
 :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

 ز ا 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
 صخا 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
. ردک  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

 گهدی 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 لشد 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
 دتر بلن 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 
 وا. 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 شری 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  -

 بکسان  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

 ار  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

 اهپن 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 - ش آقای! ه  نایدر ِ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

 شبخ 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

 


