
  



همين جا تموم ميشه؟ تمام ترس هام تو همين سه سال خالصه شد؟ آخرش چي؟ آخرش براي من، چجوري 

 تموم ميشه؟..

همش تقصير خودتون بود، تو هر موقعيتي كه هستيد، هر وضعيتي كه داريد، همش نتيجه ي كار هاي  -

 خودتونه 

كني پس خوب ميتوني حرفام رو بفهمي. حق با تنها خوبي تو در حال حاضر اينه كه ميتوني حس ها رو درك  -

توعه، رد نمي كنم اين حقيقت رو كه كار خودمون بود، مقصر خودمون بوديم. حتي االن اينجا وايستادم و 

ميخوام بهت بگم كه من از همون اول مي ترسيدم.. وقتي ميگم از همون اول منظورم اون زماني كه شماها 

، منو ببين، من سي و شش سالمه تنها سه سال الزم بود كه همه بفهمن كه اومديد نيست، منظورم از بچگيمه

 ترس هاي من بي جا نبود..

 االن ميخواي بپري؟ چرا فكر ميكني برام جون يك آدميزاد مهمه؟ -

 م به سمتش برگشت و پرسيد:با يك لبخند آرو

 ميتونم يه سوال ازت بپرسم؟ -

 تكون دادبدون هيچ پاسخي بهش خيره شد. سرشو آروم 

 اون موقع كه احساسات رو درك نمي كردي برات آسون تر نبود؟ -

 نه -

 انقدر سريع جواب نده! يكم فكر كن -

با يك نگاه بر از غضب باز هم بهش خيره شد. چرا انقدر اين دختر عالقه داشت رو اعصابش راه بره؟ يكم مكث 

 كرد وگفت:

 آسون تر؟  -

 پوزخندي زد و ادامه داد:

 موقعي كه برده ي شماها بودم برام آسون تر بوده، آره حتما! -

مگه اون موقع مي فهميدي كه برده اي؟ ميدونستي كه ميتوني زندگي كني به جاي اين كه به كسي خدمت  -

 كني؟



 ن براي چي اينا رو از من مي پرسي؟ چي بهت ميرسه؟اال-

 اخمي رو صورت دختر نقش بست و غريد:

 ا سوال جواب نده.انقدر سوال منو ب -

نه نمي فهميدم! كه چي؟ االن كه مي فهمم! االن كه ميدونم، دنبالشم، دنبال اينم كه يك كاري كنم دست از  -

 سرم بر داريد. راضي شدي؟

ولي از وقتي فهميدي مدام عصبي هستي، مدام پرخاشگري مي كني، ناراحتي، دلتنگي.. اصال تا حاال حس  -

يدوني به هر حال االن براي من فرقي نمي كنه، من كه در حال حاضر چيزي ندارم خوب رو تجربه كردي؟ ... م

 كه براش بمونم، پس در جواب سوالت بايد بگم هيچي به من نمي رسه خيالت راحت ..

 انقدر زندگي مسالمت آميز با ما طاقت فرساست ؟ -

 وابه ...تمام وجود شما االن پر از خشم و انتقامه فكر نكنم حاال حاال ها بخ -

********************************************************* 

. ن طوركه حواسش به غذا بود كه نسوزه سعي مي كرد با خوندن آهنگ موردعالقش خودش رو سرگرم كنههمو

چيزي، برگشت به ساعت نگاه كرد، هنوز يك ساعت و خورده اي وقت داشت. درجه ي حرارت  با به ياد آوردن

رما مي كرد پس به سمت اتاقش رفت گاز برقي رو كه قابلمه ي طوسي رنگ روش بود، كم كرد. يكم احساس س

خوب، اين  . هنوز اوايل پاييز بود اماو ژاكت نازكش كه مِلو بودن رنگ سبزش بهش آرامش مي داد رو پوشيد

 دختر يكم بيش از حد حساس بود.

دفترچه و خودكارش را برداشت، چراغ ال اي دي باالي تختش رو روشن كرد زير نور كم آن روي تخت نشست. 

از تركيب رنگ سبز و سفيد اتاقش و همين طور گل و گياه هاي اطراف پنجره ي اتاقش و از همه مهم تر، رنگ 

خوبي ميشه فهميد كه به رنگ سبز عالقه ي خاصي داره. دفترچه اش رو آروم باز سبز زيتوني دفترچه اش، به 

 كرد و در سكوت شروع به نوشتن كرد:

گاهي وقت ها فكر مي كنم، دفترچه خاطراتم را هم شبيه به خودم كردم. همش احساس مي كنم او هم مي  >

 ا ندارد.خواهد مثل من فرياد بكشد و خودش را خالي كند اما اين توانايي ر

بهتر! چرا كه سخت است ميبينم توانايي فرياد زدن را دارم اما انجامش نمي دهم، او حداقل يك بهانه دارد؛پس 

 خوش به حالش.



دفترچه خاطرات عزيزم فكر كنم تنها كسي كه اين روز ها با هم نوع هاي تو سر و كار دارد، من هستم. فكر مي 

 <يري مي كند؟ بعيد بدانم! كني اگر كسي تو را بخواند، اوضاع تغي

دفترچه اش رو بست رو سرش رو روي بالشت گذاشت، تنها مي خواست نيم ساعت بدون اين كه به چيزي فكر 

 كند بخوابد.

بعد نيم ساعت دراز كشيدن و استراحت كردن، بلند شد و با بي حالي شروع به حاضر شدن كرد. نمي خواست 

 ك ديدار با همسايه آن قدر زرق و برق بخوادخيلي سنگ تموم بذاره، فكر نمي كرد ي

با صداي زنگ در، بلند شد و دستي به موهاش كشيد. تو آينه به خودش نگاهي انداخت و لبخندي زد و سپس با 

 خوش رويي در رو باز كرد.

 سالام، خوبي؟ .. چيشد؟ چرا خشكت زد؟  -

تضاد زيبايي با پوست سفيدش و همان طور  با بهت به دختر رو به روش خيره مونده بود. لباس مشكي رنگش كه

 با موهاي پر كالغيش ست شده بود، به شدت چشم همسايه اش رو گرفته بود. 

 الوو، هستي اينجاا روشاا؟ -

 خنديد و ادامه داد و صداشو بلند كرد و همون طور كه دستشو جلو صورتش تكون مي داد گفت:

 زندههه اي دختررر؟ -

 آروم زمزمه كرد:

 اسمت برازنده ات هستش، حاال نميدونم به پري تشبيهت كنم يا به ماه؟  واقعا -

 سرشو پايين انداخت و لبخندي از سر خجالت زد:

 بيا تو دختر يخ كردم  -

 روشا آروم خنديد و وارد خونه شد:

 يعني فكرش هم نمي كردم اينجا يه دختر هم زبون خودم پيدا كنم -

 ايرانيه، چطوري فكرش رو نمي كرديچيزي كه زياده تو كشور هاي مختلف  -



روشا با صداي بلندي خنديد و يك نگاه گذرا به خونه انداخت. چشمش به يك تخته ي سفيد رنگي كه با ماژيك 

مشكي رنگ روش يك سري فرموالت عجيب غريب كه چيزي ازش سر درنمي آورد افتاد، احتمال مي داد كه 

 ي نگاه كرد و پرسيد:مربوط به شيمي باشه، سوالي به دختر مو مشك

 شيمي داني؟ -

 ماه بدون اين كه نگاهي بهش بكنه جوابش را داد: پري

 آره -

 روشا كه به شدت جا خورده بود گفت:

 چرا حس مي كنم داري شوخي ميكني؟ -

 پري ماه خنده ي لطيفي كرد و گفت:

رو هم براي مرور درس هام سنسور هاي حسيت قوي هستن... شيمي دان نيستم، رشته ام داروسازيه، اون ها  -

 نوشتم.

 مگه هنوز دانشگاه ميري؟  -

 به عنوان استاد يك جا شروع به كار كردم. -

 واو از اينايي كه پشت لپ تاپ آنالين تدريس مي كنن؟ خيلي خوبه -

 لبخندش كمرنگ شد و گفت:

 از آنالين خوشم نمياد، كالس هاي حضوري رو بر عهده گرفتم  -

قابل پيش بيني بود، درباره ي اون تخته وايت برد هم مي خواستم ازت بپرسم چرا  حقيقتش بايد بگم -

 ديجيتالش رو نداري؟

 اينجوري راحت ترم، زياد نمي خوام خودم رو غرق تكنولوژي كنم، از همون بچگيم خوشم نميومد -

 فكر نمي كردم از اين دست آدم هاي اين دوره زمونه باشي  -

 كدوم دسته؟ -

 ي كه مخالف تكنولوژي هستنهمين هاي -



 من مخالف تكنولوژي نيستم من فقط نميخوام تمام زندگيم رو دستش بسپرم -

 مشخصه، خدمتكار هم نداري نه؟ -

 منظورت از خدمتكار همون ربات هاست؟ نه ندارم.. -

 واو، يكي يكي فكر هايي كه راجع بت كردم اشتباه در اومد -

 ار بيشتر آشنا بشي باهام، مي فهمي هيچ حدس درستي دربارم نداشتيكتاب رو از رو جلدش قضاوت نكن، بذ -

 خوشم مياد از اين جور شخصيت ها كه بايد بگذره تا قشنگ بشناسيشون -

 آروم لبخندي زد و گفت:

 همه ي شخصيت ها همين شكلي هستن، حاال براي بعضي ها كمتر طول مي كشه براي بعضي ها بيشتر -

 لحن صحبت پري ماه شده بود، يك آدم متفاوت از اكثر آدم هاي جامعه ..روشا هيچي نگفت و غرق در 

 خب روشا قهوه ميخوري يا .. -

 قبل از اين كه حرفش تموم شه پريد وسط حرفش و گفت:

 اگر ميشه از اين به بعد نيكي صدام كن -

 پري ماه متعجب پرسيد:

 مگه روشا چشه؟ من روشا رو بيشتر دوست دارم -

 ناليد :با ناراحتي 

خواهش مي كنم. خاطره ي خوبي ازاين اسم ندارم، اون روز هم كه ديدمت واقعا نميدونم چرا بهت گفتم  -

 اسمم روشاست. بعد از اين كه از ايران اومدم اينجا اسمم رو عوض كردم... جالبه ولي تو اسمتو عوض نكردي

 پري ماه كه غم رو توي چشماي اون دختر ديد اصراري نكرد و گفت:

 خوب، نيكي راستش از اونجايي كه تلفظ اسمم براي آدم هاي اينجا سخت نبود دليلي نديدم كه عوضش كنم .. -

 سكوتي بينشون بر قرار شد و هر دو نگاهشون رو به جاي ديگه اي دادن

 ولي نذاشتي ازت بپرسم، قهوه ميخوري يا چايي؟ شايد هم آبميوه اي چيزي؟ -



 :دختر لطيف خنديد و جواب داد

 اگر آب پرتقال داري ممنونت ميشم -

************************************************** 

دستي روي صورتش كشيد و با كالفگي نگاهي به ساعت انداخت. بچه ها هنوز نيم ساعت زمان داشتند. نگاهش 

در دستشون ور مي  ديجيتالخودكاررا دونه دونه به بچه ها داد. بعضي ها مدام يا پاهايشان را تكان مي دادند يا با 

. بعضي ها هم كه تمام كرده بودند سرشان را روي ميز گذاشته بودند و در سكوت چشم هايشان را بسته درفتن

از بين برود. خودش هم دست كمي از بچه ها نداشت. از قديم، از اين اضطراب هاي  بودند كه كمي از استرسشان

اتفاق خوبي برايش پيش بيني نمي كرد. كامال مي توانست حس كنه  بي دليلش خوشش نمي آمد چون معموال

حالش خوب نيست و دوباره دست هاش يخ كرده و ضربان قلبش باالست. سعي كرد حواسش را پرت كنه ولي 

 خب آنقدر موفق نبود.

يشان باالخره نيم ساعت گذشت. از روي صفحه ي تبلت خودش، دسترسي بچه ها را به سواالت بست و پاسخ ها

 را تحويل گرفت. بدون آن كه حرف اضافه اي بزند خداحافظي كرد و سريع از كالس بيرون رفت. 

دختر مو بلوندي كه به صورت خيلي زيبايي موهاش را از دو طرف سرش بافته بود با چهره ي متعجب رو به 

 همكالسي هايش كرد و گفت:

 اون حالش خوب بود؟ -

 داد:ميرابل از ته كالس جوابش را 

هول نكن روز اولي هستش كه اينجايي. هر از گاهي اينجوري ميشه فكر كنم مشكل اضطرابي چيزي داره خوب  -

 ميشه 

 بقيه ي بچه ها هم به دنبال تاييد حرف ميرابل سري تكون دادن هر كدام يكي يكي از كالس خارج شدند.

كه سعي مي كرد با دقت ماشينش را بررسي  از دانشگاه كه خارج شد، مرد غريبه اي را نزديك به ماشينش ديد

 فظ كنه. چند قدمي نزديك شد و گفت:كنه. سعي كرد آرامش خودش را ح

 ببخشيد... مشكلي پيش اومده؟ -

 مرد اخم پررنگي كرد و گفت:

 نه خانم مشكلي نيست، بفرماييد لطفا -



 از برخورد مرد كمي جا خورد. صداش را صاف كرد و گفت:

 ماشينمه.... اجازه هست سوار شم؟خوب، اين  -

 مرد براي يه لحظه با نيشخندي برگشت و به چهره ي زن قد بلند رو به روش نگاه كرد:

 اين ماشين شماست؟ -

 ب..بله.. چيزي شده؟ -

 شما بايد با ما بيايد. -

يك لحظه دستبند حلقه مانند آهنيش را در اورد و دستش را به سمت دستاي ظريف زن برد. پري ماه براي 

 ناخودآگاه دستش را عقب كشيد و با بهت پرسيد:

 چ..چرا؟ -

، ما رسونده اينجا، به اين ماشين كه با  و سر نخ ها نترسيد خانم چيزي نيست. يك پرونده اي را سپردن به ما -

 ادعا شما، مال شماست.

از آن يكي و همچنين  بزرگ تراين بار اين صدا از پشت سرش آمد. برگشت و مردي ديگر را ديد كه نسبتا 

 خوش اخالق تر به نظر مي رسيد.

 جك، فكر نمي كني كه يكم به عنوان به پليس داري آروم برخورد مي كني؟ -

 آقاي گرين، مجرم رو كه هنوز نگرفتيم، مرحله به مرحله -

 جك نگاهي به پري ماه كرد، دستش را دراز كرد و گفت:

 جك پاركرهستم. اگرهمكاري كنيد به نفع خودتون هست و كمتر اذيت مي شيد -

به خوبي مي توانست رنگ ترس را تو نگاه زن ببيند؛ نمي خواست خيلي فشار بياره، نگاه دختر مو مشكي برايش 

ه چهره خيلي معصومانه تر از اين حرف ها بود كه بخواد كلكي تو كارش باشه. پري ماه چند ثانيه بدون حرف ب

ي مرد خيره شد. آب دهانش را قورت داد و سري تكون داد. اون كه كاري نكرده بود كه بخواد ازش بترسه پس 

 تصميم گرفت تا جايي كه ميتونه همكاري كنه.

********************************************************* 



 پشت ميز درست رو به روي اون دو تا مرد نشست.

 شنويم خوب... مي -

 شما چيزي نپرسيديد كه هنوز -

 جك نگاه نااميدي به همكارش انداخت  گفت:

 جدي نگيريدش، يه ذره شوخ طبعيش باالست. بريم سر اصل مطلب. چي ميتونم صداتون كنم ؟ -

 بِل هستم -

ميشه، مليتتون و شغلتون  بذاريد اين طوري بپرسم. يه معرفي كامل از خودتون كه شامل اسمتون، فاميليتون، -

 بهم بگيد

سالم بود اومدم اينجا. اسمم را تغيير ندادم تنها فاميليم را  27اصلي من پري ماه. ايرانيم. وقتيخوب... اسم  -

تغيير دادم كه در آخر منو به عنوان پري بِل مي شناسند. داروسازم، شب ها در داروخونه ها كار مي كنم.. روز ها 

 هم كه خودتون ديديد، استاد دانشگاهم

 چيشد كه مهاجرت كرديد؟ -

 شرايط كشور برام مساعد نبود -

 ؟فقط -

 + بله

قاطع بودن زن در پاسخ دادن هايش، شك جك را لحظه به لحظه كمتر مي كرد. نگاهي به همكارش كرد و 

 گفت: 

 يه لحظه ما رو ببخشيد.  -

 دست جيمز را گرفت  به اون سر اتاق رفت. هوف كالفه اي كشيد و گفت:

 كر مي كنم ...ميدونم هنوزنصف بازجويي مونده ولي سر نخ ها براي متهم كردنش كمه، ف -

 جيمز سريع وسط حرفش پريد و گفت:



كم نيست. عالوه بر ماشين و مليتش، اين عكس را ببين. اين همون عكسي كه خانواده ي قرباني توضيح دادن  -

 كه چهره اش رو بكشن. ببين چقدر شبيهن.

از دست جيمز  جك براي يك لحظه خشكش زد. يك آن هر چي اعتماد به اون زن داشت از بين رفت. عكس را

 گرفت و دوباره به سمت ميز برگشتن.

 اين دفعه جيمز كار را پيش گرفت و شروع كرد:

مي گرديم به تو  ي كه شباهت اين آدمي كه دنبالش نميخوام بي دليل متهمت كنم ولي بايد قبول داشته باش -

آقاي پاركر؟ ممنون  ستفاده شده.عالوه بر مليت يكسان و ماشين يكساني كه در جرم ا نبايد انقدر اتفاقي باشه.

 ميشم عكس رو به خانم بل نشون بديد

جك عكس را به سمت دختر گرفت. نفس زن تو سينش حبس شد و يك آن رنگش پريد. هر دو مرد به خوبي 

 متوجه تغيير حالت چهره ي زن شدند. پاركر آرام عكس را پايين آورد و نگاهي بهش انداخت:

 همه چي رو به راهه؟ -

 شما دنبال اين آدم مي گرديد؟ -

 آره ... خانم بل، چيزي هست كه بخوايد به ما بگيد؟ -

 چند ثانيه تو چشماي مرد رو به روش خيره شد. با من من گفت:

 ميشه يك..يكم زمان بديد بهم. -

 جيمز كه تحمل نداشت و مي خواست هر چه سريعتر به نتيجه برسه با لحن عصبي و محكمي گفت :

 االن اگر چيزي هست بهمون بگو! باور كن به نفع خودته! نه! همين -

 جك برخالف جيمز آرامش خودش را حفظ كرد و گفت:

 حتما. چارلي لطفا يه ليوان آب بيار. -

 صداي رباتي و بدتركيبي تو گوشش پيچيد:

 چشم حتما. چند لحظه -

 جك رو به جيمز كرد و گفت:



 دقيقه مهلت داريد. راحت باشيد.! خانم بل پنج گرين تو هم شلوغش نكن -

 جفتشون بلند شدن و از اتاق بيرون رفتند.چارلي آب را روي ميز گذاشت و گفت:

 چيز ديگه اي نياز داشتيد. صدام كنيد -

تكون داد و چارلي هم به اطاعت ازش، از اتاق خارج  <برو بيرون >پري ماه با بي حوصلگي دستشو به نشانه ي 

 شد

 ش كشيد و زير لبش با نگراني زمزمه كرد : دستش را به پيشاني

 چيكار كردي ماهور ... -

************************************************* 

 در را آرام باز كرد و به سمت دختر مو مشكي كه حاال سرش روي ميز بود رفت. با صداي رباتيش پرسيد:

 اي ادامه ي بازجويي آماده بشيد.خانم بِل، قربان گفتند پنج دقيقه تموم شده. بايد بر -

سرش را باالگرفت و با چشمان خيس به رو به رويش خيره شد. سرش را آرام تكان داد. چارلي از اتاق خارج شد 

 و ثانيه اي بعد جك و جيمز وارد اتاق شدند و دوباره رو به روي دختر نشستند.

 جك با ماليمت پرسيد:

 خوب، چيزي هست كه بخوايد بگيد؟ -

 اسمش رو ميدونيد؟  -

 شما بگيد اول. اسم اين خانمي كه دنبالش مي گرديم چيه؟ -

 ماهور. -

 پس مي شناسيدش..  -

 جيمز نيشخندي زد و گفت:

 پس كارمون يكم سخت ميشه براي اين كه حرف بزنيد. به هر حال شايد دوستي چيزيه، نه؟ -

ه وارد اين قضيه بشم نه جونش رو. پس .. هر چي بخواين نميدونم چيكار كرده. من واقعا نه شرايط اينو دارم ك -

 رو بهتون ميگم. تا جايي كه ميتونم كمك مي كنم.



 جك نفس عميقي كشيد و گفت:

 خوب، باشه. بگيد، شروع كنيد. از كجا مي شناسيدش ؟ باهاش نسبتي داريد؟ -

 خالم يعني مادرش و پدرش تويدخترخالمه. يه جورايي حكم خواهرم رو داره. وقتي چهارده سالش بود،  -

 فوت كردن. پس حضانتش افتاد دست مادر پدر من. تصادف

 جيمز ناباورانه نگاهي به جك كرد و گفت:

 مي پرسي؟! اين وقت تلف كردنه.  اينا رو ازشداري خب اگر انقدر نسبتش بهش نزديكه، براي چي  -

 نگاه پر از غضبش را به پري ماه داد و گفت:

 ت؟فقط بگو االن كجاس -

 جيمز محض رضاي خدا دندون رو جيگر بذار! -

 نميدونم كجاست. از هفت سال پيش كه اومدم اينجا فقط يك بار ديدمش. اونم فكر كنم دو سال پيش بود  -

 )فلش بك دو سال قبل(:

دستي به موهايش كشيد و نگاهي به ساعت انداخت. نيم ساعت از زمان قرارشان گذشته بود. پس اين دختر كجا 

نگاهش را به فنجان قهوه اش داد و باز هم منتظر ماند. كافه شلوغ تر از هميشه بود و اين كمي  نده بود؟مو

كالفش مي كرد. صندلي رو به رويش خيلي سريع به عقب كشيده شد. با تعجب سرش را باال گرفت و نگاهش در 

موهايش بر خالف پري ماه  چشمان كشيده ي دخترخالش قفل شد. دختري كه مانند خودش قد بلند بود اما

 كوتاه بود و قهوه اي رنگ. لبخندي زد و بلند شد و در او را در آغوش گرفت. آروم زمزمه كرد:

 ماهور جانم، نميدوني چقدر دلم برات تنگ شده بود  -

 ماهور با خنده گفت:

 الكي نگو كه باور نمي كنم، اگر راست ميگي چرا هيچ خبري از من نمي گرفتي -

 عميق كشيد و با لبخند غمگيني گفت:پري ماه نفسي 

 متاسفم. هم ذهنم خيلي درگير بود هم سرم شلوغ بود. -

 هفت سال سرت شلوغ بود؟ ده دقيقه هم وقت نمي كردي از خانوادت يه خبر بگيري؟ -



زش پري ماه بدون هيچ حرفي بهش خيره شد. كامال مشخص بود كه دخترخاله اش يا به اصطالح خواهرش ا

 ناراحته. خودش هم حس خوبي نداشت . براي اين كه جو رو عوض كنه معترضانه گفت:

نامردي نكن. من كلي اينجا كار مي كردم براتن كادو مي فرستادم، پول مي فرستادم كه هر چي ميخواي  -

 بخري

 آره ممنونم ازت ولي خودت نبودي -

 من با مامان بابا حرف مي زدم -

 ن بودم؟آهان پس مشكل فقط م -

 اون ها به من گفتن خودت نميخواي با من حرف بزني. منم ديگه اصراري نمي كردم.  -

 خوب بلدي چجوري ورق رو برگردوني و منو مقصر كني -

 من اصال همچين قصدي نداشتم و ندارم. -

اينجوري پيش سكوتي بينشون برقرار شد. پري ماه اصال فكرش رو نمي كرد ديدار با خواهرش بعد از هفت سال 

 بره. باز هم تالش كرد جو رو عوض كنه. با لبخند گفت:

 وقتي گفتي اومدي اينجا خيلي خوشحال شدم. يادمه بچه كه بودي هي مي گفتي دوست ندارم مهاجرت كنم. -

 دوست نداشتم واقعا. به هر حال آدم ها تغيير مي كنند -

 كار؟خوب، چيكار ميكني؟ دانشگاه ميري يا ميخواي بري سر -

اگر امروز خواستم ببينمت دقيقا براي همين سوال هاست. خواستم خودم بهت گفته باشم اومدم اينجا كه اگر  -

بعدا از كسي شنيدي دلخور نشي كه چرا خودم بهت نگفتم. االن هم اينجا هستم كه بهت بگم تو كار من دخالت 

 بودي رفتار كن. باز هم تاكيد مي كنم تو كار نكن. من نميومدم اينجا پيش تو زندگي كنم. همون جوري كه قبال

 من دخالت نكن و كاريت نباشه من چيكار مي كنم

 زده بهش خيره شد. آروم ازش پرسيد:پري ماه بهت 

 ؟ماهور تو از من كينه اي به دل داري -

 نميدونم. تو بگو. دارم؟ -

 ميشه دردت رو مستقيم بگي؟ -



 دردم؟ -

 تك خنده اي كرد و گفت:

من براي تو مهمه؟ نه. معلومه كه نه، چرا بايد برات مهم باشه. به هر حال من مادر پدر تو رو ازت دزديدم،  درد -

 محبت ها رو، پول ها رو، توجه ها رو، همه رو من ازت گرفتم، مگه نه؟

 بالفاصله بلند شد و بدون اين كه به پري ماه اجازه ي حرف زدن بده ادامه داد:

 لطفا، ابدا، تو هيچ شرايطي تو كار من دخالت نكن! حرفام رو بهت زدم. -

 بعد هم از كافه خارج شد.

پري ماه همان طور به رو به روش خيره بود. مغزش توانايي هضم حرف هايي كه خواهرش مستقيما تو صورتش 

 زد رو نداشت. 

 )پايان فلش بك(

 فت ..آره، اخرين بار دو سال پيش ديدمش. خيلي هم ديدارمون خوب پيش نر -

 جك براي يك لحظه با شك پرسيد:

 صبر كن، صبر كن، اگر اين دخترخالته، پس براي چي انقدر شبيه هستيد بهم؟ -

 مادر و خالم دوقلو بودن. اين باعث شد شباهت هاي ما زياد بشه. -

 جيمز نگاهي به پرونده انداخت و گفت:

چرا از پنج سال پيش كه اومده اينجا بهت سر از هفت سال پيش كه اومدي اينجا فقط دو بار ديديش. اون  -

 نزده؟

 براي يك لحظه دختر با بُهت پرسيد:

 چي؟ -

 ميگم براي چي اون بهت سر نمي ... -

 نه نه گفتيد كه چي؟ از پنج سال پيش كه اومده اينجا؟ -

 . لحظه اي فكر كرد و گفت:جك باز هم به خوبي متوجه تغيير حالت چهره ي دختر شد



 شما گفته بود دو سال پيش مهاجرت كرده، درسته؟اون به  -

 پري ماه نگاه متعجبش رو از جيمز گرفت و به جك داد. سرش رو آروم به معني تاييد حرف جك تكون داد.

 جك نفس عميقي كشيد و گفت:

 خيلي خوب، خانم بِل چيز ديگه اي باقي مونده كه بخواهيد بگيد؟ -

 نه فقط ميتونم يه سوال بپرسم؟ -

 لهب -

 ماهور چيكار كرده؟ -

جك لحظه اي سكوت كرد و به چشماي دختر خيره شد. مي تونست كامال بغض رو تو صداش و اشك رو تو 

چشماش ببينه. نگاهي به اطراف و اتاق و بازجويي انداخت و همون طور كه سعي مي كرد به پري ماه نگاه نكنه 

 گفت:

 قتل  -

كست. اين دختر خيلي ترسيده بود چون نميدونست اين داستان قطره اشكي از چشم دختر افتاد و بغضش ش

 چجوري قراره پيش بره.

 جيمز هوفي كشيد. جك بلند شد و گفت:

راستي خانم بِل. به علت نسبت نزديكتون به مجرم بايد اندرويدتون به ما دسترسي داشته باشه و شما تحت  -

 فته بياد سراغ شما خيلي زياده.نظر باشيد. به هر حال امكان اين كه وقتي تو دردسر بي

 اندرويدم؟ منظورتون همون ربات هايي كه مردم تو خونشون نگه ميدارن؟  -

 بله. نداريد ازشون؟ -

 من حتي نميدونستم كه بهشون ميگن اندرويد -

 جك و جيمز متعجب به هم ديگه نگاه كردن. جك صداشو صاف كرد و گفت:

ا بايد همراهتون باشه. فكر كنم چارلي گزينه ي خوبي باشه. آقاي خيلي خوب. پس يك اندرويد از همين ج -

 گرين ممنون ميشم چارلي رو بياريد كه همراه خانم بِل به خونشون برن.



 اين كار نياز هستش واقعا؟ من حس خوبي ندارم نسبت به اين كه همش كنارم باشه. -

 حس خوبي داشته باشيد يا نه بايد كنارتون باشه همه جا. -

 چارلي وارد اتاق شد. پري ماه نگاهي بهش انداخت. چارلي پرسيد:از اتاق بيرون رفت و  جك

 آماده ايد خانم كه بريم خونه؟ -

**************************************************************** 

 ) يك ماه بعد(

چارلي هم بي سر و صدا يه جا روي مبل آروم نشسته بود و امتحان هاي شاگرد هاش رو تصحيح مي كرد. 

ايستاده بود و به زن خيره شده بود. پري ماه سنگيني نگاه چارلي رو به خوبي حس مي كرد. سرش رو باال گرفت 

 و بهش نگاهي انداخت. گفت:

 چارلي ميشه اينجوري به من خيره نشي؟ حس خوبي نمي گيرم -

 متاسفم خانم. -

بعد از  4:30كرد. نگاهي به ساعت انداخت. كمتر از يك دقيقه به سپس روش رو برگردوند و به پري ماه پشت 

 ظهر مونده بود. همين طور خيره به ساعت موند. دينگ دينگ

اومد. تو زندگيش وقت شناس تر از رفيقش نديده بود. قبل از اين كه بلند شه  4:30لبخندي زد. درست سر 

به ي كادو رو جلوي صورتش گرفته بود و به چارلي ديد چارلي زودتر به سمت در رفت و آن را باز كرد. نيكي جع

 نداشت. شروع كرد با ذوق حرف زدن :

پري ماه خانم. حتما االن دوباره اون ژاكت سبز كمرنگت رو پوشيدي و موهاي لخت مشكيت رو باز گذاشتي.  -

 زيبا خانم نميدونم چقدر دلم برات تنگ شده بود. 

ا با چهره ي ربات و سفيد رنگي كه ديد به شدت جا خورد. چارلي سرش را بعد با ذوق جعبه رو آورد پايين ام

 كمي كج كرد و گفت :

متاسفم خانم محترم كه زبان شما رو متوجه نميشم اما حدس ميزنم كه داشتيد از من تعريف مي كرديد.  -

 ممنونم

 نيكي لبخند خجالت زده اي زد و گفت:



 ببخشيد فكر كنم اشتباه اومدم.  -

برگرده كه با صداي خنده ي پري ماه ايستاد. پري ماه همين طور كه به مكالمه ي بانمك چارلي و نيكي خواست 

 مي خنديد دست نيكي رو كشيد و وارد خونه شد.

 خوب، خوش گذشت فرانسه؟ يك ماه نديدمت دلم برات تنگ شده بود. -

منشين در يكديگر اثر مي كند اما به صبر كن، صبر كن. قبل از هر چيزي بايد بگم شنيده بودم كه كمال ه -

 اين سرعت با يك بار منو ديدن و يك ماه چت كردن نظرت درباره ي تكنولوژي عوض شد؟

 بعد با سرش به چارلي اشاره كرد.

 پري ماه آهي كشيد و به آرومي گفت:

 داستان داره. برات تعريف مي كنم. آب پرتقال؟ -

 كرد نيكي سرشو آروم تكون داد به چارلي نگاه

 چارلي ميشه دو تا آب پرتقال بياري؟ -

 چارلي سري تكون داد اما قبلش نگاهي به نيكي كرد و چند ثانيه خيره ماند. سپس به سمت آشپزخانه رفت.

 پري ماه كنار نيكي نشست. نيكي نگاهي بهش كرد و گفت:

 نميخواي بگي چي شده؟  -

 پري ماه نگاهي بهش كرد و شروع كرد:

 بعد از اين كه تو رو ديدم، وقتي خواستم از دانشگاه برگردم خونه ........... تقريبا دو روز -

 *تماس برقرار شد*

 چيزي شده چارلي؟ -

 قربان! همين االن يك زن وارد خونه ي خانم بِل شد. تصويرش رو اسكن كردم. همين االن براتون فرستادم -

 صبر كن. -

 ستاده بود را باز كرد. آهي كشيد و با نااميدي گفت:جيمز لپ تاپش را باز كرد. عكسي كه چارلي فر

 نه چارلي. اين نيست -



 پس خطري نيست قربان؟ -

 نه مشكلي نيست احتماال دوستي چيزيه -

 با اجازه قربان -

 *تماس قطع شد*

جيمز انقدر درگير حرف با چارلي شد كه به كل متوجه نشد جك وارد اتاقش شده است. جك كه مكالمه ي 

 چارلي رو شنيده بود گفت:جيمز و 

 خوب، گرين چه خبر؟ چيزي گيرمون اومده؟ -

نه چيز خاصي نيست. يك زن امروز وارد خونه ي پري ماه شده، چارلي هم عكسش رو فرستاد كه اگر ماهور  -

 بود بريم سراغش ولي نبود

 پري ماه؟  -

 ببخشيد حاال، خانم بِل  -

 عكس رو ببينم  -

 خوند. جك كمي خم شد و با دقت به صورت زن خيره شد.لپ تاپ رو به سمت جك چر

 اين بود همه ي ماجرا و علت اصلي وجود يه اندرويد تو خونه ي من -

نيكي با دهان باز به دختر رو به روش خيره شده بود. خواست چيزي بگه اما صدايي ازش در نميومد. باالخره 

 صداشو صاف كرد و گفت:

 نايي رو خيلي دوست داشتم ولي اين واقعا ترسناكه. اگر بياد اينجا چي ميشه؟واو، من هميشه داستان هاي ج -

 هيچي ديگه. چارلي به آقاي پاركر و گرين اطالع ميده اون ها هم ميان كه دستيگرش كنن -

 سخت نيست واست كه باهاشون همكاري كني؟ آخه ميدوني به هر حال خواهرته يه جورايي -

قضيه شدن برام سخت تره. نيكي اصال باورم نميشه. دختره ي احمق يك نفر رو  چرا سخت هست. اما وارد اين -

 به قتل رسونده. 

 شايد اتفاقي بوده .. -



اتفاقي بوده يا غير اتفاقي براي من فرقي نميكنه. شايد كمكش كنم كه از زندان بياد بيرون. ميدوني مثال وكيل  -

 ميتونم و نه ميخوام كه شريك جرم بشم.بگيرم. ولي به هيچ وجه بهش پناه نميدم. نه 

 چي بگم .. -

 بفرماييد خانم، آب پرتقال هاتون  -

 ممنونم چارلي -

همه در سكوت بودن كه صداي در بلند شد. يك نفر محكم و با شدت به در مي كوبيد. نيكي متعجب به پري ماه 

 نگاه كرد و پرسيد:

 چه خبره؟ منتظر كسي بودي؟ -

 ن خودم در رو باز مي كنمنه.. چارلي صبر ك -

 متاسفم اما به دستور آقاي پاركر من بايد در خونه رو باز كنم! -

پري ماه براي لحظه اي ترسيد چرا كه حس كرد صداي چارلي بلند تر و محكم تر شد. باشه اي گفت و عقب 

صداي بلند به ربات رو به وايستاد تا چارلي در را باز كند. چارلي در را باز كرد. دختر جواني با استرس و كمي 

 روش گفت:

 پري ماه خونست؟! -

***************************************************************** 

 اين صدا... اين صدا چقدر آشناست..واي نه!نه!نه!نه! تمام بدنم يخ زد. نه نميتونه خودش باشه. آره اون نيست.

شد تا چشمش به پري ماه افتاد سريع به سمتش رفت و دستش رو  دختر جوان ربات را كنار زد و وارد خونه

 گرفت و گفت:

 پري ماه كمكم كن. خواهش مي كنم بذار تو خونت بمونم، اونا دنبالم هستن اگر پيدام كنن بيچاره ميشم -

ا انقدر هول كرده بود كه متوجه نيكي نشد و تند تند حرفاشو ميزد. مي خواستم بهش بگم هيچي نگو توروخد

ساكت باش اما خشكم زده بود و صدام در نميومد. همين طور كه پشت سر هم التماس مي كرد كه بذارم پيشم 

 بمونه. باالخره تونستم صداش بزنم :

 ماهور .... -



چارلي با شدت زيادي برگشت بهم خيره شد. واقعا ترسيدم. ميتونم قسم بخورم طرز نگاهش متفاوت بود. با 

 صداي آرومي گفت:

 س ماهور شماييد.پ -

ماهور با بهت برگشت. تازه متوجه اطرافش شده بود. فهميد عالوه بر من نيكي هم هست و چارلي ... چارلي يه 

ربات پليسه. ماهور چند ثانيه اي به چارلي خيره شد و فهميد كه تو دردسر بدي افتاده. خواست سريع فرار كنه و 

اشو گرفت و كشيد. ماهور جيغ بلندي زد و سعي كرد از دستش به سمت در بره اما چارلي سريع با دستش موه

فرار كنه. من خشكم زده بود اصال نمي فهميدم بايد چيكار مي كردم. فقط تنها چيزي كه مي ديدم چارلي بود 

كه ماهور رو محكم گرفته بود همزمان به پاركر و گرين خبر مي داد. ماهور انقدر جيغ و داد كرد كه چارلي 

 افتاد و هقي زدم و گفتم: مرو به زمين انداخت و دوباره موهاشو گرفت و كشيد. قطره اشكي از چشم محكم اون

 چارلي نكن داري بهش آسيب ميزني -

 چارلي نگاهي بهم كرد و گفت:

 اون فقط نبايد فرار كنه تا آقاي گرين و آقاي پاركر برسند -

 من نگهش مي دارم.خيلي خوب باشه  -

ستش رو گرفتم تو بغلم كشيدمش. محكم گرفته بودمش و اون داشت گريه مي كرد. دلم رفتم سمت ماهور و د

براش سوخت. فقط مي خواستم بفهمم چي باعث شده كه يك نفر رو بكشه. ماهور دختر صاف و ساده اي بود، 

 چه باليي سرش اومد؟

د دقيقه بعد در محكم صداي ماشين هاي پليس رو به خوبي مي شنيدم كه نزديك و نزديك تر مي شدند. چن

كوبيده شد و چارلي در رو باز كرد. گرين و پاركر وارد شدند. جيمز با ديدن ماهور پوزخندي زد و بهش نزديك 

شد، دستش رو گرفت و محكم از بغلم بيرون كشيدش. اشك هام همين طور مي ريختن دست خودم نبود. ترس 

م. جك به ماهور دستبند زد و بردتش. لحظه ي اخر و اضطراب تنها چيزي بود كه در اون لحظه حس مي كرد

 ماهور سمت من برگشت و با بغض گفت:

اخرين نفري كه فكر مي كردم منو ميفروشه تبديل شد به اولين آدمي كه منو فروخت. تا حاال تو عمرم انقدر  -

 ازت متنفر نبودم پري ماه.



واقعا اين خودخواهي من بود. االن تمام وجودم ميلرزه اسمم رو با تاكيد گفت. خورد شدن قلبم رو شنيدم. شايد 

براي اين كه نميدونم اون تو چه باليي سرش ميارن. نيكي اومدم منو بغل كرد بهم مي گفت كه نگران نباشم 

 همه چي درست ميشه. همه چي درست ميشه؟ چقدر ميشه به اين جمله اميد داشت ...

**************************************************************** 


