یک صدا
سٍصی ثَد کِ ثب یک فْن کَچک ضشٍع ضذ .ایي فْن کِ ثِ ضٌیذى یک صذا احتیبج داسد .دسست هثل طؼن ٍ هضُای کِ
صى حبهلِای ثؼذ اص هذتّب سشدسگوی آى سا پیذا هیکٌذ .اص فکش کشدى ثِ صذا خَضحبل ضذ ،صذای گشهی کِ دس
اػصبثص جبسی هیضذ ٍ ثْنسیختگیّبی دسًٍص سا هشتت هیکشد .آسصٍی کَچکی ثَد ،آًقذس کَچک کِ دس ّش قلجی
جب هی گشفت .ثِ تلفي ًضدیک ضذ ٍ ٍقتی ًتَاًست ضوبسُ ثگیشد تبصُ فْویذ کِ ایي کبس چقذس هطکل است.
هیداًست کِ اٍ اص ضٌیذى صذایص خَضحبل هیضَد ٍلی کبسی هیکٌذ کِ خَضحبلیاش جذی ثِ ًظش ًشسذ .هؤدثبًِ
هیپشسیذ« :ضوبییذ؟ حبلتبى چطَس است؟» ایي سا ًویخَاست .لحي خطک ٍ هؤدثبًِای کِ هیتَاًست اص دّبى ّش
کس دیگشی ثطٌَدّ .ویي فکش ثبػث ضذ کِ تب ػصش ثِ تلفي ًضدیک ًطَد ٍلی ًتَاًست اص فکش کشدى ثِ آى دست
ثشداسد.
فکش صذا سٍصش سا خشاة کشد .خیبل هیکشد فقط اگش یک ثبس تلفي ثضًذ رٌّص آسام هیگیشدٍ .لی ّیچ هؼلَم ًجَد کِ
ایٌطَس ثطَدّ .یچ هؼلَم ًجَد .هیتَاًست اهتحبى کٌذ .کبفی ثَد جشئت کٌذ ٍ ثشای ضٌیذى ّش ًَع صذا ثب ّش ًَع لحٌی
آهبدُ ثبضذ .هیتشسیذ ثب ایي کبس پیص خَدش کَچک ضَد.
تحول خبًِ سا ًذاضت .ثیشٍى صد ٍ هذت صیبدی ساُ سفت .جلَ هغبصُای ایستبد .تٌْب هغبصٓ ثبص هحلِ ثَد .فکش کشد ایي ّوِ
سختگیشی ثِ چِ دسدش خَسدُ؟ ثْتش ًیست کبسی کِ دٍست داسد ثکٌذ؟ ضٌیذى یک صذا اسصش ایي ّوِ فکش سا
داضت؟ ثب صذای ثلٌذ ثِ خیبالتص خبتوِ داد .توبم.
سشیغ ثِ خبًِ ثشگطت ٍلی هتَجِ ضذ دس رٌّص چیضی ػَض ًطذُ .ثب خَدش گفت چِ اّویتی داسد صذای اٍ لحي
آدمّبی ثشًذُ سا داضتِ ثبضذ .ثْتش ًیست غشٍسی کِ ثِ ّیچ کبسی ًویآیذ ثِ دٍس اًذاصد؟ ٍلی هسئلِ فقط غشٍس ًجَد.
کبسی کِ هیخَاست ثکٌذ ثِ ًظشش ثیحبصل هیآهذ .چِ هؼٌی داضت کِ دس هقبثل ایي خَاّص ًبچیض ایٌقذس اص
خَدش ضؼف ًطبى دّذ.
تَی آیٌِ ثِ خَدش ًگبُ کشد .سبلّبی صیبدی صًذگی کشدُ ثَد ٍلی ٌَّص ّن یبد ًگشفتِ ثَد ثب آى هْوبىّبی ًبخَاًذٓ
کَچک کِ یکذفؼِای پیذاضبى هیضذ چِ کٌذ .تشتیت یک گفتگَی خیبلی سا داد .یک گفتگَی پش اص لطف ،حشفّبیی
کِ دس ثْتشیي حبلت هیتَاًستٌذ ثب ّن ثضًٌذ ،کلوِ ثِ کلوِاش سا سدیف کشدّ .وِاش ّویي.
ًویتَاًست ثفْوذ ضٌیذى یک صذا چطَس هیتَاًذ ایٌقذس اّویت پیذا کٌذ .آى ّن ضٌیذى یک صذای هؼوَلی .ایي ّوِ
صذا تَی دًیب ثَد ٍلی اٍ آى صذا سا هیخَاستّ .وبى صذای کٌِْ ٍ ّویطگی سا .سشاؽ دفتشچِ تلفي سفت .ثبصش کشد
ٍ ثب اًگطت جستجَ کشد .صبحت گشمتشیي صذا سا اًتخبة کشد .کسی ثَد کِ هیضذ ثبّبش ساحت گپ صد.
ػصش آى سٍص ثِ پبسک سفت .هطوئي ثَد حبلی کِ داسد گزساستّ .وِاش تقصیش جوؼِ ثَد ،ًِ .تقصیش خَدش ثَد کِ آى
سا ثب فْویذى جذی کشدُ ثَد .تجشثِ کشدُ ثَد کِ جوؼِ ثشای اٍ سٍصی است کِ ثبیذ خَد سا ثِ ًفْوی ثضًذ .ثبیذ
ثیَْدُتشیي کبسّب سا اًجبم ثذّذ ٍ اصال ٍ اثذا جذی ًجبضذ ٍ حبال سٍص ،قصذ توبم ضذى ًذاضت .سٍصی کِ ّش لحظِاش
پش اص صذا ثَد .گَیب قشاس ثَد اٍ اهشٍص تجذیل ضَد ثِ دٍ گَش ثضسگ ٍ حسبس .سٍی صٌذلی پبسک ًطست .پبسک کَچک
ًضدیک خیبثبى .صذای هبضیيّب ،هَسیقی هتي فضب ثَد .ثلٌذ ضذ ٍ ثِ هحل ثبصی ثچِّب ًضدیک ضذ .ثِ صذای

سٌگشیضُّبی صیش پبی آًْب ٍ صذای ثسیبس دٍس پشًذُّب گَش داد .هثل ساداسی توبهی اصَات سا گشفت .صذای دّيدسٓ
پیشهشد ثغلدستیاش سا ّن ضٌیذ .ثِ حشف صىّب ٍ لحي ّش صذایی کِ هیضٌیذ دقت کشد .صیشتشیي استؼبضبت صذایطبى
سا گشفت .فکش کشد چقذس صذا دس صًذگی ّست کِ قجال ّیچٍقت ًطٌیذُ ثَد.
ٍقتی ثِ خبًِ ثشگطت سشش پش اص صذا ثَد ،صذاّبی جَسٍاجَس .ثبالخشُ سٍص ،ضت ضذُ ثَدَّ .ا داضت تبسیک هیضذ.
چشاغی سٍضي ًکشد .سٍی تخت دساص کطیذ ٍ تب خَاة ثِ چطنّبیص ثیبیذ ثِ صذاّبی صیبدی کِ ضٌیذُ ثَد فکش کشد ٍ
ًتَاًست ثفْوذ چشا ثبیذ آدم ثخَاّذ ثؼذ اص آى ّوِ صذا ثبص ّن صذای دیگشی ثطٌَد.
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