎھﺎن" ﻧﮕران ﻧﺑﺎﺷﯾد
اون ﺣﺎل اش ﺧوب و ﺗوی ﻟس آﻧﺟﻠس زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﮫ .ﻧﺎھﯾد ﻣﯾﮕوﯾد :ﺣﺎﻻ ﭼرا
اﯾن ھﻣﮫ ﺳﺎل ﯾﺎد ﻣن اﻓﺗﺎدی؟ ﻣﮭرک ﻣﯽ ﮔوﯾد :ﻣن 3روز دﯾﮕﮫ ﻣﯾﺎم اﯾران ﺑرای
ﻓروش زﻣﯾن ھﺎی ﺷﻣﺎل .ﻧﺎھﯾد ﻣﯽ ﮔوﯾد :ﺑﺎﺷﮫ ﻗدم روی ﭼﺷم" ﺣﺎﻻ ﭼﮫ ﺳﺎﻋﺗﯽ
ﻣﯾرﺳﯽ؟ ﻣﮭرک ﻣﯾﮕﮫ :ﻣن ﭘس ﻓردا ﺑﮫ ﻓﻘط  3ﺻﺑﺢ اﯾران ﻣﯾرﺳم" ﻣن آدرس
ﺧﺎﻧﮫ ﺗﺎن را ﻧدارم اﻟﺑﺗﮫ اﮔﮫ ﻣﺛل ﺷﻣﺎره ﺗﻠﻔن ﺗﺎن ﻋوض ﻧﮑرده ﺑﺎﺷﯾن؟ ﻧﺎھﯾد
ﻣﯾﮕﮫ :ﻧﮫ ھﻣﺎن ﺧﺎﻧﮫ ﺑﯾرون ﺗﮭران ﮐﮫ اطراف اش درﺧﺗﮫ زﯾﺎد داره" ﯾﺎدت
ھﺳت؟ ﻣﮭرک ﻣﯾﮕﮫ :آره" ﻓﻘط ﯾﮏ ﮐم طول ﻣﯽ ﮐﺷﮫ ﺗﺎ ﭘﯾدا ﮐﻧم" راﺳﺗﯽ ﺷﻣﺎ
ﻣﯾﺎن ﻓرودﮔﺎه؟ ﻧﺎھﯾد ﻣﯾﮕﮫ :آره" اﮔﮫ ﻣن ﺑﯾﺎم دﯾﮕﮫ ﻧﯾﺎزی ﻧﯾﺳت ﺑﮕردی دﻧﺑﺎل
ﺧﺎﻧﮫ .ﻣﮭرک ﻣﯾﮕﮫ :راﺳﺗﯽ آدرس اﯾﻣﯾل ﺧودم را ﻣﯾدم اﻣﺷب ﺑﯾﺎن ﭼت" اﻟﺑﺗﮫ اﮔﮫ
راﯾﺎﻧﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾن؟ ﻧﺎھﯾد ﻣﯾﮕﮫ :آره دارﯾم" ﻣﯾﺎم .ﻣﮭرک ﻣﯾﮕﮫ :ﺳﺎﻋت  8ﺷب
ﺑﮫ وﻗت ﺗﮭران ﺑﯾﺎن ﭼت ﮐﻧﯾم "ﻣﻧﺗظرﺗﺎن ھﺳﺗم .ﻧﺎھﯾد ﻣﯾﮕﮫ :ﺑﺎﺷﮫ .و ﺧدا ﺣﺎﻓظﯽ
ﻣﯽ ﮐﻧن .ﻧﺎھﯾد ﻟﺑﺎس ﺑﯾرون اش را ﻋوض ﻣﯽ ﮐﻧﮫ و ﺳﺎﺳﺎن و ﻟﯾﻼ ﺑﺎ ھم
ﻣﯾرﺳن .ﺳﺎﺳﺎن ﺑوی ﻣﯽ ﮐﺷﮫ وﻣﯾﮕﮫ :ﺑوی ﺳوﺧﺗﻧﯽ ﻧﻣﯾﺎد"ﻣﺛل اﯾﻧﮑﮫ اﻣروز ﯾﮏ
ﻏذای درﺳت و ﺣﺳﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﺧورﯾم .ﻟﯾﻼ ﻣﯾﮕﮫ :ﻣن ﺑوی ﻗرﻣﮫ ﺳﺑزی ﺣس ﻣﯽ
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ﮐﻧم .ﻧﺎھﯾد ﻣﯾﺎد ﺑﺎ ﺧوش ﺣﺎﻟﯽ ﺑﮫ ﺑﭼﮫ ھﺎ ﻣﯾﮕﮫ :ﺑﯾﺎن اﻣروز ﻏذا ﻧﺳوﺧﺗﮫ .ﺑﭼﮫ ھﺎ
ﻟﺑﺎس ﺷﺎن را ﻋوض ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﻣﯾﺎن ﺳر ﺳﻔره ﻏذا و ﺳﺎﺳﺎن ﺑﮫ ﻧﺎھﯾد ﻣﯾﮕﮫ:
ﻣﺎﻣﺎن ﻧﺎھﯾد ﺑﺧﺎطر ﻧﺳوﺧﺗن ﻏذا اﯾن ﻗدر ﺧوش ﺣﺎﻟﯾن؟ ﻧﺎھﯾد ﻣﯾﮕﮫ :ﻧﮫ اﻣروز
ﻣﮭرک ﺑﮫ ﻣن زﻧﮓ زد" ﻣﮭرک ﮐﮫ ﯾﺎدﺗون اﺳت ﮐﮫ ﺑراﺗون ﺗﻌرﯾف ﮐردم؟ ﺳﺎﺷﺎ
ﻣﯾﮕﮫ :ﺧوب ﺧوب؟ ﻧﺎھﯾد ﻣﯾﮕﮫ :اون ﻗرار 3روز دﯾﮕﮫ ﺑﯾﺎد اﯾران .ﻟﯾﻼ ﻣﯾﮕﮫ:
ﺑرای ﭼﯽ ﺑﻌد از اﯾن ھﻣﮫ ﺳﺎل؟ ﻧﺎھﯾد ﻣﯾﮕﮫ :ﻗرار ﺑﯾﺎد ﺗﺎ زﻣﯾن ھﺎی ﺷﻣﺎل را
ﺑﻔروﺷﮫ .ﺳﺎﺳﺎن ﻣﯾﮕﮫ :از ﮐﺟﺎ ﻣﻌﻠوم ﮐﮫ اوﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﻣﺎس ﮔرﻓت ﺧود ھﻣﺎن ﻣﮭرک
ﺑﺎﺷﮫ؟ ﻧﺎھﯾد ﻣﯾﮕﮫ :اون آدرس اﯾﻣﯾل اش را داد ﺗﺎ اﻣﺷب ﺑرﯾم ﭼت .ﺷب ﻣﯽ
ﺷود و ﺳﺎﺳﺎن و ﻟﯾﻼ و ﻧﺎھﯾد ﻣﯽ روﻧد ﭘﺷت ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗر و ﺑﺎ ﮐﻣﯽ اﺣوال ﭘرﺳﯽ"
ﺳﺎﺳﺎن ﮐﮫ ﺷﮏ داﺷت از ﻣﮭرک ﻣﯽ ﺧواھد ﮐﮫ دورﺑﯾن ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗر اش را روﺷن
ﮐﻧد ﺗﺎ ارﺗﺑﺎط ﺗﺻوﯾری ﺑﺎ آن ﺑر ﻗرار ﮐﻧن و ﻣﮭرک روﺷن ﻣﯽ ﮐﻧد" اون ﺗﻣﺎم
ﻋﮑس ھﺎی ﺑﭼﮫ ﮔﯽ اش را ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھد و در آﺧر ﻣﮭرک ﻣﯾﮕوﯾد :وﻗﺗﯽ رﺳﯾدم
اول ﻣﯾرم ھوﺗل ﺑﻌد ﺑﮭﺗﺎن زﻧﮓ ﻣﯽ زﻧم .ﻧﺎھﯾد ﻣﯾﮕوﯾد :ﭼرا؟ ﻣﺎ ﻣﯾﺎم دوﻧﺑﺎﻟت
دﯾﮕﮫ .ﻣﮭرک ﻣﯾﮕﮫ :ﺑﮫ اﺣﺗﻣﺎل زﯾﺎد ﭘرواز ﺑﺎ ﺗﺧﯾر ﻣﯽ ﺷﯾﻧﮫ" واس ھﻣﯾن ﺷﻣﺎ
ﻧﻣﯽ ﺧواد ﺑﯾﺎن .اﻣﺎ ﻣﮭرک ﺧدا ﺣﺎﻓظﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﮫ وﻟﯽ ﺳﺎﺳﺎن ھﻧوز ﺷﮏ داره.
ﻟﯾﻼ ﻣﯾﮕﮫ :ﻣﺎﻣﺎن ﻧﺎھﯾد اﯾن ﺧﺎﻧﮫ  3دﻧﮓ اش ﺑﻧﺎم ﺧﺎﻧواده ﻣﮭرک ھﺳت ﻣﻣﮑن
ﺑﯾﺎد اﯾﻧﺟﺎ ھم ﺑﻔروﺷﮫ! ﻧﺎھﯾد ﻣﯾﮕﮫ :ﻧﮫ ﺣرﻓﯽ از اﯾﻧﺟﺎ ﻧزد" درﺿﻣن اﮔﮫ ھم ﺑﺧواد
ﺑﻔروﺷﮫ ﺣق اش اﺳت ﻣﺎھم ﻣﯾرﯾم ﺗوی اون آﭘﺎرﺗﻣﺎن ﺑﺎﻻی ﺷﮭر .ﺑﻠﺧره ﻣﮭرک
ﻣﯾﺎد و ﻣﯾره ھوﺗل  .ﻏروب ﻣﯾﺷﮫ و ﻧﺎھﯾد دل ﻧﮕراﻧﮫ .ﺳﺎﺳﺎن ﻣﯾﮕﮫ :ﻧﮕران
ﻧﺑﺎش زﻧﮓ ﻣﯾزﻧﮫ ..ﻧﺎھﯾد ﻣﯾﮕﮫ :اﻣروز ﺻﺑﺢ رﺳﯾد ﭘس ﭼرا ﺗﺎ ﺣﺎﻻ زﻧﮓ ﻧزد؟
ﻟﯾﻼ ﻣﯾﮕﮫ :ﺷﺎﯾد ﭘرواز ﺗﺧﯾر داﺷت؟ ﻧﺎھﯾد ﻣﯾﮕﮫ :ﭘرواز ﮐﮫ ﺗﺎ اﯾن وﻗت ﺗﺧﯾر
ﻧداره .ﺳﺎﺳﺎن ﻣﯾﮕﮫ :ﺷﺎﯾد ﺧواﺳﺗﮫ ﯾﮏ ﮐم اﺳﺗراﺣت ﮐﻧﮫ ﺑﻌد زﻧﮓ ﺑزﻧﮫ؟ ﯾﮏ دﻓﮫ
ﺗﻠﻔن زﻧﮓ ﻣﯾزﻧﮫ و ﻧﺎھﯾد ﺑﺎ ﻋﺟﻠﮫ و اﺳﺗرس ﮔوﺷﯽ را ﺑر ﻣﯽ داره و ﻣﮭرک
ﭘﺷت ﺧط ﺳﻼم ﻣﯽ ﮐﻧﮫ .ﻧﺎھﯾد ﻣﯾﮕﮫ :ﭘس ﭼرا ﺗﺎ ﺣﺎﻻ زﻧﮓ ﻧزدی؟ ﻣﮭرک ﻣﯾﮕﮫ:
ﺧواﺳﺗم اﺳﺗراﺣت ﮐﻧم" ﺧﯾﻠﯽ ﺧﺳﺗﮫ ﺑودم .ﻣﮭرک آدرس ھوﺗل را ﻣﯾده و ﻧﺎھﯾد
ﺗﻧﮭﺎی ﻣﯾره دﻧﺑﺎل اش .ﻧﺎھﯾد ﻣﯾﺎد ﺗوی ھوﺗل و ﻣﯾره از ﮐﻠﯾد دار ﺳوال ﻣﯽ ﮐﻧﮫ و
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ﮐﻠﯾد دار ﺑﮫ اﺗﺎق ﻣﮭرک زﻧﮓ ﻣﯾزﻧﮫ و اﺟﺎزه آﻣدن ﺑﮫ ﻧﺎھﯾد ﻣﯾده .ﻧﺎھﯾد ﻣﯾره ﺑﺎ
ﺧوش ﺣﺎﻟﯽ در اﺗﺎق ﻣﮭرک را ﻣﯾزﻧﮫ و ﻣﮭرک در را ﺑﺎز ﻣﯽ ﮐﻧﮫ و ﻧﺎھﯾد ﻣﯾﮕﮫ:
ﭼﻘدر ﺑزرگ ﺷدی ؟! ﺑﻌد ﺑﺎ اﺣوال ﭘرﺳﯽ ﻣﮭرک وﺳﺎﯾل اش را ﺟﻣﻊ ﻣﯽ ﮐﻧﮫ
و ﺑﺎ ﻧﺎھﯾد ﻣﯾره ﺧﺎﻧﮫ .ﻧﺎھﯾد ﺑﭼﮫ ھﺎ را ﺑﺎ ﻣﮭرک آﺷﻧﺎ ﻣﯾﮑﻧﮫ.ﺳﺎﺳﺎن ﮐﮫ دﯾﮕﮫ
ﺷﮏ اش ﺑر طرف ﺷده ﺑود ﺑﮫ ﻣﮭرک ﻣﯾﮕﮫ :ﻣﺎﻣﺎن ﻧﺎھﯾد ﺧﯾﻠﯽ ﻧﮕران ات ﺑود"
ﻓﮑر ﮐﻧم اﮔﮫ زﻧﮓ ﻧﻣﯽ زدی اﻣﺷب ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﺳت ﺑﺧواﺑد .ﻣﮭرک ﺑﺎ ﻟﺑﺧﻧد ﻣﯾﮕﮫ:
ﻣﺎ ﺣدود3ﺳﺎﻋت ﺗﺧﯾر داﺷﺗﯾم" واس ھﻣﯾن ﻣن ﺧﺳﺗﮫ ﺑودم .ﻟﯾﻼ ﻣﯾﮕﮫ :ﻣﺎﻣﺎن
ﻧﺎھﯾد ﻓردا ﻣﯾرﯾم ﺧرﯾد" آﻗﺎ ﻣﮭرک ھم ﺑﺎ ﻣﺎ ﻣﯾﺎد؟ ﻧﺎھﯾد ﻣﯾﮕﮫ :ﻓردا ﻧﮫ" ﻣن ﺻﺑﺢ
ﮐﮫ ﺳر ﮐﻼﺳم و ﺑﻌد از ظﮭر ھم ﺟﻠﺳﮫ دارم .ﺳﺎﺳﺎن ﻣﯾﮕﮫ :راﺳﺗﯽ آﻗﺎ ﻣﮭرک ﺷﻣﺎ
ﮐﯽ ﻣﯽ ﺧوان ﻓروﺧﺗن زﻣﯾن ھﺎی ﺷﻣﺎل را ﺷروع ﮐﻧﯾد؟ ﻣﮭرک ﻣﯾﮕﮫ :ﻓردا
ﻣﯾرم ﺷﻣﺎل" ﻣﺎھﺎن ﻗﺑﻼ ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از آﺷﻧﺎ ھﺎ ﺳﻔﺎرش ﮐرد اﻻن ﺣﺎﺿر ﺷده ﻣن ھم
ﻣﯾرم ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﮐﻧم .ﻧﺎھﯾد ﻣﯾﮕﮫ :ﭼرا ﻓردا؟ ﺗو ھﻧوز ﺧﺳﺗﮫ ای "ﺧﯾﻠﯽ ﻋﺟﻠﮫ داری؟
ﻣﮭرک ﻣﯾﮕﮫ :زﯾﺎد ﻧﺑﺎﯾد ﻣﺷﺗری را ﻣﻧﺗظر ﺑزارم ﻣﯽ ﭘره.ﺳﺎﺳﺎن ﻣﯾﮕﮫ :ﻗﺑل از
ﺣرﮐت ﺗوی ﺟﺎده ﺑرای اﻋﺗﻣﯾﻧﺎن ﻗرس ﺟﻠو ﮔﯾری ﺣﺎﻟت ﺗﺣوه ﺑﺧورﯾن .ﻣﮭرک
ﻣﯾﮕﮫ :ﻧﮫ" ﻣن ھواﯾﯽ ﻣﯾرم ﺷﻣﺎل .ﻧﺎھﯾد ﻣﯾﮕﮫ :ﺧوب ﺑﭼﮫ ھﺎ ﺷﺎم ﮐﮫ ﺧوردﯾن
ﺑرﯾن ﺑﺧواﺑﯾن و ﺑزارﯾن ﻣﮭرک ھم اﺳﺗراﺣت ﮐﻧﮫ ).ﻣﮭرک ﻧزدﯾﮏ ھﺎی ظﮭر
ﻓردا ﻣﯾره ﺷﻣﺎل و ﺻﺑﺢ روز ﺑﻌد ﺑر ﻣﯽ ﮔرده .ﻧﺎھﯾد و ﺑﭼﮫ ھﺎ داﺷﺗن ﺻﺑﺣﺎﻧﮫ
ﻣﯽ ﺧوردن ﮐﮫ ﻣﮭرک ﺳر ﻣﯾرﺳﮫ (.ﻧﺎھﯾد ﻣﯾﮕﮫ :ﭼﻘدر زود آﻣدی؟ ﻣﮭرک ﻣﯾﮕﮫ:
ھﻣﮫ ﭼﯾز آﻣﺎده ﺑود .ﻟﯾﻼ ﻣﯾﮕﮫ :ﺣﺎﻻ ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﺧوﺑﯽ ﺑود ﻣﮭرک ﻣﯾﮕﮫ :آره .ھﻣﮫ
ﻣﯾرن ﺳرﮐﺎر ﺷﺎن و ﻣﮭرک ﻣﯽ ﻣﺎﻧﮫ ﺧﺎﻧﮫ .ﺑﻌد از رﻓﺗن اون ھﺎ ﻣﮭرک ﻣﯾره
داﺧل اﻧﺑﺎر ﮐﻧﺎر ﺧﺎﻧﮫ ﯾﮏ ﻧﮕﺎھﯽ ﻣﯽ اﻧدازه و ﺑﻌد ﻣﯾره ﺑﯾرون .ظﮭر ﻣﯾﺷﮫ ھﻣﮫ
ﻣﯾﺎن ﺧﺎﻧﮫ وﻟﯽ ﺧﺑری از ﻣﮭرک ﻧﺑود .ﻧﺎھﯾد ﺑﮫ ﻣﮭرک زﻧﮓ ﻣﯾزﻧﮫ و ﻣﮭرک
ﻣﯾﮕﮫ :ﻣن ﯾﮏ ﺧورده دﯾر ﻣﯾﺎم" ﺷﻣﺎ ﻧﺎﺣﺎر ﺑﺧورﯾن .ﻧﺎھﯾد ﻣﯾﮕﮫ :ﺣﺎﻻ ﮐﺟﺎ
ھﺳﺗﯽ؟ ﻣﮭرک ﻣﯾﮕﮫ :ﯾﮑﯽ از دوﺳﺗﺎن ﻗدﯾﻣﯽ ام را ﻣﯽ ﺧوام ﺑﺑﯾﻧم ).اون ھﺎ
ﻧﺎﺣﺎر ﻣﯽ ﺧورﻧد و ﻣﯾرن ﺗﺎ ﺧواب ﺑﻌد از ظﮭر ﺑﮑﻧن  .ﺣدود ﺳﺎﻋت 2ﻧﯾم ﺑﻌد از
ظﮭر ﺑود ﮐﮫ ﻣﮭرک آﻣد و ﯾﮏ ﮐﯾف ﻓﻠزی و ﯾﮏ ﺳﺎک ھﻣراه اش ﺑود" ﺑﺎ دﻗت
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اﯾن طرف و آن طرف را ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐرد و ﺑﻌد ﺑﮫ آراﻣﯽ وارد اﻧﺑﺎر ﮐﻧﺎر ﺧﺎﻧﮫ ﺷد
و آﻧﮭﺎ را ﭘﻧﮭﺎن ﮐرد .ﻣﮭرک داﺷت ﻣﯾرﻓت ﺳﻣت در ﺧﺎﻧﮫ ﮐﮫ ﻧﺎھﯾد ﺳر رﺳﯾد( و
ﺑﮫ ﻣﮭرک ﮔﻔت :دﯾر ﮐردی؟ راﺳﺗﯽ اﯾن ﺻﻣﻧد ﻣﺎل ﮐﯾﮫ؟ ﻣﮭرک ﻣﯾﮕﮫ :ﻣﺎل
ﺧودم اﻣروز ﺧرﯾدم .ﻧﺎھﯾد ﻣﯾﮕﮫ :ﻣﮭرک ﺟﺎن اﯾن ﺟوری ﭘول ھﺎﯾت را ﺣدر
ﻣﯾدی ھﺎ! ﻣﮭرک ﺑﺎ ﻟﺑﺧﻧدی و اطﻣﯾﻧﺎن ﮔﻔت :ﻧﮕران ﻧﺑﺎﺷﯾد" ﻣن ﻣﯾدوﻧم ﭼﯾﮑﺎر
ﻣﯽ ﮐﻧم .ﻣﮭرک ﻣﯾﮕﮫ :ﺣﺎﻻ ﻧﺎﺣﺎر ﭼﯽ دارﯾم؟ ﻧﺎھﯾد ﻣﯾﮕﮫ :ﻓﺳﺟﺎن" از روزی
ﮐﮫ ﺗو زﻧﮓ زدی دﯾﮕﮫ ﻏذا ھﺎی ﻣن ﻧﻣﯽ ﺳوزه .ﺑﻌد از ﭼﻧد ﺳﺎﻋت ﻟﯾﻼ و
ﺳﺎﺳﺎن ﺑﺎ ﻧﺎھﯾد ﻣﯽ ﺧوان ﺑرن ﺧرﯾد" ﻟﯾﻼ ﺑﮫ ﻧﺎھﯾد ﻣﯾﮕﮫ :آﻗﺎ ﻣﮭرک ﻧﻣﯾﺎد؟ ﻧﺎھﯾد
ﻣﯾﮕﮫ :ﻧﮫ" ﻓﮑر ﻧﮑﻧم ﭼون ﺧﯾﻠﯽ ﺧﺳﺗﮫ اﺳت .ﻟﯾﻼ ﻣﯾره ﺳﻣت در اﺗﺎق ﻣﮭرک در
ﻣﯾزﻧﮫ و از ﻣﮭرک ﻣﯽ ﭘرﺳﮫ :ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺎن ﺑﺎ ﻣﺎ ﺧرﯾد؟ ﻣﮭرک ﻣﯾﮕﮫ :ﮐﺟﺎ؟ ﻟﯾﻼ
ﻣﯾﮕﮫ :ﯾﮏ ﭘﺎﺳﺎژ ﺑزرگ ھﺳﺗش ﮐﮫ ﻟﺑﺎس ھﺎﯾش ﻧﺻف ﻗﯾﻣت .ﻣﮭرک ﻣﯾﮕﮫ :ﺗو
ﮐدوم ﻣﻧطﻘﮫ؟ ﻟﯾﻼ ﻣﯾﮕﮫ :ﺧودم ﮐﮫ دﻗﯾق ﻧﻣﯽ دوﻧم وﻟﯽ ﺳﺎﺳﺎن ﻣﯽ ﮔﻔت ﺗوی
ﻣﻧطﻘﮫ  " 6ﺧﯾﻠﯽ ﺷﻠوغ اﮔﮫ ﺧﺳﺗﮫ ھﺳﺗﯾن ﻧﯾﺎن .ﻣﮭرک ﺗﺎ ﻧﺎم ﻣﻧطﻘﮫ  6ﻣﯽ ﺷﻧوه
ﻣﯾﮕﮫ :ﻣن ھم ﻣﯾﺎم ﭼﻧد دﻗﯾﻘﮫ ﺻﺑر ﮐﻧﯾد ).ﺧﺎﻻﺻﮫ ﻣﮭرک ھم ﺑﺎ ھﺎﺷﺎن ﻣﯾره
ﺧرﯾد"وﻗت ﺑرﮔﺷﺗن ﺗوی ﺧﯾﺎﺑﺎن ﮐﻧﺎر ﭘﺎﺳﺎژ ﭘﯾﺎده رو ھﺎ ﺷﻠوغ ﺑود ﮐﮫ ﯾﮏ 206
ﺑﺎ ﺳرﻋت ﻣﯽ آﻣد و ﭘﺳر ﺑﭼﮫ ای ﺣدود  6ﺳﺎﻟﮫ ﺑﺎ ﺗوپ اش ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐرد و
ﻣﺎدراش ھم ﺑﺎ ﺗﻠﻔن ﺻﺣﺑت ﻣﯽ ﮐرد و ﺗوپ ﭘﺳرﺑﭼﮫ ﻣﯽ اﻓﺗد وﺳط ﺧﯾﺎﺑﺎن و ﻣﯽ
رود ﺑﮕﯾرد ﮐﮫ  206ﺑﺎ ﺳرﻋت ﺑﮫ ﺳﻣت اش ﻣﯾرﻓت ﻣﮭرک از ﺳﻣت راﺳت
ﺧﯾﺎﺑﺎن ﺗوی ﭘﯾﺎده رو ﻣﯽ دود و ﭘﺳر ﺑﭼﮫ را ﻣﺛل دروزاه ﺑﺎن ھﺎی ﮐﮫ ﺗوپ
ﻓوﺗﺑﺎل را ﺑﻐل ﻣﯽ ﮐﻧن آن ھم ھﻣﯾن طور ﭘﺳر ﺑﭼﮫ را ﺑﻐل ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑﺎ ﻣﻠﻎ
ﺧوداش را ﻣﯽ اﻧدازد ﮐﻧﺎر ﺟوب و ﭘﺳر ﺑﭼﮫ را ﻣﺣﮑم ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود ﺗﺎ آﺳﯾﺑﯽ
ﻧﺑﯾﻧد" در ھﻣﯾن ﺣﯾن  206ﺑﺎ ﺗرﻣز ﻓرﻣﺎن را ﺑﮫ ﺧﻼف ﺟﮭت ﻣﮭرک و ﭘﺳر ﺑﭼﮫ
ﻣﯽ ﮔﯾرد و ﺑﮫ ﺳطل آﺷﻐﺎل ﻣﯽ زﻧد .ﻣﺎدر ﭘﺳر ﺑﭼﮫ ﺑﺎ ﮐﻠﯽ ﮔرﯾﮫ و اﺳﺗرس ﺑﮫ
ﺳﻣت ﻣﮭرک و ﭘﺳر ﺑﭼﮫ ﻣﯽ رود و ﭘﺳر ﺑﭼﮫ ﮔرﯾﮫ ﺷدﯾدی ﻣﯽ ﮐرد" ﻣﮭرک ھم
ﮐﻣﯽ دﺳت و ﭘﺎﯾش ﺧراﺷﯾده ﺷد و  206ھم آﺳﯾب ﺟدی ﻧدﯾد ﻓﻘط ﺳﭘﮭر اش ﮐﻣﯽ
ﮐﺞ ﺷد و ﻣردم ﺑﮫ راﻧﻧده  206ﮔﻔت :ﭼﮫ ﺧﺑر آﻗﺎ! ﻣﮕﮫ ﻧﻣﯽ ﺑﯾﻧﯽ اﯾن ﺧﯾﺎﺑﺎن
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ﺷﻠوغ ﺳرﻋت ﺑﺎﯾد ﮐم ﺑﺎﺷﮫ .ﻣﺎدر ﭘﺳر ﺑﭼﮫ ﮐﻠﯽ از ﻣﮭرک ﺗﺷﮑر ﮐرد .ﺑﻌد ھﻣﮫ
ﺑﺎ ھم رﻓﺗن ﺧﺎﻧﮫ ﻧﺎھﯾد ﺧﯾﻠﯽ ﺧوش ﺣﺎل ﺑود ﮐﮫ ﭘﺳر ﺧواﻧده اش ﺟﺎن ﯾﮏ ﻧﻔر را
ﻧﺟﺎت داد و ھﻣﯾن طور ﻣﺛل ھﻣﮫ ﺗﻌﺟب ﮐرده ﺑود .وﻗﺗﯽ آﻣدن ﺧﺎﻧﮫ ﻓرﯾﺑﺎ دﺧﺗر
ﺧواﻧده و ﺧواھرزاده ﻧﺎھﯾد از ﺳﺋود ﭘﯾﻐﺎم ﮔذاﺷﺗﮫ ﺑود .ﺑﻌد ﺳﺎﺳﺎن ﺑﮭش زﻧﮓ
زد( و ﻓرﯾﺑﺎ ﮔﻔت :ﻣن ﺑﻠﺧره اﯾن ﺗرم را ﭘﺎﺳت ﮐردم" ﺣﺎﻻ اول ھﻔﺗﮫ آﯾﻧده ﻣﯾﺎم
اﯾران .ﻧﺎھﯾد ﮔوﺷﯽ ﮔرﻓت و ﮔﻔت :ﺑﻠﺧره ﮐﺎر ﺧودت را ﮐردی .در اﯾن ﺣﯾن ﻟﯾﻼ
ﮐﮫ داﺷت ﺷﯾرﯾﻧﯽ ﻣﯽ ﺧورد ﺑﮫ ﻣﮭرک ﮔﻔت :اﯾن ﺧواھر زاده ﻣﺎﻣﺎن ﻧﺎھﯾد و
ﺧواھرﺳﺎﺳﺎن .ﻣﮭرک ﮔﻔت :ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳم اش" ﺗوی ﺑﭼﮫ ﮔﯽ ﭼﻧد ﺑﺎری ﺑﺎھم ﺑﺎزی
ﮐردﯾم .ﺳﺎﺳﺎن ﮐﮫ داﺷت ﺑﺎ ﻓرﯾﺑﺎ ﺣرف ﻣﯽ زد ﻣﺎﺟرای اﻣروز را ﮔﻔت و
ﺧداﺣﺎﻓظﯽ ﮐردن .ﺳﺎﺳﺎن ﺑﮫ ﻣﮭرک ﮔﻔت:ﺧواھرم ﺧﯾﻠﯽ دوﺳت داره ﺷﻣﺎ را از
ﻧزدﯾﮏ ﺑﺑﯾﻧﮫ .ﻟﯾﻼ ﻣﯾﮕﮫ :ﺑﺎ اون آب ﺗﺎﺑﯽ ﮐﮫ ﺗو دادی ﺣﺗﻣﺂ ﻓرﯾﺑﺎ ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧﮫ آﻗﺎ
ﻣﮭرک ))ﺳوﭘرﻣن(( .ﺳﺎﺳﺎن در ﺟواب اش ﻣﯾﮕﮫ :ﺷﻣﺎ ﺑﯾﺎ ﻣﺳﺋﻠﮫ ھﺎی ﻣن را ﺣل
ﮐن .ﻟﯾﻼ ﻣﯾﮕﮫ :ای ﺑﺎﺑﺎ ﻣن ﺑﺎﯾد ﻣﺳﺋﻠﮫ ات را ﺣل ﮐﻧم"ھﻣﯾن ھﺎ دﮐﺗر ﻣﮭﻧدس ﻣﯽ
ﺷن و ﻣردم را ﺑﮫ ﮐﺷﺗن ﻣﯾدن  .در اﯾن ﺣﯾن ﻧﺎھﯾد ﺑﭼﮫ ھﺎ را ﺑرای ﺷﺎم ﺻدا ﻣﯽ
ﮐﻧﮫ .در ﺣﯾن ﺷﺎم ﺧوردن ﻧﺎھﯾد از ﻣﮭرک ﻣﯽ ﭘرﺳﮫ ﮐﮫ " راﺳﺗﯽ ﻣﮭرک ﺟﺎن
اون ور ﮐﺎرت ﭼﯾﮫ؟ ﻣﮭرک ﻣﯾﮕﮫ :ﻣﺎھﺎن ﺗﺟﺎرت ﻣﯾﮑﻧﮫ و ﺑﻌﺿﯽ وﻗت ھﺎ از ﻣن
طرح ﺧﺎﻧﮫ ﻣﯽ ﮔﯾره .ﺳﺎﺳﺎن ﻣﯾﮕﮫ :ﭘس ﺗوی ﮐﺎر ﺑﺳﺎز ﺑﻔروش ھﺳﺗﯾن؟ ﻣﮭرک
ﻣﯾﮕﮫ :ﯾﮏ ﭼﯾزی ﺗوی اﯾن ﻣﺎﯾﻊ ھﺎ .ﻧﺎھﯾد ﻣﯾﮕﮫ :ﺗو ﮔﻔﺗﯽ ﺑودی دادﺷت ﺗوی ﻟس
آﻧﺟﻠس زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﮫ وﻟﯽ ﺗو ﺗوی ﺗورﻧﺗو ﺗﻧﮭﺎ ﺑرات ﺳﺧت ﻧﯾﺳت؟ ﻣﮭرک
ﻣﯾﮕﮫ :ﻧﮫ" ﺑﻌد از ﻓوت ﻣﺎﻣﺎن و ﺑﺎﺑﺎ ﻣﺎھﺎن ﺗﺎ ﭼﻧد ﻣدت ﭘﯾش ﻣن ﻣﺎﻧد و ﺑرﮔﺷت
ﻟس آﻧﺟﻠس اﻟﺑﺗﮫ ھر2ﻣﺎه ﯾﮏ ﺑﺎر ﻣﯾﺎد ﺗورﻧﺗو و ﺑﮫ ﻣن ﺳر ﻣﯾزﻧﮫ و ﺗﻣﺎس ﺗﻠﻔﻧﯽ
و اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ ھم دارﯾم ﺑﺎھم .ﻟﯾﻼ از ﻣﮭرک ﻣﯽ ﭘرﺳﮫ ﮐﮫ از ﮐﺎرت راﺿﯽ ھﺳﺗﯽ؟
ﻣﮭرک ﻣﯾﮕﮫ :ﻣن از ﺑﭼﮫ ﮔﯽ ﻋﺎﺷق طراﺣﯽ ﺧﺎﻧﮫ ﺳﺎزی ﺑودم .ﻧﺎھﯾد
ﻣﯾﮕﮫ:آره" ﯾﺎدت ﺑرات اﺳﺑﺎب ﺑﺎزی ﺧﺎﻧﮫ ﺳﺎزی ﺧرﯾدم؟ ﻣﮭرک ﻣﯾﮕﮫ :آره ﯾﮏ
ﭼﯾزھﺎی ﯾﺎدم .ﺑﻌد ﺷﺎم ھﻣﮫ ﭼﺎی ﻣﯽ ﺧوردن ﻣﮭرک رﻓﺗﮫ ﺑود روی ﺑﺎﻟﮑن ﻧﺷﺳﺗﮫ
ﺑود ﮐﮫ ﻧﺎھﯾد ﺑراش ﭼﺎی آورد .ﻣﮭرک ﺗﺷﮑر ﮐرد .وﻗﺗﯽ ﻣﮭرک داﺷت ﭼﺎی
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ﻣﯽ ﺧورد ﻧﺎھﯾد ﺑﺎ ﻟﺑﺧﻧد ﭘر از اﻣﯾد از ﻧﯾﻣروخ ﺑﮫ ﻣﮭرک ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐرد و ﮔﻔت:
ﺣﯾف از اﯾﻧﮑﮫ ﻧﻣﯾﺷﮫ ﺑﮫ آدم ھﺎ ﺑﻔﮭﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﭼﻘدر دوﺳت ﺷﺎن داری .ﻣﮭرک ﮐﮫ
ﻓﮑراش ﺟﺎی دﯾﮕﮫ ﺑود و ﮔﻔت :ﭼﯽ؟ ﻧﺎھﯾد ﮔﻔت:ھﯾﭼﯽ ﭼﺎی ات را ﺑﺧور) .
ﻣﮭرک ﯾﮏ روز ﮐﺎﻣل ﻣﯽ ﺧواﺑﮫ ﺗﺎ ﻗﺷﻧﮓ ﺧﺳﺗﮫ ﮔﯽ اش در ﺑره .ﭼﮭﺎرﺷﻧﺑﮫ
ﺣدود ﺳﺎﻋت  9ﺻﺑﺢ ﺑﯾدار ﻣﯾﺷﮫ" ﮐﺳﯽ ﺧﺎﻧﮫ ﻧﺑود .ﻣﮭرک دوش ﻣﯽ ﮔﯾره"
ﺻﺑﺣﺎﻧﮫ ﻣﯽ ﺧوره و ﯾﮏ دﻓﺗر ﯾﺎداﺷت و ﯾﮏ ﺧود ﮐﺎر ﻣﯽ ﮔﯾره و ﻣﯾره ﺑﯾرون.
اون ﻣﯾره ﺑﮫ ﻣﻧطﻘﮫ  6و ﻣﯾره داﺧل ھﻣون ﭘﺎﺳﺎژﺷﻠوغ "ﮐﮫ ﺑرﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﮫ و
ﮔوش ﮐﻧﺎر ﻣﯽ ﺑﯾﻧﮫ و در دﻓﺗراش ﯾﺎداﺷت ﻣﯽ ﮐﻧﮫ و ﺑﯾرون و ﺧﯾﺎﺑﺎن ھﺎی ﮐﻧﺎر
آن ﭘﺎﺳﺎژ را ﺑرﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﮫ و ﺗوی راه ﺧﺎﻧﮫ ﯾﮏ ﻧﻘﺷﮫ از ﺗﮭران و ﯾﮏ ﺳﺎک را
ﻣﯽ ﺧرد و ﺑﻌد ﻣﮭرک ﻣﯾره ﺧﺎﻧﮫ .ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ ﻏذا ﻣﯽ اﻧدازه و ﭘﯾﭻ ﮔﺎز را ﮐم
ﻣﯽ ﮐﻧﮫ و ﻧﻘﺷﮫ را ﻣﯾزاره ﺗوی اﺗﺎق و ﯾﮏ ﺧط ﻗرﻣز دور ﻣﻧطﻘﮫ 6ﻣﯽ ﮐﺷﮫ"
ﻣﮭرک ھﻧوز ﻟﺑﺎس اش را ﻋوض ﻧﮑرده ﺑود ﮐﮫ ﻧﺎھﯾد ﺑﺎ ﻋﺟﻠﮫ آﻣد و ﺳﻼم ﮐرد و
رﻓت ﺗوی آﺷﭘز ﺧﺎﻧﮫ (.ﻣﮭرک ﮔﻔت :ﮔﺎز ﮐم ﮐردم .ﻧﺎھﯾد ﮔﻔت دﺳت درد ﻧﮑﻧﮫ"
راﺳﺗﯽ ﺑﯾرون ﺑودی؟ ﻣﮭرک ﺟواب داد :آره" ﻣﺛل اﯾﻧﮑﮫ ﻓردا اون دوﺳﺗم ﻗرار
ﭼﻧد ﺗﺎ از رﻓﻘﺎی ﻗدﯾﻣﯽ را ﮐﻧﺎر ھم ﺟﻣﻊ ﮐﻧﮫ ﻣﻧم دﻋوت ﮐردن .ﯾﮏ دﻓﻊ ﺑﭼﮫ ھﺎ
ھم ﺳر ﻣﯾرﺳن .ﺳﺎﺳﺎن ﻣﯾﮕﮫ :آﻗﺎ ﻣﮭرک ﯾﺎدم رﻓت ﺧرﯾد ﻣﺎﺷﯾن ﺗون را ﺗﺑرﯾﮏ
ﺑﮕم" ﺣﺎﻻ ﮐﯽ ﺷﯾرﯾﻧﯽ اش را ﻣﯾدﯾن .ﻣﮭرک ﮔﻔت :ﺑزودی .ﻓردا ﺷد .ﺳﺎﻋت 2
ﺑﻌد از ظﮭر ﻣﮭرک دور ﻣﻧطﻘﮫ6را از ﺗوی ﻧﻘﺷﮫ ﯾﮏ ﺧط ﻗرﻣز ﮐﺷﯾده ﺑود و
رﻓت اون ﺳﺎﮐﯽ ﮐﮫ ﺧرﯾده ﺑود را از ﺗوی اﻧﺑﺎر ﺑﯾرون آورد و ﺑﺎ دﻗت ﺣﻣل ﻣﯽ
ﮐرد ﮐﮫ ﯾﮏ دﻓﻌﮫ ﺳﺎﺳﺎن ﺻدا اش ﮐرد و ﮔﻔت :آﻗﺎ ﻣﮭرک دارﯾن ﻣﯾرﯾن؟ ﻣﮭرک
ﺟواب داد:آره ﺑﺎ دوﺳﺗﺎم ﻗرار دارم"ﭼطور ﻣﮕﮫ؟ ﺳﺎﺳﺎن ﮔﻔت :ﻣﯽ ﺧواﺳﺗم اﮔﮫ
زﺣﻣﺗﯽ ﻧﯾﺳت ﻣﺳﺋﻠﮫ ھﺎی ﻣن را ﺣل ﮐﻧﯾد .ﻣﮭرک ﮔﻔت :ﺑزار ﺷب ﺑﯾﺎم ﺑﺑﯾﻧم ﭼﯽ
ﻣﯾﺷﮫ .ﺳﺎﺳﺎن ﺑﺎ ﺧوداش ﮔﻔت:ای ﺑﺎﺑﺎ اﯾن ھم ﮐﮫ ﻣﺎ را ﭘﯾﭼوﻧد .ﻣﮭرک ﻧﻘﺷﮫ
ﺗﮭران را از ﻣﺎﺷﯾن اش ﮔرﻓت و ﮔذاﺷت ﺗوی ﺳﺎک و ﺑﺎ ﺗﺎﮐﺳﯽ رﻓت ﺑﮫ ھﻣﺎن
ﭘﺎﺳﺎژ ﺷﻠوغ ﺑﺎ ﺳﺎک وارد ﺷد"ﺣدود ﯾﮏ ﺳﺎﻋت طول ﮐﺷﯾد ﺗﺎ ﺑرﺳد ﮐم ﮐم داﺷت
ﭘﺎﺳﺎژ ﺷﻠوغ ﻣﯽ ﺷد .ﭘﺎﺳﺎژﺧﯾﻠﯽ از روزھﺎی ﭘﯾش ﺷﻠوغ ﺗر ﻣﯽ ﺷﮫ ﺑﺧﺎطره
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اﯾﻧﮑﮫ ﭘﻧﺟﺷﻧﺑﮫ ﺑود .ﻣﮭرک دﻓﺗر ﯾﺎد داﺷت اش را ﮐﮫ دﯾروز ﺑررﺳﯽ ھﺎی اﯾن
ﭘﺎﺳﺎژ را ﻧوﺷﺗﮫ ﺑود ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﻧﮫ .ﻣﮭرک ﻣﯽ داﻧﺳت ﮐﮫ اﻣروز ﺷﻠوﻏﮫ ﺗر
ﺑﺧﺎطر ھﻣﯾن ﺟﺎھﺎی ﻣﺛل اﺗﺎق ﭘرو و ﺳطل آﺷﻐﺎل ھﺎی ﮐﮫ ﺗوی ﭘﺎﺳﺎژ ﮐﻧﺎر
دﯾوار ھﺳﺗن و ﻣردم ﺑﯽ ﺗوﺟﮫ از ﮐﻧﺎراش رد ﻣﯽ ﺷوﻧد را اﻧﺗﺧﺎب ﮐرد)).ﺣﺗﻣﺂ از
ﺧودﺗﺎن ﻣﯽ ﭘرﺳﯾد ﭼرا؟ اﻣﺎ از اﯾﻧﺟﺎ ﭼﯾزھﺎی اﺻﻠﯽ داﺳﺗﺎن ﺷروع ﻣﯽ ﺷن ﭘس
ﺑﺧواﻧﯾد ﺗﺎ ﺑﻔﮭﻣﯾد ((.ﻣﮭرک ﻣﯾرود داﺧل اﺗﺎق ﭘرو ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫ ﺗﻌوﯾض ﻟﺑﺎس از
ﺗوی ﺟﯾب اش دﯾﻧﺎﻣﯾت ﺳﺎﻋﺗﯽ در ﻣﯽ آورد و ﺳﮫ ﮐﻧﺞ اﺗﺎق ﭘرو_ زﯾر ﻣوﮐت
"ﭘﺷت ﺻﻧدﻟﯽ ﭘﻧﮭﺎن ﻣﯾﮑﻧد .ﯾﮑﯽ ﺑم در ﺳﻣت راﺳت ﺷﻣﺎل ﭘﺎﺳﺎژ و ﯾﮑﯽ دﯾﮕﮫ
در ﺳﻣت ﭼپ ﺟﻧوب ﭘﺎﺳﺎژ .و ﯾﮑﯽ در ﺳطل آﺷﻐﺎﻟﯽ ﺳﻣت ﭼپ ﺷﻣﺎﻟﯽ ﭘﺎﺳﺎژ و
در ﯾﮏ ﺳطل آﺷﻐﺎل دﯾﮕر در ﺳﻣت راﺳت ﺟﻧوﺑﯽ ﭘﺎﺳﺎژ .ﮐﺎراش ﺣدود
30دﻗﯾﻘﮫ طول ﮐﺷﯾد .ﻣﮭرک ﭘﯾداه رﻓت روی ﯾﮏ ﺗﭘﮫ ﮐﮫ ﺗوی ﯾﮏ ﭘﺎرک ﺑود
ﭘﺎرک ﺧﻠوت ﺑود اون ﺗﭘﮫ ﭘﺎﺳﺎژ و ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ھﺎی ﮐوﭼﮏ ﮐﻧﺎر اش ﻣﻌﻠوم ﺑودن.
ﻣﻧﺗظره ﻣﺎﻧد ﺳﺎﻋت  4:14دﻗﯾﻘﮭﺑﻌد از ظﮭر ﺷده ﺑود"ﻣﮭرک ﭼﺷم از ﺳﺎﻋت اش
ﺑر ﻧﻣﯽ داﺷت و ﯾﮏ دﻓﮫ ﺷﻣﺎرش را ﺷروع
ﮐرد 1_2_3_4_5_6_7_8_9_10.ﺑوﻣﻣﻣﻣﻣﻣم .ﺑﮫ ﻣﺣض اﯾﻧﮑﮫ ﺳﺎﻋت ﺑﮫ
 5:15دﻗﯾﻘﮫ رﺳﯾد ﯾﮏ دﻓﻌﮫ ﮐل ﭘﺎﺳﺎژ رﻓت روی ھوا زﻣﯾن ﺗﺎ ﭼﻧد ﮐﯾﻠوﻣﺗری
ﻟرزﯾد و ﻣﮭرک ﺧوش ﺣﺎل ﻣﯽ ﺧﻧدﯾد .ﺗﺎ ﭼﻧد دﻗﯾﻘﮫ ﺑﻌد آژﯾر ھﺎی آﺗش ﻧﺷﺎﻧﯽ و
آﻧﺑوﻻﻧس و ...ﺻدا ھﺎی ﺷﺎن در آﻣد .اﻣﺎ آن ور"ﺗوی ﺧﺎﻧﮫ ﻧﺎھﯾد داﺷت ورﻗﮫ
ھﺎی اﻣﺗﺣﺎﻧﯽ داﻧش آﻣوز ھﺎی اش را ﺗﺻﺣﯾﺢ ﻣﯽ ﮐرد و ﺳﺎﺳﺎن و ﻟﯾﻼ رﻓﺗﮫ
ﺑودن ﺟﺷن ﺗوﻟﯾد ﯾﮑﯽ از دوﺳﺗﺎن ﺷﺎن .ﻧﺎھﯾد ﮐﺎر اش را ﺗﻣﺎم ﮐرد ﮐﮫ ﯾﮏ دﻓﮫ
ﺗﻠﻔن زﻧﮓ ﺧورد ﻧﺎھﯾد ﮔوﺷﯽ را ﺑرداﺷت"ﭘﺷت ﺧط ﯾﮏ ﻣرد ﮔﻔت :ﻣﻧزل ﺧﺎﻧم
ﻧﺎھﯾد ﺻﺎﺑری؟ ﻧﺎھﯾد ﮔﻔت :ﺧودم ھﺳﺗم! ﻣرد ﭘﺷت ﺧط ﮔﻔت :ﻣن ﻣﺎھﺎن ﻓﻼﮐﯽ
ھﺳﺗم .ﻧﺎھﯾد ﻣﯾﮕﮫ :ﺳﻼم ﻣﺎھﺎن ﺟﺎن ﺣﺎﻟت ﺧوﺑﮫ؟ ﻣﺎھﺎن ﻣﯾﮕﮫ :ﺑﻠﮫ
ﻣﻣﻧوﻧم"ﻣﮭرک اوﻧﺟﺎﺳت؟ ﻧﺎھﯾد ﻣﯾﮕﮫ ﻧﮫ ﺑﺎ دوﺳﺗﺎی ﻗدﯾﻣﯽ اش رﻓﺗﮫ ﺑﯾرون.
ﻣﺎھﺎن ﮔﻔت :ﺧﺎﻟﮫ ﻧﺎھﯾد ﺷﻣﺎ ﯾﮏ ﭼﯾزی ﺑﮫ ﻣﮭرک ﺑﮕﯾن؟ ﻣن ﺑﮭش ﻣﯽ ﮔم ﺧﺎﻧﮫ
ﺗورﻧﺗو ﺑﻔروش ﺑﯾﺎ ﭘﯾش ﺧودم ﺗوی ﻟس آﻧﺟﻠس ﻣﮕﮫ ﻗﺑول ﻣﯽ ﮐﻧﮫ .ﻧﺎھﯾد ﻣﯾﮕﮫ:
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درﺑﺎره اﯾن ﻣوﺿوع ﺑﮫ ﻣن ﭼﯾزی ﻧﮕﻔت .ﻣﺎھﺎن ﻣﯾﮕﮫ :ﮐﻶ آدم ﺗو داری" ﺗوی
طراﺣﯽ ﺧﺎﻧﮫ اﺳﺗﻌداد داره اﻣﺎ ﻓﻘط ﻋﺷق دﯾﻧﺎﻣﯾت و اﻧﻔﺟﺎر .ﻧﺎھﯾد ﻣﯾﮕﮫ :ﺑﮫ ﻣن
ﮔﻔت ﻋﺎﺷق طراﺣﯽ ﺧﺎﻧﮫ ﺣﺗﯽ ﮔﻔت ﺷﻣﺎ ﺑﺎ ھم ﺑﺎھم ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﯾن! ﻣﺎھﺎن
ﮔﻔت:اﯾﻧﮑﮫ ﺑﻌﺿﯽ وﻗت ھﺎ ﺑﺎ ھم ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﯾم درﺳت وﻟﯽ اﯾﻧﮑﮫ ﻣﮭرک ﻋﺷق
طراﺣﯽ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺑﺎﺷﮫ ھﻣﭼﯾن ﭼﯾزی ﻧﯾﺳت ).ﻧﺎھﯾد ﺗﻌﺟب ﻣﯽ ﮐﻧﮫ ﮐﮫ ﭼرا
ﺑﻌﺿﯽ ﭼﯾز ھﺎ را ﻣﮭرک دروغ ﮔﻔت( ﻣﺎھﺎن ﻣﯾﮕﮫ:ﻣن زﯾﺎد ﻧﻣﯽ ﺗواﻧم ﺻﺣﺑت
ﮐﻧم وﻟﯽ ﻣﮭرک آﻣد ﺑﮭش ﺑﮕﯾن ﯾﮏ زﻧﮓ ﺑﮫ ﻣن ﺑزﻧﮫ .ﻣﺎھﺎن ﺧداﺣﺎﻓظﯽ ﮐرد ﺗﺎ
ﻧﺎھﯾد ﺗﻠﻔن را ﮔذاﺷت دوﺑﺎره ﺗﻠﻔن زﻧﮓ ﺧورد" ﭘﺷت ﺧط ﺳﺎﺳﺎن ﺑود ﮐﮫ ﺑﺎ
ﺣراﺳﺎﻧﯽ ﮔﻔت :ﻣﺎﻣﺎن دﯾدی ﭼﯽ ﺷد؟ ﻧﺎھﯾد ﮔﻔت :ﭼﯽ! ﭼﯽ ﺷد؟ ﺳﺎﺳﺎن ﮔﻔت:
ﺗرﮐﯾدن ﺑم " ﺗوی ھﻣﺎن ﭘﺎﺳﺎژه ﮐﮫ ﻣﺎ ﺧرﯾد ﮐردﯾم ﯾﮏ دﻓﮫ ﻟﯾﻼ ﮐﮫ ﮐﻧﺎر ﺳﺎﺳﺎن
ﻧﺷﺳﺗﮫ ﺑود ﮔوﺷﯽ ﮔرﻓت و ﺑﮫ ﺳﺎﺳﺎن ﮔﻔت :ﭼرا ﺑﯽ ﺧودی ﻧﮕران اش ﻣﯽ ﮐﻧﯽ؟
و ﺑﮫ ﻧﺎھﯾد ﮔﻔت :ﻣﺎﻣﺎن ﻧﺎھﯾد ﺷﮭر ھﻣﯾن ﺟوری ﺷﻠوغ ﺑود ﺑﺧﺎطر ﺑم ﮔذاری
ﺣﺎﻻ ﺷﻠوغ ﺗر ھم ﺷده .ﻧﺎھﯾد ﻣﯾﮕﮫ :ﺣﺎﻻ ﺣﺎل ﺷﻣﺎ ﺧوﺑﮫ؟ ﻟﯾﻼ ﻣﯾﮕﮫ:آره ﻣﺎﺧوﺑﯾم
ﻓﻘط ﯾﮑم دﯾر ﺗر ﻣﯾﺎﯾم .ﺑﻌد ﻗﻌط ﮐردن .ﻧﺎھﯾد ﺗﻠوزﯾون روﺷن ﻣﯽ ﮐﻧﮫ و ﺗﻠوزﯾون
ھم درﺑﺎره اون ﺑم ﮔذاری ﺻﺣﺑت ﻣﯽ ﮐردن" ﻧﺎھﯾد ﮐﮫ ﭘﺷت ﺗﻠﻔن ﭼﯾز زﯾﺎدی
ﻧﻔﮭﻣﯾد ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﮐردن ﺗﻠوزﯾون ھﻣﮫ ﭼﯾز را ﻣﯽ ﻓﮭﻣﮫ و اﻣﺎ ﺑﯾﺷﺗر ﻧﺎھﯾد ﺗوی ﻓﮑر
اﯾن ﺑود ﮐﮫ ﭼرا ﻣﮭرک ﺑﺎﯾد دروغ ﺑﮫ ﺷﺎن ﺑﮕﮫ ﮐﮫ از طراﺣﯽ ﺧﺎﻧﮫ ﺧوﺷش ﻣﯾﺎد
و ھﯾﭻ ﺣرﻓﯽ از ﻋﻼﻗﮫ ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣواد ﻣﻧﻔﺟر ﻧزﻧﮫ .از ﻓﮑر ﻣﯾﺎد ﺑﯾرون ﺑﻌد ﭼﻧد
دﻗﯾﻘﮫ ﻧﺎھﯾد ﻣﯾره ﺑﺎﻻ ﺗﺎ اﺗﺎق ﻣﮭرک را ﻣرﺗب ﮐﻧﮫ .ﺗﺧت ﺗﻣﯾز ﻣﯽ ﮐﻧﮫ و ﻣﯽ
ﺧواﺳت ﮐﺷوی ھﺎی ﻟﺑﺎس ﺗﻣﯾز ﮐﻧﮫ ﮐﮫ دﯾد ﻗﻔل" ﻧﺎھﯾد ﺑﺎ ﺧودش ﻓﮑر ﮐرد ﺷﺎﯾد
ﯾﮏ ﭼﯾز ﺷﺧﺻﯽ ﺑﺎﺷﮫ ﮐﮫ ﻧﻣﯽ ﺧواد دﯾﮕران ﻣﺗوﺟﮫ ﺑﺷن اﻣﺎ ﺑﻌد ﻧﮕران ﺷد ﺑﺎ
ﺧودش ﻓﮑر ﮐرد ﮐﮫ ﻧﮑن اﯾن ﭘﺳر ﺑﺧﺎطر ﻋﻼﻗﮫ ﺑﮫ ﻣواد ﻣﻧﻔﺟره ﺗوی ﮐﺷو اﯾن
ﭼﯾز ھﺎ را ﮔذاﺷﺗﮫ و ﻣﯾره ﮐﻠﯾد ﯾدک را ﻣﯾﺎره و ﺑﮫ آراﻣﯽ ﮐﺷو را ﺑﺎز ﻣﯾﮑﻧﮫ"ﺗوی
ﮐﺷو ﮐﻣﯽ ﻟﺑﺎس ﺑود اﻣﺎ وﻗﺗﯽ دﺳت ﻣﯾﮑﻧﮫ ﭼﻧد ﮐﺎﻏذ را در ﻣﯾﺎره ﮐﮫ ﺗوﺿﯾﺣﺎﺗﯽ
درﺑﺎره ﺑم ﺳﺎﻋﺗﯽ داده ﺑود و ﺗﮫ ﮐﺷو ﯾﮏ ﮐﺎﻏذ ﺑزرﮔﺗر ﺑود ﮐﮫ ﻧﺎھﯾد اون را در
ﻣﯾﺎره و ﺑﺎز ﻣﯽ ﮐﻧﮫ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺑﯾﻧﮫ ﻧﻘﺷﮫ ﺗﮭران ھﺳت و ﯾﮏ دﻓﮫ ﭼﺷﻣش ﺑﮫ ﯾﮏ
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ﺧط ﻗرﻣز ﮐﮫ دور ﻣﻧطﻘﮫ  6ﮐﺷﯾده ﺷد ﺑود ﻣﯾﺎﻓﺗﮫ" ﻧﺎھﯾد داﺷت ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐرد ﮐﮫ
ﭼرا اﯾن ﺧط ﮐﺷﯾده ﯾﮏ دﻓﮫ ﺑﮫ ﯾﺎد ﺑﻣﺑﯽ ﮐﮫ اﻣروز درﺳت در ھﻣﯾن ﻣﻧطﻘﮫ
ﺗرﮐﯾد ﻣﯽ اﻓﺗﮫ .ﯾﮏ دﻓﻌﮫ ﺑدن اش ﺳرد ﻣﯾﺷﮫ از ﺗرس ﻣﯽ ﻟرزﯾد و ﻧﻣﯽ داﻧﺳت
ﭼﯾﮑﺎر ﮐﻧﮫ ﮐﮫ ﺗوی اﯾن ﻣوﻗﻌﯾت ﺻدای دزد ﮔﯾر ﻣﺎﺷﯾن ﻣﯾﺎد از ﭘﻧﺟره ﻧﮕﺎه ﻣﯽ
ﮐﻧﮫ و ﻣﯽ ﺑﯾﻧﮫ ﮐﮫ ﻣﮭرک آﻣد"ﺣول ﻣﯾﺷﮫ و ھﻣﮫ ﭼﯾز را ﺳر ﺟﺎش ﻣﯾزاره و ﻣﯾره
ﭘﺎﯾن ﻣﮭرک داﺷت ﯾﮏ ﭼﯾزی را از ﺗوی داﺷﭘورت ﻣﺎﺷﯾن اش ﺑر ﻣﯽ داﺷت ﮐﮫ
ﻧﺎھﯾد آﻣد وﻗﺗﯽ ﻣﮭرک ﺻدای در ﺧﺎﻧﮫ را ﺷﻧﯾد ﺑﺎ ﺧوش ﺣﺎﻟﯽ ﺳراش را از
ﻣﺎﺷﯾن ﺑﯾرون آورد و ﭼﮭره رﻧﮓ ﭘرﯾده ﻧﺎھﯾد را دﯾد ﺑﺎ ﻧﮕراﻧﯽ ﮔﻔت:ﭼﯾزی ﺷده؟
ﻧﺎھﯾد ﮔﻔت:ﻧﮫ"ﺗوﭘﯾﺎده رﻓﺗﯽ؟ ﻣﮭرک ﮔﻔت:ﻧﺻف راه آره ) .ﻧﺎھﯾد ھﻧوز ﺗوی
ﺷوک ﺑود و ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﺳت ﺑﺎور ﮐﻧﮫ ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از ﻋزﯾز ﺗرﯾن ﮐس اش ﯾﮏ ﻗﺎﺗل ﯾﺎ
ﺗرورﯾﺳت ﺑﺎﺷﮫ (.ﻣﮭرک ﯾﮏ ﮐم ﺗﻌﺟب و ﺷﮏ ﮐرده ﺑود ﺑرای ھﻣﯾن ﺳراش
را ﮐرد ﺗوی ﻣﺎﺷﯾن و اون داﺷت دﻓﺗر ﭼﮫ اش را ﮐﮫ ﺑرﺳﯽ ﮐرده ﺑود و ﺳﺎﮐﯽ ﮐﮫ
ھﻣراه اش ﺑود را داﺧل ﻣﺎﺷﯾن ﺑﮕذارد وﻗﺗﯽ ﻣﯽ ﺧواﺳت دﻓﺗر ﭼﮫ را داﺧل
داﺷﭘورت ﺑﮕذارد ﭼﺷﻣش ﺑﮫ اﺳﻠﺣﮫ ﮐﻣری اﻓﺗﺎد ﻣﯽ ﺧواﺳت ﺑرداره ﮐﮫ ﯾﮏ دﻓﮫ
ﻧﺎھﯾد ﺑﺎ ﻋﺻﺑﺎﻧﯾت و ﺗرس و ﻟرز ﺳر ﻣﮭرک ﻓرﯾﺎد ﮐﺷﯾد و ﮔﻔت :ﺗو ﺑرای ﭼﯽ
اﯾن ﮐﺎر ھﺎ را ﻣﯽ ﮐﻧﯽ؟ ﻣﮭرک ﺳر اش را ﺑﯾرون آورد و ﺑﺎ ﺗﻌﺟب ﮔﻔت :ﭼﮫ
ﮐﺎر ھﺎی؟ ﺷﻣﺎ ﭼﯽ ﻣﯾﮕﯾن ﻣﺎﻣﺎن ﻧﺎھﯾد؟ ﻧﺎھﯾد دوﺑﺎره ﺑﺎ ﺻدای ﻟرزان ﮔﻔت:
ھﻣﯾن دروغ ﮔﻔﺗن ھﺎت ﺑﮫ ﻣﺎ ...ﻣﮭرک ﺑﺎ ﺗﻌﺟب ﻣﯾﮕﮫ :ﮐدوم دروغ ھﺎ؟! و ﻧﺎھﯾد
ﮔﻔت :ﻋﻼﻗﮫ داﺷﺗن ﺑﮫ دﯾﻧﺎﻣﯾت_ ﺑﺎ ﻣﺎ آﻣدن در ﯾﮏ ﻣﻧطﻘﮫ ﺷﻠوغ_ ﺧط ﻗرﻣز
ﮐﺷﯾدن دور ھﻣﺎن ﻣﻧطﻘﮫ و ﺗرﮐﯾدن ﺗﺎ ﭼﻧد ﺳﺎﻋت ﭘﯾش و ﺣﺎﻻ آﻣدن ﺗو ...ﻣﮭرک
ﻣﯾﮕﮫ :ﺷﻣﺎ ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧﯾن ﺑم را ﻣن ﮔذاﺷﺗم؟ و ﺑﺎ ﮐﻣﯽ ﻣﮑس ﮐردن آرام ﻣﯽ ﺧﻧده.
ﻧﺎھﯾد درون اش ﯾﮏ ﺷﮏ ﺑزرﮔﯽ اﻓﺗﺎد ﮐﮫ ﺷﺎﯾد ﺧﯾﻠﯽ زود درﺑﺎره ﻣﮭرک ﻓﮑر
ﮐرد ﮐﮫ ﯾﮏ دﻓﻌﮫ اﺳﻠﺣﮫ از ﻧوک داﺷﭘورت ﻣﯾﺎﻓﺗﮫ و ﻣﯾﺧوره ﺑﮫ ﮐﻧﺎر ﺻﻧدﻟﯽ و
ﻣﯽ اﻓﺗﮫ روی زﻣﯾن .ﻧﺎھﯾد وﻗﺗﯽ اﺳﻠﺣﮫ را ﻣﯽ ﺑﯾﻧﮫ ﻧﺗﮭﺎ ﺷﮏ اش ﺑرطرف ﻣﯾﺷﮫ
ﺑﻠﮑﮫ ﺑﯾﺷﺗر از ﻗﺑل ﻣﯽ ﺗرﺳﮫ و ﺑﺎ ﺻدای ﻟرزان ﻣﯾﮕﮫ :اون ﭼﯾﮫ؟ ﻣﮭرک ﺑﺎ ﭘﺎﯾش
اﺳﻠﺣﮫ را ﻣﯽ زﻧﮫ ﭘﺷت اش ﺗﺎ ﭼﯾزی ﻣﻌﻠوم ﻧﺑﺎﺷد و ﻣﯾﮕﮫ :ھﯾﭼﯽ .ﻧﺎھﯾد ﻓرار
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ﻣﯽ ﮐﻧﮫ و ﻣﮭرک ﻣﯾﮕﮫ :ﺻﺑر ﮐن .ﻣﮭرک ﮐﮫ دﯾﮕﮫ ﻓﮭﻣﯾد ھﻣﮫ ﭼﯽ ﻟو رﻓﺗﮫ
اﺳﻠﺣﮫ را ﺑرداﺷت و ﺧﺷﺎب ﭘر را وﺳل ﮐرد و آﻣده ﺷﻠﯾﮏ ) .ﻧﺎھﯾد در را ﻗﻔل
ﻣﯽ ﮐﻧﮫ و ﮔرﯾﮫ ﮐﻧﺎن ﻣﯾره ﺗوی اﺗﺎق اش و در اﺗﺎق ھم ﻗﻔل ﻣﯽ ﮐﻧﮫ .اﻣﺎ ﻣﮭرک
ﮐﮫ ﻣﯽ ﺑﯾﻧﮫ در ﺧﺎﻧﮫ را ﻗﻔل زده" ﮐﻣﯽ ﻋﺻﺑﺎﻧﯽ ﻣﯾﺷﮫ در ﻣﺎﺷﯾن را ﻗﻔل ﻣﯽ ﮐﻧﮫ
ﮐﮫ ﯾﮏ دﻓﮫ ﭼﺷﻣش ﺑﮫ ﻧﺑردﺑﺎن ﻣﯽ ﺧوره ﮐﮫ زﯾر ﺑﺎﻟﮑن ﺑود و ﺑﺎ ﻧﺑردﺑﺎن ﻣﯾره
ﺑﺎﻻ از طرﯾق ﺑﺎﻟﮑن ﻣﯾره ﺗوی ﺧﺎﻧﮫ ﻣﯽ ﺑﯾﻧﮫ ﮐﮫ در ھﻣﮫ اﺗﺎق ھﺎ ﺑﺎز ﻏﯾراز اﺗﺎق
ﻧﺎھﯾد ﺑﺳﺗﮫ طرف اش ﻧﻣﯾره ﻓﻘط ﭘﯾرﯾزه ﺗﻠﻔن را ﻣﯽ ﮐﺷﮫ و ﻣﯾره ﺗوی اﺗﺎق اش
ﻟﺑﺎس را ﻋوض ﻣﯽ ﮐﻧﮫ و اﺳﻠﺣﮫ را ﭘﻧﮭﺎن ﻣﯽ ﮐﻧﮫ .ﺑﻌد ﭼﻧد ﺳﺎﻋت" ﻧﺎھﯾد آرام
آرام ﻣﯾﺎد ﺑﯾرون ﭼراغ ھﺎی ﭘذﯾرای ﺧﺎﻣوش ﺑودن ﻏﯾر از آﺷﭘزﺧﺎﻧﮫ و ﺑوی
ﺳرخ ﮐردﻧﯽ ﻣﯽ آﻣد .اون ﻣﯾره ﺑﮫ ﺳﻣت آﺷﭘز ﺧﺎﻧﮫ ﻣﯽ ﺑﯾﻧﮫ ﯾﮏ ﮐﺳﯽ ﺳوﺳﯾس
درﺳت ﮐرده اون ﭼﺎﻗو آﺷﭘز ﺧﺎﻧﮫ را ﻣﯽ ﮔﯾره و ﻣﯾره ﺑﯾرون از آﺷﭘزﺧﺎﻧﮫ
دﺳت اش ﻣﯽ ﻟرزﯾد و ﺻورت اش ﻋرق ﮐرده ﺑود ﮐﮫ ﻣﮭرک از ﺗوی ﺗﺎرﯾﮑﯽ
ﺑﮫ ﻧﺎھﯾد ﺑﺎ ﺻدای آروم ﻣﯾﮕﮫ :ﺗرﺳﯾدی .ﻧﺎھﯾد ﯾﮏ ﺣوﻟﯽ ﻣﯽ ﺧوره و ﻣﯾﮕﮫ :ﭼﯽ
از ﺟون ﻣن ﻣﯽ ﺧوای؟ ﻣﮭرک ﮐﮫ روی ﻣﺑل راﺣﺗﯽ ﭘذﯾرای در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻧﺷﺳﺗﮫ
ﺑود ﺑﻠﻧد ﻣﯾﺷﮫ و ﻣﯾﮕﮫ :ﻓراﻣوﺷﯽ .ﻧﺎھﯾد ﭼﺎﻗو را ﺑﮫ ﺳﻣت اش ﮔرﻓت و ﺑﺎ ﮐﻣﯽ
ﺗرس و ﻟرز ﻣﯾﮕﮫ :اﮔﮫ ﻓراﻣوش ﻧﮑﻧم ﭼﯽ؟ﻣن را ﻣﯽ ﮐﺷﯽ؟ ﻣﮭرک آرام ﻣﯾﺎد
طرف ﻧﺎھﯾد و ﻣﯾﮕﮫ :ﺗو را ﻣﯾﮑﺷم؟!ﺣﺎﺣﺎﺣﺎ) ﻣﯽ ﺧﻧده( ﺗﻣﺎم ﺧﺎﻧواده ات را ﻣﯽ
ﮐﺷم .ﻧﺎھﯾد ﻣﯾﮕﮫ :ﺑرای ﭼﯽ اﯾن ﮐﺎر را ﻣﯾﮑﻧﯽ؟ از ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ دﺳﺗور ﻣﯽ ﮔﯾری؟
ﻣﮭرک ﮐﻣﯽ ﻋﺻﺑﺎﻧﯽ ﻣﯾﺷﮫ و ﺑﻠﻧد ﻣﯾﮕﮫ :ﻣن از ﮐﺳﯽ دﺳﺗور ﻧﻣﯽ ﮔﯾرم و ﺑﺧﺎطر
ﭘول ھم اﯾن ﮐﺎرھﺎ را ﻧﻣﯽ ﮐﻧم .ﻣﮭرک آرام آرام ﻣﯽ آﻣد ﻧزدﯾﮏ ﻧﺎھﯾد" ﻧﺎھﯾد
ﮐﮫ ﭼﺎﻗو را ﺳﻣت ﻣﮭرک ﮔرﻓت ﺑود ﮔﻔت:ﺟﻠو ﻧﯾﺎه .ﻣﮭرک واﯾﺳﺗﺎد و ﮔﻔت :اﮔﮫ
ﺗو ﭼﯾزای ﮐﮫ اﻣروز دﯾدی و ﻓﮭﻣﯾدی را ﻓراوش ﮐﻧﯽ ھﯾﭻ ﮐس آﺳﯾﺑﯽ ﻧﻣﯽ ﺑﯾﻧﮫ.
ﻧﺎھﯾد ﭼﺎﻗو را آورد ﭘﺎﯾن و ﺑﺎ ﮔرﯾﮫ ﮔﻔت :ﺗو ﺑﻌد از ﻣرگ ھﻣﺳر و ﭘﺳرم ﻋزﯾز
ﺗرﯾن ﮐﺳم ﺑودی اﺻﻶ اﻧﺗظﺎر ﭼﯾزی ﻣﺛل اﯾن را ازﺗو ﻧداﺷﺗم .ﻣﮭرک ﮔﻔت :ﺗوی
روﯾﺎ ھﻣﯾﺷﮫ ﺣﻘﯾﻘت ﮔﻣﮫ"_ ﭘﺎﺷو ﯾﮏ آﺑﯽ ﺑﮫ دﺳت و ﺻورت ﺧودت ﺑزن ﺗﺎ ﺑﭼﮫ
ھﺎ آﻣدن ﺷﮏ ﻧﮑﻧن .ﻧﺎھﯾد ﺑﺎ ﺻدای ﻟرزان ﻣﯾﮕﮫ :ازﮐﺟﺎ ﻣﻌﻠوم ﺳر ﻗوﻟت ﺑﻣوﻧﯽ
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و ﻣن ﻧﮑﺷﯽ؟ ﻣﮭرک ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﺷﯾدن ﻧﻔس ﻋﻣﯾق آرام ﻣﯾﮕﮫ :اﻟﺑﺗﮫ ﺑﮭت ﺣق ﻣﯾدم
ﮐﮫ اﻋﺗﻣﺎد ﻧﮑﻧﯽ اﻣﺎ اﮔر ﻣﯽ ﺧواﺳﺗم اﯾن ﮐﺎر را ﺑﮑﻧم ﺗو اﻻن زﻧده ﻧﺑودی .ﻧﺎھﯾد
دﺳت ﺻورت اش را ﻣﯽ ﺷوره در ھﻣﯾن ﻟﺣظﮫ ﺑﭼﮫ ھﺎ ﻣﯾﺎن از ﺟﺷن ﺗوﻟد
دوﺳت ﺷﺎن"ﺧﺳﺗﮫ روی ﻣﺑل راﺣﺗﯽ ﻣﯽ ﺷﯾﻧن" ﻟﯾﻼ ﻣﯾﮕﮫ:ﻣﺎﻣﺎن ﻧﺎھﯾد ﮐﺟﺎﺳت؟
ﻣﮭرک ﻣﯾﮕﮫ :داره دﺳت ﺻورت اش را ﻣﯽ ﺷوره .ﺳﺎﺳﺎن ﻣﯾﮕﮫ :ﺷﺎم ﭼﯽ
دارﯾم؟ ﻣﮭرک ﻣﯾﮕﮫ :ﺳوﺳﯾس .ﺳﺎﺳﺎن ﺗﻌﺟب ﻣﯽ ﮐﻧﮫ و ﻣﯾﮕﮫ :ﻣﺎﻣﺎن ﻧﺎھﯾد ﻏذای
ﻓﺳت ﻓود ﺑﮫ ﻣﺎ ﻧﻣﯽ داد! ﻣﮭرک ﻣﯾﮕﮫ :ﻣن درﺳت ﮐردم .ﻟﯾﻼ ﻣﯾر ﺳﻣت دﺷوی
ﻧﺎھﯾد ﻣﯾﺎد ﺑﯾرون ﻟﯾﻼ ﻣﯽ ﺑﯾﻧﮫ ﮐﮫ ﻧﺎھﯾد ﭘرﯾﺷﺎن و ﺻورت اش را آب زده ﻣﯾﮕﮫ:
ﻣﺎﻣﺎن ﻧﺎھﯾد ﭼﯽ ﺷده؟ ﻧﺎھﯾد ﻣﯾﮕﮫ :ﭼﯾزی ﻧﯾﺳت ﮐﺎﺑوس دﯾدم .ﺳﺎﺳﺎن ﻣﯾره ﺣﻣﺎم
و ﻣﯾﺎد ﺑﻌد ﻟﯾﻼ ﻣﯾره" ﺳﺎﺳﺎن ﮐﮫ ﻣﯾره ﻟﺑﺎس اش را ﻋوض ﮐﻧﮫ و ﻟﯾﻼ ﻣﯾره ﺣﻣﺎم
ﻧﺎھﯾد ﺑﮫ ﻣﮭرک ﻣﯾﮕﮫ :ﺑﻌد ﺷﺎم ﺑﭼﮫ ھﺎ رﻓﺗن ﺑﺧواﺑن ﺗو ﺑﯾﺎ روی ﺑﺎﻟﮑن ﺑﺎھﺎت
ﮐﺎردارم .وﻗت ﺷﺎم ﺧوری ﻣﯾﺷﮫ ﺳﺎﺳﺎن از ﻧﺎھﯾد ﻣﯽ ﭘرﺳﮫ ﮐﮫ ﻓرﯾﺑﺎ زﻧﮓ ﻧزد؟
ﻧﺎھﯾد ﻣﯾﮕﮫ :ھﺎ؟ﭼﯽ؟ ﺳﺎﺳﺎن دوﺑﺎره ﻣﯾﮕﮫ :ﻓرﯾﺑﺎ زﻧﮓ ﻧزد؟ ﻧﺎھﯾد ﻣﯾﮕﮫ:ﻧﮫ .ﻟﯾﻼ
ﮔﻔت :ﺣواس ﺗﺎن ﭘرﺗﮫ ﻣﺎﻣﺎن ﻧﺎھﯾد؟ﺣﺗﻣﯽ ﺑﺧﺎطره اون ﮐﺎﺑوﺳﮫ ھﺳت؟ ﻧﺎھﯾد
ﻣﯾﮕﮫ :آره .ﺑﭼﮫ ھﺎ ﺷﺎم ﺗﻣﺎم ﻣﯽ ﮐﻧن و ﻣﯾرن ﺑﺧواﺑن .ﻧﺎھﯾد ﻣﮭرک را ﻣﯽ ﺑره
روی ﺑﺎﻟﮑن و ﻣﯽ ﺷﯾﻧن روی ﺻﻧدﻟﯽ ﻧﺎھﯾد ﺳﮑوت ﮐرد ﺑوده .ﻣﮭرک ﮔﻔت :ﻣن
آوردﯾن ﺑﺎﻻ ﮐﮫ ﺳﮑوت ﺗﺎن را ﻧﮕﺎه ﮐﻧم؟ ﻧﺎھﯾد ﻣﯾﮕﮫ :درﺳت ﺣﺳﺎﺑﯽ ﺑﮕو ﭼرا اﯾن
ﮐﺎر را ﮐردی؟ ﻣﮭرک ﯾﮏ ﻧﻔس ﻋﻣﯾق ﻣﯽ ﮐﺷﮫ و ﻣﯾﮕﮫ:ﺑرای ﺷﻣﺎ ﻣﮭم ھﺳت؟
ﻧﺎھﯾد ﮐﻣﯽ ﻋﺻﺑﺎﻧﯽ ﻣﯾﺷﮫ و ﻣﯾﮕﮫ :ﺗوﺣدود 250ﻧﻔر را ﮐﺷﺗﯽ ﻣﻌﻠوﻣﮫ ﮐﮫ ﺑرای
ﻣن ﻣﮭم ھﺳت"ﺑرای ﭼﯽ؟ﺑﺧﺎطر ﭼﯽ؟و ...ﻣﮭرک ﻣﯾﮕﮫ :ﺧﯾﻠﯽ ﺧوب ﺷﻣﺎ آرام
ﺑﺎﺷﯾن ﻣن ﺑﮭﺗﺎن ﻣﯾﮕم ) .و ﻣﮭرک اداﻣﮫ ﻣﯾده( ﺑﺑﯾﻧﯾن ھرﮐﺳﯽ ﻣﻣﮑﻧﮫ ﮐﮫ از
ﺷﺧﺻﯽ ﯾﺎ ﮔروھﯽ ﻋﻐده داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﮫ و ﺑﺧواد ﻋﻐده اش را ﺧﺎﻟﯽ ﮐﻧﮫ وﻟﯽ ﻣن از
ﯾﮏ ﻣردم ﻋﻐده دارم و اﯾن ﺟوری ﻋﻐدم را ﺧﺎﻟﯽ ﮐردم .ﻧﺎھﯾد اﺷﮏ ﺗوی
ﭼﺷﻣﺎﻧش ﺟﻣﻊ ﺷده ﺑود و ﮔﻔت :ﻣﯽ دوﻧﯽ ﺗو ﺑﺎ اﯾن ﮐﺎرت ﭼﻘدر آدم ﺑﯽ ﮔﻧﺎه را
ﮐﺷﺗﯽ؟ ﻣﮭرک ﮔﻔت :ﮐدوم آدم ﺑﯽ ﮔﻧﮭﺎ؟ ﮐﺳﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ھم اﺣﺗرام ﻧﻣﯽ زارن و ھم
دﯾﮕر را ﻣﺳﺧره ﻣﯽ ﮐﻧن ﯾﺎ ﺗو ﻧﺦ ھم دﯾﮕﮫ ھﺳﺗن ﯾﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﭼﺷم ﺑﻌد ﺑﮫ ھم دﯾﮕﮫ
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دارن و ...اﯾن ھﺎ آدم ﻧﯾﺳﺗن ﺗﺎ ﺑﺧوان ﺑﯽ ﮔﻧﺎه و ﮔﻧﺎه ﮐﺎر ﺑﺎﺷن .ﻧﺎھﯾد ﻣﯾﮕﮫ :ﭘس
ﭼرا اون ﺑﭼﮫ را ﮐﮫ داﺷت ﻣﯽ رﻓت زﯾر ﻣﺎﺷﯾن را ﻧﺟﺎت دادی؟ ﻣﯽ داﻧﯽ ﭼﻧد ﺗﺎ
ﺑﭼﮫ ھم ﺳن و ﺳﺎل اون ﺗوی ﭘﺎﺳﺎژ ﺑودن.ﻣﮭرک ﺑﺎ ﺧون ﺳردی ﻣﯾﮕﮫ :آره.
ﻧﺎھﯾد ﻣﯾﮕﮫ :ﭘس ﭼرا اون ﺑﭼﮫ را ﻧﺟﺎﺗﯽ دادی در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﭼﻧد ﺻد ﻧﻔر را ﺑﺎ
ﺑم ﮔذارﯾت ﮐﺷﺗﯽ؟ ﻣﮭرک ﮔﻔت :اﯾﻧﮑﮫ ﭼرا اون ﺑﭼﮫ را ﻧﺟﺎت دادم ﺧودم ھم
ﻧﻣﯽ دوﻧم .ﻧﺎھﯾد ﮔﻔت :ﺑﺎزم اﯾن ﮐﺎر را ﻣﯽ ﮐﻧﯽ؟ ﻣﮭرک ﮔﻔت :اﮔﮫ ﺗو راز
دارﺧوﺑﯽ ﺑﺎﺷﯽ ﻧﮫ .ﻧﺎھﯾد ﻣﯾﮕﮫ :ای ﮐﺎش ھﯾﭻ وﻗت ﺗو زﻧدﮔﯾم ﺗو را ﻧﻣﯽ دﯾدم).
و ﺑﻌد ﻧﺎھﯾد ﺑﻠﻧد ﻣﯾﺷﮫ و ﻣﯾره ﺑﺧواﺑﮫ (.ﺻﺑﺢ ﺟﻣﻌﮫ ھﻣﮫ ﺧواب ﺑودن ﺗﻠﻔن زﻧﮓ
ﻣﯽ ﺧوره ﻧﺎھﯾد ﺑﺎ ﺧواب آﻟودﮔﯽ ﮔوﺷﯽ ﺑر ﻣﯽ داره"ﭘﺷت ﺧط ﻓرﯾﺑﺎ ﺑود ﮔﻔت:
ﻣن آﻣد اﯾران .ﻧﺎھﯾد ﺗﻌﺟب ﮐرده ﺑود"ﺑﻌد ﺑﭼﮫ ھﺎ را ﺑﯾدار ﻣﯽ ﮐﻧﮫ ﮐﮫ ﺑرن ﭘﯾش
وازاش .ﺑﭼﮫ ھﺎ ﮐﮫ داﺷﺗن ﺻﺑﺣﺎﻧﮫ ﻣﯽ ﺧوردن ﻟﯾﻼ ﻣﯾﮕﮫ :آﻗﺎ ﻣﮭرک را ﺑﯾدار
ﻧﻣﯽ ﮐﻧﯾم؟ ﺳﺎﺳﺎن ﻣﯾﮕﮫ:آره ﻓرﯾﺑﺎ ﭘﺷت ﺧط ﮔﻔت ﮐﮫ ﺧﯾﻠﯽ دوﺳت داره ھم ﺑﺎزی
ﺑﭼﮫ ﮔﯽ ھﺎش را ﺑﺑﯾﻧﮫ.ﻟﯾﻼ ﻣﯾﮕﮫ:اﻟﺑﺗﮫ ﺳوﭘرﻣن" ﺟﻧﺎب ﻋﺎﻟﯽ .ﻧﺎھﯾد ﻣﯾﮕﮫ :ﻧﯾﺎزی
ﻧﯾﺳت اﮔﮫ ﻣﯽ ﺧواﺳت ﺑﯾﺎد ﺧودش ﻣﯽ ﮔﻔت .اوﻧﺎ ﻣﯾرن ﻣﮭرک ﺑﯾدار ﺑود ﺑﻌد
ﻣﯾﺎد ﺻﺑﺣﺎﻧﮫ ﻣﯽ ﺧوره و ﺗﻠوزﯾون ﻣﯽ ﺑﯾﻧﮫ .ﺗﻠوزﯾون درﺑﺎره ﺑم ﮔذری ﺻﺣﺑت
ﻣﯽ ﮐﻧﮫ و ﻣﯾﮕﮫ:درﺣﺎل ﺣﺎﺿر ھﯾﭻ دﻟﯾل و ﻣدرﮐﯽ ﻣﮭﻣﯽ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺑﮕﮫ اﯾن ﮐﺎر
ﮐروھﮏ ھﺎی ﺗرورﯾﺳﺗﯽ ﺑوده ﭼون در آن ﺣﺎدﺛﮫ ھﯾﭻ ﺳﯾﺎﺳت ﻣداری و ﯾﺎ
ﺷﺧص ﻣﮭم ﺑرای ﺗرور وﺟود ﻧداﺷﺗﮫ اﻣﺎ ﻣﺎﻣوران آﮔﺎھﯽ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر اﯾن
ﭘروﻧده را در اﺧﺗﯾﺎر دارن .ﻧﺎھﯾد ﺑﺎ ﻓرﯾﺑﺎ و ﺑﭼﮫ ھﺎ از ﻓرودﮔﺎه آﻣدن" وﻗﺗﯽ
ﻣﮭرک ﺻدای ﻣﺎﺷﯾن را ﺷﻧﯾد رﻓت ﺗوی اﺗﺎق اش و ﺧوداش را ﺑﮫ ﺧواب زد.
آﻧﮭﺎ آﻣدن داﺧل ﺧﺎﻧﮫ"ﺳﺎﺳﺎن ﺣﯽ از ﺧﺎرج ﻣﯽ ﭘرﺳﯾد" ﻓرﯾﺑﺎ ﮔﻔت :ﺧﺳﺗﮫ ام ﻣﯽ
ﺧوام ﺑﺧواﺑم .ﻧﺎھﯾد ﮔﻔت :ﺳﺎﺳﺎن ﺑزار ﺧواھرت اﺳﺗراﺣت ﮐﻧﮫ .ﻟﯾﻼ ﺑﮫ ﺳﺎﺳﺎن
ﮔﻔت :آﻗﺎ ﻣﮭرک ﮐﺟﺎﺳت؟ﺳﺎﺳﺎن ﮔﻔت :ﻣن ﮐﮫ ﺳر ﺳﻔره ﺻﺑﺣﺎﻧﮫ ﻧدﯾدم اش! ﻧﺎھﯾد
ﺑﺎ اﺧم ﮔﻔت :ﮐﺎری ﺑﺎ ھﺎش ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎش"ﺣﺗﻣﺂ ﺧواﺑﮫ .ﺳﺎﺳﺎن رﻓت ﺑﺎ دوﺳﺗﺎﻧش
ﺑﯾرون و ﻟﯾﻼ رﻓت درس ﺑﺧواﻧد .ﻧﺎھﯾد داﺷت آﺷﭘزی ﻣﯽ ﮐرد روی ﺻﻧدﻟﯽ
ﻧﺷﺳت و ﺑﮫ ﭘﻧﺟره آﺷﭘزﺧﺎﻧﮫ ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐرد و ﻏذا ھم روی ﮔﺎز ﺑود"ﻧﺎھﯾد ﺣﺳﺎﺑﯽ
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ﺗوی ﻓﮑر ﺑود ﮐﮫ ﯾﮏ دﻓﻌﮫ ﻣﮭرک ﮔﻔت :ﻏذات ﻧﺳوزه .ﻧﺎھﯾد ﺗرﺳﯾد و از ﺟﺎﯾش
ﭘرﯾد ﺑﻌد ﮐﮫ دﯾد ﻣﮭرک ھﺳت آرام ﻧﺷﺳت .ﻣﮭرک ﮔﻔت :ﻣن دارم ﻣﯾرم ﺑﯾرون.
ﻧﺎھﯾد ﺑﺎ ﮐﻧﺎﯾﮫ ﮔﻔت :دﯾﮕﮫ ﻣﯽ ﺧوای ﮐﺟﺎ را ﺧراب ﮐﻧﯽ؟ﻣﮭرک ﮔﻔت :ﻣﯽ ﺧوای
ﺗﺎ اﺑد ﺑﮫ ﻣن ﺗﯾﮑﮫ ﺑﻧدازی؟ﻣﮭرک اداﻣﮫ داد:ﺑﺑﯾن ﻣﺎﻣﺎن ﻧﺎھﯾد ﻣن واﻗﻌﺂ ﺗو را
دوﺳت دارم...ﻧﺎھﯾد ﻣﯾﮕﮫ :ﺑﺎ اﯾن ﺣرف ھﺎ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﯽ ﻧظر ﻣن را ﻋوض ﮐﻧﯽ.
ﻣﮭرک ﻣﯾﮕﮫ :ﺑﮫ ھر ﺣﺎل ﻣن ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ ﮔﻔﺗم ﮐﮫ ﺗو را دوﺳت دارم ﺣﺗﯽ ﺑﯾﺷﺗر از
ﭘدر و ﻣﺎدرم)) .ﻣﮭرک اﯾن ﺣرف را زد و رﻓت اﻣﺎ ﯾﮏ دﻓﻌﮫ ﻧﺎھﯾد ﯾﺎداش آﻣد
ﮐﮫ ﭘدر و ﻣﺎدر ﻣﮭرک ﺗوی ﯾﮏ اﻧﻔﺟﺎر ﮔﺎز داﺧل ﺧﺎﻧﮫ ﻣردن" ﻧﺎھﯾد ﺑﺎ ﺧودش
ﻓﮑر ﮐرد ﻧﮑﻧد اﯾن ﮐﺎر ﻋﻣدآ ﻣﮭرک ﮐرده ﺑﺎﺷد ﺑﺎورش ﺳﺧت ﺑود اﻣﺎ ﺗﺎ اﯾﻧﺟﺎ ھم
ﺧﯾﻠﯽ ﭼﯾزھﺎ ﺳﺧت ﺑود" ﻧﺎھﯾد ﭘﯾﭻ ﮔﺎز را ﮐم ﮐرد و دوان دوان رﻓت ﺑﯾرون و
ﺑﮫ ((ﻣﮭرک ﮔﻔت :واﯾﺳﺗﺎ" ))ﻣﮭرک ﮐﮫ داﺷت ﻣﺎﺷﯾن ﺧوداش را روﺷن ﻣﯽ ﮐرد
ﭘﯾﺎده ﺷد (( و ﮔﻔت:ﭼﯾﮫ؟ ﻧﺎھﯾد ﮔﻔت :ﺑﯾﺎ ﻧزدﯾﮏ ﺗر .ﻣﮭرک رﻓت ﻧزدﯾﮏ ﻧﺎھﯾد
ﮔﻔت :ﻣدرک داری ﮐﮫ ﺛﺎﺑت ﮐﻧﮫ ﻣﺎدر و ﭘدرات ﺗوی ﺣﺎدﺛﮫ ﻣردن .ﻣﮭرک ﺑﺎ
ﺗﻌﺟب ﮔﻔت:ﭼﯽ؟ ﻧﺎھﯾد ﮔﻔت :ھﻣﯾن ﮐﮫ ﮔﻔﺗم .ﻣﮭرک ﮔﻔت :ﺗو ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧﯽ ﮐﮫ
ﻣن ﭘدر و ﻣﺎدرم ﮐﺷﺗم) .ﺑﻌد ﺑﺎ ﮐﻣﯽ ﻣﮑس زد زﯾر ﺧﻧده (.ﻧﺎھﯾد ﮔﻔت:دارم ﺟدی
ﺣرف ﻣﯽ زﻧم .ﻣﮭرک ﺑﺎ ﺧﻧده ﺑﮫ ﻧﺷﺎﻧﮫ آره دﺳت اش را ﺑﮫ ﭘﺎﯾن ﺗﮑﺎن داد .ﻧﺎھﯾد
ﺗرﺳﯾد و دﺳت اش ﻟرزﯾد و در ﭼﺷم ھﺎﯾش اﺷﮏ ﺟﻣﻊ ﺷد و ﮔﻔت:ﺗو دﯾﮕﮫ ﭼﯽ
ھﺳﺗﯽ؟ ﻣﮭرک ﭼﮭره ﺗﻌﺟب و ﺗرس و ﻟرز ﻧﺎھﯾد را ﻣﯽ دﯾد ﺑﯾﺷﺗر ﻣﯽ ﺧﻧدﯾد و
از اﯾن ﮐﺎر ﻟذت ﻣﯽ ﺑرد .ﻧﺎھﯾد وﻗﺗﯽ دﯾد ﮐﮫ ﻣﮭرک از ﺧﻧده ھﺎﯾش ﻟذت ﻣﯽ ﺑرد
ﺑﺎ ﺻدای ﻟرزان ﮔﻔت :ﺗو ﺑﯾﻣﺎری .ﻧﺎھﯾد دوﯾد و رﻓت ﺗوی ﺧﺎﻧﮫ و در را ھم
ﺑﺳت" ﭘﺷت در ﻧﺷﺳت و ﮔرﯾﮫ ﻣﯽ ﮐرد .وﻗت ﺷﺎم ﺷد ﻓرﯾﺑﺎ ھﻧوز ﺧواب ﺑود.
ﻣﮭرک وﻗﺗﯽ آﻣد ﮐﮫ ﻧﺎھﯾد ﺑﺎ ﺑﭼﮫ ھﺎ داﺷت ﺷﺎم ﻣﯽ ﺧورد" ﻟﯾﻼ ﮔﻔت:آﻗﺎ ﻣﮭرک
ﺑﮫ ﻣوﻗﻊ آﻣدﯾن .ﻣﮭرک ﮔﻔت:ﻧﮫ ﻣﻣﻧوﻧم ﻣن ﺳﯾر ھﺳﺗم .ﻧﺎھﯾد ﺑﮫ ﻣﮭرک ﮔﻔت:
ﻧﺧواب ﺗﺎ ﺑﻌد ﺷﺎم ﺑﺎھﺎت ﮐﺎر دارم .ﺷﺎم ﺧوردن ﺑﭼﮫ ھﺎ ﻣﯾز ﺟﻣﻊ ﻣﯽ ﮐردن ﮐﮫ
ﻧﺎھﯾد رﻓت ﭘﯾش ﻣﮭرک .ﺳﺎﺳﺎن ﺑﮫ ﻟﯾﻼ ﮔﻔت :اﯾن دو ﺗﺎ ﺧﯾﻠﯽ ﻣﺷﮑوک ﻣﯾزن!
ﻟﯾﻼ ﮔﻔت :ﭼطور ﻣﮕﮫ؟ ﺳﺎﺳﺎن ﮔﻔت :دﻗت ﮐردی ﯾﮑﯽ دو روز ھﺳت ﮐﮫ ﯾﮏ
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دﻓﻌﮫ ﻣﺎﻣﺎن ﻧﺎھﯾد ﻧﺎراﺣت ھﺳت و ﺑﺎ ﻣﮭرک ﯾﮏ ﺟوری .ﻟﯾﻼ ﻣﯾﮕﮫ :ﻣﺛﻶ ﺗو ﻓﮑر
ﻣﯽ ﮐﻧﯽ ﻣﯽ ﺧواد ﺳﮭم اش را از اﯾن ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻔروش؟ ﺳﺎﺳﺎن ﻣﯾﮕﮫ :ﺑﻌﯾد ھم
ﻧﯾﺳت" اول زﻣﯾن ھﺎی ﺷﻣﺎل اش را ﻣﯽ ﻓروﺷﯽ و ﺣﺎﻻ ﻣﯽ ﺧواد اﯾﻧﺟﺎ ﺑﻔروﺷﮫ
و ﺑﺎ ﮐﻠﯽ ﭘول ﺑرﮔرد ﮐﺎﻧﺎدا .ﻟﯾﻼ ﮔﻔت :ﻧﮫ" ﺑﻧظر ھﻣﭼﯾن آدﻣﯽ ﻧﻣﯾﺎد ).اﻣﺎ آن
طرف ﻧﺎھﯾد ﻣﯾره روی ﺑﺎﻟﮑن ﭘﯾش ﻣﮭرک ( .ﻣﮭرک ﻧﺷﺳﺗﮫ ﺑود ﮐﮫ ﯾﮏ دﻓﻌﮫ
ﻧﺎھﯾد ﻣﯽ ﭘرﺳﮫ :ﭼرا ﭘدر و ﻣﺎدرت را ﮐﺷﺗﯽ؟ ﻣﮭرک ﺑﺎ ﺧﻧده ﻣﯾﮕﮫ :ﺗو ﺑﺟﺎی
ﻣﻌﻠﻣﯽ ﺑﮭﺗر ﺑود ﮐﺎر آﮔﺎه ﻣﯽ ﺷدی .ﻧﺎھﯾد ﻣﯾﮕﮫ :ﺟواب ﻣن را ﻧدادی؟ ﻣﮭرک
ﻣﯾﮕﮫ :ﻣن ﮐﯽ ﮔﻔﺗم ﮐﮫ ﭘدر و ﻣﺎدرم را ﮐﺷﺗم؟) و ﻣﮭرک ﺑﺎ ﺧﻧده اداﻣﮫ داد( اﻟﺑﺗﮫ
زﯾﺎد ﺣرف ﻣﯽ زدن و ﻣﺛل ﺳﮓ و ﮔرﺑﮫ ﺑﮫ ﺟون ھم ﻣﯽ اﻓﺗﺎدن و ﻋﺻﺎب ﻣن را
ﺧورد ﻣﯽ ﮐردن .ﻧﺎھﯾد آرام ﮔﻔت :اﯾن ﻣﺛل ﯾﮏ ﮐﺎﺑوس ﻣﯽ ﻣﺎﻧﮫ .ﻧﺎھﯾد داﺷت
ﻣﯽ رﻓت ﮐﮫ ﻣﮭرک ﮔﻔت :اﯾن ﻗدر ﺟﻠوی ﺑﭼﮫ ھﺎ ﺗﺎﺑﻠو ﺑﺎزی در ﻧﯾﺎر"ﻣﺛل ھﻣﯾﺷﮫ
ﺑﺎ ﻣن ﻣﮭرﺑﺎن ﺑﺎش"ﻓﮭﻣﯾدی ﻣﺛل ھﻣﺷﯾﮫ .ﺣﺎ ﺣﺎ ﺣﺎ ) ﻣﯽ ﺧﻧده( .ﻧﺎھﯾد ﺑﺎ ﻧﺎراﺣﺗﯽ
از ﭘﯾش ﻣﮭرک ﻣﯾره ) .ﺣﺎﻻ ﻣن ﺑﺎﯾد ﺷﺧﺻﯾت ﺟدﯾدی را ﺑﻧﺎم ﮐﺎرآﮔﺎه
)ﺳﮭراب آﺑدﯾﻧﯽ( ﻣﻌرﻓﯽ ﮐﻧم .ﺣدود 40ﺳﺎل ﺳن و ﻣﺟرد از ﺧﺎﻧواده ﻣﻌﻣوﻟﯽ.
اون و ﮔروه اش را ﺑرای اﯾن ﭘروﻧده اﻧﺗﺧﺎب ﻣﯽ ﮐﻧن .ﺻﺑﺢ ﺷﻧﺑﮫ اداره ﭘﻠﯾس
آﮔﺎھﯽ ﺗﮭران ﺷﻠوغ ﺧﺑر ﻧﮕﺎران ﮐﺎرآﮔﺎه آﺑدﯾﻧﯽ وارد اداره ﻣﯽ ﺷود و ﮔﺎم ھﺎی
ﺑﻠﻧد ﺑﮫ طرف اﺗﺎق رﺋﯾس ﻣﯽ رود در ﻣﯽ زﻧد و رﺋﯾس ﻣﯽ ﮔوﯾد :ﺑﻔرﻣﺎﯾد و
آﺑدﯾﻧﯽ وارد اﺗﺎق ﻣﯽ ﺷود اﺣﺗرام ﻣﯽ ﮔذارد"رﺋﯾس ﻣﯾﮕﮫ :ﺧﯾﻠﯽ ﺧوب ﺗوﺿﯾﺢ
زﯾﺎدی ﻧﻣﯽ ﺗوان ﺑدھم ﻓﻘط ﻧﮑﺗﮫ ھﺎی ﻣﮭم را ﺑﮭت ﻣﯾﮕم_1:ھﻣﺎن طور ﮐﮫ ﻣﯽ
داﻧﯽ اﯾن ﭘروﻧده ﺧﯾﻠﯽ ﺳﻧﮕﯾن ھﺳت و ﻣردم اﯾران و ﺟﮭﺎن ﻣﻧﺗظر ھﺳﺗن ﺗﺎ ﺑﺑﯾﻧن
اﯾن ﺑم ﮔذاری ﺑرای ﭼﯽ و ﮐﺎرﭼﮫ ﮐﺳﯽ ﯾﺎ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﺑوده _2.ﺗو و ﺑﭼﮫ ھﺎی
ﮔروه ات ﻧﺑﺎﯾد درﺑﺎره اﯾن ﭘروﻧده ﭼﯾزی ﺑﮫ ﮐﺳﯽ ﺑﮕوﯾﻧد ﺣﺗﯽ ﻧزدﯾﮏ ﺗرﯾن ﮐس
ﺗﺎن" ﭼون اﯾن دﯾﮕﮫ ﻣﺛل ﭘروﻧده ھﺎی ﻗﺎﺗﻠﯾن ﺳرﯾﺎﻟﯽ ﻧﯾﺳت _3 .ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﺎ
وزارت اﻋطﻼت ھﻣﺎھﻧﮓ ﺑﺎﺷﯾن ﯾﻌﻧﯽ ھر ﮔذارﺷﯽ را ﻣو ﺑﮫ ﻣو ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﮕوﯾﯾد"
ھﻧوز ﻣدرﮐﯽ ﭘﯾدا ﻧﺷده وﻟﯽ اﺣﺗﻣﺎل اﯾن ھم ھﺳت ﮐﮫ ﻣوﺿوع ﺑﮫ اﻣﻧﯾت ﻣﻠﯽ
ﻣرﺑوط ﺑﺎﺷﮫ ) .رﺋﯾس اداﻣﮫ ﻣﯾده( ﻣﯾﮕﮫ:آﺑدﯾﻧﯽ اﯾن ﭘروﻧده ﺳﻧﮕﯾن و ﻣﮭم ھﺳت
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اﮔﮫ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﯽ ﺳرﯾﻊ ﺑﮫ ﻣن ﺑﮕو؟ ﮐﺎرآﮔﺎه آﺑدﯾﻧﯽ ﺑﺎ اﻋﺗﻣﯾﻧﺎن ﻣﯾﮕﮫ:ﻧﮫ ﻣﺎ از ﭘﺳش
ﺑر ﻣﯾﺎﯾم .ﮐﺎرآﮔﺎه آﺑدﯾﻧﯽ ﭘروﻧده را در اﺧﺗﯾﺎر ﻣﯽ ﮔﯾره و ﻣﯾره .اون ﺑرای ﮔروه
اش ھم ھﻣﯾن ﺗوﺿﯾﺢ ھﺎت را ﻣﯾده و اوﻧﺎ ﺟﺳﺗﺟو را ﺷروع ﻣﯽ ﮐﻧن .دورﺑﯾن
ھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ ﮐﺎﻣﻶ از ﺑﯾن رﻓﺗن و ﻓﯾﻠم ھﺎی ﻗﺑل از روز ﺣﺎدﺛﮫ ﺑودن و ﺑرﺳﯽ
ﺷدن اﻣﺎ ﻣورد ﻣﺷﮑوﮐﯽ ﻧداﺷﺗن ﭘس ﺑﺎﯾد از ﻣردم ﭘرﺳش ﮐﻧن .ﻋﻠﯽ ﺗﺎری
دﺳﺗﯾﺎر ﮐﺎر آﮔﺎه آﺑدﯾﻧﯽ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﯾﺎره .آﺑدﯾﻧﯽ ﻣﯾﮕﮫ :ﭼﯾزی دﺳﺗﮕﯾرﺗﺎن ﺷد؟ ﺗﺎری
ﻣﯾﮕﮫ :ﻧﮫ ﻓﻌﻶ .آﺑدﯾﻧﯽ ﻣﯾﮕﮫ :اﯾن ﭘروﻧده ﺧﯾﻠﯽ ﭘﯾﭼﯾده ھﺳت" ﻣن ﭼﻧد ﺑﺎر ﻣطﺎﻟﮫ
ﮐردم وﻟﯽ ﺑﮫ ﺳر ﻧﺧﯽ ﻧﺧوردم" اﺻﻶ ﻋﻠت ﻣﻧطﻘﯽ ﻧﻣﯾﺷﮫ ﺑراﯾش ﭘﯾدا ﮐرد .ﺗﺎری
ﻣﯾﮕﮫ :ﺑﻠﮫ ﻣﺗﺂﺳﻔﺎﻧﮫ ﻣﺛل ﭘروﻧده ھﺎی ﻗﺑﻠﯽ ﮐﮫ ﻗﺗل ھﺎی ﺳرﯾﺎﻟﯽ ﺑودن ﻧﯾﺳت"اوﻧﺎ
ﺷﺧص ھﺎی ﺧواﺻت ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﻣﯽ ﮐﺷﺗن.آﺑدﯾﻧﯽ ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐرد و ﯾﮏ دﻓﻌﮫ
ﮔﻔت :اﯾن ھم ﻣﻧطﻘﯽ ﻧﯾﺳت .ﺗﺎری ﻣﯾﮕﮫ :ﭼﯽ ﻗرﺑﺎن؟ آﺑدﯾﻧﯽ ﻣﯾﮕﮫ :ھﻣﯾن ﮐﮫ ﻣﺛﻶ
ﯾﮏ ﮐﺳﯽ ﺑﺎ ﺷﺧص ﯾﺎ اﺷﺧﺎص ﺧواﺻت ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑد ﺑﺎﺷﮫ و ﺑﺧواد اﯾن ﺟوری
ﺑﮑﺷﮫ .ﺗﺎری ﺗﻌﺟب ﻣﯾﮑﻧﮫ و ﻣﯾﮕﮫ :ﮔﻔﺗن ﮐﮫ ﺷﺧص ﺳﯾﺎﺳﯽ در ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﻧﺑوده!
آﺑدﯾﻧﯽ ﻣﯾﮕﮫ:ﻧﮫ" ﻣﻧظورم اﯾن ھﺳت ﮐﮫ ﻣﺛل ﻗﺗل ھﺎی ﺳرﯾﺎﻟﯽ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﮫ ﺑﺎﺷﮫ اﻣﺎ
ﺑرای اﻋﺗﻣﯾﻧﺎن از ﺧﺎﻧواده ﯾﺎ ﺑﺎز ﻣﺎﻧده ﻗرﺑﺎﻧﯾن ﭘرﺳش ﮐﻧﯾد ﺑﺑﯾﻧﯾد ﮐﺳﯽ ﺧﺻوﻣت
ﺧﺎﺻﺗﯽ ﺑﺎ ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﻧداﺷﺗﮫ .ﺗﺎری ﻣﯾﮕﮫ :ﻗرﺑﺎن اﯾن ﮐﺎر ﺧﯾﻠﯽ طول ﻣﯽ ﮐﺷﮫ
ﭼون ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﯾﮑﯽ ﯾﺎ دو ﻧﻔر ﻧﺑودن درﺿﻣن ﺑﮫ ﻓرض اﯾﻧﮑﮫ ﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﮐﺳﯽ
ﺧﺻوﻣت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﮫ ﭼرا اﯾن ھم آدم ﺑﯾﮕﻧﺎه را ﻣﯽ ﮐﺷﮫ"ﺧﯾﻠﯽ راه ھﺎ ﺑرای ﺗﮏ
ﮐﺷﯽ ھﺳت .آﺑدﯾﻧﯽ ﻣﯾﮕﮫ:اﯾن را ﺧودم ﻣﯽ داﻧم" ﺗو ﮐﺎری ﮐﮫ ﺑﮭت ﮔﻔﺗم را اﻧﺟﺎم
ﺑده .ﺗﺎری ﻣﯾﮕﮫ :ﺑﻠﮫ ﻗرﺑﺎن ).ﻣﺎ ﻣﯾرم ﺳراغ ﻣﮭرک و ﻧﺎھﯾد .ھﻣﮫ رﻓﺗن ﺳر ﮐﺎر"
ﻣﮭرک از اﺗﺎق اش آﻣد ﺑﯾرون ﺳﺎﻋت ﺣدود 10:30ﺻﺑﺢ ﺑود رﻓت دﺳت و
ﺻورت اش را ﺷﺳت و آﻣد داﺧل آﺷﭘز ﺧﺎﻧﮫ" ﮔﺎز روﺷن ﮐرد و ﭼﺎی را دم
ﮐرد"ﯾﮏ دﻓﻌﮫ ﻓرﯾﺑﺎ ﺑﺎ ﺧﻣﯾﺎزه ﮐﺷﯾدن ﮔﻔت :ﺻﺑﺣﺎﻧﮫ ﭼﯽ دارﯾم؟آﻣد داﺧل آﺷﭘز
ﺧﺎﻧﮫ ﻣﮭرک را ﮐﮫ دﯾد ﺗرﺳﯾد و ﭘرﺳﯾد:ﺷﻣﺎ ﮐﯽ ھﺳﺗﯾن؟ ﻣﮭرک ﮔﻔت:ﺣول ﻧﮑﻧﯾد
ﻣن ﻣﮭرک ھﺳﺗم"ھﻣﺎن ھم ﺑﺎزی ﺑﭼﮫ ﮔﯽ .ﻓرﯾﺑﺎ ﺧﻧدﯾد و ﮔﻔت :ﺑﺑﺧﺷﯾد ﻣن اﺻﻶ
ﺷﻣﺎ را ﻧﺷﻧﺎﺧﺗم"آﺧﮫ ﺧﯾﻠﯽ وﻗت ﮔذﺷﺗﮫ .ﻣﮭرک ﻣﯾﮕﮫ :اﺷﮑﺎل ﻧداره .راﺳﺗﯽ ﺷﻣﺎ
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ﺗوی ﺳﺋود ﺗﺣﺻﯾل ﻣﯽ ﮐردﯾن؟ ﻓرﯾﺑﺎ ﮔﻔت :ﺑﻠﮫ داﻧﺷﮕﺎه رﻓﺗم .ﻣﮭرک ﮔﻔت:ﭼﮫ
رﺷﺗﮫ ای؟ ﻓرﯾﺑﺎ ﮔﻔت :روان ﺷﻧﺎﺳﯽ ).ﻣﮭرک ﺣواس ﺧوداش را ﺟﻣﻊ ﮐرد ﭼون
رواﺷﻧﺎﺳﺎن ﺑﮭﺗر ﻣﯽ ﺗواﻧن آدم ھﺎ را ﺑﺷﻧﺎﺳن (.ﻓرﯾﺑﺎ ﮔﻔت :ﺷﻣﺎ ﭼﯽ؟ ﻣﮭرک
ﮔﻔت :ﻣن ﺗوی ﺗورﻧﺗو زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧم و )...اﻣﺎ ظﮭر ﺷد .ﻧﺎھﯾد ﺳر رﺳﯾد"
ﻣﮭرک داﺷت ﻋﮑس ھﺎی ﮐودﮐﯽ اش را ﺑﮫ ﻓرﯾﺑﺎ ﻧﺷﺎن ﻣﯽ داد .ﻣﮭرک و ﻓرﯾﺑﺎ
ﺑﮫ ﻧﺎھﯾد ﺳﻼم ﮐردن و ﻧﺎھﯾد ھم ھﻣﯾن طور"ﻧﺎھﯾد زﯾﺎد ﺧوﺷش ﻧﯾﺎﻣد ﮐﮫ ﻣﮭرک و
ﻓرﯾﺑﺎ ﺑﺎ ھم ﮔرم ﮔرﻓﺗن .ﻧﺎھﯾد رﻓت ﻟﺑﺎس اش را ﻋوض ﮐﻧد .ﺳﺎﺳﺎن و ﻟﯾﻼ
آﻣدن .ﻧﺎھﯾد ﻣﯾز ﻧﺎﺣﺎر را ﭼﯾد ھﻣﮫ آﻣدن ﺳر ﺳﻔره (.ﻣﮭرک ﮔﻔت :آﺧر اﯾن ھﻔﺗﮫ
ﻣﯽ ﺧوام ﺑرم /.ﺳﺎﺳﺎن و ﻟﯾﻼ ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ ھم اﻧداﺧﺗن"ﭼون ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐردن ﻣﮭرک
ﻣﯽ ﺧواھد ﺳﮭم اش را از اﯾن ﺧﺎﻧﮫ ﺑﯾﮕﯾرد /.ﻧﺎھﯾد ﻣﯾﮕﮫ :ﺑﮫ داداﺷت ﮔﻔﺗﯽ؟
ﻣﮭرک ﻣﯾﮕﮫ:ﻧﮫ"زود ﺗر از اﯾن ﺑﺎﯾد ﻣﯽ رﻓﺗم .ﻟﯾﻼ ﻣﯾﮕﮫ :ﺑﮫ ﺷﻣﺎﺧوش ﮔذﺷت.
ﻣﮭرک ﻣﯾﮕﮫ :ﺑﻠﮫ"ﺧوب ﺑود ).اﻣﺎ ﺑﻌد از ظﮭر ﺷد .ﻣﺎ ﻣﯾرﯾم ﺳراغ ﮐﺎر آﮔﺎه
آﺑدﯾﻧﯽ  .ﺗﺎری وارد اﺗﺎق آﺑدﯾﻧﯽ ﻣﯾﺷﮫ (.ﻣﯾﮕﮫ :ﻗرﺑﺎن اﯾن ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮔزارش ﺑرﺳﯽ
ﻣﮑﺎن ﺑم ﮔذاری ﺷده ھﺳت .آﺑدﯾﻧﯽ ﻧﮕﺎھﯽ ﻣﯽ اﻧدازه و ﻣﯾﮕﮫ :طرف ﺧﯾﻠﯽ ﺣرﻓﮫ
ای ﺑود "ﻗدرت ﺗﺧرﯾب ھم زﯾﺎد ﺑوده .آﺑدﯾﻧﯽ از ﺗﺎری ﻣﯽ ﭘرﺳﮫ :ﭘرس و ﺟو ﺑﮫ
ﮐﺟﺎ رﺳﯾد ﺗﺎری ﻣﯾﮕﮫ :ﻣﺗﺂﺳﻔﺎﻧﮫ ھﻧوز ﺳرﻧﺧﯽ ﭘﯾدا ﻧﮑردﯾم) .آﺑدﯾﻧﯽ رﻓت ﺗوی
ﻓﮑر .ﯾﮏ دﻓﻌﮫ ﯾﮏ ﮐﺳﯽ در ﻣﯽ زﻧﮫ و ﻣﯾﮕﮫ ﺑرای آﻗﺎی ﺗﺎری روزﻧﺎﻣﮫ آوردن.
ﺗﺎری روزﻧﺎﻣﮫ را ﮔرﻓت (.آﺑدﯾﻧﯽ ﺑﮫ ﺗﺎری ﮔﻔت :ﺗو ﺗوی اﯾن ﻣوﻗﯾﻌت روزﻧﺎﻣﮫ
ﻣﯽ ﺧواﻧﯽ؟! ﺗﺎری ﮔﻔت:ھﻣﯾﺷﮫ ﻧﮫ"ﻓﻘط روز ھﺎی ﭼﮭﺎرﺷﻧﺑﮫ ﮐﮫ ﺻﻔﺣﮫ ﺣوادث
داره .آﺑدﯾﻧﯽ ﮔﻔت:اﻣروز ﮐﮫ ﺷﻧﺑﮫ! ﺗﺎری ﮔﻔت :اﯾن ﯾﮑﯽ از ھم ﮐﺎران ﮔرﻓﺗم "ﻓﻘط
ھم ﺑﺧﺎطر ﺻﻔﺣﮫ ﺣوادث .ھﻣﺳر ﺗﺎری زﻧﮓ ﻣﯾزﻧﮫ ﺑﮫ ﮔوﺷﯽ اش .ﺗﺎری ﻣﯾره
ﺑﯾرون) .آﺑدﯾﻧﯽ ﺑﻠﻧد ﻣﯽ ﺷﮫ ﮐﮫ ﺑره ﺑﮫ ﻣﮑﺎن ﺑم ﮔذاری ﺷده وﻗت ﭘوﺷﯾدن ﮐﺎﻓﺷن
ﭼﺷم اش ﺑﮫ روزﻧﺎﻣﮫ ﺻﻔﺣﮫ ﺣوادث ﻣﯽ ﺧوره ﯾﮏ ﻧﮕﺎھﯽ ﻣﯽ اﻧدازه"ﯾﮏ دﻓﻌﮫ
ﺑﮫ ﯾﮏ ﺣﺎدﺛﯽ در ﯾﮑﯽ از ﻣدارس آﻣرﯾﮑﺎ اﺗﻔﺎف اﻓﺗﺎده ﻣﯽ ﺑﯾﻧﮫ .ﺣﺎدث اﯾن ﺑود
ﮐﮫ ﯾﮏ ﭘﺳر ﻧوﺟوان ﺑﺎ اﺳﻠﺣﮫ ﮔرم ﺑﮫ ھم ﮐﻼﺳﯽ ھﺎﯾش ﺣﻣﻠﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﮫ و اﯾن
ﺣﺎدﺛﮫ ﭼﻧد ﮐﺷﺗﮫ و زﺧﻣﯽ ﻣﯽ دھد"اﻣﺎ اطراﻓﯾﺎن اﯾن ﭘﺳر ﻧوﺟواﻧﯽ ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد:او
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ﺧﯾﻠﯽ ﺑﯽ آزار و ﮔوﺷﮫ ﮔﯾر ﺑوده اﺳت "اﻣﺎ ﭘﺳر ﻧوﺟوان اﻋﺗراف ﮐرده ﮐﮫ
ﺑﺧﺎطر اذﯾت و ﺧرد ﮐردن ﺷﺧﺻﯾت اش از ﺳﻣت ھم ﮐﻼﺳﯽ ھﺎﯾش ﮐﯾﻧﮫ ﮔرﻓﺗﮫ
ﺑود و اﯾن ﮐﯾﻧﮫ را اﯾن طوری ﺧﺎﻟﯽ ﮐرد .ﺑﮫ ﻓﮑر آﺑدﯾﻧﯽ ﻣﯾرﺳﮫ ﮐﮫ ﻧﮑﻧﮫ اﯾن
ﭘروﻧده ﺑم ﮔذاری ھم اﯾن طوری ﺑﺎﺷﮫ اﻣﺎ اﯾن آدم ﭼﻘدر ﺑﺎﯾد ﻋﻐده ای ﺷده ﺑﺎﺷﮫ
ﮐﮫ ﺑﺧواھد اﯾن ھﻣﮫ آدم را ﺑﮑﺷد .ﺗﺎری وارد ﻣﯽ ﺷود" وﻗﺗﯽ آﺑدﯾﻧﯽ را ﺑﺎ
روزﻧﺎﻣﮫ ﻣﯽ ﺑﯾﻧد( ﻣﯾﮕوﯾد :ﻗرﺑﺎن ﺷﻣﺎ ھم ﻋﻼﻗﮫ ﺑﮫ ﺧواﻧدن روزﻧﺎﻣﮫ دارﯾد؟ /اﻣﺎ
آﺑدﯾﻧﯽ در ﻓﮑر ﺑود و ﯾﮏ دﻓﻌﮫ ﮔﻔت:ﺗﺎری ﻣن ﺑﺎﯾد ﺑرم ﺑﮫ ﭘزﺷﮏ ﻗﺎﻧوﻧﯽ .ﺗﺎری
ﻣﯾﮕﮫ :ﭼرا ﻗرﺑﺎن؟! آﺑدﯾﻧﯽ ﻣﯾﮕﮫ :ﺑﺎ ﭘزﺷﮏ رواﻧﺷﻧﺎس ﮐﺎر دارم ).و آﺑدﯾﻧﯽ ﻣﯾره
ﺑﮫ ﭘزﺷﮏ ﻗﺎﻧوﻧﯽ " دﮐﺗر روان ﺷﻧﺎس را ﻣﯽ ﺑﯾﻧﮫ و ﺳوال را ﻣﯽ ﭘرﺳﮫ( اﻣﺎ
ﭘﺎﺳﺦ دﮐﺗر اﯾن ﺑود ﮐﮫ :اﺣﺗﻣﺎل اش ﺧﯾﻠﯽ ﮐم ھﺳت وﻟﯽ اﮔر از روان ﺷﻧﺎس
ﺑﺧواھم ﺑﮕوﯾم"ﺑﻌﯾد ﻧﯾﺳت .آﺑدﯾﻧﯽ ﻣﯾﮕﮫ :ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾن رﻓﺗﺎر ھﻣﻧﭼﯾن آدم را ﺑﮫ
ﻣن ﺑﮕﯾن؟ دﮐﺗر ﻣﯾﮕﮫ:ﺧوب ﺑﯾﻧﯾد"ﻣن ﺗوی اﯾن 7ﺳﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﮐﺎر ﮐردم ھم ﭼﯾن
ﻣوردی را ﻧدﯾدم"اﻟﺑﺗﮫ دﯾدم ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧودﺷﺎن ﺣرف ﻣﯽ زدن ﯾﺎ ﺗوھم ﻣﯽ زدن وﻟﯽ
ﻧدﯾدم ﮐﮫ اﯾن طوری ﺑﺧواھن آدم ﺑﮑﺷن آن ھم  250ﻧﻔر وﻟﯽ ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد
دﻧﺑﺎل ﯾﮏ ﭘزﺷﮏ رواﻧﺷﻧﺎس ﺑﺎ ﺗﺟرﺑﮫ ﺑﺎﺷﯾن .آﺑدﯾﻧﯽ ﮔﻔت:ﺷﻣﺎ ﮐﺳﯽ را ﻣﯽ
ﺷﻧﺎﺳﯾد؟ دﮐﺗر ﮔﻔت :ﺑﻠﮫ"اون اﺳﺗﺎد ﻣن ﺑود ﮐﮫ ﻣﺗﺂﺳﻔﺎﻧﮫ ﯾﮏ ﻣﺎه ﭘﯾش ﻓوت
ﮐردن/.آﺑدﯾﻧﯽ ﺑﻠﻧد ﻣﯽ ﺷﮫ و از دﮐﺗر ﺗﺷﮑر ﻣﯽ ﮐﻧﮫ و ﻣﯾره .ﺗﺎری ﺗوی اﺗﺎق ﺑود
ﮐﮫ ﺗﻠﻔن زﻧﮓ ﻣﯽ ﺧوره" آﻗﺎی رﺋﯾس ﭘﺷت ﺧط ﺑود /ﻣﯾﮕﮫ :ﺳرﮔرد آﺑدﯾﻧﯽ
ﻧﯾﺳت؟ ﺗﺎری ﻣﯾﮕﮫ:ﻧﮫ ﻗرﺑﺎن رﻓﺗن دﻧﺑﺎل ﮐﺎر اﯾن ﭘروﻧده .رﺋﯾس ﺧدا ﺣﺎﻓظﯽ ﻣﯽ
ﮐﻧﮫ و ﻣﯾﮕﮫ :وﻗﺗﯽ ﺳرﮔرد آﻣد ﺑﮫ ﻣن ﮔزارش ﭘﯾﺷرﻓت ﭘروﻧده را ﺑدھد /.ھﻣﯾن ﮐﮫ
ﺗﺎری ﮔوﺷﯽ را ﻗﻌط ﮐرد آﺑدﯾﻧﯽ آﻣد /ﮔﻔت:ﮐﯽ ﺑود؟ ﺗﺎری ﻣﯾﮕﮫ :ﺳرھﻧﮓ"
ﮔزارش ﭘﯾﺷرﻓت ﭘروﻧده را ﻣﯽ ﺧواﺳﺗن /.آﺑدﯾﻧﯽ ﺗوی ﻓﮑر ﺑود /ﺗﺎری ﻣﯾﮕﮫ:
ﻗرﺑﺎن ﭼﯾزی دﺳﺗﮕﯾرﺗﺎن ﺷد؟ آﺑدﯾﻧﯽ ﻣﯾﮕﮫ:از دﮐﺗر رواﻧﺷﻧﺎس ﭘزﺷﮏ ﻗﺎﻧوﻧﯽ ھم
ﻧﮫ وﻟﯽ ﮔﻔت دﻧﺑﺎل ﯾﮏ رواﻧﺷﻧﺎس ﺑﺎ ﺗﺟرﺑﮫ ﺑﮕردﯾن .ﺗﺎری ﻣﯾﮕﮫ:ﻗرﺑﺎن داﯾﯽ ﻣن
ﭘزﺷﮏ رواﻧﺷﻧﺎس" ﯾﮏ ھﻔﺗﮫ ﭘﯾش ھم از ﻋروﺳﯽ ﭘﺳراش از ﻣوﻧﯾﺦ
آﻣده"ﻣﯾﺧواھﯾد ﺑﺎھﺎش ﯾﮏ ﺻﺣﺑﺗﯽ ﮐﻧﯾم؟ آﺑدﯾﻧﯽ ﻣﯾﮕﮫ :ﺗﺟرﺑﮫ ﭼﻧد ﺳﺎل داره؟
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ﺗﺎری ﻣﯾﮕﮫ :ﺣدود  30ﺳﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﺷﮫ .آﺑدﯾﻧﯽ ﮔﻔت:ﺧوب ﯾﮏ ﺗرﺗﯾب ﺑرای اﻣﺷب
ﺑده .ﺗﺎری ﺑﺎ ﻣﻧﻣن ﮐردن ﻣﯾﮕﮫ:ﻗرﺑﺎن راﺳﺗﯽ اﺗش ﻣن آﺧر ھﻔﺗﮫ ﺑﺎ ھﻣﺳرم ﻣﯾرم
ﺧرﯾد واس ھﻣﯾن ...آﺑدﯾﻧﯽ ﻣﯾﮕﮫ:ﻧﮕران ﻧﺑﺎش ﺷﺎم ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﻣن ).اﻣﺎ ﻣﯾرﯾم
ﺳراغ ﻣﮭرک .ﺑﻌد از ظﮭر ﻣﮭرک ﺑﺎ ﻓرﯾﺑﺎ رﻓﺗن ﺑﯾرون (.ﻧﺎھﯾد ﮔﻔت:زود
ﺑرﮔردﯾن .ﻓرﯾﺑﺎ ﮔﻔت :ﺑﺎﺷﮫ .ﻓرﯾﺑﺎ زﻧﮓ ﻣﯽ زﻧﮫ ﺑﮫ ﻧﺎھﯾد ﻣﯾﮕﮫ :ﻣﺎﻣﺎن ﻧﺎھﯾد ﻣن
و آﻗﺎ ﻣﮭرک ﺷﺎم ﻣﯾرﯾم ﺑﯾرون /.ﻧﺎھﯾد ﮐﮫ اﺻﻶ دوﺳت ﻧداﺷت ﮐﮫ ﻣﮭرک طرف
ﻓرﯾﺑﺎ ﺑرود" اﻣﺎ ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ ﻓرﯾﺑﺎ ﺑوی ﻧﺑرد و ﻧﺗرﺳد ﭘﺷت ﺗﻠﻔن ﮔﻔت :ﺑﺎﺷﮫ ﻓﻘط
ﻣراﻗب ﺧودﺗﺎن ﺑﺎﺷﯾن .ﺳﺎﺳﺎن از اﺗﺎق اش ﻣﯾﺎد ﺑﯾرون /و ﺑﺎ ﺧﻣﯾﺎزه ﺑﮫ ﻧﺎھﯾد
ﻣﯾﮕﮫ :ﻓرﯾﺑﺎ ﮐﺟﺎﺳت .ﻧﺎھﯾد ﻣﯾﮕﮫ :ﺑﺎ ﻣﮭرک رﻓت ﺑﯾرون .ﺳﺎﺳﺎن ﻋﺻﺑﺎﻧﯽ ﺷد.
از آن طرف ﻟﯾﻼ از ﮐﺗﺎب ﺧﺎﻧﮫ آﻣد و ﮔﻔت:ﻣﺎﻣﺎن ﻧﺎھﯾد :ﺷﺎم ﭼﯽ دارﯾم؟ ﻧﺎھﯾد
ﮔﻔت :ﻣﺎﮐﺎراﻧﯽ / .ﻟﯾﻼ ﭼﮭره اﺧم ﮐرده ﺳﺎﺳﺎن را دﯾد ﮐﮫ روی ﻣﺑل راﺣﺗﯽ ﻧﺷﺳﺗﮫ
ﺑود /و ﮔﻔت :آﻗﺎ ﻣﮭرک و ﻓرﯾﺑﺎ ﮐﺟﺎن؟ ﺳﺎﺳﺎن ﺗوی ﻓﮑر ﺑود ﮐﮫ /ﻣﯾﮕﮫ :رﻓﺗن
ﺑﯾرون .ﻟﯾﻼ ﻣﯾﮕﮫ :ﺣﺎﻻ ﺗو ﭼرا ﺗوی ﻓﮑر ھﺳﺗﯽ؟ ﺳﺎﺳﺎن ﻣﯾﮕﮫ :وﻟش ﮐن ).اﻣﺎ
ﮐﺎر آﮔﺎه آﺑدﯾﻧﯽ ﺑﮫ ﺳرھﻧﮓ زﻧﮓ ﻣﯽ زﻧﮫ ﺗﺎ ﮔزارش را ﺑدھد (.ﺳرھﻧﮓ ﻣﯾﮕﮫ:
ﺑﮫ ﮐﺟﺎ رﺳﯾدﯾن آﺑدﯾﻧﯽ؟ آﺑدﯾﻧﯽ ﻣﯾﮕﮫ :دارﯾم ﺑﮫ ﯾﮏ ﺟﺎ ھﺎی ﻣﯾرﺳﯾم .ﺳرھﻧﮓ
ﻣﯾﮕﮫ :وزارت اطﻼﻋﺎت ﭘﯾﮕﯾری ﻣﯽ ﮐﻧﮫ وﻟﯽ ﺗﺎ اﯾﻧﺟﺎ ﻣدرک ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻧﻧده ای ﮐﮫ
اﯾن ﮐﺎر ﺗرورﯾﺳت ھﺎ ﺑﺎﺷﮫ ﻧرﺳﯾدن .ﺳرھﻧﮓ اداﻣﮫ ﻣﯽ دھد :ﺣﺎﻻ ﺑﮕو دﻗﯾﻘﺂ ﺑﮫ
ﭼﮫ ﭼﯾزی رﺳﯾدﯾن؟ آﺑدﯾﻧﯽ ﻣﯾﮕﮫ :ﻗرﺑﺎن ﻣن ﺣدث ﻣﯽ زﻧم اﯾن ﮐﺎر ﯾﮏ ﺑﯾﻣﺎر
رواﻧﯽ ﺑﺎﺷﮫ .ﺳرھﻧﮓ ﺑﺎ ﺗﻌﺟب ﻣﯾﮕﮫ :ﺧﯾﻠﯽ ﻋﺟﯾب ھﺳت" اﻣﺎ آﺑدﯾﻧﯽ اﯾن ﭘروﻧده
ﻣﺛل ﭘروﻧده ھﺎی ﻗﺎﺗﻠﯾن ﺳرﯾﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻣﺷﮑل رواﻧﯽ دارن ﻧﯾﺳت"ﺣﺎﻻ ﻣدرک ﻗﺎﻧﻊ
ﮐﻧﻧده ای داری؟ آﺑدﯾﻧﯽ ﻣﯾﮕﮫ :ﻣن اﻣروز ﺑﮫ ﭘزﺷﮏ ﻗﺎﻧون رﻓﺗم و دﮐﺗر
ﻣﺗﺧﺻص روان ﺷﻧﺎس را ﻣﻼﻗت ﮐردم و او ﮔﻔت از ﺑﮭﺗر اﺳت ﺑﮫ ﯾﮏ
رواﻧﺷﻧﺎس ﺑﺎ ﺗﺟرﺑﮫ ﺑروم"ﮐﮫ اﻣﺷب ﻣﯾروم .ﺳرھﻧﮓ ﻣﯾﮕﮫ:ﺣﺎﻻ دﮐﺗر ﻣورد
اطﻣﯾﻧﺎن ھﺳت؟ آﺑدﯾﻧﯽ ﻣﯾﮕﮫ :ﺑﻠﮫ .ﺳرھﻧﮓ ﻣﯾﮕﮫ :ﺧﯾﻠﯽ ﺧوب اﻣﯾد وارم ﺑﮫ
ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻧﻧده ای ﺑرﺳﯽ /.و ﺧدا ﺣﺎﻓظﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﮫ .اﻣﺎ ﻣﮭرک و ﻓرﯾﺑﺎ ﻣﯾرن
رﺳﺗوران ﺳﻔﺎرش ﻣﯾدن .ﻣﮭرک ﻣﯽ ﺧواﺳت از ﻓرﯾﺑﺎ ﺧواﺳﺗﮕﺎری ﮐﻧﮫ اﻣﺎ ﺗردﯾد
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داﺷت ﭼون ﺧﯾﻠﯽ زود ﺑود"دﺳت ھﺎﯾش ﮐﻣﯽ ﻣﯽ ﻟرزﯾد .از آن طرف ﮐﺎرا آﮔﺎه
آﺑدﯾﻧﯽ و ﺗﺎری وارد ھﻣﺎن رﺳﺗوراﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﮭرک و ﻓرﯾﺑﺎ ﺑود ﺷدن /.ﻣﮭرک ﺑﮫ
ﻓرﯾﺑﺎ ﮔﻔت :ﻣن ﻣﯾرم دﺷوی اﻻن ﺑر ﻣﯽ ﮔردم .ﻣﮭرک ﻣﯾره دﺷوی از آن طرف
ﮐﺎر آﮔﺎه آﺑدﯾﻧﯽ ﺑﮫ ﺗﺎری ﻣﯾﮕﮫ:ﻣن ﺑرم دﺳﺗم را ﺑﺷوﯾم .ﻣﮭرک ﺗوی دﺷوی
ﺑود"ﮐﺎرآﮔﺎه آﺑدﯾﻧﯽ ﻣﯾﺎد و ﻣﯾره دﺷوی "ﻣﮭرک ﻣﯾﺎد ﺑﯾرون دﺳت اش را ﻣﯽ
ﺷوﯾد و ﺻورت اش را آب ﻣﯽ زﻧد"آﺑدﯾﻧﯽ ﻣﯽ آﯾد ﺑﯾرون"ﻣﮭرک دﺳت ھﺎﯾش
ﻣﯽ ﻟرزﯾد و ﭼﻧد ﻧﻔس ﻋﻣﯾق ﻣﯽ ﮐﺷﯾد .ﮐﺎرآﮔﺎه آﺑدﯾﻧﯽ ﺑﮫ ﻣﮭرک ﮔﻔت :ﺣﺎﻟﺗون
ﺧوب آﻗﺎ؟ ﻣﮭرک ﮔﻔت :ﺑﻠﮫ .ﮐﺎر آﮔﺎه آﺑدﯾﻧﯽ ﮔﻔت :اﺳﺗرس دارﯾن .ﻣﮭرک ﮔﻔت:
ﻣﯽ ﺧوام ﯾﮏ ﭼﯾزی را ﺑﮫ ﯾﮏ ﮐﺳﯽ ﺑﮕوﯾم وﻟﯽ ﺗردﯾد دارم ﮐﮫ زود ﺑﺎﺷﮫ .ﮐﺎر
آﮔﺎه آﺑدﯾﻧﯽ ﮔﻔت :ﺑﯾﺷﺗر روش ﻓﮑر ﮐﻧﯾد .ﻣﮭرک ﻣﯾﮕﮫ:ﻣﻣﻧوﻧم .ﺑﺎ دﺳﺗﻣﺎل دﺷوﯾﯽ
دﺳت اش را ﺧوش ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻣﯾرود ﺳر ﻣﯾز ﭘﺷت ﺳر او ھم آﺑدﯾﻧﯽ ﻣﯽ رود ﺳر
ﻣﯾز و ﺑﮫ ﺗﺎری ﻣﯾﮕﮫ :اﯾن داﯾﯽ ﺗو ﭼﯽ ﺷد؟ ﯾﮏ دﻓﻌﮫ از در ورودی داﯾﯽ
ﺗﺎری ﻣﯾرﺳد .ﺳﻼم ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺗﺎری ﻣﯾﮕﮫ:داﯾﯽ ﺟﺎن اﯾﺷﺎن ﮐﺎرآﮔﺎه آﺑدﯾﻧﯽ ھﺳﺗن"
و ﮐﺎرآﮔﺎه آﺑدﯾﻧﯽ اﯾﺷﺎن داﯾﯽ ﻣن آﻗﺎی دﮐﺗرداﻧﯽ ھﺳﺗن .دﮐﺗر ﻣﯾﮕﮫ :ﺧﯾﻠﯽ ﺧوب
آﻗﺎی آﺑدﯾﻧﯽ ﺳواﻟﯽ از ﻣن داﺷﺗﯾن ﺑﭘرﺳﯾد .آﺑدﯾﻧﯽ ﻣﯾﮕﮫ :ﻣﺎ روی ﭘروﻧده ﺑم
ﮔذاری ﮐﺎر ﻣﯾﮑﻧﯾم ﮐﮫ ﻣرﺑوط ﺑﮫ اون ﭘﺎﺳﺎژ ﺷﻠوغ ھﺳت "ﺣﺗﻣﺂ ﺗوی ﺗﻠوزﯾون
دﯾدﯾد؟ دﮐﺗر داﻧﯽ ﻣﯾﮕﮫ:ﺑﻠﮫ در ﺗﻠوزﯾون دﯾدم ﺣﺎدﺛﮫ دل ﺧراﺷﯽ ﺑود" ﺣﺎﻻ ﻣن ﻣﯽ
ﺗواﻧم ﭼﮫ ﮐﻣﮑﯽ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﮑﻧم .آﺑدﯾﻧﯽ ﻣﯾﮕﮫ :ﻣﺎ ﺳواﻟﯽ از ﺷﻣﺎ دارﯾم ﮐﮫ در ﻣورد
رﺷﺗﮫ رواﻧﺷﻧﺎﺳﯽ ھﺳت ﮐﮫ ﺷﻣﺎ در اﯾن رﺷﺗﮫ ﺗﺟرﺑﮫ زﯾﺎدی دارﯾن .دﮐﺗر داﻧﺎﯾﯽ
ﻣﯾﮕﮫ:ﺑﻠﮫ ﺳوال ﺷﻣﺎ ﭼﯾﮫ؟ آﺑدﯾﻧﯽ :ﻣن ﺣدث ﻣﯽ زﻧم ﮐﮫ اﯾن ﮐﺎر ﯾﮏ ﺑﯾﻣﺎر رواﻧﯽ
ھﺳت"ﺣﺎﻻ ﻣن ﻣﯽ ﺧوام از ﺷﻣﺎ ﺑﭘرﺳم ﮐﮫ اﯾن ﺑﯾﻣﺎر رواﻧﯽ ﭼﮫ رﻓﺗﺎری در
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﯽ ﺗوان داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﮫ؟ دﮐﺗر داﻧﯽ ﻣﯾﮕﮫ :ﺧوب ﺑﺑﯾﻧﯾد ﻣن در اﯾن  30ﺳﺎل
ﺳﺎﺑﻘﮫ ﮐﺎری ﭼﯾزی ﺷﺑﯾﮫ ﺑﮫ اﯾن ﻣورد دﯾدم ﮐﮫ ﻣﺛﻶ ﺑﭼﮫ ای ھم ﮐﻼﺳﯽ ھﺎﯾش آن
را دﺳت ﻣﯽ اﻧدازن و ﻣﺳﺧره ﻣﯽ ﮐﻧن ﺑﻌد اون ﯾﮏ روز ﺑﺎ ﭼﺎﻗو آﺷﭘزﺧﺎﻧﮫ ﺑﮫ
ﻣدرﺳﮫ ﻣﯾره ﺗﺎ از ھم ﮐﻼﺳﯽ ھﺎﯾش اﻧﺗﻘﺎم ﺑﮕﯾره"از اﯾن ﻣورد ﮐم و ﺑﯾش در اﯾن
ﺳﺎل ھﺎ داﺷﺗم .آﺑدﯾﻧﯽ ﻣﯾﮕﮫ :ﺧوب اﺳم اﯾن ﺑﯾﻣﺎری ﭼﯾﮫ؟ دﮐﺗر داﻧﯽ ﻣﯾﮕﮫ :اﺳم
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ﺧواﺻﺗﯽ ﻧداره ھﻣﺎن ﻋﻐده ای ﺷدن اﻣﺎ زﯾﺎدی .ﺗﺎری ﻣﯾﮕﮫ:ﺧوب داﯾﯽ ﺟﺎن ﺑﮫ
ﻧظر ﺷﻣﺎ اﯾن ﺑم ﮔذاری ﻣﯽ ﺗواﻧﮫ ﮐﺎر ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻧد ﺑﯾﻣﺎر رواﻧﯽ ﺑﺎﺷﮫ؟ دﮐﺗر
داﻧﯽ ﻣﯾﮕﮫ :ﮐﺎر ﺧطر ﻧﺎﮐﯽ ھﺳت ﭼون ﺑﯾﺷﺗر ﺑﯾﻣﺎران رواﻧﯽ آن ھم اﮔر ﻋﻐده
ای ﺑﺎﺷن اﺣﺗﻣﺎل ﻟرزش دﺳت زﯾﺎد اﺳت ﭼون اﺳﺗرس زﯾﺎد دارن و ھﻣﺎن طور
ﮐﮫ ﻣﯽ داﻧﯾد ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑم ﻣﯽ ﮔذارن ﯾﺎ از ﮐﺎر ﻣﯽ اﻧدازن"ﺑﺎﯾد ﺧون ﺳرد ﺑﺎﺷن.
آﺑدﯾﻧﯽ ﻣﯾﮕﮫ :ﯾﻌﻧﯽ ﺑﮫ ﻧظر ﺷﻣﺎ اﯾن ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﮫ ﮐﺎر ﯾﮏ ﺑﯾﻣﺎر رواﻧﯽ ﺑﺎﺷد؟ دﮐﺗر
داﻧﯽ ﻣﯾﮕﮫ :ﻧﮫ ﻣن ھﻣﭼﯾن ﺣرﻓﯽ را ﻧزدم" ﻣن ﮔﻔﺗم ﺑﯾﺷﺗر ﺑﯾﻣﺎران رواﻧﯽ اﻣﺎ
اﮔر اﯾن ﮐﺎر ﯾﮏ ﺑﯾﻣﺎر رواﻧﯽ ﺑﺎﺷد ﺑﺎﯾد ﯾﮏ ﻣورد ﺧواﺻت ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻣن رداش
ﻧﻣﯽ ﮐﻧم .آﺑدﯾﻧﯽ ﻣﯾﮕﮫ :ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯽ ﮐﻣﯽ از اﺧﻼق ھﻣﭼﯾن ﺑﯾﻣﺎراﻧﯽ را ﺑﮫ ﺑﺎ
ﺑدھﯾد؟ دﮐﺗرداﻧﯽ ﻣﯾﮕﮫ :اﻟﺑﺗﮫ"ﻣن ھر ﮐﻣﮑﯽ ﮐﮫ از دﺳﺗم ﺑر ﺑﯾﺎد اﻧﺟﺎم ﻣﯽ دھم/.
اﻣﺎ ﻓرﯾﺑﺎ و ﻣﮭرک ﺷﺎم ﺷﺎن را ﻣﯽ ﺧورﻧد و ﻣﯽ روﻧد .از آن طرف ھم ﮐﺎرآﮔﺎه
آﺑدﯾﻧﯽ و ﺗﺎری از دﮐﺗر ﺧداﺣﺎﻓظﯽ ﻣﯽ ﮐﻧن و ﻣﯽ روﻧد .ﻣﮭرک و ﻓرﯾﺑﺎ ﻣﯽ
آﯾﻧد"ﻓرﯾﺑﺎ ﻣﯽ رود در اﺗﺎق اش ﺳﺎﺳﺎن ﻣﯾﺎد داﺧل اﺗﺎق ﻓرﯾﺑﺎ و ﺑﺎ ﻋﺻﺑﺎﻧﯾت
ﻣﯾﮕﮫ:ﺗو ﺑﺎ اﯾن ﭘﺳره ﮐﺟﺎ رﻓﺗﯽ؟ ﻓرﯾﺑﺎ ﻣﯾﮕﮫ :اوﻟﯾن ﮐﮫ ﭘﺳره ﻧﮫ آﻗﺎ ﻣﮭرک_ دوم
اﯾﻧﮑﮫ ﺑﮫ ﺗو ﭼﮫ رﺑطﯽ داره ﮐﮫ ﺗوی ﮐﺎر ﺧواھر ﺑزرگ ﺗرات دﺧﺎﻟت ﻣﯽ ﮐﻧﯽ/.
ﻧﺎھﯾد ﻣﯾﺎد داﺧل اﺗﺎق ﻓرﯾﺑﺎ /و ﺑﮫ ﺳﺎﺳﺎن و ﻓرﯾﺑﺎ ﻣﯾﮕﮫ :ﭼﮫ ﺧﺑر ﺗﺎن ھﺳت؟
ﺳﺎﺳﺎن ﻣﯾﮕﮫ :ھﯾﭼﯽ /.و از اﺗﺎق ﻣﯾره ﺑﯾرون /.ﻧﺎھﯾد ﻣﯾﮕﮫ :ﺑﺎ ھم ﺟر و ﺑﺣث
ﮐردﯾن؟ ﻓرﯾﺑﺎ ﻣﯾﮕﮫ :ﭼﯾزی ﻧﯾﺳت /.ﻧﺎھﯾد ﻣﯾره از اﺗﺎق ﺑﯾرون .ﺳﺎﺳﺎن ﺑﮫ ﻧﺎھﯾد
ﻣﯾﮕﮫ :ﻣﺎﻣﺎن ﻧﺎھﯾد ﯾﮏ ﻟﺣظﮫ ﺑﯾﺎ ﺗوی اﺗﺎق ﻣن ﺑﺎھﺎت ﮐﺎر دارم .ﻧﺎھﯾد ﻣﯾﺎد و
ﻣﯾﮕﮫ:ﭼﯾﮫ؟ ﺳﺎﺳﺎن ﻣﯾﮕﮫ :دوﺳت ﻧدارم ﻓرﯾﺑﺎ ﺑﺎ ﻣﮭرک اﯾن ﺟوری راﺑطﮫ داﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷﮫ .ﻧﺎھﯾد ﺑﺎ ﮐﻣﯽ ﻋﺻﺑﺎﻧﯾت ﻣﯾﮕﮫ :ﭼﮫ راﺑطﮫ ای؟ درﺿﻣن اﯾن ﭼﯾزھﺎ ﺑﮫ ﺗو
رﺑطﯽ ﻧداره"ﻣن ﺧودم ﺑﺎھﺎش ﺻﺣﺑت ﻣﯽ ﮐﻧم /.ﺳﺎﺳﺎن ﻣﯽ رود ﺑﺧواﺑد .اﻣﺎ ﻓردا
ﺻﺑﺢ ﻣﯽ ﺷﮫ ھﻣﮫ ﺻﺑﺣﺎﻧﮫ ﻣﯽ ﺧورن و ﻣﯽ روﻧد .ﻓرﯾﺑﺎ دﯾر ﺗر ﻣﯾﺎد ﻣﮭرک
ﺳر ﺳﻔره ﺑود ﭼﺎی ﻓرﯾﺑﺎ رﯾﺧت ﻓرﯾﺑﺎ ﺗﺷﮑر ﮐرد /و ﻣﮭرک ﮔﻔت :ﺑﯾرون ﮐﺎر
اداره ای دارﯾن؟ ﻓرﯾﺑﺎ ﻣﯾﮕﮫ :ﻧﮫ" ﭼﻧد ﺗﺎ از دوﺳت ھﺎﯾم ﮐﮫ از ﺗوی ﺳوﺋد ﺑﺎ
ھﺎﺷﺎن ﭼت ﻣﯽ ﮐردم ﻣﯽ ﺧوان ﻣن را ﺑﺑﯾﻧد / .ﻓرﯾﺑﺎ ﻣﯾره ﻣﮭرک ﻣﯽ ﻣﺎﻧد ﺗﻧﮭﺎ
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زﻧﮓ ﻣﯽ زﻧد ﺑﮫ ﻣﺎھﺎن ﺑرادر ﺑزرگ اش /.ﻣﺎھﺎن ﻣﯾﮕﮫ :ﭘﺳر ﺗو ﮐﺟﺎﯾﯽ ﭼرا
زﻧﮓ ﻧﻣﯾزﻧﯽ؟ ﻣﮭرک ﻣﯾﮕﮫ :ﺗﺎ ﭼﻧد روز دﯾﮕﮫ ﺑر ﻣﯽ ﮔردم .ﻣﺎھﺎن ﻣﯾﮕﮫ:
ﻓروش زﻣﯾن ﺧوب ﺑود؟ ﻣﮭرک ﻣﯾﮕﮫ :آره"ﻧﮕران ﻧﺑﺎش .ﻣﺎھﺎن ﻣﯾﮕﮫ :ﺑﺎ ﺧﺎﻧﮫ
ﻧﺎھﯾد ﭼﯾﮑﺎر ﮐردی ﻣﯽ ﺧوای اون ﺳﮫ دوﻧﮓ را ﺑﮕﯾری؟ ﻣﮭرک ﻣﯾﮕﮫ:ﻧﮫ"ﻣن
ﮐﮫ ﺑﮭش اﺣﺗﯾﺎﺟﯽ ﻧدارم .ﻣﺎھﺎن ﻣﯾﮕﮫ:ﺣﺎﻻ ﺑﮭت ﺧوش ﮔذﺷت؟ ﻣﮭرک ﻣﯾﮕﮫ:
آره" راﺳﺗﯽ اﮔﮫ ﺑﮭت ﺑﮕم ﺗوی ﯾﮑﯽ از اﯾن روز ھﺎ ﻣﯽ ﺧوام ازدواج ﮐﻧم ﺗو ﭼﯽ
ﻣﯽ ﮔﯽ؟ ﻣﺎھﺎن ﻣﯽ ﺧﻧده و ﻣﯾﮕﮫ :ﻣﺛل اﯾﻧﮑﮫ ﺑﺟﺎی زﻣﯾن ﻋﻘل ات را
ﻓروﺧﺗﯽ"ﭘﺳر اﻻن ھﻣﮫ ﻣﯽ ﺧوان ﻣﺟرد ﺑﺎﺷن ﺑﻌد ﺗو ﻣﯽ ﺧوای ازدواج
ﮐﻧﯽ"ﺣﺎﻻ ﮐﯽ ھﺳت؟ﻣﮭرک ﻣﯾﮕﮫ :ﺧواھر زاده ﻣﺎﻣﺎن ﻧﺎھﯾد"ﯾﺎدت ھﺳت؟ ﻣﺎھﺎن
ﻣﯾﮕﮫ :ھﻣﺎن دﺧﺗره ﮐﮫ ﺗو ﺑﭼﮫ ﮔﯽ ھم ﺑﺎزﯾت ﺑود؟ ﻣﮭرک ﻣﯾﮕﮫ :آره" وﻟﯽ ﻧﻣﯽ
ﺧوام ﻋﺟﻠﮫ ﮐﻧم .ﻣﺎھﺎن ﻣﯾﮕﮫ:ﺣﺎﻻ ﺑﯾﺎ اﯾن ور ﺑﺎ ھم ﺻﺣﺑت ﻣﯽ ﮐﻧﯾم .ﺑﻌد
ﺧداﺣﺎﻓظﯽ ﻣﯽ ﮐﻧن ).اﻣﺎ ﻣﯾرﯾم ﺳراغ ﮐﺎرآﮔﺎه آﺑدﯾﻧﯽ .دﮐﺗر داﻧﯽ ﻣﯾﺎد ﺑﮫ اداره
آﺑدﯾﻧﯽ آدرس اﺗﺎق اش را ﻣﯽ ﮔﯾرد و در ﻣﯾزﻧد و داﺧل ﻣﯽ ﺷود"ﺑﻌد از ﺳﻼم و
اﺣوال ﭘرﺳﯽ"دﮐﺗر داﻧﯽ از آﺑدﯾﻧﯽ ﺳوال ﻣﯽ ﮐﻧﮫ" آﻗﺎی آﺑدﯾﻧﯽ اﯾن ﺳوال ﺑرای
ﻣن ﭘﯾش آﻣد ﮐﮫ اﺻﻼ ﺷﻣﺎ ﭼﮫ ﻣدرﮐﯽ دارﯾد ﮐﮫ ﺑﮕﯾن اﯾن ﺑم ﮔذار ﯾﺎ ﺑم ﮔذاران
رواﻧﯽ ھﺳﺗن؟ﺧوب ﻣﯽ ﺗواﻧﮫ ﻣوﺿوع ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑﺎﺷﮫ؟ اﻟﺑﺗﮫ اﮔﮫ ﻧﺎراﺣت ﻧﺷﯾن.
آﺑدﯾﻧﯽ ﻣﯾﮕﮫ :ﻧﮫ اﺷﮑﺎل ﻧداره" اﻣﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﻣن از ﮐﺟﺎ ﺑﮫ ﺳرام زد اﯾن ﺑود ﮐﮫ ﻣن
روی ﭘروﻧده ھﺎی ﺳرﯾﺎﻟﯽ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐردم و اﮐﺛر ﻗﺎﺗﻠﯾن ﺳرﯾﺎﻟﯽ ﻣﺷﮑل رواﻧﯽ
داﺷﺗن و ﯾﮏ ﻣورد دﯾﮕر اﯾن ﺑود ﮐﮫ اﺻﻶ ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﻣدرک ﻣورد ﻧظری ﮐﮫ ﺛﺎﺑت
ﮐﻧﮫ اﯾن ﺑم ﮔذاری ﺑﮫ ﺗرورﯾﺳت ھﺎ رﺑط داره ﯾﺎﻓت ﻧﺷده .دﮐﺗر داﻧﯽ ﻣﯾﮕﮫ :اﯾن
ﺟور ﮐﮫ ﻣﻌﻠوﻣﮫ ﺷﻣﺎ ھم از رﺷﺗﮫ رواﻧﺷﻧﺎﺳﯽ ﺧوب ﻣﯽ داﻧﯾد! .آﺑدﯾﻧﯽ ﻣﯾﮕﮫ:
ﻣﻣﻧوﻧم" اﻟﺑﺗﮫ ﺷﻣﺎ دﮐﺗر ھﺳﺗﯾن وﺳﺎﺑﻘﮫ زﯾﺎدی ھم دارﯾن اﻣﺎ از اﯾن ھﺎ ﺑﮕذرﯾم ﻣﺎ
ﺑﺎﯾد رﻓﺗﺎر و ﮐرداری ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﯾن ﺑم ﮔذار ﯾﺎ ﺑم ﮔذارھﺎ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷن را روی
ﮐﺎﻏذ ﺑﻧوﯾﺳﯾم .آﺑدﯾﻧﯽ ﻣﯾﮕﮫ :اﯾن ﻋﻠﯽ ﻣﺎ ﮐﺟﺎﺳت؟ آﺑدﯾﻧﯽ ﻣﯾﮕﮫ:ﺗﺎری؟ اون رﻓﺗﮫ
دﻧﺑﺎل ﯾﮏ از ﻣﺗﺧﺻص اﻧﻔﺟﺎر را ﺑرای ﻣﺎ ﺑﯾﺎره .دﮐﺗر داﻧﯽ ﻣﯾﮕﮫ :اﯾن طور ﮐﮫ
ﻣﻌﻠوم ھﺳت ﺷﻣﺎ دارﯾن ﯾﮏ ﮔروه درﺳت ﻣﯽ ﮐﻧﯾن .آﺑدﯾﻧﯽ ﻣﯾﮕﮫ :ﺗﻐرﯾﺑﺂ ﯾﮏ ھم
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ﭼﯾن ﭼﯾزی / (.اﻣﺎ ﻣﯾرﯾم ﺳراغ ﻣﮭرک .ظﮭر ﻣﯾﺷﮫ ھﻣﮫ ﻧﺎﺣﺎر ﻣﯽ ﺧورﻧد /و
ﻧﺎھﯾد ﺑﮫ ﻓرﯾﺑﺎ ﻣﯾﮕﮫ :ﺑﯾﺎ ﮐﺎرات دارم .ﻓرﯾﺑﺎ ﻣﯾﺎد ﺗوی ﭘذﯾرای روی ﻣوﺑل ﻣﯽ
ﺷﯾﻧد ﻧﺎھﯾد ﺑﮫ ﻓرﯾﺑﺎ ﻣﯾﮕﮫ :دﯾﮕﮫ ﺑﺎ ﻣﮭرک اﯾن ﻗدر ﺻﻣﯾﻣﯽ ﻧﺑﺎش .ﻓرﯾﺑﺎ ﻣﯾﮕﮫ:
ﺑﺎزھم ﺳﺎﺳﺎن دﺧﺎﻟت ﮐرد ﻣﯽ داﻧم ﺑﺎ ھﺎش ﭼﮫ ﮐﺎر ﮐﻧم .ﻧﺎھﯾد ﻣﯾﮕﮫ :ﻧﮫ"رﺑطﯽ ﺑﮫ
اون ﻧداره اﯾن را ﻣن ﺑﮭت ﻣﯽ ﮔم .ﻓرﯾﺑﺎ ﺑﺎ ﺗﻌﺟب ﺑﮫ ﻧﺎھﯾد ﻣﯾﮕﮫ :ﺧوب ﭼرا؟!
ﻧﺎھﯾد ﻣﯾﮕﮫ :ﻋزﯾزم ﻣن ﺗﺟرﺑﮫ دارم اﯾﻧﮑﮫ ﻣﯽ ﮔم ﺑﺧﺎطر ﺧودت ھﺳت /.ﻧﺎھﯾد
ﺑﻠﻧد ﻣﯾﺷﮫ و ﻣﯾره اﻣﺎ ﻓرﯾﺑﺎ ﻣﯾره ﺗوی ﻓﮑر و ﮐﻠﯽ ﺑﮫ ﭼرا ھﺎی ﮐﮫ در ذھن اش
ﻣﯾﺎﯾد ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧﮫ /.ﻓرﯾﺑﺎ ﻣﯾره ﭘﯾش ﻟﯾﻼ از اون ﺳوال ﻣﯽ ﮐﻧﮫ ﮐﮫ ﭼرا ﻧﺎھﯾد ﺑﺎ
ﻣﮭرک ﺑد ﺷده؟ /ﻟﯾﻼ ﻣﯾﮕﮫ :ھﻧوز ﻣﻌﻠوم ﻧﯾﺳت اﻣﺎ ﻣﺎﻣﺎن ﻧﺎھﯾد آﻗﺎ ﻣﮭرک را
ﺧﯾﻠﯽ دوﺳت داﺷت وﻟﯽ ﻧﻣﯽ دوﻧم ﮐﮫ ﯾﮏ دﻓﻊ ﭼﯽ ﺷد!"راﺳت اش ﻣن و ﺳﺎﺳﺎن
ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐردﯾم ﺳر 3دوﻧﮓ اﯾن ﺧﺎﻧﮫ ھﺳت اﻣﺎ آﻗﺎ ﻣﮭرک ﻣﯽ ﺧواد آﺧر اﯾن
ھﻔﺗﮫ ﺑرود و ﺧﺑری ھم از ﻓروش ﺳﮭم اش از اﯾن ﺧﺎﻧﮫ ﻧﺑود /.ﻓرﯾﺑﺎ ﺑﺎ ﮔﻔﺗﮫ ھﺎی
ﻟﯾﻼ ﺑدﺗر ﮔﯾﺞ و ﺳواﻻت ﺑﯾﺷﺗری در ذھن اش ﺑﮫ وﺟود آﻣد .ﻓرﯾﺑﺎ رﻓت ﺳراغ
ﺧود ﻣﮭرک /.دراﺗﺎق ﻣﮭرک را زد و ﮔﻔت :اﺟﺎزه ھﺳت ﺑﯾﺎم داﺧل؟ ﻣﮭرک
ﻣﯾﮕﮫ :ﺑﻔرﻣﺎﯾد /.ﻓرﯾﺑﺎ ﻣﯽ ﺷﯾﻧﮫ /و ﻓرﯾﺑﺎ ﺑﮫ ﻣﮭرک ﻣﯾﮕﮫ :ﭼرا ﻣﺎﻣﺎن ﻧﺎھﯾد ﺑﺎ ﺷﻣﺎ
ﺑد ھﺳت"ﻗﺑﻶ ﮐﮫ از ﺷﻣﺎ ﺗﻌرﯾف ﻣﯽ ﮐرد ﻋﯾن ﭘﺳر واﻗﻌﯽ دوﺳﺗﺎن داﺷت وﻟﯽ
ﺣﺎﻻ ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﺳرد ﺷده؟! ﻣﮭرک ﻣﯾﮕﮫ :واﺟب ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﺑدوﻧﯾد؟ ﻓرﯾﺑﺎ ﻣﯾﮕﮫ :ﺧوب
ﺑﻠﮫ"ﺣﺎﻻ ﭼﯽ ھﺳت؟ /ﻣﮭرک ﯾﮏ ﻧﻔس ﻋﻣﯾق ﮐﺷﯾد /و ﮔﻔت :ﻣﺎﻣﺎن ﻧﺎھﯾد ﻣﯽ
ﺧواد ﻣن اﯾﻧﺟﺎ ﺑﻣﺎﻧم وﻟﯽ ﻣﺎھﺎن ﻣﯽ ﺧواد ﻣن ﭘﯾش اون ﺑﻣﺎﻧم واس ھﻣﯾن ﻣﺎﻣﺎن
ﻧﺎھﯾد و ﻣﺎھﺎن ﭘﺷت ﺗﻠﻔن ﺟر ﺑﺣث ﮐردن...ﻓرﯾﺑﺎ ﻣﯾﮕﮫ :ﺧوب اﯾن ﭼﮫ رﺑطﯽ
داره ﮐﮫ ﻣﺎﻣﺎن ﻧﺎھﯾد ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﺑد ﺑﺷﮫ؟! ﻣﮭرک ﺑﺎ ﻗﯾﺎﻓﮫ ﻣﺿﻠوﻣﺎﻧﮫ ﻣﯾﮕﮫ :ﺧوب
راﺳﺗش ﻣﺎﻣﺎن ﻧﺎھﯾد ﮔﻔت ﯾﺎ اون ﺑﺎﯾد اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧم ﯾﺎ ﺑرادرم ﻣﺎھﺎن .ﻓرﯾﺑﺎ ﺧﯾﻠﯽ
ﻋﺻﺑﺎﻧﯽ ﺷد و ﺑﻠﻧد ﺷد و ﮔﻔت :ﻣﺎﻣﺎن ﻧﺎھﯾد ﺣق ﻧداره ﮐﮫ ﺑﺎ ﺷﻣﺎ اﯾن ﮐﺎر را
ﺑﮑﻧﮫ" ﻣن ﻣﯾرم ﺑﺎھﺎش ﺻﺣﺑت ﮐﻧم .ﻣﮭرک ﺑﺎز ھم ﺑﺎ ﻗﯾﺎﻓﮫ ﻣﺿﻠوﻣﺎﻧﮫ ﮔﻔت :ﻧﮫ
ﻓرﯾﺑﺎ ﺧﺎﻧوم ﭼﯾزی ﺑﮭش ﻧﮕﯾن .ﻓرﯾﺑﺎ ﮐﮫ ﺧﯾﻠﯽ ﻋﺻﺑﺎﻧﯽ ﺑود ﮔﻔت :ﺑرای ﭼﯽ؟
ﺑﻠﺧره ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﯾﮏ ﺟواﺑﯽ ﺑﮭش ﺑدﯾن"ﻣن ﻧﻣﯾزارم ﮐﮫ اﯾن ﺟوری ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﺑرﺧورد
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ﮐﻧﮫ .ﻣﮭرک ﮔﻔت :ﺧواھش ﻣﯽ ﮐﻧم ﺑﮭش ﭼﯾزی ﻧﮕﯾن .ﻓرﯾﺑﺎ ﻣﯾﮕﮫ :اﻣﺎ آﻗﺎ
ﻣﮭرک ...ﻣﮭرک ﻣﯾﮕﮫ :ازﺗون ﺧواھش ﮐردم/ .ﻓرﯾﺑﺎ ﮐﻣﯽ ﻧﻔس ﻋﻣﯾق ﻣﯽ ﮐﺷﮫ
و از ﻋﺻﺑﺎﻧﯾت اش ﮐم ﻣﯾﺷﮫ /.ﻓرﯾﺑﺎ ﺑﮫ ﻣﮭرک ﻣﯾﮕﮫ:ﻣن دﯾﮕﮫ ﻣﯾرم ﺑﮫ اﺗﺎق ام
ﮐﻣﯽ اﺳﺗراﺣت ﮐﻧم .ﻣﮭرک ﻣﯾﮕﮫ :ﻓرﯾﺑﺎ ﺧﺎﻧوم ﺑﯾن ﺧودﻣون ﻣﯽ ﻣوﻧﮫ دﯾﮕﮫ؟
ﻓرﯾﺑﺎ ﻣﯾﮕﮫ :ﺑﺎﺷﮫ ).وﻗﺗﯽ ﻓرﯾﺑﺎ از اﺗﺎق ﻣﯽ رود ﺑﯾرون ﻣﮭرک ﯾﮏ ﺧﻧده آرام و
ﻟذت ﺑﺧﺷﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد ﭼون دﯾﮕﮫ ﻓﮭﻣﯾد ﮐﮫ ﭼطوری ﻧظر ﻓرﯾﺑﺎ را ﺟﻠب ﮐﻧد و ﻧﺎھﯾد
را ﺑد ﮐﻧد .اﻣﺎ ﮐﺎر آﮔﺎه آﺑدﯾﻧﯽ و دﮐﺗر داﻧﯽ اون ﺑﺎ ھم ﻧﺎﺣﺎر ﻣﯽ ﺧورﻧد ﺑﻌد
ﺗﺎری زﻧﮓ ﻣﯾزﻧﮫ ﺑﮫ آﺑدﯾﻧﯽ( و آﺑدﯾﻧﯽ ﻣﯾﮕﮫ:ﺗﺎری ﮐﺟﺎﯾﯽ؟! ﺗﺎری ﻣﯾﮕﮫ :ﻗرﺑﺎن ﻣﺎ
ﻧﺎﺣﺎر ﺧوردﯾم دارﯾم ﻣﯾرﯾم اون ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑم ﮔذاری ﺷده"ﺷﻣﺎ ھم ﺑﯾﺎن اوﻧﺟﺎ.
آﺑدﯾﻧﯽ ﻣﯾﮕﮫ :ﺑﺎﺷﮫ ﻣﺎ ﺣرﮐت ﻣﯽ ﮐﻧﯾم / .آﺑدﯾﻧﯽ و دﮐﺗر داﻧﯽ ﻣﯾرن آﻧﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑم
ﮔذاری ﺷده ﺑود .ﺗﺎری و ﻣﺗﺧﺻص اﻧﻔﺟﺎر آﻧﺟﺎ اﯾﺳﺗﺎده ﺑودن"آﺑدﯾﻧﯽ ﺗﺎری را
ﺻدا ﻣﯾزﻧد و ﺗﺎری و ﻣﺗﺧﺻص اﻧﻔﺟﺎر ﺑﮫ ﺳﻣت آﻧﮭﺎ ﻣﯾروﻧد .ﺗﺎری ﻣﯾﮕﮫ:
ﻣﻌرﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻧم ﻣﺗﺧﺻص اﻧﻔﺟﺎر آﻗﺎی ﭘﯾﻣﺎﻧﯽ .آﺑدﯾﻧﯽ ﻣﯾﮕﮫ:ﻣن ﮐﺎر آﮔﺎه آﺑدﯾﻧﯽ
ھﺳﺗم و اﯾﺷﺎن ھم دﮐﺗر روان ﭘزﺷﮏ آﻗﺎی داﻧﯽ ھﺳﺗن .آﺑدﯾﻧﯽ ﺑﮫ ﺗﺎری ﻣﯾﮕﮫ:
ﺧوب ﭼﯾزی ﭘﯾدا ﮐردﯾن؟ ﺗﺎری ﻣﯾﮕﮫ :ﭼﯾزی ﮐﮫ ﻧﮫ ﻓﻘط آﻗﺎی ﭘﯾﻣﺎﻧﯽ ﻣﯾﮕن اﯾن
ﻣﯽ ﺗوان ﮐﺎر ﯾﮏ ﻧﻔر ھم ﺑﺎﺷﮫ .دﮐﺗر داﻧﯽ ﻣﯾﮕﮫ:ﺧوب آﻗﺎی ﭘﯾﻣﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻧظر ﺷﻣﺎ
اﯾن ﻣﯽ ﺗواﻧﮫ ﮐﺎر ﯾﮏ آﻣﺎﺗور ﺑﺎﺷﮫ؟ ﭘﯾﻣﺎﻧﯽ ﻣﯾﮕﮫ :ﻧﮫ اﺻﻶ ھرﮐﺳﯽ ﺑود ﺣرﻓﮫ
ای ﺑود و ﺑﺎ ﺑرﻧﺎﻣﮫ اﯾن ﮐﺎر را اﻧﺟﺎم داد .آﺑدﯾﻧﯽ ﻣﯾﮕﮫ :ﯾﻌﻧﯽ ﭼﻧد ﻣﺎه اﯾن
ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن را زﯾر ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود؟ ﭘﯾﻣﺎﻧﯽ ﻣﯾﮕﮫ :ﻧﮫ" ﻧﻣﯽ ﺷﮫ ﮔﻔت ﭼﻧد ﻣﺎه" ﻓﻘط
ﮐﺎﻓﯽ ﻧﻘﺎط ﺣﺳﺎس ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن را ﭘﯾدا ﮐﻧﯾم اﻟﺑﺗﮫ ﺑﮫ آﻗﺎی ﺗﺎری ھم ﮔﻔﺗم ﮐﮫ اﯾن
ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن را ﺑﺎ روش ﺗﺧرﯾب ﻧﺎﺑود ﮐردن و اﯾن ھم اﻧﺳﺎن ﮐﺷﺗﮫ داد .آﺑدﯾﻧﯽ ﺑﮫ
ﭘﯾﻣﺎﻧﯽ ﻣﯾﮕﮫ :ﺑﮫ ﻧظر ﺷﻣﺎ ﭼﻘدر دﯾﻧﺎﻣﯾت ﻣﯽ ﺧواﺳت ﺗﺎ اﯾن ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن را ﺗﺧرﯾب
ﮐﻧﮫ؟ ﭘﯾﻣﺎﻧﯽ ﮔﻔت :ﻧﻣﯽ ﺷﮫ دﻗﯾق ﮔﻔت اﻣﺎ ﺑﺎﯾد زﯾﺎد ﺑﺎﺷد"راﺳﺗﯽ ﭼرا از ﻓﯾﻠم ھﺎی
دورﺑﯾن ﻣدار ﺑﺳﺗﮫ ﮐﻣﮏ ﻧﻣﯽ ﮔﯾرﯾن؟ ﺗﺎری ﮔﻔت :دورﺑﯾن ھﺎی ﻣدار ﺑﺳﺗﮫ ھم
ﻣﺛل ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﻗدﯾﻣﯽ ﺑودن و ﺑﺧﺎطر ھﻣﯾن ﺑﺎ اﯾن اﻧﻔﺟﺎر ﺑزرگ ﺗﻣﺎم ﻓﯾﻠم ھﺎی
ظﺑط ﺷده روز ﺣﺎدﺛﮫ ﺳوﺧت .آﺑدﯾﻧﯽ ﻣﯾﮕﮫ :ﻣن ﺑﺎﯾد دوﺑﺎره اون ﻓﯾﻠم ھﺎی ﻗﺑل از
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روز ﺣﺎدﺛﮫ را دوﺑﺎره ﺑﺑﯾﻧم ).اﻣﺎ ﻣﯾرﯾم ﺳراغ ﻣﮭرک ﻧزدﯾﮏ ﻏروب ﺑود" ﻓرﯾﺑﺎ
و ﻟﯾﻼ ﻣﯾره ﮐﺗﺎب ﺧﺎﻧﮫ و ﺳﺎﺳﺎن ھم ﻣﯾره ﺑﺎ دوﺳﺗﺎﻧش ﺑﯾرون .ﻧﺎھﯾد ﻣﯽ ﻣﺎﻧد و
ﻣﮭرک .ﻣﮭرک در ﭘذﯾرای داﺷت اﺳﻠﺣﮫ ﮐﻣری اش را ﺗﻣﯾز ﻣﯽ ﮐرد" ﺑرق ھﺎ
ﺧﺎﻣوش ﺑود ﻧﺎھﯾد آﻣد و ﺑرق ھﺎ را روﺷن ﮐرد( ﻣﮭرک ﮔﻔت :ﺧﺎﻣوش ﮐن .ﻧﺎھﯾد
ﻣﯾﮕﮫ :از ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺧوﺷم ﻧﻣﯾﺎد .ﻣﮭرک ﻣﯾﮕﮫ :ﺗوی روﺷﻧﺎﯾﯽ ھم آدم ھﺎ ﻣﯽ ﻣﯾرﻧد
ﯾﺎ ﮐﺷﺗﮫ ﻣﯾﺷن .ﻧﺎھﯾد ﻣﯾﮕﮫ :ﺳﻌﯽ ﻧﮑن ﺑﺎ اﯾن ﭼﯾز ھﺎ ﻣن را ﺑﺗرﺳﺎﻧﯽ .ﻣﮭرک
ﻣﯾﮕﮫ :ﻣن ﺑﻌﺿﯽ وﻗت ھﺎ ھﺷدارم ﻣﯽ دم"رﻓﺗﺎر ﺗو ﺟﻠوی ﺑﭼﮫ ھﺎ ﺧﯾﻠﯽ
ﺗﺎﺑﻠوھﺳت ﯾﮏ ﮐم ﺑﺎﻣن ﻣﺛل ﻗﺑل ﺑﺎش .ﻧﺎھﯾد ﻣﯾﮕﮫ :اﯾن دﻓﻌﮫ ﻣن ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺗو ھﺷدار
ﺑدم"دﯾﮕﮫ اﯾﻧﻘدر ﺑﺎ ﻓرﯾﺑﺎ ﺻﻣﯾﻣﯽ ﻧﺑﺎش .ﻣﮭرک ﻣﯾﮕﮫ :ﺗو ﮐﯽ ھﺳﺗﯽ ﮐﮫ دﺳﺗور
ﻣﯽ دی" ﻣن و ﻓرﯾﺑﺎ ﺑزرگ ﺷدﯾم و ﺧوب و ﺑد را از ھم ﺗﺷﺧﯾص ﻣﯽ دﯾم .ﻧﺎھﯾد
ﻣﯾﮕﮫ :ﺑﻠﮫ"ﮐﺷﺗن آدم ھﺎی ﺑﯽ ﮔﻧﺎه ھم ﮐﺎر ﺧوﺑﮫ دﯾﮕﮫ" درﺿﻣن ﻓرﯾﺑﺎ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﮫ
ﻓرق ﯾﮏ اﻧﺳﺎن ﻋﺎدی و ﯾﮏ ﻗﺎﺗل ﺟﺎﻧﯽ را ﺗﺷﺧﯾص ﺑده .ﻣﮭرک ﻣﯾﮕﮫ :ﺣﺎﻻ ﺗو
ﻣﯽ ﺧوای ﭼﯾﮑﺎر ﮐﻧﯽ ﻣﺛﻶ؟ ﻧﺎھﯾد ﻣﯾﮕﮫ :اﮔﮫ اﯾن ﮐﺎر را اداﻣﮫ ﺑدی ﻣن ھم ﺗو را
از اﯾن ﺧﺎﻧﮫ ﻣﯽ ﻧدازم ﺑﯾرون ).ﻣﮭرک ﻋﺻﺑﺎﻧﯽ ﻣﯾﺷﮫ و دﺳت ھﺎش ﻣﯽ ﻟرزه.
ﻧﺎھﯾد ﺑر ﻣﯾﮕرده"ﻣﮭرک ﻟوﻟﮫ ﺧﻔﮫ ﮐن را ﺑﮫ اﺳﻠﺣﮫ وﺳل ﻣﯽ ﮐﻧﮫ و ﺧﺷﺎب را ﺑﮫ
اﺳﻠﺣﮫ وﺳل ﻣﯾﮑﻧﮫ و ﺑﺎﻟش ﻣﺑل راﺣﺗﯽ را ﻣﯽ ﮔﯾره و ﻣﯾره ﺳﻣت ﻧﺎھﯾد ﺑﺎﻟش
روی دھن ﻧﺎھﯾد ﻣﯾزارد و اون را ﺗﮑﯾﮫ ﻣﯽ دھد ﺑﮫ دﯾوار و اﺳﻠﺣﮫ را ﻣﯽ ﮔذارد
زﯾر ﮔﻠوی ﻧﺎھﯾد( و ﻣﯾﮕﮫ :ﺑﺑﯾن ﻋﺟوزه ﺗو دﯾﮕﮫ داری ﻣﯾری روی ﻋﺻﺎﺑم"
اوﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻗول ﺗو آدم ھﺎی ﺑﯽ ﮔﻧﺎه ﮐﺷﺗﮫ ﭘس ﺑدون ﮐﺷﺗن ﯾﮏ ﻋﺟوزی ﻣﺛل ﺗو
ﮐﺎری واس اش ﻧداره" ﻓﮭﻣﯾدی ﭼﯽ ﮔﻔﺗم؟ //.ﻣﮭرک ﺑﺎﻟش را از روی دھﺎن ﻧﺎھﯾد
و اﺳﻠﺣﮫ را از زﯾر ﮔﻠوی اش ﺑر ﻣﯽ داره .ﻧﺎھﯾد ﺻورت اش ﻗرﻣز ﺷده ﺑود
ﺑﻌد آرام ﮔرﯾﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﮫ .ﺣدود ﯾﮏ ﺳﺎﻋت ﺑﻌد ﻓرﯾﺑﺎ و ﻟﯾﻼ ﺑر ﻣﯽ ﮔردن //.ﻧﺎھﯾد
ﺑﮫ ﻓرﯾﺑﺎ ﻣﯾﮕﮫ :ﺑﮫ ﺳﺎﺳﺎن زﻧﮓ ﺑزن ﺑﺑﯾن ﭼرا اﯾن ﻗدر دﯾر ﮐرد .ﻓرﯾﺑﺎ ﺑﮫ ﺳﺎﺳﺎن
زﻧﮓ ﻣﯽ زﻧد و ﺳﺎﺳﺎن ﻣﯾﮕﮫ :ﺗوی راه ھﺳﺗم" ﺷﺎم ﻣﻧﺗظر ﻣن ﻧﻣوﻧﯾد / .وﻗت
ﺷﺎم ﻓرﯾﺑﺎ ﻧﺎراﺣﺗﯽ و ﻋﺻﺑﺎﻧﯾت ﻧﺎھﯾد را ﻣﯽ ﺑﯾﻧﮫ و ﻗﯾﺎﻓﮫ ﻧﺎراﺣت ﻣﮭرک را"
ﻓرﯾﺑﺎ ﺗﺻﻣﯾم ﻣﯽ ﮔﯾره ﮐﮫ ﺑﻌد ﺷﺎم ﺑﺎ ﻧﺎھﯾد ﺣرف ﺑزﻧﮫ .ﺷﺎم ﺗﻣﺎم ﻣﯽ ﺷﮫ و وﻗت
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ﺟﻣﻊ ﮐردن /ﻓرﯾﺑﺎ ﺑﮫ ﻧﺎھﯾد ﻣﯾﮕﮫ :ﺑﻌد ﺟﻣﻊ ﮐردن ﺳﻔر ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﮐﺎر دارم /.ﺳﻔره
ﺟﻣﻊ ﻣﯾﺷﮫ و ﻧﺎھﯾد ﻣﯾﺎد رو ﻣﺑل ﭘذﯾرای رو ﺑﮫ روی ﻓرﯾﺑﺎ ﻣﯽ ﺷﯾﻧﮫ .ﻓرﯾﺑﺎ از
ﻣﮭرک و ﻟﯾﻼ ﻣﯽ ﺧواد ﮐﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺷﺎن ﺑﮕذارﻧد" ﻟﯾﻼ و ﻣﮭرک ﻣﯽ روﻧد در اﺗﺎق
ﺷﺎن و ﻓرﯾﺑﺎ ﺷروع ﻣﯽ ﮐﻧﮫ /.ﻣﺎﻣﺎن ﻧﺎھﯾد ﻣن ﻣﯽ دوﻧم ﮐﮫ ﭼرا ﺷﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﮭرک
ﻣﺷﮑل دارﯾن .ﻧﺎھﯾد ﺑﺎ ﺗﻌﺟب ﻣﯾﮕﮫ :ﺗو از ﮐﺟﺎ ﻓﮭﻣﯾدی؟! ﻓرﯾﺑﺎ ﻣﯾﮕﮫ :ﻣﮭم ﻧﯾﺳت
ﮐﮫ ﻣن از ﮐﺟﺎ ﻓﮭﻣﯾدم" ﻣﮭم اﯾﻧﮑﮫ ﺷﻣﺎ ﻧﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﻣﮭرک ﺑﯾﭼﺎره اﯾن طوری ﺑرﺧورد
ﮐﻧﯾن ...ﻧﺎھﯾد ﻣﯾﮕﮫ :ﺗو ﭼﯽ داری؟! ﻓرﯾﺑﺎ ﻣﯾﮕﮫ :دﯾﮕﮫ ﭘﻧﮭﺎن ﮐﺎری ﺑﺳﺗﮫ ﻣﺎﻣﺎن
ﻧﺎھﯾد" ﻣن ﻣﯽ دوﻧم ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ ﻣﮭرک اﯾﻧﺟﺎ ﺑﻣﺎﻧد" ﺑﺎ ﺑرادر اش ﻣﺎھﺎن
ﺑﺣث ﮐردﯾن و از ﻣﮭرک ﺧواﺳﺗﯾن ﮐﮫ ﯾﮏ ﮐدوم را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﮫ .ﻧﺎھﯾد از روی
ﻣﺑل ﺑﻠﻧد ﻣﯾﺷﮫ ﺗﻌﺟب و ﻋﺻﺑﺎﻧﯽ"ﻣﯾﮕﮫ :اﯾن ﭼرت و ﭘرت ھﺎ را ﮐﯽ ﺑﮫ ﺗو ﮔﻔﺗﮫ؟!
ﻓرﯾﺑﺎ ﻣﮭرک را ﺻدا ﻣﯽ زﻧﮫ و ﻣﮭرک ﻣﯾﺎد ﺗوی ﭘذﯾراﯾﯽ .ﻓرﯾﺑﺎ ﻣﯾﮕﮫ :آﻗﺎ
ﻣﮭرک ﺑﮫ ﻣن ﮔﻔﺗن .ﻧﺎھﯾد ﺳر ﻣﮭرک ﻓرﯾﺎد ﻣﯾزﻧﮫ و ﻣﯾﮕﮫ :ﺗو اﯾن ﭼرت و ﭘرت
ھﺎ را ﮔﻔﺗﯽ؟! ﻣﮭرک اﻟﮑﯽ ﺳراش را ﭘﺎﯾن ﻣﯽ آورد و دﺳت ھﺎی اش را ﻣﯽ
ﻓﺷﺎرد" ﻓرﯾﺑﺎ وﻗﺗﯽ ﻓرﯾﺎد زدن ﻧﺎھﯾد و ﻣظﻠوم ﻧﻣﺎﯾﯽ ﻣﮭرک را ﻣﯽ ﺑﯾﻧد از روی
ﻣﺑل ﺑﻠﻧد ﻣﯽ ﺷود و ﺑﮫ ﻣﮭرک ﻣﯾﮕﮫ :آﻗﺎ ﻣﮭرک ﻧﺗرﺳﯾن ﺣرف ﺗﺎن را
ﺑزﻧﯾن"ﻧﺗرﺳﯾن ...ﻣﮭرک ﻋﻣدآ ﺑﺎ ﻟوک ﻧت زﺑﺎن ﻣﯾﮕﮫ :ﺑﻠﮫ ﻣﺎﻣﺎن ﻧﺎھﯾد .ﻓرﯾﺑﺎ ﺑﮫ
ﻧﺎھﯾد ﻣﯾﮕﮫ :اﺻﻶ ﮐﺎر ﺷﻣﺎ درﺳت ﻧﺑود ﻣﺎﻣﺎن ﻧﺎھﯾد / .ﻧﺎھﯾد ﮐﮫ ھم ﺗﻌﺟب و ھم
ﻋﺻﺑﺎﻧﯽ و ﮔﯾﺞ ﺷده ﺑود"ﺑﻠﻧد ﻓرﯾﺎد زد و اﻧﮕﺷت اﺷﺎره اش را طرف ﻣﮭرک
ﮐرد /و ﮔﻔت :اون ﯾﮏ ﻗﺎﺗل ھﺳت .ﻓرﯾﺑﺎ اول ﺗﻌﺟب ﮐرد وﻟﯽ وﻗﺗﯽ ﭼﮭره
ﻣظﻠوﻣﺎﻧﮫ ﻣﮭرک را دﯾد ﺑﮫ ﻧﺎھﯾد ﮔﻔت :ﻣﺎﻣﺎن ﻧﺎھﯾد ﺷﻣﺎ دارﯾن ﺑﺧﺎطر ﺗﺑرﺋﮫ
ﮐردن ﺧودﺗﺎن ﺑﮫ آﻗﺎ ﻣﮭرک ﺗوھﻣت ﻗﺗل ﻣﯽ زﻧﯾد"اون ھم ﺑﮫ آﻗﺎ ﻣﮭرک ﮐﮫ ﺧﯾﻠﯽ
ﭘﺳر ﻣظﻠوﻣﯽ ھﺳت" اون اﯾﻧﻘدر ﻣﯽ ﺗرﺳﯾد از ﺷﻣﺎ ﮐﮫ ﺟرﻋت ﮔﻔﺗن ﺣﻘﯾﻘت را
ﻧداﺷت و ﺑﻌد از ﮔﻔﺗن ھم از ﻣن ﺧواھش ﮐرد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻧﮕم وﻟﯽ ﺑﺎﯾد ﻣﯽ ﮔﻔﺗم ﺗﺎ
ﺷﻣﺎ از ﻣظﻠوم ﺑودن اون ﺳوء اﺳﺗﻔﺎده ﻧﮑﻧﯾد /.ﻧﺎھﯾد ﮐوپ ﮐرده ﺑود ﮐﮫ ﭼطوری
ﻣﮭرک اﯾن دروغ را ﮔﻔت و از ھﻣﮫ ﻋﺟﯾب ﺗر اﯾﻧﮑﮫ ﭼطوری ﻓرﯾﺑﺎ ﮔول ﺣرف
ھﺎی ﻣﮭرک را ﺧورد .ﻧﺎھﯾد ﺑﮫ ﺧودش ﻣﯾﺎد /و ﺑﮫ ﻓرﯾﺑﺎ ﻣﯾﮕﮫ:اﯾن ﭼﯾزھﺎ ﺑﮫ ﺗو
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رﺑطﯽ ﻧداره درﺿﻣن ﺗو ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﯽ ازﻣن ﺳوال ﺟواب ﮐﻧﯽ .ﻓرﯾﺑﺎ ﻣﯾﮕﮫ :ﻣن
طرف ﺣق را ﮔرﻓﺗم .ﻧﺎھﯾد ﻣﯾﮕﮫ :ﺗو ھﯾﭼﯽ درﺑﺎره ﻣﮭرک ﻧﻣﯽ داﻧﯽ .ﻓرﯾﺑﺎ
ﻣﯾﮕﮫ :اﺗﻔﺎﻗﺂ ﻣن ﺧﯾﻠﯽ ﭼﯾز ھﺎ درﺑﺎره آﻗﺎ ﻣﮭرک ﻓﮭﻣﯾدم .ﻧﺎھﯾد ﻣﯾﮕﮫ:اون ﻧﺑﺎﯾد
ﺗوی ﺧﺎﻧﮫ ﻣن ﺑﻣﺎﻧد .ﻓرﯾﺑﺎ ﻣﮑس ﻣﯽ ﮐﻧﮫ وﻣﯾﮕﮫ :ﻓﮑر ﻧﻣﯽ ﮐردم ﮐﮫ ھﻣﭼﯾن آدﻣﯽ
ﺑﺎﺷﯾن .ﻧﺎھﯾد ﻣﯾﮕﮫ :ﻣﻧظورت ﭼﯾﮫ؟ ﻓرﯾﺑﺎ ﻣﯾﮕﮫ :ﮐﻠﯾد اون آﭘﺎرﺗﻣﺎن را ﺑدﯾن ﻣﺎ
ﺑرﯾم .ﻧﺎھﯾد ﻣﯾﮕﮫ:ﻣﺎ ﺑرﯾم؟! ﻓرﯾﺑﺎ ﻣﯾﮕﮫ:ﻣن ﻣﺛل ﺷﻣﺎ ﻣﮭﻣوﻧم را ﺗﻧﮭﺎ ﻧﻣﯽ
ﮔذارم"ﺑﺎھﺎش ﻣﯾرم .ﻧﺎھﯾد ﻋﺻﺑﺎﻧﯽ ﻣﯾﺷﮫ و ﺳر ﻓرﯾﺑﺎ ﻓرﯾﺎد ﻣﯽ زﻧﮫ ﻣﯾﮕﮫ :ﺗو
ھﯾﭻ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﻣﯾری .ﻓرﯾﺑﺎ ﻣﯾﮕﮫ :ﮐﻠﯾد ﮐﺟﺎﺳت؟ ﻟﯾﻼ از اﺗﺎق اش آﻣده ﺑود ﺑﯾرون و
ﺑﮫ ﻓرﯾﺑﺎ ﮔﻔت :ﺗوی اﺗﺎق ﻣﺎﻣﺎن ﻧﺎھﯾد ﮐﺷوی اوﻟﯽ .ﻓرﯾﺑﺎ ﺑﮫ ﻣﮭرک ﻣﯾﮕﮫ :ﺷﻣﺎ
وﺳﺎﯾل ﺗﺎن را ﺟﻣﻊ ﮐﻧﯾد //.ﻓرﯾﺑﺎ ﮐﻠﯾد ﻣﯽ ﮔﯾره وﺳﺎﯾل را ﺟﻣﻊ ﻣﯽ ﮐﻧﮫ و ﺑﺎ
ﻣﺎﺷﯾن ﻣﮭرک ﻣﯾرن .ﻓرﯾﺑﺎ داﺷت ﻟﺑﺎس ھﺎﯾش را ﺟﻣﻊ ﻣﯽ ﮐرد ﻟﯾﻼ ﻣﯾره ﮐﮫ
ﺑﺎھﺎش ﺣرف ﺑزﻧﮫ" ﻧﺎھﯾد ﺑﺎ ﻋﺻﺑﺎﻧﯾت ﺑﮫ ﻣﮭرک  //ﻣﯾﮕﮫ :آﺧر ﮐﺎر ﺧودت را
ﮐردی .ﻣﮭرک ﻣﯾﮕﮫ:ﻣن ﮐﺎری ﻧﮑردم .ﻣﮭرک دوﺑﺎره ﻣﯾﮕﮫ :ﺑﺎی ﺑﺎی //.ﻣﮭرک
و ﻓرﯾﺑﺎ رﻓﺗن .ﻧﯾم ﺳﺎﻋت ﺑﻌد ﺳﺎﺳﺎن ﻣﯾﺎد" ﭼﮭره ﻧﺎھﯾد را ﻣﯽ ﺑﯾﻧﮫ و ﺑﮫ ﻟﯾﻼ//
ﻣﯾﮕﮫ :ﭼﯾﮫ ﺷده؟! ﻣﮭرک و ﻓرﯾﺑﺎ ﮐﺟﺎن؟! ) ﻟﯾﻼ ھﻣﮫ ﭼﯾز را ﺑرای ﺳﺎﺳﺎن
ﺗوﺿﯾﺢ ﻣﯾده" ﺳﺎﺳﺎن ﻋﺻﺑﺎﻧﯽ ﻣﯾﺷﮫ و ﻣﯽ ﺧواﺳت ﺑره ﺑﮫ آﭘﺎرﺗﻣﺎن ﮐﮫ ﻧﺎھﯾد
ﻧﻣﯾزاره .اﻣﺎ ﺻﺑﺢ ﻣﯽ ﺷﮫ و ﻣﺎ ﻣﯾرﯾم ﺳراغ ﮐﺎرآﮔﺎه آﺑدﯾﻧﯽ .ﮐﺎرآﮔﺎه آﺑدﯾﻧﯽ ﺑﺎ
دﮐﺗر داﻧﯽ ﺻﺣﺑت ﻣﯽ ﮐرد ﮐﮫ ﯾﮏ دﻓﻌﮫ ﺗﻠﻔن زﻧﮓ زد (.ﺟﻧﺎب ﺳرھﻧﮓ ﭘﺷت
ﺧط ﺑود از آﺑدﯾﻧﯽ ﺳوال ﮐرد ﺑﮫ ﺟﺎﯾﯽ رﺳﯾدﯾن؟ آﺑدﯾﻧﯽ ﻣﯾﮕﮫ :ﺑﻠﮫ ﺑﮫ ﯾﮏ ﺟﺎﯾﯽ
رﺳﯾدﯾم .ﺳرھﻧﮓ ﻣﯾﮕﮫ :ﺑﺎ وزارت اطﻼﻋﺎت ﺟﻠﺳﮫ داﺷﺗم"راﺳت اش از ﺣدث ﺗو
اﺳﺗﻘﺑﺎﻟﯽ ﻧﮑردن .آﺑدﯾﻧﯽ ﻣﯾﮕﮫ :ﯾﻌﻧﯽ اوﻧﺎ اﺻﻶ ﺑﮫ اﯾن ﺣدث ﮐﮫ ﮐﺎر ﯾﮏ رواﻧﯽ
ﺑﺎﺷﮫ ﻓﮑر ﻧﻣﯽ ﮐﻧن؟ ﺳرھﻧﮓ ﻣﯾﮕﮫ :ﺧوب اﯾن ﯾﮏ ﺣدث ﺑﺎ درﺻد ﭘﺎﯾن ھﺳت.
آﺑدﯾﻧﯽ ﻣﯾﮕﮫ :ﺧوب اون ھﺎ ﺑﮫ ﭼﯾزی رﺳﯾدن؟ ﺳرھﻧﮓ ﻣﯾﮕﮫ :ﺑطورﮐﺎﻣل ﻧﮫ"
اﻟﺑﺗﮫ ﯾﮑﯽ از ﺳﺎﺑﻘﮫ دارھﺎش اﯾن ﺣدث ﺗو را رد ﻧﮑرد اﻣﺎ ﺗو ﺑﺎﯾد ﻣدرک ﻣﻧﺎﺳﺑﯽ
ﺑرای واﻗﯾﻌت ﺑودن اﯾن ﺣدث ﭘﯾدا ﮐﻧﯽ .آﺑدﯾﻧﯽ ﻣﯾﮕﮫ :اﮔﮫ ﮐﺎر ﭼﻧد ﻧﻔر ﺑﺎﺷﮫ زود
ﺗر ﻟو ﻣﯾرن" و اﮔر ﮐﺎر ﯾﮏ ﻧﻔر ﺑﺎﺷﮫ ﮐﻣﯽ طول ﻣﯽ ﮐﺷﮫ .ﺳرھﻧﮓ ﻣﯾﮕﮫ :ﺑﮫ
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ھر ﺣﺎل ﭘروﻧده ﺳﻧﮕﯾﻧﯽ ھﺳت" اﻣﯾدوارم ﻣوﻓق ﺑﺎﺷﯽ )).اﻣﺎ ﻣﯾرﯾم ﺳراغ ﻧﺎھﯾد.
ﻧﺎھﯾد ﺻﺑﺢ ﻣرﺧﺳﯽ ﻣﯽ ﮔﯾره ﮐﮫ ﺑره ﭘﯾش ﻓرﯾﺑﺎ اون دم در آﭘﺎرﺗﻣﺎن ﻣﻧﺗظر ﻣﯽ
ﻣﺎﻧﮫ ﺗﺎ ﻣﮭرک ﺑره ﺑﯾرون ﻣﮭرک ﻣﯾره ﺑﯾرون و ﻧﺎھﯾد ﻣﯾره زﻧﮓ آﭘﺎرﺗﻣﺎن را
ﻣﯾزﻧﮫ ﻓرﯾﺑﺎ در را ﺑﺎز ﻣﯽ ﮐﻧﮫ" ﻧﺎھﯾد ﻣﯾﺎد داﺧل آﭘﺎرﺗﻣﺎن و ﻣﯾره ﭘﯾش ﻓرﯾﺑﺎ((
ﻓرﯾﺑﺎ ﻣﯾﮕﮫ :ﻣﺎﻣﺎن ﻧﺎھﯾد اﮔﮫ ﻣﯽ ﺧواﯾن داد و ﻓرﯾﺎد ﺑزﻧﯾد ﺑﮭﺗر از اﯾﻧﺟﺎ ﺑرﯾن
ﭼون اﯾن ﺧﺎﻧﮫ ﻣﺎل ﻣن و ﺳﺎﺳﺎن ھﺳت .ﻧﺎھﯾد ﻣﯾﮕﮫ :ﻧﮫ" ﻧﯾﺎﻣدم داد ﺑزﻧم و از
اﯾﻧﺟﺎ ﺑﯾروﻧت ﮐﻧم .ﻓرﯾﺑﺎ ﻣﯾﮕﮫ :ﺑﯾﺎن داﺧل" ﺧوب اﯾﻧﺟﺎ ﻣﺛل اﻧﺑﺎر ھﺳت ﮐﻣﯽ
ﻣرﺗب اش ﮐردﯾم وﻟﯽ ﺧﯾﻠﯽ ﮐﺎر داره "ﺣﺎﻻ ﺷﻣﺎ ﺣرف ﺗون را ﺑﮕﯾن .ﻧﺎھﯾد
ﻣﯾﮕﮫ :ﺗو ﭼﯾزی درﺑﺎره اون اﻧﻔﺟﺎر ﺷﻧﯾدی؟ ﻓرﯾﺑﺎ ﻣﯾﮕﮫ :ھﻣون ﭘﺎﺳﺎژ ﺗوی
ﻣﻧطﻘﮫ 6؟ ﻧﺎھﯾد ﻣﯾﮕﮫ :آره ھﻣون .ﻓرﯾﺑﺎ ﻣﯾﮕﮫ :آره ﺷﺑﮑﮫ ھﺎی اون طرف ھم
ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دادن"ﺧوب ﺣﺎﻻ ﮐﮫ ﭼﯽ؟ ﻧﺎھﯾد ﻣﯾﮕﮫ :ﻣﯽ داﻧﯽ اون ﮐﺎر ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ﺑود؟
ﻓرﯾﺑﺎ ﺑﺎ ﺗﻌﺟب ﻣﯾﮕﮫ :ﺧوب ﭼﮫ ﮐﺳﯽ؟ ﻧﺎھﯾد ﻣﯾﮕﮫ :ﻣﮭرک //.ﻓرﯾﺑﺎ ﺗﻌﺟب و
ﻣﮑس ﻣﯾﮑﻧﮫ و ﺑﻌد ﻣﯾزﻧﮫ زﯾر ﺧﻧده //.ﻧﺎھﯾد ﻣﯾﮕﮫ :ﻣﯽ داﻧم ﺑﺎوراش ﺳﺧت ھﺳت
اﻣﺎ ﻣﺗﺂﺳﻔﺎﻧﮫ ﺣﻘﯾﻘت .ﻓرﯾﺑﺎ ﻣﯾﮕﮫ :اﯾن ﺧﯾﻠﯽ ﻣﺳﺧره" ﺷﻣﺎ دارﯾن ﺑﮫ ﯾﮏ آدﻣﯽ ﮐﮫ
ﺟرﻋت ﺣﻘﯾﻘت ﮔﻔﺗن و از ﺧوداش دﻓﺎع ﮐردن را ﻧداره اﯾن ﺗﮭﻣت ﺑزرگ را
ﻣﯾرﻧﯾد! اﺻﻶ ﺷﻣﺎ ﻣدرک دارﯾن؟ ﻧﺎھﯾد ﻣﯾﮕﮫ :اون ﺗﺎ اﻻن ھﻣﮫ را ﻧﺎﺑود ﮐرده.
ﻓرﯾﺑﺎ ﻣﯾﮕﮫ :ﻣﺗﺂﺳﻔم ﻣن ﺣرف ﺷﻣﺎ را ﺑﺎور ﻧﻣﯽ ﮐﻧم .ﻧﺎھﯾد ﻧﻔس ﻋﻣﯾﻘﯽ ﻣﯽ ﮐﺷﮫ
و ﻣﯾﮕﮫ :ﻣن ﻧﮕراﻧﺗم" ﻣﺎدر و ﭘدرت ﺗو را دﺳت ﻣن ﺳﭘرده ﺑودن"ﻣواظب ﺧودت
ﺑﺎش .ﻓرﯾﺑﺎ دﺳت ﻧﺎھﯾد را ﻣﯽ ﮔﯾره و ﻣﯾﮕﮫ :ﺷﻣﺎ در ﺣق ﻣن ﻣﺎدری و ﭘدری
ﮐردﯾن و ﻣن از ﺷﻣﺎ ﺧﯾﻠﯽ ﻣﻣﻧوﻧم" اﻣﺎ از ﻣن ﻧﺧواﯾن طرف ﺣق را ﻧﮕﯾرم//.
ﻧﺎھﯾد دﺳت اش را از دﺳت ﻓرﯾﺑﺎ ﻣﯽ ﮐﺷﮫ و ﺧدا ﺣﺎﻓظﯽ ﻣﯾﮑﻧﮫ .ﺑﻌد ﻓرﯾﺑﺎ ﻣﮭرک
ﺑﺎ ﺧوراﮐﯽ ﻣﯾﺎد .ﻣﮭرک دو ﺗﺎ ﻟﯾوان ﭼﺎی را ﻣﯽ ﺑﯾﻧﮫ  // .ﻣﮭرک ﻣﯾﮕﮫ :ﮐﺳﯽ
آﻣده ﺑود؟ ﻓرﯾﺑﺎ ﻣﯾﮕﮫ :آره" ﻣﺎﻣﺎن ﻧﺎھﯾد ﺑود .ﻣﮭرک ﻣﯾﮕﮫ:ﭼﯽ ﻣﯽ ﮔﻔت؟ ﻓرﯾﺑﺎ
ﻣﯾﮕﮫ :ﻣﯽ ﮔﻔت ﺷﻣﺎ ﻗﺎﺗﻠﯾن ﺧﻼﺻﮫ از اﯾن ﭼرت و ﭘرت ھﺎ )).ﻣﮭرک ﺑﺎ ﺧودش
ﻓﮑر ﮐرد ﮐﮫ دﯾﮕﮫ ﺑﺎﯾد ﮐﺎر ﻧﺎھﯾد را ﺗﻣﺎم ﮐﻧﮫ .ﻓرﯾﺑﺎ ﻧﺎﺣﺎر درﺳت ﮐرد و ﺑﻌد از
ﻧﺎﺣﺎر ﻓرﯾﺑﺎ رﻓت اﺳﺗراﺣت ﮐﻧﮫ اﻣﺎ ﻣﮭرک رﻓت ﺳراغ اﺳﻠﺣﮫ داﺷت ﺧﺷﺎب را
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ﭘر ﻣﯽ ﮐرد ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از ﮔﻠوﻟﮫ ھﺎ اﻓﺗﺎد و رﻓت زﯾر وﺳﺎﯾل ھﺎ ﻣﮭرک رﻓت زﯾر
وﺳﺎﯾل ھﺎ را ﮐﮫ ﺑﮕرده ﯾﮏ دﻓﻊ ﻓرﯾﺑﺎ ﺻدا ﮐرد و ﻣﮭرک رﻓت اﺳﻠﺣﮫ را ﭘﻧﮭﺎن
ﮐرد ((.ﻓرﯾﺑﺎ آﻣد و ﮔﻔت :آﻗﺎ ﻣﮭرک ﭼﯽ ﺷده؟ ﻣﮭرک ﮔﻔت :ﭼﯾزی ﻧﯾﺳت
ﺧودﮐﺎرم ﮐﮫ ﯾﺎدﮔﺎری ﭘدرم ﺑود اﻓﺗﺎد زﯾر وﺳﺎﯾل .ﻓرﯾﺑﺎ ﮔﻔت:زﯾر اﯾن ﯾﺧﭼﺎل
ﻗدﯾﻣﯽ؟ ﻣﮭرک ﮔﻔت :دﻗﯾق ﻧدﯾدم" ﺣﺎﻻ ﺷﻣﺎ زﺣﻣت ﻧﮑﺷﯾن ﺧودم ﭘﯾداش ﻣﯽ ﮐﻧم.
ﻓرﯾﺑﺎ ﮔﻔت :دﯾﮕﮫ ﺑﺎﯾد از ﻓردا ﯾﺎ ﭘس ﻓردا اﯾﻧﺟﺎ را ﺣﺳﺎﺑﯽ ﻣرﺗب ﮐﻧﯾم )) .ﻣﮭرک
ﮐﮫ دﯾﮕﮫ ﺑﮫ ﮔﺷﺗن اداﻣﮫ ﻧﻣﯽ ده"ﻣﯾره اﺳﺗراﺣت ﮐﻧﮫ ﺧواب اش ﻣﯽ ﮔﯾره و ﻓرﯾﺑﺎ
ﻣﯾره ﮐﮫ ﭼﺎﯾﯽ دم ﮐﻧﮫ ﺑﻌد ﻣﯾره ﮐﻧﺎر وﺳﺎﯾل را ﺑﺎ ﺟﺎرو ﺗﻣﯾز ﮐﻧﮫ ﮐﮫ ﯾﮏ دﻓﻌﮫ
ﯾﮏ ﭼﯾزی ﮐﻧﺞ دﯾوار ﮐﻧﺎر ﯾﮏ ﮐﻣود ﻗل ﺧورد" ﻓرﯾﺑﺎ ﻓﮑر ﮐرد ﺷﺎﯾد ﺧودﮐﺎر
ﻣﮭرک ﺑﺎﺷﮫ ﺑﺎ ﺿرب و زور ﺑﺎ دﺳت ﻣﯽ ﮔﯾره ﺑﻌد ﻣﯽ ﺑﯾﻧﮫ ﮐﮫ ﯾﮏ ﮔﻠوﻟﮫ ھﺳت
ﺗﻌﺟب ﻣﯽ ﮐﻧﮫ رﻧﮓ ﺻورت اش ﺗﻐﯾﯾر ﻣﯽ ﮐﻧﮫ و ﯾﺎد ﺣرف ھﺎی ﻧﺎھﯾد ﻣﯽ اﻓﺗﮫ
و اﻣﺎ او ﺑﺎ اون ﺧﺟﺎﻟت و ﺗرﺳﯾدﻧﯽ ﮐﮫ از ﻣﮭرک دﯾد ﺑﺎ ﺧوداش ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧﮫ ﮐﮫ
ﺷﺎﯾد اﯾن ﮐﺎر ﻧﺎھﯾد ﺑﺎﺷد و ﺧﯾﻠﯽ ﻋﺻﺑﺎﻧﯽ ﺷد اﻣﺎ ﻣﮭرک را از ﺧواب ﺑﯾدار
ﻧﮑرد" ﮔﻠوﻟﮫ را ﮔرﻓت و ﮔذاﺷت داﺧل ﮐﯾف اش و ﮐﺗری را ﺧﺎﻣوش ﻣﯽ ﮐﻧﮫ ﺑﻌد
ﺧوداش رﻓت ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﻧﺎھﯾد .ﻣﮭرک ﺑﯾدار ﻣﯾﺷﮫ ﻣﯽ ﺑﯾﻧﮫ ﻓرﯾﺑﺎ ﻧﯾﺳت و ﻣﮭرک
از اﯾن ﻧﺑود ﻓرﯾﺑﺎ ﺗﻌﺟب ﮐرد اﻣﺎ ﺑﮫ ﻓﮑراش ﻧﻣﯽ رﺳﯾد ﮐﮫ ﻓرﯾﺑﺎ ﭼﯾزی ﭘﯾدا ﮐرده
ﺑﺎﺷﮫ اﻣﺎ ﻣﮭرک ﻣﯽ ﺑﯾﻧﮫ ﮐﮫ ﺣﺎﻻ ﻓرﯾﺑﺎ ﻧﯾﺳت ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﮔﻠوﻟﮫ ﻣﯽ ﮔرده و زﯾر
وﺳﺎﯾل ھﺎ را ﻣﯽ ﮔرده وﻟﯽ ﭼﯾزی ﭘﯾدا ﻧﻣﯽ ﮐﻧﮫ .اﺳﻠﺣﮫ را ﺑرﻣﯽ داره "ﺧﺷﺎب ﭘر
را وﺳل ﻣﯽ ﮐﻧﮫ و ﻟوﻟﮫ ﺧﻔﮫ ﮐن را وﺳل ﻣﯽ ﮐﻧﮫ ﺑﻌد ﻣﯾره ﺳراغ ﻧﺎھﯾد .اﻣﺎ
ﻓرﯾﺑﺎ رﺳﯾد ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﻧﺎھﯾد زﻧﮓ زد ﻧﺎھﯾد در را ﺑﺎز ﮐرد وﻗﺗﯽ ﭼﮭره ﻋﺻﺑﺎﻧﯽ
ﻓرﯾﺑﺎ را دﯾد ﺗﻌﺟب ﮐرد ((.ﻧﺎھﯾد ﺑﮫ ﻓرﯾﺑﺎ ﮔﻔت :ﭼﯽ ﺷده؟! ﻓرﯾﺑﺎ ﺑﺎ ﻋﺻﺑﺎﻧﯾت
ﮔﻔت:ﺑرﯾم داﺧل //.ﻓرﯾﺑﺎ و ﻧﺎھﯾد روی ﻣﺑل ﻧﺷﺳﺗن ﻓرﯾﺑﺎ از ﮐﯾف اش ﮔﻠوﻟﮫ را
ﺑﯾرون آورد //و ﮔﻔت :اﻣروز دﯾدم ﻣﮭرک داره دﻧﺑﺎل ﺧودﮐﺎراش ﻣﯾﮕرده ﮐﮫ زﯾر
وﺳﺎﯾل اﻓﺗﺎد" ﺑﻌد از اﯾﻧﮑﮫ ﺧواﺑﯾد ﻣن رﻓﺗم ﯾﮏ ﮐﻣﯽ ﮔوﺷﮫ ﮐﻧﺎر ﺧﺎﻧﮫ را ﺗﻣﯾز
ﮐﻧم ﮐﮫ اﯾن ﮔﻠوﻟﮫ را ﭘﯾدا ﮐردم .ﻓرﯾﺑﺎ ﺑﺎ ﻋﺻﺑﺎﻧﯾت ﺑﮫ ﻧﺎھﯾد ﻣﯾﮕﮫ :ﻣﺎﻣﺎن ﻧﺎھﯾد
ﯾﻌﻧﯽ اﯾن ﻗدر ﺑﺎ ﻣﮭرک ﺑد ھﺳﺗﯾن ﮐﮫ ﮔﻠوﻟﮫ ﺗوی آﭘﺎرﺗﻣﺎن ﻣﯽ اﻧدازﯾن ﮐﮫ ﻣن ﻓﮑر
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ﮐﻧم ﻣﮭرک ﯾﮏ ﻗﺎﺗل؟ ﻧﺎھﯾد ﺑﺎ ﺗﻌﺟب ﻣﯾﮕﮫ :اﯾن ﭼرت و ﭘرت ھﺎ ﭼﯾﮫ ﮐﮫ ﻣﯾﮕﯽ
دﺧﺗر؟! ﻓرﯾﺑﺎ ﻣﯾﮕﮫ :ﺗﺎ ﮐﯽ ﻣﯽ ﺧواﯾن اﯾن دورغ ھﺎ را ﺳر ھم ﮐﻧﯾد؟ ﻧﺎھﯾد ﻣﯾﮕﮫ:
ﻣن ﺑﮫ ﺗو دروغ ﻧﮕﻔﺗم .ﻓرﯾﺑﺎ ﻣﯾﮕﮫ :ﺣرف ﺗون ﻏﯾر ﻣﻧطﻘﯽ دﯾﮕﮫ" ﺧود ﺗون
دﯾدﯾن ﮐﮫ ﭼﮫ طوری ﺟﻠوی ﺷﻣﺎ ﺳر ﭘﺎﯾن آورد و ﺟرﻋت ﺣﻘﯾﻘت ﮔﻔﺗن را ﻧداﺷت.
ﻧﺎھﯾد ﻣﯾﮕﮫ :ﭼﮫ ﺣﻘﯾﻘﺗﯽ دﺧﺗر"اون ﺑﮫ ﺗو دروغ ﮔﻔﺗﮫ .ﻓرﯾﺑﺎ ﻣﯾﮕﮫ :اﯾن طوری
ھﻣﮫ را از ﺧودﺗون ﻣﯾروﻧﯾن // .ﻧﺎھﯾد ﻓﮑری ﺑﮫ ذھن اش ﻣﯾرﺳﮫ و ﺑﮫ ﻓرﯾﺑﺎ
ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣﯽ ده ﮐﮫ ﻓرﯾﺑﺎ اﯾﻧﺟﺎ ﭘﻧﮭﺎن ﺑﺷﮫ و ﺧود ﻧﺎھﯾد ﻣﮭرک را ﺑﯾﺎره اﯾﻧﺟﺎ و
ﺣﻘﯾﻘت را روﺷن ﮐﻧد .ﺗﻠﻔن ﻓرﯾﺑﺎ زﻧﮓ ﻣﯽ ﺧوره" ﻣﮭرک ﭘﺷت ﺧط ﺑود .ﻓرﯾﺑﺎ
ﮐﮫ اطﻣﯾﻧﺎن داﺷت ﺑﮫ ﻣﮭرک " ﻗﺑول ﻣﯽ ﮐﻧﮫ //ﻧﺎھﯾد ﻣﯾﮕﮫ :ﺟواب ﺑده دﯾﮕﮫ" ﺑذار
ﺣﻘﯾﻘت را روﺷن ﺑﺷﮫ // .ﻓرﯾﺑﺎ ﺟواب ﻣﯾده //.ﻣﮭرک از ﭘﺷت ﺧط ﻣﯾﮕﮫ:ﻓرﯾﺑﺎ
ﺧﺎﻧوم ﺷﻣﺎ ﯾﮏ دﻓﻌﮫ ﮐﺟﺎ رﻓﺗﯾن ﻧﮕران ﺷدم؟ ﻓرﯾﺑﺎ ﻣﯾﮕﮫ :رﻓﺗم ﮐﺗﺎب ﺧﺎﻧﮫ.
ﻣﮭرک ﻣﯾﮕﮫ :ﻣن ﻣﯾرم ﭘﯾش ﯾﮑﯽ از دوﺳﺗﺎن ﻗدﯾﻣﯽ ام ﮐﻠﯾد را دادم ﺑﮫ آﻗﺎ رﺣﯾﻣﯽ
ﻣدﯾر آﭘﺎرﺗﻣﺎن .ﻓرﯾﺑﺎ ﻣﯾﮕﮫ :ﺑﺎﺷﮫ" ﻓﻘط ﻣﺎﻣﺎن ﻧﺎھﯾد ﺑﮫ ﻣن زﻧﮓ زد و ﮔﻔت ﯾﮏ
ﺳر ﺑرﯾن ﭘﯾش اش .ﻣﮭرک ﻣﯾﮕﮫ :ﺑﺎﺷﮫ" ﺣﺎﻻ ﭼرا ﺑﮫ ﺗﻠﻔن ھﻣراه ام زﻧﮓ ﻧزد؟
ﻓرﯾﺑﺎ ﻣﯾﮕﮫ :ﮔﻔت ﺗﻠﻔن ﺗﺎن ﺧﺎﻣوش ﺑود .ﻣﮭرک ﻣﯾﮕﮫ :آره وﻗت ﺧواب ﺧﺎﻣوش
اش ﮐردم .ﺧداﺣﺎﻓظﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﮫ .ﻧﺎھﯾد ﻣﯾﮕﮫ :ﭼﯽ ﻣﯽ ﮔﻔت؟ ﻓرﯾﺑﺎ ﻣﯾﮕﮫ :داﺷت
ﻣﯽ رﻓت ﭘﯾش ﯾﮑﯽ از دوﺳﺗﺎن اش .ﻓرﯾﺑﺎ ﺑﮫ ﻧﺎھﯾد ﻣﯾﮕﮫ :ﺣﺎﻻ ﺑﺎﯾد ﭼﯾﮑﺎر ﮐﻧﯾم.
ﻧﺎھﯾد ﻣﯾﮕﮫ :ﺣﺎﻻ ﺗو ﺑرو ﮐﻔش ات را ﭘﻧﮭﺎن ﮐن //.ﻓرﯾﺑﺎ ﮐﻔش اش را ﻣﯾﺎره داﺧل
و ﻣﮭرک ﻣﯾرﺳﮫ .ﻣﮭرک اﺳﻠﺣﮫ را ﭘﺷت ﮐﻣرش زﯾر ﮐﺎﻓﺷن ﭘﻧﮭﺎن ﻣﯽ ﮐﻧﮫ و
ﻣﯾره ﺑﮫ ﺳﻣت در ﻧﺎھﯾد //ﻓرﯾﺑﺎ ﻣﯾﮕﮫ:ﭼﻘدر زود رﺳﯾد .ﻧﺎھﯾد ﻣﯾﮕﮫ :ﺑرو ﭘﻧﮭﺎن ﺷو
دﯾﮕﮫ //.ﻓرﯾﺑﺎ ﻣﯾره ﭘﻧﮭﺎن ﻣﯾﺷﮫ و ﻧﺎھﯾد در را ﺑﺎز ﻣﯽ ﮐﻧﮫ ﻣﮭرک داﺧل ﺧﺎﻧﮫ
ﻣﯾﺷﮫ //.ﻣﮭرک ﻣﯾﮕﮫ :ﻓرﯾﺑﺎ زﻧﮓ زد ﮔﻔت ﺑﺎ ﻣن ﮐﺎر دارﯾن .ﻧﺎھﯾد ﻣﯾﮕﮫ :ﺑﻠﮫ.
ﻣﮭرک ﻣﯾﮕﮫ :ﺧوب"ﭼﮫ ﮐﺎر دارﯾن؟ ﻧﺎھﯾد ﻣﯾﮕﮫ :اوﻟﯾن ﮐﮫ ﻓرﯾﺑﺎ را ﮔول زدی_
دوم اﯾﻧﮑﮫ ﻣن را ﺑﮫ ﭼﺷم ھﻣﮫ ﺑد ﮐردی_ﺳوﻣﯾن اﯾﻧﮑﮫ اﻻن داری ﺑﺎ ﻓرﯾﺑﺎ زﻧدﮔﯽ
ﻣﯽ ﮐﻧﯽ .ﻣﮭرک ﻣﯾﮕﮫ :ﺧوب ﮐﮫ ﭼﯾﮫ؟ ﻧﺎھﯾد ﻣﯾﮕﮫ :ﯾﺎدت ﺑﮫ ﻣن ﮔﻔﺗﯽ ﮐﮫ ﻗﺎﺗﻠﯽ
ﮐﮫ  250ﻧﻔر ﺑﮑﺷﮫ دﯾﮕﮫ ﮐﺷﺗن ﯾﮏ ﻋﺟوزه ﮐﮫ ﺑراش ﮐﺎری ﻧداره" ﭘس ﻧﺑﺎﯾد
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ﮐﺷﺗن ﯾﮏ دﺧﺗر ﻣﻌﺻوم ھم ﺑراش ﮐﺎری داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﮫ .ﻣﮭرک ﻣﯾﮕﮫ :اﺗﻔﺎﻗﺂ ﺑﮫ
ﻧﮑﺗﮫ ﺧوﺑﯽ اﺷﺎره ﮐردی" اﯾن ﭼرت و ﭘرت ھﺎ ﭼﯽ ﺑود ﮐﮫ اﻣروز ﺻﺑﺢ ﺑﮫ ﻓرﯾﺑﺎ
ﮔﻔﺗﯽ؟ ﻧﺎھﯾد ﻣﯾﮕﮫ :ﻣن ﺣﻘﯾﻘت را ﮔﻔﺗم //.ﻣﮭرک ﯾﮏ ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ دﺳت ھﺎی ﻧﺎھﯾد
ﻣﯽ اﻧدازد ﮐﮫ ﯾﮏ وﻗت ﺿﺑط ﺻوت ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد و ﯾﮏ ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ اطراف اﻣﺎ
ﭼﯾزی ﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑد //ﻧﺎھﯾد ﻣﯾﮕﮫ :از ﻣن و ﻋزﯾزاﻧم دوری ﮐن" اﯾن دﯾﮕﮫ ھﺷدار
آﺧره"ﻣن دﯾﮕﮫ ﺧﺳﺗﮫ ﺷدم .ﻣﮭرک ﻣﯾﮕﮫ :اﺗﻔﺎﻗﺂ ﻣن ھم ﺧﺳﺗﮫ ﺷدم" دﯾﮕﮫ ﺑﺎﯾد ﺗﻣﺎم
اش ﮐﻧم //.ﻣﮭرک اﺳﻠﺣﮫ را از ﭘﺷت اش ﺑﯾرون ﻣﯽ آورد و ﺑﮫ ﺳﻣت ﻧﺎھﯾد ﻣﯽ
ﮔﯾرد //اﻣﺎ ﻧﺎھﯾد ﻣﯽ ﮔوﯾد :ﻣﯽ ﺧوای ﻣن را ﺑﮑﺷﯽ ﭼﻧد ﻟﺣظﮫ ﺻﺑر ﮐن .ﻣﮭرک
ﻣﯾﮕﮫ :ﺻﺑری وﺟود ﻧداره //.ﯾﮏ دﻓﻌﮫ ﻓرﯾﺑﺎ ﻣﯾﺎد ﺟﻠوی ﻧﺎھﯾد و وﻗﺗﯽ اﺳﻠﺣﮫ را
در دﺳت ﻣﮭرک ﻣﯽ ﺑﯾﻧﮫ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﻣت ﻧﺎھﯾد ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود از ﺗﻌﺟب ﺧﺷﮏ اش ﻣﯽ
زﻧﮫ و ﻣﮭرک ھم از ﺗﻌﺟب ﺧﺷﮏ اش زد .در ﭼﺷم ھﺎی ﻓرﯾﺑﺎ اﺷﮏ ﺟﻣﻊ
ﻣﯾﺷﮫ //و ﻓرﯾﺑﺎ ﻣﯾﮕﮫ :ﻣن از ﺷﻣﺎ اﯾن اﻧﺗظﺎر را ﻧداﺷﺗم آﻗﺎ ﻣﮭرک" ﻣن ﻓﮑر ﻣﯽ
ﮐردم ﺗوی اﯾن ﮔرگ و ﻻﺷﺧور ھﺎ ﺷﻣﺎ ﯾﮏ آدم واﻗﻌﯽ ھﺳﺗﯾن .ﻣﮭرک ﯾﮏ ﻧﻔس
ﻋﻣﯾق ﻣﯽ ﮐﺷﮫ و ﻣﯾﮕﮫ :ﻣﻧم ﯾﮏ زﻣﺎﻧﯽ آدم واﻗﻌﯽ ﺑودم" ﺧﯾﻠﯽ ﺧوب ﺣﺎﻻ ھر
دو ﺗﺎن را ﻣﯽ ﮐﺷم )).ﻣﮭرک ﺑﮫ ﺳﻣت ﻓرﯾﺑﺎ ﺷﻠﯾﮏ ﻣﯽ ﮐﻧﮫ وﻟﯽ ﻧﺎھﯾد ﻓرﯾﺑﺎ را
ﺑﻘل ﻣﯽ ﮐﻧﮫ و ﺑﺎھم ﻣﯽ اﻓﺗن زﻣﯾن و ﮔﻠوﻟﮫ از ﮐﻧﺎر ﺷﺎن رد ﻣﯽ ﺷﮫ"ھﻣﯾن ﮐﮫ
ﻣﮭرک ﮔﻠوﻟﮫ دوﻣﯽ را ﺷﻠﯾﮏ ﮐﻧﮫ ﻧﺎھﯾد دﺳت ﻓرﯾﺑﺎ را ﻣﯽ ﮔﯾره و ﺑﮫ در ﭘﺷﺗﯽ
ﮐﮫ ﺑﮫ اﻧﺑﺎر وﺳل ﺑود دوان دوان ﻣﯽ ﺑره ﺑﻌد در را ﻗﻔل ﻣﯽ ﮐﻧﮫ ﻣﮭرک ﮐﮫ ﻣﯽ
ﺑﯾﻧﮫ در ﻗﻔل ھﺳت ﻣﯾره ﻟﮕد ﺑﮫ در ﻣﯾزﻧﮫ اﻣﺎ ﻗﻔل ﻧﻣﯽ ﺷﮑﻧﮫ در اﯾن زﻣﺎن ﻓرﯾﺑﺎ
ﻗﻔل در اﻧﺑﺎری ﮐﮫ ﺑﮫ ﺣﯾﺎط راه داﺷت را ﺑﺎز ﻣﯽ ﮐﻧﮫ(( و ﻧﺎھﯾد ﺑﮫ ﭘﻠﯾس زﻧﮓ
ﻣﯽ زﻧﮫ و ﺑﺎ ﺗرس و اﺳﺗرس ﻣﯾﮕﮫ :اداره ﭘﻠﯾس؟ ﭘﺷت ﺧط ﻣﯾﮕﮫ :ﺑﻠﮫ ﺑﻔرﻣﺎﯾﯾد؟
ﻧﺎھﯾد ﻣﯾﮕﮫ :اون ﺑم ﮔذاری ﮐﮫ ﭼﻧد روز ﭘﯾش اﻧﺟﺎم ﺷد اﻻن ﺑم ﮔذاراش اﯾﻧﺟﺎﺳت.
ﭘﺷت ﺧط ﻣﯾﮕﮫ :ﺷﻣﺎ ﺧون ﺳردی ﺧودﺗون را ﺣﻔظ ﮐﻧﯾد و آدرس ﺑدﯾن // .ﻧﺎھﯾد
آدرس را ﻣﯾده و ﻣﮭرک ﺑﺎ ﺷﻠﯾﮏ ﮔﻠوﻟﮫ ﺑﮫ ﻗﻔل" ﻗﻔل را ﻣﯽ ﺷﮑﻧد .در اﯾن زﻣﺎن
ﻧﺎھﯾد دﺳت ﻓرﯾﺑﺎ را ﻣﯽ ﮔﯾرد و ﺑﺎ دوﯾدن ﺑﮫ ﺳﻣت دری ﮐﮫ رو ﺑﮫ ﺣﯾﺎط راه
داﺷت ﻣﯽ رود اﻣﺎ ﻓرﯾﺑﺎ ﻣﯽ اﻓﺗد //ﻧﺎھﯾد ﺑﮫ ﻓرﯾﺑﺎ ﻣﯾﮕﮫ :دﺳت را ﺑده .ﻓرﯾﺑﺎ ﻣﯾﮕﮫ:
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ﻣﺎﻣﺎن ﻧﺎھﯾد ﻣراﻗب ﺑﺎش //.ﻣﮭرک ﺑﮫ ﺳﻣت ﻧﺎھﯾد ﺷﻠﯾﮏ ﻣﯽ ﮐﻧﮫ اﻣﺎ ﻧﺎھﯾد ﺳر
اش را ﻣﯾﺎرد ﭘﺎﯾﯾن و ﺗﯾر ﺑﮫ دﯾوار ﺑر ﺧورد ﻣﯽ ﮐﻧﮫ .ﻧﺎھﯾد ﻣﯾره ﺑﯾرون و در را
ﻗﻔل ﻣﯽ ﮐﻧﮫ اﻣﺎ ﻓرﯾﺑﺎ داﺧل اﻧﺑﺎر ﻣﯽ ﻣﺎﻧد //.ﻣﮭرک اﺻﻠﺣﮫ را ﺑﮫ ﺳﻣت ﻓرﯾﺑﺎ ﻣﯽ
ﮔﯾره و ﻣﯾﮕﮫ :ﺑﮫ ﭘﻠﯾس زﻧﮓ زدی؟ ﻓرﯾﺑﺎ ﮔرﯾﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﮫ ﺑﻌد ﻣﮭرک ﻋﺻﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽ
ﺷﮫ و ﺑﺎ ﻓرﯾﺎد ﻣﯾﮕﮫ :ﻻﻣﺻب ﺟواب ﻣﻧو ﺑده"ﺑﮫ ﭘﻠﯾس زﻧﮓ زدﯾن؟ ﻓرﯾﺑﺎ ﮐﮫ
ﺗرﺳﯾده ﺑود و ﮔرﯾﮫ ﻣﯽ ﮐرد ﮔﻔت :آره// .ﻣﮭرک از ﺗوی وﺳﺎﯾل اﻧﺑﺎر ﯾﮏ ﺟﻠﯾﻘﮫ
ﺑﯾرون ﻣﯾﺎره و ﻣﯽ ﭘوﺷﮫ ﻓرﯾﺑﺎ را ﺑﮫ داﺧل ﺧﺎﻧﮫ ﺑرد و روی ﻣﺑل ﻧﺷﺎﻧد و
اﺻﻠﺣﮫ را ﺑﮫ طرف اش ﮔرﻓت //و ﺑﺎ ﻓرﯾﺎد ﮔﻔت :ﺗﮑون ﺑﺧوری ﻣﻐزﺗو ﻣﯽ ﺗر
ﮐوﻧم .ﻓرﯾﺑﺎ ﺑﺎ ﮔرﯾﮫ و ﺗرس ﮔﻔت :ﭘس ﭼرا ﻣﻧو ﻧﻣﯽ ﮐﺷﯽ؟ ﻣﮭرک ﺑﺎ آراﻣﯽ
ﮔﻔت :ﺑﺎﯾد ﺻﺑر ﮐﻧﯾم ﺗﺎ ﭘﻠﯾس ھﺎ ﺑﯾﺎن )).اﻣﺎ ﮐﺎرآﮔﺎه آﺑدﯾﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺷﻐول ﺑرﺳﯽ
ﮐردن ﭘروﻧده ﺑود و ﺑﮫ ﭼﯾز ﺟدﯾدی ھم ﻧﻣﯽ رﺳﯾد ﮐﮫ ﯾﮏ دﻓﻌﮫ ﺑﮫ او زﻧﮓ زدن
و ﺧﺑر دادن ﯾﮏ ﺷﺧﺻﯽ ﺑﮫ ﭘﻠﯾس زﻧﮓ زده و ﮔﻔﺗﮫ ﮐﮫ ﺷﺧﺻﯽ ﮐﮫ در ﺑم
ﮔذاری دﺳت داﺷﺗﮫ اﯾﻧﺟﺎﺳت و آﺑدﯾﻧﯽ ﺳرﯾﻊ ﻟﺑﺎس ﻣﯽ ﭘوﺷد و ﺑﮫ ﺗﺎری ﻣﯾﮕﮫ :ﺑﮫ
دﮐﺗر داﻧﯽ و ﻣﮭﻧدس ﭘﯾﻣﺎﻧﯽ ﺧﺑر ﺑده ﮐﮫ ﺧودﺷون را ﺑرﺳﺎﻧﻧد .ھﻣﮫ ﭘﻠﯾس ھﺎ ﺑﺎ
ﻧﯾرو وﯾژه ﺑﮫ ﺳﻣت ﺧﺎﻧﮫ ﻧﺎھﯾد ﻣﯾرن .وﻗﺗﯽ ﻣﯽ رﺳن ﻧﺎھﯾد ﮐﮫ ﯾﮏ ﮔوﺷﮫ ﭘﻧﮭﺎن
ﺷده ﺑود ﻣﯾﺎد ﺟﻠوی ﻣﺎﺷﯾن ﭘﻠﯾس ﺑﻌد ﺑﺎ ﺗرس و اﺳﺗرس ﻣﯾﮕﮫ ﮐﮫ ﺗوی ﺧﺎﻧﮫ ﯾﮏ
ﻧﻔر را ﮔروﮔﺎن ﮔرﻓﺗﮫ .ﭘﻠﯾس ھﺎ ﺑﮫ ﻧﺎھﯾد ﻣﯾﮕن ﺷﻣﺎ آرام ﺑﺎﺷﯾد و ﮐﺎﻣل از اول
ﺗوﺿﯾﺢ ﺑدﯾد(( ﻧﺎھﯾد ھﻣﮫ ﭼﯾز را درﺑﺎره ﻣﮭرک ﻣﯾﮕﮫ :اون ﯾﮏ ﭘﺳر  27ﯾﺎ 28
ﺳﺎﻟﮫ ھﺳت .ﭘﻠﯾس ھﺎ ﻣﯾﮕن :اون ھم دﺳﺗﯽ ھم داﺷﺗﮫ؟ ﻧﺎھﯾد ﻣﯾﮕﮫ :ﺗﺎ اوﻧﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ
ﻣن ﻣﯽ دوﻧم ﻧﮫ .ﭘﻠﯾس ھﺎ ﻣﯾﮕن :اون ﺷﺧص ﺑم ﮔذار ﭼﮫ ﻧﺳﺑﺗﯽ داره ﺑﺎ ﺷﻣﺎ؟
ﻧﺎھﯾد ﻣﯾﮕﮫ :از دوﺳت ﺗﺎن ﻗدﯾﻣﯽ ﺑوده .ﭘﻠﯾس ھﺎ ﻣﯾﮕن :اوﻧﯽ ﮐﮫ ﮔروﮔﺎن ﮔرﻓﺗﮫ
ﮐﯾﮫ؟ ﻧﺎھﯾد ﻣﯾﮕﮫ :اون ﺧواھر زاده ﻣن ھﺳت" ﯾﮏ دﺧﺗر ﺣدوده  27ﺳﺎﻟﮫ اﺳت.
ﭘﻠﯾس ھﺎ ﻣﯾﮕن :ﻣﺗﺷﮑرﯾم ﺧﺎﻧوم .ﻧﺎھﯾد ﻣﯾﮕﮫ :اﯾﻧو ﻧﮕﻔﺗم ﮐﮫ اون ﯾﮏ ﺑﯾﻣﺎر رواﻧﯽ
ھﺳت //.ﭘﻠﯾس ھﺎ ﺣرف ھﺎی ﻧﺎھﯾد را ﯾﺎد داﺷت ﻣﯽ ﮐﻧن و ﯾﮏ دﻓﻌﮫ ﮐﺎرآﮔﺎه
آﺑدﯾﻧﯽ ﺳر ﻣﯾرﺳﮫ //و ﮐﺎرت ﺧودش را ﺑﯾرون ﻣﯾﺎره و ﻧﺷﺎن ﻣﯾده .ﺑﻌد از ﭘﻠﯾس
ھﺎ ﻣﯽ ﭘرﺳﮫ:ﻣوﻗﯾﻌت ﭼطوری؟ اوﻧﺎ ﻣﯾﮕن :ﻣﺎ دور ﺧﺎﻧﮫ را ﻣﺣﺎﺻره ﮐردﯾم.
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آﺑدﯾﻧﯽ ﻣﯾﮕﮫ :ﺗﮏ ﺗﯾر اﻧداز ھم دارﯾن؟ اوﻧﺎ ﻣﯾﮕن:ﺑﻠﮫ .آﺑدﯾﻧﯽ ﻣﯾﮕﮫ :ﻣﺳﺗﻘرﺷﺎن
ﮐﻧﯾد.ﺑﻌد آﺑدﯾﻧﯽ ﻣﯾﮕﮫ :ﮐﯽ داﺧل ﺧﺎﻧﮫ ھﺳت؟ ﭘﻠﯾس ھﺎ ﮔﻔﺗﮫ ھﺎی ﻧﺎھﯾد ﮐﮫ در
ﺑرﮔﮫ ای ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده ﺑود را ﺑﮫ آﺑدﯾﻧﯽ ﻣﯾدن .آﺑدﯾﻧﯽ ﻣﯾﮕﮫ :اون ﺧﺎﻧم ﮐﮫ اﯾن ﺣرف
ھﺎ را زد ﮐﺟﺎﺳت؟ ﭘﻠﯾس ھﺎ آﺑدﯾﻧﯽ را ﭘﯾش ﻧﺎھﯾد ﻣﯽ ﺑرن .آﺑدﯾﻧﯽ ﻣﯾﮕﮫ:
ﮐﺎرآﮔﺎه آﺑدﯾﻧﯽ ھﺳﺗم از اداره آﮔﺎھﯽ و ﻣﺳﺋول ﭘروﻧده .آﺑدﯾﻧﯽ از ﻧﺎھﯾد ﺳوال ﻣﯽ
ﮐﻧﮫ و ﻣﯾﮕﮫ :اون ﺷﺧص ﺑم ﮔذار دﻗﯾﻘﺂ ﭼﮫ ﻧﺳﺑﺗﯽ ﺑﺎ ﺷﻣﺎ داره؟ ﻧﺎھﯾد ﻣﯾﮕﮫ :ﻣن
ﭘدر و ﻣﺎدراش را از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ اون ﮐودک ﺑود ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺧﺗم آن ﻗد ﻧزدﯾﮏ ﺑودﯾم
ﮐﮫ ﭘدر اش ﺳﮫ دوﻧﮓ اﯾن ﺧﺎﻧﮫ را ﺑﮫ ﻧﺎم ﻣﺎ زد .آﺑدﯾﻧﯽ ﺑﮫ ﻧﺎھﯾد ﻣﯾﮕﮫ :ﺷﻣﺎ ﮔﻔﺗﮫ
ﺑودﯾن ﮐﮫ اون ﯾﮏ ﺑﯾﻣﺎر رواﻧﯽ؟ ﻧﺎھﯾد ﻣﯾﮕﮫ :ﺑﻠﮫ" ﺑﮫ ھم ﮐﺎراﻧﺗﺎن ﮔﻔﺗم" اون
ﯾﮏ رواﻧﯽ ھﺳت اون ﺑﮫ ﭘدر و ﻣﺎدراش رﺣم ﻧﮑرده .آﺑدﯾﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﻌﺟب ﻣﯾﮕﮫ:
ﯾﻌﻧﯽ ﭘدر و ﻣﺎدر اش را ﮐﺷت؟ ﻧﺎھﯾد ﻣﯾﮕﮫ :ﺑﻠﮫ .اون ھﺎ در ﮐﺎﻧﺎدا زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ
ﮐردن و ﻣﮭرک ﻣﺎدر و ﭘدراش را در ﯾﮏ اﻧﻔﺟﺎر ﮔﺎز ﮐﮫ ﺧوداش در آن دﺳت
داﺷﺗﮫ ﺑود ﻣﺎدر و ﭘدر اش را ﮐﺷت طوری ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧظر ﺑرﺳد اون ﯾﮏ ﺣﺎدث
ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ ﺑوده //.اﻣﺎ ﻣﮭرک در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﺎ ﻓرﯾﺑﺎ ﺑود ﮐﮫ ﯾﮏ دﻓﻌﮫ ﺻدای ﺑﺎﻟﮕرد ﻣﯽ
آﯾد //.ﻣﮭرک ﺑﮫ ﻓرﯾﺑﺎ ﻣﯾﮕﮫ :ﺑرو ﭘرده ھﺎ را ﺑﮑش" ﺑﺟوم .ﻓرﯾﺑﺎ ﭘرده ھﺎ را ﻣﯽ
ﮐﺷد و ﻣﯽ آﯾد ﺳر ﺟﺎﯾش ﻣﯽ ﺷﯾﻧد .ﻓرﯾﺑﺎ ﺑﺎ ﺗرس و ﺑﺎ ﺣق ﺣق از ﻣﮭرک ﻣﯽ
ﭘرﺳد :ﭼرا ﻣردم را ﻣﯽ ﮐﺷﯽ؟ ﻣﮭرک ﮔﻔت :ﭼون ﻣردم ﻣن را ﮐﺷﺗن// .
ﻣﮭرک اﺻﻠﺣﮫ را ﻣﯾزار روی ﺳر ﻓرﯾﺑﺎ و ﺑﺎ ھم از ﺧﺎﻧﮫ ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷوﻧد .آﺑدﯾﻧﯽ
ﺑﮫ ﺗﮏ ﺗﯾراﻧداز ھﺎ ﻣﯾﮕﮫ :ﺗﺎ ﻣن ﻧﮕﻔﺗم ﺷﻠﯾﮏ ﻧﮑﻧﯾد .ﻣﮭرک ﻓرﯾﺑﺎ را ﻣﯾﺎره ﺳﻣت
ﻣﺎﺷﯾن اش //.ﺑﮫ ﻓرﯾﺑﺎ ﻣﯾﮕﮫ :راﻧﻧدﮔﯽ ﺑﻠدی؟ ﻓرﯾﺑﺎ ﺑﺎ ﺗرس ﻣﯾﮕﮫ :آره //.ﻣﮭرک
ﻓرﯾﺑﺎ را در ﭘﺷت ﻓرﻣﺎن ﻣﯽ ﻧﺷﺎﻧد و ﺧودش در ﺻﻧدﻟﯽ ﺷﺎﮔرد //و ﮔﻔت :ﺑرو.
ﻓرﯾﺑﺎ ﮔﻔت :ﮐﺟﺎ؟ ﻣﮭرک ﮔﻔت :ﺑرو ﺑﮭت ﻣﯾﮕم //.آﺑدﯾﻧﯽ و ﭘﻠﯾس ھﺎ ﺑﮫ دﻧﺑﺎل آن
ﻣﯽ روﻧد .ﻣﮭرک و ﻓرﯾﺑﺎ ﺑﮫ ﻣرﮐز ﺷﮭر ﯾﮏ ﺟﺎی ﺷﻠوغ ﻣﯾرﺳن //.ﻣﮭرک ﺑﮫ
ﻓرﯾﺑﺎ ﻣﯾﮕﮫ :ﻧﮕﮭدار .ﻓرﯾﺑﺎ ﻣﺎﺷﯾن را ﻧﮕﮫ ﻣﯾداره .ﻣﮭرک ﻣﯾﮕﮫ :ﺑرو ﭘﺎﯾن.ﻓرﯾﺑﺎ ﺑﺎ
ﺗرس و اﺳﺗرس ﻣﯾﮕﮫ :ﻣﯽ ﺧوای ﭼﯾﮑﺎر ﮐﻧﯽ؟ ﻣﮭرک ﺑﺎ ﻓرﯾﺎد ﻣﯾﮕﮫ :ﮔﻔﺗم ﺑرو
ﭘﺎﯾن )).ﻓرﯾﺑﺎ ﻣﯾره .ﻣﮭرک ﻣﯾره ﺗوی ﺳوﭘر ﻣﺎرﮐت اﺻﻠﺣﮫ را ﭘﻧﮭﺎن ﻣﯽ ﮐﻧﮫ و
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ﺑﮫ ﺟﻧس ھﺎ ﻧﮕﺎه ﻣﯾﮑﻧﮫ .ﭘﻠﯾس ھﺎ ﺳر ﻣﯽ رﺳن و ھﻣﮫ ﺟﺎ را ﻣﺣﺎﺻره ﻣﯽ ﮐﻧﻧد
ﻣﻐﺎز دار ﺗرﺳﯾد و آرام ﺧواﺑﯾد زﻣﯾن .ﻣﮭرک از ﻣﻐﺎزه ﺑﯾرون آﻣد .ﭘﻠﯾس ھﺎ
ﻣردم را ﻣﺗﻔرق ﻣﯽ ﮐﻧن ((.آﺑدﯾﻧﯽ ﮔﻔت:ﺗﮏ ﺗﯾر اﻧداز ھﺎ ﻣﺳﺗﻘر ﺑﺷن و ﺗﺎ ﻣن
ﻧﮕﻔﺗم ﺷﻠﯾﮏ ﻧﮑﻧن // .ﻣﮭرک از زﯾرﮐﺎﻓﺷن اش ﯾﮏ ﮐﻧﺗرل ﮐﮫ ﯾﮏ ﺳﯾم از ﺟﻠﯾﻘﮫ
ﺑﮫ آن ﮐﻧﺗرل وﺳل ﺑود ﺑﯾرون ﻣﯽ آورد .ﭘﯾﻣﺎﻧﯽ از طرﯾق دورﺑﯾن اون ﮐﻧﺗرل را
ﻣﯽ ﺑﯾﻧﮫ //.و ﻣﯾﮕﮫ :اون ﯾﮏ ﺑم ﺑﮫ ﺧودش ﺑﺳﺗﮫ" ﻧﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺳﻣت اش ﺷﻠﯾﮏ ﮐﻧﯾم.
آﺑدﯾﻧﯽ ﻣﯾﮕﮫ :ﻣن ﻣﯾرم ﺑﺎھﺎش ﺣرف ﺑزﻧم //.آﺑدﯾﻧﯽ ﯾﮏ ﺟﻠﯾﻘﮫ زد ﮔﻠوﻟﮫ و ﯾﮏ
ﺑﯽ ﺳﯾم ﮐوﭼﮏ ﮐﮫ ﺑﺎ دﮐﺗر داﻧﯽ در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎﺷن ﭘوﺷﯾد و وﺳل ﮐرد .رﻓت ﺟﻠوی
ﻣﮭرک //.ﻣﮭرک ﮔﻔت :اﮔﮫ ﺑﺧوای ﻗﮭرﻣﺎن ﺑﺎزی در ﺑﯾﺎری ﺑﺎ ﯾﮏ دﮐﻣﮫ ھﻣﮫ
ﭼﯾز ﻣﯾره روی ھوا .آﺑدﯾﻧﯽ ﺑﮫ ﻣﮭرک ﺧﯾره ﺷده ﺑود و ﮔﻔت :ﻣن ﺗو را ﺟﺎﯾﯽ
ﻧدﯾدم؟! ﻣﮭرک ﻣﯾﮕﮫ :آﻣد اﯾن را ﺑﮫ ﻣن ﺑﮕﯽ؟! آﺑدﯾﻧﯽ ﻣﯾﮕﮫ :آره" ﻣن ﺗو را ﺗوی
رﺳﺗوران دﯾدﯾم" ﺗو ھﻣﺎﻧﯽ ھﺳﺗﯽ ﮐﮫ اﺳﺗرس داﺷﺗﯽ .ﻣﮭرک ﻣﯾﮕﮫ :ﺧوب ﮐﮫ
ﭼﯽ؟ آﺑدﯾﻧﯽ ﻣﯾﮕﮫ :ﺑرای ﭼﯽ اﯾن ھﻣﮫ آدم ﮐﺷﺗﯽ؟ از ﮐﺳﯽ دﺳﺗور ﻣﯽ ﮔﯾری؟
ﻣﮭرک ﻋﺻﺑﺎﻧﯽ ﻣﯾﺷﮫ و ﺑﺎ ﻓرﯾﺎد ﻣﯾﮕﮫ :ﻣن ﻓﻘط از ﺧودم دﺳﺗور ﻣﯽ ﮔﯾرم"اون
اﺻﻠﺣﮫ را ﺑﻧداز .دﮐﺗر داﻧﯽ از ﭘﺷت ﺑﯽ ﺳﯾم ﺑﮫ آﺑدﯾﻧﯽ ﻣﯾﮕﮫ :ﺳﻌﯽ ﮐن ﻋﺻﺑﺎﻧﯽ
اش ﻧﮑﻧﯽ"آرام ﺑﺎھﺎش ﺣرف ﺑزن"از ﮐودﮐﯽ اش ﺷروع ﮐن .آﺑدﯾﻧﯽ اﺻﻠﺣﮫ را
ﻣﯽ اﻧدازه و ﻣﯾﮕﮫ :ﺧوب ﻧﮕﻔﺗﯽ ﭼرا آدم ھﺎ را ﮐﺷﺗﯽ؟ ﺑﭼﮫ ﮐﮫ ﺑودی ﻣﺳﺧرت
ات ﻣﯽ ﮐردن؟ ﻣﮭرک ﯾﮏ ﻧﻔس ﻋﻣﯾق ﻣﯽ ﮐﺷﮫ و ﻣﯾﮕﮫ :اﯾن را ﺣﺗﻣﺂ ﺷﻧﯾدی ﮐﮫ
ﯾﮑﯽ ﺷﻣﺷﯾر ﻣﯽ ﺧوره ﻣﻣﮑﻧﮫ زﺧم اش ﭼرﮐﯽ ﺑﺷﮫ و ﮐل ﺑدن اش را ﺑﮕﯾره و
ﯾﮑﯽ ﺳوزن ﻣﯽ ﺧوره اون ھم ﻣﻣﮑن زﺧم اش ﭼرﮐﯽ ﺑﺷﮫ و ﮐل ﺑدن اش را
ﺑﮕﯾره .آﺑدﯾﻧﯽ ﻣﯾﮕﮫ :ﻣﻧظورت را ﻧﻔﮭﻣﯾدم؟ ﻣﮭرک ﻣﯾﮕﮫ :ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧﯽ ﻋﻐده ای
ﺷدن ﭼطورﯾﮫ؟ ﺣﺳرت ﭼﯾزی را ﺗوی دﻟت داﺷﺗن؟ ﺑﮫ ﺗﻣﺳﺧر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷدن در
ﺟﻣﻊ ؟ ﻣﯽ دوﻧﯽ ﭼﯽ؟ ﻣﺎ ﯾﺎد ﻧﮕرﻓﺗﯾم ﺑﮫ ﺷﺧﺻﯾت و اﻋﺗﻘﺎد ھم اﺣﺗرام ﺑزارﯾم"ﻣﺎ
ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﯾم ﭼطور اﻧﺗﻘﺎد ﮐﻧﯾم ﯾﺎ ﺣﺗﯽ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﯾم ﺑﮭم اﻋﺗﻣﺎد ﮐﻧﯾم" ھﻧوز ھم ﺑﮫ ھم
دروغ ﻣﯾﮕم ﺣﺗﯽ ھﻧوز ھم ھﯾﺷﮑﯽ اھل ﮐﺎر ﮔروھﯽ ﻧﯾﺳت ﯾﺎ ھﻧوز ھم ھﻣﺎﻧﯾم
ﯾﮏ دروﻏﮕو ﮐﺛﯾف ﯾﮏ ﺑﯽ ﻣرﻓد ﯾﮏ زور ﮔو ﺿﻌﯾف .آﺑدﯾﻧﯽ ﻣﯾﮕﮫ :ﺗو ﺑﺧﺎطر
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ھﻣﯾن ھﺎ آدم ﮐﺷﺗﯽ؟ ﻣﮭرک ﻣﯾﮕﮫ  :ﻣﯽ داﻧﺳﺗم ﮐﮫ ازﻣن اﯾن ﺳوال را ﻣﯽ ﮐﻧﯽ
وﻟﯽ ﯾﺎدت ﺑﺎﺷﮫ ﮐﮫ ھﻣﯾن ﭼﯾز ھﺎ آدم را از ﯾﮏ آدم ﻧﻣﺎ ﺗﺷﺧﯾص ﻣﯾدن .آﺑدﯾﻧﯽ
ﻣﯾﮕﮫ :اون ﮐﻧﺗرل را ﺑزار ﺗوی ﺟﯾﺑت و ﺑﺷﯾن ﺗﺎ ﺑﺎ ھم راﺣت ﺗر ﺣرف ﺑزﻧﯾم.
ﻣﮭرک ﻣﯾﮕﮫ :وﺳط ﺧﯾﺎﺑﺎن ﺧﻠوت" اﯾن ﺧﻠوﺗﯽ را ﺧﯾﻠﯽ دوﺳت دارم" ﺧوب آدم
ھﺎ را ﻣﺗﻔرق ﮐردﯾن وﻟﯽ ﺣواس ﺗﮏ ﺗﯾر اﻧداز ھﺎ ﺑﺎﯾد ﺟﻣﻊ ﮐﻧﯽ ﭼون اﻧﮕﺷت
دﺳت ﻣن ﺑﻌﺿﯽ وﻗت ھﺎ ﺧودش ﺗﮑون ﻣﯽ ﺧوره"ﻣﺗوﺟﮫ ای ﭼﯽ ﻣﯾﮕم؟ آﺑدﯾﻧﯽ
ﻣﯾﮕﮫ :آره ﻧﮕران ﻧﺑﺎش" ﺗﺎ ﻣن ﻧﮕﻔﺗم ﺷﻠﯾﮏ ﻧﻣﯽ ﮐﻧن .ﻣﮭرک ﻣﯾﮕﮫ :دورﺷﺎن
ﮐن //.ﺗﮏ ﺗﯾر اﻧدازه ھﺎ ﺑﮫ دﺳﺗور آﺑدﯾﻧﯽ دور ﻣﯽ ﺷن اﻣﺎ ھﻧوز ﻣﮭرک در ﺗﯾر
رس ﺑود //.ﻣﮭرک ﺑﮫ آﺑدﯾﻧﯽ ﻣﯾﮕﮫ :ﻣن ﺑﮫ ﺗو اﻋﺗﻣﺎد ﻣﯽ ﮐﻧم ﺑﺎ اﯾن ﮐﮫ ﻧﺑﺎﯾد ﺑﮫ
ﮐﺳﯽ اﻋﺗﻣﺎد ﮐﻧم)).ﻣﮭرک آرام ﮐﻧﺗرل را در ﺟﯾب اش ﻣﯽ ﮔذارد .آﺑدﯾﻧﯽ ﺑﮫ ﺗﮏ
ﺗﯾر اﻧدازھﺎ ﻣﯾﮕﮫ :ﺑزﻧﯾد .ﺗﮏ ﺗﯾر اﻧداز ھﺎ ﺑﮫ ﺳﻣت ﻣﮭرک ﺷﻠﯾﮏ ﻣﯽ ﮐﻧن.
ﻣﮭرک ﻣﯽ اﻓﺗد زﻣﯾن .آﺑدﯾﻧﯽ ﮐﻧﺗرل را از ﺟﯾب اش ﺑﯾرون ﻣﯽ آورد و ﭘﯾﻣﺎﻧﯽ
از ﭘﺷت ﺑﯽ ﺳﯾم ﻣﯾﮕﮫ :ﺣﺎﻻ ﺳﯾم ﻗرﻣز را ﺑﮫ آراﻣﯽ ﻗﻌط ﮐﻧﯾد .آﺑدﯾﻧﯽ ﯾﮏ ﭼﺎﻗو
از ﺟﯾب اش در ﻣﯽ آورد و ﺳﯾم ﻗرﻣز را ﺑﮫ آراﻣﯽ ﻗﻌط ﻣﯽ ﮐﻧد و آﺑدﯾﻧﯽ ﻣﯾﮕﮫ:
ﺳﯾم را ﻗﻌط ﮐردم .ﺑﻌد ھﻣﮫ از ﭘﺷت ﺑﯽ ﺳﯾم ﺑراش دﺳت زدن ((.ﻣﮭرک ﯾﮏ
ﮐﻧﺗرل دﯾﮕﮫ از ﺟﯾب اش ﺑﯾرون آورد ﺑﺎ ﺻدای آرام در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺧون از ﻟب و
دھن اش ﻣﯽ رﯾزد ﮔﻔت}} :ھﻣﮫ ﻣﯽ ﻣﯾرن و ﻣن ﻣﯽ ﺧﻧدم )){{.ﺑﻌد دﮐﻣﮫ را زد و
ﺳﻣت ﺟﻧوب ﺷﮭر ﯾﮏ اﻧﻔﺟﺎر ﺑزرگ رخ داد .ﻣﮭرک ﺑﺎ ﺧﻧده آرام ﭼﺷم ھﺎﯾش
را ﺑﺳت .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﭘرﺳﻧل ﭘﻠﯾس از ﭘﺷت ﺑﯽ ﺳﯾم و دورﺑﯾن ﺑﮫ ﺻﺣﺑت آﺑدﯾﻧﯽ
و ﻣﮭرک ﮔوش ﻣﯽ دادن و ﻣﯽ دﯾدن و ﺧوش ﺣﺎل ﺑودن اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾن ﮐﺎر ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ
ﻣﮭرک ھﻣﮫ ﺧوش ﺣﺎﻟﯽ آﻧﮭﺎ ﻧﺎﺑود ﺷد ___.اﻣﺎ ﭼﮫ ﺑر ﺳر ﺷﺧﺻﯾت ھﺎ آﻣد
آﺑدﯾﻧﯽ ﺗﺎ ﭼﻧد ﻣدت ﻋﺿﺎب وژدان داﺷت و ﺑﺧﺎطر ھﻣﯾن از ﮐﺎراش اﻋﻧﺻراف
داد .ﻧﺎھﯾد ﺑﺎ ﻓرزﻧد ﺧواﻧده ھﺎﯾش زﻧدﮔﯽ ﮐرد و آﻧﮭﺎ را ﺳر و ﺳﺎﻣﺎن داد اﻣﺎ ھﯾﭻ
وﻗت ﻧﻔﮭﻣﯾد ﮐﮫ ﭼرا ﻣﮭرک زودﺗر از آﻣدن ﻓرﯾﺑﺎ ﺑﮫ اﯾران ﻧﺎھﯾد را ﻧﮑﺷت"
دﮐﺗر داﻧﯽ اﯾن ﮐﺎر ﻣﮭرک ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﺑﯾﻣﺎر رواﻧﯽ ﺑوده را ﯾﮏ دوﺳت
داﺷﺗن واﻗﻌﯽ داﻧﺳت .ﻓرﯾﺑﺎ در ﺳوﺋد ﺑﺎ ﯾﮏ ﭘﺳر اﯾراﻧﯽ ازدواج ﮐرد و ﺑﺧﺎطر
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ﺧﺎطره ﺑد ازﻣﮭرک ﮐﮫ ﯾﮏ رواﻧﯽ ﺑود" رﺷﺗﮫ روان ﭘزﺷﮑﯽ را ﺗرک ﮐرد.
ﺳﺎﺳﺎن ﯾﮏ ﻣﮭﻧدس ﻋﻣران ﺷد .ﻟﯾﻼ ﻧﯾز ﭘرﺳﺗﺎر ﺷد .ﻣﺎھﺎن ﺑرادر ﻣﮭرک ﺟﻧﺎزه
را ﺗﺣوﯾل ﮔرﻓت و اﺻﻶ ھﻣﭼﯾن اﻧﺗظﺎری از ﻣﮭرک ﻧداﺷت ﭼون اون ﻣﮭرک را
ﯾﮏ اﺣﻣق ﻣﯽ داﻧﺳت((.
}}} آﻻم ھﯾﺗﻠر :دوﺳﺗﺎن" ھﻣﺎن طور ﮐﮫ اول ﮔﻔﺗﮫ ﺑودم اﯾن ﯾﮏ داﺳﺗﺎن ﺧﯾﺎﻟﯽ از
ﺧودم ﺑود اﻣﺎ ﻧﺗﯾﺟﮫ و ﯾﺎ درﺳﯽ ﮐﮫ از اﯾن داﺳﺗﺎن ﻣﯽ ﮔﯾرﯾد ﺑرای ﻣن ﺧﯾﻠﯽ ﻣﮭم
اﺳت .ﺷﺎﯾد ﻣﮭرک ﯾﮏ ﺷﺧﺻﯾت ﺧﯾﺎﻟﯽ ﺑوده اﻣﺎ ﻓﮑر ﻧﮑﻧﯾد ﺷﺑﯾﮫ ﺑﮫ اﯾن
ﺷﺧﺻﯾت در دﻧﯾﺎ ﻧﯾﺳت و ﯾﺎ در ﮐﺷور ﻣﺎ ﻧﯾﺳت و ﯾﺎ در آﯾﻧده ﻧﺧواھد ﺑود.
ﺑﯾﻣﺎران رواﻧﯽ در ﮐﺷور ﻣﺎ رو ﺑﮫ اﻓزاﯾش اﺳت و اﯾن اﺻﻶ ﺧوب ﻧﯾﺳت اﻣﺎ ﻣﺎ
ﺑﺎﯾد ﭼﮫ ﮐﻧﯾم؟ ﺑﺑﯾﻧﯾد ﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﻓرھﻧﮓ ﻏﻠط را ﺧط زد و ﻓرھﻧﮓ درﺳت را
ﺑﯾﺎورﯾم .ﺑﮫ ﻧظر ﻣن ﻓﻘط ﻧﺑﺎﯾد از ﻣﺳﺋوﻟﯾن اﻧﺗظﺎر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم ﻣﺎ اول ﺑﺎﯾد از
ﺧودﻣﺎن ﺷروع ﮐﻧﯾم .ﺣﺎﻻ ﻓرھﻧﮓ درﺳت ﻓﻘط آﺷﻐﺎل ﮔذاﺷﺗن در ﺳطل آﺷﻐﺎل
ﻧﯾﺳت"ﻣﺛﺎل ﺳﺎده ﺗر :ﮐﻧﺟﮑﺎوی در ﮐﺎر دﯾﮕران_ زود ﻗﺿﺎوت ﮐردن_ ﺑﮫ
ﺗﻣﺳﺧر ﮔرﻓﺗن ﯾﮏ دﯾﮕر_ ﺗو ﺳری زدن ﺑﮫ ﯾﮏ ﺷﺧص) ﺑﯽ ﻋرﺿﮫ (_ و ...
ﻋواﻣل دﯾﮕری ھم ھﺳت ﮐﮫ ﻣن ﻣﮭم ﺗر و ﺳﺎده ﺗر ھﺎﯾش را ﮔﻔﺗم .ﯾﺎدﺗﺎن ﺑﺎﺷد ﮐﮫ
ﺷﺧﺻﯽ اﮔر ﺑد ﺑﺷود ﻧﺑﺎﯾد ﮔﻔت ﻓﻘط ﭘدر و ﻣﺎدر ﻣﻐﺻر ھﺳﺗن ﺑﻠﮑﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻧﯾز
در اﯾن ﮐﺎر ﻧﻘش ﻣﮭﻣﯽ دارد و ﺟﺎﻣﻌﮫ از ﻣردم ﺗﺷﮑﯾل ﺷده اﺳت{{{.
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