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اولش فكر مي كردم حال خودم اينطوريه اما حاال مطمئنم كه  -

 شوهرم قصد داره، منو ديوونه كنه.

سري تكان داد و پس از لحظه اي مكث، يادداشتي » هري برنشتاين«دكتر 

  روي دفترك رو بسته، ميز كناري نوشت. 

منظورم اين نيست كه منو اذيت مي كنه، اينطوري با من رفتار نمي  -

در صحت سالمتي خودم  شه، نه! منظورم اينه كه كاري مي كنه تا

 انجام ميده.و اين عمل رو به نيت خاصي  به شك بيفتم

روي خود را از هري برگرداند و به سويي ديگر » پاتسي راندولف«

طي زمان جلسه، هري دفتر خود را نگريست. حتي با وجود اينكه، 

نگاه مي داشت، اما مي توانست قطرات اشك را در ميان  يتاريك

  چشمان او ببيند. با لحن مهرباني گفت:

 شما خيلي آشفته و پريشانيد. -

 ستم و خيلي هم ترسان.البته كه ه -

اين خانم چهل ساله، تنها بيمار هري طي دو ماه خير بود. طي جلسات 

ها ميزان  مي انباشت اما پايين نمي آمد. اشكمكرر، اشك در چشمانش 

بعضي از بيماران سالها، هستند.  سنجش حال و هواي هيجان انسان ها
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شان كاري بس بدون گريستن، به نزد دكترهاي خود مي روند كه معالجه 

دشوار است، چرا كه اگر قطرات اشك از چشمان جاري شوند، هر 

  دانشجويي هم مي تواند، بنشيند و يادداشت بردارد.

هري با دقت به پاتسي خيره شد كه دوباره رويش را چرخانده و با دكمه 

  كوسن كنار رانش بازي مي كرد. 

  كوشيد تا او را به حرف آورد:

  ه اون برام تعريف كن.خوب، برام بگو. در بار -

از جعبه كلينكس كنار تخت، دستمالي بيرون كشيد و خيلي با احتياط 

  چشمانش را خشك كرد. مثل هميشه، آرايش بي عيب و نقصي داشت.

  هري با صدايي آرام گفت:

 خواهش مي كنم. -

 يه چند وقتيه كه شروع شده. -

  لحن صحبتش پر از اكراه بود:

كه  استراحت مي كردمديشب به اوج خود رسيد. در رختخواب  -

 صدايي شنيدم. اولش خيلي واضح نمي شنيدم. بعد اون گفت ...

  بعد با كمي ترديد ادامه داد:

 اون گفت كه روح پدرمه. -

هيچ انگيزه اي براي درمان بهتر از اين يافت نمي شد و هري كه توجهش 

  جلب شده بود، پرسيد:



 خواب نمي ديديد؟ -

خوابم نمي برد و حتي يك ليوان آب هم خوردم. نه! بيدار بودم.  -

به  بعد كمي در ساختمان راه رفتم و قدم زدم. خيلي عصبي بودم.

منظورم تختخواب برگشتم و دراز كشيدم؛ و دوباره صدا آمد...

 كه ادعا مي كرد روح پدرمه.» پيته«صداي 

 اون چي مي گفت؟ -

و از همه وقايع گذشته خبر  از اين شاخه به اون شاخه مي پريد -

مي داد؛ از اتفاقاتي كه در نوجواني برايم رخ داده بود؛ البته مطمئن 

 نيستم چون به سختي صداش رو مي شنيدم.

 و شوهر شما از اين مسائل خبر داره؟ -

 از همه نه! -

  تن صدايش پايين آمد.

 مي تونسته از داخل دفتر خاطراتم در بياره و يا از ديگران بپرسه. -

 ا يقين داريد كه شوهرتون بوده؟شم -

لهجه پيتر بود. در غير اينصورت، كي مي صدا يه جورايي شبيه  -

 تونسته باشه؟

  او خنديد، تن صدايش مثل قد قد مرغ شده بود:

منظورم اينه كه اون نمي تونسته صداي روح پدرم باشه. مي  -

 تونسته؟
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شايد در خواب حرف مي زده. بعضي ها عادت دارند كه در  -

 حرف بزنند. خواب

  پاتسي براي دقيقه اي ساكت ماند.

نه! اون خواب نبود. تو اتاق خودش نشسته بود و با كامپيوتر بازي  -

 مي كرد.

  هري دوباره يادداشت برداشت.

 و شما اين صدا رو از داخل اتاق خودش شنيديد؟ -

فكر كنم، اومده بود، جلوي در و ميان دو لنگه ايستاده بود. اوه!  -

خيلي مسخره ست. مي دونم كه خيلي چرت و پرته. دكتر ... اين 

اما فكر كنم، جلوي در اتاق خواب و نزديك تخت زانو زده بود و 

 يواش يواش زمزمه مي كرد.

آيا شما به اتاقش سر زدين؟ يا از اون در اين باره سوالي  -

 پرسيدين؟

من خيلي سريع به اتاقش رفتم اما اون موقع برگشته بود، پشت  -

 ميز تحريرش.

زن بيمار نگاهي به دستانش انداخت و دريافت كه دستمال كاغذي را تكه 

تكه كرده است. بعد هم هري را زير نظر گرفت تا دريابد كه رفتار عجيب 

او را ديده است كه البته او متوجه شده بود. بعد هم دستمال را به درون 

   جيب شلوار راحتي گران قيمتش تپاند.



 و بعد؟ -

صدايي نشنيده؛ اون هم يك نگاه عاقل اندر ازش پرسيدم كه آيا  -

 سفيهي به من انداخت و دوباره مشغول بازي شد.

 و اون شب ديگه صدايي نشنيدي؟ -

 نه. -

هري بيمارش را برانداز كرد. مسلماً در جواني دختر زيبايي بوده است. 

ها هميشه چنين حدسي زد چون او هنوز هم يك زن زيبا بود. (روانشناس

بيني سربااليش او را به ياد زناني مي كودك درون بيمارانشان را مي بينند). 

انداخت كه ساعت ها در باره ضرورت عمل جراحي پالستيك بحث مي 

كنند اما هرگز انجامش نمي دهند. به ياد آورد كه پاتسي به او گفته بود 

چاقي، با هيچگاه اضافه وزن آزارش نمي دهد و هربار با احساس كمي 

ن را كاهش داده است.  او همچنين از رازهاي ، آاستخدام مربي جديدي

مخفي خود پرده برداشته و گفته بود كه مردان زيادي قصد داشتند تا در بار 

  يا كافي شاپ مخ او را بزنند.

  دوباره پرسيد:

 گفتين اين ماجرا قبالً هم اتفاق افتاده؟ -

  پاتسي با ترديد گفت:

 سه بار. چند هفته قبل.احتماالً دو يا  -

 اما چرا پيتر بايد همچين قصدي داشته باشه؟ -
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پاتسي كه با بروز عالئم بيماري معمول بحران ميان سالي به هري مراجعه 

كرده بود، تا به حال در مورد شوهرش هيچ نگفته بود. هري فقط مي 

دانست كه او خوش تيپ و جوانتر از پاتسي است و جاه طلبي خاصي هم 

سه سال از تاريخ ازدواجشان مي گذشت (هركدام دومين تجربه  ندارد.

  زندگي را داشتند) و به نظر مي رسيد كه با هم نقطه مشتركي ندارند. 

نظرات پاتسي بود. وقايعي كه در دفتر روانشناسان آشكار مي البته همه اينها 

شوند، هميشه در مظان ترديد هستند. هري براي افشاگري دروغ هاي 

، سخت كار كرده بود و بسيار تجربه داشت. او در مورد ازدواج بيماران

 تعارضات ناگفته بسياري وجود ،عقيده داشت كه هميشه بين زن و شوهر

  دارد. پاتسي در پاسخ به سوال دكتر گفت:

 نمي دونم. من داشتم با سالي صحبت مي كردم ... -

د. يكي از هري فرد مورد اشاره را به ياد آورد. سالي بهترين دوستش بو

اشخاص متشخص و ثروتمند كه با يكي از روساي بانك هاي بزرگ 

  آمريكا ازدواج كرده بود. 

اون گفت كه شايد پيتر به من حسودي مي كنه. منظورم اينه كه  -

...به ما نگاه كن، من رتبه اجتماعي دارم؛ با دوستان زياد؛ من پول 

 دارم ....

حس مي كرد. گويي  هري نوعي خود شيفتگي را در لحن و كالمش

  صدايش مسلط شد:خودش نيز همين حس را داشت زيرا بالفاصله بر 



 فقط نمي دونم چرا داره اين كار رو مي كنه اما داره مي كنه. -

 تا حاال در اين باره باهاش حرف زدين؟ -

 سعي خودمو كردم اما هر بار طفره ميره. -

  بست.پاتسي سرش را تكاني داد و دوباره اشك در چشمانش حلقه 

 و بعدش .... موضوع پرنده ها. -

 پرنده ها؟ -

دستمالي ديگر بيرون كشيد و پاره پاره كرد اما اين ديگر آن را در جيب 

  نتپاند.

من يه كلكسيون سراميكي از پرنده ها دارم كه توسط بوهم ساخته  -

 شده. شما اين شركت رو مي شناسين؟

 نه. -

اونها خيلي گرون قيمتند. آلماني اصل. خيلي خوش ساخت  -

هستند. اونا اولش مال پدر و مادرم بودند. وقتي كه مردند، من و 

را برادرم استيو ارثيه رو تقسيم كرديم اما برادرم بيشتر ارثيه فاميلي 

براي خود برداشت. من هم به زحمت توانستم اين كلكسيون 

اين موضوع تا مدتها منو آزار  م.سراميكي را از چنگش بيرون بكش

 مي داد.
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هري مي دانست كه مادر پاتسي ده سال قبل و پدرش سه سال پيش فوت 

كرده اند. پدرش مرد عبوسي بود كه برادرش را بر او ترجيح مي داد و همه 

  عمر، آمرانه با وي رفتار كرده بود.

نج تا فقط چهار تا از اون پرنده هاي سراميكي باقي مونده. قبالً پ -

بود اما من وقتي كه دوازده سالم بود، يكي رو شكستم. اون روز 

در مورد يك خبري خيلي هيجان زده شده بودم و به داخل خانه 

دويدم و آنقدر سرعت داشتم كه نتوانستم جلوي تصادف خود با 

ميز را بگيرم و دامپ...يكيش افتاد و شكست. همون كه گنجشك 

م منو با تركه بيد زد و بدون شام اون روز پدر بود؛ من شكستمش.

 به رختخواب فرستاد. 

آه! يك واقعه مهم. اما هري با وجود اينكه از قضيه يادداشت بر مي داشت، 

  ترجيح داد ديگر جلوتر نرود و موضوع را نشكافد.

 برگرديم به حاال. بعد چي شد؟ -

 صبح روز بعد از اولين بار كه صداي روح پدرم رو شنيدم... -

  گرفت: صدايش اوج

منظورم صبح بعد از شبي هست كه پيتر اداي روح پدرم رو در  -

آورد.... من ديدم كه يكي از پرنده ها شكسته. تكه هاش كف اتاق 

پذيرايي ريخته بود. من از پيتر پرسيدم كه چرا همچين كاري كرده 

(اون مي دونست كه اين پرنده ها چه ارزشي براي من دارند). اما 



ن بهم گفت كه حتما تو خواب راه رفتم و اونو اون انكار كرد. او

شكستم؛ اما خودم مي دونم كه همچين چيزي نيست. مطمئنم كه 

 پيتر اين كار رو انجام داده.

صداي گوشخراشش دوباره آرام گرفت. هري نگاهي به ساعتش انداخت. 

از قوانين دروس روانشناسي بيزار بود. زمان كامل براي هر بيمار در يك 

جاه دقيقه است. هنوز سواالتي زيادي در ذهنش نقش بسته بود كه پن جلسه

نياز به كنكاش داشت. اما بيماران بايد به ثبات روحي برسند. مثل يك ناظم 

  دقيق دبيرستاني گفت:

  من متأسفم اما وقت شما تمومه.   -

رنگ پاتسي به سرخي گرائيد. هري به وضوح مي توانست، آشفتگي او را 

صورتش خيلي با دقت انجام شده بود اما دكمه هاي بلوزش ببيند. آرايش 

را درست نبسته بود؛ حاال يا عجله كرده بود، يا توجه نكرده بود. يكي از 

  بندهاي كفش قهوه اي گرانش را نيز نبسته بود.

ممنون دكتر. همين كه بتوني درد دلت رو به كسي بگي، خيلي  -

 خوبه. سبك ميشي.

شكل شما روحل مي كنيم. هفته ديگه مي نگران نباشيد. ما با هم م -

   بينمتون.

به محض خروج پاتسي، هري برنشتاين پشت ميز تحريرش نشست. روي 

صندلي چرخي خورد و به كتابهايش نظري انداخت. همه كتاب هاي 
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روانشناسي را با نگاه دوره كرد و بعد از پنجره به بيرون خيره شد. به 

ي كه با سرعت به سمت يتاكسي هاغروب بعد از ظهر و اتومبيل ها و 

  شمال خيابان پارك مي راندند. 

  پرنده اي از مقابلش گذشت.

  به ياد گنجشك سراميكي شكسته پاتسي افتاد.

  و هري باز هم انديشيد: چه جلسه پر مايه اي بود؛ اين بار.

  نه فقط براي بيمارش، بلكه هم براي او.

معمولي به شمار مي رفت كه پاتسي راندولف كه تا به حال فقط يك بيمار 

با بحران ميان سالي درگير بود، اينك به يك منبع درآمد بزرگ براي دكتر 

  هارولد ديويد برنشتاين تبديل شده بود.

زندگي پاتسي را به طور كامل تغيير دهد او در موقعيتي بود كه مي توانست 

  كه در اين صورت مي توانست زندگي خودش را نيز تحولي بخشد.

با صداي بلند خنديد و مانند كودكان روي صندلي خود چرخيد. يك هري 

  بار؛ دو بار؛ سه بار؛

  در همين موقع در اتاق باز شد:

 دكتر؟ -

ميريام، منشي او كه گرد پيري بر موهايش نشسته بود، سرش را به داخل 

  آورد و پرسيد:

 حالتون خوبه؟ -



 خوبم؛ چرا مي پرسي؟ -

د كه صداي خنده شما رو خوبه، فقط...من يه مدتي طوالني بو -

دفتر كار  مي كردم ديگه صداي خنده شما رو تونشنيدم. فكر هم ن

 بشنوم.

اين هم دليلي بود تا باز او را بخنداند و باز هم خنديد. ميريام اخمي كرد و 

با دقت بيشتري او را نگريست. هري ديگر نخنديد. دوباره به لحن صدايش 

  اخمي آميخت و گفت:

 بقيه روز رو بري خونه و استراحت كني. گوش كن. ميخوام -

  ميريام نگاه گيجي به او انداخت:

 اما االن كه ساعت كاري تموم شده، دكتر. -

 شوخي كردم. -

  هري توضيح داد:

 جك گفتم عزيزم. فردا مي بينمت. -

ميريام هنوز در خروج از دفتر ترديد داشت و با لحن محتاطي دوباره 

  پرسيد:

 خوبه؟شما مطمئنين كه حالتون  -

 من خوبم، شب بخير. -

 شب بخير، دكتر. -
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لحظاتي بعد، صداي بسته شدن در ورودي دفتر به گوش هري رسيد. يك 

بار ديگر، روي صندلي به دور خودش چرخيد و واكنش نشان داد: پاتسي 

راندولف ... من مي تونم تو رو نجات بدم و تو هم مي توني منو نجات 

  بدي.

د كه بسيار نياز داشت تا كسي او را نجات و دكتر هري برنشتاين مردي بو

  زيرا از نوع زندگي خود متنفر بود. بدهد.

از كمك به بيماران ذهني و رواني ابايي نداشت چرا كه او يك روانشناس  

به دنيا آمده بود و از شغل خود لذت مي برد. براي او، كاري بهتر از اين در 

ضي بود. از نظر جغرافيايي، او فقط از مكان شغلش نارا دنيا وجود نداشت.

  جايگاه فعلي پايين ترين حدي بود كه لياقتش را داشت.

سال دوم تحصيل در دانشكده پزشكي كلمبيا، يك مرد قد بلند خوش تيپ، 

مدير توسعه موزه هنرهاي مدرن شد. هري زيباي دستيار قد بلند و عاشق 

  زدواج كرد. قبل از اينكه دوران انترني خود را آغاز كند، با ليندا ا

قه پنجم نزديك به هارلم، به خانه ليندا واقع در او از خانه خود در طب

هشتاد و يكم شرقي نقل مكان كرد. طي هفته هاي آتي، ليندا سبك زندگي 

او را تغيير داد. او زني بود كه نقشه هاي فراواني براي شوهرش در سر 

عدم جاه طلبي داشت ( درست مانند پاتسي، كه چند هفته قبل در مورد 

  شوهرش مي گفت و او را عصباني مي كرد).



ليندا مرتب پول مي خواست. او به طور منظم از برندهاي مشهور استفاده 

  مي كرد و توقع داشت كه به رستوران هاي چهار ستاره معروف بروند.

فرد باهوش، ساده و زحمت كشي مانند هري مي دانست كه با گوش كردن 

اما او عاشق به ليندا، اين طريق زندگي در نيويورك به راه عبثي مي انجامد. 

  همسرش بود و باز هم از او فرمان مي برد.

تا اينكه با هم شريك شدند و دفتري را در خيابان پارك با ماهي سه هزار 

كردند. هري تابلوي بزرگي بر سر در ساختمان نصب دالر در ماه اجاره 

كرد. ابتدا از فاكتورهاي نجومي كه روي هم تلمبار مي شدند، مي ترسيد اما 

  كمي بعد جريان پول به طرفش سرازير شد. 

او براي بازار كار مشكلي نداشت. در ميان ثروتمندان محله منهتن، هميشه 

اين، او كارش را با بهترين كيفيت عالوه بر بيماران زيادي موج مي زد. 

انجام مي داد. بيماراني كه به دفترش قدم مي نهادند، با اظهار رضايت، 

  دوباره براي ويزيت بعدي به نزدش بازمي گشتند.

من مطمئنم كه كسي منو درك نمي كنه؛ ما پولداريم اما پول كه همه چيز «

ر از كره مريخ اومدم؛ نيست؛ يه روز سرايدار طوري به من نگاه كرد كه انگا

اين تقصير من نيست كه وقتي مادرم تو روز تعطيل ميخواد منو ببره خريد، 

عصباني ميشم؛ من فكر مي كنم كه ساموئل با يك نفر قرار مي گذاره؛ من 

فكر مي كنم كه پسرم همجنس بازه؛ چرا من نمي تونم پانزده پوند وزن كم 

  »كنم؟
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دش خنده آور بود اما هري طبق سوگن شايد مشكالت آنها عوامانه يا حتي

نها را تحقير نمي داد تا آبه خود اجازه  و همينطور به خاطر شخصيتش،

  كند. او براي اينكه به بيماران خود كمك كند، سخت مي كوشيد.

با اين حال، بسياري از اوقات مجبور مي شد، آرزوها و اميالش را سركوب 

به بيماران رواني ياري برساند.  كند. او آرزو داشت تا بتواند خيلي جدي

افرادي كه شيزوفرني پارانوئيدي داشتند، افرادي كه روان پريش بودند و 

شخصيت هاي دو قطبي داشتند. افرادي كه افسردگي داشتند و با همه 

  ثروت مادي، غمي كه در دلشان خانه كرده بود، بيرون نمي رفت.

في سر مي زد، علي گهگاه به صورت داوطلبانه به كلينيك هاي مختل

الخصوص به يك كلينيك كوچك در بروكلين. درمانگاهي كه به مردان و 

زنان بي خانمان رسيدگي مي كرد. اما هزينه هاي همسرش و همينطور دفتر 

خيابان پارك به او اين اجازه را نمي داد تا زمان زيادي در خدمت آنها 

  بگذراند. 

رش را رها كند اما به محض اجراي گاهي اوقات به اين فكر مي افتاد تا دفت

اين ايده، سطح درآمدش نود درصد كاهش مي يافت. ثمره ازدواج او و 

ليندا پس از سال ها زندگي مشترك، دو دختر شيرين بود كه بسيار به آنها 

عالقه داشت و هزينه كمرشكن نگهداري آنها از مدرسه خصوصي گرفته 

انه را نمي داد. از طرف ديگر، با الي آخر، به او اجازه افكار آرمان گراي



شناختي كه از همسرش داشت، مي دانست همينكه تمام وقت در بروكلين 

  مشغول به كار شود، ليندا به طرقه العيني از وي طالق خواهد گرفت.

نكته مايه تمسخر در اين قضيه اين بود كه حتي در صورتي جدايي ليندا از 

از اعضا جلسات اجتماعي آشنا شده او (خارج از انتظار نبود كه با يكي 

باشد و به خاطر او شوهرش را ترك كند)، باز هم قادر نبود تا تمام وقت را 

در كلينيك مورد نظرش بگذراند. ليندا براي او بدهي هاي وحشتناكي 

تراشيده بود، به عالوه هزينه هاي كمرشكن دخترانش كه قرار بود در يك 

  كالج گران قيمت ثبت نام كنند.

غير از همه اينها، به جز يك دو جين بيماري كه از نارضايتي هاي قليل   

مي ناليدند، پاي زني به نام پاتسي راندولف وسط بود؛ يك بيمار نااميد 

واقعي، زني كه به او درباره ارواح مي گفت؛ اينكه شوهرش مي خواست او 

  را ديوانه جلوه بدهد؛ زني كامالً بدون حاشيه.

ايت به هري اين شانس را مي داد تا به زندگي خود بيماري كه در نه

  تحولي بخشد.

آن شب، وقت خود را با شام تلف نكرد. وقتي به خانه رسيد، مستقيم به 

اتاق خودش رفت و همه مجالتي را كه طي يك سال كامل خريده بود، 

روي هم ريخت و يك جا جمع كرد. مجالتي در باره علم روانشناسي كه 

خواندن آنها را به خود نداده بود و هرچند در مورد  تا به حال زحمت
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موضوعات جديدي بحث مي كردند اما عمالً تاثيري در بهبود حال بيماران 

  وي نداشتند. 

كفش هايش را به در آورد، روي زمين نشست و يك به يك آنها را مرور 

كرد و يادداشت برداشت. او سايت هاي اينترنتي مختلفي را يافت كه به 

م رفتاري روانشناسي مربوط مي شدند و ساعت ها داخل آنها به سير و علو

تماشا پرداخت. فايل هاي گوناگوني را دانلود كرد كه به حال پاتسي 

  راندولف مربوط مي شد. 

تا اينكه باالخره در يكي از روزنامه هاي روانكاوي به موضوع مشكوكي 

  شمار مي رفت.برخورد كه در واقع كليد و راه حل مشكل پاتسي به 

شديد، مطالعه  آيا حين ي را شنيد.وت آرامسوقتي كه به خود آمد، صداي 

  ؟د...از روي اجاق گاز بردار، كتري قهوه را ه بودفراموش كرد

بعد نگاهي به پنجره انداخت و دريافت كه اين صدا از كتري نيست، بلكه 

زمان  از پرنده اي است كه در شاخه درختي نزديك به آنجا مي خواند.

  خيلي سريع گذشته بود.

*********  

انگار ، پاتسي خيلي پريشانتر از هفته قبل به نظر مي رسيد. در جلسه بعدي

به چشم مي موهايش آشفتگي خاصي در  كه با عجله لباس پوشيده بود.

براي آنها، روزها مي گذشت. در  از آخرين مصرف شامپو گويي خورد،

مي شد و يقه آن برگشته بود. دامنش  بلوز سفيدش رگه هايي از چرك ديده



در جوراب هاي ساق بلندش هم باريكه هايي از  هم تعريفي نداشت.

فاصله ميان بندها قابل مشاهده بود. فقط آرايش چهره اش حرف نداشت و 

  با دقت انجام شده بود. با صداي آرام و شرمساري گفت:

 سالم دكتر. -

راز نكش. امروز بشين ، بيا اينجا ... نه! روي تخت دسالم پاتسي -

 كنار من.

  پاتسي با ترديد پرسيد:

 چرا؟ -

بهتره كه روند هميشگي رو كنار بگذاريم و براي برخورد با اين  -

 بحران، منظورم صداهاست، با همديگه رو در رو صحبت كنيم.

 بحران. -

پاتسي با احتياط اين كلمه را تكرار كرد و روي صندلي راحتي مقابل ميز  

حاليكه بيرون از پنجره را مي نگريست، بازوانش را روي دكتر نشست و در 

هم صليب كرد. اين يك زبان بدني بود كه دكتر با آن آشنايي داشت. يعني 

  اينكه او عصبي ست و در حالت تدافعي قرار دارد.

خوب، حاال بگو ببينيم از آخرين مالقاتمون چه اتفاق ديگه اي  -

 برات افتاده؟

ايي گفت كه شوهرش تمايل داشت تا گمان پاتسي به او در مورد صداه

كند از جانب پدرش است. صداهايي كه زمزمه هاي وحشتناكي داشتند. 
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هري پرسيد كه روح چه مي گفت؟ او پاسخ داد كه چه دختر بدي براي 

رش است. حتي چه پدرش بوده و همچنين حاال چه همسر بدي براي شوه

مي كشد تا بقيه از و اينكه چرا او خودش را ن دوست بي خودي است

  شرش راحت شوند.

  هري همچنان يادداشت مي كرد:

 و اين صداها شبيه به لحن پدرتان بودند؟ منظورم تن صداست. -

  پاتسي با عصبانيت پاسخ داد:

پدرم نه. اون شوهرمه كه ادعا مي كنه پدرمه. من كه به شما گفته  -

 بودم.

 مي دونم. منظورم اون لحن و زنگ مخصوص صداست. -

 انديشيد:او 

نمي دونم. شايد. اون پدرم رو ديده. از طرفي فيلم هاي ويدئويي  -

پدرم هنوز موجوده. شوهرم ممكنه صداش رو شنيده و تقليد 

 كرده باشه.

 وقتي صدا اومد، پيتر كجا بود؟ -

  پاتسي به قفسه كتاب خيره شد:

 در واقع، اون خونه نبود. -

 خونه نبود؟ -



مي دونم چكار كرده. حتما رفته ؛ اما من نه، رفته بود سيگار بخره -

يه سري اسپيكر و دستگاه ضبط صدا خريده يا اينكه از همينا 

 تاكي استفاده كرده.-يعني واكي ...منظورم

  تن صدايش پايين آمد و ادامه داد:

پيتر استعداد خوبي داره. اون مي تونه تقليد همه صداها رو در  -

 بياره.

 همه صداها؟ -

  پاتسي گلويي تازه كرد:

 بار ارواح جديدي هم بودند.  اين -

  دوباره آهنگ صدايش باال گرفت:

 پدربزرگم. مادرم، ديگران. حتي كساني كه من نمي شناختم. -

براي لحظه اي به دكتر خيره شد و بعد سرش را پايين انداخت. با ناراحتي 

بيرون آورد  نش را كاويد. روژلب و آيينه كوچكيكيفش را باال آورد و درو

  و آرايشش را چك كرد و بعد كناري نهاد. دستانش آشكارا مي لرزيدند.

  هري مدت زيادي منتظر ماند:

 پاتسي ...مي خوام يه چيزي ازت بپرسم. -

 شما هر چي كه مايليد بپرسيد، دكتر. -

بيا براي يه مدت كوتاه، فرض كنيم كه پيتر نقشي در اين قضايا  -

 از كجا مي تونن، اومده باشند؟ نداشته باشه. اين ارواح ديگه
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  او با ناراحتي پاسخ داد:

 شما حتي يك كلمه از حرفاي منو باور نكردين؟ درسته؟ -

به بيمارش بفهماند، سخت ترين قسمت كار يك روانشناس اين است كه 

در هر شرايطي طرف او قرار دارد، يعني درست هنگامي كه حقيقت را 

  ي گفت:دنبال مي كند. براي همين با خونسرد

اونچه كه شما در باره شوهرتون گفتين، كامال مسلم است. اما بيا  -

اين موضوع رو كنار بگذاريم و علت اين صداها رو از دريچه 

 ديگري بنگريم.

 چه علتي؟  -

اينكه شما يه چيزي شنيدي و در همون زمان ممكنه كه شوهر  -

شما در حال تلفن زدن، ديدن تلويزيون، گوش كردن به راديو و 

چيزي باشه كه ربطي به روح و اين چيزا نداره. شما ممكنه  هر

 بازتاب داده باشين. ،افكارتون رو به اونچه كه شنيدين

 شما دارين ميگين من همه اينا رو از خودم درآوردم؟ -

ممكنه همه اين كلماتي كه شنيده ايد از ضمير  ،من ميگم -

 ناخودآگاهتون منشعب شده باشن. تا حاال بهش فكر كردين؟

  پاتسي لحظه اي مكث كرد:

من نمي دونم ... امكان داره. شايد هم يه چيزي مثل اينه كه شما  -

 ميگين.



  هري لبخندي زد:

 اين خيلي خوبه، پاتسي. اينطوري ما يه گام به جلو برمي داريم. -

پاتسي مانند شاگردي كه از معلمش جايزه گرفته، خوشحال شد. بعد، لحن 

  روانشناس جدي شد:

چيزي...حتما يادت باشه وقتي كه صداها ازت خواستند تا حاال يه  -

 به خودت صدمه بزني ...اصال بهشون گوش نميدي. باشه؟

 نه، بهشون گوش نميدم. البته كه گوش نميدم. -

لبخند شجاعانه اي بر لبان پاتسي نقش بسته بود. هري به ساعت نگاهي 

  انداخت:

ي خوام كه يه خوبه، مي بينم كه وقتت تموم شده، پاتسي. ازت م -

كاري بكني. مي خوام همه كلماتي رو كه ارواح بهت ميگن رو 

 برام يادداشت كني و با خودت بياري.

 يادداشت؟ بسيار خوب. -

هر چي رو كه بهت ميگن رو بنويس و جلسه بعدي راجع بهشون  -

 صحبت مي كنيم.

  رنگ پاتسي به سرخي گرائيد و به طرف او برگشت:

نم تا بياد اينجا و تو جلسه مون ميشه از يكيشون درخواست ك -

 شركت كنه؟ اما شما نبايد دوبرابر از من پول بگيرين...باشه؟

  هري خنديد:
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 هفته بعد، مي بينمت، پاتسي. -

******* 

  ساعت سه صبح، هري با شنيدن صداي زنگ تلفن، از جا پريد:

 دكتر برنشتاين؟ -

 بله؟ -

 شم. من سروان كاوانوگ هستم و از اداره پليس مزاحمتون مي -

هري سرش را تكاني داد تا خواب آلودگي را از خود بزدايد. همزمان به ياد 

ه شيزوفرني دارد و هر آن يكي از بيمارانش در كلينيك بروكلين افتاد ك

به خود صدمه اي وارد آورد. اما اين دليل تماس تلفني پليس  امكان داشت،

  نبود.

 هستين، درسته؟شما دكتر روانشناس خانم پاتريشيا راندولف  -

  قلب هري به تپشي سخت افتاد:

 بله. حال ايشان خوبه؟ -

با ما تماس گرفتند. پليس ايشان رو در خيابان خارج از ساختمان  -

محل اقامتشان پيدا كردند...حالشون خوبه اما عصبي به نظر مي 

 رسند.

 من االن ميام اونجا. -

  



پاتسي و شوهرش هنگامي كه هري به خانه آنها، با ده كوچه فاصله رسيد، 

در البي ساختمان نشسته بودند. يك مأمور پليس نيز كنارشان ايستاده بود. 

هري مي دانست كه آنها ثروتمندند اما ساختمان از آنچه كه انتظار داشت، 

شيك تر به نظر مي رسيد. آنجا يكي از برج هاي مجللي بود كه دونالد 

ه كه هري در تايمز خوانده ترامپ در دهه هشتاد بنا نهاده بود. بنا به آنچ

بود، پنت هاوس هاي اين ساختمان به مبلغ بيست ميليون دالر فروش 

  داشت.

  پاتسي با ديدن او فرياد زد:

 دكتر. -

بين بيمار و دكتر آگاهي  تعهدات رابطهو به طرف او دويد. هري در مورد 

كامل داشت و مي دانست كه براي ارتباط فيزيكي بايد احتياط كاملي به 

ج دهد، به همين علت طوري شانه هاي پاتسي را در دست گرفت كه خر

نتواند او را در آغوش گيرد. بعد هم او را به طرف البي هدايت كرد و با 

  ديدن شوهرش گفت:

 آقاي راندولف؟ -

 خودم هستم. -

     من هري برانشتاين. -
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همانطور به نظر مي رسيد كه هري دستان هم را فشردند. پيتر راندولف 

حالت نگاهش  يك مرد چهل ساله، آراسته و خوش تيپ. داشت.انتظار 

  خشمگين و در عين حال گيج به چشم مي آمدند.

مي انداخت كه تنها شكايتش عدم توانايي پيتر او را به ياد يكي از بيمارانش 

در اداره همسر و دو معشوقش بود. پيتر روبدوشامبري ابريشمي پوشيده و 

  هري پرسيد:كفش هايي چرمين به پا داشت. 

 ايرادي نداره من با پاتسي تنها صحبت كنم؟ -

 ابداً. من ميرم باال، اگه كارم داشتين، فقط صدا بزنيد.  -

هري به مأمور پليس نيز اشاره اي كرد تا از او و به محض خروج پيتر، 

  بيمارش فاصله بگيرد. بعد از پاتسي پرسيد:

 چه اتفاقي افتاده؟ -

  زدود و گفت:ش را از چهره پاتسي اشك هاي

 پرنده. -

 منظورت همون پرنده هاي سراميكي يه؟ -

  پاتسي زمزمه كرد:

 بله. اون شكستش. -

هري با دقت به او نگريست. آن شب، او بسيار پريشان بود. موهايي آشفته، 

، فقط آرايش لباسي چركين و انگشتاني كثيف. در مقايسه با آخرين جلسه

  چهره هنوز ير جاي خود باقي بود.



 چه اتفاقي افتاد. بهم بگو، -

بدو! بايد بري «من خوابيده بودم كه شنيدم صدايي بهم ميگه:  -

منم از جا » مي خوان بهت صدمه بزنند.بيرون؛ اونا هنوز اينجان؛ 

ا پريدم، از تختخواب خارج شدم و از اتاق بيرون اومدم. اونج

شكسته بودند و تكه هاش همه  پرنده سينه سرخ من بود...اون رو

چون مي  –پخش بود. من شروع كردم به جيغ كشيدن جاي زمين 

 دونستم كه اونا دنبال من اند. 

  تن صدايش بلندتر شد و ادامه داد:

من فقط لباسم رو پوشيدم  ارواح ...منظورم اونان....پيتر دنبالم بود. -

 و فرار كردم.

 و پيتر چكار كرد؟ -

 اون هم دنبالم دويد. -

 اما بهت صدمه نزد؟ -

  جواب داد: او مكثي كرد و بعد

 خير.  -

  نگاه گيج وارش را به كف مرمرين سالن دوخت و ادامه داد:

خوب، اون پليس رو خبر كرد...اما نمي بينيد؟ پيتر چاره ديگه اي  -

جيغ  ،اگه همسر فردي شت. مجبور بود، پليس رو خبر كنه.ندا

خيلي منطقي اين همون كاري نيست كه كشان از خونه بره بيرون، 
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اگه اين كار رو نمي كرد، جاي شك و ترديد  انجام مي ده؟

 داشت. 

آهنگ صدايش پايين آمد. هري عالئم مستي و يا مصرف بيش از اندازه 

دارو را در او جستجو كرد. اما هيچ نيافت. پاتسي دوباره به اطراف سالن 

  خيره شد.

 االن حالتون بهتره؟ -

  او سري تكان داد:

مجبور شدين، اين من  به خاطر بيماريدكتر، متأسفم از اينكه  -

 وقت شب بيدار بشين.

 به خاطر همين اينجام ...بهم بگين ببينم ديگه صدايي نمي شنوين؟ -

 نه. -

 و پرنده چي؟ اون قضيه مي تونه كه يه حادثه تلقي بشه؟ -

  پاتسي لحظه اي انديشيد:

خوب پيتر خواب بود...امكان داره كه آخرين باري كه مجسمه رو  -

ز گذاشته باشم. شايد هم خدمتكار اين كار برداشتم، اون رو لبه مي

 رو كرده باشه و بعد تنه اش به پرنده خورده.

  لحن صدايش منطقي تر به نظر مي رسيد:

 شايد هم تنه خودم بهش خورده باشه. -



مأمور پليس به ساعتش نگاهي انداخت و به سمت دكتر رفت. هري هم به 

  طرف او چرخيد.

 باهاتون صحبت كنم؟ببخشيد دكتر، مي تونم خصوصي  -

  آن دو با هم به گوشه اي از البي رفتند. مأمور پليس با صداي آرامي گفت:

من فكر مي كنم كه بايد اين خانم رو به بيمارستان ببرم. تا چند  -

دقيقه پيش، بر رفتارش اصالً كنترلي نداشت. با اين حال نظر شما 

 مهمه. آيا ايشان ناراحتي رواني ندارند؟

مثبت مي داد، پاتسي را باالجبار در بيمارستان رواني بستري  اگر هري پاسخ

مي كردند. اين يك لحظه بحراني به حساب مي آمد. هري با خود انديشيد: 

بعد به پليس » من بهت كمك مي كنم و بعد تو به من كمك مي كني.«

  گفت:

 يك دقيقه مهلت بدهيد. -

  به طرف پاتسي برگشت و كنارش نشست:

ا شما رو در بيمارستان داريم. پليس قصد داره تما يك مشكلي  -

و اگه شما ادعا كنيد كه پيتر قصد داره تا شما رو  بستري كنه

ديوانه كنه يا اينكه بهتون صدمه بزنه، بايد بگم كه در حقيقت 

 قاضي حرف شما رو قبول نمي كنه.

من؟ من كه كاري نمي كنم...تقصير صداهاست ...منظورم اينه كه  -

 ه.تقصير پيتر
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اما اونها حرف شما رو باور نمي كنند. حاال من بهتون ميگم كه  -

چكار كنيد. شما تشريف مي برين باال و استراحت مي كنيد و به 

زندگي سابقتون ادامه ميدين. يا اينكه شما رو به زور در بيمارستان 

شهر بستري مي كنند و از همين االن بگم كه مطمئن باشيد ابداً از 

 مياد. مي تونيد خودتون رو كنترل كنيد؟اونجا خوشتون ن

پاتسي سرش را پايين آورد و ميان دستانش گرفت و پس از كمي مكث 

  گفت:

 بله، دكتر؛ مي تونم. -

خوبه پاتسي، ...يك چيز ديگه هم ازت مي خوام. مي تونم  -

صدا كنم تا با هم صحبتي خصوصي داشته  رو به دفترمشوهرت 

 باشيم؟

  ر انداخت:پاتسي نگاهي مشكوك به دكت

 چرا؟ -

 چون من دكترت هستم و مي خوام ريشه بيماري تو رو پيدا كنم. -

  او نگاه تيره اي به مأمور پليس انداخت و باالخره گفت:

 البته. -

 خوبه. -

  پس از ورود پاتسي به داخل آسانسور، مأمور پليس به او گفت:



نمي دونم دكتر، به نظر من كه خل و چل مي رسيد. من يك  -

 افه اين جور آدما رو ديدم.ميليون بار قي

 يه كمي مشكل داره اما خطرناك نيست. -

 مسئوليتش رو قبول مي كنيد؟ -

 يتش رو قبول مي كنم.بله، خودم مسئول -

******  

در دفتر دكتر نشسته بودند. هري از پيتر نفر دو  صبح فرداي آن روز، هر 

  راندولف پرسيد:

 ديشب وقتي كه رفتم، حال پاتسي چطور بود؟ -

  جرعه اي از قهوه ميريام نوشيد و گفت:پيتر 

، واقعاً مشكلش شما به نظربهتر به نظر مي رسيد. آرامتر شده بود.  -

 چيه؟

متأسفم. من نمي تونم جزئيات مشكل همسر شما رو فاش كنم.  -

 اين جزو اسرار بيماران حساب ميشه. 

  نگاه پيتر براي لحظه اي پر از خشم شد:

 يام اينجا؟پس براي چي از من خواستين تا ب -

چون براي درمان ايشان به كمك شما نياز دارم. شما هم مي  -

 خواهيد تا حال همسرتون بهتر بشه، اينطور نيست؟

 البته كه ميخوام. من به شدت عاشقشم و دوستش دارم.  -
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  بعد به جلو خم شد و ادامه داد:

اگر حقيقتش رو اما واقعاً نمي دونم كه چش شده و ماجرا چيه.  -

، يعني تا قبل از اينكه چند ماه پيش حالش خوب بود تابخواهيد، 

 به ديدن شما بياد. بعد همه چيز خراب شد.

مردم موقعي با دكتر روانشناس مالقات مي كنند كه با موضوعاتي  -

روبرو شدن كه قبال براشون اتفاق نيفتاده. من فكر مي كنم پاتسي 

رو  هم در چنين موقعيتيه. موضوعي كه باهاش درگيره، اعصابش

 بهم ريخته.

  پيتر با لحن نيش داري گفت:

همسرم ادعا مي كنه كه من به جاي يك روح دارم اذيتش مي  -

 اين موضوع يه كم بيشتر از ناراحتي اعصابه. ،كنم. به نظر من

اون تو يك گردباد رواني گير كرده و من سعي دارم كه بكشمش  -

 بيرون...اما خيلي سخته. به كمكت نياز دارم.

  اش را باال انداخت و گفت: پيتر شانه

 خوب چه كمكي از من برمياد؟ -

 اول از همه بايد بپرسم كه ميشه با من روراست باشي؟ -

 البته. -



پدرش ارتباط داده. پاتسي از پدرش  بنا به داليلي اون شما رو به -

خيلي متنفره و فكر مي كنه كه شما بازتابي از اون هستيد. مي 

 مياد؟ تونم بپرسم چرا انقدر از شما بدش

  مابين آن دو برقرار شد. براي لحظه اي سكوت

زود باش، بهم بگو. هر چي كه بگي بين من و خودت محرمانه  -

 باقي مي مونه.

 شايد عقيده احمقانه اش به اين خاطره كه بهش خيانت كردم. -

 واقعاً اين كار رو كردي؟ -

 اين حرفا چيه از خودتون در ميارين؟ اين چه سوال احمقانه ايه؟ -

 قط سعي دارم تا به حقيقت برسم.من ف -

  راندولف كمي آرام گرفت:

 نه، بهش خيانت نكردم. اون توهم زده. -

و شما هيچ چيزي بهش نگفتين يا اينكه عملي انجام ندادين كه  -

باعث بشه تا اعصابش بهم بريزه يا اينكه حس واقع گرايش رو از 

 بين ببره؟

 ابداً. -

  هري ناگهان پرسيد:

 اون چقدر ثروت داره؟ -

  پيتر خشكش زد:
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 ملك و امالك؟ -

 نه، پول نقد؛ داخل بانك. -

 دقيقاً نمي دونم، شايد حدود يازده ميليون دالر. -

  هري سرش را تكان داد:

 و همه اين پول به خودش تعلق داره؟ -

  پيتر چيني بر پيشاني انداخت و پرسيد:

 چرا اين سوال ها رو مي پرسيد؟ -

يا اينكه خودش رو مي خوام بدونم كه اگه پاتسي ديوانه بشه  -

 بكشه، آيا اون پول ها به شما مي رسه؟

 برو به درك. -

پيتر آنچنان با عصبانيت از جا برخاست كه هري خيال كرد، قصد زدن او را 

دارد. اما راندولف كيف پولش را باز كرد و از درونش كارتي را بيرون 

  كشيد و روي ميز دكتر انداخت. 

بگير و ازش در مورد  اين شماره وكيل ماست. باهاش تماس -

قرارداد ازدواجمون توضيح بخواه. اگه پاتسي ديوانه بشه و يا 

اينكه بميره همه پول به صندوق امانات دولت ميره و يك پني هم 

 دست منو نمي گيره.

  هري كارت را به خودش بازگرداند و گفت:



نيازي نيست...متأسفم از اينكه احساسات شما رو جريحه دار  -

بيماران من هميشه در اولويت جا دارند. من بايد كردم. سالمت 

مي دونستم كه انگيزه اي براي صدمه زدن به اون وجود نداشته 

 باشه.

  راندولف كتش را پوشيد و دكمه هايش را بست:

 موافقم. -

هري سرش را تكاني داد و با دقت به راندولف نگريست. يكي از ويژگي 

صيت مخاطبش را بتواند شخ هاي بارز روانشناس اين است كه خيلي سريع

اين مرد را سبك و سنگين كرد و تصميم  ارزيابي كند. و در آن لحظه

  خودش را گرفت:

روي پاتسي امتحان كنم و در  من مي خوام يه روش خشن رو  -

 اين راه نياز به كمك شما دارم.

 روش خشن؟ مي خواي زندونيش كنيم؟  -

مريض ميشه، نه ديگه، اون خيلي بده. وقتي يك نفر اينجوري  -

د؛ فشار باعث ديگه نميشه ناز و نوازشش كرد. بايد سختگيري كر

 .ميشه تا سر عقل بياد

 منظورتون چيه؟ -

ستيزه جويانه باهاش برخورد نكنيد اما وادارش كنيد تا به  -

زندگيش برسه. بعد از يه مدتي ممكنه كه از اين موضعش عقب 
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مثال اگه گفت كه براي بشينه و باهاتون راه بياد اما خرابش نكنيد. 

خريد يا خوردن شام تمايلي به خروج از خانه نداره، شما هم 

 فشار نياريد، اجازه بدين تا مطابق ميلش رفتار كنه.

 شما مطمئنيد كه اين كار جواب ميده؟ -

مطمئن؟ هري از خودش همين سوال را پرسيد. خير، حتي يك ذره هم 

و بايد پاتسي را تحت فشار مي اطمينان نداشت. اما تصميمش را گرفته بود 

  گذاشت. به پيتر گفت:

 ما چاره ديگه اي نداريم. -

بعد از خروج راندولف از دفترش، هري به ياد جمله معروف يكي از 

به بيماري بايد از «اساتيد دوران دانشجويي خود افتاد كه مرتب مي گفت: 

  »روبرو حمله كني. يا مي كشيش يا عالجش مي كني

اين جمله را فراموش كرده بود و آرزو مي كرد كه اي كاش سالها بود كه 

 حال نيز آن را به خاطر نمي آورد.

******* 

فرداي آن روز، پاتسي بدون هيچ قرار قبلي، وارد دفترش شد. در كلينيك 

بروكلين، اين امر خيلي عادي بود و كسي به آن توجهي نمي كرد اما در 

ك تابو محسوب مي شد و بسيار خيابان پارك، مالقات بدون هماهنگي، ي

پر اهميت بود. با اين حال، با مشاهده چهره ناراحت و نگران پاتسي، دكتر 

  از اين موضوع شكايتي نكرد.



پاتسي خودش را روي تخت راحتي رها ساخت و آنچنان به او نزديك شد 

  كه هري با رنگي قرمز خودش را به در چسباند.

 موضوع چيه پاتسي؟ -

ش نگريست كه از دفعه قبل آشفته تر به نظر مي رسيدند. دكتر به لباسهاي

  آنها پر چين و چروك بودند؛ موهايش پريشان و ناخن هايش چرك.

  پاتسي با هق هق گريه گفت:

تو زود، من  امروز صبحهمه چيز داشت خوب پيش مي رفت.  -

قم نشسته بودم كه صداي روح پدرم دوباره به گوشم خورد. اتا

و من » ز اينجان...تو وقت زيادي نداري...اونا هنو«اون گفت: 

من ». برو تو اتاق پذيرايي«و اون گفت: » منظورت چيه؟«پرسيدم: 

 رفتم و ديدم يكي ديگه از پرنده هام شكسته. 

  بيرون كشيد. را سراميكي  تكه اي از پرندهپاتسي در كيفش را گشود و 

مونده. وقتي اينم بشكنه، من مي ميرم. مي دونم؛  حاال فقط يكي -

 مي شكونه و بعد هم منو مي كشه.هم رو  امشب پيتر اون

  هري بدون اينكه حساسيت او را در نظر بگيرد، آرام گفت:

 اون تو رو نمي كشه، پاتسي. -

 من فكر مي كنم كه براي مدتي بايد برم بيمارستان، دكتر. -

يستاد و دست او را به نرمي در دست هري از جا برخاست و كنار تخت ا

  خود گرفت:
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 نه. -

 چي؟ -

 اين يه اشتباهه. -

  پاتسي با گريه پرسيد:

 چرا؟ -

براي اينكه تو نبايد از مشكالت خودت فرار كني، بلكه بايد  -

 باهاشون مقابله كني.

من تو بيمارستان احساس امنيت مي كنم. اونجا كسي منو نمي  -

 كشه.

 اتسي، بهم اعتماد كن.كسي هم قرار نيست تو رو بكشه پ -

 نه! پيتر ... -

 اما پيتر بهت صدمه اي نمي زنه، اينطور نيست؟ -

  پاتسي مكثي كرد و پاسخ داد:

 نه. -

آفرين. حاال اين كاريه كه من ازت انتظار دارم تا انجام بدي. بهم  -

 گوش كن. گوش مي كني؟

 بله. -



تو مي دوني كه پيتر قصد چنين ادعايي رو نداره و همه اين  -

صداهايي كه به گوشت مي خوره، واقعي نيستند. تكرار  حرفها و

 كن.

 من ... -

 تكرار كن. -

 اونا واقعي نيستند. -

 حاال تكرار كن، هيچ روحي وجود نداره، پدر من مرده. -

 هيچ روحي وجود نداره، پدر من مرده. -

  هري لبخندي زد:

 آفرين، دوباره. -

مي شد. تا اينكه پاتسي چندين بار اين جمله را تكرار كرد و هر بار آرامتر 

  لبخند كمرنگي لبانش را گشود:

 اما پرنده ... -

پاتسي در كيفش را گشود و تكه سراميكي را در ميان دستان لرزانش 

  گرفت. 

هر اتفاقي هم كه براي پرنده بيفته، مهم نيست. اون فقط يه تيكه  -

 سراميكه.

  پاتسي سرش را پايين انداخت و به آن نگريست:

 اما ... -
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  خم شد و با ماليمت گفت:هري به جلو 

به من گوش كن، پاتسي. با دقت گوش كن. مي خوام كه همين  -

 ؛ اون پرنده آخري رو برداري و خردش كني.االن بري خونه

 شما از من ميخواهيد كه ... -

 يه چكش بردار و داغونش كن. -

  ابتدا مي خواست، اعتراض كند اما بعد لبخندي لبانش را فرا گرفت:

 رو بكنم؟مي تونم اين كار  -

شرط مي بندم كه مي توني. فقط بايد به خودت همچين اجازه اي  -

رو بدي. برو خونه؛ يه نوشيدني بخور؛ يه چكش بردار و داغونش 

 كن.

بعد، هري به كنار ميز تحرير رفت و سطل آشغال را برداشت و جلوي او 

  گرفت:

 اينا فقط چند تا تكه سراميكي هستند، پاتسي. -

ته مانده تكه هاي سراميكي كيفش را داخل سطل  چند لحظه بعد، پاتسي

  آشغال ريخت.

 آفرين دختر خوب. -

بعد هم دكتر بيمارش را محكم در آغوش گرفت و با خود گفت: گور پدر 

  تعهد.

********  



عصر آن روز، پاتسي راندولف به خانه رفت و پيتر را مشغول تماشاي 

  تلويزيون ديد. پيتر با مشاهده او گفت:

 دير كردي. -

 رفته بودم خريد. نوشيدني خريدم. -

 امشب قرار بود، بريم خونه جك و اوئيز. بهم نگو كه يادت رفته. -

 حسش رو ندارم. حالم خوب نيست و ... -

  پيتر با لحن تند و عصباني كه در طول هفته پيش گرفته بود، غريد:

اصال هم اينطور نيست و اجازه نميدم كه از زيرش در بري. ما  -

 ميريم مهموني.

 كه اينطور؟ باشه، اما ميشه اول به چند تا كار برسم؟ -

 البته اما نبايد دير بشه. -

پاتسي به آشپزخانه رفت و در بطري نوشيدني را گشود و گيالسي براي 

خودش ريخت و همانطور كه دكتر برنشتاين سفارش كرده بود، چند 

گيالس پشت سر هم نوشيد. احساس كرد كه خيلي بهتر شده است. با 

  بلندي پرسيد: صداي

 چكش كجاست؟ -

 چكش؟ چكش ميخواي چكار؟ -

 ميخوام يه چيزي رو درست كنم. -

 فكر كنم، تو كشوي كنار يخچال باشه. -
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پاتسي آن را يافت و به دست گرفت. به داخل سالن پذيرايي رفت و 

نگاهي به آخرين پرنده سينه سرخ سراميكي انداخت. پيتر ابتدا او را برانداز 

  مشغول تماشاي برنامه تلويزيون شد:كرد و بعد دوباره 

 حاال چي رو مي خواي درست كني؟ -

  پاتسي پاسخ داد:

 تو رو. -

  بعد چكش را بلند كرد و با همه توان بر سر شوهرش كوبيد.

ضربات مرگبار دوازده بار ديگر ادامه يافت تا اينكه با اطمينان از مرگ 

خيره شوهرش كناري نشست و به رد خون روي نقش و نگارهاي فرش 

  شد.

بعد به اتاق خواب رفت و از روي ميز كنار تخت، دفترچه يادداشتش را 

برداشت، همان كه دكتر برنشتاين سفارش كرده بود. آنگاه به اتاق پذيرايي 

برگشت و كنار جنازه شوهرش نشست و با دستي لرزان، بي هدف نوشت 

  رد.كه چگونه باالخره موفق شد تا ارواح را از صحبت با خود بازدا

آرام شد. بيشتر از اين با انگشتان خوني نمي توانست چيزي بنويسد.  آنگاه

وقتي كارش تمام شد، دوباره چكش را برداشت و آخرين پرنده سراميكي 

  را ذره، ذره كرد. بعد هم با صداي بلند فرياد كشيد و ادامه داد:

 ارواح مردند، ارواح مردند، ارواح مردند. -



اثر نعره و فرياد بگيرد، پليس و دكتر تيمارستان قبل از اينكه گلويش در 

وارد ساختمان شدند و او را با خود بردند. هنگام خروج ژاكت مخصوص 

  بيماران رواني را به تن داشت.

يك هفته بعد، دكتر هري برنشتاين در اتاق انتظار بيمارستان زندان نشسته 

اي مي شد كه مي دانست كه اوضاع ظاهري مناسبي ندارد. يك هفته بود. 

صورتش را اصالح نكرده بود و لباس هايش چروك داشتند كه يعني شب 

قبل با آنها خوابيده بود. سرش را پايين انداخته و به زمين چرك خيره مي 

  نگريست.

 حالتون خوبه؟ -

اين جمله از زبان مرد الغر و قدبلند ريشويي بيرون آمد كه كت و شلوار 

  وكيل مدافع پاتسي بود. هري به او گفت:گران قيمتي به تن داشت. او 

هرگز گمان نمي كردم، چنين كاري بكنه. مي دونستم كه اين كار  -

 ريسكه و يه جاييش مي لنگه اما فكر مي كردم تحت كنترله.

  وكيل نگاه مهرباني به او كرد و گفت:

 من شنيدم كه قبال هم چنين مشكلي داشتين و بيماران شما ... -

  هري زد زير خنده:

مي خواي بگي از قصد اين كار رو كردم؟ اينطوره؟ خيابان پارك  -

نزديك به ده يا دوازده دكتر روانشناس داره، پس چرا مردم ميان 
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سراغ من؟ فكر مي كني اونا رو به كشتن دادم يا اينكه خودم 

 كشتم؟

  نگهبان در زندان را گشود و گفت:

 كنيد.دكتر برنشتاين، حاال مي تونيد بيمارتون رو مالقات  -

هري آرام برخاست و به درگاهي تكيه داد. وكيل نگاهي به او كرد و 

  گفت:

من و شما چند روز ديگه با هم مالقات مي كنيم تا با مشورت هم  -

دفاع از بيماران  بفهميم چطوري بايد از پس اين پرونده بربياييم.

رواني در نيويورك خيلي سخته اما با كمك شما مي تونم انجامش 

پاتسي رو از زندان مياريم بيرون. يه تكوني به خودت بده بدم. ما 

 دكتر، حالت خوب ميشه، مگه نه؟

  هري سرش را تكاني سطحي داد. وكيل با خوشرويي گفت:

منم سعي مي كنم تا پاداشت رو تضمين كنم. فكر كنم چند هزار  -

 دالري به خاطر شهادت بيماري گيرت بياد.

 ممنون. -

وقع پول را فراموش كرد. همه ذهن و خيالش هري اين را گفت اما همان م

  درگير پاتسي بود.

****** 

  فضاي اتاق به همان صورتي بود كه هري انتظار داشت؛ سرد و غم انگيز.



رنگ چهره پاتسي مثل گچ سفيد بود. چشمانش حالت عادي نداشتند و 

جمع شده بودند. روي تختي خوابيده و به بيرون از پنجره خيره شده بود. 

  نگاهي به او كرد اما به جا نياورد. هري پرسيد: ،ورود دكتربا 

 چه احساسي داري؟ -

  او اخمي كرد و پاسخ داد:

 شما كي هستي؟ -

  هري توجهي به پرسش او نكرد:

 به نظر كه بد نمياي، پاتسي. -

فكر كنم شما رو بشناسم . بله، مي شناسم. صبر كن. شما يك  -

    روح هستي.

 من يه روح نيستم. -

كوچكي را روي ميز نهاد. هنگامي كه بازش مي كرد، چشمان  هري چمدان

  پاتسي اتوماتيك روي آن لغزيد.

من زياد نمي تونم اينجا بمونم، پاتسي. تكليف من تموم شده و  -

تالش كردم كه خيلي با دقت انجام بشه. اما يه چيزهايي برات 

 آوردم.

  پاتسي مانند كودكي خوشحال گفت:

 ريسمس؟ مثل كادوي تولد؟چيز؟ براي من؟ مثل هديه ك -

 اوهوم. -
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  پي بيرون كشيد:هري از داخل چمدان يك فتوك

اين اولين چيزيه كه مي خوام بهت بدم. تيتر روزنامه روانشناختي.  -

من اين رو شب اولين جلسه مالقاتمون پيدا كردم. همان شبي كه 

 راجع به ارواح صحبت كردين. بايد بخونيدش.

  د:پاتسي خنده ديوانه واري سر دا

من نمي تونم بخونمش. نمي دونم چطوريه. من از غذاي اينجا  -

بدم مياد. فكر مي كنم اينجا پر از جاسوسه. اونا يه چيزايي تو 

 غذام مي گذارند. چيزاي خيلي بد؛ سم، شيشه شكسته.

هري روزنامه را روي تخت، كنار وي نهاد و به طرف پنجره رفت. هيچ 

ابرهاي خاكستري. آنجا جنوب منهتن درخت يا پرنده اي آنجا نبود. فقط 

  بود. به طرف پاتسي برگشت و گفت:

   تو روزنامه، در باره ارواح نوشته. -

  پاتسي نگاه ترساني به او و روزنامه انداخت:

 ارواح؟ اينجا روح داره؟ -

  هري خنديد:

ببين پاتسي، ادعاي ديدن روح اولين قدم بود اما بعد از اينكه  -

گفتي شوهرت قصد داره تا تو رو ديوانه كنه، فهميدم يه جاي كار 

بنابراين به منزل رفتم، وقت گذاشتم و چند ساعت داره، مي لنگه. 

 تمام سر اين قضيه مطالعه كردم.



  پاتسي در سكوت به او نگريست.

افراد توضيح  مورد اهميت سالمت ذهنيوزنامه در اون شماره ر -

بي  گه بعضي وقتا اشخاص ذهن خودشون رومي ده. اونجا مي

ثبات جلوه ميدن، مي دوني براي اينكه از زير بار مسئوليت شانه 

خالي كنند، مثل سربازهايي كه دلشون نميخواد، بجنگند؛ مثل 

افرادي كه سر بيمه كاله مي گذارند؛ مثل كساني كه مرتكب 

 مي خواهند مرتكب جنايت بشن. ت ميشن، يا مثل كساني كهجناي

  پاتسي با صداي بلندي گفت:

من از ارواح مي ترسم. من از ارواح مي ترسم. نمي خوام اينجا  -

 باشن. من ...

  هري مانند يك استاد دانشگاه شروع به سخنراني كرد:

موضوع ارواح به عنوان يكي از توهمات كالسيك براي اين افراد،  -

 نشان دادن جنون هميشه مورد استفاده قرار مي گيره. براي

  پاتسي دهانش را بست. 

 موضوع باحاليه. -

  هري با تكان سرش ادامه داد:

روح و موجودات ماورالطبيعه زائيده توهمات ذهني هستند. ببين،  -

در حقيقت اونها آنچنان از نظر معنوي پيچيده هستند كه براي 

افراد ديوانه قابل درك نيست. ابداً؛ افراد ديوانه هيچوقت در مورد 
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روح كسي اظهار نظر نمي كنند، بلكه مي گويند با خود آن 

ئون، هيتلر مي كنند كه با ناپل ثال اونا فكرشخص ديدار كرده اند. م

با هم نشستند. شما نبايد ادعا مي  ،تو يه اتاق ،يا مرلين مونرو

كردين كه با روح پدرتون حرف زدين بلكه بايد مي گفتين با 

 خودش صحبت كرديد.

هري لذت مي برد از اينكه عالئم تعجب را در چهره بيمارش به وضوح 

  مي ديد و ادامه داد:

پيش هم قبول كردين كه صداها فقط در ذهن شما يكي دو هفته  -

وجود دارند. يك بيمار واقعي هيچ وقت زير بار همچين چيزي 

 نميره. اونا قسم مي خورند كه عاقل هستند.

  هري آرام قدم زدن را آغاز كرد:

دو تا موضوع ديگه هنوز باقي مونده. احتماالً شما يه جايي  -

و بهم ريخته اي داشته خوندين كه ديوانه ها بايد ظاهر كثيف 

باشند، براي همين از لباس هاي چرك و چروك استفاده مي 

كردين و حتي بند كفش هاتون رو هم نمي بستين...اما آرايش 

چهره تون كامل بود. حتي در شبي كه پليس منو از رختخواب 

بيرون كشيد و به منزل شما آورد. در تحقيقات رواني اولين 

هم ريختگي و آشفتگي آرايش چهره موضوعي كه ثابت شده، به 

ست. اگر كه مايليد تا به اطالعاتتون اضافه بشه بايد بدونيد كه 



ديوانه ها نمي تونن آرايش بكنند...اوه! يه مورد ديگه! يادتونه؟ يه 

بار از من خواستين تا ارواح رو با خودتون به جلسات مشاوره 

اما تجربيات بيارين. كامال مشخص بود كه داريد شوخي مي كنيد. 

 روانشناختي خالف اين ادبيات رو ثابت كرده.

 پاتسي به سوي او تف كرد و گفت:

 يعني چي؟ -

يعني اينكه ديوانه ها مزاح نمي كنند. همين موضوع به من ثابت  -

 كرد كه شما كامالً سالمي.

  هري به طرف چمدان رفت و سرش را داخل آن فرو برد:

 بعدي ... -

  با لبخند سرش را بلند كرد:

بعد از اينكه مطمئن شدم كه بيماري نداريد و همه اينكارها فيلمه،  -

يقين پيدا كردم كه براي كاري به من نياز داريد تا باليي بر سر 

شوهر خود بياوريد؛ براي همين يك كارآگاه خصوصي استخدام 

   كردم.

 خداي من! شما چكار كردين؟ -

 اين گزارش اونه. -

  بعد پوشه اي را روي تخت پرت كرد:
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تو اين گزارش نوشته شده كه پيتر يه معشوقه داشته و با چك  -

عشوقه و هاي جعلي از حساب تو پول برداشت مي كرده. تو از م

چك جعلي با خبر ميشي و از يك وكيل مي خواي تا طالقت رو 

بگيره. اما پيتر مي دونسته كه تو با شوهر دوستت سالي رو هم 

 كنه و طالقت نميده. ريختي و از همين نقطه ضعف استفاده مي

  پاتسي بهت زده به او مي نگريست.

بهتره يه نگاهي به اين گزارش بندازي، عزيزم. ادعا كردي كه نمي  -

توني بخوني؟ نترس، خواندن متون هيچ وقت روي مغز ديوانه ها 

 اثر بدي نمي گذاره. تازه براشون خيلي هم خوبه.

ناراحتي، سرفه بلندي پاتسي گزارش را گشود و پس از كمي مطالعه، از 

  كرد:

 حرومزاده. -

تو مي خواستي پيتر رو بكشي و از من به عنوان شاهد ديوانگي  -

استفاده كني. بعد به يك بيمارستان خصوصي بري و بعد از يك 

 با دادن تست سالمتي از اونجا بياي بيرون. ،سال

  پاتسي با تكان سرش گفت:

كردي؟ لعنتي تو مي دونستي هدف من كشتن پيتره و جلوگيري ن -

 تو حتي منو تشويق هم كردي.



البته در مالقات با پيتر، اون رو هم تشويق كردم. ديگه وقتش بود  -

 تا يه حركتي بكنم. ديگه از اين بازي خسته شده بودم. 

  رنگ چهره هري به تيرگي گرائيد و با تأسف گفت:

گمان نمي كردم كه بكشيش. فكر كردم فقط بهش  البته هرگز -

ي، شايد يه كمي يا بيشتر مجروح بشه. چي مي تونم حمله مي كن

 بگم؟ علم روانشناسي كه دقيق نيست.

  پاتسي كه حاال ديگر ترسيده بود، پرسيد:

 پس چرا تا حاال پيش پليس نرفتي؟ -

 آه! اين سومين چيزيه كه برات آوردم. -

  »ي بهم كمك كني.مي تونم بهت كمك كنم و تو مي تونمن «

  آورد و به طرفش دراز كرد: يك پاكت از چمدان بيرون

 اين چيه؟ -

 صورتحساب من. -

پاتسي پاكت را گشود و كاغذي از آن خارج ساخت. باالي صفحه نوشته 

و پايين صفحه مبلغ ده ميليون دالر  »براي خدمات ارائه شده«شده بود، 

  قيمت خورده بود.

 اين يعني چي؟ ديوانه شدي؟ -

لبخندي بر لب آورد و  هري كه كامال خود را بر اوضاع مسلط مي ديد،

  گفت:
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پيتر انقدر باحال بود كه مبلغ دارايي نقد شما رو بهم گفت. من  -

يك ميليون برات باقي مي گذارم...اين مبلغيه كه احتماال بايد به 

وكيلت بدي. به نظر مياد دستمزد بااليي مي گيره. حاال هم قبل از 

يا اينكه اينكه در دادگاه شهادت بدم، پول نقد يا چك ميخوام. 

 دوست داري اطالعاتم رو در اختيار هيئت منصفه قرار بدم؟

 داري از من اخاذي مي كني؟ -

 گمان كنم. -

 چرا؟ -

چون با اين پول مي تونم كارهاي خيري انجام بدم. با اين پول مي  -

 تونم به مردمي كه واقعاً نيازمند هستند، كمك كنم. 

  با سر خود اشاره اي به صورتحساب كرد:

همين مبلغ رو براي اونا خرج مي كنم كه تاوان بودن در به زودي  -

نيويورك رو با مرگ خودشون ميدن. راستي در مورد غذاي سمي 

اينجا بهتون هشدار بدم. بوي گند گوشت رو مي فهميد. مواظب 

 باشيد تا شما رو هم به كشتن نده.

  بعد هم چمدان را بست و عزم خروج كرد.

  پاتسي التماس كنان گفت:

 ن، دكتر. نرو، بايد با هم حرف بزنيم.صبر ك -

  هري نگاهي به ساعت ديواري انداخت و گفت:



  متأسفم. وقت شما به پايان رسيد. -

  

  پايان

  از همين نويسنده:

 مرا به فردا برسان (رمان پليسي ايراني) .1

 قلب هاي بي تپش (داستان پليسي ايراني) .2

 ترسان (داستان جنايي خارجي) .3
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