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 :خالصه

 مردم یهمه قول به که  او شان؛عاشقب باشد داشته درد شاید باشد، دار خنده شاید
ست" مریض" دنیا  از  هم زدن حرف حال که  شیزوفرنب نوع از ! دیوانه نه، مریض. ا

 از  کند؛   ریه  کجا  و بخندد کجا  داندنمب فهمد،نمب را درد که  او. اسننت رفته یادش
 آری،. بخندید... دهند تحویلش بخواهند ترسننندمب چون... چون ترسننندمب همه
 !دارد کم  عاشقب فقط او زند ب کند  حس حتب که  دارد خنده! واقعا دارد خنده

 کتاب  خوندن با رو اطالعاتم اون بر  الوهع و کردم  زیادی تحقیق داسنننتان این برای
شکالت این که  دیدم نزدیک از  هم نفر  یک البته. بردم باال شته رو م ضب و دا  از  بع

 بر  او هایالعملعکس بقیه و هسننت دیدم که  چیری طبق بر  مایکل العملهایعکس
 .ستواقعب تحقیقاتم طبق

 :مقدمه

 و اندکرده  تجربه را عشق همه. ددار  وجود واقعب دنیای هایبرگ الیالبه در  عشق
 دارد، درد مانعشننق جااین. شننودمب دیده بین این در  غم  اهب  و خوشننب  اهب
 خاص نوعب از  مانعاشقب. است بیمار  مانعشق جااین بیمار؛ و ستزخمب مانروح

شوش و ست م شقان. ا شقب حس بیان اما خندند،مب کنند،مب  ریه  عا  برایش عا
 !ندارد حسب چون است؛ سخت

*** 

 :رمان شروع

 به آهنب زنجیر  شننندن کوبیده  صننندای که  کشنننیده  زنجیر  به پاهای با رفتن راه
ستان و داد،مب نم بوی که  خلوتب سالنِ  کف  موزاییک سته د . بود سخت برایش ب

. هست آرام نشوند، نزدیک او به هاآن تا. نکند خطر  احساس که  زمانب تا بود آرام
 حرکت حال در  سنننر  پشنننت در  نفر  دو و اند رفته  را بازوهایش کنارش،  نفر  دو

ستند ست کوتاه  برایش شلوار  قد که  ایسورمه-آبب شلوار  و بلوز  با. ه . خنددمب. ا
 را بازویش. اسنننت کرده  مختل را دیدش و افتاده چشنننمانش روی بر  موهایش

 چشنننمش جلوی از  را موهایش بگذارند کنند،  رها را دسنننتش تا دهدمب حرکت



 اجبار  به اما دارد؛ کاری  بفهمند شاید تا ایستاد.  رفتند  محکم را بازوانش اما بردارد؛
 نامنظم هایشنفس و شنند عصننبب. دادند حرکت را او و کشننیدند  را هایشدسننت

سته و باز  مدام اشبینب هایپره. شد شیدمب عمیق هاینفس و شدمب ب  مدام. ک
 : فتمب خود به فکر  در 

 «!است؟ شده آزارم باعث موهایم فهمندنمب چرا»-

. شننود خارج نگهبانان آن بازوی حصننار  از  تا داد تکان را دسننتش. ایسننتاد دیگر  بار 
صله او از  کمب.  شد خارج  لویش  از  مانندخرناس صدایب و خورد شدیدی تکان  فا

شید  و  رفت  را موهایش.  رفتند سته. ک شمانش جلوی که  اید . شد کنده  بود، چ
ندی یقهقه و لبخند با و کرد  گاهن را بود مشنننتش در  که  موهایب  زمین روی بل
. کرد  حس  ردنش  در  شدیدی سوزش لحظه یک در  اما. داد تکان را سرش. ریخت

 به  ردنش.  بود دسننتش در  سننرنگب سننفید، روپوش با مردی. بر شننت عقب به
 : ویدمب خود به فکر  در . شد خم چپ سمت

 آرام من... نه داشنننتم؟ بخشآرام به نیازی مزاحم موهای بردن بین از  برای آیا»-
 «!کنند  درک مرا ا ر  هستم،

 شانخیال به هاآن. کرد  دنبال را مطلق سیاهب. بسته چشمانش و شد  نگ  صداها
 اطراف اتفاقات هنوز  اما است بسته چشمانش آری،. دارد تٔاثیر  رویش بر  بخشآرام

 کردنش  بلند یبرا نفر  چند از  سنننرد اتاق به بردنش برای فهمید او. کندمب حس را
. دارد وزن کیلو  صنندوده که  او هیکل دادن تکان نیسننت آسننان.  یرندمب کمک
سب  خودش برای روزی شگاهب یبرده باید حاال بود؛ ک شور   آزمای شد بیگانه ک . با
 :کرد  تکرار  فکرش در  هم باز . است شده  یر  وشه  کمب  فقط

 «.آرامم من» -

 دیوانه اما فهمد،نمب هیچ او کردند  فکر  ز با کردند،  پرت تخت روی بر  را او که  زمانب
 چشمانش آرام درب، شدن بسته صدای از  بعد. دارد دوست را تنهایب فقط نیست؛

 بود، آجرنما و  چبب چ ش سنننمت ی وشنننه  که  دیواری به نگاهش. کرد  باز  را
 هایش چ  تمام ضنننربه، ترینکوچک  با و کردن  تبله که  هایبترک. شننند کشنننیده



 محفوظ یشیشه حصار، پشت و دارد آهنب حصار  داخل، از  که  ایپنجره ریزد،مب
 در . است مانده دیوار  روی خون از  هایبرده که  تیره طوسب رنگ به هادیوار  است؛
شیدن  هو صدای. شد شروع سرش در  صداها حین همین سخر و ک  را او... تم

سخره  شانصداهای شاید تا کرد  سر رم هادیوار  دیدن با را خودش. کردندمب م
شست تخت روی. شوند ساکت و ببینند را اشمحلببب شاید تا شود؛ قطع  اثر . ن
 هاینگاه. شننند قرار بب و پیچیدمب خود به تخت روی. بود شنننده تمام بخشآرام

 بلند آرام. خندندمب و  فتندمب «مایک» که  صنننداهایب معنا؛بب هایخنده و خیره
سته و باز  اممد اشبینب هایپره. رفت پنجره سمت به شد  از  زدن حرف. شدند ب

صار  به آرام را سرش. زندمب فریاد. رفته یادش  اما شوند؛ آرام شاید تا کوبدمب ح
شتر  صداها صار  به را سرش بارها و بارها. شدند بی  ٓان از  ایتکه که  ایزده زنگ ح

. کوبیدمب دیوار  به را خودش و کشنننیدمب فریاد. کوبیدمب بود، نارنجب رنگ به
 حس را درد. بود شدنش آرام از  مانع صداها اما شنید؛ را اتاق درب شدن باز  ایصد
 کارش  به و کردمب حس اش ونه  روی را  رم  مایعب شننندن جاری فقط کرد،نمب

 کوبد،مب کناری  دیوار  به را مرد دو اما کنند،  آرام را او کردندمب تالش. دادمب ادامه
 .شوند ساکت شاید تا َکَندمب را هایشمو از  ایدسته قبل؛ حرکات تکرار  باز 

 داردمب نگه چشمانش جلوی کمب.  کندمب نگاه هاآن به و کرده  مشت را موهایش
 .ریزدمب زمین روی را موهایش انگشتانش دادن تکان با آرامآرام و

شه  همان انرژیبب و شد قطع صداها تمام لحظه یک در  ست زمین روی  و ش . ن
 .رفت ابخو به و شد بسته چشمانش

*** 

 زنجیر  آن حصار  از ! بود شده باز . داد حرکت راحت را پاهایش. کرد  باز  را چشمانش
 بخندد توانسنننتمب. نبود کسهیچ کرد،  نگاه اطراف به. بود شنننده خالص آهنب

 . یرد  قرار  تمسخر  مورد آنکهبب

. کرد  نگاه خودش پاهای به. رفت راه شد؛ بلند. خندیدمب بلند صدای با خندید،مب
 با. بود نکرده باز  اششننانه عرض از  بیشننتر  را پاهایش که  بود سننالب یک حدودا  

 قدم چهار  اندازه به اتاق عرض و طول کل،  در . کردمب طب را اتاق بزرگ هایبقدم



 تخت سمت به. شنید را در  صدای. بود شاد و خندیدمب هایشقدم با. بود بلندش
ستیکب دم ایب. دوید سط و درآمد چ ش پای از  رنگ سفید پال  باز  در . ماند اتاق و
 و نشننسننت تخت ی وشننه.  شنند اتاق وارد جذب سننفیدِ  روپوش با دختری و شنند

لت به را نگاهش تاق از  ای وشنننه  که  رویشبهرو فرنگب توا  دکتر . دوخت بود، ا
 :کرد  صحبت به شروع

 خوبب؟... مایکل سالم -

. شد خیره او به شده ز ری چشمانب با و بر رداند دختر  سمت به سرعت به را سرش
 صنندا کامل  اسننم به را او هامدت از  بعد که  بود کسننب  تنها. بود مانده باز  دهانش

شنا ایغریبه برایش مایکل. زدمب ستیکب رنگ سفید صندلب تک روی بر . بود آ  پال
. نبود اشچهره بر  آرایشننب هیچ. کرد  نگاهش. نشننسننت بود، آورده خودش با که

 یک قدش که  او هایشانه تا تقریبا بلند قدی آبب، بچشمان با سفیدپوست دختری
 این با.  یردمب اشخنده. بود عادی قد این اشروسنننب نژاد برای بود؛ نود و متر 

 دختر ! باشنند داشننته خودش به راجع را اطالعات این اسننت بعید بیماری شنندت
 از  هم این. َجَودنمب آدامس اندازد،مب راسننتش پای روی را چ ش پای رویشروبه

 دکتر  هم باز . جودنمب آدامس که  هستند دورش روزها این که  ستافرادی معدود
 : ویدمب

 و بزنن، صنندا کامل  رو اسننمت داری دوسننت دونممب. خوندم رو تپرونده من -
 ... .دادی نشان العملعکس دوتا برخورد، اولین با که  خوشحالم

 .مایکل به کردن  نگاه و لبخند

 خودش فکر  به. نخورد تکانب هیچ. رفت دکتر  سننمت به و شنند بلند تخت روی از 
 .او یقیافه به نه او، سروتهبب حرفای به نه خندید؛

 تالشش. داردمب نگه  وشش  کنار   را سرش! تمسخرآمیز هایحرف و صداها هم باز 
 تمام قدرت با بالفاصننله و شنند عصننبب. بود کم «نکن مسننخره» جمله  فتن  برای

 هایشدندان تر محکم و شد تحریک جیغش صدای با. ت رف   از   را دکتر  چپ  وش
 یمزه که  زمانب. شنند بلندتر  فریادش صنندای. داد فشننار  او  وش  یالله روی بر  را



 سرعت با. کرد  تف چپ سمت را دهانش آب و کرد  رها را  وشش  چشید، را خون
 توالت به را نگاهش هم باز  و نشننسننت تخت روی بعد و کرد  پا را اشدم ایب اول
 .دوخت نگبفر 

 : فت  شد بلند و بود ناله حال در  هنوز  دکتر 

 .کن  صدام داشتب کاری.  لینداست اسمم -

 .شد خارج اتاق از  و چکیدمب انگشتانش الیالبه از  خون بود،  رفته  را  وشش

خت روی ید  دراز  ت ها. رفت خواب به کشننن مه از  را او که  عاملب تن  خبر بب جاه
 .بود خواب بود، راحت و  ذاشتمب

 : فتمب که  دید را مار ارین دکتر  خواب در 

شته عالقه هرچه به- شب، دا  از  رو خودت سعب. شودمب پاک اتحافظه از  دیرتر  با
 .نکنب فراموش رو هویتت شهمب باعث چون باشب؛ داشته دوست بیشتر  چبهمه

. شد هایشترک شمردن حال در  و شد خیره سقف به حرکتبب و پرید خواب از 
 پیدا را فرنگب توالت کرد،  جسننتجو نگاه با هرچه. دارد دسننتشننویب کرد  احسنناس

 در  کلمات.  کشنننیدمب فریاد و کوبیدمب در  به. رفت اتاق درب سنننمت به. نکرد
شت، وجود ذهنش ستنمب ندا  به. بیرون دوید شد، باز  در  وقتب. بزند حرف توان
 را لباسنش امباد تا کردمب نزدیک هم به را پاهایش دائم و بود دسنتشنویب دنبال
 بدی احسنناس بهش که  همان آبب، چشننمان با مومشننکب دختر  همان. کند  کثیف

شت،  همانب زد،مب صدا «مایک» را او نه جویدمب آدامس نه که  همانب دقیقا ندا
 شننند نزدیک او به. نداشنننت را آزارش قصننند و بود متفاوت جااین هایآدم با که

 :پرسید

 بیرون؟ اومدی چرا چیه؟ -

 خیس شننلوارش. بود رفته دسننتش از  اختیار  و بود شننده دیر  کرد؛  نگاه پاهایش به
 شروع و شد جمع خود در  سالن از  ای وشه  و دوید. کرد  نگاه اطراف به. بود شده

شت احتیاج فهمیدند؟نمب را او چرا. بود آرام او. کرد   ریه  به شویب برود دا ست . د



ستش آمد، سراغش به هم باز  دکتر  همان یا دخترک  به. کرد  دراز  او سمت هب را د
. نخندید او به دکتر  داشننت؟ را کردنش  بلندش قصنند او کرد،  نگاه دسننتش به و او

 سمت به. افتدمب راه کنارش   ذارد،نمب دکتر  دست در  را دستش اما شد، بلند آرام
 :کندمب اشاره ای وشه  به دست با لیندا شود،مب اتاق وارد. رودمب سردش اتاق

ست فرنگب توالت اتاق توی هرفت یادت حتما -  کن  سعب. ببین االن نداره، ایراد! ه
 .بمونه یادت

 هااین. نبود جااین قبل یلحظه. کرد  نگاه اتاق ی وشه  ایستاده سنگ آن به مایکل
 !کنند  اشدیوانه خواهندمب

 مردی با لیندا. کند  پیدا را کلمات  بر ردد، اشحافظه به زدن حرف تا کند  تالش باید
 پوستسیاه مرد. شد اتاق وارد بود، مایکل هیکلهم تقریبا و قدبلند که  پوستسیاه
 .داشت دست در  لباس دست یک

 شانه مانند و برد، بود رسیده اشسینه تا که  هایشریش داخل را انگشتانش مایکل
 : فت  پوستسیاه مرد به رو جوان دختر . کرد  شانه را هاآن

 لباس تعویض حین باش مراقب پس ؛حسننناسنننم مایکل روی من که  دونبمب -
 .نشه عصبب

 : فت  نشد القا مایکل به حسب هیچ که  لبخند با و کرد  نگاه مایکل به

سبت و راحتم بخش این توی دوستام تمام با بلکه تو، به تنها نه من مایکل، -  به ن
 دوست چون اما هستم دکتر  من ضمن در . هستم حساس دممب انجام که  کاری
شم، تر نزدیک شماها با دارم ستارها کنار   کردم  انتخاب خودم با سید ب بهتون پر  ر
 .کنم

 : فت  و رفت اتاق درب سمت به

 .بزنم حرف باهاش خواممب. کن  صدام لباس کردن  عوض از  بعد -

 تا آن بلندی که_ بلندش موهای زیر  و بود بسنننته را آن که  لیندا  وش  به نگاهش
شیده_  بود کرده  پنهان  ردنش  یتیغه  از  بعد و کرد   یر غافل را او نگاه لیندا. دش ک



ستش کوتاهب  مکث شش  روی را د شید   و  هم در  را رنگش طالیب نازک ابروان. ک
 .شد خارج اتاق از  و کشید

 کمب  اول دید، جو دسننت در  که  را هالباس. انداخت باال را اششننانه چرا داندنمب
. کرد  باز  را راهشراه اهنپیر  هایدکمه اختیار بب. کند  چه اسنننت قرار  که  کرد  فکر 

 :آمد حرف به مرد آن. کرد  نگاه دیوارها به. بود تیره طوسب جدید، لباس

 شناخته بیماریش شدت درجه لباسش رنگ با بیمار  هر  جااین. هستم جوزف من -
 .بیاد یادت زدن حرف حداقل که  دارن امید تو به جااین! باش خوشحال. میشه

 : فت  خود به

 «!نیستم بیمار »-

 پاره هایشدکمه که  کشید  را پیراهنش. کشید  نفس تند و کشید  درهم را ابروانش
 : فت   رفت  را هایششانه جوزف. شد

ستب، بیمار  که  تو - ست بودی بیمار  ا ه نی سب داری ببین. بود آبب یا قرمز  لبا  طو
 !کنبمب تنت

شاند تخت روی به را او شم با چنانهم. ن ست و خ شت هایبد  اهنگ او به شده م
 .شدمب پایین باال مدام اشسینه یقفسه. شود آرام تا کردمب

ندا، ورود با  به هم باز  و کشنننید  دراز  تخت روی. آمد یادش. فرورفت فکر  به لی
 نگاه کردند،مب حمله هم به و بودند حرکت حال در  حاال که  هایبترک شنننمردن

 تا  رفت  قفس هایترک جنگ صدای از  را هایش وش  فقط لیندا صدای با. کرد
 :بشنود را او صدای

 دوسنننتت مثل من! بزنب حرف من با کنب  تالش کاش  مایکل،. هسنننتم لیندا من -
صال. هستم  باعث که  شد چب بفهمونب بهم کاش  ای. بزنم صدمه بهت خوامنمب ا
 ؟...افتاده برات اتفاقب چه! شدی عصبب اختالل

 از  تر بخشلذت هاترک جنگیدن مایکل نظر  از . بود خیره سنننقف به چنانهم مایکل
 :زدمب حرف هم باز . بود پرستار  هایحرف



سمش دوستام از  یکب ببین - شب با االن. هست پیتر  ا  اون. زنهمب حرف من با نقا
... بزنب حرف باهام تونبمب بنویسننب، کاغذ  روی بلدی تو ا ه اما. بوده نقاش قبال

 چیه؟ نظرت

 ورق یک بر رداند؛ دکتر  سننمت به را سننرش آرام مایکل چیزی، تلقتلق صنندای با
 : فت  و دادمب تکان را بر ه. مداد همراه به داشت دست در  سفید

ستب - سیه اهل هم من بگم بهت رفت یادم را ستم رو  مخانواده شهمب باورت. ه
 .کنیم  تمرین هم با خوادمب دلت ا ه حاال! جان؟اون

غذ  برایش بخشآرام جای به دکتر  این. کرد  دراز  را دسنننتش  به. بود آورده کا
 .بود کشیده  و الغر  سرزمینش دختران مانند او کرد؛  نگاه لیندا الغر  هایشانه

ستش در  را کاغذ شت  د شمانش. بود لطیف کرد،  لمس را آن.  ذا ست را چ  به و ب
شت در  که  مادرش صورت ست نقش هایشپلک پ  مانند کاغد،  نرمب. شد خیره ب

 لبخند و داد حرکت مادرش صورت روی مبآرا به را دستش. بود مادر  صورت نرمب
گاه از  که  شننند پدیدار  یشهاب**ل روی بر  محوی ندا دقیق ن ند دور  لی ما ندا. ن  لی

 ترینمهم پهن، ابروان و برجسته پیشانب. شد خیره مایکل یچهره به و زد لبخندی
 تا  ذاشت  مایکل دست روی را دستش. بودند چشمانش از  بعد صورتش قسمت

 روی از  لبخند آرامآرام. بیاید بیرون بود، شننده لبخندش باعث که  نبشننیری خیال از 
 و شد محو هم بود چشمانش ی وشه  که  ریزی هایخط و شد، محو هایشب**ل

شمانش شت  صورتش روی را کاغذ  لیندا به توجهبب. کرد  باز  را چ  به شروع و  ذا
غذ.  کرد  آن کردن  فوت فتمب باال صنننورتش از  کا باره و ر  اشبینب روی بر  دو
 از  مانع لیندا صننندای که  داد ادامه کارش  به و خندید. بود جالبب بازی. افتادمب

 :شد اشبازی یادامه

  فتم  اما کردی؛  پیدا سننقف هایترک شننمردن جز  به جدیدی سننر رمب که  خوبه -
 بنویسب؟ تونبمب ببین

 مبسر ر  به و نگیرد توانستمب. داشت انتخاب حق.  رفت  سمتش به را خودکار 
 تا باشننند آرام کمب  باید پس بود؛ آورده را بازی این برایش او اما دهد، ادامه خود



شت با. بیاورد سر رمب برایش هم باز  ست انگ شاره، و ش .  رفت  او از  را خودکار  ا
شت تمسخر  حکم برایش لبخند. کرد  اخم مایکل متقابال   که  زد لبخند  ابروهایش. دا

شید  درهم را شید  هم روی را هایشدندان و ک  فکش. کرد  ایجاد بدی صدای که  ک
 نبود، خوشننایند برایش صنندا این که  لیندا. خوردمب تکان هایشدندان سنناییدن از 

 : فت  داد تکان را دستش و بست را چشمانش

 !بسه مایکل -

شه  خال به نگاهش مایکل  متوجه او. شد جلب لیندا رنگبب و کوچک  ب**ل ی و
 .کندمب نقاشب به شروع او لخا دیدن با اما نشد؛ لیندا حرف

. کشید  کاغذ  وسط ایدایره و کشید  دراز  شکم روی بر  و  ذاشت  تخت روی را بر ه
 منحنب خط چپ سننمت اینقطه و کشننید  دایره وسننط منحنب صننورت به خطب

 به اول و داد نشننان لیندا به را کاغذ.  زد منحنب روی بر  بزر ب ضننربدر  و  ذاشننت،
 روی را رنگش طالیب ظریف قاب بدون عینک لیندا .کرد  اشننناره او به بعد کاغذ،
 :کرد  نگاه کاغذ  به دقت با کشدمب درهم را ابروانش و  ذاردمب اشبینب

شب پس خوبه، - صا  . بلدی حدودی تا هم نقا صو  چون زیاده؛ هنوز  هم دقتت مخ
 .کشیدی  رو لبم ی وشه  خال

 و داردبرمب را عینکش. زندمب  وش  پشنننت را کوتاهش  موهای و زندمب لبخندی
 : ویدمب دهدمب ماساژ  کمب  را راستش پای ساق

 درسته؟ بخندم، نداری دوست باشم فهمیده درست ا ه -

 اتاق از  و شننند بلند هم او. داد تکان را سنننرش بعد و کرد  نگاه کاغذ  و او به مایکل
 .شد خارج

 دهد؟ جامان توانسنننتمب کارهایب  چه کاغذ  و قلم این با. کرد  نگاه را کاغذ  مایکل
 به مشننت با خندید، کرد،  نگاه کاغذ  درون شننکلک به. کشننید  درهم را ابروهایش

 درون شننکلک. خندیدمب بیشننتر  کاغذ  کرد،مب اخم بیشننتر  چه هر  کوبید؛  دهانش



 او به هم شکلک همان اما خورده؛ ضربدر  لبخند یک همراه بود ایدایره فقط کاغذ،
 : فت  و خندید،مب

 ... .بدبخت بکشب نقاشب یه تونبنمب حتب! مایک -

ستش در  را کاغد شت د  و ماریا هایخنده صدای. شدنمب قطع صدایش. کرد  م
 کاغذ.  ایسننتاد دیوار  رویبهرو. شنند بلند تخت روی از . پیچیدمب  وشننش  در  هری

 تکان را انگشننتانش نتوانسننت دیگر  کهاین تا کوبید،  دیوار  به مدام را کرده  مشننت
 دانسنننتنمب اما پیچید؛مب بدنش در  حسنننب دسنننتش نداد تکان زمان در . دهد

ست ستمب دلش. چی ست،نمب اما بزند فریاد خوا  با رابطه در  چیز  هیچ چون توان
 .نداشت یاد به تکلم و زدن حرف

شه  که  انداخت نگاهب مایکل به. شد اتاق وارد لیندا و شد باز  اتاق درب  اتاق ی و
 .است داشته نگه چ ش تدس در  کرده  مشت را راستش دست و است نشسته

 

 مایکلب به دکتر . بود نکرده بلند را سرش هنوز  مایکل. شودمب نزدیک او به قدمب
شه  در  پهن هایبشانه و ورزیده هیکلب با که . کرد  نگاه بود، زده چنباتمه اتاق ی و

 اسننت، افسننرده  ونهاین چرا دانسننتنمب که  ایسنناله 28 پسننر  این حال به دلش
ست. سوختمب شتد دو شترین ا  شاید تا کند  صحبت مایکل با را خود وقت بی

 !بیاورد یادش به را زدن حرف بتواند

 که  صورتب و بود افتاده که  هایبشانه. بود مشهود مایکل آبب چشمان در  دقیقا   غم
سکار  شان هآان تمام... کرده  وارد خودش به که  هایبضربه ا  اشبیماری شدت از  ن
 .داشت

ندا نان لی کلم به همچ ید که  زمانب تا بود خیره ای کل فهم مان به مای لت ه  حا
 تا انداخت مایکل بازوی در  را دستش. نشست دوزانو روی کنارش.  است خوابیده

 محکم چنان را دستش مایکل کشید،  را مایکل تا. بگذارد تخت روی و کند  بلند را او
 سمت یوشه   به پهلویش و شد پرت ای وشه  به لیندا که  زد داد و کشید  عقب به

ست ستب هم مایکل. شد کوبیده  آهنب تخت را شت را کاغذ  که  د  در  بود، کرده  م



 لیندا به بودند، قرمز  خسننتگب فرط از  که  چشننمانب با. بود  رفته  دیگرش دسننت
 بیرون را خشننمگینش صنندای اش،شننده کلید  هایدندان الیالبه از  و کرد  نگاهب

 تا دندان، به را پایینش ب**ل  رفت  پهلویش به را چ ش دسنننت لیندا. فرسنننتاد
شود بلند درد از   فتنش  آخ صدای ستمب. شد بلند آرام. ن  فقط مواقع این در  دان

ست جایش از . شود آرام او تا کند  سکوت باید  درب به نقطه تریننزدیک در . برخا
 قطع مایکل خشمگین هاینفس صدای لحظه یک برای. نشست زمین روی بر  اتاق
 حتب نداد؛ انجام حرکتب هیچ لیندا.  رفت  خیز  او سمت به لمایک ثانیه یک در . شد
شد جمع هم خودش در   اتفاق این. هست رابطه در  بیماران این با سالب چند او. ن

شت تاز ب برایش ستنمب مایکل. ندا سب این دان ستنمب که  ح ستش توان  را د
 لیندا رویروبه را دسننتش. نشننسننت لیندا رویروبه. کند  بیان چگونه را دهد تکان
 کبود  مایکل مچ. داد فشار  کمب  و  رفت  خود دست در  را دستش لیندا. داشت نگه
شتانش از  کدام  هر  و بود ستش دوباره. زدمب قرمزی به انگ شار  کمب  را د  و داد ف
 : فت.  کرد  نگاه مایکل یچهره به

 مایکل؟ خودت با کردی  چیکار  -

 .کرد  صدا را جوزف بلند صدای با جاهمان از 

 : فت  جوزف به و شد بلند آرام لیندا. رساند لیندا به را خود عسری جوزف

 .دیده آسیب مچش کنم  فکر . کلینیک  ببرش کن  کمکش  آروم -

 از  بعد که  بود سالب یک. رفت خودش اتاق سمت به و شد خارج اتاق از  هم لیندا
شور   از  پدرش فوت ضم تر راحت را اتفاقات تا بود کرده  مهاجرت ٓامریکا به خود ک  ه

مام. ندک تان در  را خود وقت ت مارسننن ندمب تی گاه را پهلویش.  ذرا  خراش کرد؛  ن
شته کوچکب شدمب پایین را رنگشآبب بلوز  خیال،بب. بود بردا  سفید روپوش و ک
 دسنننت با و کندمب احسننناس پهلویش در  سنننوزش کمب.  کندمب تن به را رنگش
ساژ  را جایش شته احتیاج جاآن در  او به شاید تا رودمب کلینیک  به. دهدمب ما  دا
 .باشند



 و بور  موهای با بود، تبار آلمانب پزشنننکب رادالف کلینیک،  به او شننندن وارد از  بعد
شمانب ست و آبب چ شاهده قابل اشچهره در  هم هایشرگ حتب که  سفید، پو  م

 .بود

ست  رفتن   چ  حال در  شمان روی موهایش. کردمب نگاه اشچهره به مایکل، د  چ
 تا کماکان  بود شنننده بلند اش ونه  روی از  که  هایشریش و بود فته ر   را اشرنگب

سه نزدیکب سیدمب اشسینه قف سوس. ر  جزء هم این داد قول خود به. خورد اف
 با کاری،  افتخار  بر  عالوه بیمار  این تا. شننود افزوده افتخاراتش به تا باشنند بیمارانب

 .نکند فراموش را او شدنش، بهتر  یا و شدن خوب

ست مچ  رفتن   چ  از  بعد شتانش، دوتا و د  نگاه لیندا. شد خیره لیندا به مایک انگ
 رادالف دکتر  از  و زد او به لبخندی. رسننید خود چشننمان به و کرد  دنبال را مایکل
 : فت  مایک به رو. کرد  تشکر 

 بدم؟ نشونت رو تیمارستان این از  جایب بریم مایلب -

 دانستمب فقط. شد بلند جایش از  هد،خوامب چه او از  لیندا دانستنمب که  مایکل
 بودن دور  برای  زینه  بهترین. برساند آسیب او به که  نیست سوربوند افراد جزء او
 .بود روزهایش این پرستار  کنار   بودن سوربوند، افراد و هاخنده و صدا آن از 

 : فت  رادالف دکتر  بروند، لیندا همراه به تا کردمب کمک  مایک به جوزف که  زمانب

 ماریس؟ پرستار  -

 : فت  او به دکتر . کرد  نگاه دکتر  به و بر شت عقب به لیندا

 .دارم کارت  کن،  صبر  لحظه چند -

 : فت  زد لبخندی او به لیندا که  کرد  نگاه لیندا به مایک. ایستاد لیندا

 .ذارمنمب منتظرت زیاد. میام االن بشین، صندلب روی در  پشت دقیقه چند -



 قرار  راهرو در  که  آهنب هایصننندلب روی بر  دو هر  و برد نبیرو به را مایکل جوزف
 کلینیک  داخل به شنند، مطمئن مایکل بودن آرام از  که  لیندا. نشننسننتند داشننت،
 :پرسید دکتر  از  لبخند با و بر شت

 دارین؟ چیکار . بفرمایید -

 کمب.  نشننسننت مخصننوصننش چوبب صننندلب روی و برداشننت را عینکش رادالف
 : فت  و داد ماساژ  را چشمانش

 شما موندم. میاره در  پا از  رو من داره تنهایب دیگه. شممب خسته خیلب روزا این -
 !آوردی دووم دیوونه همه این بین تنها چطور 

 کندمب کج  کمب  را  ردنش  اندازدمب دیگر  پای روی بر  را پایش و زد لبخندی لیندا
 : ویدمب و

 دیگه دید با رو زند ب کنم  کمک  تونممب که  وقتب. کنممب زند ب هااین بین من -
 .درمیاد نواختب یک از  هم من زند ب کنن،  نگاه

 : فت  و رفت کلینیک  درب سمت به و شد بلند صندلب روی از  آرام

 دیگه کسنننب  به بهتره. ندارم ازدواج قصننند من عزیز، رادالِف  بگم بهتره یا دکتر  -
 !من به ماه چند هر  اینکه تا بدی پیشنهاد

 : فت  و کرد  برانداز  را لیندا پای تا سر  از  و ایستاد وا کنار   رادالف

 بگذرم؟ تو از  میشه مگه آخه -

 : فت  و کرد  نگاهش اخم با لیندا

 بهتون رو تونوظایف اونا چون نکنب؛ دل سنننوزن و الکل از  تونبمب فقط شنننما -
 .کنهمب یادآوری

 و مایکل به راهرو در . شد خارج جآان از  و نداد را رادالف به صحبت ادامه یاجازه
 نگاه حال در  نیز  مایکل و بود صنننحبت حال در  جوزف که  انداخت نگاهب جوزف
 .او به کردن



 او واقعب یچهره افتاد فکر  این به مایکل، موی از  پوشیده یچهره دیدن از  بعد لیندا
ست بهتر  شاید که  افتاد فکر  این به. ببیند را  مایکل ریش و موها بگوید جوزف به ا
 روی از  لیندا دیدن با مایکل. رفت هاآن سنننمت به فکر  همین با. کند  حاصنننال را

ستاد و شد بلند صندلب  قسمت این. بود بخشآرام برایش لیندا خندان یچهره. ای
 همین بود؛ سفید هااتاق تمام و روشن سبز  دیوارها. بود سفید و سبز  رنگ به سالن
 : فت  جوزف به رو و زد لبخند او به لیندا. بود مایک برای عجیب آرامشب باعث

 .بدی مایکل یچهره توی تغییری یه بود مناسب موقعیت ا ه باش، دسترسم در  -

شت  نمایش به را سفیدش هایدندان که  زد لبخندی جوزف  که  فری موهای و  ذا
 : فت  و خاراند را سرش به بود چسبیده

 .نداره مناسبب یروحیه مایکل خانم؛ زوده االن نظرم به -

 : فت  و رفت مایکل سمت به آرام هایقدم با دالین

 .باش دسترسم در  هم باز  -

 این که  دکتری شاید که  ترسیدمب مایکل. شد جدا هاآن از  سر  دادن تکان با جوزف
 به را او یا و دهد قرار  تمسخر  و آزار  مورد را او داشت، برایش را پرستار  حکم روزها

. زدمب دودو چشننمانش برنداشننت، مقد از  قدم. دهد تحویل سننوربوند مأمورین
 تمام او کرد  نگاه مایکل به لیندا. شنندمب بزرگ و کوچک  مدام چشننمانش مردمک

ما کردمب او آرامش برای را تالشنننش ندا. نبود خوبب عالئم این ا  را مایکل کمر   لی
 : فتمب او به و دادمب ماساژ 

 .باشب آروم کن  سعب. بکش عمیق نفس مایکل، بکش نفس -

شمانش، مردمک شدن کوچک  و بزرگ مایکل، صورت روی عرقِ  شانه همه چ  ین
 هم باز  بلندش پاشنننه هایکفش  با. شنند نزدیک او به لیندا. بود مایکل اضننطراب
ست ستش نتوان شانب روی را د  کرد،  لمس را مایکل ساعد وقتب. بگذارد مایکل پی

 دائم و شنندبم خارج کف  دهانش از . افتاد زمین روی بر  و کرد  شنندیدی لرز  مایکل
 کرد  نگاه اطراف به نشست زمین روی کنارش  لیندا بود، لرز  و خوردن تکان حال در 



شت  مایکل دهان در  را دستش و نکرد پیدا آخر  در .  شت  چیزی دنبال به و  تا  ذا
 .زد صدا را جان و جوزف بلند، صدای با و نکند کلید  هایشدندان

. بستمب نقش لیندا راست دست ویر  بر  که  نبود ردی اولین مایکل هایدندان رد
 و بود انداخته عمیقب ردِ  دسننتش روی بر  تیمارسننتان این بیماران هایدندان جای

سکار  شته  یاد ار  به برایش بزر ب ا ست خون و درد این. بود  ذا  کنار   از  که  لیندا د
 لرز  و شننده سننفید چشننمان اما بود؛ عادی لیندا برای شنند،مب خارج مایکل دهان
 ماجرای اما سوزاندمب دل جااین بیماران تکتک برای او. فشردمب را قلبش مایکل
 شده دچار  درد این به بود، خورده عشقش از  که  زهری از  مایکل. داشت فرق مایک
 انداخته حال این به سال سه در  را او بود، ریخته او به اشمعشوقه که  زهری بود؛
 .بود

. دیدنمب چیزی هیچ خورده، رکت سنننقف جز  به کرد،  باز  را چشنننمانش که  زمانب
 باالی دسننتانش. کرد  نگاه کنارش  به نتوانسننت؛ دهد، تکان را دسننتش کرد  تالش
 دستش. کند  باز  را آن نتوانست داد، تکان را دستش چه هر . بود شده بسته سرش

 کوبیده  تخت به بودند بسننته را دسننتش آن با که  زنجیری صنندای. دادمب تکان را
شتناک صدای و شدمب  اینتیجه به کرد  تقال چه هر . کردمب ایجاد اتاق در  را بوح

سید ستش. نر صبانیت شدت از  و داد تکان را د . زد فریاد. لرزیدمب بدنش تمام ع
ستاده رادالف شده باز  درب کنار .  شد باز  شتاب با اتاق درب  در  به نگاهش. بود ای

 با و کرد  قالب هم به را دستانش رادالف. کشیدمب را لیندا انتظار . بود رنگ طوسب
 : فت  و داشت ب**ل بر  لبخندی کرد،  حرکت مایکل سمت به آرام هایبقدم

 .کنب  تحمل رو من مجبوری نیست، لیندا روز  چند عزیز  مایِک  خب، خب، -

 و زدمب قرمزی به رادالف های ونه  رنگ. کردمب نگاه رادالف صنننورت به مایک
 سعب پوزخند با که  کردمب نگاه او به تتفاوبب. بود رنگ نارنجب موهایش از  نیمب

 .کند  عصبب را مایکل داشت

 از  احسنناسبب و کردمب نگاه را اتفاقات این تمام. شنند کوبیده  دیوار  به اتاق درب
 .رفت مایکل سمت به شد، اتاق وارد برافروخته، صورتب با لیندا شد، رد هاآن کنار 



 بلندی نسبتا   صدای با لیندا. شیدک  ایآسوده نفس افتاد، لیندا به چشمش تا مایکل
 : فت  رادالف به رو

 بستب؟ رو دستاش کب  یاجازه با -

 : فت  و خندید رادالف

یام؟ کنار   این با تو مثل تونممب کردی  فکر  - باه نه، ب  برام جونم من! کردی  اشنننت
 .ستدیوونه این از  تر باارزش

 : فت  و کرد  بلندی یخنده و داد نشان را مایکل دست با رادالف

 .کن  ولش نداره، وقت ارزش دیوانه این -

 : فت.  داد ماساژ  را راستش دست لیندا

 .ذارینمب مایکل اتاق توی رو پات وقت هیچ دیگه! رادالف بیرون، برو اتاق از  -

ستاد مایکل نزدیک رادالف  فریاد و کرد  لرزیدن به شروع شد، خیره او به مایکل. ای
 آرامش به وادار  را او و  رفت  را هایششنانه و اندرسن او کنار   را خود لیندا. کشنید

 در . دادمب تکان را خود و شنندمب بلندتر  فریادش صنندای لحظه هر  مایکل اما کرد،
 : فت  و کرد  نوچبنوچ رادالف که   رفت  آرام لحظه یک

 .نیست خوب برات نکن، تالش زیاد -

 دسننت همان اب. شنند پاره زنجیر . کشننید  قدرت تمام با را راسننتش دسننت مایکل
مت به و  رفت  را رادالف پیراهن ید  خودش سننن مان در  کمب.  کشننن  مرد چشننن

 بین از . شد خیره ،کشیدمب عقب به را خود دستش از  رهایب برای که  سفیدپوشب
سبیده هایدندان ستاد هاآن مابین لیندا. زد داد هم، به چ ستش و ای  روی بر  را د
ست شت  مایکل د ست از  که  خونب رد.  ذا  بود افتاده راه زنجیر  خاطر  به مایکل د

 :زد داد و بست ایلحظه را چشمانش. بود زجرآور  لیندا برای

 !باش ٓاروم کن،  ولش! مایکل کن  بس -



 خود نتوانست رادالف. کرد  پرت ای وشه  به را رادالف و کرد  نگاهب لیندا به مایکل
 شد کوبیده  سرش پشت دیوار  به بالفاصله. داد دست از  را تعادلش و کند  کنترل  را

 دسنننت رادالف. ریخت زمین روی رادالف، برخورد از  بعد دیوار  کرده  تبله رنگ که
 انگشننت و کرد  فوت را دسننتش. شنند بلند آرام و  ذاشننت  زمین روی را راسننتش
 برداشننت، عقب به که  هایبقدم با و داد تکان مایکل به رو تهدیدوار  را اشاشنناره
 .شد خارج اتاق از  و بر شت سریع

 زنجیر  آن شننر  از  خود کردن  آزاد برای تالش در  و کشننیدمب فریاد چنانهم مایکل
. شنیدنمب را هایشحرف از  کدام  هیچ مایکل. کردمب صحبت او با مدام لیندا. بود

 حال در  چنانهم کرد،  نگاه مایکل به. نشد خبری زد،مب صدا را جوزف چه هر  لیندا
 باالتر  دقیقا   بود، شده بسته زنجیر  که  جایب همان چ ش دست. بود کشیدن  فریاد

 به و کشننید  هم در  را ابروهایش. خورد چشننمش به خون و قرمزی از  ردی مچ، از 
 .دوخت مایکل به را نگاهش هم باز  و انداخت نگاهب اتاق درب

 را در  سننریعا   و شنند خارج اتاق از . رفت در  سننمت به ناچار  به نداشننت؛ دیگری راه
 به راهرو انتهای تا مایکل صنندای. دوید هاپرسننتار  کمک  اتاق سننمت به. بسننت

. کرد   اهتکیه را دسننتش زناننفس رسننید، اتاق به که  زمانب. رسننیدمب  وشننش
 هر  باید کند؛  صبر  توانستنمب این از  بیشتر . بست را چشمانش و کرد  خم را سرش

 .بردمب خود با کمک  زودتر  چه

شت عقب به فریاد، صدای زمانهم و دربب شدن کوبیده  صدای با  را مایکل. بر 
 قفسنننه بود شنننده باعث که  نامنظمب هاینفس و قرمز  صنننورتب با مایکل. دید

 .چرخاندمب اطراف به را سرش و بود ایستاده شود، پایین باال مدام اشسینه

سب  دنبال به  ویب شتمب ک  صدای با و کرد  باز  را اتاق درب سرعت به لیندا.  
 : فت  بلندی

 خوابه؟ موقع االن! کنم  ونصدات چقدر ! شین بلند -

 .رفت بیرون سرعت به خودش و



کل مت به آرام هایبقدم با مای یک  سننن  ِلخِلخ صننندای. کردمب حرکت کلین
یده راهرو در  نامنظمش هاینفس همراه هایشدم ایب ندا. بود پیچ  منتظر  لی

 اتاق از  رنگش ایسننورمه پیراهن هایدکمه بسننتن حال در  جوزف. بود ایسننتاده
 جوری_ آرام لیندا. رفت لیندا سمت به و داد ماساژ  دست با را چشمش. شد خارج

 در  که  سننرنگب محتوی به. شنند نزدیک او به_ نشننود حضننورش متوجه مایکل که
 هایبخنده و ایسننتاد کلینیک  ورودی جلوی مایکل. کرد  نگاه بود، راسننتش دسننت

 در، کنار   کوچِک   آهنب میز  روی از . شننند کلینیک  وارد. کرد  بلند صننندای با تکتک
شت سرنگب سته. بردا  را محتوی بقیه و درآورد را سوزنش و کرد  باز  را سرنگ یب

شت که  لیندا. کرد  پرتاب هوا در  شت،برمب قدم مایکل پ  سمت به را خود کمب  دا
 رادالف. رفت رادالف سنننمت به مایکل. نیفتد رویش سنننرنگ تا کرد  کج  راسنننت

 : فت  و آورد باال را هایشدست

 مایک؟ کنبمب چیکار  -

 قسمت که  رنگب سبز  یپرده و زد فریاد شنید، او زبان از  مختصر  را اسمش تا مایکل
 رادالف سننمت به هم باز  و کشننید  را بود کرده  جدا معاینه قسننمت از  را تزریقات

 رادالف که  کشیدن  فریاد کرد  شروع. برد باال بود، آن در  سرنگ که  را دستب. رفت
 .کرد  متمایل عقب به را خود کمب

 را سوزن و کرد  بلند را دستش. بود پیچیده ساختمان کل  در  فریادش صدای مایکل
 عقب به را مایکل پیراهن تالش با لیندا و جوزف. کوبید  رادالف صننورت بر  قدرت با

شیدندمب شیدن  عقب برای هاآن تالش و بود، شده زیاد قدرتش او اما ک  مایکل ک
 کمب  شاید تا بود، داشته نگه را مایکل دست مچ دست، دو با رادالف. بود فایدهبب
 رادالف هم و جوزف هم کهآن با. کند  کمتر   اش ونه  در  را سوزن کردن  فرو عمق از 

 مایکل. بود هاآن تصنننورات حد از  بیشنننتر  مایکل قدرت لحظه آن اما بودند، قوی
 زمانهم که  رفت هوا به فریادش رادالف. کرد  فرو رادالف ی ونه  در  کامل  را سوزن
 پوسننت و  وشننت.  کشننید  رادالف َفک تا قدرت با را سننوزن و کرد  ایخنده مایکل
 انداخت او ی ونه  در  مایکل که  خطب آن از  شدت به خون و شد جدا هم از  رادالف
. کرد  فرو مایکل  ردن  در  را بخشآرام سرنگ و نیاورد طاقت دیگر  لیندا. شد جاری



 به لبخندی با. شد شل دستانش و شد داغ  ردنش  رگ اما نکرد حس را درد مایکل
ستش ب**ل  بر  آرام مایکل و ماند رادالف فک در  سوزن. شد جدا سوزن روی از  د

 اتاقش تا و کرد  بلند سختب به را او جوزف. شد بسته چشمانش و افتاد زمین روی
 تعمیر  بود شننکسننته که  را در  قفل سننرعت به و کرد  رها تخت روی را مایکل برد،
سته شاتاق در  لیندا. کرد ش ستانش. بود ن شانب و بود، کرده   اهتکیه را د  را اشپی

ستانش بر  شته  د شنج این. بود  ذا صر  که  ت صلب مق  شد باعث بود، رادالف آن ا
 . ببیند را آسیب ترینبزرگ خودش

ند که  عمیقب زخم ظه چ یه را آن خودش پیش لح مل  بود، کرده  بخ نه  کا  ی و
. شنندمب دیده اشلثه بیرون از  که  طوری هب بود؛ کرده  تقسننیم نیم دو به را رادالف

 .کند  صحبت رادالف با رابطه این در  باید  فت  خود به لیندا

 مایکل اتاق به. شد بلند جایش از  و زد  وش  پشت را موهایش آب، نوشیدن از  بعد
شت از  و رفت شه پ  سر  به خواب در  چنانهم که  دید را او اتاق ضربه، ضدِ  یشی
ستش سمت دقیقا   که  کلینیک  سمت به ملتأ کمب  از  بعد. بردمب شت، قرار  را  دا

 روی بر  خودش رادالف. رسنننید کلینیک  به و کرد  طب را رنگ سنننبز  راهروی. رفت
شیده  دراز  بیمار  تخت  رادالف. شد وارد زد، در  به ایتقه کهاین از  بعد لیندا. بود ک

 و شننند بلند تخت روی از . کند  صنننحبت توانسنننتنمب زخم بودن عمیق خاطر  به
 : فت  و نشست او رویروبه صندلب روی لیندا.  ذاشت  فکش زیر  را دستش

 کار   این که  شنندم مایکل عاشننق من کردی  فکر  چرا بگم اومدم فقط. باش راحت -
 !دادی؟ انجام رو مسخره

 پا لیندا. بسننت را چشننمانش درد از  که  داشننت دهانش کردن  باز  بر  سننعب رادالف
 : فت  انداخت پا روی

 کنممب خواهش پس مخربه؟ درمان روند تو چقدر  تشننننج این دونبمب خودت -
 دست از  رو آرامشش شهمب باعث تو دیدن با چون نشو؛ هم نزدیکش حتب دیگه
 .بده



. سنننوختمب بیماران این حال به دلش. شننند خارج کلینیک  از  حرف بدون لیندا
 «. نباشد سازمان این در  بیمار  وقتهیچ کاش  ای»  فتمب خود با همیشه

 اشکش هاآن از  یکب. کردمب نگاه بیماران اتاق به و زدمب قدم هدفبب هاراهرو ر د
 خیالب هایدوسننت داشننتن و باال توهمات برای سنناله بیسننت دخترکب درآورد، را

 بود بافته را موهایش. رفت مری اتاق به. بود تیمارسننتان در  ماندن به مجبور  خود
 آهنب و رنگ سفید تخت روی بر  زانو هار چ و بود انداخته راستش یشانه روی بر  و

 صندلب. بود ذهنش نبودن آرام از  نشان این بود؛ صورتب لباسش. بود نشسته خود
 در  غرق قدر آن. بود خیالب موجودی با صنننحبت حال در  و بود رویشروبه کوچکب

 روی بر  را دستش لیندا. نشد کنارش  در  لیندا حضور  متوجه حتب که  بود خود افکار 
 : فت  و  ذاشت  یمر شانه

 خوبب؟ -

 خیالب موجود به. بر رداند را رویش و کرد  نگاه لیندا به اخم با و پرید جا از  مری
 : فت  رویشروبه

 .داریم مزاحم مراسم وسط ببخش جان َهری -

 : فت  کرد  نگاه لیندا به ایلحظه هم، در  ابروانب با هم باز  و

 !تگاری؟خواس اومده پاتر  هری ناراحتب یا بری؟ شهمب -

 به دلش حاال اما آورد؛مب ب**ل بر  لبخندی لیندا افتاد،مب پیش سال اتفاق این ا ر 
 انگشننت با و دهدفرومب سننختب به را دهانش آب. سننوختمب دخترک این حال

 که  او رنگ سننبز  چشننمان به و کندمب نوازش را مری رنگ  ندمب  ی ونه  اشنناره،
 : فت  و کرد  نگاه بود مشهود آن در  غمب

 بدی؟ ادامه توهماتت این به خوایمب کب  تا کنب؟  تمومش خواینمب! مری -

 را اشاشکب نگاه و کرد  نگاه نبود آن روی پاتر  هری حاال که  روروبه صندلب به مری
 :دوخت لیندا چشمان به

 زدم؟ توهم بازم یعنب -



شمان به لیندا شک از  ایهاله که  دخترک چ  سرش و کرد  نگاه شدمب دیده آن در  ا
 را نگاهش بار  چند و شد خمیده مری هایشانه. داد تکان دوبار  تأیید عالمت به را

 موهایش.  ذراند  بود، هایشب**ل روی بر  کمرنگب  لبخند که  لیندا و صننندلب بین
  ذاشت  مری کمر   روی بر  را دستش لیندا. کرد   ریه  به شروع و  رفت  دست در  را
 بلندتر  لحظه هر  دخترک ی ریه  صدای. کند  رامآ  کمب  را او تا چرخاندمب وار دایره و
 و کرد  بلند را سننرش دفعه یک. خوردمب تکان مدام هایششننانه. شنندمب قبل از 

. شنند هایشب**ل کبودی  متوجه لیندا. دادمب فشننار   لویش  روی بر  را دسننتش
 نفس برای تالشب اصال او اما  ذاشت؛  مری صورت روی بر  را اکسیژن ماسک سریع

 :زد زانو رویشروبه لیندا. کرد  موهایش کندن  به شروع مری. شتندا کشیدن

 ... .بشب خوب تونبمب دونبمب تو مری نکن، مقاومت کنممب خواهش مری -

شت آسم دختر  این. کرد  جدا موهایش از  را مری دست لیندا  شوکب وقت هر  و دا
سش شد،مب وارد او به شمانش آرام. شدمب مختل تنف سته چ  او به لیندا. شد ب

 عمیقب نفس مری لحظه یک در . دهد نجات کما  به رفتن از  را او تا دادمب شنننوک
 .نشست زمین روی بر  و کشید  نفسب لیندا آن از  بعد. کشید

 پایین باال مدام اشسننینه قفسننه. بسننت را چشننمانش و کرد  بلند را سننرش لیندا
ید  عمیقب نفس. رفتمب  یشجا از . کرد  پاک را اشپیشنننانب روی عرق و کشننن

 لبخند و کرد  باز  آرام را هایشپلک مری. کرد  نگاه مری صنننورت به. برخاسنننت
 مری به رو و رفت اتاق درب سننمت به لیندا. نشنناند هایشب**ل روی بر  کمرنگب

 : فت

 .زنممب سر  بهت بازم -

 داد ترجیح لیندا و بود تاریک هوا. رفت خودش اتاق سننمت به. شنند خارج اتاق از 
 دسننت در  قهوه فنجانب. برود بود پشننتب حیاط در  ویالیب که  اشخانه به را شننب
سش تعویض از  بعد. خورد و  رفت  را جوزف که  رفت خودش ویالی سمت به لبا

 لیندا. بود جوزف داشت، را پشتب حیاط به ورود اجازه که  کسب  تنها. دید راهرو در 
 : فت  او به



 !نره یادت بزن، صدام حتما بود احتیاج بهم شب ا ه -

 به نامنظم هایبقدم و خمیده ایشننانه با. داد تکان خداحافظ عالمت به را سننرش
 موبایلش و کیف.  بود رفته اشخانه به کاری  روز  دوازده از  بعد. داد ادامه راهش

 . رفت حمام سمت به هم خودش و انداخت رنگ کرم  تکِب  مبل روی را

 سننفیدش تتخ روی را خودش و کرد  رها را هاآن موهایش، کردن  خشننک از  بعد
. فرورفت عمیق خوابب به و کشننید  باال  لو  زیر  تا را رنگ یاسننب یملحفه. انداخت

 .بود آرزو لیندا مخصوصا هاخیلب برای فکر بب و راحت خواب روزها این

*** 

 مرخصننب به روزی چند همین برای نداشننت؛ را وضننعیت آن با تکلم قدرت رادالف
 زیادی یعالقه خواندن، کتاب  جای به سایمون. آمد او جای سایمون دکتر  و رفت

 مری. رفت مری اتاق به اول کاری  هر  از  قبل. داشنننت بیماران پرونده خواندن به
 تصنننمیم دید، خواب در  غرق را مری وقتب. بود سنننایمون دکتر  بیمار  ترینمحبوب
 که  بیمار  اولین. برود اسنننکیزوئیدی بیماران سنننراغ به و بزند قدم راهرو در   رفت
 تغییری هیچ و بود جااین در  سنننال چندین جانب. بود جانب کرد،  جلب را او توجه
 پانزده به نزدیک حال و بود کرده  زخمب را چ ش یکلیه  بار  یک حتب بود؛ نکرده
شت و چهل او. کردمب زند ب کلیه  یک با بود سال شت سن سال ه  سایمون. دا

 بارزترین از  ادیع روحیات و دارد تکلم قدرت. کرد  مرور  و برداشنننت را اشپرونده
 کسهیچ با. بود خشننمگین و افسننرده و منزوی شنندت به اما بود، او خوی و خلق
 کسهر  ا ر  اما کرد؛مب عصبب را او زیاد، صدای. کردنمب صحبت سایمون دکتر  جز 
 او. رفت اتاقش به سننایمون. کردمب تلقب سننالم فردی را او مقدمهبب دیدمب را او
 :زد صدا را او جاننب که  شود خارج اتاقش از  ستخوا. دید نقاشب حال در  را

 ... .دکتر بودم منتظرت بود وقت خیلب -

 دستش از  را شاسب. نشست کنارش  و رفت تخت سمت به آرام هایقدم با دکتر 
 : فت  و کرد  نگاه بر ه روی نقاشب به و  رفت

 برنداشتب؟ سیاه نامنظم اشکال کشیدن  از  دست هنوز  تو قدیمب؟ رفیق چطوری -



 : فت  و کرد  نگاه دکتر  به. زد لبخند و انداخت نگاهب کنارش  دیوار  به جانب

 وقتب نداره، وجود رنگب هیچ سفید و سیاه رنگ جز  به خودم زند ب توی وقتب -
 .بکشم رنگب نقاشِب  که  زیادیه توقع این زدم، سیاه رنگ خودم رو اتاق این تمام

 هم پنجره حتب اتاق این. کرد  نگاه اتاق به شننند بلند تخت روی از  سنننایمون دکتر 
 : فت  او به رو. نداشت

 تصنننمیم بتونب تا کنب  زند یت وارد رو رنگ کنب،  تالش باید کردن  زند ب برای -
 .دربیای یکنواختب از  و بگیری

 : فت  و پرید حرفش میان جانب

 که  برسه روزی تا شدم خیالبب وقته خیلب من. شده پاک چیزا این از  من زند ب -
 .ببندم رو چشمام راحت من و بیاد سراغم به مرگ یفرشته

 : فت  و داد پیچ را سیبیلش کنار   انگشت دو با و زد او به لبخندی سایمون دکتر 

 چیز  همین. مراقبشننم خیلب یعنب مهمه، برام سننیبیلم ا ه خودم من االن ببین، -
 .باشه دار خنده برات شاید انگیزه؛ میشه کوچک

 دسننت در  را سننرش. کرد  زدن قدم به شننروع قدم و شنند بلند تخت روی از  جانب
 : فت  و  رفت

 خودم و  ذشته  بشه باعث که  هایبحرف... است دهنده آزار  من برای اینا یهمه -
. بودم شنننده االن تا بشنننم خوب بود قرار  ا ر  من. میده آزارم واقعا بیاد، یادم رو

ساس باهات که  شما حداقل نکن؛ تالش من شدن خوب برای کنممب خواهش  اح
 !دارم بودن راحت

 در  را دستش سایمون دکتر . کشید  دراز  تخت روی بر  و رفت تخت سمت به باز  و
 : فت  و کرد  رنگش سفید روپوش جیب

 ... .آخه ولب -

 : فت  درهم ابروانب با و کرد  بلند را دستش جانب



 .بذارید راحتم کنممب خواهش. راحتم االنم زند ب با من! دکتر نداره ولب -

شمانش جانب ست را چ  اتاق از  و انداخت باال ایشانه دکتر . نگفت هیچ دیگر  و ب
 .رفت بیرون

 آن به را راهش بیماران، از  یکب اتاق از  لیندا صدای شنیدن با و زدمب قدم راهرو در 
. دید بیمار  موهای به زدن شننانه حال در  را لیندا. شنند اتاق وارد. کرد  کج  سننمت

 تر نزدیک. بود شننده پنهان هیکلقوی مرد آن پشننت در  کامال  لیندا.  رفت  اشخنده
 دکتر . آورددرمب خودش از  نامفهوم صداهای و کرد  لرزیدن به شروع بیمار  که  شد

 : فت  لیندا و ایستاد

 ...!نشین اتاق این وارد اجازه بدون نگفتم مگه -

 : فت  و بست کمب  را چشمانش از  یکب و کشید  ریشش ته به دستب دکتر 

 .رممب االن نیست، ناراحتب به احتیاجب. هستم سایمون تر دک من. سالم -

 کمب  و  ذاشت  مایکل یشانه روی بر  آرام را دستش و شد بلند تخت روی از  لیندا
 : فت.  داد فشار  اششانه بر 

 !نترس هستم، من. نداره باهات کاری  سایمون دکتر ! باش آروم -

 کمک  با را موهایش. دکر   سننالم او به لبخندی با و رفت سننایمون دکتر  سننمت به
 : فت  و فرستاد  وش  پشت به دستش

 دیدین؟ رو جانب زدین؟ سر  هابچه به دکتر؟ خبر  چه -

 از  بعد. بود برده یاد از  کل  به را کردن  اعتماد. بود نشننده قطع هنوز  مایکل صنندای
ندا جز  به بود، کرده  وارد او به رادالف که  تشننننجب و خاطرات  به جوزف و لی

 : فت  دکتر  به و کرد  پاک را اشپیشانب عرق لیندا. نداشت اطمینان کسهیچ

 باشین؟ منتظرم بیرون میشه -

 : فت  و داد مایکل به آبب لیوان. رفت مایکل سمت به سرعت به و

 .کردم  بیرونش. نیفتاده اتفاقب! باش آروم -



 و رفت سننمتش به لیندا. کوبید  تخت روی بر  و کرد  مشننت را هایشدسننت مایکل
 : فت

! نترس. منه پدر  قدیمب دوسنننتان از  یکب سنننایمون دکتر  ببین،. مایکل باش مآرو -
 .نمیشه تکرار  رادالف رفتار  وقتهیچ

 خیره لیندا به داد،مب فشننار  هم روی بر  که  هایبدندان و قرمز  چشننمانب با مایکل
 : فت  و کرد  نگاه او به درهم ابروهایب با لیندا. کشیدن  فریاد کرد  شروع. شد

 ا ه. نشننده وارد شننوکب هیچ بهت و زنبمب فریاد داری خودت دونممب مایکل -
 .کنممب تزریق بخشآرام بهت حتما بدی، ادامه بخوای

 همان به و نشست کنارش  لیندا. شد خیره پنجره به و شد آرام لحظه یک در  مایکل
 : فت  و کرد  نگاه بود، خیره مایکل که  نامعلومب ینقطه

 دی،مب نشنننون العملعکس و کنبمب درک رو فامحر  از  کمب  که  همین مایکل، -
 .بشب خوب زودتر  هرچه داری تمایل خودت یعنب

 خارج اتاق از  کرد  اشاره لیندا به سر  با و شد اتاق وارد سایمون دکتر  میان همین در 
 خارج اتاق از  دکتر  همراه. رفت دکتر  سمت به و شد بلند تخت روی از  لیندا. شود
 :کرد  زد  وش  دکتر  به را نکاتب و شد

 فکر  که  خندیدن یکب میشنننه؛ عصنننبب العادهفوق چیز  دو از  مایکل دکتر، ببینید -
 موضنوع و. مایک بگن بهش کهاین از  دومب و  یره،مب قرار  تمسننخر  مورد کنهمب

 .باشین دنمب آزارش خیلب که  شخیالب  روه  از  ترسهمب چون نکنید؛ تهدید آخر،

 : فت  و زد لبخندی دکتر 

 .دخترم نباش نگرانش. باشه راحت خیالت -

 سننایمون دکتر . بود خیره پنجره به چنانهم مایکل. شنند اتاق وارد صنندابب دکتر 
 چشننمانش مردمک مایکل. ببیند را مایکل العملعکس تا کرد  مصننلحتب یسننرفه

 . خورد تکان



 خاطر  به اما شنند؛ خوشننحال دارد درک قدرت هنوز  مایکل کهاین از  سننایمون دکتر 
 بود فهمیده چون دکتر . کرد  خودداری زدن لبخند از  بود، زده او به لیندا هک  حرفب
 :کرد  صحبت به شروع کند،مب درک را هایشحرف مایکل

ستم جنوبب آمریکا اهل سایمون، فردریک من -  ساله وپنجسب نزدیک تقریبا. ه
کل. کنممب کار   جااین مک  برای راهب مطمئنم چرا دونمنمب مای یدا تو به ک  پ
 .کنممب

. شد بلند تخت روی از  آرام و چرخاند دکتر  سمت به را سرش سریع خیلب مایکل
 ایقهوه ریش به. کند  را هاآن از  ایدانه و کرد  بلندش هایریش الیبهال را دستش
 . ذاشت  موهایش روی بر  را آن و کرد  نگاهب رنگش

شت قبل حالت به سریع اما خندید ستش کف  با و دوید دکتر  سمت به. باز   به د
 دستش. داد دست از  را تعادلش و رفت عقب به قدم چند دکتر . کوبید  دکتر  سینه

 .کرد  جلو یری خود افتادن از  و داد تکیه دیوار  به را

 دکتر . کرد  تکرار  را کارش  هم باز  و زد فریاد مایکل. نداد نشنننان العملبعکس هیچ
 : فت  بلندتری صدای با و ایستاد مایکل رویبهرو صاف

 .بشه نزدیک تو به بار  یک حتب رادالف ذارمنمب من -

شمان به و شد ساکت ایلحظه زدن فریاد حال در  مایکل  دکتر . شد خیره دکتر  چ
شمانش از  را تعجب شانب میان اخمب مایکل اما. خواند چ سته پی  پرچینش و برج
 : فت  و رفت اتاق درب سمت به دکتر . باز شت تختش سمت به و نشاند

 .مایکل میام، دیدنت به منم بعد به این از  -

 کسانب  دهند، آزارش خواهندمب سوربند  روه  که  طور همان دانستمب حاال مایکل
شند مراقبش و کنند  دفاع او از  که  هستند هم  بود آورده برایش لیندا که  مدادی. با
شت را شیدن  خط به کرد  شروع و بردا شیده  دراز  پهلو به. دیوار روی بر  ک  و بود ک

 هایشپلک شد؛ خسته چشمانش. کشیدمب نامنظمب هایخط دیوار  روی ر ب راحت
 .بست را چشمانش و افتاد هم روی



 به رو و بود تالش حال در  بود، سنناله بیسننت پسننری که  بیماران از  یکب راهرو در 
 .پریدمب باال مدام و بود ایستاده دیوار 

 

 پسر  آخر  بار . رفت پسر  آن سمت به برود، اتاقش سمت به کهاین از  پشیمان دکتر 
 و نشست کنارش  دکتر . کرد   ریه  به شروع و نشست دیوار  ی وشه  و زد فریادی

 پسر . کشید  او سر  بر   ونهنوازش را دستش و  ذاشت  اششانه روی بر  را پسر  سر 
 : فت  کرد  نگاه دکتر  به ریختن اشک حال در  جوان

 خه؟آ  اومدی دیر  انقدر  چرا خودتب؟ واقعا! تویب... با... با -

 سرش دکتر . کرد   ریه  بلندتر  صدای با و  ذاشت  سیاهش صورت روی را دستانش
 کثیفب  از  سننیاهب هایخط که  رنگب کدر   دیوار  به ایلحظه و داد تکان طرفین به را

شید  پوفب. شد خیره بود، آن روی سرک به را نگاهش و ک  اندامش از  سرش که  پ
 این از  را پوسننتسننیاه جوان پسننر  این بود تالش در  که  او. دوخت بود تر کوچک
 : فت  دهد، نجات برهان

سرجان، - ستم پدرت من پ ستم سایمون دکتر  من. نی سمت! کن  نگاه رو من. ه  ا
 چیه؟

 و خاراند را سننرش به چسننبیده و فرخورده موهای. کرد  پاک را هایشاشننک پسننر 
 : فت

 ایقهوه شننما مثل بابام چشننمای رنگ آخه نیسننتب؟ بابام شننما یعنب. کامرون  -
 .شما مثل... بود شده سفید موهاش و ریشش حتب! هست

 :پرسید او از  و داد تغییر  را بحث دکتر 

 بودی؟ چب دنبال پریدی؟مب دیوار  این از  چرا -

 : فت  و کرد  نگاه دیوار  به کامرون



 این از  تونمنمب من اما بزنن؛ رو  ردنش  تا میارن رو مادرم ساعت همین روز  هر  -
 .کوتاهه  قدم بدم؛ شنجات برم ب رم، دیوار 

ند دکتر  ند دکتر  همراه به هم او و شنننودمب بل  دیوار  رویبهرو دکتر . شنننودمب بل
 :پرسدمب او از  و ایستدمب

 چرا راسننتب. بری بخوای که  نداره ایدیگه راه یعنب داره؛ سننقف دیوار  این ببین -
 زدن؟ رو مادرت  ردن

  وشننتب  هایب**ل روی بر  و شنند نمایان صننورتش بر  دوباره اشننک رد کامرون
ست. شد ناپدید رنگش ایقهوه سته پینه که  هایشد شان دکتر  به را بود ب  و داد ن

 :کرد  تعریف به شروع هایشاشک همراه

سر  روز  یه. بودند فروخته برده عنوان به رو ما -  و موناتاق توی میاد چارلز  ارباب پ
 رو پدرم. مونسنننراغ دمیا ارباب روز  دو از  بعد. میره کنهمب پرت صنننندوقچه یه
عد. برنمب مت مادرم به اون از  ب  کار    فتم  چب هر  کهاین با زنن،مب دزدی ته

 .کنم  پیداش دادم قول من اما. نکردن باور  نیست، مادرم

 که  بود پنجم بار  برای این. کند  پاک را هایشاشک تا داد دستمالب کامرون  به دکتر 
 .کردمب تعریف را مادرش شدن کشته  قصه کامرون

  

 

 این تحمل برای او ریزنقش و الغر  هیکل. کرد  نگاه رویشبهرو الغر  پسنننر  به دکتر 
شد مغزش شده باعث که  سنگین هایشکنجه آن و زجر  ست بوده کم  نکند، ر . ا

 ینشنننانه این. بود دیگرش هایاندام از  تر بزرگ کار ر،  مردان مانند هایشدسنننت
 : فت  خود به دکتر . داده انجام هاآن با که  است سنگینب کارهای

 !شوندمب قائل نژادی تبعیض قدر این چرا کشورم  مردمان نفهمیدم هنوز  -

 : فت  و کرد  پاک را هایشاشک پسرک



 کمک  برم من بگیرین، قالب جااین بیاین فردا شننهمب شننما! پیشنننهاد یه دکتر؟ -
 مامانم؟

 هایب**ل. کرد  عبور  کنارش  از  حرفب هیچ بب دکتر  و کرد  نگاه دکتر  به لبخند با
 در  که  دکتر  به بلند صدای با و لرزید اشچانه و شد کشیده  پایین سمت به کامرون

 : فت  بود او از  شدن دور  حال

 !نامردی اونا مثل هم تو -

 خوب وقتهیچ که  او روحیه برای حرف این دانستمب. برنگشت اما ایستاد دکتر 
 کند  قانع را کامرون  توانسننتنمب که  دبو ناراحت این از  اما ندارد؛ فرقب شنند،نمب

 نیفتاده اتفاقب هیچ ب رد، آن از  کندمب تالش سنننال دو او که  دیواری آن پشنننت
 اشناراحتب باعث همین. بس و دارد قرار  بیسننبال زمین دیوار، آن پشننت. اسننت

 .بود شده

 .رفت اتاقش سمت به خمیده ایشانه و کوتاه  هایبقدم با

 هاصننندلب دیگر  با را فلزی صننندلب  اههیچ. نشننسننت خود فلزی صننندلب روی بر 
شت اعتقاد نکرد؛ عوض صاب تواندمب صندلب بودن خنک دا شانش اع  کمب  را پری

. فشرد انگشت دو با را اششقیقه. کوبید  میز  روی بر  و درآورد را عینکش. کند  آرام
شمانش اتاق، درب شدن باز  صدای با ست در  لیوانب که  لیندا به و کرد  باز  را چ  د

 روی را لیوان لیندا. کرد  همراهب لبخندی با را او و کرد  نگاه شد، اتاق وارد و داشت
 : فت  و  ذاشت  میز 

 . کنید  میل  رم  شیر  استاد بفرمایید -

 

شگب، عادت طبق سایمون دکتر  ستان میان را شیر  لیوان همی شه د  سردش همی
شت، سوسبنامح هایلرزش که  چروکش ومککک  از  پر  دستان شاید تا  رفت  دا
 :پرسدمب او از  و زندمب لیندا به لبخندی. شود  رم  کمب

 خطرناکه؟ جااین زند ب نشدی قانع هنوز  تو -



 : ویدمب و اندازدمب دیگر  پای روی بر  را پایش و زندمب لبخندی لیندا

 .کنممب زند ب پدریم ویالی تو من دکتر؛ کنمنمب زند ب تیمارستان این توی من -

 : فت  و زد لبخندی نوشید،مب شیر  از  که   ونههمان یمونسا دکتر 

 کنب  استراحت قراره وقتب. جون دختر  کنبمب لجبازی داری پدرت مثل هم هنوز  -
 مناسبب ی زینه  دی؟نمب رو رادالف دکتر  جواب چرا راستب. باشب دور  تنش از  باید
 .باشه برات تونهمب

 : فت  و شد بلند صندلب روی از  لیندا

 چرا دونید،مب رو من جواب که  شننما. شنندم خسننته تکراری بحث این از  ر دکت -
شه سید؟مب همی سب  که  زمانب تا من پر  ازدواج بیاد، کنار   شرایطم با نکنه قبول ک

 .کنمنمب

 طور همان لیندا. انداخت باال را ابروهایش و  ذاشننت  اشچانه زیر  را دسننتش دکتر 
 کرد،_  بود زانویش باالی ات که_ رنگش سنننفید روپوش جیب در  را دسنننتش که
 : ویدمب

 ... .زند ب بعد کارمه،  اولم الویت کهاین دوم کنم،مب زند ب جااین من -

 : فت  و زد صدا را دکتر  بلند لیندا

 کردم  آماده رو لباسم من شد؟ روزی چه ماری عروسب! دارید؟ من به چیکار  اصال   -
 .روزیه چه دونمنمب فقط

 : فت  و انداخت اهبنگ اشمچب ساعت به دکتر 

 مریض امروز  مطب، برم من. سننتدیگه روز  چهار  ماری عروسننب جان، لیندا خب -
 .دارم زیاد

 :کرد  باز  را آن و و رفت اتاق درب سمت به لیندا

 .بزنید سر  یه جااین فردا حتما   دکتر  -



 .زد صدا را جوزف بلند و شد خارج اتاق از 

 یهمه مددکاران، بقیه کمک  به تا تخواس جوزف از  و رفت خودش اتاق سمت به
 و نشننسننت میز  پشننت هم خودش. بخورند هوا هانآ تا ببرند حیاط به را بیماران
 تسننخیر  خبیثب روح توسننط جسننمش کردمب حس که  جوانب دختر  رز، یپرونده
 .آوردندمب مرکز  این زودی به را او. کرد  مطالعه شده،

  

 

 یپرونده یمطالعه از  دست لیندا تا شد ثباع آمد،مب حیاط از  که  زیادی صداهای
 .بردارد رز 

 حال در . کرد  نگاه حیاط به اتاقش یپنجره از  شننند بلند و بسنننت را پرونده لیندا
 از  هم تازه هوای در  حتب که  بود بیمارانب از  دسته آن  ر نظاره و بود قهوه نوشیدن

 در  بعضب اند؛نشسته ای وشه  کدام  هر  هاآن. نشده کاسته  هاآن افسرد ب شدت
 .کردندمب نگاه اطراف به مضطرب و جویدن ناخن حال در  بعضب  ریه،  حال

 منتظر . بود قرار بب نبود؛ آرام دلش فقط.  رددمب کسب  چه دنبال دانستنمب لیندا
 برابر  در  قدر ان که  بود او واقعا   آیا. کرد  فکر  دکتر  هایحرف به. بود خاص اتفاقب
شت، مقاومت ازدواج سب  یا دا  تا داد تکان را سرش آمد؟نمب کنار   شرایطش با ک

 .ب رد سرش از  افکار  این

ستش از  قهوه فنجان جوزف، فریاد صدای شنیدن با  به را خود سرعت به افتاد د
 را هایشدست و ایستاده دیوار  یلبه که  دید را مایکل دویدن حال در . رساند حیاط

 .خنددمب ندبل کند،مب نگاه آفتابب آسمان به و کرده  باز 

 :زد صدا را او مایکل، یخنده صدای از  بلندتر . شد نزدیک دیوار  به

 کوتاه  رو ریشننت جوزف بدی اجازه نبود قرار  مگه کنب؟مب چیکار  باال اون! مایکل -
 کنه؟



 سننیمانب دیوار  باریک یلبه بر  زدن قدم به شننروع العملبعکس هیچ بدون مایکل
ندا. کرد مام او دانسنننتمب لی تا ت یارش از  دارد که  رهایبرف . اسنننت خارج اخت
 به رو. هست مشکوک هم لیندا به حتب حال و ندارد اطمینان قدرت او دانستمب

یاورد، قرمزی ماژیک و بزرگ کاغذ  برایش  فت  جوزف  ذهنش به که  چیزی تا ب
 .کند  پیدا او نجات برای راهب شاید. کند  عملب را است رسیده

  ذاشت  زمین روی را کاغذ  لیندا. داد او به را لیندا مایحتاج کوتاهب  زمان در  جوزف
شب به شروع و  مایکل نزدیکب در  جایب و کرد  بلند را کاغذ  ایلحظه از  بعد. کرد  نقا

 :زد صدا را او او، هایخنده از  بلندتر  هم باز  و ایستاد

 !ببین کن،  نگاه مایکل -

 . زدمب لبخند و بود ایستاده او به توجهبب مایکل

 در  فکری چه مایکل دانستنمب. لرزیدمب دستانش. نداشت خبر  کارش  یهنتیج از 
 افتاد، بود متری سه دیوار  یلبه روی که  کسب  به چشمانش که  زمانهم. دارد سر 

 .شنید چ ش سمت از  را زنب زدن جیغ صدای

 نگاه چپ سمت به بود، داشته نگه سرش باالی را شده نقاشب کاغذ  که   ونههمان
شه  ر د زنب کرد؛ ستاده حیاط از  ای و ست و بود ای  آهنب هایمیله بین از  را خود د

 برای تقال حال در  زن آن. کشنیدمب را دسنتش دیگری و بود کرد  رد حیاط نیمکت
 مانند بود، نشنننسنننته زن آن دسنننت روی بر  که  حالب در  دیگر  زنب و خود نجات

 .زدمب ضربه زن سر  بر  و کردمب پایین باال را خود سوارکاران

 خود کار   جمع را حواسش تمام. رفت هاآن سمت به دید، را هاوس دکتر  که  زمانب
 .دهد انجام کاری  او و شود غافل مایکل از  ایلحظه مبادا تا کرد

 را او نام آرام بار  این لیندا. دادمب تاب را خود و بود ایسنننتاده  ونههمان مایکل
 لیندا سننینه در  نفس. کرد  بلند را راسننتش پای و ایسننتاد ایلحظه مایکل. زد صنندا
 .شکستمب پاهایش جفت که  داشت حتم پرید،مب او ا ر . شد حبس



 که  جایب دیوار  کنار   پایین در  را تشنننکب دیگر  مددکاران از  نفر  دو همراه به جوزف
 او دانسننتنمب. کرد  نگاه اطراف به لیندا. بودند داشننته نگه بود، ایسننتاده مایکل
ندی نآ  به دیوارِ  باالی چگونه گاه اطراف به دقیق. اسنننت رفته بل  تک زیر . کرد  ن
. بود نردبان داشنننت، قرار  انباری درب کنار   دیوار، ی وشنننه  که  مجنون بید درخت

 است، کرده  را احتیاطببب این که  کسب   رفت  تصمیم و کشید  هم در  را ابروهایش
 .دهد قرار  شدیدی برخورد مورد

 : فت.  کرد  نگاه دهد تغییر  را اشاهریظ شکل بود نشده موفق هنوز  که  مایکلب به

 بهت دارم هم من حاال! نخندم کشیدی  برام کن؟  نقاشب برام  فتم  اول روز  یادته -
شتباه رفتن باال اون کن  باور . نیست وقتش االن هاخنده این  ممب  بوده محضب ا
 کنب؟  نگاه من نقاشب به شهمب. دادی انجام که

 کارش  به هم باز  اما نخندید؛ ایلحظه برای و تدوخ روبهرو به را نگاهش مایکل
 یثانیه و زدمب فریاد ایلحظه. کردن  جلو عقب را کمرش  کرد  شننروع و داد ادامه
 .خندیدمب بعد

 آوازهای دست به را خودش و کند  راحت را خود زودتر  هرچه کردمب تالش مایکل
 آزاد سقوطب به را او فقط و بود معنابب هرکدام که  شعرهایب بس ارد؛ مغزش پوچ

 پا با یا شننود، پخش حیاط در  خونش تا ب رد سننر  با بود مانده او. کردمب تشننویق
 پایش زیر  فرضیه فنرهای و دادمب تکان را خود. ب رد دوباره جا از  فنر  مانند تا ب رد
 ذهنش خوانند ان با خودش بار این. آمدمب خوشنننش حس این از  او و لغزیدمب

 :دادمب تکان را خود و کردمب همراهب

 ... .هو... هو... هو -

 آن روی که  را اینقاشنننب یبر ه لیندا. زدمب قهقهه و کردمب تکرار  را همین فقط
 نمایش تا ماند منتظر  و کرد  پرت زمین روی بود، کشننیده  خورده ضننربدر  لبخندی
کل مام مای یک. شنننود ت  ایلحظه که  بود خود دادن تاب و چرخیدن حال در  ما

 سقوط میان در  او. کرد  سقوط پشت از  و خورد لیز  پایش زیر  فنرهای کرد  احساس



 روی بر  که  زمانب. افتاد تشننک روی بر  آورد، که  شننانسننب تنها. خندیدمب بلند هم
 .برد اتاقش به را او جوزف بالفاصله رسید، زمین

 ند،بود نفر  بیسننت حدودا   که  را بیماران تمام مددکاران، و پرسننتاران کمک  به لیندا
 به باید بود، نکرده تهدید را هاآن دیگر  خطری تا لیندا نظر  از . بردند شننناناتاق به

 نشننده مطمئن حیاط امنیت از  تا داد قول خودش به.  شننتندمب باز  هایشنناناتاق
 .نفرستد حیاط به را هاآن دیگر  است،

ست جوزف از   صدا بود خطر  این باعث و بود نبرده انبار  به را نردبان که  کسب  خوا
 .کند

 صحبت خود با و بود کرده  قالب پشت در  را دستانش و زدمب قدم اتاقش در  لیندا
 :کردمب

 یه باید حتما! نمیشنننه  ونهاین. کنم  تصنننویب جااین برای جدیدی قوانین باید -
 .بشه بیشتر  جااین آرامش تا بکنم کاری

صله اتاقش، درب شدن باز  با ست صندلب روی بر  بالفا ش  هم در  را یشابروها و ن
 شود خارج کرد  اشاره جوزف به لیندا. شدند اتاق وارد ساموئل بعد و جوزف. کشید

 : فت  ساموئل به و

 کردی؟  احتیاطببب چرا. بشین -

 سرش بالفاصله و کرد  نگاه لیندا قرمز  چشمان در  و خاراند را خود تاس سر  ساموئل
 .انداخت پایین را

. کشید  هوفب و کرد  زدن قدم به شروع اتاق ر د و شد بلند خود صندلب روی از  لیندا
 : فت.  ایستاد پنجره کنار 

 درسته؟... ترهمهم چبهمه و لحاظ همه از  بیمار  امنیت جااین که  دونبمب -

 و نداد اجازه لیندا که  بزند حرفب تا کرد  باز  را دهانش و داد تکان را سرش ساموئل
 : فت  و کرد  غافلگیر  را نگاهش سرعت با



 کردیم؟مب چیکار  باید افتادمب اتفاقب مروز ا ا ر  -

 نفس ساموئل. داشت نگه دستانش میان را سرش و نشست صندلب روی بر  لیندا
 : فت  و داد ماساژ  را چشمانش کمب.  برداشت را خود عینک و کشید  عمیقب

شتم. خواممب معذرت من خانم، -  زد صدام جوزف که  کردممب هرس رو درختا دا
شه تکرار  دیگه م،شرمنده. بردارم رو نردبان رفت یادم که  دش این. کمک  برای  نمی
 .خانم

 حاال اسننت؛ بوده زال بچگب از  او. کرد  نگاه سنناموئل قرمز  و سننفید صننورت به لیندا
 آور تعجب دیگران برای را او یچهره حد از  بیش سننفیدش هایمژه و قرمز  پوسننت

. کند  مؤاخذه بود، پدرش مسنه تقریبا   که  را او خواستنمب دلش لیندا. بود کرده
 تا دهد مرخصنننب او به روز  دو کند،  ناراحت را او کهاین جای به  رفت  تصنننمیم

. کرد  نگاه را او ملیح لبخندی با لیندا. شود دور  کاری  یمشغله و خستگب از  حداقل
 : فت.   ذاشت  میز  روی و کرده  قفل هم در  را دستانش

 روز  دو بهت کار   این جای به! کنم  همؤاخذ رو تو تونمنمب من سننناموئل، ببین -
 کنممب احسنناس. بر ردی و ببینب رو تخانواده روسننتا، بری تا دممب مرخصننب

 .نرفتب مرخصب وقته خیلب

 : فت  و داد ماساژ  را اشطوسب ریز  چشمان باز  و زد لبخندی ساموئل

! کردین  لطف واقعا. ندیدم رو زنم و دختر  ماهه شنننش. دکتر خانم ازت ممنون -
 .ببرم کنم  خرید براشون بدین، جلوتر  رو ماه این حقوق ممکنه ا ه طفق

 : فت  و داد او به را ماهش حقوق کشید  بیرون میز  کشوی  از  را چکش دسته لیندا

 .بیای باید دوشنبه از . داری مرخصب هفته ٓاخر  تا نره یادت فقط -

 اتاق سننطو رسننید، اتاقش به که  زمانب مایکل. رسنناند اتاقش به را مایکل جوزف
 به را خود بود نشننده موفق او که  خندیدندمب او به دیوار  هایترک تمام. ایسننتاد

 .بکوبد زمین



 به را سننرش و دوید پنجره سننمت به سننرعت با. موهایش کندن  به کرد  شننروع
 .کوبید  آهنب هایمیله

 آن را او و  یردمب را لیندا سراغ. بنددمب تخت به اجبار  به و  یردمب را او جوزف
  چ  حال در  کلینیک  در  لیندا همراه هاوس دکتر  رود،مب کلینیک  به. ندید اطراف
 تا مچ شننکسننتگب باعث و دیده آسننیب حیاط در  که  بودند زنب آن دسننت  رفتن
 به بود، شننده سننوار  ماریا دسننت روی بر  که  را زنب آن لیندا. بود شننده اششننانه

  ریه  حال در  دائم ماریا. شود کم  او خشونت این از  کمب  شاید تا فرستاد قرنطینه
 قدر آن خواب، زمان در  حتب. بود  ریه  حال در  فقط و داشت حاد افسرد ب او بود؛

ضطراب و بود در یر  ذهنش شت ا  سفید موهایش تمام سالگب سب سن در  که  دا
 .دیدنمب را خود جلوی سانتب سب عینک، بدون بود ضعیف قدر آن چشمانش. بود

 او دانسنتمب چون لیندا. برد مایکل اتاق سنمت به ودخ با و زد صندا را او جوزف
 را داروهایش که  کند  مجبور  را او تا برد را داروهایش خود با ندارد، نرمالب حال

 حال در  لیندا. کردند  ترک را اتاقش مایکل، شنندن آرام از  بعد لیندا و جوزف. بخورد
 : فت  جوزف به اتاقش به رفتن

ید جوزف، ببین -  براش موها کندن.  کنب  کوتاه  رو مایکل وهایم زودتر  هرچه با
سیب برای راه بهترین عنوان به که  شده عادی ستفاده ازش خودش به رسوندن ٓا  ا

 .کنهمب

 : فت  و ایستاد جوزف

 آروم لحظه اون تا کنید  تزریق بخشآرام باید ولب دکتر؛ خانم  ینمب راسنننت -
 .باشه

 : فت  کرد  جدا جوزف از  را راهش لیندا

. داریم جلسننه عصننر  پنج سنناعت فردا بده اطالع دکترها و داراسننهام به .باشننه -
 .کنم  حذف رو قوانین از  سری یک و تصویب، جدید قوانین سری یک خواممب



 به لیندا. کرد  کج  پرسننتاران اتاق سننمت به را راهش و داد تکان را سننرش جوزف
ست صندلب روی بر  و رفت اتاقش ش شمانش. ن ست را چ ش همه این تا ب  فتگبآ
 کرده  ترک را اشخانواده او. سننوختمب خودش برای دلش. کند  آرام را اشذهنب

 پناه بود، ٓامریکا در  پدرش اجدادی میراث که  تیمارستانب به هاآن از  اطالعبب و بود
 هوفب. بود آورده پناه جااین به اشپسنننرعمه با خود اجباری ازدواج از  بود؛ آورده
 چشمانش و  ذاشت  میز  روی را سرش هم باز  و د،سرکشی را آبش لیوان و کشید

ست را شمان. ب شت در  مادرش  ریان  چ ست نقش هایشپلک پ  دلتنگ چقدر . ب
 !بود مادرش  رم  آغوش

 کشید  دراز  وان در . رساند محبوبش وان و حمام به را خود ایلحظه  ذشت  از  بعد
. سننتب را چشننمانش. داد  وش  بود، پخش حال در  که  کالمببب موسننیقب به و

 .بود  رفته  بر  در  را ذهنش تمام نشدنبوصف آرامشب احساس

 حال در . رفت اتاقش به. پوشنننید را اشحوله و آمد بیرون وان از  سننناعتب از  بعد
ستن صدای با که  بود موهایش کردن  خشک  آرام هایبقدم با سالن از  چیزی شک

 .رفت سمت آن به

 قدم آرام. بود کرده  روشننن بکم  را اطراف فضننای آشنن زخانه، هایهالوژن نور  تنها
شتبرمب ستش سمت را ایسایه که  دا شت راه باغ به که  بزر ب تراس کنار   را  دا
 سنننمت به و کشنننید  عمیقب نفس. کردمب حس  لو  در  را قلبش ضنننربان. دید

ش زخانه شت، قرار  تراس رویبهرو و چ ش سمت در  که  آ  صدای. کرد  حرکت دا
ستاده اتاق سیاهب در  که  سایه آن صدادار  و بلند هاینفس  بر  خفیفب لرز  بود، ای

 اپن زیر . رسننید آشنن زخانه به آرام هایبقدم با. انداخت لیندا یبرهنه هایشننانه
ست ش شت قرار  خطری زنگ جاآن. ن ستقیم که  دا ستان به م صل تیمار  و بود مت

ستمب شید  عمیقب نفس. کند  باخبر  را جوزف توان شار  را زنگ و ک  صدای. داد ف
 چراغ و شنند بلند جایش از  سننرعت به لیندا. بود شننده نزدیک فرد نآ  هاینفس

 کشید؛  ایآسوده نفس خود، قدمب چند در  مایکل دیدن با. کرد  روشن را آش زخانه

 صورتش روی از  محوش لبخند او یشده مشت دستان و قرمز  چشمان دیدن با اما
 : فت  و رفت مایکل سمت به. دارد تن به حوله هنوز  نبود حواسش. شد پاک



 اومدی؟ جااین به چطور  مایکل -

 هیچ اما شد متوجه لیندا. شد کشیده  لیندا یبرهنه هایشانه سمت به مایکل نگاه
 ی وشه  رنگ کرم  هایمبل سمت به و  رفت  را او دست و نداد نشان العملبعکس
 : فت  و برد سالن

 .خوابه وقت االن. اتاقت تو ببرت بیاد جوزف تا بشین -

شید  خرناس و شد بلند مبل روی از  سرعت به مایکل  هم در  را ابروهایش لیندا. ک
 : فت  و کشید

 .خوایمب چب ببینم میام فردا اتاقت، برو حداقل زنب؛نمب که  حرف خب -

شار  و  رفت  را هایششانه و شد نزدیک او به مایکل  زانو به مجبور  را لیندا. داد ف
 خبری اما شود؛ مطلع جوزف آمدن از  تا دوخت تراس به را نگاهش لیندا. کرد  زدن

ست به لیندا. نبود جوزف از  شکب هایسنگ روی بر  مایکل خوا  زانو سالن رنگ م
 روی بر  او جلوی مایکل. لرزید هم باز  او. کرد  رخنه بدنش در  هاسنننگ سننرمای. زد

 : فت  و زد لبخندی لیندا. کشید  خرناس و کرد  باز  را دهانش. نشست زانوهایش

 اومدی؟ جااین که  خوایمب چب! مایکل تونبمب تماح. کن  تالش -

 را لیندا صنورت اجزای تمام مایکل نگاه. شند قفل لیندا چشنمان در  مایکل آبب نگاه
 یتیغه تا  رفته  کوچکش  اما عقابب، بینب و برجسننته کوتاه  پیشننانب از . کاویدمب

 ایلحظه. شتدا دوست خیلب را لیندا ب**ل کنار   خال اما اش؛ترقوه هایاستخوان
 .کرد  نگاه رنگ ایقهوه کوچک  خال آن به سکوت در 

. شد اتاق داخل جوزف. بر شتند سمت آن به دو هر  دیوار، به درب شدن کوبیده  با
 از  لیندا. کرد  پرت سننمتب به را او و داد شنندیدی فشننار  را لیندا هایشننانه مایکل

. زد صننندا را کلمای بلند جوزف که   فت  بلندی آخ دیوار  به کتفش  شننندن کوبیده
 جوزف به و شد بلند لیندا. زدمب فریاد و شکستمب را وسایل کنانخرناس مایکل
 : فت

 .کنممب صدات بمون، منتظر  بیرون برو -



 مبل روی بر  لیندا. شننند خارج اتاق از  جوزف و بسنننت را چشنننمانش درد از  لیندا
 :زد صدا را مایکل و نشست

 .اتاقت بری باید چون خوای؟مب چب بگو بیا حاال! رفت ببین... بسه -

. زد فریاد و کرد  پرت لیندا سمت به داشت، دست در  که  را برنزی یمجسمه مایکل
سمه تا کرد  خم چپ سمت به را سرش لیندا صابت سرش به مج  میان و نکند ا
 :شنید ایکلمه  مایکل هاینعره

 !نه... نه... نه -

 : فت  و رفت یکلما سمت به و شد بلند اششانه درد به توجهبب

 بزنب؟ حرف تونستب تو مایکل...! بگو دوباره -

 : فت  کرد  باز  را دهانش. شد خیره لیندا چشمان در  و کرد  سکوت مایکل

 .نه... ن... ن -

 لیندا  ردن  دور  را دسنننتانش و کشنننید  هم در  را هایشاخم مایکل اما خندید لیندا
 سختب به. افتاد سرفه به یندال. کردمب بیشتر  را دستانش فشار  لحظه هر  و پیچید
 : فت  و زد صدا را جوزف

 !کمک...  جوزف -

 را لیندا کرد  نگاه خودش به مایکل لحظه یک در . رفتمب تحلیل لحظه هر  صدایش
یاد کرد  شنننروع و کرد  رها ند  را هایشریش و زدن فر  در  را بخشآرام جوزف. ک

 .بود افتاده زمین روی بر  لیندا. کرد  تزریق مایکل  ردن

 کرد  کمک  او به و آورد لیندا برای آبب لیوان و کرد  رها زمین روی را مایکل جوزف
تاقش به تا  به سنننریع و کرد  تن به را پیراهنش لیندا اتفاقات این از  بعد. برود ا

 که  بود  رفته  اشخنده. کشننید  اششننانه و  ردن  به را دسننتش. برد پناه تختش
 .شد اضطراب و استرس به تبدیل سرعت به قبلش یلحظه آرامش چگونه



 قرار  بعد به لحظه همان از  لیندا دستور  به. برد اتاقش به سختب به را مایکل جوزف
 .نشود تکرار  هم باز  اتفاق این تا کند  قفل را اتاقش شب هر  شد

 از  بعد و شننند بلند تخت از . نیامد چشنننمانش به خواب کرد،  تالش چه هر  لیندا
 برایش مایکل زدن حرف. افتاد راه به تانتیمارس ساختمان سمت به لباس تعویض

شایند ستنمب اما بود خو شفته قدر این چیز  چه از  او دان  کلینیک  سمت به. بود آ
شک چنانهم اما بود عمیقب خواب در  ماریا. بزند سر  ماریا به تا رفت شه  از  ا  ی و

 .بود جاری چشمانش

 سنننخنرانب نمت. بود قهوه نوشنننیدن حال در . رفت اتاقش سنننمت به کلینیک  از 
سه شتمب را فردا یجل شمانش به خواب. نو  چرم صندلب روی جاهمان. آمد چ
 این به. کند  استراحت داشت وقت ساعت سه حداکثر . خوابید اتاقش رنگ مشکب

 و کشننید  ایخمیازه کنند؟مب موافقت جدید قوانین با آیا که  کردمب فکر  موضننوع
 .بست را چشمانش

*** 

 آرامب «بفرمایید» و  شود  چشم سختب به اتاقش پبدر پب هایزدن در  شنیدن از 
 . فت

 : فت.  شد اتاق وارد جوزف و شد باز  سرعت به درب

ستن منتظر  ساعتهنیم داراسهام! چنده؟ ساعت دونینمب خانم - شنایدر  آقای! ه  ِا
 .هستن عصبانب خیلب

 : فت  و کشید  اشپیشانب به دستب لیندا

 .کن  پذیرایب ازشون. جاماون دیگه دقیقه پنج برو، -

ساژ  را  ردنش.  شد بلند صندلب روی از  شمانش و داد ما ست را چ   ردن  درد. ب
 رفت داشت اتاقش در  که  کوچکب  روشویب سمت به. دادمب آزار  را او شدیدا   لیندا

 با. کردمب یادآوری را او تٔاخیر  رنگش مشننکب مچب سنناعت. زد آب را صننورتش و



 کنفرانس  اتاق وارد و رفت باال یطبقه به و شننتبردا را سننخنرانب یبر ه سننرعت
 .داشتند حضور  دار سهام نفر  پنج هر . شد

 :کرد  خود متن خواندن به شروع معطلببب سالم از  بعد لیندا

ستان شما مقدم خیر  و سالم - شتم که  تٔاخیری از .  رامب  دو  اما خوام،مب عذر  دا
 قوانین سننری یک کردممب فکر  چون دادم تشننکیل دلیل این به رو  ردهمایب  این
 .بشن جایگزین باید سری یک و نقض باید

شان فقط نفر  پنج هر  شان هاحرف این  ویا  داند؛مب تکان را سرهای . نبود مهم برای
 حرف کسهیچ دید که  زمانب لیندا. کردمب نگاه سننناعتش به دائما   هاآن از  یکب
 :کرد  صحبت به شروع دوباره زند،نمب

صد اول -  کنممب حذف کامال    رو برق اتاق... یک. بگم رو شده نقض وانینق دارم ق
ستفاده قابل کجا  هیچ ایده این چون ست؛ ا صمیم کهاین دوم نی ستاران دارم ت  پر

 شننوند نگهداری پرسننتار  یک توسننط بیمار  دو هر  حداقل تا کنم  اسننتخدام بیشننتری
 جااین ایبر  که  هست این سوم است؛ سنگینب مسئولیت بیمار  پنج نگهداری چون
 .شوند تعویض ساعت دوازده هر  کهاین نه باشد، نفر  یک روزانه دکترها باید

 : فت  سالوانب خانم که  نشست خود صندلب روی بر 

 باید من االن اما بده انجام خوبه، دونبمب کاری  هر . نداره ایرادی هیچ من نظر  از  -
 .اومده پیش کاری  برم

 : فت  لیندا که  رفت سالوانب خانم

 هایبقسمت هم و رنگ هم. داره بازسازی به احتیاج ساختمان بگم باید آخر  در  و -
 .کنن  تغییر  باید

 چاق، و چروک صورتب و هم در  شده تنیده و سفید ابروانب با پیرمردی که  ریچارد
شسته لیندا رویبهرو  میز  روی آلودشپف یزده بیرون و درشت چشمان با بود، ن

 : فت  و کوبید



 هستیم، جااین دار سرمایه چون ما مگه! تراشبمب خرج داری شما مساکت چب هر  -
 !کنیم؟  جااین خرج باید داریم پول چب هر 

 : فت   ذاشت  میز  روی را دستش و کرد  لوله بود، دستش که  را هایببر ه لیندا

 ست؟اضافه خرج نظرتون از  بازسازی واقعا   سال بیست از  بعد ریچارد آقای -

ستاد ریچارد  تکان بود، اشافتاده و بزرگ شکم زیر  که  را رنگش ایقهوه لوار ش و ای
 :داد ادامه لیندا. افتاد زدن نفس به و خورد تکان هم هایششانه که  داد

 یا سیاه به طوسیش رنگ که  شده پر  کثیفب  و خون از  قدر آن هااتاق بعضب دیوار  -
 .شده تبدیل ایقهوه

 : فت  همه به رو و دایستا بود، منظم همیشه مردی که  اشنایدر 

 .زننمب منطقب هایحرف ولب داشتن، که  تٔاخیر  -

 اما ماند ثابت لیندا یشنننده کبود   ردن  یخیره نگاهش ایلحظه. کرد  لیندا به رو
 : فت  کرد  جور  و جمع را خودش سریع

 کمترین  با... اما بدین انجام هست، الزم کنیدمب فکر  کاری  هر  میگم بقیه طرف از  -
 .هزینه

 به خندان لیندا. شوند جایگزین قوانین تمام شد قرار . رسید اتمام به جلسه توافق با
 .افتاد راه به اتاقش سمت

 

 حقوق با پرستار  استخدام براساس متنب مارتین پرستار  کمک  با قهوه خوردن از  بعد
 .کنند  چاپ تا دادند مجالت و هاروزنامه به را آن و نوشتن باال

 به. کرد  خطور  ذهنش به فکری که  بود اتاقش پیچ  لدان  کردن  هرس حال در  لیندا
تاق تمام تعداد به تا  فت  جوزف  تیغ بدون اما کاکتوس  های لدان  جاآن هایا
له در . بخرد قا نده ایم مام کاکتوس  بود خوا  اطرافش از  را منفب هایانرژی ت

 وز ر  دو تنها. هسنننت مفید بیمارانش روحیه برای  فتمب او به حسنننب.  یردمب



 پرستار  سب حدود. کند  استخدام را خواستمب که  پرستارانب تعداد تا کشید  طول
 به راجع هرکدام اما. بسنن ارد پرسننتار  پنجاه این به را بیمار  صنند تا کرد  اسننتخدام

 با اما چرا دانستنمب هم خودش. دادنمب را جوابشان او پرسیدندمب سوال مایکل
یک هایشم هم که  مایکلب به دختران شننندن نزد تاه  را و  هم و بود کرده  کو

 لبخند به همچنان مایکل هرچند.  رفتمب دلهره بود تراشنننیده را هایشریش
 و روشننن چشننمان و بلند قد و ورزیده هیکل اما. کردمب نگاه غیض با پرسننتاران

 .بود جذاب پرستاران تمام برای او اخم حتب

  اهب  و اخمبب یندال هایحرف به  اهب.  بود یافته کاهش  او تشنننجات شنندت از 
 .زدمب محوی لبخند

 تنها داد،مب انجام خودش را مایکل از  پرسننتاری. داشننت خود درون حسننب لیندا
کل که  بود این رادالف دکتر  و هاوس دکتر  برای دلیلش ماد کس  هیچ به مای  اعت
 .ندارد

 ز ا نشانه این بود؛ کرده  تغییر  تیره سبز  به لباسش رنگ زدمب قدم اتاقش در  مایکل
 او. بود جذاب برایش سقف هایترک خوردن تکان همچنان اما. بود او روان بهبود
 با توانستمب که  بود لیندا زبانش هم تنها. بر ردد سرزمینش به خواستمب دلش

 خواسننتمب آزاد هوای دلش بود ایسننتاده اتاقش پنجره کنار .  کند  برقرار  ارتباط او
 بلندش هایخنده صننندای بود رفته شیاد اما خواسنننتمب لبخند دلش. تنها اما

 تشنننج از  را او که  فکری تنها نشننیندمب خود آهنب تخت روی. اسننت بوده چگونه
 تا کرد،مب فکر  لیندا لبخند و قیافه به روزها و هاساعت. بود لیندا فکر  کرد،مب دور 
 .باشد آرام

  

 

 بر  تانیا. شنندند تانیا اتاق وارد بود شننده منتقل تاز ب به که  پرسننتاری همراه لیندا
 اتاق وسننط لیندا. بود ریخته صننورتش روی را موهایش. بود خوابیده تخت روی

 :داد توضیح جوان پرستار  برای و ایستاد



 تقریبا االن و کنه  حل رو اون نتونسننته که  داره بزر ب مشننکل تانیا ویولت، ببین-
 .تخته روی خوابیدن کارش  ساله پنج

 در  کنار   صننندلب روی و زد  وشننش  پشننت را رنگش مشننکب کوتاه  موهای ویولت
 .نشست

 : فت  زد کنار   را موهایش رود،مب تانیا تخت سمت به لیندا

صادفب از  بعد- شت دختر  هم و خوزه هم شد باعث که  ت شین تو اشساله ه  ما
 دسنننتش از  کاری  هیچ و بیرون میشنننه پرت ماشنننین از  فقط تانیا و بگیرند آتش

 .داره نباتب زند ب یک برنمیاد،

 : فت  و ایستاد لیندا کنار   و شد بلند ولتوی

 بشه؟ خوب که  نداره راهب هیچ یعنب-

 : فت  و کشید  رز  صورت به دستب لیندا

 .بشه خوب خوادنمب که  شده وارد بهش بزر ب شوک اما خوبه حالش تانیا -

 : فت  و رفت اتاق درب ورودی سمت به ویولت

 .دممب انجام براش بربیاد دستم از  هرکاری -

 به ویولت و رفت مایکل اتاق سمت به لیندا. شدند خارج اتاق از  ویولت همراه ندالی
 .ِرست اتاق سمت

 : فت.  کرد  اخم و نشست مایکل رویبهرو لیندا

 کنه؟  کوتاه  جوزف نذاشتب رو ریشت هم باز  که  تو -

شتش و انداخت نگاهب لیندا به. خندید و کرد  نگاه سقف به مایکل . کرد  او به را پ
 العملعکس دقیق انقدر  هایشحرف به حال به تا! کرد  تعجب مایکل کار   این از  الیند

 : فت  و کرد  نوازش را موهایش رفت مایکل سمت به. بود نداده نشان

 بشم؟ متوجه کنب  نقاشب خوایمب! بشب؟ دلگیر  من از  شده باعث چب مایکل-



 و بر ه ندالی. کرد  دراز  را دسننتش و نشننسننت تخت روی دقیقه چند از  بعد مایکل
 نوشتن حال در  لیندا و کرد  کشیدن  به شروع مایکل.  ذاشت  دستش در  را مدادی
 دلخوری از  نشان که  دهد نشان العملبعکس بود توانسته که  بود مایکل حال شرح
 .بداند را کار   این دلیل مایکل بود امیدوار  لیندا. دارد

 داخل پسننری و بود دور  اتاقب از  که  بود کشننیده  را دختری مایکل ای،لحظه از  بعد
 .کردمب نگاه در  به اتاق

 : فت  و کرد  نگاه نقاشب به دقت با ایلحظه چند لیندا

 بودی؟ من منتظر  واقعا-

 به لیندا. شد خیره اتاق درب به هم باز  فقط و نداد نشان العملب عکس هیچ مایکل
 نگاه ببیند مایک ریش و مو خرمن بین از  را آن بود توانسننته تاز ب به که  ایچهره
 هایب**ل از  تر جذاب لیندا نظر  از  مایکل مستطیلب و بزرگ یچانه وسط چال. کرد
 نشست تخت روی کنارش.  بود بور  و پهن ابروهایش. بود کوچکش  پیشانب و پهن

 : فت  و  ذاشت  مایکل دست روی بر  را دستش و

 بخش ز ا بیمارها بعضنننب جایببهجا هایکار   در یر  روزی چند من عزیز  مایکل -
 .بودم دیگه جای به خودمون

 .کشید  دراز  خود جای سر  لیندا به توجه بدون مایکل

 .کرد  خم زانو از  را دیگری و کرد  دراز  را پاهایش از  یکب

ضب صورت به مایکل شت عالقه خیلب شد، خیره لیندا بی . کند  صحبت لیندا با دا
 برایش را دبو آورده وجود به برایش قبلب عشننق که  مشننکالتب تمام داشننت قصنند

ضیح شت. دهد تو شاره انگ ست ا ستش د  هایب**ل نزدیکب تا کندمب بلند را را
 با مایکل. کشدمب هم در  را ابروهایش و کشدمب عقب را سرش لیندا. بردمب لیندا
 : ویدمب فریاد

 !ننننه... نه-



 ر با اولین. کندمب نگاه مایکل یبرافروخته صننورت به شننودمب بلند جایش از  لیندا
 به مایکل مسنننتطیلب صنننورت. دیدمب را او یبرافروخته و ریش بدون صنننورت
 کهزمانب تا. بود شنننده اضنننافه روشننننش و پیوسنننته ابروهای بین اخم جذابیت

شانده را او هایب**ل روی بر  بلندش هایریش شده متوجه لیندا. بود پو  او بود ن
 س رد مشغولش یفظهحا به.  یردمب دندان به را پایینش ب**ل عصبانیت هنگام

 دسنننت از  که  آورد یاد به لیندا مایکل، یدوباره فریاد با. بنویسننند اشپرونده در  تا
 تخت روی از  مایکل. رفت اتاق درب سمت به و شد بلند. است شده ناراحت مایکل

ساند اتاق در  به زودتر  را خود بلند هایبقدم با و شد بلند ست را در  و ر  آن به و ب
شت سعب که  صدایب با و زد کمر   به را دستش دو الیند. داد تکیه شود بلند تا دا  ن
 : فت

 !کنبمب اذیت داری حد از  بیش امروز  مایکل-

بال به و چرخاند اتاق در  را نگاهش مایکل  و نیافت را آن.  شنننتمب چیزی دن
 :کشید  فریاد دوباره

 ...!نه... نه-

ستش رفت مایکل سمت به لیندا شان به  رفت  را د ستان ستش. کرد  اهنگ د  در  د
 آرام  یرد،مب را خود نوپای کودک  دست که  پدرانب مانند. شد پنهان مایکل مشت

 وقتب چند او. کرد  نگاه را مایکل رفته  ود  های ونه  لیندا. رفتند تخت سنننمت به
 شننده هایش ونه  اسننتخوان شنندن پدیدار  موجب این. بود کرده  غذا اعتصنناب بود
 سفیدش روپوش جیب از  خودکاری و کاغذ  لیندا. نشست تخت روی به مایکل. بود

 لیندا. کرد  کشننیدن  به شننروع سننرعت به مایکل.  رفت  مایکل سننمت به و درآورد
ست فقط اندک زماِن  این در  و بود او محو شت دو  هایرفتار  دلیل زودتر  هرچه دا

صبب شستن با. بداند را مایکل ع . آمد بیرون فکر  از  هم لیندا تخت، روی بر  مایکل ن
 نگاه تخت روی کاغذ  به فقط مایکل اما. دهد نشان او به را کاغذ  مایکل تا کرد  صبر 
شک. کرد  نگاه تخت یرو کاغذ  به لیندا. کردمب شمانش در  ا  را کاغذ  و زد حلقه چ

 : فت  و زد کردمب نگاه او به اخم با که  مایکل به لبخندی. برداشت



 من و تو برای بزرگ پیشنننرفت یه این مایکل خودته؟ تالش حاصنننل این واقعا-
 .هست

 لیندا به قبل دقیقه چند اخم همان با و. نداشت لیندا هایحرف این از  درکب مایکل
 : فت  و برداشت را کاغذ  لیندا که  کردمب نگاه کاغذ  به بعد و

 نگه خودم پیش یاد اری نوشننتب رو اسننمم بار  اولین برای که  رو نوشننته این من-
 .دارممب

 روی بر  و. داد فشار  قلبش روی و کشید  دستش از  مایکل شتبردا را کاغذ  تا لیندا
 دو با را چشننمش ی وشننه  اشننک لیندا. کرد  لیندا به را پشننتش کشننید  دراز  تخت

 در  را مایکل پیشنننرفت این تا رفت، خودش اتاق سنننمت به و کرد  پاک انگشنننت
 .کند  درج اشپرونده

شید  عمیقب نفس  کردِن   ضمیمه از  عدب. کرد  سر رم مایکل یپرونده با را خود و ک
شتن، یادآوردی به  بلند صدای و اتاقش درب شدن کوبیده  با. خورد آب لیوانب نو

 لیندا به را خود سننریع کامرون.  افتاد سننرفه به پشننتش، رنگ کرم  دیوار  به درب
 لیندا. آید بیرون بود، پریده  لویش  به که  آبب تا کوبیدمب کمرش  بر  آرام و رسنناند
 و نوشید آب ایجرعه لیندا بالفاصله. داردنگه دست کامرون  تا آورد باال را دستش

 : فت

 شدی؟ اتاق وارد اینجوری شده چب -

 : فت  و بست را ریزش چشمان و کوبید  کوتاهش  پیشانب به دست با کامرون

 .کشنمب رو دیگه هم دارن الیزا و مار ارین! دکتر وای -

 :فت    ذاشت  محبوبش میز  روی بر  آرام را لیوانش لیندا

 فکر  کاری  هر  بگیری؟ اجازه من از  اومدی چرا پس نیسنننتب؟ الیزا پرسنننتارِ  مگه -
سته کنبمب ست دختران بخش االن از  بده، انجام در . س ردممب بهت رو ساله بی
 .نکشتن رو خودشون تا برو حاال



 خیره لیندا به بود اشپیشننانب روی بر  همچنان که  دسننتب و باز  دهانب با کامرون
 از  که.  کوبید  میز  روی بر  دسنننت با و کشنننید  هم در  را ابروهایش لیندا. بود مانده
 و کرد  مشت را دستش درد، به توجهبب. افتاد  ز ز   به دستش پوست ضربه شدت

 : فت  بلند تقریبا صدای با

 ...!وایستاده هنوز . دیگه برو دِ  -

. بست را چشمانش و کشید  پوفب لیندا. شد اتاق وارد کامرون  خروج از  بعد جوزف
 :کرد  فوت را دستش کف

 شده؟ چب جوزف بگو-

 با بود  ذاشننته  اشسننینه قفسننه روی را دسننتش که  حالب در  و زنان نفس جوزف
 : فت  منقطع کلماتب

ستان از  نفر  چند دکتر  خانم- ست آوردن، مریض یک تگزاس تیمار سب مازوخی  جن
 .بمونه جااین باید میگن نداریم رو نگهداریش شرایط ما  ممب هرچب. داره

شاره انگشت دو با  و شد بلند صندلب روی از  و داد فشار  را اششقیقه شست، و ا
 اتاق از  و انداخت صندلب به نگاهب فقط لیندا. افتاد زمین روی بر  پشت از  صندلب
 اشسننانتب پنج پاشنننه هایکفش  تلق تلق صنندای که  بلند هایبقدم با. شنند خارج

ست را سالن سکوت  ورودی درب نزدیکب که  کنند ان  همراجع اتاق سمت به شک
 .رفت داشت قرار 

 

 نشان شده قرمز  صورتب و کشیده  هم در  ابروهایب. شد وارد و کرد،  باز  را اتاق درب
صبانیت از  شت را رنگش طالیب موهای. بود شدیدش ع  صندلب روی و زد  وش  پ

 .خواند و  رفت  دست در  را بیمار  پرونده حرفبب. نشست اتاق رنگ کرم

 شدید هایشکنجه مانند مخالف جنس آزار  از  که  جنسب مازوخیست. فیِدلو رابرت)
 جوان دختر  دو قتل به متهم راه این در  او. بردمب لذت رابطه از  قبل مرگ حد در 



ست شده  رابطه زیادی دختران و زنان با راحت شغلب موقعیت به توجه با او و ا
 (...و است داشته

 : فت  چهره حالت همان با و بست را پرونده لیندا

 .معذورم بیمار  این پذیرفتن از -

 مدادی نوک کت  داخلب جیب از  بود نشنننسنننته لیندا رویروبه که  قدی بلند مرد
 لیندا. پریدمب بیرون دهانش آب دائما صحبت حین در . کشید  بیرون پاکتب رنگش

 : فت  و شد بلند صندلب روی از  دلیل همین به

 .کنممب رد رو درخواستشون خونمب رو رئیستون ینامه اینکه بدون-

 در  بدون و رفت فردریک اتاق سمت به و شد خارج اتاق از  دیگری صحبت بدون و
 زیاد محاسننبات از  که  ایسنناله هجده ینابغه پسننر  فردریک. شنند اتاقش وارد زدن

 لیندا. بود لیندا میهمان مدتب شدن، آرام برای. بود مضطرب دائم و پریشان روانش
 بود هوا روی بر  انگشننتانش با کردن  حسنناب و شننمردن حال در  چنانهم که  او به

 :پرسید و کرد  نگاه

 کنب؟مب حساب چب االن فردریک-

 با و برداشننت اشعقابب بینب روی از  را  ردش  شننیشننه فرم بدون عینک فردریک
 به را لیندا تا. کرد  بلند را دسنننتش و کرد  نگاه لیندا به ریزشنننده ایقهوه چشنننمان

 کرد  فرو او فر  و بلوند موهای در  را راستش دست لیندا. کند  دعوت کوتاهب  سکوت
 : فت  هم باز  و

 .پسر بده استراحت مغزت این به بسه-

 : فت  غرلندکنان فردریک که  نشست تخت روی

. شننمردممب رو شننیری راه هایکهکشننان  تعداد داشننتم! بودما آخرش... آه... آه-
 تعداد به هم باز  تعدادشنننون ببینم تا. کردممب اندونزی های وزن  تعداد ضنننربدر 
 .نه یا رسهمب زنهمب زمین دور  به ماه که  دورهایب



 :پرسید او از  کوتاهب  مکث از  بعد کشید،  پایین سمت به و داد چین را لبانش لیندا

 برسب؟ کجا  به خوایمب چب؟ آخرش کتاب  حساب همه این حاال-

شمانش و زد اشبینب نوک روی بر  را عینکش دوباره فردریک شار  کمب  را چ  داد ف
 : فت  و کرد   شاد  را ریز  ایقهوه ینقطه دو آن امکان حد تا و کرد  باز  و

 بگن بهم مردم که  وقتب تا بدم انجام عجیب محاسنننبات انقدر  دارم قصننند من-
 .پیرحساب

 آنقدر . دوخت فردریک عریان یباالتنه به را نگاهش و انداخت باال را اششانه لیندا
 بلند کرد  اشنناره او به. بود مشنناهده و شننمارش قابل هایشدنده تمام که  بود الغر 
 : فت  شد

 فکرت اتاقِ  از  باش مطمئن ببینه رادالف دکتر  ا ه. کن  تنت رو لباسنننت فردریک-
 .کنهمب محرومت

 را جوزف داشت، قرار  اجتماعات سالن انتهایش که  راهرویب در  تا شد خارج اتاق از 
سازی بود قرار  هک  را اتاقب هر  لیندا. دید  و اجتماعات سالن به را بیمارش شود، باز

 مثل اما. داشنننت الزم زیادی زمان کار   روش این با. فرسنننتادمب کنفرانس  سنننالن
 را اشپیشننانب عرق جوزف. دانسننتمب خود کار   الویت را بیماران امنیت همیشننه

 ندالی. کرد  کشیدن  نفس به شروع و  ذاشت  زانوانش روی را دستانش و کرد  پاک
 :پرسید و داد ماساژ  کمب  را جوزف کمر   راست دست با

 پریشونب؟ انقدر  افتاده اتفاقب چه جو-

 میان. رفتمب پایین باال مدام اشسنننینه یقفسنننه همچنان اما ایسنننتاد جوزف
 : فت  اشمنقطع هاینفس

 .زده رو ر ش... جردن... دکتر خانم -

 به و. بود افسننرده یمارانب راهروی در  که  جردن اتاق سننمت به سننرعت به لیندا
 بار  یک دویدن حال در . بود او مخصننوص اتاق آخرین اشافسننرد ب شنندت خاطر 
 او اتاق وارد سننرعت با اش،مچ درد به توجه بدون او اما خورد پیچ راسننتش پای



 صدا پر  را نفسش. دید خونش از  شده قرمز  یملحفه روی بر  حالبب را جردن. شد
 جراحب تیغ یافتن از  بعد. بردن کلینیک  به را او مرونکا  و جوزف همراه و کرد  فوت

 پرتب حواس از  کلینیک  به اتاقش بودن نزدیک خاطر  به برد؛ پب موضنننوع این به
ستفاده رادالف  همکاری سال شش از  بعد موضوع همین خاطر  به. بود کرده  سوءا

. کرد  جاخرا مسنننئولتببب همچنین و بیماران با رفتاری بد خاطر  به را او رادالف با
تاق تا داد دسنننتور  تاق با را جردن ا ند  عوض مری ا بل. کن کار  از  ق  در  او چون این
. نشست جردن سر  باال. کند  بازسازی را اتاقش  رفت  تصمیم بود بستری کلینیک

. ندهد را لیندا سننوال جواب تا دادمب ترجیح را سننقف به کردن  نگاه حتب که  او به
 .نداد تکان را هایشپلک او ید،کوب  میز  روی را دستش لیندا وقتب حتب

 با و بود خم جردن صننورت روی بر  کمر   از . شنند خیز نیم برافروخته صننورتب با لیندا
 آن و کرد  باز  را چشمانش بخواهد آنکهبب جردن. زد صدا را او بلندی نسبتا صدای

 و نزد، حرفب و کشنننید  پوفب. دوخت لیندا صنننورت به را رنگ مشنننکب  وی  دو
 دستش برید ب ناحیه در  شدیدی سوزش. بر رداند راستش سمت به را صورتش

 تا داشنننتمب نگه باز  انقدر  یا کردمب مشنننت را هایشپنجه مدام. کردمب حس
 : فت  نشست سرجایش لیندا. دهد کاهش  را دردش و شود منقبض

عا جردن،- فه  داری واق گه آخه. کنبمب امکال جای  دی تت ک یه رو دسننن  کنم؟  بخ
 بسنه. آورده اضنافه  وشنت  بادام یه اندازه دسنتات تجف مچ روی بکش خجالت

 بدی؟ آزار  رو خودت اینقدر  هابچه مثل خوایمب کب  تا دیگه

 نگاهش و. بود دستش هایغضروف شکستن حال در  کالفه  و کرد  سکوت ایلحظه
 .بدهد او به جوابب شاید تا دوخت جردن دست به را

 : فت  و کند  هانسخه ز ا ایبر ه. شد کالفه  جردن مدت طوالنب سکوت از 

 زیاد رو داروهات دوز  منم. شدن بهتر  برای نکن همکاری من با جردن، قبوله باشه-
 .کنب  فکر  چیزا این به حتب نتونب دیگه تا کنممب

 سننباسننتین اتاق با را جردن اتاق حتما تا سنن رد جوزف به و شنند خارج کلینیک  از 
 آن به را جردن راحت خیال با بود شده بازسازی سباستین اتاق چون و کند  عوض



ستین اما. کردند  منتقل اتاق  رنگ جدیدش اتاق تا شد منتقل کنفراس  اتاق به سبا
 سمت به بود داشته نگهشان باز  زور  به خستگب شدت از  که  چشمانب با لیندا. شود
 قاب به خانه در . رفت اشخانه سنننمت به او به نکاتب  فتن  با. رفت جوزف اتاق

 آبب سلطنتب لباس آن در  مادرش دیدن با. شد خیره بود یوار د به که  بزر ب عکس
 دسننت به عصننا پدرش و بود نشننسننته ای هواره  صننندلب بر  که  چین پر  ایفیروزه
 عکس در  حسابب قرمزش  ردن  دستمال که  مشکب شلوار  کت  با مادر  راست سمت

شک کرد،مب خودنمایب شمانش از  ا شک. افتاد راه چ ست کف  با را هایشا  پاک د
 فرش سنگ روی بر . برود اتاقش به تا رفت شکل بیضب سالن چپ سمت به و دکر 

ست را هاسنگ خنکای زدمب قدم برهنه پا سالن شت دو شور   برای دلش. دا  و ک
 جین شلوار  همان با لباس تعویض بدون حالبب. بود شده تنگ اشپدری سرزمین

 با  رفت  تصنننمیم لحظه یک در . کشنننید  دراز  تخت روی بر  مشنننکب کوتاه  تاپ و
 نفس برداشننت، را تلفن. برخاسننت تخت روی از  سننرعت به. بگیرد تماس مادرش
شاره انگشت با.  رفت  را اول شماره و کشید  عمیقب  مکث ایلحظه عدد هر  برای ا

 و کشننید  عمیقب نفس و بسننت را چشننمانش. رسننید پایانب شننماره به تا کردمب
 .کرد  مشت تلفن نزدیکب در  را دستش

صله  وشش  از  را تلفن و کشید  عمیقب نفس  را انگشتش محکمب پوف با و داد فا
شار  صفر  روی بر  ضطرب. داد ف شیدمب نفس تند و بود م . شد طوالنب انتظارش ک

شش  در  پبدر پب هایبوق شت مرگ زنگ مانند  و  عرق. شدمب نواخته هم سر  پ
 از  را تلفن. شنندمب ناپدید شننلوار  کمر   در  و خوردمب سننر  کمرش  یتیغه از  سننردی

 را تلفن  وشننب.  شنند اشننغال بوق به تبدیل درپبپب هایبوق. کرد  جدا  وشننش
 : فت  و داد تکان صورتش جلوی

 هاینشست و مهمونب هم باز  حتما. نبودین اما  رفتم  تصمیم سال همه این بعد-
 .شانسلطنتب

 با. کرد  باز  را هایشلباس کشوی.   ذاشت  دستگاه روی را  وشب  آرام و زد لبخندی
 شدمب مجازات کلب  و پوشیدمب پدرش خانه در  که  رنگش زرد شلوارک تاپ ندید

. نشناند هایشب**ل بر  لبخندی کند،نمب تن به پیراهن چرا که  موضنوع این برای



 کشو  و برداشت را لباس همان. هست اش ذشته  خاطرات مرور  شِب  امشب  ویب
 : فت  و شد خیره خود به آیینه در . بست را

 !ردم؟ک   ریه  کب  من-

 کمد  از  هایشلباس تعویض از  بعد و انداخت باال را اشافتاده و ظریف هایشنننانه
 آلبوم کردمب استفاده آن از  شخصب وسایل انباری عنوان به که  تخت، کنار   دیواری

 تا کاوید  را اطراف چشم با. رفت پذیرایب اتاق سمت به و برداشت را اشخانواد ب
 قالیچه و شومینه دیدن با. کند  پیدا اشقدیمب هایعکس دیدن برای مناسب جایب
ضب لبخند آن جلوی رنگ کرم   رد شاند صورتش بر  عری  آن به کمب  سرعت با و ن

 و درآورد را بود مچش دور  که  کشننب.   ذاشننت  زمین روی را آلبوم. رفت سننمت
هایش، جلوی مان مو ندازههم که  هایشچتری ه هایش باقب ا نار   از  را بود مو  ک
 را آلبوم و نشست زانو چهار . بست سرش باالی کج  صورت به و .کرد  جمع  وش

نار   که  خودشنننان خانواد ب عکس عکس؛ اولین. کرد  باز   دوقلویش برادرش ک
. کردمب نوازش را برادرش صورت اشاره انگشت نوک با و کردمب نگاه بود ایستاده

 ندبود کرده  کسننب  موفقیت رشننته یک در  دو هر  که  التحصننیلبفارغ یخاطره یا
 .افتاد

*** 

شت شدمب رد کنارش  از  که  خدمتکار  سینب از  شربتب  با زدن قهقه حال در  و بردا
 .ببرد بین از  را  لویش  و ب**ل خشکب تا. سرکشید نفس یک را آن دوستانش

 اشمعده شدن داغ معده، تا  لو  از  سوزش کرد،  تجربه را بد حس چند همزمان اما
ید آوردن باال و  لو  به تلخ ایماده هجوم و عده اسننن  روی بر  آن پخش و اشم

 زدن جیغ و خودش افتادن باعث اتفاق این. داشنت زیادی وسنواس که  دوسنتش
 .شد بزر شان جشن خوردن بهم و اطرافیان

عد ندان عکس به جشنننن خاطرات مرور  و هاعکس دیدن از  ب  بزر ش عموی خا
سید شته هب و زد ورق را صفحه سریع شد، خیره موریس عکس به اخم با. ر  ینو
 :کرد  دقت آلبوم پایان



 .نکردیم درک را همدیگر  کدام  هیچ وقتهیچ اما است، همیشگب بودنمان-

ست را البوم صله و ب ستاده ساعت آونگ صدای با. رفت اتاقش سمت به بالفا  ای
 دو عدد که  شند کشنیده  آن هایعقربه به راه بین نگاهش سنتون کنار   رنگ طالیب
 .دادمب نشان را شب نیمه

مان با باس ه فت رختخواب به هال هایش کش  فقط و ر  روی بر  کرد  باز  را مو
 روزها این چقدر . شننند کشنننیده  مایکل به ذهنش کشنننید  دراز  خنک خوابخوش
 لبخندی همراه. بود جذاب برایش مایکل قیافه و رفتار  چقدر . داشت اهمیت برایش

 .کرد  دعوت چشمانش به را خواب بود هایشب**ل بر  که

*** 

 اتاق سکوت تخت زده زنگ هایآهن جیر  جیر  صدای هم باز  شد، بلند تخت یرو از 
 به راضنب مایکل اما. بودند حیاط در  بیماران همه ایسنتاد پنجره کنار .  شنکسنت را

صمیم هم او بود نیامده دیدنش به لیندا صبح از . نبود رفتن  در  را خود بود  رفته  ت
 .کند  حبس اتاق

 به دفعه هر  و بود دیوار  سنننمت به دویدن لحا در  که  ماند مردی خیره نگاهش
 اما بود، کرده  تکرار  را کار   این بار  ده شاید. کوبیدمب دیوار  به راستش کتف  با شدت

 تخت سنننمت به العملبعکس هیچ بدون مایکل. کردمب تکرار  را کار   همان هم باز 
 تداشنگه دست دفعه یک. کرد  نوشتن به شروع الفبا حروف یبر ه روی از  و رفت

شمانش جلوی و آورد باال را بر ه و شت نگه چ  لبانش کرد  نگاه ایلحظه چند و دا
 را حروفب هیچ کرد  تالش چه هر  اما. خواندن به کرد  شنننروع و کرد  جدا هم از  را

ست صوات فقط کند  َادا نتوان شخص ا  شنیدن با. شدمب خارج اشهنجره از  نام
 هم در  را ابروهایش و تبر شنن در  سننمت به مانده باز  دهان با زدن کف  صنندای
 بیرون به و بسننت را دهانش و کرد  باز  را اخمش سننایمون دکتر  دیدن با. کشننید

 :شنید را سایمون دکتر  صدای که  شد خیره

 حیاط تو نبود بهتر  کنب؟  صنننحبت کنبمب تالش داری بینممب عزیز، مایکل به به-
 رفتب؟مب



 بر  بود بلد را نوشنننتنش ز طر  و معنب تنها که  کلمه  یک فقط دکتر  جواب در  مایکل
 :نوشت کاغذ  روی

 ...لیندا -

 و کشننید  بیرن مایکل پهن هایپنجه بین از  را کاغذ  و آمد تر نزدیک سننایمون دکتر 
 : فت

ستم جاش به من نمیاد، روزی چند. شده مریض نداره، خوبب حال لیندا-  کاری.  ه
 .بگو داری

 جااین به ورودش اول روز  که  هایبشننانه و کرد  مشننت را دسننتش در  بر ه مایکل
شت زیادی پهنای ضالتش تمام امروزه. دا  کرد  لرزیدن به شروع بود رفته تحلیل ع

شید  فریاد و شت را تخت روی هایورق تمام. ک  سایمون دکتر  سمت به و کرد  م
 .کرد  پرتاب

 سننمت به و کردمب مهار  دسننت با را شنندمب پرت سننمتش به که  کاغذهایب  دکتر 
 و نشنننسنننت او کنار   رسنننید تخت به که  زمانب. داشنننتمب بر  قدم آرام مایکل
 : فت  و داشتنگه را هایششانه

 کنب؟مب جوریاین خودت با چرا. کنه  استراحت باید ستخسته فقط لیندا مایکل،-

ست با. زدمب فریاد همچنان اما شد کم  مایکل هایشانه لرزش ستش د ست را  د
 بلندتری صنندای با دکتر  که  شنند بلند و انداخت پایین اششننانه از  محکم را دکتر 
 : فت

شون چون شده تنگ خانوادش برای دلش فقط لیندا مایکل -  بره تونهنمب دوره از
 .بیاد کنار   دلتنگب این با بتونه  رفته  مرخصب روز  چند همین برای. دیدنشون

 به کوبیدن  مشت کرد  شروع. نشد متوجه را دکتر  هایحرف از  کدام  هیچ مایکل اما
 صنندای با پنجره یشننیشننه که  پنجره به کوبید  و کند  را فرنگب توالت درب و دیوار 
 حیاط سمت به. شد خارج اتاقش از  و کرد  استفاده فرصت از  مایکل. شکست بدی
 همان به چشمش دهد، انجام کاری  چه باید دانستنمب ایستاد حیاط وسط. رفت



 سر . رفت مو بب مرد همان سمت به. کوبیدمب دیوار  به را خودش که  افتاد مردی
 کتف  بعد،با و دویدمب عقب از  او همراه مایکل. زدمب برق خورشنننید نور  زیر  مرد
شد آرام هم باز  تکرار  بار  چند از  بعد کوبید،مب دیوار  به را خود  فریاد کرد  شروع. ن
 را خود احتیاط بب و دویدمب را تیمارسنننتان بزرگ حیاط دور  دورتا دویدن، و زدن

 :ایستاد پسری صدای شنیدن با. کوبیدمب مردها و هازن به

شکار؟ آقای - شه ورز  اعدام رو مامانم نذارم دیوار  ور اون برم تا کنب  بلند رو من می
 کنن؟

سر  به مایکل ستاد دیوار  کنار   و انداخت نگاهب پوست سیاه پ سر  و ای  کرد،  بلند را پ
 سرعت هب و ایستاد مایکل هایشانه بر  راحت پسرک داشت که  بلندی قد خاطر  به
 زمین به چیزی شدن کوبیده  صدای از  بعد و کشید  جیغ و پرید دیوار  سمت آن به

 .نشد شنیده طرف آن از  صدایب هیچ

 دیوار  به محکم را سنننرش و دویدمب عقب به بار این نشننند آرام هم باز  مایکل
 سننرعت به جوزف. بود باور  غیرقابل برایش روز  چند هم آن لیندا ندیدن. کوبیدمب

 نگاه بلند دیوار  به و بودند ایسننتاده دیوار  کنار   بیماران از  تعدادی شنند، اطحی وارد
 :کردندمب زمزمه آرام و کردندمب

 .کردند  اعدام مادرش مثل اینم-

 : فت  و س رد آیوار  دست به را مایکل سریع جوزف

 .انفرادی ببرش-

 ...و رفت باال نردبان از  خودش و

 زمین بر  نقش که  دید را پوست سیاه پسرک فقط متری چهار  دیوار  بلندی از  جوزف
 پایین را سنننرش. بود ریخته رنگ قرمز  مایعب سنننرش اطراف و بود شنننده خاکب

شک قطره و انداخت شه  از  که  سمج ا شمش  و  دلش. کرد  مهار  را بود یافته راه چ
 و آمد پایین نردبان از  احتیاط با. بود سننوخته کوچکش  نژاد هم و نوع هم حال به
 : فتندمب که  بیماران پبدر پب سواالت به توجه بدون و صدابب



 کردن؟  اعدامش شد؟ چب -

 : فت  بلند و خندیدمب دیگری

 ...زده بلوف ترسیده، هه هه هه. جلو نرفته شده قایم بابا نه -

 برای رادالف دکتر . رفت سنناختمان داخل به و بود انداخته پایین را سننرش جوزف
 .فرستاد هایشاناتاق به را مهه بیماران، بین متشنج جو کردن  عوض

 مادرش به کمک  تالش در  هاسال که  پسرکب آیوار  و سایمون دکتر  همراه به جوزف
 ماجرا آن هنوز  که  کسننب  تنها. تیمارسننتان به بر شننتند و سنن ردند خاک به را بود

حت برایش نده  نارا تاقش به. بود جوزف بود کن فت ا  هم روح آرامش برای و ر
 .کرد  دعا نژادش

 :کرد  صبحت به شروع مایکل با و رفت انفرادی به سایمون دکتر 

 در  کردی  خراب هم رو حیاط جو رفتب و زدن فریاد به کردی  شنننروع مایکل ببین-
 خوایمب کب  تا. مرد افتاد طرف اون از  دیوار  باالی فرسننتادی رو پسننرک اون آخر 

 شدن؟ خوب برای کنب  مقاومت

ستهن زانو دو روی بر  و بود پایین سرش مایکل  از  هق هق مانند صدایب و بود ش
 روی بر  او همانند کنارش  دکتر . دادمب تکان را خودش دائم و و آوردمب در  خودش

ستش و شد خم زانو شتانش شدن خیس. داد قرار  او چانه زیر  را د  باعث سرانگ
کل سنننر  و شننند تعجبش ند را مای  دومین به لبخندی ناراحتب جای به. کرد  بل

 .بر ردانند اتاقش به را او داد دستور  سریع و زد مایکل العملعکس

 هایالعملعکس فهرسننت زیر  و برداشننت را مایکل پرونده و رفت لیندا اتاق به اول
 و رفت مایکل اتاق به سننرعت به. کرد  اضننافه را ناراحتب دادن نشننان و  ریه  او

 .برد خود با مداد همراه سفیدی هایبر ه

 به را بر ه و نوشتن کرد  شروع و  رفت  دکتر  ز ا را مداد و برخاست جایش از  مایکل
 : فت  و کشید  آغوش در  را او زنان لبخند دکتر . داد دکتر 



 رو کردن   ریه  و نوشتن شد، وارد بهت که  شوکب این با تونستب خوشحالم خیلب-
 .بیاری یاد به

 :کرد  نوشتن به شروع هم باز  مایکل

 .ببینم رو لیندا خواممب-

 : فت  و زد مایکل راست یشانه به ایضربه و کرد  اخمب دکتر 

 خودش. کن  صنننبر  روز  چند داره احتیاج خودش با کردن  خلوت به االن اون ببین-
 .میاد

 : رفت  دست در  را ایبر ه و نشست تخت روی بر  مایکل

 .هستن دنبالم سوربند نام به  روهب  کنممب حس چرا دونمنمب من دکتر  -

 : فت  خروج از  قبل و اتاق در  سمت رفت هبر  خواندن از  بعد و کرد  اخمب دکتر 

 به و بنویس برامون بشننین نیسننت که  وقتب چند این لیندا به کردن  فکر  جای به-
 .جااین بیارنت که  شد وارد شوک بهت چرا اصال بیار  فشار  ذهنت

 

شه  که  رنگ کاهب  کاغذ  به مایکل سایمون، دکتر  رفتن از  بعد  خیره بود تخت ی و
 ماجرای از  کس  هیچ نداشننت دوسننت اما. شنندنمب خالب نامزدش از  فکرش. شنند
 بین برداشنننت را مداد. بود خیره کاغذ  به هم در  ابروانب با. شنننود باخبر  هاآن

شتانش شت نگه انگ شمانش جلوی و دا ست در  را خودکار . دادمب تکان چ  دیگر  د
فت مانش جلوی هم آن  ر کان چشننن ظه یک در  داد ت  زمین روی را دو هر  لح

ستنمب انداخت؛ سد چه دان شتن او. کند  شروع کجا  از  و بنوی  آورده یاد به را نو
 و داد هل تخت روی از  را کاغذ.  کردنمب یادآوری را چیزی ذهنش هنوز  اما بود،
شید  دراز  تخت روی شته  خاطرات روی بر  را ذهنش تمام. ک  جز  اما کرد؛  متمرکز   ذ

 مشننت. زد قدم اتاق در  شنند بلند. نیاورد یاد به هیچ سنننگین تمرینات و باشننگاه
 روی از  را کاغذ  و مداد بر شننت کشننید،  بلندی داد کوبید،  در  کنار   دیوار  به محکمب

شت زمین شت  تخت روی و بردا شتمب کاغذ  روی بر  که  چیزی تنها و  ذا  نام نو



. دارد لیندا به حسننب چه دانسننتنمب او و بود کرده  پر  را ذهنش تمام. بود لیندا
 کرد  در  به زدن مشننت به شننروع و رفت در  سننمت به زیاد، فکر  و تمرکز  از  خسننته

. بزند قدم حیاط در  خواسننتمب دلش فقط کند  بیان را اشخواسننته توانسننتنمب
ها که  زمانب ما نبود مزاحمش حیاط در  کس  هیچ و بود تن . کرد  درنگ ایلحظه ا

سید، ست تنها که  زمانب شاید تر ست ه شند حیاط در  سوربند افراد ا  او برای و با
 سننرش روی بر  را دسننتش و نشننسننت زمین روی جاهمان. کنند  ایجاد تمزاحم

 خواست،مب آرامش دلش بود، شده خسته اتفاقات این تمام از . زد فریاد و  ذاشت
 روی جاهمان. دهد نجات را خود افکار  این از  چگونه دانستنمب اما ابدی آرامشب

 کردندمب رکتح سننقف هایترک هم باز  کرد  نگاه سننقف به و کشننید  دراز  زمین
 کج  خطوط تعدادی بار  این. داشننت خاصننب جذابیت برایش روزها این تمام مانند

 .کنند  آویز  حلق اجبار  به را هاآن که  دویدندمب صاف خطوط دنبال به

 .بود مایکل تخیل زاییده هااین تمام

 در اه در  جوزف. شد خیره در  به و  رفت  سقف از  را نگاهش اتاق درب صدای با
 روی بر . رفت تخت سننمت به شنند بلند مایکل کرد،مب نگاه او به و بود ایسننتاده

 :نوشت کاغذ

 بزنم؟ قدم حیاط در  کمب  تو همراه تنهایب دارم اجازه آیا -

 نگاهش که  تعجب و رفته باال ابروانب با جوزف. داد جوزف دست به را کاغذ  سریع
 .رفت بیرون اتاق از  بود حرکت در  مایکل و کاغذ  بین

 خطوط نمایش به کشید  دراز  زمین روی بر  هم باز  و انداخت پایین را رشس مایکل
 .کرد  مب نگاه کج

 مایکل. شننندند مایکل اتاق وارد جوزف همراه به سنننایمون دکتر  شننند، باز  اتاق در 
 تخت سنننمت به و برخاسنننت جایش از  آرام خیلب و دوخت دو آن به را نگاهش

 :نوشت کاغذ  روی بر . رفت

 بزنم؟ قدم کمب  حیاط در  دارم اجازه -



 کرد  حلقه مایکل  ردن  دور  را دستش رفت مایکل سمت به لبخند با سایمون دکتر 
 : فت  و

 میام همراهت خودم داشتب که  چشمگیری پیشرفت خاطر  به ولب داره کار   جوزف-
شاند صورتش روی بر  محوی لبخند مایکل. بزنیم قدم حیاط در  کمب  تا  شد بلند. ن
 جوزف صنندای با که  رفتند مب حیاط سننمت به. شنند جخار اتاق از  دکتر  همراه به

 :ایستادن

 بزنب؟ رو ریشت خواینمب جا،این  ردهبرمب ظهر  از  بعد لیندا مایکل-

کل گاه جوزف به  نگ  کمب  مای  به کمب.  کرد  تکرار  ذهن در  را هایشحرف کرد  ن
 بر ه سایمون دکتر   شتمب چیزی دنبال به کردن  نگاه با نا هان شد؛ خیره زمین

 : فت  داد او به مدادی و

  شتب؟مب کاغذ  دنبال به-

ست زمین روی و  رفت  را مداد و کاغذ  سرعت به مایکل ش شتن به شروع و ن  نو
 :کرد

 و شنند بلند سننرعت به. کن  کوتاه  منو ریش حتما    ردم،برمب بعد بزنم قدم کمب  -
 که  مایکل بدن در  سرما سوز . رفتند حیاط به دکتر  همراه به. داد جوزف به را کاغذ
شرتب فقط شت تن به تی ست دو هر  با. کرد  رخنه دا شار  را بازوهایش د  و داد ف
 .کرد  زدن قدم به شروع آرام آرام

 سننمت همان به. ماند ثابت داشننت قرار  دیوار  کنج  که  کوچکب  نیمکت به نگاهش
 کرد  نگاه داشت قرار  سرش باال که  مجنونب بید به و نشست نیمکت روی بر . رفت

 صدای. شد متمایل عقب به کمب  و  ذاشت  نیمکت سرد چوب روی بر  را دستش و
 :نداد نشان خود از  العملب کس  هیچ اما شنید را دکتر 

 نبودم در یرش خودم شدم؛ روروبه تو بیماری با من ولب نشه باورت شاید مایکل -
 هست تا دو شما بین که  فرقب تنها بود بیماری این در یر  تو مثل دقیقا برادرم اما



 تا کنبمب تالش تو اینکه از  خوشحالم اما نمیده، اهمیت مداوا به اصال اون که  ینها
 !جنگیدمب زند ب برای تو مثل هم من برادر  کاش  ای. بشب خوب

 .نشست مایکل کنار   و  ذاشت  رنگش سفید روپوش جیب در  را دستش دکتر 

شاند  دکتر  به را نگاهش دکتر  هایحرف شنیدن با مایکل  از  که  غذیکا  روی بر  و ک
 :نوشت بود  رفته  دکتر 

 .جنگممب ابدی آرامش آوردن دست به برای من جنگم،نمب زند ب برای من-

 : فت  او به مایکل نوشته خواندن از  بعد دکتر 

 چیه؟ ابدی آرامش از  منظورت-

 :نوشت آن روی و برداشت را کاغذ  هم باز  مایکل

 و هستم دور  سوربند افراد از  مهست لیندا کنار   که  زمانب کنممب حس اما دانمنمب-
 .بزنن صدمه من به تونننمب هاآن

 : فت  دکتر 

 نیست؟ آشنا تو برای عشق عشق کلمه  -

 آشنننا ایغریبه برایش عشننق کلمه  دوخت، مجنون بید درخت به را نگاهش مایکل
 !دارد کلمه  این به حسب چه دقیقا دانستنمب. بود

سیم با سمان در  حرکت حال در  هایابر  هب را نگاهش مایکل وزید که  خنکب ن  آبب آ
شید. دوخت شت در  خور ستجوی در  هاآن بین مایکل. بود شده پنهان ابرها پ  ج
 شدمب غرق آن در  بیشتر  کردمب فکر  چه هر .  شتمب عشق کلمه  مفهوم و معنب

 :آمد خود به دکتر  صدای با

ستب شاید کن  فکر  کمب  اتاقت تو بریم شو بلند - شق به راجع تون  یاد به یزیچ ع
 !باشب زده کله  و سر  عشق با  ذشته  در  شاید. بیاری

 :نوشت کاغذ  روی بر  شود بلند اینکه از  قبل مایکل



شق از  من -  که  شودمب تکرار  دائم ذهنم در  جمله یک فقط نمیارم در  سر  چیزی ع
 اتفاق لحظه یک در  ماند،مب تدریجب مرگ مثل نت*یا**خ)اسنننت، آزارم موجب

 عشننق چیه نت*یا**خ دونمنمب!( بردمب را نفسننت ذره ذره راتشخاط اما افتدمب
 .کرده  مشغول را ذهنم که  زیادیه زمان جمله این اما! چیه

 این خواندن با دکتر  باز شنننت اتاقش به دکتر  همراه و شننند بلند جایش از  مایکل
شته  در  مایکل شاید که  شد متوجه جمله شق  ذ  به که  خیانتب خاطر  به و بوده عا
 .است کرده  بیماری این در یر  را او. ستا اوشده

 به نت*یا**خ و عشنننق به کردن  فکر  حال در  بود انداخته پایین را سنننرش مایکل
 .رفت اتاقش سمت

شین که  دید را جوزف و شد اتاق وارد تعجب با. بود باز  اتاق درب صالح ما  در  را ا
 و کرد  نگاه مایکل به کمرنگب  لبخند با بود، نشسته تخت روی بر  بود  رفته  دستش

 : فت

 کنب؟  مرتب رو خودت بیاد دکتر  خانم که  این از  قبل تا ایآماده-

ستیکب رنگ زرد صندلب روی بر  و زد لبخندی مایکل ست پال ش  شد بلند جوزف. ن
 . کرد  هایشریش تراشیدن به شروع و بست مایکل  رد  دور  به را رنگ کرم  پیشبند

 تخت روی بر  العملب عکس هیچ دونب مایکل کرد،  باز  را بند پیش جوزف که  زمانب
 خودنمایب آن روی بر  رنگ ایقهوه هایخط که  را رنگ زرد یملحفه. کشنننید  دراز 
 که  زمانب هم خودش. کردمب درک را او حال جوزف. کشننید  سننرش روی کردمب

شت را کسب  با زدن حرف حوصله  دو به تنها مایکل. دادمب انجام را کار   همین ندا
 .بود نت*یا**خ و عشق مشغول فکرش کرد؛مب فکر  چیز 

 ...نت*یا**خ یا و بوده عشق است کرده  او با سابقش نامزد که  کاری  دانستنمب

صمیم سد؛ جوزف از   رفت  ت شت سرش روی از  را ملحفه سرعت به ب ر  اما. بردا
 هستند چه هااین دانستنمب. کرد  نوشتن به شروع. بود کرده  ترک را اتاق جوزف



 بر  را چرخیدندمب ذهنش در  که  هایبحرف تمام کردمب تالش اما نویسننندمب که
 :بنویسد کاغذ  روی

 رفتن مایکل، نداشننتن دوسننت تخت، اد ار، کنار   آناسننتازیا... نت*یا**خ عشننق،-
ستازیا، شک سوربن،  روه  شدن وارد آنا  هایشب باران، ابر، صلیب، لبخند، و ا

 .مایکل خوابببب طوالنب،

 در  و خواندمب را کلمات  این بار  هاده و داشنننت نگه صنننورتش روی به رو را ورق
شفتگب و آزار  باعث که  بودند هاهمین فقط اما کردمب مرور  ذهنش  شدندمب او آ

. کرد  آویزان تخت از  را پاهایش و  ذاشت  مالفه روی را بر ه در، صدای شنیدن با
 ایستاد و زد حویم لبخند کردمب نگاه را او سینه به دست که  اتاق در  لیندا دیدن با
 .رفت لیندا سمت به و

 قرمزِ  هایر ه کرد  نگاه چشنننمانش به. ایسنننتاد اشقدمب یک در  لیندا، رویروبه
 به درهم ابروهای با مایکل. کرد  جلب را مایکل توجه لیندا خسنننتگِب  از  نشنننان
شمان  سفید روپوش جای به بار  این شد، برانگیز تعجب نگاهش. شد خیره لیندا چ

شرت رنگش  سفیدی که  سفیدی کوتاه  شلوارک و سبز  ریز  های ل  با رنگ زرد تی
شتر  را رانش شته  نمایش به بی شت تن به بود  ذا  بود آمده جااین هول آنقدر . دا

شان او به بود رفته یادش که سد تواندمب دهد ن صمیم. بنوی  او به را بر ه  رفت  ت
 بعد افتاد روز  آن اتخاطر  یاد به لیندا، شنننده جدا  وش  الله دیدن با اما. بدهد

 بر  شننده کلید  هایبدندان با و رفت تختش سننمت به کرد  فراموش را اشتصننمیم
 سر  که  بالیب چه لیندا، با آشنایب اول روز  بود آورده یاد به تازه کشید  دراز  آن روی

 !بود آورده او

 مایکل به بود،  رفته  ضرب زمین روی بر  پا یک با که  طوری به سینه به دست لیندا
 روی از  حرکت یک با را ملحفه. رفت مایکل سنننمت به و کشنننید  پوفب. بود رهخی

 : فت  و داد باال را ابرویش تای یک و کشید  کنار   مایکل

 .نداشتم ازت رو استقبال این توقع واقعا... سالم-



شمانش که  همانطور  مایکل سته چ شید  هم در  را ابروهایش بود، ب  سمت به و ک
 .چرخید لیندا به پشت و دیوار 

 :پرسید متعجبب صدای با لیندا

 !نوشتب؟ تو رو اینا که  نگو-

 چشمانب با. رفت یادش از  اشناراحتب و نشست سریع لیندا سوال شنیدن با مایکل
 هم لیندا. بود خیره لیندا به بود افتاده خط چند پلکش ی وشنننه  و خندیدمب که

 :پرسید و شد جاری چشمانش از  اشک

 نمیشه؟ باورم اصال میشه؟ مگه آخه-

 تخت روی بر  مدادش دنبال به دسنننت با و  رفت  لیندا دسنننت از  را کاغذ  مایکل
 :نوشت داشت وجود خالب جای هنوز  که  بر ه پشت روی بر  لبخند و  شت

 ...لیندا-

 در  را مایکل و کرد  پاک را هایشاشک دست پشت با و نشست تخت روی بر  لیندا
 .کشید  آغوش

 محکم را او لیندا هایدسننت جفت انداخت اهبنگ لیندا و خود موقعیت به مایکل
 و کرد  باز  دوطرف از  را هایشدست آهسته خیلب. کرد  تکرار  را لیندا کار .  بود  رفته

 . رفت  آغوش در  بازوانش بین را لیندا هم او

 بر  مایکل. کردند  رها را دیگر  یک و کشنننیدند  عمیقب نفس دو هر  ایلحظه از  بعد
 :نوشت کاغذ  روی

 .داشتم بدی احساس نبودی وقتب-

 : فت  و شد بلند جایش از  مایکل نوشته خواندن از  بعد لیندا

 دلت تو. دلتنگیه داشننتب که  بدی احسنناس اون اسننم بگم باید اما. اومدم که  حاال-
 .بود شده تنگ من برای



گاه لیندا به مایکل  فهمیده جدیدی چیز  او. بود دلتنگب در یر  فکرش اما کردمب ن
 .بود

 :داد  وش  او به و کرد  آزاد را فکرش الیند صدای با

 .بزنیم حرف هم با کلب  بر ردم کنم  عوض رو لباسام برم من-

 .رفت اتاق بیرون به کوتاه  لبخند یک با و

شید  آغوش در  را او مایکل که  ایلحظه از  لیندا  باال با و بود  رفته  عجیبب آرامش ک
 برای او سنننن. برد بود، افتاده برایش که  اتفاقب به پب دقیقا قلبش ضنننربان رفتن
شق منکر  بخواهد اینکه شود شدنش عا ستنمب دلش اما. نبود کم  ب  کنار   آن با خوا
 مایکل برای ناپذیری جبران مشکالت توانستمب. داشت حالت دو اتفاق این بیاید،

. بخشنند سننرعت او بهبود در  اینکه یا و کند  تبدیل دیوانه به را او و آورد وجود به
 سننفیدش، روپوش پوشننیدن از  بعد. دهد انجام باید کاری  چه تدانسنننمب لیندا

 .کرد  اخیر  اتافات تعریف به شروع و رفت سایمون دکتر  اتاق به بالفاصله

 ی وشنه  انگشنت دو با و  ذاشنت  محبوبش میز  روی بر  را عینکش سنایمون دکتر 
 اهشنگ بعد و کرد  نگاه لیندا به کمرنگب  لبخند با و داد فشار  کمب  را ریزش چشمان

 :کرد  معطوف نامعلوم اینقطه حتب یا و تخت سمت به را

 تو جون دختر ... کردی  تکرار  رو پدربزر ت کار   دقیقا هم حاال نشدی نشدی، عاشق-
 ...تفاوت یه با پدربزر تب با شده نصف سیب مثل دقیقا

 : فت  و داد ماساژ  را اشپیشانب شد بلند صندلب روی از  لیندا

 هم اون کنممب حس مایکل حرکات تمام از  افتاد، فاقات ناخواسنننته خیلب دکتر -
 چه موضوع این به دونمنمب حتب. نداره عشق از  درکب هیچ االن اون اما. عاشقمه
 داره؟ واکنشب

 :بنشیند تا کرد  اشاره لیندا به دست با دکتر 

 .شدنب انجام اما سخته راهت بشین،-



 : فت  و خندید دکتر  به لیندا

 هنوز  که  بشننم کسننب  عاشننق اینکه نه. بود ایدیگه چیز  عشننق از  من توقع دکتر -
 .عاشقمه اما فهمهنمب احساساتش از  هیچب

 : ویدمب دکتر  که  کندمب لغزیدن به شروع چشمانش  وشه  از  اشک

 باید داری دوسنننتش ا ه. لیندا هسنننتب ایقوی دختر  تو کنب؟مب  ریه  چرا حاال-
 براش رو زند یش تمام و کنب  بیدارش رفته که  عمیقب خواب این از  کنب  کمکش

 .باشب دکترش فقط باید که  نه هم ا ر  کنب  زنده

 داشنننت زیادی قدمت که  میز  روی شنننده کاری  کنده  چوبیه دسنننتمالب جا از  لیندا
 : فت  و کرد  پاک را هایشاشک و برداشت

صب هم هفته یک این دونمنمب واقعا کنم؟  چیکار  من دکتر  بگو شما -   رفتم  مرخ
 .شده تنگ خانوادم برای خیلب دلم البته. بودم سح همین در یر 

 : فت  و زد لبخندی سایمون دکتر 

 .بگیر تصمیم مایکل به راجع بر رد بعد خانوادت پیش برو سفر  یه-

  ردنش  هایمهره صدای که  کرد  نگاه دکتر  به و کرد  بلند را سرش سریع انقدر  لیندا
 :پیچید اتاق در 

  ین؟مب چب دکتر -

 : فت  و کرد  بلند اورا  رفت  را دستانش آمد لیندا سمت به و خندید دکتر 

 ...اینجایب تو داشتن خبر  سال چند این توی اونا. بدون حد همین در -

 : فت  کرد،مب هدایت اتاق ورودی سمت به را لیندا سایمون دکتر  که  همانطور 

 میشه؟ مگه دکتر  چطور  آخه

 : فت  و کرد  باز  را اتاق درب دکتر 

 .بر رد برو هفته یک. ببینشون برو راحت خیال با منتفیه، هم ازدواجت قضیه-



 رفته فرو عمیقب خواب در  مایکل. رفت مایکل اتاق سمت به آرام هایبقدم با لیندا
 .کردمب نگاه را او و بود زده تکیه در  چهارچوب به لیندا بود،

 غرقه مایکل به کردن  نگاه بعد. بود سایمون دکتر  هایحرف در یر  افکارش تمام اما
 .رفت تیمارستان پشتب حیاط در  اشخانه سمت به خواب، در 

 برای لباس دسنننت چند کردن  جمع به شنننروع و درآورد کمد  داخل از  را چمدانش
 .کرد  اشایهفته یک سفر 

سته اشپاتختب کنار  ش شمش که  بود ن  قاب خورد، اشخانواد ب عکس قاب به چ
 اعضنننای نفر  سنننه به کردن  نگاه از  بعد و  رفت  دسنننت در  را براق چوبب عکس

نه  روی بر  شنننده روان هایاشنننک همراه لبخندی اشخانواده  به را قاب اش و
 :کرد  زمزمه و فشرد اشسینه

 .میام دیدنتون به دارم باالخره-

صمیم  کردن  جمع از  بعد. بخرد سوغاتب و یاد اری اشخانواده تمام برای  رفت  ت
 چمدانش،

 قدم حال در . رفت اشخانه نزدیکب در  ریدیخ مرکز  به و کرد  عوض را هایشلباس
شمش که  بود خرید مرکز  در  زدن شکب پالتو به چ سش که  بلندی م  براق چرم جن
 پالتو یمغازه کنار .  خرید مادرش برای را پالتو همان و شننند مغازه وارد. خورد بود

 چوبب بدنه با رنگ طالیب عصننای لیندا که  داشننت قرار  دیگری یمغازه فروشننب،
 بیرون خرید مرکز  از . پدرش برای کرد  انتخاب را ویترین پشننت یشننده ریکاکنده
 .باز شت اشخانه به ادکلن یک خرید با که  رفتمب تاریکب به رو هوا. آمد

 کشور   سمت به پرواز  اولین با فردا داد اطالع او به و  رفت  تماس سایمون دکتر  با
 .رودمب خودش

 شده تنگ شدیدش هایباران و روسیه سرمای برای دلش کشید،  دراز  تخت روی بر 
 با. کشید  باال  لویش  زیر  را لحافش خودش، کشور   باران و برف و سرما فکر  با. بود

 .رفت فرو عمیقب خواب به و بست را چشمانش نمایبدندان لبخند



 رسید، مشامش به آشنایب شیرین عطر  بوی کرد  باز  را چشمانش که  زمانب از  مایکل
 کرد،  نگاه را اطرافش

 . نیست لیندا از  اثری اما

 مقداری وقتب از  بود، باز  اتاقش درب. نبود جاآن لیندا کرد  نگاه اطرافش به چه هر 
سلط صاب روی بر  ت سش رنگ بود شده تر آرام و بود کرده  پیدا خود اع  زرد به لبا
 .بود باز  مواقع بعضب اتاقش درب و بود شده تبدیل

 سایمون دکتر  به چشمش که  کند  پیدا را ندالی کجا  از  دانستنمب شد، خارج اتاق از 
تاقب وارد که  خورد راهرو انتهای در  ند هایقدم با. شننند ا  لخ لخ صننندای که  بل

. شد اتاق وارد زدن در  بدون و رفت دکتر  دنبال به بود پیچیده سالن در  اشدم ایب
 شچشم تا  ذراند  نظر  از  را اتاق و کرد  نگاه دکتر  به شده تند هاینفس با هراسان

 بر  آرام و بست را چشمانش کشید،  عمیقب نفس. افتاد میز  روی خودکار  و بر ه به
 :نوشت کاغذ  روی بر  و نشست صندلب روی

 لیندا؟-

 : فت  و داد ماساژ  عینک زیر  از  را چشمانش لبخند با دکتر 

 ...اخمو مایکل بخیر  صبح و سالم اوال-

 این و زد اجباری لبخندی و کرد  باز  را ابروهایش بین  ره  دکتر  حرف این با مایکل
 :نوشت کاغذ  روی بر  بار 

 لیندا؟. سالم-

 : فت  و داد تکان را سرش دکتر 

 .رفته مرخصب و سفر  به خانوادش دیدن برای-

 رفته جایب لیندا اینکه جز  چیزی اما کرد  تحلیل ذهنش در  را دکتر  هایحرف مایکل
 .نشد دستگیرش  ردهبرمب و



 هم مثل کلمه  این در  لیندا با دقیقا او( روسیه . )بود آشنا برایش خیلب کلمه  یک اما
 .بودند

 او به و کرد  بلند را سرش دکتر  صدای با. آمدند جااین به جاآن از  دو هر  که  جایب
 .کرد  نگاه

 چیه؟ دونبمب اصال میاد؟ یادت چیزی عشق از -

 :نوشت دکتر  برای بود کرده  در یر  را ذهنش وقت چند این مه کلماتب  مایکل

 ...و سوربند،  روه  تنهایب، تنفر، تخت، اد ار، آناستازیا، نت،*یا**خ ق،عش-

 : فت  و زد لبخندی پیشرفته حال در  مایکل اینکه از  خوشحال هم باز  دکتر 

نا به روز  هر  مایکل-  کمکت  من تا نه؟ یا میاد یادت جدیدی چیز  ببین کن  فکر  ای
 .کنم

شت ر دکت میز  روی از  مدادی و سفید بر ه تعدادی مایکل  بلند صندلب روی از  بردا
 زجرآور  برایش لیندا نبودن و دکتر  هایحرف. رفت خودش اتاق سننمت به و شنند
 کلمه  هم باز  داد، تکان چشننمانش جلوی را مداد و نشننسننت تخت روی بر . بود

شق، ستازیا و لیندا کردمب تکرار  ذهنش در  که  زمانب را کلمه  این ع  قرار  هم کنار   آنا
 . رفتندمب

ستازیا به که  زمانب تفاوت؛ کی با اما شم از  بدنش تمام کردمب فکر  آنا  لرزید،مب خ
 اشخورده ترک و خشنننک هایب**ل بر  لبخندی کردمب فکر  لیندا به که  زمانب اما

 بر  و نوشت هم کنار   کاغذ  روی بر  را دو هر  اسم تفاوت همین برای. بستمب نقش
 .نکند فکر  او به دیگر  تا. کشید  خط آناستازیا روی

 .بود دردآور  برایش مجهول  ذشته  این اما

 به هم باز  داشنننت دوسنننت. بیاورد یاد به را خاطراتش هم باز  داشنننت دوسنننت
 .دهد نجات را خودش بتواند تا بر ردد، نبوده خوشایند چندان شاید که  ای ذشته

 .کرد  آمدن پایین به شروع چشمش  وشه  از  قطراتب. کرد  خسته را او افکار  همین



ستش شید  صورتش روی ر ب را د سب از  ک شتانش سر  خی سید انگ  به شروع. تر
شمانش روی بر  کوبیدن ستان با. کرد  چ شت د  کوبیدمب صورتش روی بر  شده م

 فریاد به شروع و داد دست از  را تعادلش او شدندمب سراریز  مدام هایشاشک اما
 .کوبیدمب دیوار  به را خود سر  با و کرد  زدن

 باز  اما کرد،  جدا دیوار  از  سننریع را او و آمد اتاقش به مایکل فریاد صنندای از  جوزف
کل از  او توان هم کل بود، کمتر   مای  او رویبهرو و داد حل عقب به را جوزف مای

 با جوزف. داشت نگه جوزف جلوی و کشید  چشمش به را لرزانش دستان. ایستاد
 : فت  لبخند

 .هست تو بهبود از  دیگه نشونه یه هم این نترس -

 .کشید  فریاد و کوبید  چشمانش به مشت با هم از ب مایکل

 مایکل به دکتر . بودند پرسننتار  دو او همراه و آمد اتاقش به سننایمون دکتر  بار  این
 : فت  بلندی صدای با و شد نزدیک

 .باش آروم نزنم آرامبخش بهت خوایمب ا ه -

 فریاد به شروع هم باز  و داد نشان دکتر  به را اشکش از  خیس دستان هم باز  مایکل
 .کرد  کشیدن

شاره پرستاران از  یکب به دکتر   آرامبخش مایکل به طوالنب مدت این از  بعد تا کرد  ا
 .کنند  تزریق

 مایکل بازوی در  را سنننرنگ سنننرعت با ِتئو و  رفت  بازوانش بین را مایکل جوزف
 .کرد  تزریق

 .کوبیدمب چشمانش به همچنان اما شد آرام دقیقه چند از  بعد مایکل

 کرد  ثبت اشپرونده در  لیندا از  دوری برای را او کار   این و شد خارج او اتاق از  دکتر 
 .بهبودش در  پیشرفت جز  هم را او  ریه  و



 شننندیدی درد سنننر  دید،مب تار . دید تخت روی بر  را خود و کرد  باز  را چشنننمانش
شت ست. دا  به را سرش اتاق، درب شدن باز  صدای با. شود بلند جایش از  نتوان
 .ببیند را جایب نتوانست رخاند،اماچ سمت همان

 تا کرد  تالش. است نشسته تخت روی بر  کسب  فهمید تخت، تشک خوردن تکان با
 کنارش  جوزف شد متوجه او صدای از  و  رفت  قرار  اششانه بر  دستب اما شود، بلند

 .است نشسته

ستراحت باید بکش، دراز  - شمات سر  که  بالیب با. کنب  ا  آوردی شانس آوردی چ
 .بدم سوپ بهت اومدم االنم... نشدی کور 

شید  دراز  دوباره و کرد  نظر  صرفه سوپ خوردن از  و داد تکان را سرش مایکل  و ک
 . ذاشت  چشمانش روی بر  را دستانش

 : فت  او به هم باز  جوزف

 رو سوپ آروم شو بلند پس بدم خبر  سایمون دکتر  به خوامنمب من ببین مایکل -
 .دارم برات هم خوب خبر  یه راستب. بخور

 .داد تکان چیه، عالمت به سرش و شد خیز نیم هم باز  خوب خبر  شنیدن با مایکل

 : فت  جوزف

 درصنند بیسننت راسننتت چشننم کردی؟  درسننت خودت برا ایهقیافه چه این پسننر  -
 .میگم بهت رو خبر  بعد بخور  رو سوپ اول خوب پسر ! داده دست از  رو بیناییش

 .زد فریاد و کوبید  تخت روی بر  مشت با مایکل

شق جوزف شق یسایه مایکل اما برد، دهانش سمت به را قا شت با و دید را قا  پ
 .کرد  پرت را آن و زد قاشق به دست

 : فت  بلندی نسبتا صدای با جوزف

 .بمون پرستار  و دکتر  منتظر  میرم من مایکل -



 فریاد و کوبید  تخت روی بر  مشت با مایکل شد، بلند تخت روی از  جوزف که  زمانب
 :پرسید او از  جوزف د،ز 

 درسته؟ خوریمب حتما یعنب کارت  این -

 .داد تکان تایید عالمت به را سرش هم باز  و فرستاد بیرون صدا با را نفسش مایکل

 محتوی تمام نفس یک با هم مایکل و داد مایکل به را سنننوپ کاسنننه  آرام جوزف
سه سه  و سرکشید را کا  و کرد  پاک را لبش دست پشت با و  ذاشت  کنارش  را کا

 : فت  جوزف. کشید  دراز 

سیه رسیده داد خبر  لیندا دکتر  -  سفیده، جا همه اومده برف انقدر  جااون  فته.  رو
 مسننکو شننهر  تو سننفیدی جز  رنگب هیچ بلند هایسنناختمان و سننبز  هایکاج  جز  به

 .نمیشه دیده رنگب

سم شنیدن با مایکل شورش،  ا  در  یشاجداد کاخ  یاد به افتاد، زاد اهش شهر  یاد ک
 .افتاد طالیب یحلقه شهر  روسیه، شهر  ترینزیبا

 حال در  جوزف. شنند شنندیدی سننردرد دچار   ذشننته  خاطرات یادآوری به با هم باز 
 او سننمت به مایکل یشننده تند هاینفس شنننیدن با که  بود اتاق از  شنندن خارج

شت شت  زمین روی را غذا سینب و بر   مایکل. رفت مایکل سمت به سریع و  ذا
 .شدمب تندتر  لحظه هر  تنفسش و دادمب فشار  اششقیقه روی بر  را تشدس دو

سک و خواباند تخت روی بر  را او آرامب به جوزف سیژن ما  صورتش روی بر  را اک
 : فت  و  ذاشت

 .کنم  صدا رو سایمون دکتر  تا بکش دراز  آروم -

سش مایکل سایمون، دکتر  آمدن از  قبل شت عادی روال به تنف  این از  بعد او و بر 
 .رفت خواب به شوک

 .پرسید جوزف از  را ماجرا سایمون دکتر 

 .کرد  تعریف دکتر  برای را ماجرا تمام جوزف



شفته ذهنب با سایمون دکتر  . رفت کارش  اتاق سمت به و. شد خارج اتاقش از  آ
 .کند  مطالعه را مایکل یپرونده چندم بار  برای  رفت  تصمیم

 شنناید که  رسننید نتیجه این به مایکل رفتاری هایناهنجاری و هارفتار  مرور  از  بعد
 .است شده هاآن یادآوری به و  ذشته  خاطرات مرور  حال در  مایکل

 .شد خارج اتاقش از  و کرد  وصل مایکل به آرامبخشب سرم جوزف

*** 

 عمارت سننمت به تاکسننب با ت ش پر  قلبب با مسننکو، شننهر  به رسننیدن از  بعد لیندا
 .رفت پدریش

 در  بخار  صورت به که  فرستاد بیرون صدا پر  را نفسش اد،ایست عمارت درب جلوی
 .شد ناپدید هوا

 کنار   شننیر  بزرگ مجسننمه که  هایبسننتون با که  عمارت رنگ مشننکب نمای به خیره
 .رفتمب جلو آرام هایقدم با کرد،مب خودنمایب ورودی

 :بر شت چپ سمت به صدایب با

 هستین؟ خودتون لیندا پرنسس -

 : فت  لبخند با پدرش راننده به رو و کرد  پاک را هایشاشک لیندا

 .ببینمشون باید رسیده وقتش االن بله سالم، -

 :و فت کرد  باز  را ورودی درب و برداشت را لیندا چمدان راسل آقای

 هست موقع بهترین. هستن صبحانه خوردن حال در  همه االن پرنسس بفرمایید -
 .دیدنشون برای

 شده مشت دستانب با و کرد  حبس سینه در  ار  نفسش و بست را چشمانش لیندا
 :کرد  زمزمه آرام و فرستاد بیرون را نفسش

 .افتهنمب اتفاقب هیچ لیندا باش قوی -



ساس  لویش  در  را قلبش ت ش. رفت عمارت ورودی سمت به آرام هایقدم با  اح
 .کردمب

 

 : فت  راسل به رو رفت، باال عمارت رنگ مشکب و مرمرین هایپله از 

 .خودم اتاق بذارید رو چمدانم کنید  لطف -

 :داد ادامه و انداخت پایین را سرش

 .باشه من برای اتاقب هنوز  ا ر  البته -

سل آقای شت قدم لیندا سمت به و کرد  رها عمارت درب جلوی را چمدان را  و بردا
 : فت  لبخند با

 همونطور  هست، عمارت این جز  همچنان شما اتاق باشه؛ راحت خیالتون پرنسس -
 .داشت وجود قبال که

 : فت  و کرد  پاک را چشمش ی وشه  اشک لیندا

 .داخل بریم بهتره شده، سخت برام سرما این تحمل مدت این بعد -

 .شد عمارت وارد تردید با و آهسته هایقدم با و نشاند هایشب**ل بر  لبخندی

 گشتشان لیندا زدن جیغ حال در  دید ورودی درب جلوی را او عمارت خدمه از  یکب
 .کرد  سکوت هم او و  ذاشت  اشبینب روی بر  را

 :پرسید او از  آرام و داد خدمه به را کیفش  و کاله  و پالتو لیندا

 هستن؟ غذاخوری سالن هنوز  مخانواده -

 ریخته بیرون کوچکش  کاله  زیر  از  رنگش صنننورتب کوتاه  موهای که  خدمتکار  دختر 
 .داد تکان تایید معنب به را سرش کردمب پاک را اشکش که   ونههمان بود

ستانش لیندا  سالن سمت به عمیق نفس یک با و کرد  جمع اشسینه جلوی را د
 .افتاد راه غذاخوری



مام بین نگاهش یل ت  راهروی وارد چرخید،مب بود نکرده تغییری هیچ که  وسنننا
 ی وشننه  از  اشننک اشمادری پدربزرِگ  عکس دیدن با و شنند، اجدادیش هایتابلو

سته حتب او اد،افت راه چشمش  سالن راهرو انتهای. کند  خداحافظب او با بود نتوان
 اسنننت، داده رخ نبودش در  زیادی اتفاقات مطمئنا که  فکر  این با بود، غذاخوری

 .ایستاد سالن درب پشت

 آرام و  رفت  دسننت در  را بزرگ کهربایب  چوبب درب رنگ طالیب و  رد  دسننتگیره
 .چرخاند

 :داد نوازش را هایش وش  پدرش فریاد دایص قدم اولین برداشتن از  بعد

 بشه؟ وارد نباید کسهیچ صبحانه صرف موقع بگم بار  چند  لوریا؟  -

 .بست را چشمانش میز  روی بر  او دست شدن کوبیده  صدای و پدرش فریاد از  لیندا

 :شنید را مادرش صدای

 خودتب؟ دخترم لیندا؛-

 که  کرد  باز  را چشننمانش ،آمدمب سننمتش به که  تندی هایقدم شنننیدن از  بعد و
 .کشید  آغوش در  را او مادرش

  

 

شت  مادر  یشانه روی بر  را سرش و بویید عمیق را مادرش تلخ عطر   را سرش.  ذا
شت مادرش یشانه از   آرامب به. شد روبهرو مارکو یبرافروخته یچهره با که  بردا
 را درشپ دسننت و شنند خم کمب  ایسننتاد، پدرش رویبهرو و شنند جدا مادرش از 

 : فت  و بوسید

 ...پدر سالم -

 محزونب لبخند با. کرد  بلند را او و داد قرار  لیندا یشننانه روی بر  را دسننتش پدرش
 : فت  و چرخید برادرش سمت به بالفاصله لیندا. دکر مب نگاه را او



 مارکو؟ چطوری -

ست برافروخته صورت همان با مارکو  نسال درب از  خود همراه و  رفت  را لیندا د
 .شدند خارج

 سرعت به عمارت هایپله از  و داد ادامه راهش به مارکو زد، صدا را او لیندا چه هر 
 عقب به مارکو دسنننت و خورد پیچ راسنننتش پای لیندا ایلحظه در . رفتمب باال

 .شد کشیده

 ۰کرد  تماشا را لیندا و ایستاد باالیب یپله روی بر  مارکو

 .افتاد راه لیندا چشم ی وشه  از  اشک

 به را او و کرد  بلند دسنننت روی بر  را لیندا و آمد پایین هاپله از  سنننرعت به مارکو
 به خودش و نشاند تخت روی بر  را لیندا و شد خودش اتاق وارد و برد باال یطبقه

شه  که  اتاقش قد تمام یپنجره سمت ست سمت ی و شت قرار  را  پرده و رفت دا
 به و ایستاد کامل  سکوت در  لیندا هب پشت کمر   به دست و زد کنار   را رنگ طوسب

 .شد خیزه برف از  شده پوشیده بزرگ باغ

 :کرد  تعریف به شروع آرام صدایب با لیندا

 کنب،  مخفب پدر  از  تونسننتبنمب تو برم، تو از  اطالع بدون بودم مجبور  من مارکو -
 میراث تننا کردمب ازدواج اون بننه مجبور  رو من بود طوری هر  پنندر . کن  قبول

 .بشه حفظ  یشونخانواد 

 پیراهن باالیب یدکمه. بر شننت لیندا سننمت به و کوبید  دیوار  به مشننت با مارکو
 : فت  و کرد  باز  را رنگش سفید

 بودم؟ مخالف خودم که  من  رفتب؟  تصمیم من طرف از  چرا بگو فقط -

شکش لیندا ست با و کرد  پاک را ا ساژ  را پایش مچ د  پای به مارکو نگاه. دادمب ما
ش  لیندا صله اما شد، یدهک شید  هم در  را ابروهایش بالفا  که  شد خیره باغ به و ک

 :پیچید  وشش  در  لیندا صدای



 .نکن قضاوت باشب داشته خبر  چیزی از  اینکه بدون مارکو -

 سمت به آرام و  ذاشت  شلوارش جیب در  را راستش دست و زد نیشخندی مارکو
 .نشست لیندا کنار   و رفت تخت

 : فت  و  ذاشت  او ی ونه  روی را دستش و شد خیره برادرش صورت به لیندا

 مارکو؟ چیه برای عصبانیت انقدر . خوشگلت آبب چشمای اون قربون -

شمان در  دو هر  شاند لبانش بر  لبخندی مارکو اینکه تا بودند خیره هم چ  به رو و ن
 : فت  لیندا

 چه من دنبو از  من دیوونه قِل  این نگفتب خواهرم؟ دونه یه بودی کجا  حاال تا -
 میاره؟ خودش سر  بالیب

 ی وشننه  از  اشننک و دوخت برادرش متورم و اشننکب چشننمان به را نگاهش لیندا
 .کرد  رها برادرش آغوش در  را خود و افتاد راه چشمش

 : فت  آرام و کرد  پنهان پهنش بازوان بین را او مارکو

. نبودی تو اما رفتم کشننور   جای همه به.  شننتم  دنبالت رو کشننور   تموم من لیندا -
 .بودم شده هادیوونه مثل

 بین ما را او یشده مشت دست کرد،  جدا مارکو آغوش از  را خودش اجبار  به لیندا
 به لبخند با برد بین از  را او سرمای مارکو دست  رمای  که  داشت نگه خود دستان

 : فت  و کرد  نگاه برادرش

 .داداشم خواممب معذرت بگم تونممب فقط من -

 به اتاق درب. بوسننید را اشپیشننانب و زد خراهرش صننورت به ندیلبخ هم مارکو
 .داد را او به ورود یاجازه مارکو جای به لیندا. درآمد صدا

 : فت  و کرد  صاف را کوتاهش  سفید پیشبند  لوریا

 .هستن لیندا پرنسس منتظر  مطالعه اتاق توی دیگه دقیقه ده تا  فتن  آقا-



 شد بلند تخت روی از  لیندا. کرد  راهنمایب بیرون به را او دست دادن تکان با مارکو
 : فت  و

 عوض لباس و بزنم اتاقم به سنننر  یه بدی اجازه ا ه داریم، زدن حرف برای وقت -
 !پدر پیش برم کنم

ست جایش از  مارکو شت تختش پایین رنگ طوسب کمد  از  را اشحوله و برخا  بردا
 : فت  و

 .منب مهمون شام بگم بهت اما. بگیرم دوش نیستب که  مدت این تو منم -

 را برادرش ی ونه  و ایسننتاد پاهایش پنجه روی بر  و رفت برادرش سننمت به لیندا
 تمام. داشننتبرمب قدم آرام راهرو در . شنند خارج او اتاق از  سننرعت با و بوسننید
 .کرد  دوره ذهنش در  را اشکودکب  دوران خاطرات

شان هایخنده صدای  و آرام برای مادرش هایتذکر  و پیچیدمب راهرو در  که  بلند
قار  عد. بود نکرده عمل هاآن به  اه  هیچ که  بودنش باو  را خودش ایلحظه از  ب
 اتاقش وارد. کشننید  پایین را دسننتگیره آرام. یافت اتاقش رنگ سننفید درب جلوی

 هنوز  مارکو اینکه از . شد پخش اتاق در  شیرینش عطر  بوی هاسال از  بعد هنوز . شد
 اتاق در  را عطرش شننندمب او اتاق وارد که  صنننبح هر  و ودب نکرده ترک را عادتش
 به لبخندی کرد،مب بیدار  خواب از  را او و کشننیدمب عمیق نفس و کردمب اسنن ری

 . آورد ب**ل

 را محبوبش ادکلن آرام و رفت رنگش سننفید بزرگ آرایش میز  سننمت به آرامب به
 .کرد  اس ری دستش مچ روی بر  را آن از  کمب  و برداشت

 صدای با. کشید  بو عمیق بسته چشمان با و داشت نگه اشبینب جلوی را دستش
سیدن با و آمد خودش به خورد در  به که  ایتقه  با قرار  که   لوریا  صدای با بله، پر

 .رفت چمدانش سمت به سریع بود کرده  یادآوری او به را پدرش

تاقش وسنننط که  بزر ب تخت روی بر  له آن طرف چهار  و بود ا ند هایمی  قرار  بل
 .بود اویزان هاآن از  تخت اطراف رنگ، یاسب هایحریر  که  داشت،



 .کرد  تن به را رنگش زرشکب کوتاه  پیراهن و نشست

ستب بود شده تزیین  ردو  چوب با که  تختش چپ سمت قدی آیینه جلوی  بهال د
 پسندد،نمب را پوشیدنش لباس طرز  پدرش دانستمب کشید،  کوتاهش  موهای الی
 .بود  رفته  را تصمیمش اما

تاق از  ند هایقدم با و رفت بیرون ا تاق به را خود ت عه ا قه که  مطال  بود باال طب
 .رساند

 .شد اتاق وارد و زد باز  نیمه درِ  به ایتقه آرام

 بزرگ یپنجره به رو محبوبش رنگ طالیب صندلِب  روی بر  پدرش حدسیاتش، طبق
. بود در  به پشتش و بود ستهنش بود شده پوشیده رنگ ایقهوه پرده با همیشه که

 :بست را دهانش پدرش صدای با که  کند  صحبت تا کرد  باز  را دهانش لیندا

 پرنسسم؟ ایستادی هنوز  چرا بشین، بیا -

شاند لبانش بر  جانببب لبخند و کشید  عمیقب نفس لیندا  شده مشت دستب با و ن
 .رفت پدرش کناری  مبل سمت به

 .بود خیره لیندا به و بود داده قرار  رنگش یبطال عصای روی بر  را اشچانه پدرش

 : فت  و داد قرار  پدرش پای روی بر  را دستش لیندا

 .پدرجان بود شده تنگ دوتاییمون صحبتای این برای دلم چقدر  -

 لبخندی با و کرد  نوازش را او و داد قرار  لیندا دسننت روی بر  را دسننتش نیز  پدرش
 : فت  و کرد  نگاه یندال به شدمب نمایان لبانش به ندرت به که

 نیومدی؟ زودتر  چرا دلتنگب این برای پس -

 : فت  و شد خیره پدرش خط از  پر  پیشانب به لیندا

 .کنید  کار   اون به مجبور  رو من هم باز  نکنه ترسیدم ترسیدم،مب -



صایش پدرش شتن نگه آرام بر  سعب تقریبا که  صدایب با و کوبید  زمین بر  را ع  دا
 : فت  و رفت هاکتاب  یقفسه سمت به و شد دبلن جایش از  داشت آن

شتش با اجبار  به من دونهنمب هنوز  که  دختری شدم، پیر  -  کردمنمب بازی سرنو
 پیرم موضوع این نشناختب؟ رو من هنوز  کردم  بزر ت سال همه این. کرد  فرار  ازم
 ... .فرارت نه! لیندا کرد

شت که  پدر  سمت به سرعت با را سرش لیندا س او سر  پ  با و بر رداند بود تادهای
 : فت  ایستاد پدرش کنار   و برخاست خود جای از  لرزان دستانب

 کذایب  ازدواج اون از  خودم نارضنننایتب چطور  باید دیگه من اجباری؟ هیچ! واقعا -
 کردم؟مب اعالم رو

 :ایستاد لیندا به رو و داد فشار  را اششقیقه پدرش

 .شدی محروم ارث از  پدربزر ت طرف از  هم االن همین فرارت خاطر  به تو -

 :برداشت عقب به قدم چند و کرد  زدن دست به شروع و خندید بلند لیندا

عا آفرین؛... پدر آفرین - عد که  واق مدن مدت این از  ب  و ارث ماجرای هم باز  او
 .میراث

 فلز  که  عصننایش انتهای و کرد  حرکت او سننمت به آرام هایبقدم با پدرش بار  این
 : فت  و داد تکان بار  چند و  رفت  لیندا سمت به را بود گرن اینقره کوچک

 ...اما باشه، صوری تونستمب ازدواج اون کوچولو،  پرنسس ببین -

 :داد ادامه کشید  پوفب و انداخت پایین را سرش

 .نکنیم بحث شده تموم که  موضوع این به راجع نظرم به بر شتب که  حاال -

شک لیندا شت با را هایشا ست پ . رفت مطالعه اتاق درب سمت به و دکر   پاک د
 به و ایسننتاد ایلحظه اتاق از  شنندن خارج حال در  کشننید  پایین را درب دسننتگیره

 : فت  پدرش به  ریان  حالت همان با بر شت عقب



به؟ ارثتونه؟ در یره ذهنتون هم هنوز  مدت همه این از  بعد - باه جال  کردم  اشنننت
 .ینباش مطمئن  ردم،برمب بلیط اولین با بر شتم

 با پدرش که  را اسمش تنها. نماند پدرش جواب منتظر  و شد خارج اتاق از  سرعت با
 .رسید  وشش  به پیچید راهرو در  و زد صدا فریاد

 .شد اتاقش وارد و رفت پایین هاپله از  تند هایقدم با

 پالتو صننورتش، آرایش تمدید از  بعد و کشننید  عمیقب نفس. ایسننتاد آیینه جلوی
ست شتن از  بعد و کرد  تن به را رنگش سفید پو  ایسورمه  ردن  شال و کاله  بردا
شینش سوییچ رنگش شو  در  هنوز  که  ما . شد خارج اتاقش از  سریع بود، میزش ک

 صنندای با که  رفتمب پایین هاپله از . بود شننده پیچیده سننالن در  اش ریه  صنندای
 :ایستاد ایلحظه مارکو

 .ببینم کن  صبر  کجا؟  لیندا -

 .رفت پایین هاپله از  سرعت با و کرد  نگاه او به ایلحظه هقشقه صدای با لیندا

 :پیچید عمارت در  مارکو فریاد صدای

 ...!لیندا بمون کارت  عواقب منتظر  پس نموندی منتظر  ا ه -

. شد خارج عمارت و آمد پایین هاپله از  سرعت با برادرش صدای به توجهبب لیندا
 .بماند مارکو طرف از  شدیدی یمواخذه ر منتظ باید نماندنش منتظر  با دانستمب

 عواقبش و داد ترجیح را تنهایب اما. نتوانست بماند، مارکو منتظر  کرد  تالش چه هر 
 .خرید جان به را

شینش سوار   زد بوق چند عمارت بزرگ درب جلوی. شد خارج پارکینگ از  و شد ما
 .کرد  باز  برایش را درب راسل تا

 شد باز  ماشین درب شود، خارج عمارت از  تا کرد  حرکت آماده را ماشین که  زمانب
 .دید کنارش  را مارکو و



 را دهانش آب. کرد  نگاه بود، خیره او به درهم ابروانب با که  برادرش به متعجب
 : فت  هایشدندان بین از  و مرتعش صدایب با مارکو که  فرستاد پایین سختب به

 تنهات دیگه. بدی پس وابج که  منه نوبت شنننام بعد اما ندارم کارت  االن برو، -
 !بری  وری  کدوم  دفعه این نیست معلوم ذارم،نمب

 فکرش فشننرد،  از   پدال روی را پایش و فرسننتاد بیرون صنندا پر  را نفسننش لیندا
سابب  ارث یافتن برای راهب دنبال به هنوز  دلتنگب جای به که.  بود پدرش در یر  ح

ست از  ست اشرفته د  بعد. دید هواپیمایب ژانسآ  جلوی را خود کرد  ترمز  وقتب. ا
 : فت  مارکو به رو ماشین کردن  خاموش از 

 . ردمبرمب االن بمون منتظر  لحظه چند -

 را پایش تا کرد؛  باز  را خودرو درب لیندا کرد،مب نگاه او به نصننفه لبخندی با مارکو
 .شد کشیده  مارکو توسط کتفش   ذاشت  بیرون ماشین از 

 : فت  و کشید  پوفب

 .کنیممب صحبت میریم بعد بگیرم رو بلیطم بذار  بود، اشتباه من اومدن مارکو -

 : فت  بلندی نسبتا صدای با و کشید  خود سمت به محکم را او بار  این مارکو

 نکنب حل رو مشکالت و نکنب صحبت تا. بری اینجوری ذارمنمب ایندفعه لیندا نه -
 پرنسس؟ فهمیدی... بری نداری حق

شک نگاهب لیندا شانه هیچ که  لبخندی ههمرا آلود ا شت بودن شاد از  این  به ندا
 آرام و کرد  روشن را ضبط. دادمب حق او به. بست را ماشین درب و انداخت مارکو

 :پرسید مارکو از 

 هست؟ هنوز  بر ر  آیس -

 :داد جواب آرامب به و شد خیره بیرون به و کرد  رها را لیندا بازوی مارکو

 .کرد  تبدیل خاطره به رو چب مهه تو نبود فقط جاشه، سر  چب همه -

 : فت  لبخند با و انداخت برادرش به نگاهب نیم رانند ب حین در 



 عوض هم رو خودت مجبوری حتب که  میشنننه عوض جوری تقدیر   اهب  مارکو -
 .من مثل... کنب

 : فت  و کرد  نوازش انگشت دو با را خواهرش صورت مارکو

 .بودم بستری هفته یک حتب شه؟می باورت نزدم، هم پیانو حتب رفتب وقتب از  -

 کرده  انگیز  غم کمب  و دل ذیر  را بود تاریک که  غروبب و کرد  باریدن به شنننروع برف
 .بود

. شد زاد اهش برای اشدلتنگب متوجه تازه رنگ، س ید برف باریدن دیدن با لیندا
 برادرش صدای با. شد دار نم چشمانش هم باز  شهرش زیبای هایشب برای دلش

 :آمد رونبی فکر  از 

 .بزنیم قدم رستوران تا کمب   ذشته  یاد به تا کن  پارک جاهمین لیندا -

 دو هر . کرد  پارک مناسبب جای در  را ماشین و زد لبخندی برادرش پیشنهاد از  لیندا
 روشننن را خیابان بلند برق تیرهای که  رنگب زرد نور  و برف زیر  چتر، داشننتن بدون
 .زدندمب قدم بود کرده

 :شکست را سکوت و کرد  حلقه برادرش آرنج در  را دستش دالین بار  این

 باید االن بادم نرفته ا ه نداشننتم راهب اما بود آور  عذاب خیلب شننماها از  دوری -
 ...باور کردم،مب بزرگ رو دیوونت یعمه پسر  اون هایبچه

 : فت  و پرید لیندا حرف میان مارکو

 شکستب رو بازوم دختر، نبودی بعصب انقدر  که  تو خبرته چه... کن  صبر  صبرکن، -
 !دادی فشار  انقدر 

 را او هم در  ابروانب با  رفت،  دسنننت در  را او بازوی دو هر  و ایسنننتاد لیندا جلوی
 : فت  داد تکان

 رو اشسایه حتب ذارمنمب االن نه موقع اون نه من نکن، فکر  عوضب اون به لیندا -
 .خواستگاری بیاد بخواد برسه چه بیفته، خواهرم دونه یه زند ب



 .کرد  پنهان خود قوی و بزرگ بازوان بین را خواهرش

 : فت  خنده با کشید  بیرون او حصار  از  را خودش لیندا

شقب زوج ما چقدر  کنهمب فکر  ندونه کب  هر  مارکو کن  ول -  بیا دیوونه. هستیم عا
 .شدم خیس بریم

 : فت  کرد  نگاه لیندا به رفته باال ابروی یک با کمر   به دست مارکو

 جون؟ دختر  نیستب داداشت عشق تو مگه! نیستیم مگه -

 ترس با لیندا شدند، خیره او به هردو شنیدند مارکو سر  پشت از  که  پسری صدای با
 : شت  باز  عقب به شده مشت دستانب با مارکو و

 ...شب زیبای بشو من عشق بیا ناراحتب ا ه -

 : فت  و کشید  را بازویش و رفت مارکو سمت به سریع لیندا

 خب؟  فته،  چیزی یه کن  ولش شده بهتر  حالم تازه ببین مارکو -

 به سننینه قدم چند و کشننید  بیرون لیندا دسننت از  حرکت یک با را بازویش مارکو
 .برد عقب را اششده مشت دست و ایستاد زال سفید مو پسر  آن سینه

 : فت  آرومب نسبتا صدای با بار  این لیندا

 که؟  کنیم  درست تشنج نیومدیم کنب  ومآر  رو من بیرون اومدیم مارکو -

 : فت  حالت همان در  و کرد  نگاه لیندا به لبخند با پسر  آن

 !من به بس رش تونبنمب خوادمب آرامش شبت پرنسس مارکو، ببین -

 :زد فریاد مارکو

 !عوضب ببند رو دهنت -

 قرار  برادرش کنار   آرام بار  این و نشنناند ب**ل بر  لبخندی و افتاد  ذشننته  یاد لیندا
شته  خاطرات آوردن یاد به با و شود هاآن خورد و زد از  مانع تا  رفت  امیدوار   ذ

 .کند  کنترل  را متعصبش برادر  خشم بتواند بود



شت و  رفت  را مارکو بازوی شتان میان را برادرش بزرگ م شیده  انگ  کوچکش  و ک
 : فت  مارکو که  داشت نگه

 .بده رو حرفاش تقاص باید پرنسسم، کن  ولم -

 : فت  بود کرده  طوفان به تبدیل را هاآن آرامش که  پسری چشم در  چشم یندال

 بزنب بهم بخاطرش رو آرامشننت نیسننت این الیق کس  هیچ  فتم  بهت همیشننه -
 .داداش

شت بعد و کرد  نگاه لیندا به اول مارکو شاره انگ سر  آن صورت جلوی را اشا  زال پ
 : فت  و داد تکان

 !نبینمت جایب کن  دعا ولب. دارم تریمهم کارای  االن که  حیف -

 لیندا. کشننیدمب خود دنبال را او بلند نسننبتا هایقدم با و کشننید  را لیندا دسننت
 .نشناند ب**ل بر  لبخندی بگیرد، را برادرش خشم جلوی توانست اینکه از  خوشحال

ستاد خود جای در  دفعه یک اما ستش و ای شید  را د . کند  متقاعد هم را مارکو تا ک
 پوسننت عصننبانیت از  هم و سننرما از  هم که  صننورتش روی اخم چنانهم مارکو

 .شد خیره او به زدمب قرمزی به سفیدش

 : فت  و نشاند ابروهایش بین کوچکب  اخم لیندا

 شده؟ برعکس حاال کنب  آروم رو من اومدی دیگه، بسه. بشم اتجذبه اون قربون -

 کشید  دستب بود ایشزانوه تا که  رنگش مشکب اورکت روی بر  و زد لبخندی مارکو
 :کرد  زدن قدم به شروع لیندا کنار   و

 .کنیممب حل شام بعد رو اون! بری در  دادن پس حساب از  تونبمب نکن فکر  -

 : فت  زد برادرش بازوی به مشت با و خندید لیندا

 دیوونه؟ نکردی ترک رو من از   رفتن  پس حساب این هنوز  تو -

 : فت  و کرد  باز  را درب مارکو که  ایستادند رستوران جلوی



 باید خیلب سننری این البته شننده، تنگ براش خیلب دلم اتفاقا پرنسننس، بفرمایید -
 .بدی توضیح

 داخل چوب دکور  با نور  کم  فضای دیدن اول نگاه همان در  شد، رستوران وارد لیندا
 . برد  ذشته  به را او ذهن هم باز  رستوران

ندا محبوب غذای خوردن حال در  هم همراه ندبو لی ندا. د هانش دور  لی  با را د
 : فت  و کرد  پاک دستمال

 استرو انف بیف از  طعم این نتونستم جاهیچ. داره رو  ذشته  طعم همون هنوزم -
 .کنم  پیدا رو

 : فت  و خندید مارکو

ستن بارالس دکتر  جایگاه ببینم کن  تعریف شد، تموم غذا از  تعریفت ا ه - ش  چه ن
 داره؟ حسب

 کوچک   لدان  به را نگاهش آب، ایذره نوشننیدن بعد و شننتبردا را لینوانش لیندا
 : فت  و داشت قرار  آن رنگب زرد رز   ل  شاخه تک که  چوبب

 نتونسننتم که  آرامشننب واقعا آره بگیرم فاکتور  رو شننما دلتنگب و بودن تنها ا ه -
 .داره وجود برام جااون کنم  پیدا جایب

سویه عنوان به را پولب مارکو شت  میز  روی بر  ت ستوران از  هم همراه و  ذا  خارج ر
 و کرد  نگاه بودند شننده یخ به تبدیل که  خیابان ی وشننه  هایبرف به لیندا. شنندند
 :کرد  زدن حرف به شروع

ستمنمب. نرفتم بیرون اتاقم از  هفته یک حتب رفتم جااین از  که  اولب روزهای -  تون
ستم .بودم موفق بیمارا از  خیلب درمان توی. کنم  درک رو جدایب این شون تون  باها

 شنناید آوردن، رو شننیزوفرنب بیمار  یه اینکه تا  ذشننت  وقتب چند. کنم  برقرار  رابطه
 فرسنننتادنش کنن،  درمانش نتونسنننتن جااین اما بود روس هم اون نشنننه باورت
 .امریکا



 چنانهم لیندا. دادمب  وش  او هایحرف به و زدمب قدم آرام خواهرش کنار   مارکو
 :بود تعریف حال در 

سمش - سمش وقتب مایکله، ا شج بهش کنن  مخفف رو ا شه وارد ت صبب و می  ع
 .کنم  آرومش حدی تا تونستم من اما میشه،

 به و بود کرده  بغل را دسنننتانش لیندا کرد،  نگاه را لیندا و ایسنننتاد ایلحظه مارکو
 : فت  کرد  نگاه مارکو

 وایستادی؟ چرا -

 : فت  کرد  حرکت دوباره و داد تکان را سرش و خندید مارکو

. زنبمب حرف داری اون از  فقط و نفر  یه از  شده تبدیل خاطراتت کل  آخه هیچب -
 .کردم  تعجب آخه بگب خودت از  بود قرار 

 : فت  ماشین درب کردن  باز  حال در  و خاراند را اشپیشانب لیندا

صب شرایط خیلب چون فقط ندارم که  منظور  نه - شغول رو ذهنم داره خا . کرده  م
 .امخسته دیگه االن. میگم راتب بعدا حاال

 ایسننتاده لیندا منتظر  عمارت جلوی مارکو. باز شننتند عمارت سننمت به حرف بدون
 .کند  پارک را ماشین تا بود

شین، کردن  پارک از  بعد لیندا ستش ما شینش سقف روی بر  را د شده که  ما  از  پر
 لبخندی .شد کشیده  باغ  وشه  برف از  پر  آهنب تاپ به را نگاهش. کشید  بود برف

 .نشست لبانش بر  اشبچگب دوران خاطرات یادآوری به با

سیه هایشب سرمای سوز  ست را رو شت دو  را آن آرام و رفت تاپ سمت به. دا
 .داد حل

 به شنننروع لیندا و شننند پخش هوا در  رنگب سنننفید پودر  مانند تاپ روی هایبرف
 .داد تکان را تاپ هم باز  و کرد  خندیدن



 این به دید، خندید حال در  را او که  بود لیندا دنبال به و آمد پایین هاپله از  مارکو
 : فت  و زد لبخندی خواهرش خوشحالب

 .تو بریم ببا نخوری، سرما خوایمب ا ه لیندا -

ست  و. کرد  کردن،  ها به شروع و  رفت  دهانش جلوی و تکاند برف از  را هایشد
 .رفت مارکو سمت به

 .رفتند باال هاپله از  هم با

 :پرسید او از  مارکو. بود هم به نزدیک هایشاناقات

 .کنیم  صحبت هم با نمیاد خوابت ا ه -

 : فت  کرد  کرد  باز  را اتاقش درب لیندا

 .اتاقت میام کنم  عوض رو لباسم. قبوله بشینم میزت روی قدیم مثل بذاری ا ه -

 : فت  و زد چشمکب مارکو

 داره؟ وجود هم دومب راه مگه -

 : فت  برداشت موهایش از  را کالهش  لیندا

 .من بشم خوشرنگ و ریز  چشم اون قربون -

شمکب برادرش از  تقلید به هم لیندا شمب شلوار  بلوز . شد اتاقش وارد و زد چ  و پ
شیدن از  بعد و کرد  تن به را رنگش زرد  اتاق سمت به رنگش سفید هایپاپوش پو

 حال در  که  مارکو دندی از  بعد. کرد  باز  را اتاقش درب زدن در  بدون و رفت مارکو
 : فت  و کشید  جیغب بود رنگش طوسب تیشرت پوشیدن

 کردی؟  عمل قولمون به و رفتم اینکه از  بعد نگو لعنتب -

شرت مارکو  و  رفت  باال را بازویش و انداخت رنگش ایسورمه مبل تک روی را تی
 : فت

 .شدم فیت چه وقت چند این تو ببین! رفت یادت تو نکنه -



 : فت  شد اتاق وارد و زد دست لیندا

 تحرکم تو و افتهمب غریب عجیب اتفاقات جااون انقدر . نبود یادم اصننال واقعا نه -
 .باشگاه برم ندارم وقت که

 : فت  نشست تخت روی تیشرتش پوشیدن از  بعد هم مارکو و پرید میز  روی

 !مایک... مثال... بدونم رو هست تو به مربوط که  عجیب اتفاقات دارم دوست -

 : فت  آرامب صدای با یندال

 .داریم زیادی بیمارای! مایکل چرا حاال -

 : فت  داد تکیه بالشتش به مارکو

 کن  تعریف بسننه کرده  مشننغول رو ذهنت که  همین و بود جالب شننخصننیتش -
 ...بدو کوچولو

  ویب  دوخت، اتاق یپنجره به را نگاهش و نشنننسنننت میز  روی بر  زانو چهار  لیندا
 :کرد  تعریف به شروع. بود یافته اتاقش در  آمریکا در  را خود

 ضنننرری بهش من فهمید رفته رفته اما کرد،مب هم حمله بهم حتب اول روزای -
 .رسونمنمب

 :و فت کشید  بود شده قسمت نیم دو به که   وشش  یالله روی بر  را دستش

یا مارکو -  دارم کرد  فکر  اما زدم لبخند بهش منم خندید اول دفعه ببین، رو این ب
 . رفت   از   رو  وشم  کنممب اشسخرهم

 در  را خواهرش  وش  الله شنند، بلند تخت روی از  شننده  شنناد  چشننمانب با مارکو
 :پرسید او از  و  رفت  دست

 خندی؟مب تو وقت اون آورده سرت رو بال این اون شدی؟ دیوونه لیندا -

 : فت  چرخید او دور  کرد  بلند میز  روی از  را او و کشید  را لیندا دست

 هان؟! هادیوونه اون آوردن سرت بالیب چه یگهد -



 تکان تهدیدوار  را اشاشاره انگشت و کشید  بیرون برادرش دست از  را دستش لیندا
 : فت  او به رو و داد

ستن، دیوونه اونا -  زننمب اونا که  زخمب. شنمب خوب روزی یه و بیمارن اونا نی
 زخم مثل نه میشننه، عادی بمونه جاش حتب یا میشننه فراموش که  جسننممه به

 ...کردین  زخمب رو روحم که  شماها

 :داد ادامه و  ذاشت  قلبش روی بر  و کرد  مشت را دستش

 رو اسنننتخوانم مغز  دردش هنوز  اما مونده ازش ردی فقط اینکه با هامدت از  بعد -
 .مارکو سوزونه،مب

 : فت   رفت  را بازویش مارکو که  رفت برادرش اتاق درب سمت به

 .شدم ناراحت دیدی صدمه اینکه از  فقط نداشتم، منظوری من -

 : فت  مارکو به کردن  نگاه بدون و کرد  باز  را در  لیندا

سمتب یه شاید من به زدن ضربه از  بعد اونا بینممب وقتب -  خوردن که  زخب از  ق
 اما میره، یادم خودم زخم و میشنم خوشنحال براش کنهمب پیدا التیام مایکل، مثل

 بهم رسیدنم روز  شده زده که  زخمب جااین هنوز  بینممب اومدم سال چند بعد وقتب
 خارج اتاق از  و کرد  رها نصننفه را حرفش و داد تکان را سننرش... میشننه یادآوری

 .شد

 و  رفت  دستانش بین را سرش و نشست تخت روی بر  مارکو باز شت، اتاقش به
 .زد فریاد

 فراموش را صننبح اتفاقات لیندا تا کرد  تالش چه هر  که  بود ناراحت خود دسننت از 
 .بود کرده  منقلب را او حال و بود کرده  یادآوری را هاآن دوباره خودش کند،

 ماندمب جااین ا ر  بود، قطعب تصمیمش. شد بیدار  خواب از  شدیدی سردرد با صبح
 را او بیشننتر  بار  پنج عمر  کل  در  شنناید که  عمویب پسننر  با ازدواجش مسننئله هم باز 

 .آمدمب میان به بود ندیده



 هم را رنگش یشمب پالتو. کرد  تن به را رنگش سبز  پلیور  همراه کوتاهب  جین شلوار 
 .کند  اقدام دیگر  روز  دو برای بلیط خرید برای صبحانه از  بعد تا برداشت

 : فت  و نشست کنارش  مادرش صبحانه میر  سر 

سر  سربازی خاتمه جشن برای دیروز  -  .کنم  صحبت باهات نرسیدم رفتم ایواُنف پ
 .بود شده تنگ برات دلم خیلب

 : فت  و زد  وش  پشت را کوتاهش  موهای لیندا

 .بودین دلتنگ خیلب مشخصه براتون داشته ایواُنف حشن که  اولویتب از  -

 :  فت  و  ذاشت  دهانش در  قاشق با را اشکنده  پوست مرغ تخم

 صننحبت بودین ا ه باشننم بیرون عصننر  تا شنناید برم باید جاهایب امروز  من ولب -
 .کنیم

 : فت  کرد  پاک را دهانش دور  مادرش

 .کن  قبول جان لیندا اومدی خبر بب. بودم شده دعوت -

 : فت  انداخت باال را اششانه لیندا

سمتمب - شه اولویت. جوزفین مادمازل شنا  منم. بوده مهمانب خانواده قبل همی
 .نکردم اعتراضب

 .شد خارج خانه از  شپدر  و برادرش ورود از  قبل تا انداخت نگاهب ساعتش به

 بلیط دیگر  روز  دو برای و رفت جاآن به سریع و داشتنگه هواپیمایب آژانس جلوی
 . رفت

صمیمش به راجع باید شینش سوار . کردمب صحبت خانواده کل  با ت  به و شد ما
 که  ناهار  از  بعد دقیقا دو سنناعت خواسننت او از  و رفت خانواد یشننان وکیل دفتر 
 .برود جاآن هم او بودند خانه در  همه



 و تصننمیمش  فتن  از  قبل داشننت، احتیاج آن به که  داشننت بانک در  پول مقداری
 از  که  پولب و رفت بانک به. بود زیاد کند  محروم ارث از  را او پدرش شننناید اینکه

 حسنننابش به چطور  پول همه این اینکه از  جو و پرس از  بعد کرد،  تعجب مبلغش
 واریز  حسننناب به او برای پول مقداری هما هر  پدرش فهمید. اسنننت شنننده واریز 
شحال. کردهمب ستمب راحت که  پدرش کار   این از  خو  جدا ایخانه آمریکا در  توان
 .داد انتقال آمریکا در  حسابش به را پول بخرد تیمارستان پشت باغ خانه آن از 

 صرف از  بعد و رفت غذاخوری سالن به لباسش تعویض از  بعد و باز شت خانه به
 : فت  اشخانواده اعضای صورت به کردن  نگاه بدون غذا

 .بزنم بهتون رو مهمب حرف باید -

 : فت  شد بلند صندلب روی از  پدرش

 .دیگه روز  یک برای کنم  استراحت خواممب -

 : فت  پدرش به رو شده مشت دستان با و شد بلند جایش از  هم لیندا

 کسنننب  از  خودم جز  به خوامنمب. بگذارید احترام من حرف به شنننما هم بار  یک -
 . کردم  دعوت هم رو آرتور  جناب حتب. بشنوید

 هایشحرف ذهن در  داشت، دست به مهروزنا که  حالب در  و نشست مبل روی بر 
 چند پای صدای شنیدن با. باشد داشته کافب  تسلط آنها بر  بتواند تا کردمب مرور  را

 رنگ ایقهوه و  رد  میز  روی و کرد  تا را روزنامه شننندند،مب نزدیک او به که  نفر 
 ابروان کرد،  نگاه بودند صنننحبت حال در  که  برادرش و پدر  به.  ذاشنننت  جلویش
 میان آن در  ریزش چشننمان و بود هم در  ممکن حالت ترینوحشننتناک به مارکور 
 .بود شده ناپدید

 مادرش.  رددبرمب چپ سننمت به لیندا و  یردمب قرار  اششننانه روی بر  دسننتب
 : فت  و کرد  نوازش را لیندا شانه کرد،مب نگاه او به لبخند با و بود ایستاده کنارش

 .دخترم کنب،  حل رو نبودی سال چند که  تشنجب حرفات با امیدوارم -



 که  مادرش چشننمان به  ذاشننت،  مادرش دسننت روی بر  را راسننتش دسننت لیندا
 لبخندی اما. بود هویدا او چشمان در  اندوه کرد،  نگاه بود خودش چشمان همرنگ

 : فت  و نشاند ب**ل بر  بود داده دست از  را آن از  کمب  که  شجاعتب ایبر 

 .بره بینتون از  تشنج این کال  قراره راحت خیالت -

ست کناری  مبل روی بر  مادرش ش  به را مارکو جناب که  پدرش صدای با لیندا که  ن
 : فت  آرتور  آقای به رو لبخند همان حفظ با و کرد  نگاه کردمب دعوت نشستن

 .کردین  قبول رو دعوتم ردینک  لطف -

 طوسننب مرمر  هایسنننگ روی پایش کنار   را کیفش  بود وظیفه  فتن  با آرتور  جناب
 : فت  مارکو که  انداخت دیگری روی بر  را پایش و  ذاشت  سالن کف  رنگ

 .بجنب دارم تمرین من کردی  دعوتمون موقعبب کن،  شروع زودتر  -

 آب و کرد  نگاه دادمب فشننار  را لمب یدسننته پهنش دسننتان با که  مارکو به لیندا
 : فت  داد قورت را دهانش

شه، مثل - شتم من... زنممب رو حرفم مقدمه بدون همی  مثل شاید کردم  فکر  بر 
 توی کردممب فکر  هم باز  که  پدر  حرفای با اول روز  همون اما. شده تنگ دلتون من

 که  اینه یتواقع. کردین  یاداوری بهم رو خاطراتم بدترین شننده دفن سننال همون
 یه برای نه اونم امریکا بر ردم قراره  ممب بهتون دارم کردن  فرار  بدون دفعه این

 ...همیشه برای بلکه مدت

 و کوبید  زمین بر  را عصننایش پدرش کوبید،  مبل یدسننته روی بر  مشننت با مارکو
 :ببندد را چشمانش ایلحظه شد باعث پدرش فریاد صدای و کشید  جیغ مادرش

 ...نمیری جا هیچ تو لیندا -

 خیره او چشمان در  و رفت پدرش سمت به قدم چند و برخواست مبل روی از  لیندا
 :شد فت

 انداختم؟ عقب رو خواستگاری مراسم هم باز  نکنه رم،مب دقیقا -



 : فت  و شد بلند جایش از  هم پدرش

 .بشین جدا تونیدمب ارث  رفتن  از  بعد. هست موقت ازدواج این  فتم  بهت -

 ریزش حال در  دائم که  هایباشک و هایششانه لرزش و بلند صدای با لیندا ار ب این
 : فت  بود

 دونینمب خودتون... چون. بگیرین تصمیم من ازدواج برای ندارین حق شما ولب -
 .نمیده طالق رو من عوضب اون

 پدرش به ر  آرام صدای با و کشید  آغوش در  را او و رفت خواهرش سمت به مارکو
 : فت

 دفاع خواهرم از  هم من لینداسنننت از  باالتر  ارزشنننش پدریتون عمارت واقعا  ها -
 .بره داره آرامش هرجا تا کنممب

. داد هل عقب به را او و داد قرار  مارکو سنننینه روی بر  را عصنننایش انتهای پدرش
 دوباره که  باز شننت صننندلیش سننمت به بعد برداشننت، عقب به قدم چند مارکو
 :کرد  صحبت به شروع پدرش

شق ا ه دختر  این -  نیست ازدواجش از  خبری هیچ وقتب اما حرفیه، یه آره بود عا
 .بشه خودش پسرعموی عاشق تونست شاید پس

شت عقب به قدم چند لیندا شمان با و زد قهقه بلند و بردا شک چ  را پدرش بارشا
 : فت  دیدمب اشکب یپرده پشت از 

 دونید؟مب من ند بز  مسئول رو خودتون این در  یعنب نمیشه، باورم -

 : فت  و کرد  پاک را هایشاشک و برداشت دستمالب بار  این خندید هم باز 

 کنم  ازدواج خودم عشننق با دارم قصنند عاشننقم، دارم، دل من چون ذارم،نمب نه -
 احترام تصنننمیمت به من بگیری تصنننمیمب هر  هم شنننما. امریکا نه، جااین البته
 رو عشنننقم... فروختب پول به رو انتپدر  محبت که  شنننما مثل من چون ذارم،مب



 رو کشور   فردا پس من اطالع محض. فروشمنمب شما ارث از  شدن محروم به حتب
 .کنممب ترک همیشه برای

. بماند جاآن توانستنمب دیگر . کرد  جمع را چمدانش سریع و رفت هاپله سمت به
 .بگذراند هتل را آخر  روز   رفت  تصمیم

 به را دستش مارکو. بر شتند سمت آن به سه هر  نهخا درب شدن کوبیده  صدای با
 :شد فت بلند جایش از  و داد تکان پدرش سمت به تهدید ینشانه

با - ما واجبه، احترامتون... با ندا سنننر  بالیب ا ه ا یاد لی  ترک رو جااین هم من ب
 .کنممب

 با لیندا رفت، پایین ورودی هایپله از  تا اما کرد،  ترک را ساختمان بلند هایقدم با
 .شد خارج خانه از  سرعت

شینش سمت به مارکو  را خواهرش سرعت آخرین با و شد سوار  سریع و رفت ما
صد بار  این. کرد  دنبال شت ق صمیمش بار  این بگذارد، تنها را او ندا  و بود قطعب ت

 .بود هایشروز  این تصمیم ترینبزرگ خواهرش از  حمایت

 برداشت را چمدانش و شد پیاده ماشین از . داشت نگه مجلل هتل یک جلوی لیندا
 .رفت هتل ورودی سمت به خودش و داد خدمه به را ماشین کلید  و

 رفتن از  قبل. دوید لیندا سننمت به و کرد  پارک خیابان طرف آن را ماشننینش مارکو
شید  را بازویش هتل داخل به لیندا سب  چه اینکه به کردن  نگاه بدون لیندا. ک  او ک

ست  رفته  را ستش. ا شید  جلو به را د صار  از  با ک  مارکو. شود رها او هایپنجه ح
 :آمد حرف به دید را خواهرش تقالی وقتب

 ...کن  صبر  دقیقه یه فقط لیندا -

 از  کدام  هیچ دیگر  کرد،مب حس که  زمانب دقیقا. کرد  رها را چمدانش دسننته لیندا
 را او برادرش کرده،  ترک را هاآن همیشننه برای و بیند،نمب را اشخانواده اعضننای

 : فت  و کرد  بغل را او و زد لبخندی. بود کنارش  و کرد  پیدا

 .فکریهم بابا با هم تو کردم  فکر . داشتم احتیاج بهت خیلب مارکو -



 : فت  و مرد نگاه او به کرده   ره  ابروهای با و کرد  جدا خودش از  را لیندا مارکو

 تصنننمیمت ا ه. نه یا یهمنطق تصنننمیمت این ببینم باید بزنیم، حرف هم با باید -
 .بری دمنمب اجازه باشه اشتباه

 هتل طرف به و برداشننت را چمدانش. کرد  جدا برادرش دسننت از  را دسننتش لیندا
 : فت  رفت

 .کنیم  صحبت هم با بعد بگیرم اتاق شب برای بذار  -

 :کرد  تالش هم باز  اما کند  منصرف را او تواندنمب دانستمب اینکه با مارکو

 هتل؟ چرا خونه ردبر  لیندا -

 : فت  و  ذاشت  پیشخوان روی را پاس ورتش لیندا

 .امشب برای اتاق یه. نباشین خسته -

 : فت  و بر شت مارکو سمت به

 .من هم ترهراحت بابا هم نیست؟ دار خنده حرفت خودت نظر  به -

 : فت  و خاراند را سرش مارکو

 .میرممب درد سر  از  دارم بخوریم قهوه یه بریم بجنب پس باشه، -

 : فت  مارکو به اتاق کلید   رفتن  بعد و برداشت را چمدانش لیندا

شین با فقط.  ردمبرمب االن کن  صبر  - شین دیگه من بریم تو ما صله نیارم ما  حو
 .ندارم رانند ب

شین سوییچ و زد لبخندی مارکو  از  دفعه یک که  دادمب تکان دائم دستش در  را ما
 حال در  که  دختری. کرد  ایجاد البب آرام ایفضنن در  بلندی صنندای و افتاد دسننتش

 ابروهایب و شده  شاد  چشمانب با بود، نشسته او کناری  مبل روی بر  خوردن قهوه
 و رنگبب هایب**ل بر  جانببب لبخند مارکو متقابال که  کرد  نگاه مارکو به هم در 



شاند پهنش  از  فتر مب سمتش افتاده سری و آرام هایبقدم با که  لیندا دیدن با. ن
 .برخاست جایش

 ماشننین سننوار  دو هر  و رفتند خیابان سننمت آن به. شنندند خارج هتل از  هم کنار 
 :پرسید لیندا از  مقدمهبب حرکت حال در  مارکو. شدند

 اما نیسننت؛ فضننولب البته چیه؟ عشننق و ازدواج قضننیه. ببینم بگو چب هر  از  قبل -
 نه؟ یا داره رو لیاقتش شده عاشقش خواهرم که  اونب بدونم خواممب

 مارکو جواب در  و کشیدمب فرضب هایخط ماشین  رفته  بخار  شیشه روی بر  لیندا
 : فت

 آخه؟ بود کجا  عشق پروندم، پرت و چرت بودم عصبب موقع اون -

 : فت  و  رفت  سبقت اشجلویب ماشین از  و کرد  نگاه پشت به آیینه از  مارکو

 .دمبو ندیده چشمات تو حقیقت انقدر  حاال تا ولب -

ندا تاب لی ند به و داد پایین را  یر آف نار   که  کوچکب  خط چ مایب پلکش ک  خودن
 : فت  و کشید  هاآن روی بر  را دستش و شد خیره کردمب

 بود؟ تر کمرنگ  حقیقت از  چشمام تو بزرگ غم یعنب -

 صدای با و بست را چشمانش و داد تکیه صندلب به را سرش و زد جانببب لبخند
 :مرد زمزمه آرامب

شه  یه برم خواممب که  امخسته انقدر  مارکو، امخسته -  این از  ساکت و تاریک  و
 .کنمنمب بازی دیگه من بردی تو دنیا بگم بشینم دنیا

 با و انداخت داشننت دوسننتش بیشننتر  جانش از  که  خواهری به نگاهب نیم مارکو
 رمانف روی بر  محکم داد، فشننار  هم روی را هایشدندان او اشننک هایقطره دیدن
 : فت  و کوبید

 .اینه از  کشممب چب هر  که  پول این به لعنت -



 توقف با لیندا. کرد  پارک را ماشین بود شده پوشیده برف از  که  بزر ب پارک نزدیک
 : فت  مارکو به رو و کرد  باز  را چشمانش ماشین

 چیه؟ رفتمون پارک سرما این تو -

 مارکو. رفتند پارک سنننمت به آرام هایقدم با و شننندند پیاده ماشنننین از  دو هر 
 : فت  داد قرار  اس رتش شلوار  جیب در  را دستانش

 برم باید یا دونبمب خودت که  آرامش به دارم احتیاج  یرم،مب آتیش دارم لیندا -
شگاه ستب تو چون که  اینجا؛ یا با شگاه پس ه سله  با  نیم فقط کن  تحمل لطفا. کن
 .ساعت

 به برادرش حال اینکه از  ناراحت و دکر   حلقه برادرش بازوی در  را دسنننتش لیندا
 :زد صدا را او. شد طور  این او خاطر 

 زند یت به قبل مثل هم تو میرم من. میشنننه راحت فکرت دیگه فردا از  مارکو -
 .برس

 به شنند خیره خواهرش آبب و درخشننان چشننمان در  و داد تکان را سننرش مارکو
 .داد ادامه راهش

 لیندا. کردند  پرواز  هوا به باد همراه آنها که  زد لگد زمین روی هایبرف به حرص با
 ها به شروع و داد قرار  صورتش جلوی را دستش بود، شده قرمز  سرما از  اشبینب

 تک و بود تاریک هوا. کند   رم  را صننورتش کمب  نفسننش  رم  بخار  تا کرد  کردن
 با کنارشان  از  افرادی  هگاهب  که.  بود کرده  روشن را فضا پارک رنگ زرد هایچراغ

 . ذشتندمب سرعت

 :کرد  تعریف به شروع مارکو

 باهام خیلب مامان. شد کشیده  دکتر  به کارم  شد بد حالم رفتب، فهمیدم که  روزی -
هت خودت و عاقلب که  زدمب حرف خاب رو را ما. کردی  انت با ا  جوریهیچ... با

 ما و کجا  تو اما کنن  پیدات تا دنبالت فرسننتاد رو آدماش از  کلب  نشنند، ارث بیخیال



 اخالقت که  حقا. کنم  آروم رو بابا که  عذاب تو جااین و کردیمب چیکار  تو کجا،
 .ایدنده یک خودشه، مثل

 مارکو باز  و. دادن تغییر  ماشین سمت به را راهشان و زد برادرش به لبخندی لیندا
 :داد ادامه

 .بگو رو تریناشمهم کنب  تعریف سیرتاپیاز  خوامنمب ببین -

 :کرد  تعریف شدن  رم  از  بعد و شد سوار  لیندا

ست دکتر  یه هیچب - ستگاری ازم هفته هر  جااون تو ه  میگه آلمانیه کنه،مب خوا
 .کردم  جوابش دفعه هر  منم کنیم  زند ب جااون من کشور   بر ردیم بیا

 و کرد  پارک هتل نزدیک درخیابان دنجب و کوچک  رستوران جلوی را ماشین مارکو
 : فت

 ...تو مهمون امشب میری داری که  حاال -

ستورانب سمت به و شدند پیاده دو هر   بود جاآن در  کوچکب  برفب کوه  شبیه که  ر
 یخانه مانند هم هایشصنننندلب حتب. بود سنننفید هم داخل فضنننای تمام. رفتند

سکیموها ستانش میان را سرش مارکو. بود ا شت نگه د  او از  متعجب لیندا که  دا
 :پرسید

 دکتر؟ بریم شدی؟ چب -

 : فت  و داد تکان را دستش

 ...خدا َاه... بیارن بگو آب یه. کرده  اوت املعنتب میگرن بازم -

 تعریف رو چیزی برات االن  فت  و کرد  حلقه برادرش شننانه دور  را دسننتش لیندا
 .دادم لو رو خودم امروز  البته و بودی کنجکاو  خیلب دیروز  که  کنممب

 :پرسید سرکشید نفس یک را آب لیوان مارکو

ست چب هر  کنم   مان  - سره، اون به ه سمش؟ بود چب پ  داره ربط مایک... اها ا
 درسته؟



 : فت  و خورد جلویش لیموناد از  کمب  و کشید  هم در  را ابروهایش لیندا

 .مایکل بگو بگیر  یاد البته خونب،مب منو ذهن مونبمب قبلنا مثل هنوز  تو -

ست روی بر  را اشچانه مارکو شت  میز  روی ر ب همش در  شده قفل هاید  با و  ذا
شخندی ستش طرف هایدندان که  نی شته  نمایش به را را شمانب با بود،  ذا  ریز  چ

 : فت  نشست صاف ثانیه چند از  بعد. شد خیره لیندا به شده

 .شدی روانب آدم یه عاشق نگو کنممب خواهش اما بگو، بگب خوایمب هرچب -

 چند و شد رها میز  روی بر  دستش ز ا لیموناد لیوان و افتاد سرفه به زده بهت لیندا
 ریخته میز  روی بر  قطره چند اما. کرد  جلو یری افتادنش از  مارکو که  خورد تکان
 پاک را بود ریخته پب در  پب هایسرفه دلیل به که  چشمش  وشه  اشک لیندا. شد
 : فت  و کرد  قبول را شده وارد شوک عمیق نفس یک با و کرد

 وقتهیچ دیگه میرم کنب  دخالت یا ب ری حرفام تو هقرار  ا ه بگم، االن از  مارکو -
 .بینبنمب رو من

 بشقابش داخل استیک کردن  تکه به شروع و برداشت را چاقویش و چنگال مارکو
 : فت  کرد

 .بزن حرف خورممب غذا من اصال -

 شننروع شنندن، خیره دقیقه چند از  بعد و کرد  نگاه میز  روی کوچک  نمکدان به لیندا
 :کرد

 به چرا دقیق نفهمیدیم هنوز ... روسننیه اهل و بوده ورزشننکار  که  پسننری مایکل، -
 به حمله... تشنننج. بود بد حالش خیلب اول روزای. شننده مبتال شننیزوفرنب بیماری
 من با میشننه وقتب چند... . خودکشننب واسننه راهب حتب بقیه به حمله خودش
 .ویسهبن رو هاشخواسته تونهمب حتب شده بهتر  و کنهمب راحتب احساس

 پاک را دهانش دور  بود آن روی بر  کاج  درخت طرح که  سننفید دسننتمال با مارکو
 : فت  و زد چشمکب و کرد



 ...پس بفهمم، خواممب چب دونبمب خودت نخواستم، رو نامششجره من لیندا -

 : فت   رفت  او سمت به را چنگالش و کشید  هم در  را ابروهایش لیندا

 بدونب؟ اش ذشته  به راجع هیچب خواینمب یعنب -

گاهب نیم مارکو ندا به ن نداخت لی که که  حالب در  و ا  دهانش در  را اسنننتیکب تی
 : فت  و زد لبخندی لیندا که  انداخت باال را ابرویش  ذاشتمب

 ...پس کردی  راحت رو من خوب -

 : فت  زد لبخندی مارکو

 .بزن حرف حاال آفرین، -

 :تعریف به کرد  شروع لبخند با اینبار  لیندا

 و آرومه من کنار   اما. پنجاهه پنجاه شننندنش خوب احتمال که  بیماره یه مایکل -
 .کردیم  پیدا احساس هم به اون هم و من هم وقته چند االن... خوشحال

 : فت  و کوبید  بشقاب داخل محکم را چنگال مارکو

 .فهممنمب من! چب یعنب میگب؟ چب فهمبمب خودت لیندا -

 خشک استرس از  هایشب**ل بیاورند، برایش آب کرد  درخواست  ارسون  از  لیندا
 : فت  و داد فرو زور  به را دهانشآب بود، شده

 اون هست مشکلب یه فقط. هست ام مشده  نیمه مایکل  رفتم،  رو تصمیمم من -
 این میشه کالفه  نیستم وقتب بفهمه کنم  تالش باید من. چیه عشق نداره درک االن

 دونمنمب هرچند... عشقه حسش این اسم مهبفه باید. هست عاشق هم اون یعنب
 .بشم موفق تونممب چقدر 

 مقداری و برخاست صندلب روی از  مارکو بود مانده بشقابشان در  غذا هنوز  اینکه با
 به کرد  مجبور  را او و  رفت  لیندا دسنننت و  ذاشنننت  لیوانش زیر  میز، روی را پول

 .شدند خارج رستوران از  دو هر . برود دنبالش



. نبود موفق شود، راحت برادرش انگشتان حصار  از  تا کشید  را دستش چه هر  لیندا
 : فت  و ایستاد

 ! رفت  درد دستم خبره چه مارکو کن  صبر  -

 .کرد  رها را لیندا دست و ایستاد مارکو

ست با لیندا ساژ  را بازویش دیگرش د  به برافروخته، صورتب با برادری به و داد ما
 عصنننبب طور این را او حال به تا. کرد  نگاه دز مب نبض اشپیشنننانب رگ که  طوری
 .بود ندیده

 دیگرش دسننت با و زد کمرش  به را دسننتش یک و  رفت  لیندا از  را رویش مارکو
 شد خم کمب  و بر شت خواهرش سمت به سرعت به و داد فشار  کمب  را  ردنش

 .کند  نگاه خواهرش چشمان در  بتواند دقیقا تا

 مارکو که  بود  ردش  در  برادرش شنننمانچ و دهان بین چشنننمانش مردمک لیندا
 به هایدندان بین از  را نفسش و داد تکان لیندا صورت جلوی را اشاشاره انگشت

 حرکت به شروع و بست را چشمانش و نزد حرفب اما. داد بیرون اشچسبیده هم
 : فت  بود شده ر ه دو خشم از  که  صدایب با و کرد

 .منتظرتم ماشین تو -

 : فت  خود با و فرستاد بیرون را نفسش ندالی مارکو، رفتن با

 ؟...کنم  چیکار  حاال -

 کشید  بازو روی از  را آن و افتاد اششانه از  کیف.  شد خیره زمین به ،افتاده سری با
 .رفت ماشین سمت به و

 طول در  تصننمیم تریناحمقانه تصننمیمش دانسننتمب او. نشننسننت برادرش کنار 
 اش؛خانواده بین و دردناک و شیرین حس نای میان بود مانده او اما. است عمرش
ستمب چون صمیمش از  آنها از  کدام  هیچ دان  حس این او اما. کنندنمب حمایت ت
ست را تلخ شت دو شقب این. دا شوقه از  نتواند وقتهیچ شاید که  ع  را آن اشمع

 دانستمب خودش که  بسوزد عشقب در  داشت دوست. داشت دوست را کند  طلب



یان را بود دنده روی بر  که  برادرش دسنننت. ندارد هیچ یشبرا رنج و درد جز   م
 چشننمان به و برداشننت ماشننین فرمان روی از  را سننرش مارکو.  رفت  دسننتانش

 : فت  و کرد  نگاه خواهرش غمگین اما خندان

 عذاب تو فکر  تو، نبود از  نذار . نکن تکرار  رو  ذشنننته  خاطرات دیگه تو چرا؟ لیندا -
شم شق بدم اجازه قلبم به ارهدوب خواممب تازه من. بک  تو وقتب اما. کنه  قبول رو ع
 تونم؟مب مگه... کشیدنت  عذاب فکر ... نیستب پیشم

 :و فت داد فشار  برادرش دست روی بر  را دستش لیندا

شقش چقدر  کنممب درکش خوندم، رو پدربزرگ خاطرات دفتر  من -  اما شیرین ع
ما بوده دردناک حال عین در   به شنننانس یه خواممب منم. برده لذت ازش اون ا

 .بشه خوب تونهمب مایکل داره قبول سایمون دکتر  چون. بدم مایکل و خودم

 فرمان روی بر . افتاد راه به هتل سننمت به و کرد  روشننن را ماشننین حرفبب مارکو
 که  خواهرش تصنننمیم بین بود مانده. بود  رفته  ضنننرب انگشنننتانش با ماشنننین

 .نبود عاقالنه  ونههیچ

 که  برفب هایدانه به را نگاهش که  برادری به چشننم لیندا داشننت،نگه هتل جلوی
 شاید داشت ترس. دوخت شدندمب آب ایقطره به تبدیل و خوردندمب شیشه به
 نادیده مادرش و پدر  مانند را او هم برادرش ا ر  که  بود غمگین. نبیند دیگر  را او

 اجبار  به غریبب شننهر  در  اشخانواده بدون هاسننال باید که  ایتنهایب از   رفت،مب
 دانستمب که  عشقب. داشت وجود عشق میان، این اما. ترسیدمب کردمب تحمل

 ذهن... اما. اسننت فهمیده را عشننق قلبش مایکل دانسننتمب دارد، همراه به درد
 مانند را او ذهن نتواند وقت هیچ شننناید دانسنننتمب. کندمب نهب را آن بیمارش

 .بود مصمم او اما. کند  پر  بینشان احساس از  و کند  تهب بیماری از  قلبش

 :داد  وش  او به و آمد بیرون فکر  از  خود، روی بر  مارکو نگاه سنگینب کردن  حس با

صمیمت از  کنم  مجبورت تونمنمب... لیندا - شب چون کنب  نظر  صرفه ت  البته و نمی
سیدیم سنب به شخیص بد از  رو خوب بتونیم که  ر  نبدومب هم خودت اما. بدیم ت

. کنم  چیکار  باید دونمنمب  یجم،  واقعا االن. ستمسخره و احمقانه چقدر  تصمیمت



. میرن بین از  بابا و مامان چون نمیشنننه... آمریکا بیام باهات حتب یا بری؟ بذارم
 !بمونب تصمیمت رو بذارم

 شد پیاده ماشین از  هم لیندا. شد پیاده ماشین از  سرعت به و کشید  پوفب و خندید
 رها برادرش آغوش در  را خود لیندا. ایسنننتادن هم رویبهرو هتل ورودی جلوی و

 نسننبت محبتش از  و کشننید  اشبرادرانه و مردانه آغوش میان را او نیز  مارکو. کرد
 .نکرد دریغ او به

شک آن میان لیندا ستنمب که  هایبا ست، دلیلش دان شید  باال را اشبینب چی  و ک
 : فت

 یعنب شنندم عاشننق کردم  اعتراف که  اوله دفعه دم،شنن  یج  االن خودم من مارکو -
یدم خودم فت  بهم سنننایمون دکتر  نفهم فاق این   تاده قلبم تو ات  تا دو ازت. اف

ها وقت هیچ منو اول... دارم خواهش  این به راجع خودم بده اجازه دوم نذار، تن
 .بگیرم تصمیم موضوع

 خود جلوی و  رفت  ار  او هایشننانه و کرد  باز  خواهرش دور  از  را دسننتانش مارکو
 : فت  ساختگب اخمب همراه داشت نگه

 برو خودت برو دختر  باشننه. نترسننب ازم بخوای نیسننتب هم تر کوچک  من از  اخه -
شه... بدون رو این فقط زند یت، دنبال شتت من حال همه در  همی ستم پ  از  و ه

 .کنممب حمایت تصمیمت

 : فت  ارکوم که  رفت هتل سمت به و بوسید را برادرش  ونه  لیندا

 ماشنننینتم  ردی،برنمب دیگه که  تو راسنننتب. فردو اه برمتمب میام خودم لیندا -
 خوبه؟. بگیر ماشین یه جااون فرستممب برات رو پولش فروشممب

 : فت  و فرستاد برادرش برای لبخند همراه بوسب لیندا

 ...عالب پسر، عالیه -

سه هاخیابان در  صبح تا مارکو شب آن. شدند جدا هم از  دو هر  بزرگ غمب با  پر
نه به و زدمب ظار  در  که  سنننخت راهب به. کردمب فکر  خواهرش دردا  خواهر  انت



 کند  تحمل را پدرش درخواست سختب نتوانست که  او به. بود ضغیفش و شکننده
 خواهرش ا ر  بود ترسنننیده. کردمب فکر  رفت و کرد  رها را هاآن نا هانب طور آن و

 او. بردمب پناه کجا  به شود خالب زیرپایش و کند  تحمل را ممنوعه عشق این نتواند
 .بود مانده برایش مارکو تنها او. است بریده خاندان از  که

ست رنگ سبز  صندلب روی بر  اتاق کوچک  پنجره کنار   لیندا ش شت از  و ن شه پ  شی
 .کردمب نگاه نبود مشخص آن از  هیچ که  بیرونب به  رفته  بخار 

 اششده سرد انگشت نوک  اهب  و کشیدمب شیشه یرو بر  فرضب هایخط  اهب
 از  بود پر  ذهنش دانسننتنمب. بود فکر  در . کشننیدمب داغش هایب**ل روی بر  را

 .نداشت هاآن برای جوابب هیچ که  هایبسوال

 و کرد  باز  را پنجره و کرد  درست خود برای قهوه فنجانب و شد بلند صندلب روی از 
 که  سفید مانند پر  و درست هایدانه و کرد  حلقه قهوه داغ فنجان دور  را دستانش

 بخار . شنند خیره کردندمب پرواز  اطراف به باد همراه سننرعت با آسننمان تاریگب در 
 .شدمب محو چشمانش جلوی برف و سرما میان در  قهوه

 .بود ایستاده جاهمان خورشید طلوع تا

 اجازه مبهم و پوچ افکار . بکند توانسنننتمب چه اما. بود بریده را امانش سنننردرد
 .دادنمب را چشمانش به خواب

شب هایقرص یاد با . رفت کیفش  سمت به بودند، همدمش تنها روزی که  آرامبخ
 هاآن به حتب که  بود وقتب چند. کرد  خارج کیفش  داخل از  را رنگ صورتب قوطب

شان بهم و هاقرص صدای که  داد تکان را قوطب. بود نکرده فکر    وشش  به خوردن
 .خورد

 تا. برداشت را معدنبآب شیشه یخچال از  و  ذاشت  اتاق کوچک  میز  روی را قوطب
 را چشننمانش سنناعتب چند تا بخورد را آن و کند  باز  را قرص قوطب درب خواسننت

 .درآمد صدا به اتاقش درب بگذارد، هم روی



 و قرمز  چشنننمانب با مارکو دیدن از . کرد  باز  را در  تعجب با و کرد  نگاه سننناعت به
سته صورتب شه. شد اتاق وارد او تا رفت کنار   در  جلوی از  ژولیده موهای و خ  شی

 : فت   ذاشت  قرص کنار   میز  روی را آب

 شدی؟ شکلب این چرا وضعشه؟ چه این مارکو -

 : فت   ذاشت  سرش زیر  را دستش و کرد  رها تخت روی را خود مارکو

 داره؟ عیبب .بخوابم جااین اومدم نخوابیدم بودم خیابان تو صبح تا دیشب -

 : فت  و داد ماساژ  را چشمانش لیندا

 .اومدی تو که  بخوابم بخورم آرامبخش خواستممب تازه نخوابیدم منم اتفاقا -

 : فت  و کرد  اشاره کنارش  به و نشست مارکو

گه - یا. بخوری قرص تو بذارم اممرده من م نه آرامبخش ب غل تو بگیر  رو برادرا  ب
 .بخواب داداشت

شت  مارکو پای روی بر  را سرش و خندید لیندا شمانش و  ذا ست را چ  از  پس. ب
 خودش و داد قرار  لیندا سر  زیر  را بالشت. شد مطمئن او از  که  مارکو ایلحظه چند
 خواب به دو هر . کشنننید  دراز  آن روی وبر  کرد  باز  را شنننو خواب تخت کاناپه  هم

 .رفتند فرو عمیقب

 غصه دیگر یک تنهایب برای که  دندبو برادر  و خواهر  این فقط شلوغب همه آن میان
 .خوردندمب

ستانش لیندا شت روی از  را سرش ایخمیازه با و کرد  باز  پهلو از  را د  و کرد  بلند بال
 بر  را دستش شکمش صدای از . کرد  نگاه مچش روی ساعت به باز نیمه چشمان با

 :زد صدا را مارکو و کشید  جیغ ساعت دیدن با و داد فشار  شکمش روی

 دارم پرواز  دیگه سنناعت سننه من... ظهره از  بعد چهار  سنناعت شننو بلند مارکو -
 .نکردم کاریهیچ



ناپه  از  اششنننانه پهنای از  نیمب که  مارکو   اهتکیه را آرنجش. بود زده بیرون کا
 : فت  کرد  بدنش

 ...داری وقت ساعت سه حاال خوبه -

 اتاق کنار   کوچک  لبخچا از  را آب بطری و شد بلند کاناپه  روی از  و کشید  ایخمیازه
 : فت  و برداشت

 دختر؟ زنبمب جیغ انقدر  خبره چه -

 : فت  کنان  غرلند و کردمب فرو باز  چمدان درون را هایشلباس سرعت به لیندا

 ... شنمه  خیلب راستب... بخرمش باید عطر  یه دنبال برم خواممب -

 و بسننت را موهایش باالی مچش دور  کش  با و داد ماسنناژ  را اشپیشننانب مارکو
 : فت

ست رو آخر  ی زینه...  خب... خب - شتم دو شو. دا  بعد بخوریم چیزی یه بریم پا
 ...مادمازل درخدمتم کال  امروز  داره، کارایب  چه کوچولوم  خواهر  ببینم

 کرد،  نگاه اطراف به و کرد  بلندش زمین روی از  و  رفت  را چمدانش یدسننته لیندا
 .نگذارد جا چیزی تا

. کرد  تن به را بود شننده تزیین روباه دم خز  از  اشیقه دور  که  گبرن ایقهوه پالتوی
شت وجود برف بارش امروز   بر رداند چمدان داخل را کالهش  لیندا همین برای ندا

 .شدند خارج هتل از  برادرش همراه به و

شده رفع روز  سه این با که  شدیدی دلتنگب زد،مب موج دوری غم دو هر  دل در   ن
 عشقب هر  از  برادر  خواهر  این میان عشق. شدندمب جدا هم از  باید دوباره حال بود

 .بود تر مقدس برایشان

 : فت  و  رفت  را خواهرش دست مارکو

شین، تو بذارم رو چمدان کن  صبر  - ستوران یه پایین همین ما ست ر  غذاهای ه
 .داره خوبب



صد اطرافش به نگاه با لیندا شت ق  در  تا کند  حک ذهنش در  را آخر  روز  خاطرات دا
 .ببیند هایشپلک پشت در  را روز  این تصویر  چشمانش بستن با دلتنگب اوقات

  رفتن  قرار  با. شد آن ریختن از  مانع و  رفت  انگشت  وشه  با را سمج اشک قطره
 هایبمغازه جلوی زده یخ هایبرف به و رفتند راه دو هر  پهلویش بر  مارکو دسنننت

 : فت  رکوما. بودند خیره بود پایین هایشانکرکره  که

 دلت  فتممب چون بود راحت خیالم اونوقت بود، سرد هایخ این مثل دلت کاش  -
شه تنگ سیه آدمای برعکس تو اما دادم،مب ادامه زند ب به منم نمی  مثل دلت رو

 همین ولب نیاری خودت روی به شناید که  مغروری انقدر  دونممب  رمه،  خورشنید
 .کنب   ریه  کنم  بغلت تا کنبمب شماری لحظه داری االن

 مارکو به اشکب و براق چشمانب با و  رفت  رنگش کرم  هایبوت از  را نگاهش لیندا
 : فت  شد خیره

 .کنممب بغلت فرود اه تو. نکنم غش بخورم غذا بذار  اول -

 .شدند رستوران وارد و خندیدند دو هر 

س را سکوت مارکو بار این رفتند بیرون سکوت در  دو هر  نهار  صرف از  بعد  و تشک
 : فت

 برای نداری زیادی زمان... بخر الیور  پیش ببرمت خوای؟مب ادکلنب چه ببینم بگو -
 ...داره باشه خاص چب هر  الیور  اما.  شتن

 : فت  و کرد  خارج برادرش دست حصار  بین از  را اشکشیده  انگشتان لیندا

 تو یاد باهاش بتونم که  جوری داشننتنب دوسننت اما سننرد و تلخ خاص، عطر  یه -
 .بیفتم

 : فت  و ریخت بهم را موهایش و کشید  آغوش در  را خواهرش هوابب مارکو

 پیشنننت میام بزن زنگ شننند تنگ دلت وقت هر ! بیفتب یادم عطر  با چرا دیوونه -
 خوبه؟



ستاد مارکو مکس با لیندا  شد خیره رویشبهرو ادکلن از  پر  و بزرگ یمغازه به و ای
 : فت  کرد  باز  را ازهمغ درب و رفت باال پله سه از  آرام و

 فکر  تا بزنم اتاق تو عطرت از  شب هر  خواممب من بیای، تونبنمب شب هر  که  تو -
 .بوده اتاق توی من قبل برادرم تنها و دوست بهترین کنم

 اشتوجه رسید لیندا  وش  به در  باالی از  که  جیلینک جیلینک صدای در، شدن باز  با
 که  ایشنننیشنننه رنگ آبب دلفین تعدادی کرد،  مغازه درب باالی به کرد،  جلب را

شان به کوچکب  زنگوله صل پایین  در  شدن باز  با و بود شده آویزان سقف به بود و
 .دادندمب صدا و خوردندمب تکان آن

 رنگارنگ و جورواجور  هایادکلن دیدن مشننغول را خود لیندا که  دقیقه چند از  بعد
شه و  پر  هم آن داخل که  ایشهشی بزرگ میز  سمت به بود کرده  متفاوت هایشی

 لیندا مارکو پب در  پب یعطسنننه صننندای از  بعد. رفتند متفاوت هایادکلن از  بود
 :پرسید او از  و زد دندانمایب لبخند

 شد؟ شروع بازم -

 دختری به لیندا نگاه. داد تکان را سننرش و  رفت  لیندا دسننت از  را دسننتمال مارکو
 سمتشان به هاآن به لبخند با و آمد بیرون میز  پشت رنگ سیاه کوچک  دوب از  که
 بلوندش و لخت موهای و رنگ صورتب هایب**ل و سفید صورت. ماند خیره آمد
 و بلند قد. داشننت خاصننب زیبایب بود  رفته  قاب را صننورتش طرف یک فقط که

 خود مجذوب را برادر  خواهر  این نگاه رنگش نیلب کوتاه  پیراهن در  باریکش هیکل
 .کرد

 : فت  آرام صدای با و کوبید  مارکو پهلوی به آرنج با لیندا

 نامرد؟ خریمب اینا از  رو ادکلنات همیشه همین واسه اینه؟ الیور  -

 : فت  و کرد  سالم زیبا دختر  آن به رو ایسرفه تک با مارکو

 نیست؟ خودش الیور  سالم، -



 به را رنگش طوسنننب چشنننمان لبخند همان همراه و کرد  تر  را هایشب**ل دختر 
 : فت  دوخت مارکو

یل برای الیور  هسنننتم، خواهرش من - ید بار  تحو ته  مرک  به جد  چیزی. رف
 .خدمتم در  مدنظرتونه

ستش و نداد را مارکو به صحبت اجازه لیندا  او مانند و کرد  دراز  دختر  سمت را د
 : فت  و زد نمادندان لبخندی

ستم، لیندا من - ست من برادر  ه ست، برادر  دو شگبهم ادکلن خرید برای شما  ی
 .اومدیم جااین مارکو

 : فت  و فشرد را لیندا دست دختر 

 چه بودم شنیده الیور  زبان از  رو شما اسم اتفاقا. هستم آلیسیا هم من خوشبختم، -
 هست؟ نظرتون مد کاری  چه دیدمتون؟ حاال که  خوب

 کوتاهش  موهای کرد،  نگاه مارکو به لبخند با لیندا که.  کردند  رها را دیگر  هم دست
 : فت  و زد  وش  شتپ را

 بیارن؟ برامون بگب رو ادکلنت اسم خودت میشه! جان مارکو -

ستش مارکو شه روی بر  و آورد بیرون رنگش کرم  شلوار  جیب از  را د  بدون یشی
 درک را او حال این لیندا. کرد   رفتن  ضننرب به شننروع و داد قرار  جلویش میز  لک
سیا به لبخند با اول همین برای کرد،نمب  و کشید  را مارکو آرنج بعد و کرد  هنگا آلی

 : فت  او به آرامب صدای با و دندانهایش بین از 

 هستیما؟ تو منتظر  ما مارکو -

شمان با مارکو سیا به بعد و لیندا به اول متعجب چ  تکان را سرش و کرد  نگاه آلی
 : فت  و داد

 !بود نگفته چیزی شما از  حاال تا اما هستم تماس در  الیور  با زیاد من آره... آره -



 دوخت لیندا به را نگاهش زدنب پلک با و کرد  نگاه مارکو به سینه به دست آلیسیا
 : فت  و

 اما. بودم رفته کانادا  به تحصننیل برای بر شننتم تازه نبودم روسننیه من درسننته، -
 .بر شتم باالخره خوب

 : فت  و کرد  اشاره ساعتش به و پرید آنها حرف میان هم باز  لیندا

شه دارم پرواز  که  دونبمب ندارم زیادی زمان من جان مارکو -  بگیری رو ادکلن می
 بریم؟

 و  شتمب ادکلن دنبال به هاقفسه در  هم او  فت  آلیسیا به را ادکلن اسم مارکو
 :پرسید آنها از 

 میری؟ تحصیل برای هم تو لیندا؟ -

 نقاب پشت را دردش عمق هم باز  که  لبخندی با و رفت فرو فکر  در  او سوال با لیندا
 : فت  کردمب پنهان لبخند

 بخاطر  من اما. کردیم  تحصنننیل روان زشنننکب رشنننته تو همینجا مارکو و من. نه -
 دیدن اومدم روزی چند. شنندم امریکا مقیم میشننه سننالب چند اتفاقات یکسننری
 .بر ردم کار   خاطر  به باید هم االن خانواده

 آنها سمت به مشکب اللیک ادکلن رنگ مشکب جعبه همراه  رفته  صورتب با آلیسیا
 : فت  و رفت

 نفر  یک با ماه چند این بعد تونسنننتم شننندم خوشنننحال تازه! حیف چقدر  واقعا؟ -
 .سفارشتون هم این بفرمایید... بشم دوست

. نشننسننت لبهایش بر  رضننایت روی از  لبخندی کرد،  بو و برداشننت را ادکلن لیندا
شت  او دست روی ر ب را دستش مارکو که  آورد بیرون کیفش  از  پول مقداری  و  ذا

 : فت

 . یرممب برات هدیه عنوان به خودم لیندا، نکن فکرشم -



 : فت  و بر رداند کیفش  داخل را پول مقاومتب هیچ بدون و زد لبخندی لیندا

 .عالیه... بخر کادو  برام رو خودت ادکلن. بهتر این از  چب -

 : فت  و خندید آلیسیا اینبار 

 خاطر  به من چون... باشب من دوست قراره که  شما و شدیم آشنا هم با که  حاال -
 هدیه ادکلن این. میام دیدنت حتمابه و کنممب سفر  مختلف کشورهای  به امرشته

 .من طرف از  ناقابلب

 او به را ادرسش لیندا همدیگر، شماره  رفتن  از  بعد. نکرد قبول کردند  اصرار  چه هر 
 .کردند  حرکت فرود اه سمت به. داد

ندا فرود اه در  تاده هم رویبهرو دو هر  مارکو و لی ندا. بودند ایسننن  در  اشنننک لی
 و کرد  باز  را دسننتانش و زد خواهرش به لبخندی مارکو. بود زده حلقه چشننمانش

 و انداخت برادرش آغوش در  را خود و کرد  رها را چمدان لیندا. کرد  اشننناره او به
 : فت

 شم؟پی بیای داشتم احتیاج بهت وقت هر  میدی قول مارکو -

 با را خواهرش هایاشک. شد جدا او از  و داد فشار  کمب  بازوانش میان را او مارکو
 : فت  و کرد  پاک سرانگشتانش

 همین با جوریهمین بگیرم بلیط بیا، بگب االن حتب که  مطمئنم خودم از  انقدری -
 .بیام لباسام

 ابروانش و شد دهکشی  لیندا  وش  لهال به مارکو نگاه. بوسید را برادرش یشانه لیندا
 : فت  و کشید  درهم را

 مونده؟ برات تیمارستان بیمارای از  اسکاری چه دیگه ببینم بگو -

ندا مارانش هایدندان رد که  دسنننتش به لی  روی بر  کردندمب غش که  زمانب بی
 . فت  را دلیلش و داد نشان مارکو به را بود مانده دستش

 :فت   و زد ایه*س*بو خواهرش دست روی بر  مارکو



 .کنم  خراب رو جااون نیومدم تا لیندا برو -

 :زد صدا را او مارکو که  شد دور  برادرش از  قدمب چند لیندا

 .طرفه من با کنه  اذیتت باشه حواسش بگو مایکل به لیندا -

 .رفت پرواز   یت  سمت به و داد تکان را سرش و خندید لیندا

*** 

 اشپیشانب عرق و رفت سایمون دکتر  سراغ به. بود شده تمام طاقتش دیگر  جوزف
 : فت  و نشست صندلب روی بر  و کرد  پاک دستمال با را

 بخیه رو دسننتش تونسننتیم هوشننببب زور  به شننده، خارج کنترل  از  مایکل دکتر  -
 .بزنیم

 سمت به اول و شد خارج اتاق از  و  ذاشت  اشبینب یتیغه روی بر  را عینکش دکتر 
 : فت  دکتر  که  رفت همراهش جوزف. داشتبر  جاآن از  آرامبخشب و رفت کلینیک

 .لینداست دوری مایکل درد دونممب من. رسهمب فردا تا  فته  لیندا نباش نگران -

 تعجب مایکل ریخته بهم یقیافه دیدن از  دکتر  و کرد  باز  را مایکل اتاق درب جوزف
 :پرسید جوزف از . کرد

 !؟کبوده  و خونب پیشونیش چرا کرده؟  چیکار  خودش با مایکل-

 : فت  کشید  باال  ردنش  تا را پتویش و رفت مایکل سمت به جوزف

  رفتم  را دستش. بود داده جر  مداد با رو دستش وقتب. خوابه هنوز  بیهوشیه، از  -
ستار  به و سون پر صت این تو مایکل که.  کنه  صدا رو دکتر  بره  فتم  جک  انقدر  فر

 .شد کبود  سرش تا کوبید  تخت پایین آهن به رو سرش

. شد خارج اتاق از  و کرد  تزریق مایکل رگ در  را آرامبخش و داد تکان را سرش دکتر 
 :کردمب زمزمه خود با آرام و رفت خودش اتاق سمت به



 یه یا عشننقه؟ داره لیندا به نسننبت که  حسننب بفهمونم پسننر  این به چطور  من -
 این به کنم  چیکار  رو لیندا اونوقت نشننه؛ خوب و باشننه وابسننتگب ا ه وابسننتگیه؟

 ...!کنه  کمک  خدا. عجیبه چقدر ... شده وابسته

شت  تخت روی بر  دست دو با را چمدان  کشید  دراز  چمدان کنار   هم خودش و  ذا
ستانش و سترس برای دلش. کرد  باز  را د  شده تنگ بیمارانش و باغخانه این هایا

 .بود

 یخب جین شننلوار  و رنگب یشننمب پلیور  با را هایشلباس و شنند بلند تخت روی از 
 جای را چمدان و کرد  ٓاویزان کمد  در  را چمدان داخل هایلباس. کرد  عوض رنگش
شت  قبلش شت را موبایلش.  ذا  زمین روی بر  شومینه کنار   و رفت سالن به و بردا

 .نشست

 انگشنننت تا. زد  وش  پشنننت را موهایش و کرد  نگاه لبخند با را مارکو یشنننماره
 زنگ به شنروع  وشنب  بگیرد، تماس او با تا برد مارکو شنماره نزدیک را اشاشناره

صویری تماس و زد دوقلویش برادر  با فکریهم این از  لبخندی لیندا و کرد  زدن  را ت
 : فت  خنده با. کرد  برقرار 

 .مارکو هستیم دوقلو ما کردم  پیدا یقین االن من -

 و داد فاصله صورتش از  کمب  را  وشب  و داشت تن به  شادی  مشکب رکابب مارکو
 : فت

ضله نموندی! بزن حرف متر ک  - شت هایع شگاه تو که  ببینب رو دادا  دخترا چقدر  با
 .کننمب ضعف براش

 دمبل حین در  زیبا چقدر  که  کردمب نگاه مارکو بازو پشننت و بازو عضننالت به لیندا
 و داد نشان مارکو به را شومینه هم او. شدندمب منبسط و منقبض زیبا اینقدر  زدن

 : فت

یه نیفتن پس کنبمب دلبری تو که  جوریاین! خب کنن  غش دارن حق - ... خیل
 .بیاره دست به رو من یخب کوه  پسر  این دل تونهمب کب  ببینم منتظرم فقط



شت  زمین روی را دمبل مارکو شانب عرق اشرکابب کنار   با و  ذا  کرد  پاک را اشپی
 : فت  نامنظمش هاینفس حین در  و

 بدتر  هم تو و شده دیوونه توی عاشق ونهدنمب هنوز  خودش که  مایکل مثل یکب -
 .ستدیوونه ٓادم یه تو مثل منم تقدیر  احتماال... اون از 

 : فت  و کشید  هم در  را بورش و نازک ابروهای لیندا

 بشه؟ توهین عالیقم و عقاید به میاد بدم چقدر  دونبمب -

 : فت  و رفت دیگر  دستگاهب سمت به و کشید  هم در  را ابروهایش هم مارکو

 دفعه هر  چه االن، چه محضه؛ دیوونگیه نیست عاقالنه تصمیمت  فتم  بهت منم -
ته یادت. میگم بزنب حرف که ته دو هر ! که  نرف  مونجفت بود، چیز  یه مونرشننن
 ... .احتماله یه مایکل شدن خوب دونیممب

ندا بِل  شنننب هر  را حقایق این خودش لی  میان همین برای کرد؛مب مرور  خواب ق
 : فت  و پرید کومار  هایحرف

 من به که  حسب نفهمه وقت هیچ شاید داره وجود هم احتمال این دونممب اینم -
شم خواممب اما... دونممب رو همه مارکو، دونممب... چیه داره  بعدا تا بکنم، رو تال

 استراحت باید مونده، تنم تو راه خستگب. برو هم حاال. نخورم رو روزام این حسرت
 .کنم

 

 چشمانش به را خواب ایلحظه و  ذارد  هم بر  چشم نتوانست حتب که  استراحتب
 هایشلباس کمد  از  و شد بلند تخت روی از . کرد  تمام ساعت نیم از  بعد کند،  دعوت

 سفید روپوش. کرد  تن به و کشید  بیرون زرشکب پلیور  و ایپارچه مشکب شلوار  یک
 .رفت نبیرو اشخانه از  و پوشید هآان روی را کوتاهش  رنِگ 

 جیب در  را دسننتانش! بود شننده تنگ بیمارسننتان این روهایراه برای دلش چقدر 
با و مربعب گاهش و کرد  فرو روپوش بزرگ تقری  و طوسنننب هایموزاییک به را ن

 .فرورفت فکر  در  و دوخت راهرو کف  رنگب هایخال



 خود به همیشننه! شنند چه آخر  پروراندمب ذهن در  شنندنش عاشننق از  فکری چه
شق اول من»  فتمب شق بعد شم،مب عطر  بری عا  که  کسب  رفتار  و شخصیت عا

 «.کنه  تسخیر  رو قلبم همیشه برای قراره

 .یافت مایکل اتاق جلوی را خود و آورد باال را نگاهش و زد لبخندی افکارش به

 :کرد  زمزمه ب**ل زیر  و کشید  در  پشت. کشید  عمیقب نفس

 جذب رو من بود شخصیتش اول... شد برعکس ٓاخرش اما... کردممب فکری چه -
 .چیه محبوبش عطر  دونمنمب هنوز  اما کرد،

ستگیره و داد تکان را سرش شید  پایین کمب  را د  از  اتاق اول. شد اتاقش وارد و ک
 .بود مرتب چب همه.  ذراند  نظر 

. کشننید  مایکل به اتاق کشننیده  حصننار  و کوچک  پنجره از  را نگاهش که  زمانب اما
 داشننت سننعب که  آرام هایقدم با. ماند باز  دهانش و اد شنن  تعجب از  چشننمانش

شنه  مایکل سمت به نکند، ایجاد صدا موزاییک روی بر  کفشش  سانتب سه هایپا
 هایشب**ل. شد ریز  کمب  ابروهایش رفتن هم در  خاطر  به درشتش چشمان. رفت

 .کرد  خارج صدا پر  را نفسش و داد فشار  هم روی را

 درد. کرد  مشنننت جیب در  را دسنننتش مایکل، بپیشنننان خراش و کبودی  دیدن با
 .بود اهمیتبب برایش داد خراش را دستش کف  پوست که  هایشناخن

 الغر  متوجه حتب که  داشت، اهمیت مایکل شده تخریب یروحیه فقط او برای االن
 خوردن تکان با. شد فشرده قلبش. بود شده او دار زاویه و استخوانب صورت شدن
شانب بر  که  عمیقب نچی و مایکل هایپلک ست، مایکل پی ش  عقب به قدمب چند ن
 .رفت اتاق بیرون به افکنده سری با و بست را چشمانش. رفت

 دکتر  با افتاده مایکل برای که  اتفاقاتب به راجع کاری  هر  از  قبل صبح داشت تصمیم
 .کند  صحبت جوزف و سایمون

  

 



 حال در . رفتمب پایین باال اشسننینه یقفسننه و زدمب قدم سننایمون دکتر  اتاق در 
 بر  را دستش و  ذاشت  میز  روی را عینکش سایمون دکتر . بود لبش پوست جویدن

 و پرید باال هایششانه صدا شوک از  کمب  و ایستاد سرجایش لیندا. کوبید  میز  روی
 .دوخت دکتر  به را نگاهش و  رفت  باال را سرش دکتر  صدای با. کشید  هینب

 نگاه. داد قرار  لیندا هایشانه بر  را دستش دو هر  و رفت او سمت به سایمون دکتر 
 : فت  و دوخت لیندا فروغبب چشمان به را اندوهگینش

 یه مایکل برای داری تو که  احسننناسنننب این دونبمب خودت تو دخترم،... لیندا -
 مثل نه کن  عمل منطقب تو خواهش ازت لیندا ،زود ذره و نیسنننت واقعب حس

 .پدربزر ت

 اشکب یپرده پشت از  و داد قرار  سایمون دکتر  دست روی بر  را ستشرا دست لیندا
 : فت  داد تکان را سرش و کرد  نگاه بود، کرده  تار  را دیدش که

 حس فقط، اون دونممب شنننبام، کابوس  شنننده دونممب خودم... دکتر دونممب -
 ماا... اما. کنه  درک رو عشننق تونهنمب زیاد خیلب احتمال دونممب داره خوشننحالب

 .بکنم رو تالشم خواممب

 .رفت بیرون دکتر  اتاق از  هم در  ابروانب با و کرد  پاک را چشمش ی وشه  اشک

. داشنننت قرار  بیمار  یک اتاق متر  دو هر  یفاصنننله به که  طوالنب و دراز  راهرو در 
 هاموزاییک به را نگاهش و کرد  فرو رنگش سفید روپوش هایجیب در  را دستانش
 .چکیدمب پایش زیر  هایموزاییک روی بر  دانه دانه شکشا هایقطره که  دوخت

ستاد ایلحظه بود، آشنا برایش که  فریادی صدای شنیدن با  به کمب  را سرش و ای
شمان با و کرد  خم چپ سمت سته چ  سرعت هایشقدم به. داد  وش  دقت با ب
 .دوید مایکل اتاق سمت به و بخشید

 .بزند صدا را جوزف نتوانست و ندما باز  دهانش رویشبهرو یصحنه دیدن با



ستان جوزف شته نگه را مایکل د  مایکل. بزند صدمه خودش به نتواند او تا بود دا
 را اشتکه یک و بود کرده  تقسیم نیم دو به وسط از  را رنگب سفید مالمینب بشقاب

 .ببرد  ردنش  سمت به را دستش کردمب تالش و بود  رفته  دست در 

 صدایب با درهم، ایچهره و شده مشت دستانب با و داد تقور  را دهانش آب لیندا
 : فت  دو آن به رو بلند

 خبره؟ چه جااین -

 کنار   از  بتواند تا کرد  خم کمب  را سننرش لحظه یک در  و زدمب فریاد همچنان مایکل
. بود خیره او به ایلحظه و دوخت لیندا به را نگاهش. ببیند را لیندا جوزف،  ردن

 .رفت لیندا سمت به آرام هایبقدم با و داد حل عقب به را فجوز  سرعت به اما

 بیرون مانند خس خس صنندای با اشفشننرده هم به هایدندان بین از  را نفسننش
 به کردن  نگاه بدون لیندا که  رفت مایکل سنننمت به قدم چند جوزف. فرسنننتادمب

 .بماند ساکت او تا کرد  بلند را دستش جوزف

شقاب نیمه مایکل  سمت به هیستریک و بلند هایخنده با و کرد  بلند را شکسته ب
 .رفت لیندا

 تغییر  حال در  دائم چشننمانش مردمک. کرد  نگاه مایکل چشننمان به دقت با لیندا
 به بار این و کشید  هم در  را ابروهایش. ایستاد لیندا قدمب یک در  مایکل. بود اندازه
 :شنید او از  ایکلمه  الیند فریادش میان. کشید  فریاد هیستریکش، هایخنده جای

 ...دا... لین -

 لیندا به را نگاهش. آورد زبان به را لیندا نام فریادهایش میان باری چند مایکل
 :زد صدا را او نام ب**ل زیر  و آرام و دوخت

 ...لیندا -

شت سر  با و داد تکان را سرش لیندا شکب انگ  را بود چکیده اش ونه  روی بر  که  ا
 : فت  مایکل به لبخند با و برد بین از  قدم چند با را ینشانب یفاصله و کرد  پاک



 .اومدی حرف به خوشحالم! خودمم مایکل آره -

 بود یافته ذهنش در  آنب صورت به که  کلماتب  بین از  ذهن در  و زد لبخندی مایکل
 لبخندی با.  شتمب کردن  بیان برای درست کلمات  دنبال به چرخیدند،مب دائم و
 : فت  و کرد  نزدیک لیندا ی ونه  به را شکسته بشقاب وفقیتشم و رضایت سر  از 

 ...هستب رابین اول معاون... تو -

 حرف که  مایکلب برای خوبب عالیم هااین. شنند خیره او چشننمان مردمک به لیندا
 .نبودند بود؛ آورده یاد به را زدن

 باز . ددا فشار  هم روی بر  را چشمانش. اش ونه  روی بر  بشقاب تیز  ب**ل فشار  از 
 :نداشت کردن  سکوت به تصمیم حال  ویب...  مایکل صدای هم

 ...بدی لعنتب  روه  اون تحویل منو تا فرستاده رابین رو تو -

 دوخت جوزف به را نگاهش. دهد نشننان باید العملبعکس چه دانسننتنمب لیندا
 چشمانش. دوخت رفت،مب بیرون سمت به سرشان پشت از  آرام هایقدم با که
 هایشقدم به. شننند خارج اتاق از  سنننریع جوزف که  کرد  باز  و بسنننت ایلحظه را

 . رفت  قرار  سایمون دکتر  رویبهرو و بخشید سرعت

مام ندهای سنننریع دکتر  که  کرد  تعریف دکتر  برای را ماجرا ت  از  را چرمب محکم ب
 بدون راه میان و کرد  حرکت مایکل اتاق سمت به سرعت با و برداشت کشو  داخل
 :فت   کردن  نگاه

 .نیفتاده بدی اتاق تا بجنب بهم برسون سریع هالوپریدول داروی از  دوز  دو جوزف -

 .شد  م  مایکل فریاد در  لیندا یناله صدای که  شد اتاق وارد دکتر 

 اش ونه  روی از  را دستش لیندا. کشید  عقب به را دستش و رفت مایکل سمت به
 راست دست با و کرد  رها سایمون دکتر  دست حصار  از  را خود مایکل که  برداشت

 مایکل هم باز . داد دسننت از  را تعادلش لیندا که  زد لیندا صننورت به قبل از  تر محکم
 :کشید  فریاد



 کردی؟  نت*یا**خ من به که  داشت چب هری اون... عوضب یرز *ه -

ندا پهلوی روی بر  را راسنننتش پای له که  لی تاده زمین روی بر  شنننده مچا  بود، اف
 و اش ونه  پوسننت  ز ز .  بود داده قرار  اش ونه  روی بر  ار  دسننتش لیندا.  ذاشننت

سته هایب**ل روی بر  لبش کنار   از   رمب  مایع شدن جاری شکب اش،ب  عمق که  ا
شان را قلبش درد  مایکل  وش  به هایشب**ل میان از  و شد آهب همه داد،مب ن

 .رسید سایمون دکتر  و

 لیندا پهلوی روی بر  را پایش ینهسی و داد سر  ایقهقه لیندا یناله شنیدن از  مایکل
 : فت  و کرد  نگاه لیندا درهم صورت به. شد خم کمب  و داد فشار 

 ... .بکشب درد باید ٓاره، -

 .شد خیره لیندا خونب و متورم صورت به و کشید  فریاد

 ایستاد صاف مایکل. بکشد عقب به را او کرد  سعب و  رفت  را مایکل بازوی جوزف
 .شد خیره جوزف به و

 صورت به درهم ابروانب با و کرد  بلند را آزادش دست

 از  را تعادلش و کرد  رها را مایکل که  کوبید  او یسینه به محکم و شد خیره جوزف
ست  هم. بود لحظات تمام  ر نظاره سایمون دکتر . رفت عقب به قدمب چند. داد د

. بود خوشننحال مایکل بزرگ تغییر  این از  هم و بود عصننبب لیندا کشننیدن  درد از 
. نگرفت را مایکل جلوی همین برای. شننود باخبر  قضننیه از  بیشننتر  داشننت تصننمیم

 : فت  و برداشت جوزف سمت به قدمب مایکل

 کنب؟  نت*یا**خ بودم برادرت مثل که  من به تونستب چطور  عوضب توی هری؟ -

 و داد قرار  بینب روی بر  را اشاشاره انگشت دکتر  کرد،  نگاه سایمون دکتر  به جوزف
 صورتش رنگ که  مایکل به حرفبب و داد تکان را سرش جوزف. بست را نشچشما

 نگاه. رفتمب پایین باال مدام مایکل یسننینه یقفسننه. شنند خیره زدمب قرمزی به
شمان به را دارشنم  دو هر . داد تکان را سرش و زد لبخندی. دوخت جوزف ریز  چ

 : فت  و داد قرار  سرش روی بر  را دستش



 ... .وقتب تا... وقتب تا -

 شده مچاله خود در  و بود داده تکیه دیوار  به حاال که  رفت لیندا سمت به دفعه یک
 سمت به و شد بلند کمب  زمین روی از  لیندا که  کوبید  لیندا پهلوی به پا با. رفت بود

شه  به سرش و شد پرت مایکل تخت  و شده  یج  او. شد کوبیده  آهنب تخت ی و
 :شد بلند مایکل فریاد که  همیدنف هیچ دیگر  و شد تار  نگاهش

 .شدنمب باورم... آورد برام خودش رو لعنتب فیلم اون -

 . کرد   ریه  به شروع و افتاد زمین روی بر  زانو با جاهمان و زد فریاد

 : فت  او به لبخند با و دوخت جوزف به را نگاهش سایمون دکتر 

 .رفته حال از  بجنب،. کلینیک  ببر  رو لیندا سریع تو -

 صدای که  کرد  خم راست و چپ به را  ردنش.  داد تکان را سرش شده  یج  فجوز 
 زیر  را دستش یک و رفت لیندا سمت به. رسید  وش  که  هایشرگ شدن جا به جا

 مایکل اتاق از  بلند هایقدم با و داد قرار  او زانوان زیر  را دیگرش دسنننت و  ردن
 .شد خارج

 ب**ل به لبخندی. داد فشار  انگشت دو با را چشمانش عینک زیر  از  سایمون دکتر 
 .داد ماساژ  کمب  را او کمر   و نشست زانو روی بر  مایکل کنار   و ٓاورد

 .کرد  بلند را او و انداخت مایکل بازوی زیر  را دستش

 .رفت دکتر  همراه مخالفتب هیچ بدون مایکل

 در  تخت یکهنه  و زده زنگ هایفنر  جیرجیر  صنندای که  نشنناند تخت روی بر  را او
 .پیچید اتاق

 با مایکل.  رفت  مایکل طرف به داشنننت قرار  کوچکب  ظرف در  قرصنننب دو دکتر 
 صورتش جلوی او یشده دراز  دست و دکتر  به نامنظم هاینفس و اشکب چشمان

 : فت  و داد تکان را سرش لبخند با سایمون دکتر  که  کرد،  نگاه



نهمب ٓارومت - کل،... ک  ٓاوردن دیا به برای وقت چند این هایتشننننج پس مای
 خاطراته؟

 تکان را سننرش. داد قورت را هاآن آب ایذره بدون و  رفت  دکتر  از  را قرص مایکل
 : فت  و داد

 .نیست خوب حالم اصال... چشمامه جلو فیلم مثل چب همه هست روزی چند -

 به و کرد  خم راسننت سننمت به کمب  را خود و  ذاشننت  تخت روی بر  را دسننتش
شت نبض هایششقیقه. کرد  نگاه اطراف  ابروهایش.  شتمب لیندا دنبال به و دا

 :پرسید دکتر  از  و کشید  درهم را

 ... .کنم  شخفه خودم دست با باید کجاست؟  عوضب یرز *ه اون -

 لبخند بدون. بکشد دراز  کرد  مجبور  را او و  رفت  دست در  را مایکل هایشانه دکتر 
 : فت  مایکل به ناراحتب و

شب تو که  دختری نه - سره اون نه بود، جاینا دنبال سم به پ  دیدن با تو... تورال ا
 ... .کردی  حمله اونا به و زدی توهم جوزف و لیندا

  شنناد  چشننمان با شنند خیر  نیم دفعه یک و کرد  تکرار  بار  چند را" لیندا" نام مایکل
 : فت  شده

 ... .کجاست  االن... کردم؟  چیکارش! لیندا -

شرد کمب  را او هایشانه دوباره دکتر  شد دراز  هم باز  او تا ف  بلند تخت روی از . بک
 : فت  و رفت در  سمت به و شد

 حرف مدت همه این از  بعد تونسنننتب تو کهاین اولیش... افتاده مهم اتفاق دوتا -
 هم االن. رفت حال از  زدی صننندمه لیندا به انقدر  کهاین دومب و... عالیه که  بزنب،

 .پیشت میام بعدا کن،  استراحت

ست آرام را در  و شد خارج اتاق از  سایمون دکتر  سته درب از  را نگاهش مایکل. ب  ب
 را اش ذشننته  روزهای خوب حال او بود شننده باعث اتفاقاتب و ماریا به و  رفت



 مانند و کرد،  فکر  روحبب و سنننرد اتاقب در  فلزی تخت روی بر  حاال و کند  فراموش
 ماریا. دیدمب سقف روی بر  کشیده  دراز  را ماریا. شدمب رد چشمانش جلوی از  فیلم
 : فت  و زد ایقهقه

 هابچه مثل هم تو ببینیم، عاشنننقانه فیلم هم با بیا  فتم  تون،خونه اومدم یادته -
 یادته؟... کردی  ذوق

 با و دادمب فشننار  هایش وش  روی بر  را دسننتش و بسننت را چشننمانش مایکل
 : فت.  ودب شده دار  خش و دور ه قبلش لحظه چند هایفریاد از  که  صدایب

 .برو... کنه  اذیتم صدات ت،قیافه خوامنمب! بیرون اتاقم از   مشو  ماریا، -

 در  که  مشننکب حریر  خواب لباس همان با را ماریا کرد،  باز  را چشننمانش که  بار  این
نار   فیلم یده  دراز  هری ک نارش  بود، کشننن کل پای پایین تخت روی بر . دید ک  مای

 .خندیدمب هم باز  و بود نشسته

ست تخت روی بر  سرعت به مایکل ش  تخت باالی عمودی هایآهن به را خود و ن
 صننورت به هم باز  و دادمب تکان را هاآن مدام و کرد  جمع را پاهایش و چسننباند

 : فت  و شد خیره ماریا

 ... .انداختب روز  این به رو من خودت ببین خوای؟مب جونم از  چب -

شمان با ماریا سب چ  به را خودش آرام بود صورتب گرن به که  موهایب و رنگ طو
 : فت  و کشید  مایکل سمت

 تا خوایمب چب بگو خودت حاال. شنندم موفق که  بود قلبت کشننتن  قصنندم من -
 .بدم بهت

 موهایش از  پر  دستش. کشید  را هاآن و کرد  مشت را اششقیقه کنار   موهای مایکل
 :زد فریاد بلندی صدای با. شد

 عوضننب بده تن اون هایخواسننته به برو. ..پسننره همون پیش کن   م  رو  ورت  -
 !بدبخت



 : فت  و زد قهقهه هم باز  و شد خیره دیوار  از  ای وشه  به ماریا

 .برم باید. داره احتیاج بهم هری که  حیف -

 نگاه نقطه آن به داشننت که  رفت قسننمتب همان سننمت به مایکل چشننمان جلوی
 .کردمب

 .کرد  نگاه شد، محو دیوار  در  که  او به مایکل

شتش . کردمب درد شدت به سرش. ریخت زمین روی را موهایش و کرد  باز  را م
 .ایستاد پنجره جلوی و شد بلند. کند  آرام را خود نتوانست کرد  کاری  هر 

 :کشیدمب فریاد و کوبیدمب پنجره به را سرش و کرد  زدن فریاد به شروع

 ... .لعنتیا بذارین تنهام شید، م  تونهمه -

 اتاقش به سایمون دکتر . کوبیدمب شیشه به سر  با که  هایبضربه و فریاد صدای با
 محکم را بازوهایش پشت از  و رساند مایکل به را خودش بلند هایقدم با باز شت،

 قرار  او کتف  تا مایکل برابر  در  اما داشننت، بلندی قد اینکه با دکتر  کشننید،  عقب به
 .داشت

 که  مایکل ایعضنننله و قوی یبازو دور  را مکش و کک  از  پر  و چروک هایدسنننت
 با را او و کرد  حلقه بود شنننده تر کوچک  العادهفوق بود آمده که  روزی به نسنننبت

 .برد تختش سمت به زیادی فشار 

 سننایمون دکتر  کمک  به بودند هیکل قوی و پوسننت سننیاه دو هر  که  جان و جوزف
سزای و هافریاد بین که  بلندی صدای با جوزف. شدند اتاق وارد  شده  م  مایکل نا
 : فت  دکتر  به بود

 بشه؟ بستری کلینیک  ببریمش خواینمب دکتر  -

 : فت  و داد تکان را سرش دکتر 

 تا باشه تنش مدت یه باید بیار  رو مخصوص لباس اون برو فقط نیست، احتیاجب-
 .بزنه ضربه خودش به نتونه



 .انداخت پایین را سرش بعد و کرد  نگاه سایمون دکتر  به شوک با اول جوزف

کل بازو به تریقوی ارامبخش دکتر   روی ب جان کمک  به را او و کرد  تزریق مای
 .نشاندند تخت

 :پرسید دکتر  از . بود مایکل به نگاهش جان

 تنش بندی لباس چرا کرد،پسمب تعریف مایکل بهبود روند از  خیلب جوزف دکتر، -
 احتیاجه؟ واقعا! کنیدمب

 پنحره کنار   و کرد  فرو رنگش ایهوهق ایپارچه شنننلوار  جیب در  را دسنننتانش دکتر 
 :و فت ایستاد

شون از  شوک یه یا حمله یه منتظر  باید لحظه هر  شیزوفرنب، بیمارای جان، -  طرف
 .زده صدمه خودش به چقدر  ببین اما داشته، پیشرفت خیلب درسته. باشب

ست در  سفیدی لباس با جوزف شکب ابروهای. شد اتاق وارد د  در  را کوتاهش  و م
 : فت  و کوبید  کتفش  روی بر  آرام و رفت او سمت به دکتر  که  بود هکشید  هم

 حالت به کنه  رد رو بزرگ شنننوک این تا کنیممب تنش روز  دو فقط نباش، نگران -
 .بر رده عادیش

شت  دکتر  دست در  را لباس و زد لبخندی جوزف  بود چیزی از  تر حالبب مایکل.  ذا
 .کند  تمقاوم لباس آن پوشیدن برابر  در  بتواند که

ست دو هر  که  کردند  تنش بر  را لباس اول ست صورت به مایکل د  در  سینه به د
 .شد بسته و پنهان لباس

شت از  را لباس بندهای ستند پ  خیره صدابب مایکل. کردند  او پای هم را شلوار  و ب
 او. چکیدمب بالش روی بر  چشنننمش  وشنننه  از  هایشاشنننک. بود سنننقف به

 .ندک  پاک را هایشاشک توانستنمب

 را مورد صدها شاید و بود عادی برایش کار   در  موردها این اینکه با سایمون دکتر 
 بود بسننته را مایکل هایدسننت و داشننت را زنجیر  حکم همواره که  لباس این در 



 به فکرش و ریخت بهم ذهنش حسنننابب مایکل دیدن با اما. بود کرده  مشننناهده
 : فت  جوزف به اتاق یجلو و رفت در  سمت به. شد کشیده  لیندا احساس سمت

 !دقیقه چند برای حتب ذارینمب تنهاش عنوان هیچ به -

 

ست تخت روی بر  مایکل پای پایین و داد تکان را سرش جوزف ش  به را نگاهش. ن
 حاال که  رنجب و ناراحتب از  قلبش. دید که  را مایکل هایاشنننک. دوخت مایکل
 .آمد درد به چیست، دلیلش بود فهمیده

شید  عمیقب نفس کلینیک  درب شتپ سایمون دکتر   به نگاهش. کرد  باز  را در  و ک
 .بود بسته چشمانش و بود کشیده  دراز  تختب روی بر  که  شد کشیده  لیندا

 رنگش ایقهوه کرم  چهارخانه پیراهن جیب درون را عیکنش و داد تکان را سننرش
 سرش و بودند زده بخیه را اشپیشانب که  او به. ایستاد لیندا تخت کنار   و  ذاشت
 برای دانستنمب. چیست از  اشناراحتب دانستنمب. کرد  نگاه بود شده پانسمان

شد ناراحت او قلب شم زیر  کبودی  برای یا و با شه  پار ب و چ  را مایکل لبش ی و
 .کند  مواخذه

شان را دردش عمق که  لبخندی و شد خیره سقف به و بلند را سرش  بر  دادمب ن
 : فت  سایمون دکتر  به رو و شد لینیکک  وارد رادالف که  نشاند ب**ل

 .بود تنها چون بود بودنش امان در  دلیلم کنه،  ازدواج من با خواستم ازش وقتب -

 به هم در  ابروانب با و  رفت  لیندا یبسننته چشننمان از  را نگاهش سننایمون دکتر 
 : فت  و  ذاشت  لیندا تخت روی بر  را دستانش و کرد  نگاه رادالف

... بینشون زیاد فاصله وجود با که  داره ایخانواده اما. تنهاست اینجا درسته لیندا -
 .رسوننمب رو خودشون باشه داشته احتیاج کمکشون  به لحظه هر 

 : فت  لیندا سرم درون سرنگ محتوی کردن  خالب حال در  رادالف

 .شدم داغون وضعیت این توی اون دیدن از  فقط نداشتم بدی منظور  من -



 بدون و زد لبخندی لیندا هایپلک لرزش دیدن با و شنننت ذا  جواببب را او دکتر 
 : فت  رادالف به کردن  نگاه

 ...بده استعفا خودت برسه، لیندا  وش  به  فتب  من به االن که  حرفایب ا ه -

 .رفت مایکل اتاق سمت به و شد خارج اتاق از 

 :خورد  وشش  به مایکل یشده بم صدای که  کرد  باز  را اتاق درب

قدر  من - گاه االنم به نبودم، ختبدب ان ما خودم برا بودم کسنننب  منم... نکن ن  ا
 .کرد  داغون رو من. شدم طرد خانواده از  خاطرش به من که  کسب  ماریا نت*یا**خ

 .شد اتاق وارد شنید که  را مایکل هایناله بلند صدای

ما. کند  صننندا را دکتر  تا کرد  باز  را دهانش جوزف کان را سنننرش دکتر  ا  و داد ت
 .کرد  سکوت و فهمید را دکتر  منظور  جوزف. کرد  بسته و باز  را چشمانش

 . فتمب ناسزا هری و ماریا به و زدمب زجه بلند صدای با مایکل

 که  حال مایکل دانسنننتمب او. کرد  نگاه او به و ایسنننتاد مایکل سنننر  باال دکتر 
 نشننان خود از  بیشننتری ایطبیعب غیر  هایالعملعکس کند،  صننحبت توانسننتمب
 را کتفش.  کرد  جا به جا را خودش افتاد،کمب دکتر  به چشمانش تا مایکل .دهدمب
 .کند  پاک را اشکش رد تا کشید  چشمش پایین و  ونه  به

 : فت  نشاند هایشب**ل بر  لبخندی سریع خیلب

 .بزنم حرف باهاش خواممب... بیاد بگین لیندا به میشه دکتر -

  

 

 راستش دست. رفت جوزف سمت به آرام هایقدم با و زد مایکل به لبخندی دکتر 
 : فت  او به و زد جوزف کتف  بر  و کرد  خارج شلوارش جیب از  را

 ...بیاد جکسون تا مونممب پیشش فعال کن،  استراحت کمب  برو -



 خاراند را سرش و کرد  فرو سرش به چسبیده و فر  موهای الیبهال را دستش جوزف
 .درآمد تخت جیر  جیر  یصدا جوزف، شدن بلند با. شد بلند تخت روی از  و

 را اشبرآمده شننکم پیراهن روی از  سننرانگشننتانش با دکتر  جوزف، شنندن خارج با
 : فت  مایکل به و خاراند

 لیندا با بتونب که  هسننتب وضننعیتب توی تو نه االن... کن   وش  رو حرفم مایکل -
 .داره مساعدی وضعیت لیندا نه بزنب؛ حرف

 هاآن تا داد تکان را دستانش کرد،  نگاه کتر د  به و کشید  هم در  را ابروهایش مایکل
 صدای با دکتر  به رو. رسیدمب نتیجه به کمتر   کردمب تالش چه هر  اما. کند  آزاد را

 : فت  بلند کمب  و دار خش

 !فهممنمب رو کارت  این دلیل بستین؟ اینطور  رو من چرا -

 : فت  و داد قرار  مایکل بسته دستان روی بر  را دستش دکتر 

کل - حت مای نه برای کار   این کن،  اسنننترا یب خودت به که  ای  پس. نزنب آسننن
 ...کلینیک  تو هم لیندا... استراحت

 ورودی به و کرد  رها نصفه را حرفش دکتر  مایکل، اتاق درب شدن کوبیده  صدای با
 .کرد  نگاه اتاق

. بود ایسننتاده مایکل اتاق درب جلوی شننده خم زانوانب و  ریان  چشننمانب با لیندا
 خیز  نیم مایکل لحظه یک در . بود  ردش  در  مایکل و سنننایمون دکتر  بین نگاهش

 : فت  و کرد  نگاه را لیندا بار  اشک چشمانب با و شد

 اومده؟ سرت بالیب چه... لیندا -

ستش لیندا ست هایبقدم با و داد تکیه دیوار  به را د  را اشتکیه. شد اتاق وارد س
ست. زد دیوار  به شقش اول روزهای همان که  کلبمای دیدن با برود جلوتر  نتوان  ع
 بود رنج و درد طعم با هایبمیوه عشق؛ آن یثمره حاال بود، زده جوانه لیندا دل در 
 صدای با. بود باور  غیرقابل برایش بسته دستان با او دیدن اما. خریدمب جان به را



 دست با را بود رسیده هایشب**ل نزدیک که  را هایشاشک و آمد خود به مایکل
 :و فت کرد  پاک

 .کنیم  صحبت میام بعدا دارم سردرد هم من. کن  استراحت االن مایکل -

 خورد تکان بار  چند آرامب به تخت که  کوبید  بالش روی بر  شدت با را سرش مایکل
 : فت  و دوخت سقف به را نگاهش و

ندا! بگیرم آرامش کم  یه بذار  بمون خوب ری؟مب هم باز  -  تو وقتب فقط من لی
 .دارم مشآرا کنارمب

شمانش. رفت اتاق ورودی سمت به لیندا سون. رفتمب سیاهب چ  اتاق وارد جک
 : فت  و کوبید  او کتف  به دست با سایمون دکتر . شد

 .میام سریع من بزن رو زنگ کنب  کنترلش  نتونستب افتاد اتفاقب هر  -

سون به نه کرد  نگاه مایکل به نه ست در  را او بازوی و رفت لیندا سمت به. جک  د
 .کرد  هدایت را او کلینیک  سمت به آرامب به و رفت 

 : فت  دکتر  به لرزان صدایب با و ایستاد لیندا

 ...رو لباس اون اون چرا دکتر؟ کردین  باهاش رو کار   این چرا -

. کرد  وارد او بازوی به که  آرومب فشار  با دکتر  که.  شد صحبتش یادامه مانع  ریه
 دکتر  کشنننید،  دراز  تخت روی بر  لیندا وقتب. شنننود قدم هم او با کرد  مجبورش

شید  باال او کمر   تا را رنگ سفید یملحفه شارش و ک  به معاینه حین در .  رفت  را ف
 : فت  بود فشارسنج ایشیشه کرد  صفحه به چشمانش که  طور همان

 از  حادتر  بیماریش مایکل دونبمب خودت لیندا، نیسننت من توضننیح به احتیاجب -
 .نده عذاب رو خودت انقدر  پس. کنبمب تصور  تو که  چیزیه اون

 چند کنار   رویشبهرو میز  روی بر  الکلب شنننیشنننه به و  رفت  او از  را نگاهش لیندا
 : فت  و دوخت داشت قرار  سرنگ



 برای اما. باشننه اهمیتبب و معمولب شنناید بقیه نگاه از  کسننب  هر  تفکر  و زند ب -
 ...استرسه و چالش از  پر  خودش

 : فت  و کرد  وصل لیندا به جدیدی سرم و  ذاشت  کناری  را فشارسنج دکتر 

شتباه رو حرفم - شت  فتم  بهت خودم رفته یادت انگار  لیندا، فهمیدی ا  بکن رو تال
 بیا کنار   واقعیت با کنب، فتم  ولش که  نبود این من حرف. نخوری حسننرت بعدا تا

 .نباز رو خودت پس شدی رو بهرو اینا از  بدتر  با هم شاید شد بهتر  شاید

. کشنید  آرومب هین و داد فشنار  هم روی بر  را چشنمانش سنوزن سنوزش از  ندالی
ستش در  را سرم سوزن وقتب شمانش کرد،  حس پو  خیره دکتر  به و کرد  باز  را چ
 از  ابروانش میان اخم و غمگین نگاه نفهمید اما. کرد  درک را او درد عمق تازه. شنند

 درب سننمت به یمونسننا دکتر . بزند حرف تا کرد  باز  ب**ل همین برای. چیسننت
 : فت  و رفت کلینیک

 .لیندا زنیممب حرف هم با شد بهتر  که  حالت کن  استراحت -

 .بست را چشمانش نشاند رنگشبب و خورده ترک لبان بر  جانببب لبخند لیندا

 ب**ل. نریزد بیرون خون سننرم سننوزن جای از  تا کرد  خم آرنج از  را دسننتش لیندا
 بر  را سالمش دست. رفت  یج  کمب  سرش. ردک  آویزان را پاهایش و نشست تخت
 وقتب. نشست جاهمان لحظه چند. بست کمب  را چشمانش و داد قرار  تخت روی
 و پیشانب بر  هم سردی عرق. شد بلند تخت روی از  شده بهتر  حالش کرد  حس که
 به را راهش عضالتش ضعف و حالببب به توجهبب. نشست کمرش  یتیغه بر  هم

شه مثل. شدمب رد بیماران اتاق جلوی از . کرد  کج  ونسایم دکتر  اتاق سمت  همی
 کرد،مب نگاه فقط را آنها حتب یا و زدمب حرف انها با کمب  و ایستادمب راه بین که
 حتب و داد ادامه راهش به بخش پرسننتار  هایزدن صنندا به توجهبب حتب بار این

 و اسننترس با. دارد او از  سننوالب چه بخش پرسننتار  بفهمد تا نماند منتظر  ایلحظه
 .شد دکتر  اتاق وارد و کشید  پایین را در  یدستگیره لرزان دستانب

شه  که  تختب روی بر  دکتر  شت قرار  اتاقش چپ سمت ی و شیده  دراز  دا  و بود ک
 .بود  ذاشته  چشمانش روی بر  و بود کرده  خم آرنج از  را دستش



 .کرد  تبمصلح ایسرفه و نشست میز  رویبهرو چرم مبل روی بر  لیندا

 نگاه او باز  نیمه چشنننمان به لیندا که  چرخید پهلو به و داد تکان را پاهایش دکتر 
 : فت  لبخند با و کرد

 .نداشتم طاقت دیگه چون کردممب صحبت باید ولب دکتر، شدم مزاحم ببخشید -

 موقع اشهمیشنگب عادت طبق آمد، لیندا سنمت به و شند بلند تخت روی از  دکتر 
شتانش سر  با را شکمش کردن  فکر  ست لیندا کنار   مبل روی بر  و خاراند انگ ش  و ن

 : فت  و  رفت  دست در  پدرانه را لیندا دست

 خوردش به زور  به هم رو غذا حتب بود، شنننده منزوی خیلب مایکل رفتب وقتب -
 رفتب، که  موقع همون خوب اما زدمب صنندمه هم خودش به آخر  روزای. دادندمب
 .نوشتمب کاغذ  روی ر  کلمه  حتب و اتفاق سری یک

شت میزش روی از  را ایپرونده و شد خم دکتر   لیندا  رفت،  لیندا سمت به و بردا
 او حال شننرح خواندن به شننروع مشننتاقانه مایکل نام دیدن با و کرد  باز  را پرونده

 :کرد  نگاه او به و کرد  بلند را سرش دکتر، صدای با که  کرد

 نباید بعد به این از  لیندا. زد توهم و کرد  صننحبت به شننروع دید رو تو وقتب اما -
 از  کاری  هر  ببینه ماریا جای رو تو هم باز  بزنه توهم ا ه بشنننب، اتاقش وارد تنها

 .برمیاد دستش

 : فت  زدن قدم حال در  و داد تکان هوا در  را دستش و شد بلند مبل روی از  لیندا

 چه واقعا مایکل مبفهم تونمنمب نرم تنها باشنننه قرار  ا ه حالاین با دکتر  خوب -
 باشم کنارش  اینکه فقط نه، یا کنهمب درک رو عشق واقعا داره؟ من به راجع حسب
 .داره آرامش حس

ستش و رفت درب سمت به حرف این با ستگیره روی بر  را د شت  د  صدای با.  ذا
 :برنگشت او سمت به اما ایستاد دکتر 

 فکرش که  هسننت چیزی از  تر خراب روحیش حال مایکل نباش مطمئن زیاد لیندا -
 .کردممب رو



ندا هانش آب لی  او کرد،مب سننننگینب  لویش  در  چیزی. داد قورت زور  به را د
ستمب  خارج دکتر  اتاق از . دهدمب عذاب را او و شده جمع  لو  در  غمش تمام دان
 .شد

 .زدمب قدم راهرو در  و دوخت رنگش کرم  هایکفش  به را نگاهش افکنده سری با

 فعالیت به باید. ایسنننتاد آمدمب بیرون آن از  جیغ صننندای که  ریبیما اتاق جلوی
 . شتبازمب عادیش

 .رفت هست ارتباط در  اجنه با کردمب حس که  منزوی دختر  تلما اتاق به

 را صورتش رنگش قرمز  فر  موهای و بود نشسته زمین روی بر  پا و دست چهار  تلما
 نگاه لیندا به رنگش ایوهقه درشننت چشننمان با زخمب ببر  مانند. بود کرده  احاطه

شیدمب جیغ و کردمب  رفت،حال بیرون اتاق از  سریع. شد او حال متوجه لیندا. ک
سکار  هنوز . کند  آرام را تلما خودش تا نداشت مساعدی جسمب  مایکل هایضربه ا

ضوع همین برای. کردمب خودنمایب صورتش روی بر   و شد خارج تلما اتاق از  مو
ستار  که  را اولیویا صوال و بود بخش همان پر سب را تلما حاالت ا  صدا کرد،مب برر

 کوتاه  و نقش ریز  دختری او. رساند لیندا به را خودش بلند هایقدم با اولیویا. کرد
 که  بزند حرف تا کرد  باز  را بود کشننیده  آنها به قرمزی رژ  که  کوچکش  لبان. بود قد

 : فت  و شد آن مانع لیندا

 .کنب  آرومش باید یست،ن خوب اصال حالش... تلما -

 را چشمانش درد از  کردکه  لمس را لبش کنار   زخم دست با و کرد  اشاره خودش به
 : فت  و بست

 .رفتممب خودم شدمب ا ه ندارم مساعدی حال من -

 : فت  و کرد  باز  را تلما اتاق درب و زد لبخندی اولیویا

 اما باشنننه تسنننخ خرده یه شننناید راحته، هم من با تلما دکتر  نباشنننین نگران -
 .خوابونمشمب

 : فت  اولیویا رفتن از  قبل لیندا. شد اتاق وارد و زد لیندا به چشمکب



 .بیار برام رو حالش  زارش  حتما -

ستاد خود جای سر  جوزف صدای با بار این که  رفتمب خودش اتاق سمت به  و ای
 .بود دویدن حال در  جوزف که  کرد  نگاه چپ سمت به

 را دستش و بست را چشمانش اول. رسید او به که  زمانب و زد صدا را لیندا جوزف
. شود عادی تنفسش تا کشید  عمیق نفس چند و  ذاشت  اشسینه یقفسه روی بر 

 : فت  و کرد  نگاه لیندا به کوبید،مب تر آرام کمب  قلبش ت ش و شد آرام کمب  وقتب

 .ببینه رو شما داره اصرار  مایکل مایکل،... دکتر -

 : فت  و داد ادامه اتاقش سمت به را راهش و کرد  اهنگ جوزف به لیندا

 .زنممب سر  بهش بعدا. کنید  آرومش ندارم مساعدی حال االن جوزف -

 : فت  آرام صدایب با و شد قدم هم لیندا با و کشید  پوفب جوزف

قدر  دکتر  آخه - یاد ان ید  تخت آهن و دیوار  به رو خودش و زده فر  راهب که  کوب
 ...و شما سراغ یامب اینکه جز  نموند برام

 ایضربه اثر  بر  آن شیشه که  اشمچب ساعت به و زد  وش  پشت را موهایش لیندا
 : فت  و انداخت بود شکسته بود شده وارد آن به زمین به افتادنش با که

 ...ا ه که  بیا هم تو پس باشه -

 شد شیزوفرنب بیماران راهروی وارد و بخشید سرعت هایشقدم به و کشید  پوفب
 :داد ادامه و ایستاد مایکل اتاق ویجل و

 .جوزف تو بیا سریع کردم  صدات ا ه -

 .کرد  رها باز  نیمه را درب و شد اتاق وارد لیندا و داد تکان را سرش جوزف

باس همان چنانهم مایکل  خوردن غذا و مزاج اجابت برای. داشنننت تن به را ل
شه جان و جوزف ضعیت این ر د را مایکل دیدن لیندا. بودند کنارش  همی ست و  دو

شت  مطلع مایکل حس از  بتواند تا کند  متمرکز  اتفاقات به را ذهنش کرد  تالش. ندا



 را روحش فقط بود طرفه یک نظرش از  هنوز  عشقب در  زدن پا و دست چون. شود
 .کردمب تر خسته

شاند اشخسته صورت روی بر  لبخندی لیندا دیدن با مایکل  غمگین چشمان با و ن
 : فت  و کرد  نگاه لیندا به اشخسته و

 فقط بودی دیده که  تو  ذاشننتب؟  تنها رو من و رفتب یهویب چرا اومدی؟ باالخره -
 .دارم اطمینان تو به

 بالش روی از  را  ردنش  مایکل. نشننسننت مایکل کنار   و رفت تخت سننمت به لیندا
 بازوی در  را دسننتش. شنند دردش متوجه او درهم ابروهای از  لیندا. بود کرده  بلند

 .بنشیند کرد  کمک  او به و کرد  غالب ایکلم

 و کرد  نگاه لیندا به و نشننسننت سننختب به. بود زده بیرون اشپیشننانب رگ مایکل
 : فت

 ...ببین رو وضعیتم -

 او صنننورت روی بر  نگاهش اما کرد  دنبال را مایکل نگاه لیندا کرد،  نگاه خودش به
 بود چسبیده اشیشانبپ به و شده خیس عرق هایدانه با که  موهایش. ماند خیره

 .فرستاد باال به سردش و ظریف انگشتان نوک با را

گاه  و داد قورت را دهانش آب دقیقه چند از  بعد لیندا خورد،  ره  هم در  دو هر  ن
 : فت

 لباس این دممب اجازه نزنب آسنننیب خودت به دیگه بدی قول من به ا ه مایکل -
 چیه؟ نظرت. دربیارن تنت از  کرده  اسیرت که

 جریان آن در  وضننوح به آرامش که  صنندایب با. بود خیره لیندا به چنانهم یکلما
 : فت   شود  ب**ل بود نشنیده او از  حال به تا لیندا و داشت

 از  هم رو مونده صننورتت روی که  هایبزخم این حتب بود خودم دسننت ا ه من -
 کس  یچه و چیز  هیچ به تو جز  به اندفعه دممب قول باشنننه... اما بردم،مب بین

 خوبه؟ کنمنمب هم فکر  حتب دمنمب  وش



 سرش و پیچید مایکل یشانه دور  را هایشدست بار  اولین برای و زد لبخندی لیندا
 : فت   ذاشت  او سینه روی بر  را

که ببینم بذار  - یاسنننت مکان ترینآروم و ترینامن عشنننقت آغوش میگن این  دن
 چطوره؟

 : فت  و بست را چشمانش لحظه این در  مایکل

 دنیاست؟ ناممکن عشق ترینناامن آغوش منظورت -

 شدمب دیده آن در  اشک از  ایهاله حاال که  مایکل چشمان در  و شد جدا او از  لیندا
 : فت  مایکل که  شد خیره

 دنیا توی تو و من االن کنممب حس فقط حتب که  انقدری لیندا، دارم دوستت من-
 .هستیم فقط

 بلند کنارش  از  و کرد  پاک را شنند محو مایکل یهاریش روی که  اشننکب قطره لیندا
 : فت  شد

 .دربیاره تنت از  رو لباس این بیاد جوزف بگم بذار  -

 : فت  و خندید هم مایکل

 .بچشب رو طعمش تا کنممب باز  عاشقانه برات رو عشقم آغوش اندفعه-

 : فت  لبخند همراه ساختگب اخمب با و رفت اتاق ورودی سمت به لیندا

 ...بعد تا فعال بینمتمب میام خواب از  قبل بزنم سر  بیمارا بقیه به یدبا برم من -

 اتفاق این از  هم او حتب. درآورد مایکل تن از  را لباس جوزف و شننند خارج اتاق از 
 .بود خوشحال

 شد باز  شدت با اتاقش درب که  خواندمب را تلما حال شرح و بود نشسته میز  پشت
 .دید میزش جلوی وختهبرافر  صورتب با را سایمون دکتر  و



 و کرد  نگاه دکتر  به پریده باال ابروانب با.  ذاشنننت  میز  روی بر  و بسنننت را پرونده
 :پرسید

 دکتر؟ افتاده اتفاقب-

 پشننت درسننت مبل بودن از  وقتب کرد،  نگاه عقب به و داد تکان را سننرش دکتر 
 یمقدار مبل ضربه شدت از  که  کرد  رها مبل روی بر  را خود شد؛ مطمئن پاهایش

 .کرد  ایجاد اتاق در  بدی صدای که  شد کشیده  عقب به

 دکتر  سننمت به و ریخت لیوان در  آب مقداری میزش روی ایشننیشننه تنگ از  لیندا
 : فت  و  رفت

 .بزنیم حرف بعد کنه،مب آرومتون بخورین -

 روی بر  را لیوان و کشید  سر  را آن محتوی نفس یک و  رفت  را لیوان سایمون دکتر 
 : فت  کوبید  میز 

 کنن؟  عوض دادی اجازه رو مایکل لباس چرا من اجازه بدون -

 : فت  و داد تکیه صندلب به و زد لبخندی لیندا

 .دادمب زجرم لباس اون توی دیدنش چون-

 : فت  و فشرد انگشت دو با را اشپیشانب دکتر 

شونموفق و اینجا دکتر  بهترین ببین، رو ما عاقبت - ساس با داره ترین صمیم اح  ت
 ...!بقیه حال به وای ه یر مب

شت را دکتر  هایحرف این طاقت لیندا شید  درهم را ابروهایش ندا  را نگاهش و ک
 : فت  و دوخت داشت قرار  کوچکب  میز  روی بر  در  کنار   که  کاکتوسب  به

 با و. دکتر داره فرق بیماران بقیه با مایکل به نسنننبت من احسننناس ماجرای -
 .بسته لباس توی تا باشه راحت اون  یرممب تصمیم داره مایکل االن که  وضعیتب

  رفت  دسنننت در  را آن و کرد  پر  را آب لیوان هم باز  و شننند بلند مبل روی از  دکتر 
 : فت



 درمانش دوره اول بذار  مایکل، هم زنبمب آسیب خودت به هم کارات  این با لیندا -
 .بگیر تصمیم بعد بشه کامل

 به و برد عقب به را سنننرش زد، هقهق بعد و کرد  نگاه دکتر  به تعجب با اول لیندا
شک خندیدن حین. شد خیره سقف . کرد  سکوت دفعه یک. شد روانه هم هایشا

 : فت  دکتر  به رو و نشد هایشاشک ریختن از  مانع بار این

 مایکل از  رو من اینکه یا! کنین  امیدوار  رو من دارین قصد دکتر؟ درمانب دوره چه -
. بگیرم تصمیم خودم بذارید درمانش با رابطه در  اام نکنه درد دستتون ؟...کنید  دور 

 .سوزممب عشقش توی عمر  آخر  تا یا پذیرهمب رو من عشق یا

 صنندای که  کرد  نوازش را کمرش.  کشننید  آغوش در  را لیندا رفت او سننمت به دکتر 
 آغوش در  را او که  همانطور  دکتر . زدمب هم به را اتاق ساکت فضای لیندا  ریه  آرام
 : فت  ودب داشته نگه

شگلم، دختر  دلم، عزیز  - شت  فتم  خودم من خو  خودت به اینکه نه اما بکن رو تال
 .بزنب صدمه

. انداخت مارکو یاد به را او سننایمون دکتر  عطر  بوی که  کشننید  عمیقب نفس لیندا
 و کشنننید  بیرون بود او حامب و همدم تنها روزها این که  دکتر  آغوش از  را خود
 : فت

 .بیارم دووم بود قرار  چطور  نبودین شما ا ه دونمبنم واقعا جان عمو -

 : فت  و کرد  همراهب اتاق خروجب سمت به را او به و زد لبخندی او به دکتر 

... لیندا بده خبر  بهم کنب  صحبت داری احتیاج کردی  حس ساعت هر  و وقت هر  -
 هخون نیستم من شب کن  استراحت کم  یه برو االنم. خونه بیا نبودم هم اینجا ا ه

 .بمونب شیفت باید تو. دعوتیم شام تایلور 

 اتاق سمت به دکتر . شدند خارج اتاق از  دکتر  همراه به و داد تکان را سرش لیندا
 .برود باغ خونه به تا رفت پشتب حیاط سمت به هم لیندا و رفت خودش



 افتاد بود رفته اشخانه به مایکل که  روزی یاد به زدمب قدم حیاط در  که  همانطور 
 .نشست هایشب**ل بر  بخندیل و

 را اب شیر . رفت حمام به و انداخت لباسشویب درون و دراورد را سفیدش روپوش
 مارکو صدای شنیدن با.  رفت  تماس مارکو با حین این در . شود پر  وان تا کرد  باز 
 :کشید  دراز  آن روی و نشست مبل روی بر 

 .نیست پیشم االن که  برفب روزهای پرنسس به به -

 : فت  او جواب در  و زد دوقولیش برادر  دلتنگب از  لبخندی لیندا

 .بلرزونه رو دلش نتونسته کسهیچ هنوز  که  خودم سنگ دل داداش سالم -

 :پرسید او از  لیندا. انداخت خنده به هم را او مارکو بلند یخنده صدای

 سرخوشب؟ انقدر  که  کجایب  االن -

 : فت  بود پیدا آن رنگ دایشص در  فقط حاال که  آرامش هایخنده میان مارکو

 و بزنم قفل برات تو عشننق یاد با تا عشنناق پل روی اومدم تا دو خودمون یاد به -
 رو تو که  دیوونه اون راستب... رفت یادت که  خودت رودخانه تو بندازم رو کلیدش

 چطوره؟ کرده  دیوونه هم

 : فت  و خندید هم باز  لیندا

 هنوز ... اما کنه،  صنننحبت تونسنننت یدد روز  چند بعد رو من که  این شنننوک از  -
 !وابستگیه فقط یا هست یادش عشق از  چیزی نفهمیدم

 : فت  آرامب صدای با و کرد  سکوت ایلحظه مارکو

ندا - قب سنننخته خیلب کردی  انتخاب راهب  ممب بهت بازم لی  باش خودت مرا
 .خودم پیش بر رد آوردی کم  دیدی جا هر  غصه بار  زیر  نشه خم کمرت

 : فت  و کشید  هم در  ابروانش بود، افتاده مایکل یاد به وبارهد که  لیندا

 . لم  داداش داره ارزش برام کلب  میدی آرامش بهم که  همین -



 .رفت حمام سمت به و کرد  قطع را  وشب

 طوسب شلوار  و صورتب سانتب سه یقه پلیور  و آمد بیرون حمام از  ساعت نیم از  بعد
های و کرد  تن به را رنگش تاهش  مو ندی حاال که  کو یک تا آن بل  آرنجش نزد

 .کرد  خشک شسوار  با را رسیدمب

 قلبش لبش، کنار   جای به که  عمیق دردی داشننت درد کرد،  لمس را لبش کنار   زخم
  ذاشت  کمد  داخل را شسوار . انداخت مایکل بیماری یاد را او. بود  رفته  نشانه را
 تا  شننتمب اببکت  دنبال به چشننم با. ایسننتاد اتاقش کوچک  کتابخانه  جلوی و

 .کند  تقویت کتاب  با مایکل بیماری با رابطه در  هم باز  را اطالعتش

 را کتابخانه  قدیمب و چوبب طبقات و  ذراندمب چشنننم با را هاکتاب  که  همانطور 
 ایو اثر  اسنننکیزوفرنب کتاب  به چشنننمش نا هان کرد،مب رد دیگری از  پس یکب

 هایکتاب  بین از  را تابک  خوشنننحالب با. خورد فریت کریسنننتوفر   و جانسنننتون
سب شنا شید  بیرون اشروان شگب جای هم باز . ک . کرد  انتخاب مطالعه برای را همی

 زیر  شب دل در  را پشتب حیاط نمای که  اتاقش بلند یپنجره کنار   ای هواره  صندلب
 را بود  ل  هایشاخه شکل که  را رنگش زرد خواب چراغ اول داد،مب نشان ماه نور 

 .کرد  کتاب  خواندن به شروع و کرد  روشن

 پتکب کتاب  آن مطالب  ویب.  شنندمب  ره  درهم بیشننتر  ابروانش خواندمب هرچه
 .است شده ممنوعه عشق بازی وارد کند  باور  او تا افکارش بر  بود محکم

 زمین روی بر  تخت سنننمت آن از  که  کرد  پرت تخت روی بر  لجاجت با را کتاب
 .افتاد

شت تقریبا انداخت نگاهب ساعت به ش زخانه سمت به. بود شب ه  به و رفت آ
 .خورد را آن مربا و کره  با و برداشت تستب فقط شام جای

صلب ساختمان سمت به باید شت کمد  از  تمیزی روپوش. رفتمب ا  جلوی و بردا
 ای وجه  سننرش باالی کش  با را موهایش اینبار . زد شننانه را موهای دیگر  بار  آیینه
 :کرد  تکرار  ب**ل زیر  خود با بود بیزار  بلند موهای از . بست



 .بروم آرایشگاه به فرصت سر  باید

 سمت به خانه درب کردن  قفل از  بعد و  ذاشت  روپوشش جیب درون را موبایلش
 .رفت اصلب ساختمان

 

ضب صدای شنیدن و راهرو در  زدن قدم هم باز   لیندا رفتن فرو فکر  در  بیماران، بع
 مایکل اتاق سننمت به راسننت یک. بود او هایشننب و روزها همیشننگب اتفاق تنها

 با اما. است رفته بخواب هم مایکل کردمب فکر . شد اتاقش وارد آرام خیلب و رفت
 .نشست تخت روی بر  کنارش  و زد لبخندی او باز  چشمان دیدن

 : فت  آرام و کشید  عمیقب نفس و بست را چشمانش مایکل

 .بیای دیدنم به خواب قبل دادی قول بودم، منتظرت -

 کرد  نگاه مایکل غمگین چشمان به و کرد  خارج روپوشش جیب از  را دستش لیندا
 : فت  و

 ...مایکل نیستم بدقولب آدم من -

 نشست لیندا کنار   تخت روی بر  و شد خیز نیم مایکل

 مقداری که  ایخورده ترک موزاییک به را نگاهش تخت جیر  جیر  صدای شنیدن با
 : فت  و دوخت بود ریخته بیرون درزش از  خاک

 به هاآدم فهمیدم زند ب توی چون کردم  عادت تنهایب به وقته خیلب من لیندا -
 تنهایب به چسننبیدم همین برای رن،مب سننرعتم همون به میان که  سننرعتب همون
 .کنه  حسودی کشممب درآغوش که  زانوهایب به که  نیست کسب  حتب چون خودم

 ناراحت دانسنننتبنم بود خودش شنننبیه که  مایکل تنهایب حس همه این از  لیندا
 حسش بتواند شاید تا کند،  صحبت او با امشب داشت تصمیم اما غمگین یا باشد

 تعریف هم مایکل تا زدمب حرف خودش باید اول. کرد  تعریف به شننروع. بفهمد را
 :کند



 ...اما کردم  عادت تنهایب به شهمب سالب چند هم من مایکل -

 :داد ادامه لیندا که  خورد  رده  هم در  اشک با دو هر  نگاه لحظه این در 

 .باشم کسب  دل عزیز  هم من خوادمب دلم خیلب اوقات بعضب اما -

ست و چرخید لیندا سمت به کمب  مایکل ستش در  را او د شمان در  و  رفت  د  چ
 کرده  جذاب را او یچهره مایکل نظر  از  لیندا بور  و نازک ابروان. شنند خیره لیندا آبب
 : فت  و فشرد را لیندا دست کمب.  بود

 که  خندممب خوشنننحالم، تو با کنارمب  وقتب اما لیندا منه اولویت تنهایب اینکه با -
 .دارم دوست هم رو آرامش این کنممب احساس

 : فت  و آورد ب**ل به لبخندی لیندا

ساس کنارت  هم من مایکل -  توی ببینم کنب  تعریف برام تونبمب. دارم آرامش اح
 ه؟افتاد برات بدی اتفاق چه  ذشته

 : فت.  نشاند اشچهره بر  که  اخمب با و کرد  رها را لیندا دست مایکل

نا به راجع زدن حرف - نهمب عصنننبب رو من فقط او  برو بزنم حرف خوامنمب. ک
 .باشم تنها خواممب

 : فت  و شد نزدیک او به کمب  لیندا

 !مایکل شبنمب آروم نزنب حرف ولب -

شید  دراز  تخت روی بر  مایکل ست مچ و ک  پرت در  سمت به را او و  رفت  یندال د
 :زد فریاد و کرد

 .باشم تنها خواممب برو اتاقم از  لیندا برو -

 دیوار  به کتفش  بود داده دسننت از  را تعادلش مایکل حرکت این خاطر  به که  لیندا
 .شد خارج اتاق از  و ندید جایز  را ماندن.  رفت  درد کمب  و شد کوبیده

  



 

 سرش زیر  از  را بالش و کشید  دراز  تخت روی بر . بود دهبری را امانش درد سر  مایکل
ست یک با شید  بیرون د شت  صورتش روی بر  و ک  خفه بالش در  را فریادش و  ذا

 شدت قلبش ضربان. شدمب بیشتر  اشدرونب خشم شدت لحظه هر . نشد آرام. کرد
 .بود شده نامنظم نفسش و بود  رفته

 نزند، قولش زیر  اینکه برای. شنندمب اکو ذهنش در  دائم بود داده لیندا به که  قولب
 صدای. کردمب طب را اتاق سرعت با و کرد  زدن قدم به شروع اتاق در  و شد بلند

 کوبیده.  شننندمب تکرار  ذهنش در  دائم هری پوزخند و ماریا یمسنننتانه هایخنده
 .کردمب حس را  ردنش  نبض شدن

سخر  هایتیکه شش  در  هری آمیز تم  توان دیگر . بود شده داغ سرش. پیچیدمب  و
 به را آن و  رفت  را اشفلزی تخت هایپایه و کشنننید  اینعره. نداشنننت مقاومت

 .کوبید  دیوار  سمت

شک. شد ایجاد اتاق در  بدی صدای  پرت پنجره سمت به پتویش و بالش تخت، ت
 توالت کنار   اتاق در  وحشتناک صدای تولید و خوردن تکان کمب  از  بعد تخت و شد

 .ندما ثابت فرنگب

شوه صدای هنوز  اما بود شده تر آرام کمب  مایکل شش  در  فیلم در  ماریا  ریع   و
 بر  را سرش و کرد  بغل را زانوهایش و نشست تخت جای اتاق کنج  سه. پیچیدمب

 :زدمب فریاد بسته چشمان با.  ذاشت  زانوانش روی

ست - ش  رو من روح که  شما خواین؟مب جونم از  چب لعنتب، بردار  سرم از  د  تینک
 .کنننیننند  ولم خواین؟مب رو جونم هم حاال

 را اشقهوه جرعه جرعه و بود ژیوا و دکتر  کتاب  مطالعه مشنننغول اتاقش در  لیندا
 .نوشیدمب



ند؛مب را آن هاینوشنننته و زدمب ورق را کتاب ما خوا مام ا تار  در یر  ذهنش ت  رف
 باید العملبعکس چه مایکل رفتار  برابر  در  دقیقا دانسنننتنمب. بود مایکل متناقض

 .شد باز  شدت با اتاقش درب که  برد لبانش نزدیک را قهوه فنجان. دهد نشان

ست را کتاب  اتاقش، درب صدای شنیدن با شت  میز  روی بر  و ب سردی با.  ذا  خون
 جوزف به رو و داد تکان را سننرش و نوشننید را اشقهوه و کرد  نگاه جوزف به تمام
 : فت

 ده؟ش چب! جوزف افتاده اتفاقب -

 .کرد  پاک را اشپیشانب عرق هایقطره بود دستش در  که  دستمالب با جوزف

 : فت  و دوخت لیندا به را نگاهش

 آخه؟ بگم چجوری نیفتاده، خوبب اتفاق دکتر  خانم -

 : فت  و کرد  فرو جیبش در  را دستانش و شد بلند صندلب روی از  لیندا

 ...مطلب اصل سر  برو مقدمه بدون جوزف بگو -

ستش پای اب جوزف شید  پوفب. بود  رفته  ضرب زمین روی بر  را  نگاه لیندا به و ک
 : فت  و کرد

 رو وسایلب شدن کوبیده  و فریاد صدای مایکل اتاق از  پیش دقیقه چند دکتر  خانم -
 از  هم صدایب هیچ.کنیم  باز  رو اتاقش درب تونیمنمب کنیممب کار   هر  حاال شنیدیم،

 .نمیاد بیرون اتاق

 شد خارج اتاق از  بلند هایقدم با و کوبید  میز  روی بر  و کرد  مشت ار  دستش لیندا
 : فت  بلندی صدای لیندا که  رفت دنبالش به هم جوزف که

 ...!بجنب جوزف. بشکنین رو درب شهنمب باز  در  ا ه حتب بجنب... بگب باید االن -

 بیدکومب اتاق درب به مشت با چنانهم جان. دویدند مایکل اتاق سمت به دو هر 
 .زدمب صدا را مایکل و



 و کرد  اشاره او به سر  با و کرد  نگاه جوزف به و زد کنار   در  جلوی از  را او سریع لیندا
 : فت  بلند صدای با

 !بجنب بشکن رو در  منتظری؟ هنوز  جوزف -

 :زد جیغ لیندا که  کرد  نگاه لیندا به شده شوکه جوزف

 ...!بنناش زود! جننوزف -

صله در  از  کمب  و رفت لمایک اتاق سمت به جوزف  سمت به سرعت با و  رفت  فا
 جوزف. درآمد لوال از  در  تا کرد  تکرار  را کار   این بار  چند. کوبید  در  به لگد با و رفت در 
 لیندا. داد هل جلو سمت به پا با را تخت و کرد  خارج لوال از  را درب ضربه چند با
 که   شت  مایکل دنبال به چشم با و شد اتاق وارد همه از  اول و زد طعنه حوزف به
 کف  دهانش از  و لرزیدمب خود در  که  وضنننعیتب آن با اتاق ی وشنننه  او دیدن با

 .چکیدمب اش ونه  روی بر  چشمانش از  اشک. شدمب خارج

 

 دسننتمال. رفت مایکل سننمت به سننریع و بیاید بیرون هوا و حال آن از  کرد  تالش
 .کرد  پاک را دهانش دور  و دکشی  بیرون روپوشش جیب از  را رنگش آبب ایپارچه

 با و دوخت جوزف به را نگاهش. بود نشسته مایکل کنار   زمین بر  زده زانو جاهمان
 : فت  هم در  ابروان

 .کلینیک  ببریمش کن  کمک  بجنب شوک؟ تو میری انقدر  امروز  چرا تو -

. رفتند کلینیک  سمت به آرام آرام و  رفتند  را مایکل پهن بازوهای زیر  جوزف همراه
 .بود مایکل حال نگران حد از  بیش لیندا. بود لرزیدن حال در  چنانهم ایکلم

 دیگر  بیماران به. کردمب صننرف مایکل برای فقط را خود وقت تمام بود وقتب چند
 .کردمب مطالعه را هایشانپرونده و زدمب سر   اهب  فقط

قدر  ذهنش یدا در یر  آن مانب راه کردن  پ ماری برای در ید بی  که  بود اسنننکیزوئ
 .کند  تمرکز  خود روزمره کارهای  برای حتب توانستنمب



 رنگ زرد محتوی حاوی آم ولب حالیکه در  لیندا و خواباندند تخت روی بر  را مایکل
 : فت  جوزف به. کردمب تزریق مایکل به را

 بهتر  حالش وقتب تا کن  مرتب رو اتاقش برو نشننده وارد شننوک بهت دوباره ا ه -
 .اتاق توی ببریمش شد

 و کرد  تنظیم را مایکل سننرم هایقطره سننرعت لیندا. شنند خارج کلینیک  از  جوزف
 .نشست پالستیکب صندلب روی کنارش

 و کرد  پاک را اشپیشانب روی عرق دستمال با لیندا. بود شده متوقف مایکل لرزش
. شد خیره مایکل صورت به. زد کنار   را بود افتاده اشپیشانب روی بر  که  موهایب تار 
سکار  شاخم رد شته  جای بر  ابروانش میان عمیقب ا شاره انگشت نوک با. بود  ذا  ا

 : فت  آرومب صدای با و کرد  لمس را مایکل ابروان میان خط

 که  منب آخه کردی؟  تصننناحب رو من قلب اومدی شننند، پیدات کجا  از  تو آخه -
... کنب  خودت در یر  رو ذهنم و فکر  کل  تونسنننتب چجوری بود کارم  فقط عشنننقم

 تنهایب سنننخته خیلب مایکل، سنننخته خم؛ و پیچ پر  راه این بین موندم نم مایکل
ستب منتظرم تو راه آخر  دونمنمب حتب که  رفتن شقمون این. نه یا ه  درد خیلب ع
 ...مایکل داره

ستش مایکل هایپلک لرزش با ست روی از  را د شت او د سترس با و بردا  سوزن ا
 .کشید  بیرون مایکل دست رنگ سبز  رگ از  را سرم

  

 

 اطراف به و کرد  باز  کمب  را چشنننمانش. بود اشچهره بر  که  اخمب همان با مایکل
 .بود موقعیتش یافتن حال در  یا و  شتمب چیزی دنبال به انگار  کرد  نگاه

 :کرد  زمزمه و آورد ب**ل بر  لبخندی او باز  چشمان دیدن با لیندا



 خاطرات بهترین ونهتمب که  هایبلحظه از  نبردن لذت و کردن  عاشق سخته چقدر  -
 درک تونبنمب و مریضه ذهنش که  باشه کسب  عاشق دلت سخته چقدر  بسازه، رو

 ...نه یا لبریزه تو عشق حس از  هم اون کنب

 سرش مایکل که  زد مایکل به لبخندی. شد خارج فکر  از  لیندا که  کرد  ایسرفه مایکل
 : فت  و کرد  وارد او هشان به فشاری لیندا. شد خیز نیم و کرد  بلند بالش روی از  را

 کلینیک  تو باید روز  چند بودی رفته حال از  مایکل، کنب  اسننتراحت باید بکش دراز  -
 .باشب نظر  تحت

 بهم هایدندان بین از  و برداشت اششانه روی از  خشونت با را لیندا دست مایکل
 : فت  لیندا به چسبیده

 من انگشنننتات نوک حتب خواممب نه ببینمت، خواممب نه  فتم  بهت دفعه هزار  -
 .خورهمب بهم ازت حالم... کنه  لمس رو

 عشقش درد بر  دردی  لویش  بغض هم باز  مه داد فرو سختب به دهانش آب لیندا
 .چکید چشمش ی وشه  از  اشکب قطره دهانش، اب دادن فرو با. افزود

 که  انداخت پایین را سرش و  ذاشت  راستش پای روی بر  و کرد  مشت را دستش
 :یافتند راه اش ونه  روی بر  هایشاشک مایکل خشم از  شده دور ه صدای با

 توی جز  به کنه  پرسنننتاری ازم کب  هر  دهممب ترجیح بمونم کلینیک  تو قراره ا ه -
 ...رز*ه

 تحت کامال  باید مایکل االن) افتاد، سننایمون دکتر  حرف یاد مایکل رفتار  این با لیندا
 .( ذاشت  اشتنه بشه نیست وضعیتب تو االن باشه نظر 

 و کرد  نگاه مایکل به بگذارند، تنها را او نداشتند قصد که  هایباشک و فکر  همین با
 : فت  و کرد  تر  زبان با را خشکش هایب**ل.  رفت  دست در  را اشپرونده

 ...باید تو مایکل -

 .ببینمت خوامنمب ماریا بنننیننننرون برو زد فریاد مایکل



 سمت به و داد فشار  دستش در  را پرونده و بست ار  چشمانش مایکل فریاد ا لیندا
 .رفت کلینیک  درب

ستمب شتر  ا ر  دان شاری بی  کلینیک  درب جلوی. کندمب تر جری را مایکل کند  پاف
 و کرد  پاک را هایشاشک دست پشت با. دید کلینیک  درب جلوی را جان و جوزف
 : فت  و رفت اتاقش سمت به هاآن به کردن  نگاه بدون

 !اصال بر ردم، تا ذاریننمب تنها رو یکلما اصال -

 

صمیمب. رفت اتاقش سمت به درهم ابروانب با  و نبود میلش باب بود،  رفته  که  ت
 صندای از  که  بسنت محکم را اتاق درب. کردمب ناراحت را او بیشنتر  موضنوع این

 را چشننمانش ایلحظه برای و انداخت باال را هایششننانه هم خودش شننده ایجاد
 نویسروان. رفت میزش سننمت به و فرسننتاد بیرون صنندا پر  را شنفسنن. بسننت
 کشید،مب باال را اشبینب. کرد  باز  را پرونده لرزان دستانب با برداشت را اشمشکب

 :نوشت پرونده یبر ه راست سمت پایین قسمت در 

 ...شود منتقل ویژه مراقبت بخش به -

ضا را بر ه شکب قطره. کرد  ام شه  از  ا شمش ی و  روی بر  و آمد اشبینب ویر  بر  چ
 دستش. برداشت میزش کشوی  از  را مهر  اشکش به توجهبب. افتاد امضا کنار   بر ه
شار  انگشتانش بین را مهر  و بست را چشمانش لرزید،مب  از  را لبش پوست. داد ف

 قطعب از  بعد و بود همین راه بهترین. کرد  یکب فکرش با را دلش. جویدمب داخل
 .داد فشار  پرونده روی بر  را مهر  تصمیمش شدن

 را پرونده دید، را جوزف کلینیک  در  جلوی. شد خارج اتاقش از  و کرد  نگاه را پرونده
 : فت  و داد دستش به

کل - قل رو مای ید  منت قه کن بت بخش پایین، طب  وقتب تا جوزف ویژه، هایمراق
 خوب؟ مایکب مخصوص پرستار  تو نشده بهتر  حالش



 تعجب کافب  قدر  به لیندا رفتار  از  امروز  کرد،مب نگاه لیندا به باز  دهان با جوزف
 تمام بود، ریخته اتاقش در  مایکل دیدن از  بعد امشننب او هایباشننک از . بود کرده

 .بود درآمده آب از  درست حدسیاتش

 : فت  داد ماساژ  را  ردنش  و  رفت  لیندا از  را پرونده

 ...!دکتر خانم آخه -

ستش لیندا  در  را ابروانش داد،مب آزارش که  شدیدی ردردس از  زد، کمرش  به را د
 : فت  و کشید  هم

یاورده؛ خودش سنننر  بالیب یه دوباره تا کنید  منتقلش زودتر  جوزف؟ چب آخه -  ن
 چب؟ آخه جوزف، نگفتب

 : فت  و رفت کلینیک  سمت به جوزف

 .کنیممب منتقلش االن. دکتر خانم هیچب -

شمانش که  دید تخت روی بر  را مایکل وقتب سته را چ شرده قلبش بود، ب . شد ف
 رفتمب آسانسور  سمت به پرستار  دو همراه که  جوزف به و کرد  هاآن به را پشتش

 : فت

 دوبار  روزی تو ولب. کنم  رها رو بخش این تونمنمب اما زنممب سننر  بهش روز  هر  -
 .میاری برام رو مایکل رفتار   زارش

 .شد دور  هاآن از  سرعت به. بشنود را جوابش تا نماند منتظر 

. نگریسنتمب بودند خواب در  غرق که  بیماران اتاق به و زدمب قدم راهرو در  لیندا 
 اطراف به و کشنننید  ایخمیازه. کردمب فکر  بود افتاده که  اتفاقاتب به خود فکر  در 

 وارد و کرد  باز  را اتاق درب آرام. شنند خیره رویشبهرو اتاق به تعجب با. کرد  نگاه
 هایباشک میزبان هم باز  چشمانش و شد فشرده قلبش خالب، تخت دیدن با. شد
 .بودند بلد خوب را راهشان که  شد



 حصننار  و هامیله پشننت از  که  تاریکب و خالب حیاط به ایسننتاد، پنجره کنار   روی بر 
 .شد خیره شدمب دیده هایشنیمکت و درختان یسایه فقط محافظ

. انداخت هایششانه بر  خفیفب رز ل هاآن سرمای و کشید  هامیله روی بر  را دستش
 :کرد  زدن حرف به شروع خود با

 ...مایکل کوبیدی  هامیله این به رو سرت چقدر  تو آخه -

 روی بر  را دستش کشید؛  تیر  قلبش. نشست تخت روی بر  و رفت تخت سمت به
 : فت  و کرد  نگاه بالش به و داد فشار  قلبش

 ...هیچه کنب،مب تحمل تو هک  دردی برابر  در  من خسته روح و قلب درد -

 پشنننت را موهایش. انداخت مچش دور  را رنگش زرد کش  و کرد  باز  را موهایش
 آوردن یاد به با و کرد  لمس را آن. خورد  وشننش  یالله به دسننتش که  زد  وش

 .نشست لبانش بر  لبخندی. بود  رفته   وشش  از  مایکل که   ازی  و  ذشته  خاطرات

 عمیقب نفس بتواند شننناید تا کشنننید  را پلیورش ییقه. بود کم  برایش اتاق هوای
 از  را خودش نام که.  رفت بیرون مایکل اتاق از  سننرعت به و نشنند موفق. بکشنند
ستاد. شنید راهرو انتهای شید  عمیق نفس چند و ای  به آرام و شد، بهتر  حالش. ک
 .رفت راهرو انتهای سمت

 : فت  افتاده  ل  هایب ونه  با داشت ت لب هیکل و کوتاه  قد که  پرستار 

 کار   هر  شننده، دماغ خون و شننده بد حالش لوییس برسننین، دادم به دکتر  خانم -
 !نمیاد بند خونریزیش کنممب

 با. نکند کالفه  را او این از  بیشنننتر  تا بسنننت باال را موهایش هم باز  اجبار  به لیندا
 .رفتند لوییس اتاق سمت به تند هایقدم

 : فت  رستار پ به رو رسیدند لوییس اتاق به وقتب

شار  قرص و یخ برو سریع مار اریتا -  توی نخورده رو هاشقرص بازم حتما بیار، ف
 ...کرده  قایم بالش



 بر  لوییس. رفت بود پوست سیاه و ساله هفت و سب پسری که  لوییس سمت به
 پر  اطرافش. بود  ذاشته  تخت روی را سرش و بود نشسته تخت جلوی زمین روی
 تخت از  ای وشه  و کشید  هم در  را ابروهایش لیندا. شده خونب هایدستمال از  بود

 او به رو رویبترش با.  رفت  را فشننارش و کرد  بلند را لوییس دسننت نشننسننت،
 : فت  بود بسته را چشمانش

 چنده؟ فشارت دونبمب لوییس -

 :داد تکان را سرش و  رفت  اشبینب کنار   دیگری دستمال لوییس

 : فت  و تبرداش چ ش سمت از  را بالش لیندا

 نمونده راهب هیچ مغزی سکته تا یعنب چب؟ یعنب فهمبمب! شده هجده فشارت-
صاتو کن  دعا. برات ستمت مجبورم وقتاون نکنم پیدا تو این قر  مراقبت تحت بفر
 .باشب

شکب و پهن ابروان لوییس شید  درهم را رنگش م  مخالف سمت به را سرش و ک
 : فت  ایستاد لوییس رویبهرو و شد بلند تخت روی از  لیندا. بر رداند لیندا

  م  رو خودش بهتره بگو ترسننم،نمب ازش من بگو موریس به من طرف از  لوییس -
 .ننداختم  یرش  چاه توی تا کنه   ور   و

 : فت  شد اتاق وارد زنان نفس مار اریتا

 حاال؟ کنم  چیکار  آوردم، دکتر  خانم -

 : فت  مار اریتا به رو و رفت در  سمت به لیندا

 قورت شبمب مطمئن ذاریمب دهنش توی هم قرص دار،نگه سرش روی رو یخ -
 .بده

 : فت  و کرد  آرام را صدایش کمب

 .نکن کلکل  باهاش باش، مراقب  ذاشته  تاثیر  روش موریس شخصیت بازم -

 : فت  و رفت لوییس سمت به و داد تکون را سرش مار اریتا



 ...هاسخته خیلب درمانش شخصیتب چند بیماری واقعا -

 : فت  و زد لبخندی لیندا

 کنم؟  عوض رو بخشت داری دوست... هست هم چندشخصیتب از  تر سخت -

 چشننم یک با و برداشننت  یر   روی از  را سننرش شنند، زده اتاقش در  به که  ایتقه با
شنایب و نیم و شش ساعت دیدن با. کرد  نگاه ساعتش به باز  نیمه  در . اتاقش رو

 وارد سایمون دکتر  و شد باز  اتاق درب فشرد،بم انگشت دو با را چشمانش حالیکه
 : فت  شد اتاقش

 .اومدم من عزیزم، بخواب برو پاشو -

 : فت  رفت در  سمت به و کرد  صاف را روپوشش و شد بلند صندلب روی از  لیندا

 .هست میز  روی هم پروندش ک ب  ویژه، بخش فرستادم رو مایکل -

 : فت  و ذاشت   لیندا یشانه روی بر  را دستش سایمون دکتر 

 نبود؟ بهتر  بود جااین ا ه!  رفتب  رو تصمیم این که  شد چب -

 : فت  و کشید  ایخمیازه لیندا

 براتون جزئیات با بر شننتم کنممب اسننتراحت رممب نداشننتم، خوبب شننب دکتر -
 .کنممب تعریف

 : فت  و زد لیندا کمر   به آرام ضربه دو دکتر 

 .مونممب کلینیک  امشب کن،  استراحت غروب تا برو دخترم، برو -

 روی بر  پاهایش. کرد  ترک را اتاق باز  نیمه چشننمانب با و داد تکان را سننرش لیندا
 اهمیتب. بود پیچیده راهرو در  اشدم ایب لخلخ صنندای و شنندمب کشننیده  زمین

 .رفت اشخانه سمت به حیاط، از  آخر  در  و داد ادامه راهش به و نداشت برایش

*** 



 نشننان را شننب هفت سنناعت که  هایبعقربه دیدن با کرد  باز  را چشننمانش وقتب
 .نشست تخت روی بر  بالفاصله و کرد  تعجب داد،مب

ستش شار  شکمش روی را د  و شد بلند تخت روی از . کردمب درد اشمعده. داد ف
 نخورده چیزی هیچ بود خورده قبل شننب که  تسننتب همان جز  به که  آورد یاد به

 و قارچ کمب  با و درآورد فریزر  از  مرغ فیله کمب  و رفت آشنن زخانه سننمت به. بود
 بشننقاب در  را مواد همه سنناعت نیم از  بعد و کرد  حاضننر  غذا خودش برای پاسننتا،
شت  آش زخانه داخل کوچک  میز  روی بر  و ریخت  ودی  روی بر  هم خودش و  ذا

. کند  آماده قهوه خود برای  رفت  تصمیم شد، تمام غذایش وقتب. نشست صندلب
شته وقت خودش برای اینقدر  که  بود وقت خیلب  کرده  فراموش را خودش. بود نذا

 .بود

 کرد  روشنننن را  از   تا. ریخت آن درون قهوه قاشنننقب و برداشنننت را جوش قهوه
 .کرد  خوردن زنگ به شروع موبایلش

 خوابش اتاق سمت به کنان  غرلند ب**ل زیر  و انداخت باال تعجب از  را ابروهایش
 که  آن صفحه به و برداشت را آن. داشت قرار  ایششآر  میز  روی بر  موبایلش. رفت

 .کرد  نگاه شد،مب روشن خاموش

 :کرد  برقرار  را تماس سریع  وشب  روی بر  سایمون دکتر  نام دیدن با

 افتاده؟ اتفاقب دکتر  سالم -

 : فت  و کرد  ایسرفه دکتر 

 نیست؟ ازت خبری هیچ چرا کجایب  شدم، نگرانت دختر  -

 را  از   و داشت نگه  وشش  و شانه بین را  وشب  و رفت آش زخانه سمت به لیندا
 : فت  نشاند ب**ل بر  لبخندی و کرد  روشن

 کرده  فراموش رو خودم اصننال. نداشننتم راحتب خواب بود وقت خیلب جون عمو -
 .میارم براتون کنممب درست قهوه دارم االن بودم،



صد و ودب شده او نگران مایکل با رابطه در  خبرهایب شنیدن با که  دکتر  شت ق  دا
 انگشنننت دو با و شننند دل دو او حرفای شننننیدن با کند،  باخبر  ماجرا از  را لیندا

 که  لیندا. بود رفتن راه حال در  اتاقش در  و داد ماسننناژ  عینک زیر  از  را چشنننمانش
شنید؛ سایمون دکتر  از  صدایب شیدنه حال در  قهوه ایلحظه ن  از  را  از   روی بر  جو

 : فت  زدمب موج آن در  نگرانب که  آرام صدای با و برد یاد

 !زنیدنمب حرف چرا افتاده؟ اتفاقب عمو -

 : فت  و نشست صندلب روی بر  سایمون دکتر 

 .رفته سر  امحوصله تنهام پیشم بیا بخور  رو اتقهوه ،نشو نگران عزیزم... نه... نه -

شمانش لیندا ست را چ سش و ب ستاد بیرون صدا پر  را نف  صدای شنیدن با که  فر
. کرد  خاموش را  از   و کرد  خداحافظب سایمون دکتر  از  سریع. کرد  نگاه  از   به ؛جییز

 : فت  و کرد  پرت ناهارخوری میز  روی بر  را  وشب

 .من بد شانس از  اینم... ِشت-

 و رفت خواب اتاق سننمت به و شنند رنگش مشننکب رومیزی  از   کردن  تمیز  بیخیال
 : فت

 .بخورم آماده هایقهوه از  باید انگار، نیست قسمت -

. پوشننید و برداشننت رنگب مشننکب شننلوار  و پلیور  و داد تکان را سننرش و خندید
 به رنگ صنننورتب رژ ونه همراه رنگب صنننورتب ب**ل برق و بافت را موهایش
 و انداخت دستش روی بر  و برداشت لباسبچوب روی از  را روپوشش. زد صورتش

 .رفت اصلب ساختمان سمت به

 جدا تیمارسنننتان حیاط از  را پشنننتب باغ که  دربب و دکر   عبور  بلند درختان بین از 
 .رفت ساختمان سمت به آن قفل از  بعد و کرد  باز  کرد،مب

. بود خاموش چراغش که  شد کشیده  مایکل اتاق به نگاهش کرد،  عبور  که  راهرو از 
 بالفاصننله و زد در  به که  ایتقه. داد تغییر  سننایمون دکتر  اتاق سننمت به را راهش



. کرد  بلند میز  روی از  را سرش دکتر . شد دکتر  اتاق وارد و کشید  نپایی را دستگیره
 :پرسید دکتر  از  و پرید باال تعجب از  ابروانش دکتر  قرمز  چشمان دیدن با لیندا

 جون؟ عمو قرمزه چشماتون انقدر  چرا شده؟ چیزی -

ستب و زد لبخندی دکتر  شید  صورتش بر  د  داد قرار  اشبینب روی بر  را عینکش و ک
 : فت  و

 .دخترم نیست چیزی کنهمب درد سرم کمب  فقط -

 : فت  و کرد  باز  کامل  را باز  نیمه درب و زد دکتر  به لبخندی هم لیندا

 .بخورم قهوه جون عمو با بود قسمت رفت سر  امقهوه نبود الکب پس -

شت قهوه فنجان دو با دقیقه چند، از  بعد و رفت بیرون اتاق از   بر  لبخند همان. بر 
 : فت  و نشست صندلب روی بر . بود هایشب**ل

 ...جان عمو مخصوص داغ قهوه فنجون یک -

شید  خودش جلوی را قهوه فنجان و کرد  مزه مزه را حرفش سایمون دکتر   مثل و ک
 :کرد  شروع مقدمهبب همیشه

 داری؟ خبر  مایکل از  لیندا -

 : فت  و کرد  مزه را اشقهوه لیندا

 رو مایکل سنننراغ جوزف از  رفت یادم که  داد مزه بهم خواب انقدر  من جون عمو -
 !شده چیزی مگه حاال... بگیرم

 که  هایبلحظه تمام مثل فهمید سرکشید، الجرعه را اشقهوه که  دکتر  دیدن با لیندا
 افتاده مهمب اتفاق هم حال کند،مب را کار   این بزند را مهمب حرف اسنننت قرار  او

 روی از  شننندن محو الح در  که  لبخندی با. شننند پا به غوغا دلش در . اسنننت
 : فت  و شد خیره آمدمب بیرون فنجان از  که  اشقهوه بخار  به بود هایشب**ل

 .کنب  تلخ رو کامم  بیشتر  تو قراره کنم  فکر  ببرم، لذت امشب تو خوردن از  قسمت -



 : فت  و شد خیره دکتر  به لبخند بدون و  ذاشت  میز  روی بر  را فنجان

 افتاده؟ اتفاقب چه جان عمو بگو -

شمان به را نگاهش سایمون دکتر  شه مثل که  لیندا چ  از  اشناراحتب و نگرانب همی
 : فت  و دوخت بود، مشخص رنگ آبب و ایشیشه  وی  دو آن

 انقدر ... شننده بدتر  بشننه بهتر  حالش ویژه مراقبت بخش تو اینکه جای به مایکل -
 خشب توی داده تشنننخیص هارنسنننو دکتر  که  کرده  رو تو قراریبب و بده حالش

 چیه؟ نظرت بیشتره، شدنش نرمال احتمال بمونه خودمون

 به و ایستاد پنجره پشت و شد بلند صندلب روی از  و انداخت باال را اششانه لیندا
شیانه را خود و بودند کرده  باریدن به شروع تازه که  بارانب قطرات شه به وح  شی

 : فت  شد خیره کوبیدندمب

شب -  بیرون توهمش از  کردممب صحبت اهاشب چب هر  بود، بد خیلب حالش دی
  یره؟مب رو من بهونه همش پایین حاال. هستم ماریا من کردمب فکر  و نیومد

 : فت  و ایستاد او رویبهرو سایمون دکتر 

 چون میشننه؛ خوب حالش حتما که  بدم امید بهت تونمنمب هم باز  من جان لیندا -
شون هم که  دیدی رو خیلیا خودت  سمت به که  دیدی رو خیلیا هم شده بهتر  حال
شیده  اعتیاد ست پیچیده انقدر  افراد این بیماری شدن، ک  درمان براش هنوز  که  ه
 .نداره وجود قطعب

 : فت  و دوخت پنجره به را نگاهش هم باز  و انداخت نگاهب دکتر  به لیندا

 کلینیک  تو باید بمونه، بستری اتاقش تو نمیشه نظرم به مایکل اوضاع این با پس-
 .باشه نظر  تحت تا کنیم  ریشبست

 : فت   رفتن  شماره حال در  و رفت تلفن سمت به سایمون دکتر 

ید فقط اینجوری عالب، هم خیلب - یاد رادالف با  به. اون جای بری تو بخش تو ب
 .میشه بدتر  دیدنش با مایکل خودت ی فته



 در  سمت به و کشید  سر  نفس یک و برداشت را اشقهوه فنجان و زد لبخندی لیندا
 : فت  و رفت

 .کنم  صحبت رادالف با من بدین، انجام رو مایکل انتقال کارهای  شما تا پس -

. داد تکان را سننرش و بود لیندا به نگاهش تلفن با صننحبت حال در  سننایمون دکتر 
 از  مایکل زمانیکه تا شد قرار . کرد  صحبت رادالف با و رفت کلینیک  سمت به لیندا
 .شود مستقر  لیندا اتاق در  رادالف نیامده بیرون و دهکر    یر   آن در  تهومب حالت این

سایل و رفت اتاقش به لیندا  هایشکتاب  و خودنویس و مهر  مانند را اشضروری و
 یجعبه هم او که  دید را رادالف راهرو در . رفت کلینیک  سنننمت به و برداشنننت را

سایلش از  کوچکب ست در  را و شت د  او به لیندا. رفتمب لیندا اتاق سمت به و دا
 : فت

 ...مرخصب برو امشب چیدی رو وسایلت -

 : فت  و شد خیره احساس از  خالب نگاهب با او به رادالف

 .بگو بهم داشتب احتیاج کمک  به وقت هر  -

 سنننمت به و انداخت باال را هایششنننانه لیندا. شننند رد کنارش  از  بلند هایقدم با
 .رفت کلینیک

سایلش شوی  تک داخل را و شه  که  کلینیک  کوچک  آهنب میز  ک شت، قرار  ای و  دا
 وسایلش تمام و اتاقش به او. نبود ساز ار  اشروحیه با زیاد جایبجابه این. داد جا

 زمخت و فلزی صننندلب این با را اشصننندلب حداقل  رفت  تصننمیم. بود وابسننته
 .کند  عوض کلینیک

 جوزف و مایکل آسانسور  نزدیک که  شد خارج کلینیک  از  بیرون یهمهمه شنیدن با
 توانسنننتندنمب کدام  هیچ جوزف، نه و جان نه که  بودند بحث حال در  که  دید را

 .برسانند کلینیک  به را او و بکشد دراز  تخت روی تا کنند  کنترل  را مایکل



ساند هاآن به را خود لیندا  کردمب تقال که  حالب در  مایکل. شد خیره مایکل به و ر
ستان تا  در  نگاهش بیاید، پایین تخت روی از  و ردبردا اششانه روی از  را جوزف د

 .خورد  ره  لیندا نگاه

ستانش  شدند سرازیر  هایششکا که  حالب در  و خورد سر  جوزف بازوان روی از  د
 : فت  و نشاند اششده کبود  هایب**ل بر  لبخندی

 ...بینمتمب هم باز  دونستممب. ذارینمب تنها رو من دونستممب لیندا اومدی؟ -

شاره جان و جوزف به سر  با لیندا صله تخت از  تا کرد  ا  هایمیله خودش. بگیرند فا
 مایکل به و داد هل کلینیک  سنننمت به را تخت آرام و داشنننت نگه را تخت کنار 

 : فت

 تا حاال. ذارمنمب تنها رو تو وقت هیچ من مایکل کردی  فکر  درسنننت بکش، دراز  -
 .مونممب پیشت خودم بمونب کلینیک  تو قراره وقتب

 : فت  و بست را چشمانش و  ذاشت  بالش روی بر  را سرش ایکلم

 .بخوابم راحت بتونم االن کنم  فکر  -

 .کردند  جابهجا کلینیک  در  تخت روی بر  را مایکل

*** 

 اکثر  او داروهایش باالی دوز  برای که   ذشننتمب مایکل کردن  منتقل از  روزی چند
 دکتر  و  ذاشنننت  تنها را او الیند هم باز  که  زد توهم باری چند. بود خواب اوقات

 . رفت  را جایش سایمون

 .رفت باغش خانه سمت به روز  دو از  بعد هایشلباس تعویض برای لیندا

ست شده بهتر  مایکل که  راحت خیال با  مراقبش را ساعتب یک تواندمب جوزف و ا
 و انداخت لباسشویب ماشین داخل را هایشلبایس و کرد   رم  آب از  پر  را وان باشد

 دراز  وان داخل و رفت حمام سننمت به و داد قرار  مبلب جلو روی بر  را اششننب و
 .کشید



 کامل  اطمینان با اینبار  و پوشننید را اشحوله و آمد بیرون وان از  سنناعت نیم از  بعد
 : فت  خود به لبخند با و برداشت را جوش قهوه

 ...بخورم رو امقهوه باید بشه هم خراب خونه ا ه دفعهاین -

 حالب در  و  ذاشننت  میز  روی بر  را فنجان. ریخت فنجان درون را اشقهوه و خندید
 بعد و رفت خوابش اتاق سمت به کردمب زمزمه ب**ل زیر  را محبوبش آهنگ که
شکب پلیور  هامدت از  ست خیلب را رنگش زر شت دو  را مارکو ادکلن. کرد  تنش دا

 .شیدک  عمیقب نفس بسته چشمان با و کرد  اس ری اتاق فضای در  هم

 .شد خارج اتاق از  و برداشت را سفیدش روپوش

 و نشننسننت صننندلب روی بر  زیاد آرامشننب با و انداخت مبل روی بر  را روپوشننش
 .خورد را فنجانش محتوی تمام جرعه جرعه بعد و کرد  بو اول را اشقهوه

شید،کمب  عمیقب نفس و شد بلند صندلب روی از  شوره ک شت دل  خود به اما. دا
 : فت

 .پیشش میریم االن خوبه حالش اون نباش نگران شدی؟ عشقت گرانن هم باز -

 .افتاد راه اصلب ساختمان سمت به و خندید

 هر  که  پرستاران دیدن با. شد نزدیک داشت قرار  کلینیک  آن انتهای که  راهرویب به
 جمع خودخودبه لبخندش کردند،مب نگاه را لیندا و بودند ایسننتاده ای وشننه  کدام
 را جوزف وقتب. رفت کلینیک  سمت به آهسته هایقدم و پریده باال نبابروا با. شد

ستانش و انداخت پایین را سرش لیندا دیدن با که  دید کلینیک  جلوی شتش را د  پ
 .کرد  قایم

 او از  و ایسننتاد جوزف رویبهرو کلینیک  جلوی و بخشننید سننرعت هایشقدم به
 :پرسید

 کنن؟مب نگاه من به جوری یه همه چرا! خبره؟ چه جااین جوزف -

 : فت  و کرد  دور  قدمب چند کلینیک  از  را او و  رفت  را لیندا بازوی جوزف



شون باال میان سایمون دکتر  االن کنید  صبر ... که  اتفاق دکتر  خانم - ضیح خود  تو
 .میدن

 بیرون جوزف پهن هایپنجه بین از  را بازویش و کشنننید  هم در  را ابروانش لیندا
 : فت  و کشید

 .بیاد دکتر  تا کلینیک  تو میرم خوب بدی؟ توضیح نبتونمب -

 : فت  و  رفت  را لیندا جلوی جوزف

 !دکتر خانم داخل برین نباید-

ستش دو هر  لیندا سه روی بر  را د شار  جوزف سینه یقف  هایدندان بین از  و داد ف
 : فت  اشفشرده بهم

 ...نکردم اخراجت تا حوزف کنار   برو -

 عقب به آرام هایبقدم با و انداخت پایین را رشسنن لیندا دسننت فشننار  با جوزف
شک رویش،بهرو یصحنه دیدن با که  شد کلینیک  وارد سریع لیندا. رفت  هایشا

 سننالن کف  خون در  غرقه که  مایکلب سننمت به آرام هایقدم با و کرد  تار  را دیدش
 دیدن با. ریخت زمین روی بر  هایشاشنننک که  زد پلک. رفت بود افتاده کلینیک

 .شد کوبیده  زمین بر  زانو با و شد حسبب پاهایش مایکل باز  مانچش

 بود روان اش ونه  روی که  هایباشننک. نبود مهم برایش شننلوارش شنندن خونب
 .داشت درد برایش خیلب رویشروبه یصحنه اما. نداشت اهمیتب هیچ برایش

ستش ست را مایکل هایپلک و برد جلو را د  خرید نجا به را مایکل نگاه آخرین. ب
 .بست را چشمانش و

. کرد  نزدیک بود رفته فرو مایکل  ردن  در  که  جراحب قیچب سننمت به را دسننتش
 .بگیرد دردش ترسیدمب. بکشد بیرون  ردنش  از  را آن نداشت جرات

 : فت  آرام و زد باال به لرزانش انگشتان با اشپیشانب روی از  را مایکل موهای



 هم آخر  دیدی مایکل! ذارمنمب تنهات نگفتم مگه... کردی  رو کار این چرا مایکل؟ -
شق قلب تو مریض فکر  شقمون دیدی... کرد  نابود رو من عا ست؟ ابدیت به ع  پیو

 نه عشقه داری من به که  حسب بفهمونم تو به تا کنم  پیدا راهب یه نتونستم دیدی
 ...وابستگب

 ...نشد دیدی؟

 .کرد   ریه  به شروع بلند صدای با و  ذاشت  مایکل پهن یسینه روی بر  را سرش

 دکتر  به و کرد  بلند را سنننرش.  رفت  قرار  اششنننانه بر  دسنننتب دقیقه پنج از  بعد
 بر  هایشاشننک دوباره. کرد  نگاه بود زده زانو کنارش  قرمز  چشننمان با که  سننایمون

 :شد بیشتر  هایششانه لرزش سایمون دکتر  صدای با که  یافت راه اش ونه  روی

 وجود با کردمنمب فکر  خودکشنننب، ِاال بودم کرده  رو چب همه فکر  من دخترم -
 ...فجیع انقدر  هم اون کنه  فکر  هم خودکشب به داره تو به که  احساسب

 هایبشانه با لیندا. کرد  بلند زمین روی از  را او و  رفت  را لیندا بازوی سایمون دکتر 
 عمط نتوانسنننت هم بار یک حتب که  دوخت مایکل هایبازو به را نگاهش افتاده

 : فت  دارشبغض صدای با بار این. بچشد را آغوشش

 آرامش طعم دادی قول کردم  بغلت بود بسننته دسننتات وقتب دادی قول یادته؟ -
 ...!مایکل شدم  ور   به آرزو شد؟ چب حاال... بچشم رو آغوشت

 

 جوزف به سایمون دکتر . کرد  خارج جاآن از  خود همراه و کشید  را لیندا بازوی دکتر 
 : فت

 .بدیم اطالع شخانواده به تا سردخونه ببرنش بیان بزن گزن -

 :پرسید او از  حال همان با ایستاد جوزف جلوی لیندا

 یک نبودم، ساعت یک همش جوزف؟ افتاد اتفاق این چطور ! نبودی پیشش مگه -
 ...!ساعت



 : فت  و انداخت پایین را سرش جوزف

 کرد  شروع کشیدم  دستش از  که  رو سوزن. شد تموم سرمش دکتر، خانم شرمندم -
یاد یل رو من خوایمب که  زدن فر نایب از  هم تو بدی تحو  آروم کردم  هرکار ... او
. شند بدتر  حالش دید رو ایشنون تا مایکل کلینیک،  تو اومدن رادالف دکتر  تا نشند،

 رفتم من. آوردین هم رئیسننتون زد فریاد و شنند، بزرگ خیلب چشننماش مردمک
  یر   اما بمیرم حاضننرم  فت  و برداشننت میر  یرو از  رو قیچب سننریع که  سننمتش

 .دیدین خودتون که  هم آخر  در  و. نیفتم شماها

 : فت  و کرد  لرزیدن به شروع دستانش عصبانیت شدت از  لیندا

 ...کردمب وارد شوک مایکل به هم اول همون از  کنم،مب اخراجت عوضب، -

  فت   رد  بلند را سرش جوزف

 ...!خانم آخه -

 .برد خودش اتاق سمت به لیندا و انداخت باال را وهایشابر  سایمون دکتر 

 : فت  لیندا که.  کرد  وصل او به سرمب و خواباند تخت روی بر  را لیندا

 اولین تو و سننن رممب شنننما به رو جااین... ندارم رو جااین لیاقت من جون عمو -
 .روسیه  ردمبرمب فرصت

 : فت  کردو  تزریق سرمش در  آرامبخشب دکتر 

 .کنیممب صحبت بعدا... بخواب فعال -

 .نفهمید هیچ دیگر  و شد سنگین چشمانش لیندا

 اشخانواده با نتوانسننتند کردند  تالش چه هر . کردند  منتقل سننردخانه به را مایکل
 .بگیرند تماس

 خودش کشور   راهب و اخراج کارش  از  رادالف. کردند  دفن غریب کشور   در  را مایکل
 .شد آلمان



. کند  رها را هسننت آن در  اشعاشننقب خاطرات که  کشننوری  از  نتوانسننت هم لیندا
 شننروع را یتکرار  و جدید زند ب و خرید در  ایخانه و کرد  باطل را طبابتش پروانه
 و کرد  خیریه وقف را جاآن. بماند تیمارسننتان آن در  بود سننخت برایش. بود کرده
 .نزد سر  جاآن به دیگر 

 .بود اش ذشته  خاطرات مرور  اش،زند ب تمام

 .پایان

۹۹/۱/۱ 

 ...نویسنده سخن

 خاطرات  اهب.  بزنند لبخند هم کنار   و برسند دیگر  هم به هاعشق تمام نیست قرار 
 آری. بنشنناند مانلبان بر  تلخ لبخندی تواندمب هم مانرفته دسننت از  عشننق تلخ

 ...عاشق دل شیرینب به و بیمار  ذهن تلخب به لبخندی

 باشین مراهمه تاریکب بطن رمان با میشم خوشحال
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