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»كليه حقوق مادي و معنوي اين اثر محفوظ و مخصوص پديدآورنده است«



خانم دكتر جوان پشت ديوار شيشه اي ايستاده بود و مـات و مبهـوت درون اتـاق را مـي
"دئـا "نگريست. در تصورش نمي گنجيد اين زن بيمار و ژوليده صـاحب شـركت بـزرگ    

زني كه شهرتش زبان زد عام و خاص بود. زني هنرمند كه زيباترين و شيك تـرينباشد. 
.رفتميو به فروش آمد ميير دست او به بازار مدل هاي لباس از ز

هنوز  نرفتين؟ - -
، رئيس مركز آسايشگاه رواني رزهاي سپيد، بـه خـود"كيدمن"او با شنيدن صداي دكتر 

در برابر مقام ما فوقش آرام و متين باشد، نگـاهي زيركانـه كردمد و در حاليكه سعي ميآ
بار با به تن داشتن كـت و ل هميشه. البته اينوضع او انداخت. شيك و مرتب مث و به سر

. مخصوصـأ بـا مـدلكـرد ميرسيد جذابتر جلوه شلوار مشكي رنگي كه نو هم به نظر مي
اش داده بود.زيبايي كه به موهاي پرپشت و جو گندمي

خانم دكتر جوان كه به هيچ وجه نمي "خيلي دوست دارم روي اين مريض كار كنم ... "
ايـن جملـه را در جـواب .ي دلنشينش به غير فرانسوي بودنش پي بـرد هشد از روي لهج

ترين روان شناسان فرانسـه بـود،بهترين و با هوش هشت ساله كه از دكتر كيدمن سي و
به زبان آورد. كيدمن در حاليكه دست چپش را در جيب شلوارش فرو مي بـرد بـا دسـت

تـا زمانيكـه "انـداخت و گفـت:   راست دستي به موهايش كشيد و نگاهي گذرا بـه درون  
"نخواد حرف بزنه درمان نمي شه ... خودكشي دخترش اونو به مرز جنون كشونده.

من پرونده اش رو چندين بار مطالعه كردم حتي با تنها خويشاوندش كه ظاهرا خـواهر -
ايي زنـدگي ايـن زن افسـانه   نا تني اش هست صحبت كردم. من اطالعات خوبي دربـاره 

كنم بهم اجازه بدين شانسم رو امتحان كنم.. خواهش ميدارم ..
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دونم اما اين فرصـت   رو نمي با اينكه دليل اين همه اصرار شما "توك"بسيار خب دكتر  -
 . رو بهتون مي دم كه تالشتون رو بكنيد

باالخره به هدفش رسيده و توانسـته بـود موافقـت    . گنجيد دكتر توك در پوست خود نمي
دانسـت چگونـه بايـد     بود كـه نمـي   هآنقدر هيجان زد. رئيسش را براي اين كار جلب كند
يـازي هـم بـه ايـن كـار نبـود، كيـدمن        هر چند كه ن. مراتب قدر داني خود را نشان دهد

توانست برق شادي و سـپاس را در چشـمان سـياه و نافـذ      تيزبين و باهوش به راحتي مي
  .مصاحبش ببيند

ي معصوم و دلنشين دكتر توك با آن اندام ظريف  هاي گيرا، رفتار پر احساس و چهره نگاه
اخته بـود و ايـن   ي خـود سـ   و كشيده و تحسين برانگيز حسابي دكتر كيـدمن را شـيفته  

ي زيباي آسايشگاه كاله زرشكي رنگـش   كه او در محوطهرسيد  ميشيفتگي زماني به اوج 
  . رقصاند داشت و موهاي سياهش را در آهنگ ماليم نسيم مي را از سر برمي

هاي  تواند سرپوشي براي نگاه رفتار عاقالنه و مؤدب كيدمن نمي دانست دكتر توك هم مي
مين موضوع رويـارويي آن دو را جـذابتر وهيجـان انگيـز تـر جلـوه       عاشقانه اش باشد و ه

  . داد مي
 . ش نمي كنم دكترواين لطف شما رو فرام -
كيدمن با شنيدن صداي شـاد و دلنشـين او لبخنـدي زد و در حاليكـه مثـل هميشـه        -

بعد از بيان اين جملـه   ".اميدوارم موفق باشيد ": احساساتش را تحت كنترل داشت گفت
در تمـام ايـن مـدت    . هاي مردانه اش پيمـود  و طول راهرو ساكت و آرام را با قدمبرگشت 

تا اينكه از پله ها باال رفـت و از مقابـل چشـمانش    كرد  ميدكتر توك او را با چشم دنبال 
هاي پالتوي بلند و مشكي رنگش را بست و غرق در فكر، بـا هيجـان    توك دكمه. دور شد

. پارتمان سوت و كورش حركت كردآته بود به سمت ي وجودش را فراگرف خاصي كه همه
انديشـيد كـه چقـدر اتفـاقي هنگـام جابجـا كـردن         اي مـي  در تمام طول مسير به لحظـه 

ي اين بيمار برخورد كرده بود و به خـاطر شـباهتي كـه زنـدگي ايـن       با پرونده  ها پرونده
  . كرد ميي پر افت و خيزش داشت با او احساس همدردي  بيمار با گذشته

بـه  . كـرد  مـي كيدمن نيز در همان لحظات پشت ميز اتاقش نشسته بود و بـه تـوك فكـر    
و او را از دنيـاي سـرد   كـرد   مـي لحظاتي كه ديدن او شدت ضربان قلبش را چندين برابر 

تـوك  . بـرد  و با گرماي عشق به دنيايي پر از احسـاس و دلـدادگي مـي    گرفت اطرافش مي
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زماني كه وارد آپارتمانش شد اولين كاري كه انجام داد رفتن به سمت يك دفتر خاطرات
قبل توانسته بود از خـواهر مسـن و نـاتني بيمـار  هاكهنه و قديمي بود. دفتري كه هفته

خواست خـاطرات ايـن زن رارا مطالعه كند. او اين بار هم ميو بارها آن  اش بگيردافسانه
مرور كند تا شايد بتواند راه حل مناسبي براي به حرف آوردن وي پيدا كند. او با فنجـان

اش نشست و مشغول مطالعه شد.اي كه در دست داشت روي صندلي راحتيقهوه
***  

 اي در وجـودم ريشـه دوانـد.   هنـده شد كه آفتاب غروب كرده بود. نگراني آزاردساعتي مي
باشد. با محل كارش تماس گـرفتم، توانستدانستم در اين شب سرد و برفي كجا مينمي

مثل هميشه سر موقع از رستوران خارج شده بود و ديگر كسي از او خبري نداشت. خودم
را پوشاندم و تصميم گرفتم به دنبالش بگردم. پاهايم از ترس سسست شـده بـود. بيـرون   

اي كوچك و دور افتاده كه فاصله زيادي تا دهكده داشت و تقريبا هيچ خانهآمدن از خانه
رسيد آن هم در شبي كه سـرما واش نبود كار آساني به نظر نميي ديگري در همسايگي

افزود. از خانه بيـرون آمـدم امـا چنـد قـدم بيشـتراش ميكوالك برف بر وحشت تاريكي
برف و طوفان آنقدر زياد بود كه بتواند مرا وحشت زده و نا اميدنتوانستم جلو بروم. شدت 

را محكم بستم و سعي كردم آرام باشم. اما در هر بار بـهها بارها پنجره به خانه بازگرداند.
را گشود و وحشيانه وارد خانه شد تا مـرا بـيش از پـيش بترسـاند.ها طرز وحشتناكي آن

گذشت اين  اولين شبي بود كه بـي خبـر ازمي طي شش ماهي كه از زندگي زناشويي ام
همسرم، هنري، تا ساعتي از نيمه شب تنها مي ماندم.

لرزيـدم و بـيبود كنج خانه نشسته بودم و از شدت ترس و نگراني به خود مـي ها ساعت
ريختم. زانوهايم را بغل كـرده بـودم و در حاليكـه سـرم را ميـان پاهـايماختيار اشك مي
ي مادربزرگ مرحومم به چيزي بيانديشم كـه مـرا ازبه توصيه كردمي ميگرفته بودم سع

توانستم در آن شرايط بـه خـاطراين مكان و زمان هولناك رها كند و تنها چيزي كه مي
بياورم آن روز زيباي تابستان بود كه  پدر روحاني در ميان دوستان و آشـنايان انـدكمان

عالم كرد و ما شاد و سرمست در ميان شـادي ومن و هنري را براي هميشه زن و شوهر ا
اطرافيانمان دست در دست يكديگر به سوي سرنوشت مشتركمان حركت كرديم. آن روز
سرشار از زندگي و خوشبختي بودم. حسي كه فقط در كنار هنري داشتم. خداي من اگـر
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هنري همه چيز توانستم دوباره به زندگي باز گردم. افتاد هرگز نمياتفاقي براي هنري مي
كردم. دوباره نگرانـي  كشيدم و زندگي ميو همه كسم بود. كسي كه به خاطرش نفس مي

ي وجودم را فرا گرفت و ذهنم را به آشوب كشيد. در تاريكي و تنهايي آنقـدر اشـك   همه
هاي اشك آلودم را بـه  هاي خسته و دردمندم بهم رسيدند و چشمريختم كه باالخره پلك

  خواب بردند.
تي چشم هايم را باز كردم هوا تاريك و روشن بـود، خوشـبختانه اثـري هـم از طوفـان      وق

كه برف هم بند آمده بـود. از جـايم برخاسـتم و اولـين      شدديشب نبود گويي ساعتي مي
كاري كه كردم پوشيدن پالتوي خاكستري رنگم بود كه از ديشب تا به حـاال روي تخـت   

ال هنري مي رفتم. در را باز كردم هنـوز پـايم را از در   افتاده بود. بايد هرچه زودتر به دنب
بيرون نگذاشته بودم كه با ديدن آن صحنه خشكم زد. يك آن احساس كردم چشم هايم 

بيند و پاهايم سست و بي رمق شده است. خداي مـن چـرا بـراي ايـن     ديگر جايي را نمي
نيا به آخر رسيده و همه كردم دلحظات شوم پاياني نبود. بي اختيار زانو زدم. احساس مي

چيز برايم تمام شده است. نمي دانم چند دقيقه طول كشيد امـا وقتـي بـه خـودم آمـدم      
جسم غرق در خون هنري را عاجزانه نگاه كردم كه روي برفهاي سرد مقابل خانـه افتـاده   

ريزي سرخ سرخ شده اطراف جسم بي حركت هنري كه از شدت خون بود. ديدن برفهاي
دسـتهاي لـرزانم را روي رگ گـردنش گذاشـتم انگـار       .كردمي را چند برابربود، وحشتم 

 هنري هنوز زنـده بـود و   خشكيده ام بازگشت خداي مهربان من! هايدوباره خون به رگ
ي قدرتم هنري را به داخـل خانـه كشـيدم و    باهمه اما هنوز مي زد. نبضش هر چند آرام،

ه اي را كه روي تخت بود برداشتم و رويش كنار شومينه قرارش دادم. پتوي رنگ و رورفت
انداختم و به سرعت هر چه تمامتر به سمت خانه دكتر راسل دويدم. براي اولين بار دكتر 
راسل را به خاطر نداشتن تلفن سرزنش كردم. هيچ وقـت نفهميـدم چـرا از ايـن وسـيله      

هـر   دويـدم و م ميكند. لحظات سرنوشت سازي بود. تمام راه را با نهايت تواناستفاده نمي
ام جـاري  از چند گاهي با آستين پالتوام اشكهايم را كه بي اختيار روي صـورت سـرمازده  

كردم. دويدن در هواي سرد باعث شده بود كه به سختي نفس بكشـم.  پاك مي شدند،مي
گلويم حسابي خشك شده بود و در دهانم آبي براي فروبـردن و تـر كـردن گلـويم بـاقي      

هر زحمتي بود خودم را به در خانه دكتر راسل رساندم و ديوانه وار مشـت  نمانده بود. به 
 هايم را بر در خانه اش كوبيدم. لحظه اي نگذشته بود كه دكتر سراسيمه در را بـاز كـرد.  


