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#سازی_که_صدایش_تویی

#هنگامه_امیدی

خالالصه:

من آزادم،آزاد ابتکار.

شهور ترین نوازنده هایی که دنیا به یکی از بهترین و م 

خودش دیده.

بعد از اینکه سال ها تمام دنیا رو گشتم و با دخترهای

مختلف رابطه داشتم،به ایران برگشتم.

نداره،زن ها هیچوقت جایی توی عشققب برای من معنی 

قلب من نداشتن.

شم های شیدای چ  شیفته و  شتم که قراره  اما خبر ندا 

شم،دختری که از تمام مردها شی یه دختر ب  سبز وح 

فراریه.
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های  ندگیش پر از راز لب من رو برده،ز که ق خزان،دختری 

شون کنم،باید بفهمم که چرا  شف تاریکیه که من باید ک

 حشتش داره.انقدر از گذشته ش و

 داره...وهرخواهرش بهش نظر و وقتی میفهمم که ش
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وع  رمان#شر

 ۱#پارت_ 

 

؟م  و  "الو؟خزان جااان؟مااامااان مزیزم خونز نخوتاام تو ااااااااااااااا  

تییل چزد بار بم گوشوت زتگ زدیم اما جواب تدادینانشاهلل 

وع شاااااااااااااااد   کم تو رایه و داری میای ایزجا دیگم؟مراسااااااااااااااام شر

ماامااوتاام مااازاامااصاارتاایاام خاااونااز  خ اااااااااااااااااو ااااااااااااااااااااااا تاایاایلنزود هااااااااانهاا

 بیانمیبوسمت" 

اتماااااا  رسااااااااااااااایااااادن شی ااااااا  کاااااام از ت    در اااااا  پ   باااااام بااااااا 

  ت ونونون را برداشاااااااااامم و بک  و اااااااااا م شاااااااااا  م های 
بودنکزت 

تبدر  م کرد  بود  
ه
ن کرد . اااااااااااادا   را ا ماهوار  را باال و پایی 

ی تموشاااااااااااید  و تززا هدتم تماشااااااااااای ت اااااااااااونر  ن کم خمال چت 

ن هم چزدان ترق  برایم تداشااااااااااات کم در ا
ه
  پ   بودنکم ا

.در یک  ال  تبط برای ایز م خود  را مشاااااااااااااا و  چم باشااااااااااااااد 

 شم دست بم دامان ت ونونون شد  بود .  اری کرد  با
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گوشر موبای م کم کزار  روی م ل قرار داشااات شیوسااامم ونتک  

ت اااام باااام  ااااااااااااااا  اااام ا  ت ااااایه ب زااااداز  
ه
تاااات و م  باااادون ا مت 

اس هااا و شیاااا  هااا از کرا چاام ک اااااااااااااااااابن میااادان ااااااااااااااامم کاام تمااا

گذشااااااااامم بود و ای  ی  ن ه اااااااااازد.سااااااااااخت از هشااااااااات شااااااااا   

ط م ی خبد میان  داقل چزار سااااااااااخ   از خواتد  شااااااااادن خ

 میگذشاات و م  هزوز 
گ
وع جشاا  خاتوادی تییل و برسااا  و شر

کت در  ایزجا نشااااا ااااامم بود .در  بیبت هیا تماییل برای شر

ا  ها بوشااااااااات  و جشاااااااااا  تداشاااااااااامم و هرچبدر کم تماس ها و شی

ر خاتم بوشااات  بوشااات    شااادتد لج ازی م  هم برای ماتدن د

   شد. 

خرن  باق  ماتد  ی خرد  چیپس های داخل ظرقن کم روی 
ه
ا

پاهایم قرار داشات را با دسات هموشم لرزاتم برداشمم و ب د 

ن مباب منک  دسااااااات  ن ظرا روی مت  خم شاااااااد  و با گذاشااااااای 

ی کم روی اتگشااااااااااااااات هایم هایم را بم ی دیگر مالید  تا شودر 

مد و ب د از  باق  ماتد  بود را بمکاتم.ت    باز 
ه
هم بم  دا در ا

ن شی ا نایا ار   ااااااااااااااادای تییل بود کم در خاتم  اخالن گذاشااااااااااااااای 

 شیچید. 
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وع شاااااااد   بجک خزان تمی وای بیای؟جشااااااا  خییل وقمم شر
ه
"ا

هااانمزم ماادا  چشااااااااااااااامم باام در  و دسااااااااااااااامم باام ت   نزودی بیااا 

 مزمم"  لط انبودتت خییل برا 

یه کشید  و را ت تر از ق 
ه
ل روی م ل و شی ا  پایان یاتت.ا

برای  ضاااااااااور م   لم داد نتیم تزمید  ای  همم ارصارشاااااااااان

ن  اهمی   هم تاااداشااااااااااااااااات چاام  در جشااااااااااااااا ن کااام برایم کوچ ت 

ی ایجاااد  بود؟ات ااار کاام بود و تبود م  در روتااد جشااااااااااااااا  ت یت 

 می رد. 

ی ون در تضااااااااااااای خاتم واد
ه
ار  کرد تا شیچیدن  اااااااااااادای زتگ ا

ی ون ت یاااااام ا  را از م اااااال بگت   و ت اااااااهم را باااااام ساااااااااااااااماااااات 
ه
ا

کزم اما بچرخاتمنق ااااااد تداشاااااامم از جا ب زد شااااااو  و در را باز  

زمابن کم زتگ سم مرت م پشت ش هم ت رار شد تزمید  کم 

یه کشااااید  و ب د بم 
ه
چم کیساااا پشاااات در اسااااتنای  بود کم ا

ی ون قد  ب
ه
 رداشمم. تاچار از جا ب زد شد  و بم سمت ا

ی ون ت اااااااااااونری ا  اااااااااااماد  و ت اهم را بم  ااااااااااا 
ه
 م ی مبابل ا

  بود و روشااااااااا  دوخممنت ااااااااونر تراز کم پشاااااااات در ا  ااااااااماد

ساااای ار  را دود می رد روی  اااا  م تب  . اااامم بود.دساااات 
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یااا اااون را بااارداشااااااااااااااااامااام و باااااااام گاااوشااااااااااااااااام 
ه
جااا اااو بااارد  و گاااوشر ا

 چ  اتد ن دای تراز در ثاتیم ای در گوشم شیچید. 

مااااااااد  ای  
ه
؟ا تراز:چرا گوشاااااااااااااااواااااااات رو جواب تمیاااااااادی دخت 

ن مزمصر   تما. دیگم؟م  توی ماشی 

ن جم م ی کوتایه اکم ا کرد :   در جوا.  تززا بم گ ی 

ماد  تو ممنبیا باال.  
ه
 _تم ا

د  و گوشر را ش جااااااا    اااااااااااااار ی ون را ترا
ه
و ب ااااااد داماااااام ی ا

برگرداتد .در سااااال  را برای تراز باز گذاشاااامم و ب د هماتطور 

تال  می رد  باااا دسااااااااااااااااات هااااب  کااام بک وق ااام می رزنااادتاااد  کااام

ع کزم بم سااااااااااااااامت م یل کم ل صاب  موهایم را باالی ش  جم

نش مم.کویل شو  ترک  کرد  بود  برگشمم و دوبار  روی  

ت شید کم  دای . مم شدن در سال  و بم دت ال   دای 

قد  های تراز کم روی شامیک ها کوبید  موشاااااااادتد توجزم 

 د. را ج   کردت

وع  نجشااااااااااااا  خییل وقمم شر ماد  تو ااااااااااااا  
ه
تراز:َبمنتو کم هزوز ا

  شد  ها خزان. 
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در ایل کم تزدیک م ل ا  ماد  بود و ت اهم می رد جمالت  

ورد و م  مجبور شاااااااااااااااد  تا توجم تصاهری ا  را از 
ه
را بم زبان ا

 ااااااااااااااا  م ی ت ونونون بگت   و ت اهم را بم او بدهم.برخالا 

 ا نکت و 
گ
 بم توپ و ظاهر هموشااااش

گ
ی رتش شاااا وار خاک اااات 

ما   ت  کرد  بود کم رتگ روش  چشم ها   را بوشت  بم ت

میگذاشاااااااااااااااتنت  یش خطر اد    تزد  با سااااااااااااااای اری کم چزد 

ن تا  م هم بم مشامم ل صم شو  خامو  کر  د  بود از همی 

سید.   مت 

_چبدر شااااااااایک و شیک کردی تراز خاننختک تداشااااااااامم ایزبدر 

 برای ای  جش  هیجان زد  ای. 

ل  زااد م  ن داری کزااایاام زد  و تراز همزمااان بااا چرخاااتاادن بااا 

ج وتر گذاشااااااات و ب د خم شاااااااد و با چشااااااام ها   چزد قد  

ن کزت  نت ونونون را خامو  کرد.ات  ار کم می واسااات برداشااای 

ن داشاااااااامم را از م   با ایزکار  تززا بزاتم ای کم برای نشاااااااا اااااااای 

د.   بگت 
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ن االن  هم یم  م ت رو تراز:پاشااااااو خزان جاننپاشااااااو کم همی 

م طل خودت کردینبم قدر  اقن زشااااااااااااااات شاااااااااااااااد کم ش خبد 

 داقل پاشو بم جش  برسیم. خودت رو ترسوتدی  

بک توجم بم  رت  اتگشاااااااااات هایم را میان موهایم کم موتش 

 نشد  بود  ببزدمشان ترو برد  و گ مم: 

_یجوری تگو کاام ات ااار چباادر  ضاااااااااااااااور م  اوتجااا براشاااااااااااااااون 

شاااااااااااااام برای کیساااااااااااااا مزم مزممنباور ک  اگم م  تو جشاااااااااااااا  ت ا

تو اااااااتنمگم باق  روزها کم کزارشاااااااون تو ااااااامم براشاااااااون ترق  

  ؟ دار 

ن مالیم  یه کشااااااااااااید و ب د خم شااااااااااااد سااااااااااااممم و با گرتی 
ه
 التم ا

بازونم وادار  کرد تا از روی م ل ب زد شااااااو ندساااااات ها   را 

پشاااااااات  مر  گذاشاااااااات و هماتطور کم بم اج ار ساااااااامت اتاقم 

 ه م میداد گ ت: 

 

 ۲#پارت_ 
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شااااااااون مزمم خونز نبرای هری مزم ت اشاااااااام برای تییل تراز:برا

تم و از تو خییل مزمم کم چزد سااااااااااااااااخمم  ن مدا  بم م  زتگ مت 

سمنگزا  دار  ش  خبد  رو کوتا  ت  .   میتر

تد  ن خ ااا ک از ایز م چرا تراز ایزبدر سااازگ تییل را بم سااا زم مت 

چشاااااام چرخاتد  و ب د وارد اتاا شااااااد .اگر تراز تزدیک ترن  

 ا
گ
  تبود ا مماااااال جوا.  را باااام تزاااادی میااااداد .بااااا ترد زتاااادی

از م  تا ااااااا م گرتت و بم سااااااامت ورودمان بم اتاا تراز تورا 

و هماتطور   مد ل اس هایم قد  برداشاااااااااتندر  مد را باز کرد 

 کم ل اس های روی راا  را از تصر میگذراتد گ ت: 

تراز:هموتجااا وایا ااااااااااااااامااا و م  رو ت ااا  ت   قربوتاات بر نیکم 

را   ک  ی
ه
کم موهاااات رو مرتااا  ک  تاااا م  یااام ل ااااس برات ا

 شیدا کزمندیرمون شد  بجز . 

 
ه
را شااااااااااااااام قااااد    یها

ه
ن ا کشااااااااااااااایااااد  و باااام اج ااااار باااام ساااااااااااااااماااات مت 

یزم ا  اااااماد  و ت ایه بم چزر  ی رتگ و رو 
ه
برداشاااااممنمبابل ا

را یساااااااااار و 
ه
شرند  ا  اتداخمم و ب د دساااااااااات ج و برد  و برا  ا

ن برداشمم   کر  شودر را از روی مت 
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را   را دوساااااااااااااااات م موال 
ه
را   کردن تبود نتم ایز م ا

ه
 اهل ا

ایط تداشاااااامم باشاااااام تمنات اق ا دوسااااااا  داشاااااامم اما ب اکر شر

را   خااا  روی
ه
 اااااااااااااااورتم  دسااااااااااااااااات هااایم قااادر تبود  کاام ا

باشااااتم و در تزایت تالشااام موتش موشاااد  کم  یم رنمل و ر  

ن هم اگر خرا.شااااان تمی رد  و  ااااورتم را 
ه
ل  اساااام اد  کزمنا

 دتت  تباشر یک بچم ی شزج سالم تمی رد .  ت دیل بم

ق ال دیاادم  تو تااات بزاات  تراز:ای  ل اااس خوباام دیگاام؟ی ااار 

 میاد. خییل 

تمم و تال  می رد  تاااااا  همااااااتطور کااااام باااااا ر  ل م   زجاااااار مت 

اه ن کااام  یزااام بااام شت 
ه
رتگ  خاااارز از ل م تزتاااد از داخااال قااااب ا

اه  تراز توی دست ها   تگم داشمم بود ت ا  کرد .یک شت  

ب زد یاش رتگ کم روی ششااااااااتم ها   با سااااااازگ های تبر  

نساااااااااااا  شو  برای شااااااااااا  جشااااااااااا  تولد تراز ای  ار شاااااااااااد  بود 

 خرند  بودم . 

 _آر  خوبمنبذار  روی ت ت میپوشم . 

ن تر ماااالیاااد    بااام ر  ل ک کااام از ل م پاااایی 
گ
گ مم و ب اااد باااا  التش

ن  شاااااااااااااااااااد  بود ت اااااا  کرد  و ب اااااد ر لااااا  را باااااا  ر  روی مت 
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 را برایم سااااااااااااااایاا  کرد  
گ
اتاداخمم.ای  دساااااااااااااااات هاا  بیبما زتادی

 بودتد. 

  رات درسا  کزم. تراز:بذار م  ب

تراز بود کم گ ت و ب د از ایز م ل اس را روی ت ت رها کرد 

مد و مباب م ا  ااااااااااامادنبا شاتگشااااااااااات شااااااااااا اااااااااااا  بم ساااااااااااممم 
ه
ا

م ماکاتم ر  ل ک کم زنر ل م مالید  شاااااااااااااااد  بود را پا  کرد و 

 ب د با ل  زدی ت اهم کرد. 

ترن  دخت  خوبن اال بدو زودی ل اساااات رو بپو  کم 
ه
تراز:ا

 شد . دیرمون 

چشم هایم را برا   چرخاتد  و ب د از او تا  م گرتمم و بم 

ساااااااااااامت ت ت را  اتماد نل اش کم برایم اتم اب کرد  بود را 

برداشاااااااامم و هماتطور کم بم ساااااااامت پاراوان قد  برمیداشاااااااامم 

 گ مم: 

_تراز جدی جدی برای رسااااااااااااااایدن بم جشااااااااااااااا  خج م دارنانرو 

 ت رد  بودی ایزبدر تییل برات مزمم. 
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یزااام مرتااا  در د و خزااادیااا
ه
 اااایل کااام گر  ی کراوات  را مباااابااال ا

 می رد جواب داد: 

تراز:تییل برا  مزم تو اااااااااااتنویل تو هم اگم جای م  بودی و 

د می ردن کم خزان رو  ن چزد ساااااااااااااااااخت د  ت ر یه بزت گوشر

  مما با خودت بیارنبرای رسیدن بم جش  خجو  موشدی. 

 موهای ل اس را پشااااااااات پاراوان شوشاااااااااید  و ب د هماتطور کم

ون   کشاااااااااااید  بم اتاا برگشااااااااااامم و  گت  کرد  زنر یبم ا  را بت 

 گ مم: 

_امشاا م تمو  شاام بر  بر  ار  ببیزم دیگم بم چم بزوتم ای  

 می وان م  رو ب شوت  اوتجا. 

مد و مباب م ا  اااااااااااامادنبا 
ه
یزم تا اااااااااااا م گرتت و بم سااااااااااااممم ا

ه
از ا

 ل  زدی موهای بزم رن مم و مواجم را مرت  کرد و گ ت: 

و  بد  امشااااااااااااااا  بداخالق  ت  ن و با تییل خوب رتمار تراز:ق

 و ختک داری 
ک ن باشااام؟تو کم وتااا یت اون دخت  رو میدوبن

ن یم  امشااااااااا  چبدر برا  مزممنپس خو  اخالا با  همی 

 امش  رو. 
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 ۳#پارت_ 

 

بم چشااااااااااااااام ها   کم دقیبا همرتگ چشااااااااااااااام های م  بودتد 

اااااااااخمونم باشااااااااااد شاااااااااابیم بر  ت م پرا
ه
ادر خت   شااااااااااد نبوشاااااااااات  از ا

ق ونم بودنای  را هردو از کودی هزاران بااااااااار شااااااااااااااااایااااااااد  دو 

ن بار  بودیمنچم از خاتواد  و چم از غرن م هاب  کم برای اولی 

ماااااا دو ت ر را کزاااااار همااااادیگر میااااادیااااادتاااااد.بااااام قو  تراز از ای  

ن 
ه
خاتدان تبط یک ت مت بم ما دو ت ر ارث رسااااااااااید  بود و ا

 مان بود. 
گ
 هم چشم های رتش

 قو  تمید . م ویل _سیع ا  رو می ز

 در جوابم خزدید و ب د بم سمت در اتاا قد  برداشت. 

ن مزمصرت میموتم. ارت کم تمو  شااااااااااد  تراز:م  توی ماشاااااااااای 

 بیا. 

گ اااااات و ب ااااااد از اتاااااااا خااااااارز شاااااااااااااااااااااد و مرا بااااااا خود  تززااااااا 

یه کشااید  و بم ساامت  مد  قد  برداشااممنیش از 
ه
گذاشاات.ا
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روی  اشااامم و ماتموهایم را کم شاااکیل شااابیم بم کت داشااات برد

شاااااااااااااااااااتااام هاااایم اتاااداخمم و ب اااد از ش کردن شااااااااااااااااااالمنکی م را 

 برداشمم و بم سمت سال  را  اتماد . 

ت    خاتم دوبار  زتگ خورد و ب د م ااااااااااااااامبیما بم شی امگت  

ن قرار اساااااااااات  مزمبل شاااااااااااد.با ا مما  ایز م ا مماال باز یا مزی 

 شی ا  بگذارد و یا تییلنموبای م را از روی م ل برداشاااااااااااامم و بک 

بم ت    بم سااامت در خروسک ساااال  را  اتماد ناما قد   توجم

 هایم ترسید  بم در مموق  شدتد. 

ا  ماد  و ش چرخاتد  سمت ت   نت    روی شی امگت  بود 

ن هم باخ   د.همی  ن  تمت 
و یک ت ر پشااااااااااااااات خط بودناما  رقن

ت ج م شاااد.ل صاب  ت  ل کرد  تا شااااید شااا   پشااات خط 

بو  از اتداز  کوالبن  ساااااااااااااا وت  بم  را بیاید اما زمابن کم

ن ت     رکت کرد   شااادنچزر  در هم کشاااید  و بم سااامت مت 

 و گوشر را برداشمم. 

 _الو؟ 
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ن کرا خط جوابم را تداد.س وت   ماکان ادامم 
ه
 داب  از ا

سید  دای ت س های  داشت و تززا  داب  کم بم گو  مت 

را  بود کم تمیدان مم مم  ش بم کو ت. 
ه
 مزصم و ا

ار  گت  ت ا  کرد نت ج م شااااااااااادت گرتت م ی شااااااااااامبم  ااااااااااا  

تد    کم مموجم شااااااااااد  شاااااااااامار  ت    شاااااااااا   تماس گت 
زمابن

 روی    م ی شمار  گت  تی ماد  است. 

اب  زنرل م  تورا ابروهایم را در هم کشااااااااااااید  و با زمزمم ی تاشن

 ت    را قطع کرد  و شجا   برگرداتد . 

  گرتمم ا رتدو  مما  ار یک مزا م بیکار بود کم شااااااااااااااامار  ا  ر 

 بود تا مزا مت ایجاد کزد. 

 التم شی تکان داد  و بم ساااامت در قد  برداشااااممناگر  یم 

بوشااااااااااااااات  تراز را مزمصر میگاذاشااااااااااااااامم ا مماال تماا  کوچام را با 

  دای بوا ها   روی ش  میگذاشت. 

 

 ۴#پارت_ 
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  ااداب  
ن قد  کم بم داخل باغ گذاشااایمن اادای موزنک اولی 

ا بم دور تا دور باغ مج یل کم  اهم ر بود کم بم گوشاام رسااید.ت

ن مراساااااااام خبد اتم اب کرد  بودتد اتداخمم و ب د  برای گرتی 

ن دام  ب زد  بم همرا  تراز بم ساااااامت ج و قد   با باالتر گرتی 

 برداشایم. 

  

 _ ل تامیل رو دخوت کردن؟  

  

دامس دوم  را داخل دهان  
ه
شرساااااااااااااااید  و تراز در ایل کم ا

کم کشااااید  بود را  مرتگ تر کزد   میگذاشاااات تا بوی ساااای اری

 جواب داد:  

  

ر نب اااااااکر همیزم ای  باااااااغ رو برای جشااااااااااااااا  اتم اااااااب 
ه
تراز:ا

کردننهم مزمون هاااای سااااااااااااااامااات ماااا زنااااد بودن هم خاااتواد  

 برسا . 

  

 .  16



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

ا  های خت   و شر با ت ر کردن ایز م مجبور بود  امشااااااااااا  ت 

از  را تامییل را کم سااااااااااااا  ها ازشاااااااااااان تا ااااااااااا م گرتمم بود  

  از تزاد  ب زد شاااااااااااااادنتبط  ا  امشاااااااااااااا  زودتر   ت مل
ه
کزم ا

ی   شد.   ستر

ن کم اواساااااط  وی کردیم ت اهم روی مزی  اااار  یم کم در باغ شورا

باغ ا  ااماد  بود و با چزدتا از خاتم های تامیل در ا  گ ت 

اش کم بم ت  کرد  بود بم اتضاااااااااااااااما  و گو بود ثابت ماتد.ل 

را شاااااااااااا  چزد سااااااااااااایل جوان تر نشااااااااااااان  میدادتدن
ه
هرچزد تا ا

ن هموشاااااااام از سااااااااا  جوان تر بم  جاب  کم بم یاد داشاااااااامم مزی 

سید.   تصر مت 

ت اه  کم بم م  و تراز خورد ل  زدی تورا روی ل  ها   

ن  تب  . اااااااااااات.از خاتم ها خدا ات ن کرد و ب د با باال گرتی 

تم بم سمممان قد  برداشتنهرچزد کم ک   داما  خجوال 

ن را بم او های پاشاااازم ب زد  اجاز  ی خییل تزد  قد  برداشاااای 

 تیم دادتد. 
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در تزایت قد  ها   بم ما رساایدنتزدیکمان ا  ااماد و در ایل 

ن م  باز می رد با  غو  گرتی 
ه
کم دساااااااااااااااات ها   را برای در ا

وب  گ ت: 
 خوشر

  

:الیه دورت بگرد  خزان جاننخ ن داروشااااااااااااا ر کم باالخر  مزی 

 اومدیندیگم داشمم از اومدتت تاامید موشد . 

  

بک ت اوت تورا خود  را خب  کشاااااااااااااااید  و  ای شد و با چزر  

ن کم بم سممم دراز شد  بودتد در هوا م  ش  دست های مزی 

مااااتااادتاااد.از گوشااااااااااااااااام ی چشااااااااااااااام دیاااد  کااام تراز شی از روی 

یه کشاااااااااااااید.بک توجم بم واکاشااااااااااااا 
ه
ت ا   تاامیدی تکان داد و ا

ن دوخمم و ب ااد بااا همااان  خااایل از ل  زااد  را باام چزر  ی مزی 

 ا  گ مم: ل   خشک هموش
گ
 ش

  

نک می منخوش  ت .ش .    _تتک
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ل  زاااد هزوز هم روی لااا  هاااا   بودنای  ظااااهر هموشااااااااااااااااام 

 ا  از 
گ
اری هموشاااااش ن زار  میداد و ت اااااامیمم برای بت 

ه
مزربان  ا

 ای  زن را دچار دشواری می رد. 

  

:ممزوتم خزان قشز منانشاهلل روز بزت  ق مت خودت  ن مزی 

 باشم. 

  

 م داد: سمت تراز چرخاتد و ادامگ ت و ب د ت اه  را بم 

  

:و همیزطور هم ق مت شما تراز جان.  ن  مزی 

  

ن ت ا   تراز بر خالا چزر  ی شد م  با ل  زد گر  بم مزی 

ن زن 
ه
شو  کرد و ب د قد  ج و گذاشااات و برای روبوش با ا

قد  شااااد.اگر از شاااا اهت ظاهری ا  با تراز میگذشااااایمندیگر 

ا  ب زمان وجو  د تداشااااااااااااات.هماتبدر کم م  هیا وجم اشااااااااااااات 
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د  بم دور بود نتراز 
ه
خبوس و گوشااااااااااام گت  و بم قو  خود  ا

 و خو  برخورد و خونز د   ل خاتدان بود. خو  رو 

  

ن بم  وی در باغ و شیوساااای  ااار ن کم بم شورا با شااااایدن  اااادای مزی 

مد .دسااااااااااااااات تراز 
ه
باق  مزمان ها ت ارتمان می رد بم خود  ا

ن بم سااامت پشااات  مر  قرار گرتت و ب د هردو ب م دت ا  مزی 

 ج و قد  برداشایم. 

تمیم  اااااادای موزنک ب زد تر موشااااااد و  هرچبدر کم ج وتر مت 

ی میموان ااااااااااااااامم مزمااااان هاااااب  
کاااام دو کرا باااااغ   بااااا دیااااد بزت 

ها شااااان نشاااا اااامم بودتد را ببیزم.ب  اااان چزر  ها  ن گرداگرد مت 

شااااااااااااااازااا بودتااد و ب  ااااااااااااااان غرن اامنکاام ا ممااا  میااداد  از 
ه
برایم ا

 باشزد. خاتواد  ی داماد 

  

ن خزاننمامان و بابا  اوتجان.   تراز:بیا برنم ش اون مت 
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تراز بود کاااام گ اااات و م  کاااام تمااااا  ماااادت در تال  بود  تااااا 

مبیما بم چشاااامان کیساااا تی مدنش  را باال گرتمم و ت اهم م اااا

م ت  اشار  ی تراز را دت ا  کرد .با ثابت ماتدن ت اهم روی 

ی کاام تراز باام آن اشاااااااااااااااااار  کرد  بود  ن برای ل صاام ای قااد   مت 

هایم مموق  شااااااادتد و ا  اااااااماد .چشااااااام دوخمم بم مردی کم 

ن نشاااااااااااا اااااااااااامم بود و مشاااااااااااا و   را زدن با خمونم  پشاااااااااااات مت 

خرن  باااری کاام دیااد  بودم    بودنمردی کاام مااد
ه
ت هااا از ا

 گذشتنمردی کم زمابن "پدر" خطا.  می رد . 

  

نزشمم.  ن  تراز:خزان بیا برنمنهمم دارن ت اهمون می ین

  

گوشااااااااااااااام تجوا کرد و م  بک توجم بم ت ا  هاب  کم بم   زنر  تراز 

 م  دوخمم شد  بودتدنبراا شد  سما : 

  

 باها  روبرو نشم؟   _مگم قرار تبود یم  اری ک ن کم امش 
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ن  ه ااااااامم اما خ ااااااا ک بود و لرز  دسااااااات هایم همی 
ه
 ااااااادایم ا

ن   االن  هم شاااااااااااااااادت گرتمم بود.تراز اما با ل  زدی کم بزت 

ظ ظاهر  بود دسا  را پشمم گذاشت و تالش  برای   

 جواب داد: 

  

تراز:خزان مگم تب اااااات  مزم؟بابات نشاااااا اااااامم دار  با برادر   

ن خجیبیااام؟تور  تااام چت  ن وخااادا باااازی درتیاااار همااام دارن  را مت 

 . ن  ت اهمون می ین

  

" چشاااااااام  ن  التم از ت رار جم م ی "همم دارن ت اهمون می ین

ن داد .  را  هایم را برا   چرخاتد  و ت اهم را دوبار  بم مت 

ن ها 
ه
های پدر  و خمونم بم پایان رساااااااااااااااید  بود و  اال ت ا  ا

شاااااااااااااااد.م ذب بود نساااااااااااااااا  ها بود کم از هم بم م  مزمیه مو

برو شاااااااادن و همکال  شاااااااادن با پدر  ترار کرد  بود  و  اال رو 

 امش  باز هم مبابل همدیگر قرار گرتمم بودیم. 
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 ۵#پارت_ 

 

د دسااات هایم را از ت ا  در ایل کم تال  می رد  لرز  شااادی

تگم دار  بم اج ار تشاااااااار دسااااااات تراز روی  مر  بم ها م فن 

ن تزدیک ت ر سااااااااااامت ج و قد  برداشااااااااااامم.با هر قد  کم بم مت 

موشدیم ق  م تامزصم تر می وبید و لرز  دست هایم بوشت  

ن شد  دیگر تمیمواتم از کیس م فن  موشدنتا جاب  کم مطمی 

 شان کزم. 

  

ن ا  ااااااااااااااامادیمنش  در تزایت تزدیک م ن اتداخمم بود  ت  را پایی 

اما میموان اامم ساازگی ن ت ا  پدر  را روی  ااورتم  س کزم و 

زار  میداد.شااااااااااااااااید اگر هر دخ
ه
ت  دیگری بم جای م  بود ای  ا

ب ااد از سااااااااااااااااا  هااا بااا دیاادن پاادر  تمااا  تااارا    هااا   را باام 

دناما دردی کم م  ب اکر ای  مرد کشااااااااااید   تراموشر مو ااااااااااتر

تبد
ه
ر بزرگ بود کم جای هیا ب شااااایسااااار را در دلم باق  بود  ا

 تمیگذاشت. 
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 تراز:خ  ایزم از خزان خاتم ما. 

  

د گ اااات و م    تراز بااااا خزااااد  ای کاااام روی لاااا  هااااا   بو 

ورد  تا س وت جمع 
ه
دان مم کم از خمد ای  جم م را بم زبان ا

را .شااااااااااااااا زدنو ایزطور هم شاااااااااااااااد.خمو و زن خمونم بم دت ال  

اهشااااااااان را بم م  دوخمزدن    ای  دو ت ر را ل  زد زدتد و ت 

 هم چزد مایه موشد کم تدید  بود . 

  

_خزان خونز   الت خوبم؟ماشاااااااهلل چبدر خوشاااااا ل شاااااادی 

 امش . 

زن خمونم بود کم گ ت و ب د با ب زد شاااااادن از روی  اااااازدیل 

غو  گرتمزم شو  قد  شاااااااد.قد  
ه
ا  برای بوسااااااایدن و در ا

غوشاا  کشاا
ه
ن ج و رتمم و کوتا  در ا ید  و در جوا.  بم گ ی 

ه ااااااااااااااامااااام ای اکم اااااا کرد .ساااااااااااااااال  و ا وا  شرش 
ه
"ممزوتم" ا

ی با خمونم کرد  و ب د ماتمونم را از روی شاتم هایم م مص 
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برداشاااامم و روی  اااازدیل کم تراز ل صم ای شو  برایم خب  

 کشید  بود نش مم. 

  

ن اتااداخماام بود  تااا ت اااهم باام ت ااا  پاادر  تی ماادندر  ش  را پااایی 

ن ب زد شود و  دلم ل صم شماری می رد  تا زودتر از پشت مت 

ما شاااایدن  ااادا   همان اتد  واتم ت س ب شاام ابرود تا بم

 تواتم برای ت س کشیدن را هم از م  س   کرد. 

  

 _ الت خوبم بابا؟ 

  

 اااا  ش  را بااااال گرتمم و ت ااااه  کرد .غ اااار 
ه
یخ کرد نتااااخودا

ی روی  اااورت و موها   نشااا ااامم بود اما  تموان ااامم بود  شت 

 مر  ااااااالبت و غرور چشاااااام های روشااااااا  را خم کزد.هزوز 

واز  ای کم هم همان بزم  بز
ه
اور سااابش بودنهمان قا ن شر ا

تاااام  رخشاااااااااااااااااام بر ت  هر مجر    اتاااداخااات.هماااان بزم  
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 ا  تما  
گ
بزاوری کم خدالا  بم بزای از دسااااااااااااااات دادن زتدی

 شد  بود. 

م ده  باز کزم می واسمم جوابک بم سوال  بدهمنمی واسم

تبدر زمان و بگونم هزوز از زخیم ک
ه
م روی ق  م گذاشاامم ای ا

کم خوب باشمنهزوز هم دست هایم می رزتدنهزوز   تگذشمم

هم خزادار مادر  ه ممنهزوز هم  ابوس میبیزم و یک ش  

خواب را ااااااات تااااااادار نهزوز هم مشاااااااااااااااااااااات مشاااااااااااااااااااااات قر  

تایجم می ور ناما تموان مم  ال  بم زبان بیاور نتموان مم و 

ن شااااااااااااد در ساااااااااااا وت خت   ماتدن بم چشاااااااااااام  ی ای  تموان اااااااااااای 

 ها  . 

  

بجک خزان 
ه
 اومدی؟ تییل:ا

  

شااااااایدن  اااااادای ب زد تییل شاتجا  باخ  شااااااد تا ت اهم را از 

چشاااااااااااام های پدر  بگت   و بم ساااااااااااامت  اااااااااااادا ش بچرخاتم.با 

ن ل اس خروس ب زد و پ  دار  ذوا زد  
ه
دیدن تییل کم با ا
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ل صم ای ل  زد کوچش روی ل   بم ساااااااااااااااممم   دوند برای

ن ل ااااااس 
ه
هااااااایم تب  . اااااااااااااااااااات.باااااام م زاااااای واقیع   ماااااام در ا

 درخشید. می

ه ااااامم از روی  ااااازدیل ا  ب زد 
ه
ماننا ن با تزدیک شااااادن  بم مت 

شاااااااااااااااااد  و مزمصر ماااتااد  تااا دسااااااااااااااااات از دوناادن ب شاااااااااااااااااد.تورا 

غو  کشااااایدتم باز کرد و هماتطور کم 
ه
بازوها   را برای در ا

 داخت گ ت: خود  را توی ب  م   ات

  

تییل:ب دا ترسید  بود  کم ت زم تیای بم جش  خبد نمرش 

 م. کم اومدی خواهر قشز 

  

باااا هماااان ل  زاااد م وی کااام روی لااا  هاااایم بود دسااااااااااااااا   بااام 

بازوی  کشااااااااااااااید  و ب د از او جدا شااااااااااااااد نت ایه بم چزر  ی 

را   شززان شاااااااااد  بود 
ه
 از ا

گ
م  اااااااااوم  کم زنر الیم ی  مرتش

 اتداخمم و گ مم: 
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 . ن نک می منامیدوار  خوش  ت .شی   _تتک

  

ا خزدید و ب د مثل کودی کم از خرندن ل اس جدید  ذو 

 داشمم باشد قد  بم خب  برداشت و دور خود  چرخید. 

  

ن برا   تییل:ل اساااام چطور ؟خییل قشاااازگم مگم تم؟مامان مزی 

 از ترکیم س ارش  داد . 

چااام بک اراد  بااام ل   ساااااااااااااااااااد  ا  خزااادیاااد نتییل هزوز هم ب

ن  بودنتیم تزمید  چم وقت شاااااااوهر دادن  بود.هرچزد  همی 

ن  تااااد برایم خجیاااا  کاااام میاااادیااااد  ایزطور می زاااادد و  را مت 

ن   بود و مزی 
گ
 کم بم یاد داشمم تییل درگت  اتردی

بود.از زمابن

و پادر  هر اری برای بزت  کردن  اال  اتجاا  داد  بودتد اما 

ن هم دیدن خزد  ا   یم  تایجم ای تگرتمم بودتدنبرای همی 

 برایم دور از اتمصار بود. 

  

 _سال . 
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شااااااااایدن  اااااااادای جدید و مرداتم ای کم بم جم مان اتاااااااااتم 

شااااادنباخ  شاااااد کم ت اهم را از روی  اااااورت تییل بگت   و بم 

ساااااامت دیگری بچرخاتم.با ثابت ماتدن ت اهم روی چزر  ی 

ن ا  اااااااااااااااماد  و با ل  زد بم م  و تییل   کم کزار مزی 
مرد جوابن

رد ابروهایم در هم کشاااااید  شااااادتد.تییل با دیدن مرد ت ا  می 

را  خزدید و قد  از م  تا ااااااااااااااا م گرتتنبم مرد تزدیک تر 
ه
ا

شااااااد و با   بم کردن دسااااااا  دور بازوی اونت اه  را بم م  

 داد و گ ت: 

  

شزات کزم. 
ه
بجک خزان اجاز  بد  با برسا  ا

ه
 تییل:ا

  

دخوت برساااااا نای  اسااااام را موشااااازاخممناسااااام  را روی  ارت 

ا  از ری خبااادشاااااااااااااااااان دیاااد  بود  اماااا چزر  ا  بااام لط  دو 

ش  م های اجممایع برایم غرن م بود.برسا   امکارنپس کیس 

 کم ق   تییل را دزدید  بود ای  مرد بود. 
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 ۶#پارت_ 

 

دقااایاااش تااار تااا اااااااااهااا  کااارد نقااااااااد  از تااایااایل خااایااایل بااا ااازااااااااد تااار 

بودن اااااااااااااااورب  اسااااااااااااااام وابن و زاونم دار داشااااااااااااااات و چشااااااااااااااام و 

موها   مشاااااااش بودتد.تمیدان ااااااامم چزد  ابروها   همرتگ

سااااااااااااااا  و سااااااااااااااااال  ات ااار از تییل بوشااااااااااااااات  سااااااااااااااااالاام اساااااااااااااااات امااا 

بود. بیبا  اتمصاااااار تاااااداشااااااااااااااامم کااااام تییل باااااا آن رو یااااام ی 

 
گ
ناااک زتااادی ن مردی را باااام خزوان شر کود ااااتااام و لطی   چزی 

 ا  اتم اب کزد.بوشت  اتمصار یک

اا جوان کم خا  بودن از ش و روی  ب ارد را می شاااید نو  پرا

اا می رد  کم سورپرایز شد  بود .    اال باید اخت 

  

تییل:برساااااااااااااااااا  جاااان ای  خااااتم زن اااا خواهر یش یااادوتااام ی م  

نهموبن کم از  خییل برات  را زد .  ن  ه ی 
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تییل گ ت و برساااا  با ل  زد قد  ج وتر گذاشااات و دساااا  

را باام ساااااااااااااااممم دراز کرد.تااک تااک  ر ااات  آمی ماام بااا وقااار و 

 قابل توجیه
گ
 بود.  سزجیدی

  

شااااااااااااااازای مون خوشااااااااااااااا الم خزان خاتم
ه
نسااااااااااااااا ادت برساااااااااااااااا :از ا

شاااااازای مون رو تا امشاااااا  تداشاااااامم اما خییل مشااااااماا بود  کم 
ه
ا

 خواهر بزرگت  تییل جان رو مالقات کزم. 

  

رام  خااا  را بام 
ه
ل ا  گر  و  ااااااااااااااامیماااتاام بود و رتمااار  ا

ن چم با اتم ار ت اه   همرا  داشت.  دید  کم پدر  و مزی 

د قابل اتکار   کززد  ن  کم در چشااااااااااامان تییل موز مت 
و خشااااااااااف 

ن تب یل بود کااام مزی 
ه
ود.ات اااار کااام برسااااااااااااااااااا  هماااان دامااااد ایاااد  ا

رزوی  را داشت. 
ه
 هموشم برای تییل ا
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ل  زد کوچش زد  و ب د دساااامم را ج و برد  و دساااات برسااااا  

ن اتااداخمم و  د .ت ااا  کوتااایه باام تییل و مزی  اااااااااااااار را  ترا
ه
را باام ا

 سپس گ مم: 

  

شاااااااااازای مون خوشاااااااااا المنهرچزد کم ت ر می زم الز م ا_مز
ه
  ز ا

باشاااااام ای  موتااااااوع رو روشاااااا  کزم کم م  خواهر واقیع تییل 

ن خاااتم  تو ااااااااااااااامم.در واقع پاادر م  ب ااد از توت مااادر  بااا مزی 

ازدواز کردن کم ا شاااااااااااااوتم اون زمان یم دخت  د  ساااااااااااااالم ی  ن 

ن م  و تییل هیا ن ااااااااااااااا ت  نبزابرای  بی  ن
تییل جان رو داشااااااااااااااای 

 وجود تدار . خوبن 

  

ن و پااد شاااااااااااااااکااارا از چزر  ی مزی 
ه
ر  شرنااد و ل  زااد از لاا  رتااگ ا

های تییل پا  شاادنتراز با تارا    چشاام ها   را چرخاتد و 

خاااامااااو و زن خاااامااااوناااام خااااجااااااااالاااااااات زد  لاااااااا  گااااوناااااااادتااااااااد.یاااا اااا ن 

هیچ دامشان ای  موتوع را بم برسا  تگ مم بودتد؟یا تبط 

 اتمصار تداشازد کم م  ای  ب   را شو  ب شم؟ 
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.با چزر  رتمار برسا  اما درست تبطم مبابل تک ت شان بود 

رام  و ل  زد  را   ظ کرد  بود دساااااااااامم را 
ه
ای کم  ماکان ا

رها کرد و بم ساااامت تییل برگشااااتنبازوی  را دور شاااااتم های 

 تییل اتداخت و در ایل کم بم خود  تشار  میداد گ ت: 

  

منتییل برسا :ب م م  در جرنان ای  موتوع ه مم خزان خات

م برای واقیع ق ال برا  ت رن  کرد ناما خ  روابط هموشااااااااااااااا

ی تو ااااااااااااااات  ن بودن تیاز بم هم ون بودن تدارننخون اون چت 

کااام از آد  هاااا یااام خااااتواد  مو ااااااااااااااااااز .تییل شاااااااااااااااماااا رو خواهر 

ن  اقن باشاااام    میدوتم و خاشاااابموتم و ت ر می زم همی 
بزرگت 

 ی ایز م م  هم شما رو خواهر خاتمم بدوتم. برا

  

ا   کم بم شاااااابیبم ی تییل چ اااااابیدتدنبک اراد  در دلم ه ل 

ت  ااااااااااااااایا  کرد .مرد پ ماااااااام و خاااااااااقیل بودنت ر  را هم 

ن مردی ازدواز کرد  باشد.   تمی رد  کم تییل با چزی 
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ن ت ا  کرد نل  زدی کم  از گوشااااااااااااام ی چشااااااااااااام بم پدر  و مزی 

ن بود ر  ا در  می رد نبزر ا  مادر واقیع روی ل  های مزی 

خوشاااااااااا     دخت   خوشاااااااااا ا  بودناما ل  زد تییل بود و از 

 پدر ... 

ی کم از شوست  جوری کم پدر  با مزر و م  ت بم تییلندخت 

و گوشت و خون خود  تبود ت ا  می رد را تمی زمید نی  ن 

هرگز ت زمید  بود نجوری کاام تییل را دوساااااااااااااااات داشاااااااااااااااات و 

دخت  واقیع ا  روی چشااااااااااااااام هاااا    هموشااااااااااااااااام او را مااااتزاااد 

شااااااااااااااا اااایل ا  از هیا تالشر درناااا  میگاااذاشااااااااااااااااات و برای خو 

ن  بود.ا ااااااااااااال یش از دالییل کم راهم را از  تمی رد برایم ساااااااااااازگی 

 
گ
خاتواد  ا  جدا کرد  بود  و از ساااااااااااااا  و سااااااااااااااا   م تززا زتدی

ن بود.تماشاااااااااااااااای پدری کم برای دخت  واقیع  می رد  هم همی 

اااااااااااااا اول  خود  باام قاادر  اااقن پاادری ت ر  د  بود و برای همرا

ااااااااا خوبک تبود اما با  ن زن رتمار  همرا
ه
ااااااااا دوم  و دخت  ا همرا

 م ت مل تاپذیر بود. خوبک داشت برای

  

 تراز:خزان؟شایدی سر گ مم؟ 

 .  34



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

  

شایدن  دای تراز وادار  کرد تا ت اهم را از چزر  ی پدر  و 

ن بگت   و از دتیای اتکار  خارز شااااااااااو .شی تکان داد  و  مزی 

باااا ل  زاااد م وی بااام برسااااااااااااااااااا  و تییل کااام از ماااا خااادا اااات ن 

ردتاااد تاااا بااام بااااق  مزمااااتاااان بویوتااادتاااد ت اااا  کرد  و ب اااد از می 

رزوی خوش     برا شان دوبار  روی  زدیل ا  
ه
 نش مم. ا

  

ن هم بم بزاتم ی ش زدن بم  کویل ت شاااااااااااااااید کم پدر  و مزی 

ن تا اااااا م گرتمزد و م  در تزایت توان اااااامم بم  مزمان ها از مت 

 را    ت س ب شاااااااام.تراز بالتا اااااااا م کزار  روی  اااااااازدیل ا 

ن میو  ای از  نشااا اااتنهمزمان با دسااات دراز کردن و برداشااای 

ن ش  را بم م  تزدیک تر کرد و زنر   گوشااااااام ظرا وساااااااط مت 

 گ ت: 

  

تراز: اااااال  ممااااا الز  بود ب ااااا  تاااااات ن بودتمون رو وساااااااااااااااط 

؟   ب یسر
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ن ت م ای از  بک ت اوت شاااااتم هایم را باال اتداخمم و با برداشاااای 

 داد :  سی ک کم توی ظرت  قاچ کرد  بود جواب

  

_چرا کم تم؟بزر ا  اوتم االن خضااوی از خاتواد  سااتنباید 

ا رو بدوتم کم یم وقت ت ر ت ن  زم با یم خاتواد  موتش ای  چت 

 و روناب  و  ت کرد . 

  

ابروها   را درهم کشااااااااید و ت ایه بم پدر و مادر  اتداخت 

ن شاااااااااود در ا  گو  دادن بم ب ثمان تو ااااااااازدنت م  تا مطمی 

 م سمت ل  ها   برد و گ ت: ای از سو  را ب

  

 ات ار با یم مشاااااات دزد و قاچاقجر و ااااا ت 
گ
تراز:یجوری میش

 دان بزاور کجا می واست شیدا کزم؟کرد نبزت  از خات

 

 ۷#پارت_ 
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بااا خزااد  ساااااااااااااااواا  توی دهاااتم را جونااد  و بااا ل   تو  داری 

 جواب داد : 

  

 از خااتادان بزااور زن گرتمم؟ اال 
گ
_مگام تییل بزااور  کام میش

ون مادر  سااااااااااااا  ها شو  تور  رو خوب جاب  شز  کرد  چ

 کم تییل از رگ و ریشم ی بزاور ها باشم.   دلیل تموشم

ن هااااا دتاااااع تمی رد.در  بیباااات تمااااا  تااااامیاااالناز کوچااااک 
 
ٓ

ن و تییل را دوساااااااااااااااااااات داشاااااااااااااااازاااااادن     گرتماااااام تااااااا بزرگ مزی 

تبدری کم تییل را بم خزوان یک 
ه
میموان ااامم بم جرات بگونم ا

  شاازاخمزد مرا قبو  تداشااازد.البمم ایز م بزاور بم رساامیت 

م  از توجوابن از تک ت شااان تا اا م گرتمم بود  هم در ای  

 توع بک تاثت  تبود. مو 

  

ت م ی دیگری از ساااااااااااو  داخل .شاااااااااااباب تراز را برداشاااااااااامم و 

ن لااا  هاااایم میگرتمم  ت ااااهم را بااام تییل و  همااااتطور کااام بی 
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های مزمان ها میچرخیدتد د ن ن مت  وخمم.تییل برسااااااااااااااااا  کم بی 

     برای ل صم ای از برسا  جدا تموشدن 

ان بم او وا. اااااااااامم اسااااااااااات و  ن  امال مشااااااااااا   بود کم تا چم مت 

 دوسا  دارد. 

  

ن ها بگت    یم بم سااااااااااااااامت تراز خم بدون 
ه
آت م ت اهم را از ا

شااااااااااااااد  و با  ااااااااااااااداب  کم تبط او قادر بم شااااااااااااااایدن  باشااااااااااااااد 

 شرسید : 

  

 _برسا  چزد سا  از تییل بزرگت  ؟  

  

 ت ا  کوتایه بم برسا  اتداخت و ب د جواب داد: 

  

د  سا  از تییل بزرگت  .  ۳۶تراز:  ن  سالشمن دودا ست 
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هایم را باال اتداخممن دس زد  بود  از شاااااااااااایدن  رت  ابرو 

کم برساااااااا  از تییل بزرگت  اسااااااات اما اتمصار ای  اخمالا سااااااا  

 باال را تداشمم. 

  

شااااازا _ق ال گ مم بودی برساااااا  اسااااامادشااااامنتو 
ه
دانشااااا ا  با هم ا

 شدن؟ 

شرسید  و تراز در جوابم ش  را بم نشاتم ی م ال ت تکان 

 داد. 

  

ماد شیاتوشمنتوی  الس تراز:تم اساماد دانش اه  تو تناس

شزا شدن. 
ه
 شیاتو با همدیگم ا

  

را  زنرل  گ مم و ب د باز هم بم برسا  و تییل ت ا  
ه
"آهان" ا

ن بااا ت اادادی از تااامیاال کرد  کاام  اااال در  ااا  خ س اتااداخ ی 

هااا بودتااد.خزااد      برای یااک ل صاام هم از  اااااااااااااااورت تییل 

مم اما کم ارت اط زنادی با تییل تداش  پا  تیم شد.درست بود 
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ن بود  یط ای  ساااااااا  ها هربار کم دید  بودم  دلمت  و غمگی 

و ای  ت اااونر شااااد  ترسااازگ ها با ت اااونری کم م  از او در 

 ذهزم داشمم تا  م داشت. 

  

برسا  خییل رو  تاثت  داشممنرو یم   واق ا خوب   ار _ات

 شد  و خزد  از ل  ها  تمی مم. 

  

گوشر ا  گ مم و تراز کم مشاااااااااا و  چک کردن  اااااااااا  م ی  

 بود ش  را باال گرتت و با ل  زد ت اهم کرد. 

  

ن باری کم  ن خاتم میگ ت تییل درسااااااااااااااات از اولی  ر نمزی 
ه
تراز:ا

و رو یااام   بزت   برسااااااااااااااااااا  رو دیااااد خ ش و خو  ت یت  کرد 

ن  دلییل کم بم خاکر  بم ازدواجشاااااااااااون  شااااااااااادنا اااااااااااال بزرگت 

ن  ا  خ وب تییل بودنهرچزد کم برساااااااا  رتاااااااایت دادن همی 

 ق ا از خاتواد  خوبیم اما خ  ای  دلیل ا  و  بود. هم وا
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هماتطور کم بم نشاااااتم ی تزم  را ها   ش تکان میداد  

شااااادید بود و بم دسااااات هایم ت ا  کرد نلرزشاااااشاااااان هزوز هم 

ای  را مدیون دیدن پدر  بود .اخ اب ت ی م ت مل دیدن 

ن مرد را تداشاااااااااتندیدن  ماتز
ه
نت روشااااااااا  بود کم ا د یک کتک

ساااط ات ار باروت ق  م   اتماد و تما  وجود  را بم درسااات و 

ت    کشید. 
ه
 ا

 

 ۸#پارت_ 

 

ی شاااادندر ایل کم تما  مدت   زمان جشاااا  بم کزدی سااااتر
باق 

بود  و ت ا  های دزدی و شا شا  روی  اااااااااازدیل ا  نشاااااااااا اااااااااامم

خااا دخااا می رد  هااای تااامیاال را ت ماال می رد  تبط در د  د

کم ای  مراسااااام کذاب  زودتر بم پایان برساااااد تا بمواتم بم خاتم 

 برگرد . 

ورد  بودنهمااااتطو 
ه
ر کااام بااام  ااااااااااااااااادای موزناااک ش  را بااام درد ا

رق  دو ت ر  و خاشاااااااااااااباتم ی تییل و برساااااااااااااا  کم در میان مم 
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شززااااان بودتااااد خت   ماااااتااااد  بود  در د  باااام خود   شد تیماااام

 
ه
خرن  ق اااامت از جشاااا  اساااات و بم اکمیزان میداد  کم ای  ا

 زودی از شر ای  دور هیم اج اری خال  خواهم شد. 

  

ن تشااااااونش مزمان ها  با قطع شاااااادن  اااااادای موزنک و باال رتی 

تزمید  کم رق  برساااااااا  و تییل تما  شاااااااد  اسااااااات.برساااااااا  با 

ن  ن  مر تییل بی 
ن ب زد گرتی   دست ها   او را  یم از روی زمی 

کرد و همرا  خود  چرخاتد و ب د خاشااااااااااااباتم بوسااااااااااااید  و 

ن هم باخ  ب زدتر شدن  دای ج ی  و تشونش جم یت همی 

 شد. 

زود دی سک می روتون را بم دسااااااات گرتت و از مزمان  خییل

ها بابت  ضااورشااان تشاا ر کرد و جم یتنیکایک از جا ب زد 

نک بگونزد. شدتد تا دوبار  بم ت  ییل و برسا  تتک
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ساااااااااااااااود  از ایز م  داقل دیگر االن ت ایه روی م  
ه
با خیایل ا

تو اات ت س را    کشااید  و ب د از جا ب زد شااد  و ماتمونم 

 شاتم هایم اتداخمم.  را روی

  

؟   تراز:خزان تمی وای ازشون خدا ات ن ک ن

  

شرساااااااااااااااید و م  در ایل کم ش  را بم نشاااااااااااااااااتم ی م ال ت با 

شاااااااززاد  تکان میداد  ک  دسااااااامم را بم ساااااااما  گرتمم و شو

  گ مم: 

  

ن مزمصرت  یا ماااشااااااااااااااا زات رو بااد  بزمنتو ماااشااااااااااااااای 
_تاامنساااااااااااااااوه 

 میموتم. 

  

شاااااااااااکارا مشااااااااااا   بود از رت
ه
یه تراز کم ا

ه
مد  ا

ه
مار  بم سااااااااااامو  ا

ی  ن یا ماشاایا  را ک  دسااامم گذاشاات.چت 
کشاااید و ب د ساااوه 

گم دارد ای  کم توان اااااااااااامم بود تما  ای  سااااااااااااا  ها او را کزار  ت
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بود کم با وجود رتمارهای بد م نتراز  اااااااااتک باالب  داشااااااااات و 

د هرگز هیا م ال    از خود  نشان تداد  بودن    با وجو 

ای م  م ااااااال  بود امااااااا هرگز ایز اااااام اکتت اوقااااااات بااااااا  ااااااارهاااااا

ن هم باخ  شاد  بود  درموردشان با م  ب   تمی رد و همی 

 
گ
 ا  ت دیل شود.  تا تراز بم تززا ش   تزدیک بم م  در زتدی

  

یا توی مشااااامم  ن ساااااوه  ن برداشااااامم و با گرتی  کی م را از روی مت 

ن تا اااا م گرتممنمی واساااامم  را  از مت 
ه
چرخید  و با قد  هاب  ا

و روبرو شاادن با کیساا از باغ خارز شااو  و بدون ج   توجم 

ن تراز برسااااااتم اما هزوز بوشااااات  از چزد قد   خود  را بم ماشاااای 

 اااااااااااااادای ب زد تییل از پشاااااااااااااات ش کوتا  برتداشاااااااااااااامم بود  کم 

 م اک  قرار  داد. 

  

بجک خزان وا  ا. 
ه
بجک خزاننا

ه
 تییل:ا
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یه کشید  و ا  ماد نای  دخت      در ش  خبد  
ه
 التم ا

ز دت اااااا  کردن م  برتمیاااااداشااااااااااااااااااات.چرخیاااااد  هم دساااااااااااااااااااات ا

ن و پاادر  در ااا   ساااااااااااااااما نچزااد قااد  ج وتر از برسااااااااااااااااا نمزی 

دنشااااااااان خ اااااااا ک دوندن بم سااااااااممم بود.برای یک ل صم از دی

شااااد  و لرز  دساااات هایم بالتا اااا م شاااادت گرتت اما تما  

تالشااااااااااااام را بم  ار گرتمم تا  داقل ج وی برساااااااااااااا  کم خضاااااااااااااو 

را  نشاجدید خات
ه
 ن دهم. واد  بود خود  را ا

تییل در تزاااااایااااات دسااااااااااااااااااات از دونااااادن برداشااااااااااااااااااات و مبااااااب م 

غوشاااام 
ه
ا  ااااماد.ق ل از ایز م بمواتم  رقن بزتم خود  را در ا

دساااااااااااااااات ها   را م کم دور گردتم   بم کردناز اتداخت و 

غو  تاگزابن ا  برای ل صم ای ت ادلم را از دست داد  و 
ه
ا

در ت و ت و خورد .در ااایل کاام مرا م کم  چزااد قااد  باام خباا 

د با مزربابن گ ت:  غو  می رر
ه
 ا

  

بجک خزاننخییل برا  ارز  
ه
تییل:مرش کم امشااااااااااااااا  اومدی ا

 داشت. 
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م بود خت   ل  زد بم ما چشاااام دوخم ت اهم روی برسااااا  کم با 

د  دلمرد  ای بم تصر ترسااااااااااااااام بم زور 
ه
ماتدنبرای ایز م خییل ا

ل  زد کوچش روی ل  هایم نشاااااااااااتد  و ب د دساااااااااامم را روی 

 ای تییل کشید . بازوه

  

:انشاااااااااااااااااااهلل برای خروش خودت بموتیم سااااااااااااااازاااگ تمو   ن مزی 

 بذارنم خزان جاننخییل خوش المون کردی کم اومدی. 

  

ن  ا مزرباااابن ذاب  ا  گ ااات و م  همااااتطور کااام از تییل  بااامزی 

جاادا موشاااااااااااااااااد  باام او ت ااا  کرد نل  زااد کوچش کاام روی لاا  

هایم بود بم شخت پا  شااااااااااااااااد و جا   را بم شدی ت اهم 

ن را دوساااات تداشاااامم.در  بیبت  داد.دساااات خود  تبودنمزی 

ن زن بدی تبودنخییل هم مزربان بود و هیا شااااااا اه   بم  مزی 

ات داسمان ها تداشتناما همیز م جایگون  د ذی بزن باباها

 ای کم مم  ش 
گ
مادر  شد  بود و سایم اتداخمم بود روی زتدی

 بم او بود برایم  اقن بود تا دوسا  تداشمم باشم. 
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ن او و پدر  کم  یم خب   جوابک بم  رت  تداد نت اهم را بی 

  تر ا  اااااماد  بود چرخاتد  و ب د دوبار  بم تییل و برسااااااا  ت ا

را  گ مم:  رد ک
ه
 و با  دای ا

  

 . ن  _امیدوار  خوش  ت .شی 

  

ت اااام مزمصر شاااااااااااااااایاااادن جوابک بماااااتم از آن هااااا رو 
ه
و ب ااااد بک ا

برگرداتاااد  و باااا قاااد  هااااب  ب زاااد بااام سااااااااااااااامااات خروسک بااااغ را  

اتماد .با هر قد  کم برمیداشااامم ت س کشااایدن برایم را ت 

 هم و را ت تر   شاااااادنب د از گذشاااااات ای  همم سااااااا  هزوز 

ب و توان ماتدن کزار بزاور ها را تداشاااااااااااااااممنبزاور هاب  کم تا

 بزرگشان پدر م  بود. 

  

ن  خروسک باغ را کم رد کرد  م مبیما بم سمت جاب  کم ماشی 

تراز پار  شاااد  بود قد  برداشاااممندزدگت  را زد  و ب د ساااوار 

وردن ک   های پاشاااااااااااازم ب زد  
ه
ن شااااااااااااد  و با از پا در ا ماشاااااااااااای 
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سااااود  ای ک
ه
شااام هایم را . اااامم و ش  را برای  .چشاااایدت س ا

ل صاب  بم  زدیل چ  اتد  تا ب کم اتدی از دردشان  اسمم 

 کرد  بود  کم شایدن  داهای 
گ
تبدر در س وت زتدی

ه
شودنا

 ا    شدتد. 
گ
 ب زد باخ  دیواتش

 

 ۹#پارت_ 

 

ب زد شااااادن  ااااادای زتگ موبای م از داخل کی م وادار  کرد تا 

کی  را باز کرد  و گوشر    اااااا م و  چشاااااام هایم را باز کزمنبک 

ون کشید .ت اهم کم روی توشمم ی "تو  الر  را از داخ   بت 

آیدی" کم روی    م ی گوشر تب  . مم بود ثابت ماتد 

 ا  در هم کشااااید  شاااادتد.چزد ساااااخت شو  
ه
ابروهایم تاخودا

ون زدتم از خاتم یک ت ر با شاامار  ای کم قابل  هم ق ل از بت 

م زتگ زد  بود و  اال هم کم خات   شااااااااااااااازاسااااااااااااااااب  تبود بم ت 

 موبای م در ا  زتگ خوردن بود. 
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ت م گر  ی ابروهایم را باز کزم بم تماس پاسااااخ داد  و 
ه
بدون ا

 گوشر را سمت گوشم برد . 

  

 _الو؟ 

  

ی کم  ن ن کرا خط جوابم را تدادنتما  چت 
ه
هیا  اااااااااااااداب  از ا

 اد موشاید  س وت بود. گوشر را دوبار  از گوشم تا  م د

ن شاااااااااااااو  کم تماس قطع  تا  بم  ااااااااااااا  م ا  ت ا  کزم و مطمی 

نشاااد  اساااتناما تماس  ماکان برقراربودنتبط شااا   تماس 

تد  ق دی برای  را زدن تداشت.   گت 

  

 _مزا م بیکار. 

  

زنرل  با خ ااااااااا اتوت غرند  و ب د تماس را قطع کرد  و ب د 

از خااااااااااماااااااااو  کاااااااااردن گاااااااااوشر ماااااااااجاااااااااددا داخااااااااال کااااااااایااااااااا ااااااااام 
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مزا یم شااااااااااااااامااار  هااایم را شیاادا  دا د کاااتااداخمم .م  و  تبو 

 کرد  بود و برایم بازی را  اتداخمم بود. 

  

 ااااااااادای باز شااااااااادن در سااااااااامت راتزد  باخ  شاااااااااد تا اتکار  را 

خبااا  تگااام دار  و ش  را بااام سااااااااااااااامااات تراز کااام  ااااال در اااا  

ن بود بچرخاتم. با دیدتم ل  زدی زد و  ن داخل ماشاااای 
نشاااا اااای 

 گ ت: رد  می هماتطور کم گر  ی کراوات  را شل تر 

  

تراز:خییل مزمصر موتدی؟ب  شاااااااااااااااید تا از همم خدا ات ن 

کزم و بم تک ت شااون قو  بد  کم جشاا  ب دی جشاا  خبد 

 مزم یکم دیر شد. 

یااا را کاا  دسااااااااااااااااااا   را  باااااااام  اارتاا  خاازاااااااادیااااااااد  و سااااااااااااااااوهاا 
ه
ا

ن را روشااااااااااااااا  کرد و هماااتطور کاام از پااار   گااذاشااااااااااااااامم.ماااشااااااااااااااای 

 خارج  می رد ادامم داد: 

  

  ؟ تمی ور  ب وا  زن بگت   تراز:چرا می زدی؟بم م 
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ن داد نباد ال  دوبار  خزدید  و شااوشاام ی ساامت خود  را پایی 

زاد  شیچید و بزمشان رن ت. 
ه
  بم الی موهای ا

  

_تم ات اقا برا  جای ساااااااوالم کم ی  ن ی قرار  یم روزی زن تو 

 .شم؟ 

  

 م  ن دار ت اهم کرد و ب د خزدید و با ل   شوسن گ ت: 

  

؟ تراز:تو زتم   تمویسر

  

ون  چشم هایم را برا   چرخاتد  و ت اهم را بم مزصر  ی بت 

دوخمم.مزمان ها دسااااااامم دسااااااات از باغ خارز   شااااااادتد و بم 

ن   ها شان قد  برمیداشازد.  سمت ماشی 
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نتم م ن کم ش تا پا  درد و  _یم زن ساااااااالم و بم درد ب ور بگت 

 مرتم. 

  

گر  باااا یاااک دساااااااااااااااا  ترماااان را گرتمااام بود و باااا دسااااااااااااااااات دی

ن لاا  هااا   تگاام داشاااااااااااااااماام بود ر  ا روشااااااااااااااا  سااااااااااااااای اااری کاام بی 

ون  می رد.پاااک او  را کااام بااام سااااااااااااااای اااار زد دود غ یص  را بت 

 ترسماد و ب د جواب داد: 

  

تراز:خودت رو میذار  رو ش  درد و مرتاااااات رو هم میذار  

خم خر ؟ 
ه
 رو چشما ناز تو بزت  کجا شیدا کزم ا

  

ن شاااااااااااااااوسن و جاااادی تراز را  در ای  ب اااا  هیچوقاااات ترا بی 

ار کااام  را از خشاااااااااااااااش و ازدواز ت راری ت زمیاااد  بود .هربااا

موشااااااااد تراز میگ ت کم ق ااااااااد دارد با م  ازدواز کزد و تا   

مد  کم 
ه
تگران جدی بودن  رت  شو  می زدید و میگ ت ا
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کم  رت  شاااوسن بود .اما باز هم دوبار  و دوبار  ای  ب   

 ت رار   شد. 

ن پ   کرد  بود و بم باد بوی سااااای ار  را در تضاااااای م اشااااای 

ساتدنخود  اهل سی ار کشیدن تبود نی  ن برایم مشام م مت 

ری کم ممزوع بود اما بوی سااای ار را دوسااات داشااامم.یش دو با

بم سااای ار های تراز پک زد  بود  از ک م گیسااا کم در دهان 

مد  بود اما ب د  لرز  دست 
ه
و ا ونم شیچید  بود خوشم ا

تبدر شااادید شاااد  بود 
ه
کم ترجیح داد  بود  دیگر هرگز   هایم ا

 سمت سی ار ترو . 

  

 تراز:خ ؟تصرت چیم؟ 

  

ون گرتمم و بم سااااما   شرسااااید و م  ت اهم را از مزصر  ی بت 

 ش چرخاتد . 

  

؟   _درمورد سر
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خر را بم سااااااااااااااای ار  زد و ب د تم ماتد  ا  را از شزجر  
ه
پک ا

ون اتداخت و جواب داد:   بت 

  

ا دیتراز:درمورد امش نبرسا ن  گم.   و جش  و ای  چت 

  

ون ترساااااااااااماد  و بم  در جوا.  ت  ااااااااااام را م کم از سااااااااااا زم بت 

روبرو خت   شاااااااااااد نبرای ل صاب  سااااااااااا وت کرد  و ب د با باال 

ن یش از شاتم هایم گ مم:   اتداخی 

  

خوتد    ساااااااااازگ  _جشاااااااااا  خوبک بودنبزم  خان برای دخت 

تمو  گذاشاااااااامم بودنهرچزد تمون اااااااات برای م  پدری کزم اما 

ان کرد .   ات ار برای تییل جتک
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توشااااا زد کوچش زد  و ب د با شیا و تاب دادن اتگشاااااماتم در 

 هم ادامم داد : 

  

_برساااااااااااااااااا  هم مرد خوبک بااام تصر میاااادنخییل خااااقااال و پ مااام 

ساااااااااااااااااااتناز تییل کاااام هزوز مثاااال بچاااام هااااا رتمااااار می زاااام خییل 

 شتر .برا  جای سوالم کم چطور خاشش تییل شد . 

  

رتج  روی ل ید و با گذاشااااااادر جوابم خزد
ه
ن ا م ی شزجر  ی ی 

ن اتگشااات ها   را از م ل روی  موها   بم سااامت  ماشااای 

خبااا   رکااات داد و تاااار موهااااب  کااام ب ااااکر وز  بااااد روی 

 شوشابن ا  رن مم بودتد کزار زد. 

  

ن  تراز:چزااد روز شو  کاام رتماام بود  خوتاام ی خمو بزم نمزی 

شاااااااااااااک خاتم میگ ت کم  اری کم هزارتا روانشااااااااااااازاس  ن و رواتتر

ن برای تییل اتجا  بدن رو برسا  توی چزد ما  اتجا   تمون ی 

دادنایزباادر هردوشاااااااااااااااون شااااااااااااااای ماام ی ای  مرد شااااااااااااااااادن کاام از 
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خوشاا ایل روی پاهاشااون بزد تبودننبرسااامم خوب تون اامم 

خودشاااااااااااااو تو د   ل تامیل جا کزم.مادر خود م  میگ ت کم 

اگم تراز دخت  بود چشااااااااااااااام . ااااااااااااااامم میدادم  بم مردی مثل 

 رسا . ب

 

 ۱۰#پارت_ 

ن بااار از روی موهااایم ش خورد و شااااااااااااااااا   رنر  بر  ای چزاادمی 

ن بار دوبار  درسااااا  کرد .تراز  ن اتماد و م  برای چزدمی  پایی 

تباادر 
ه
در ااا  روشااااااااااااااا  کردن سااااااااااااااای ااار دوم  بودنای  روزهاا ا

 سی ار   کشید کم واق ا تگران رنم ها   بود . 

  

ن چشم هایم ش  را بم  زدیل ت یم ز   بک با . ی 
د  و با ل  ن

را  گ مم: 
ه
 ت اوت و ا

  

_امیدوار  تییل پر  رو ش دو ما  مثل خود  دیووتم ت زم 

 و از ایز م اتماد  توی دا  پشیمون  ت زم. 
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د چپ چپ  هماتطور کم سااااای ار را بم سااااامت ل  ها   میتک

خزاادیااد .یااک ت اااوت ت اااهم کرد و م  در جوا.  بک قیااداتاام 

ن م  و تراز  ناو بو  از اتااداز  مزربااان و م اادی بزرگ دیگر بی 

داب 
ه
 بود و م  تبطم مبابل اونبوش ور و سزگد . ا

  

 تراز:برسوتمت خوتم ی خودت یا میای خوتم م ؟ 

  

ون  شرساااااید و م  هماتطور کم دسااااات راسااااامم را از شاااااوشااااام بت 

زاد اتگشت هایم را لمس کزد جواب داد : 
ه
 میداد  تا هوای ا

موزش ا . _مت   خوتمنتردا  بح باید ب
ه
 ر  ا

  

را  زنرل  گ ت و ب د دساااااااااا  را ج و برد و با 
ه
"باشااااااااام" ی ا

 را روی پ   گذاشاااات. چشاااام هایم 
گ
هزش

ه
روشاااا  کردن پ ت  ا

 م ااات  تا خاتم  را . ااامم
و  اااورتم را روی بازونم گذاشااممنباق 

 در س وت یط شد. 
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 ۱۱#پارت_ 

 

ن ؟  ن  میتک  _خاتم بزاورنترر

 

و شرت هایم از روی  در ایل کم مشااااااااااااااا و  جمع کردن خرت

ن  ار و  رن ماشان در کی م بود  برای ل صم ای ش  را باال  مت 

موزش ا  ت ایه اتداخم
ه
م.در گرتمم و بم خاتم تارصینم اون ا

جوا.  ل  زاااااد م وی زد  و ب اااااد همااااااتطور کااااام ت ااااااهم را 

 دوبار  بم کی م میداد  گ مم: 

  

ن  هم  _آر ن ار خا  کم ایزجا اتجا  تمید نتا شااااااااااما ه اااااااااامی 

موزش ا  را مم. 
ه
 خیالم از بابت ا
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جوابم را کم شااااااااااااااید ال از ا   شااااااااااااا  ت.چزد ساااااااااااااایل از م  

مو 
ه
زشااااااااااااا ا  م  جوان تر بود و یش دو سااااااااااااااایل موشاااااااااااااد کم در ا

مشاا و  بم  ار شااد  بود.رابطم ی دوسااماتم ای ب زمان وجود 

موزشااااااا اهم بم او اخمماد 
ه
تداشااااااات اما  داقل برای مدیرنت ا

 داشمم. 

تم ا  اتداخمم و ساااااااااپس هماتطور کم از را روی شاااااااااابزد کی م 

مد  گ مم: 
ه
ون   ا ن بت   پشت مت 

  

_از امروز ث ت تا  تر  جدید بچم های  الس خاتم مجیدی 

وع موشمنخودتون ز ما  رو   کشید دیگم؟   شر

  

در جوابم ل  زدی زد و ش  را بم نشاااااااااااااااااتم ی مث ت باال و 

ن برد.   پایی 

  

باشاااااااااااامنم   واساااااااااااام ه اااااااااااات  تارصی:شااااااااااااما خیالمون را ت

 ون. بزش

 .  59



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

  

را  
ه
ن ادامم تداد نخدا اتظ ا

ه
مکالمم مان را دیگر بوشاات  از ا

ون زد  موزشاا ا  بت 
ه
و بم ساامت خروسک  گ مم و ب د از دتت  ا

را  اتمااد نهماتطور کاام کوتاا  و ششی باام ساااااااااااااااال  و ا وا  

موزها و والدیاشاااااااان جواب میداد  پ م ها 
ه
شرش های دان  ا

موزش ا  خارز شد .   را پشت ش 
ه
 گذاشمم و ب د از ا

 

اواخر شااااازرنور ما  بود اما خورشاااااید هزوز هم با تما  توان  

تمابک ا  ر 
ه
ورد  و ق ااااااااد تابیدن داشااااااااتنخیزک ا

ه
ا از کی م در ا

د  بم را  اتماد .  ن  هماتطور کم بم چشم هایم مت 

  

 تما  روزهاب  کم 
بدخ ش تر و  التم تر از هموشاااااام بود نی  ن

م
ه
مد  وتع و  الم ای  بودنا ال  و  م ی بم ا

ه
وزش ا    ا

د  ها را تداشمم و رصتا برای ایز م بم  ار و ش و   
ه
م زدن با ا

موزشاااااااااااا
ه
 ا  خودی نشااااااااااااان بدهم یش دو روز در خزوان مدیر ا

تمابک موشد . 
ه
 ه مم ا
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ولیت پذیری تبود نخاتم تارصی   بیبما مدیر خوب و م اااااا  

م
ه
وزشااااااااااااا ا  هم و غم داشااااااااااااات.م  خییل بوشااااااااااااات  از م  برای ا

 بوشااااااااااااااات  ترجیح میداد  تما  روزهای ه مم را در خاتم مبابل

ت م هدقن داشااااامم باشااااام شااااا  م های 
ه
ت ونونون باشااااا زم و بک ا

ن   ااالاات باام خاااتاام ن کزمنیااا در بزت  ی  ماااهوار  را باااال و پااایی 

 تراز برو  و  یم با او وقت بگذراتم. 

 

موزشااااااااااااااا اااا  زبااااتم را 
ه
را  اتاااداخمااام  چزاااد ساااااااااااااااااایل موشاااااااااااااااااد کااام ا

الم  ییل از  ارشزاش اولمنرصتا بود ندرست ب د از تارا 

 ا  را 
گ
تبط بم خاکر ایز م بیکار ت اشااااااااااااااام و بمواتم خرز زتدی

ن م ماز وارنزی های پدر  
ه
دربیاور .تمی واساااااامم بوشاااااات  از ا

ایط دست هایم  ش اتم اب  باشم و  ن  ا  ب اکر شر در خی 

برای  تاساااااااااااااوس یک میان شااااااااااااا ل های زنادی را تداشاااااااااااااممنبزا

ن  اتم اب بود.  موزش ا  زبان بزت 
ه
 ا
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شایدن  دای بوا ب زدی کم از تا  م ای تزدیک در گو  

ون کشاااااااااااااااایااااااااد.تااورا ش  را  هااااااااایاام شاایااچاایااااااااد ماارا از اتااکااااااااار  باات 

ن تراز کم در  تزدیش ا  مموق  شد   چرخاتد نبا دیدن ماشای 

بود و ترازی کم از پشاااااااااااااااات ترمان برایم دساااااااااااااااات تکان میداد 

تمااابک ا  را از روی ابروهاا
ه
ایم را بااا ت جاا  باااال داد  و خیزااک ا

ماشااااااایا  تزدیک شاااااااد  و با خم  اااااااورتم برداشااااااامم.قد  بم 

ن ت اهم را بم چزر   شاادن بم ساامت شااوشاام ی تیمم باز ماشاای 

 ی تراز دوخمم. 

  

؟  _تو ایزجا چیکا  ر می  ن

  

دساااات ج و برد و  اااادای موزنک را  م کرد و ب د با ل  زدی 

 د: جوابم را دا

  

تراز:میدون اااااااااامم ای  ساااااااااااخت  ارت تمو  موشاااااااااامنگ مم بیا  

 دت الت کم تاهار رو با هم ب ورنمنسوار شو.  
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خوشااااااااااااااا ا  از ایز م مجبور تبود  م ااااااااااااااااتت کوالبن تری را 

سااااااااااود  ای کشااااااااااید  
ه
و ب د تورا ساااااااااوار شیاد  روی کزم ت س ا

ن شاااااااااد نباد خزک کولر کم بم  اااااااااورتم خورد ات ار کم  ماشااااااااای 

 شدنچشم هایم را . مم و گ مم: رو م تاز  

  

_با ایز م اکتت اوقات ازت بد  میاد اما ب  ااااااااااااااان وقت ها هم 

 دوسات دار نمثل االن. 

  

تماااابک بااااال رتمااام ا  را از روی 
ه
خزااادیاااد و در اااایل کااام خیزاااک ا

 شم ها   برمیگرداتد جواب داد: موها   دوبار  روی چ

  

 و شاید . تراز:خداروش ر تمرد  و ای  جم م رو از زبون ت
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مبز م ا  را تورا از روی ش  برداشااااااااااااامم و شاااااااااااااایل کم  ااااااااااااابح 

ون کشااااااااااااااایااااااد  و ش  ورد  بود  را از کی م بت 
ه
همرا  خود  ا

موزشاااا ا  مبز م ش می رد  
ه
کرد .ا ااااال تمیدان اااامم چرا در ا

اما ات ار با مبز م چزر  ا  بوشاات  بم مدیر شاا اهت داشااتناز 

تجاب  کم در  الت خادی بوشاااااااااات  بم یک
ه
 بک  و اااااااااا ا

 م دخت 

 ش اهت داشمم تا یک مدیر. 

  

تراز:گشااااااامم یا خییل گشااااااامم؟می وا  بدوتم باید برای تاهار 

؟   برنم ت ت تود یا دو شرس غذای سز   مش  

   

ت اام ل صاام ای برای جواب دادن 
ه
تراز شرسااااااااااااااایااد و م  باادون ا

 ت  ل کزم جواب داد : 

  

ن بااااااااارنماا  تااو دور  ی تاار  ت اااااااااااااااااااااات تااود   _باارای هاازارماای 

 وسوسم   ت  . ترازنایزبدر 
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خزدید و در ایل کم ترمان را میچرخاتد و ت یت  م اااااات  میداد 

 گ ت: 

  

نم یااام رساااااااااااااااموران خ   دشرس چ و ک ااااب بزتیم  تراز:پس مت 

ن رو مون جال شیدا کزم.   همچی 

 

 ۱۲#پارت_ 

 

چشااااام هایم را . ااااامم و ش  را بم  ااااازدیل چ ااااا اتد  و تال  

 
ه
رام  ب ر ناما شاااااااااااااااایدن کرد  کم با ساااااااااااااااااکت ماتدتم  یم ا

 دوبار  ی  دای تراز ای  اجاز  را بم م  تداد. 

  

 د ش  هزوز تو تامم؟ 
گ
 تراز:خ مش
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ن  مت 
ه
شرسااااااااااید و م  همزمان با باز کردن چشاااااااااام هایم تم اااااااااا را

 ت اه  کرد . 

  

  یم ل صم ش جا  بزد تیم شااااااااااااد و مدا  _اوبن کم د شاااااااااااا

 باید بم
گ
ت  م   داشاات وسااط قر میداد تو بودینب د خ اامش

 موتد  باشم؟ 

  

خزدید و هماتطور کم ت اه  را یک ل صم بم روبرو و یک 

ل صم بم    م ی موبای   میداد و تزد تزد   ماب  را تایپ 

 می رد جواب داد: 

  

نخدایو  تراز:از د ش  مزمصر بود  ای  تی م  ها رو بار  ک ن

وردینخوشم اومد. 
ه
 خییل کاقت ا

  

ورد  و ب ااد دوباادهاااتم را برا   کج کرد  و 
ه
ار  شاااااااااااااااک ع در ا

 چشم هایم را . مم و ش  را بم شوشم چ  اتد . 
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د شااااااااااااا  ا اااااااااااااال خوب ت وابید  بود ندیدن پدر  تاثت   را 

گااذاشااااااااااااااامام بود و  ااابوس هااا قوی تر از هموشاااااااااااااااام باازگشااااااااااااااامام 

تماااب تزد  بودتادنای  وسااااااااااااااا
ه
ط مزا م ت   ن جاادیااد  هم کاام ا

ورد  بود بم 
ه
 هایم اتاتم ت    خاتم ا  را بم  دا در ا

گ
ش مش

ه
ا

 شد  بود. 

 

 تمیدان مم ای  یش دیگر از جاتم چم

د کم شااامار  ا   ن می واسااات و ا اااال از کدا  جززیم زتگ مت 

 برایم تیم اتماد. 

  

ی دقایش کوالبن با سااااااااااااااا وت م  و مکالمم های یک کرتم 

د و م  در جوا.  تززا با   مات  ن ی شاادناو  را مت  تراز سااتر

 
ه
ر " و "تم" اکم ا می رد  اما تراز باز کوتایه ماتزد "هو " ن"ا

 ا  باام  ر 
گ
ا زدن  هم بااا همااان اتر ی تی ماادبن هموشاااااااااااااااش

 ادامم میداد. 

  

 .  67



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

شاتجا  ب د از گذشاااااااااات  دودا چزل و شزج دقیبم با توق  

ن چشااام هایم را باز کرد .  شااازاب  کم ماشااای 
ه
ت ایه بم رساااموران ا

ن مکااان مورد خالقام ی هردونماان بود اتاداخمم و ب اد همزما

ن شیاد  شد .هردو بم سمت ورودی رسموران  با تراز از ماشی 

هااااا قااااد  را  اتمااااادیم و وارد شاااااااااااااااااادیم ن نباااام ساااااااااااااااماااات یش از مت 

ن جای گرتمیم.   برداشایم و پشت مت 

 

ماااد و همرا  باااا دادن مزو بااام 
ه
ااااارساااااااااااااااون تورا بااام ساااااااااااااااممماااان ا

ترازنبزمان خوشااااااااااااااااامد گ ت و تراز بدون ت ا  کردن بم مزو 

صر کیساااااااااااا ه ااااااااااااایم و ب دا ساااااااااااا ار  جواب داد کم ت ال مزم

خواهیم داد.مم جاااااا  ت اااااااه  کرد  و ابروهااااااایم را در هم 

 کشید . 

  

 _مزمصر کیس ه ایم؟ 
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طال کرد و مزمصر ماااتااد تاا شرسااااااااااااااایااد  و تراز برای ثاااتیاام ای م 

د و ب د با ل  زد بم م  ت ا   مان تا ااااااااا م بگت  ن اارساااااااااون از مت 

 کرد و جواب داد: 

  

 . ب م اما تر ت نشدنقرار .. تراز:راسا  می واسمم بزت 

  

اتم ای کم از پشااااات ش  شااااازای دخت 
ه
شاااااایدن تاگزابن  ااااادای ا

د باخ  شد تا چشم هایم چزارتا شوتد  ن  . اسمم را  دا مت 

را  برای 
ه
ل صاااب  ت اااهم ق اال چزر  ی تراز ماااتااد و ب ااد باام ا

 ش چرخاتد  و بم خب  ت ا  کرد . 

 

  زدی ذوا زد  بم با دیدن تییل کم  یم ج وتر از برسااااا  با ل

برایم دسااااااااااااااااات تکااان میااداد ماااتم ساااااااااااااااممم میاادونااد و تزااد تزااد 

 برد.ای  دو ت ر دیگر ایزجا چکار می ردتد؟
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 ۱۳#پارت_ 

 

د  و ت ا  خشمگیزم را بم تراز دوخممنل  تورا ش  را برگردات

مدن خواه  
ه
زنرنا  را م کم ااز گرتت و با چشاااااااااام و ابرو ا

 کرد تا  رقن تزتم. 

  

  م. خواهر خوش تییل:سال  

  

تییل در ایل کم  اال دقیبا پشت ش  ا  ماد  بود با مزربابن 

گ ت و ب د خم شاااااااااد و با   بم کردن بازوها   دور شااااااااااتم 

هااااایم م کم ب  م کرد و گوتاااام ا  را بوسااااااااااااااایاااد ق اااال از ایز ااام 

 اااااااازدیل کزار  را خب  ب شااااااااد و باشاااااااا زد.کویل ت شااااااااید کم 

ر موقر و برساااا  هم بم جم مان اتااااتم شاااد و با هم ان شرسااامت 

ش کرد و ب د روی  ااااااااااازدیل  خا  خود  ساااااااااااال  و ا والتر

 کزار تراز نش ت. 
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موق یاااات باااادی بودنم ن کاااام خااااادت باااام دیاااادن م رر تییل و 

وقت گذراتدن با او تداشمم  اال درست ب د از ش  خبد  

ن نشااااا ااااامم بودیمنو م  خوب  اااا  پشااااات یک مت  با او و همرا

ت  ها از 
ه
 شد. گور تراز ب زد مو  میدان مم کم تما  ای  ا

  

 برسا :ات ار خزان خاتم از دیدن ما خییل خوش ا  نشدن. 

  

را  گ ت و بم جای م  تراز 
ه
برسااااااا  بود کم با ل   شااااااوت و ا

 در جوا.  ل  زد زد و شی بم نشاتم ی م ال ت تکان داد. 

  

تراز:تم ات اقا وق   بز  گ مم برای تاهار با شاااااااااما قرار دارنم 

ن  خییل خوشاااا ا  شاااادنتبط از  اااابح ش  ار بود  برای همی 

 یکم خ مم ست.مگم تم خزان جان؟ 
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ن ت اه  بم م  شرساااااااااااااااید و مرا وادار کرد تا  همزمان با دوخی 

ن  ل  زااااد کوچش بزتم و ش  را در تاااااییااااد  رت  باااااال و پااااایی 

 بتک . 

  

 
ه
 ر  تبط یکم خ مم  . _ا

  

را  خزدید و ات ار کم خیال  را ت شاااااد 
ه
باشاااااد  برساااااا  بم ا

ن سااااااااااااامت 
ه
ن دراز ت اه  را بم تییل دوختندسااااااااااااا  را از ا مت 

 کرد و روی دست تییل گذاشت و گ ت: 

  

برساااااااااا :راساااااااااا  اول  قرار بود یم تاهار دو ت ر  ب ورنم اما 

ا از دها  تییل جان ایزبدر شما رو دوست دار  کم اسم شم

 تمی مم. 

  

سااات تییل در جواب با خوشااا ایل خزدید و بم م  ت ا  کردند

زاد  را دور بازونم اتداخت و گ ت: 
ه
 ا
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تییل:راسااااااااا  دلم می واساااااااات هم تو هم تراز یکم بوشاااااااات  با 

نبرساااااا  کم تک ترزتد  و خاتواد    هم  ن شااااازا .شااااای 
ه
برساااااا  ا

رو دور   خییل زود برمیگردن ایمالیانمزم کم بم جز شااما کیساا

ن دلم می واد بوشت  با هم وقت بگذروتیم.   تدار نبرای همی 

  

م بم برسا  ت ا  کرد  و ابروهایم را باال اتداخمم.پس اواتکزجک

 تمی ردتد؟
گ
 خاتواد  ا  ایران زتدی

 سوالم خییل شنااااع را  بم زباتم شیدا کرد. 

  

؟  ن  می ین
گ
 _خاتواد  تون خارز از ایران زتدی

  

کان داد و هماتطور کم اتگشاااات شاااا ااااا  را در جوابم شی ت

 روی   بم ا  می شید گ ت: 
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موشااام کم بم ایمالیا مزاجرت کردن و اوتجا  زد ساااایلبرساااا :چ

.ای  مااااادت هم ب ااااااکر رسااااااااااااااام و رساااااااااااااااوماااااات  ن  می ین
گ
زتااااادی

خاسااااااااااام اری و ب د  هم مراسااااااااااام تامزدی و خبد م  و تییل 

ردن جاان بام ایران اومدننتا چزاد روز دیگام هم دوباار  برمیگ

 بم ایمالیا. 

  

 شی بم نشااااااااااااااااتم ی تایید  رت  تکان داد  و تال  کرد  تا 

 کزجکاوی کم دروتم شااااااااااکل گرتمم بود را خز ت کزم و سااااااااااوا 

سمناما تالشم برای ساکت ماتدن تبط چزد ثاتیم  دیگری تتر

ن بود.  مت 
ه
 موتبیت ا

  

 کردن؟مزصور  
گ
_سااا ممون تو ااات دور از خاتواد  تون زتدی

ش دتیا و شااااما ایزجانکبی ما برای کیساااا کم تززا  ایزم اوتا اون

 باشم. بچم خاتواد  ست باید س ت 
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شرساااااید  و برساااااا  ایا ار ق ل از ایز م جوابم را بدهد ت اه  

د.   را بم تییل دوخت و دست ظرن  او را توی دسا  ترر

  

برساااااااا :تمیموتم ب م کم برا  سااااااا ت تبود  و تو اااااااتناما م  

تم و در ارت اکیمنو بم زودی هم قرار   ن مدا  بزشاااااااااااااااون ش مت 

 کزیم. 
گ
 دوبار  تزدیک هم زتدی

  

د و زمابن کم ت ا  مم ج  و شر از سااااااااوا  تایه کر ساااااااا وت کو 

را  خزدید و ادامم داد: 
ه
 م  و تراز را دید ا

  

م گرتمیم کم از ایران برنم و برسااااا :راسااااا  م  و تییل ت اااامی

 کزیمنو ا مماااال تااا 
گ
تزدیااک خاااتواد  ی م  توی ایمااالیااا زتاادی

ن اقدا  می زیم.   چزد ما  دیگم برای رتی 

  

کرد  کااام ل  زااد باام لاا  رناااد  بااام تییل ت اااا   باااا ابروهاااب  بااااال ش

سااید.تا جاب  کم   و خوشاا ا  بم تصر مت 
داشاات و  امال را ن
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کم بک اتداز  وا. اامم ی مادر    تییل را موشاازاخممنمیدان اامم

بود و     کاقت تداشاااااااااااااات چزد روز از او دور بماتدنو  اال 

ت اااامیم گرتمم بود کم با برسااااا  از ایران برود؟ای  مرد چطور 

ییل ایزبدر تاثت  گذاشااااااااااااامم بود کم ت دیل شاااااااااااااد  بود بم روی ت

ن ؟   همم چت 

  

ن موتاااوع هم قرار  برای تییل جان دت ا   برساااا :ب اکر همی 

موزشااااااااااااا ا  زبان خوب بگردیم کم بموتم زبان  رو تبونت  یم
ه
ا

 کزم و ب دا بم مشکل برت ور . 

 

 ۱۴#پارت_ 

 

 ا  ت ا  شاااادتد.تورا 
ه
برسااااا  گ ت و شاااااخک های م  تاخودا

 چرخاتد  و بم تراز چشااااااااااام دوخمم و با گرد کردن چشااااااااااام ش 

م بک  ااااااادا تزدید  کرد  کم  رقن تزتدناما ات ار کم تراز های
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ازی با م  برداشااااااااااااامم بود.ل  زدی زد و ت اه  امروز ش لج 

 را بم برسا  دوخت و گ ت: 

  

؟خییل  موزش ا  زبان خزان ث ت تام  تمی  ن
ه
تراز:خ  چرا ا

نم.  موزش ا  م متک
ه
  هم ا

  

تما  شاااد  بودنب  ت کم تمی واسااامم وساااط کشاااید  شاااود بم 

مم   بود. التم زنر  لط  تراز باز شااااااااد  بود و . ااااااااما  غت 

لااا  ت یسااااااااااااااار داد  و شاتگشااااااااااااااااات هاااایم را بااام شوشاااااااااااااااااابن ا  

ن خرخر  ی  ن مت  کشاااااااااااید .اگر میموان ااااااااااامم همیزجا روی همی 

د ت اید هر  رقن را بم زبان بیاورد.    تراز را میجوند  تا یاد بگت 

  

  دای ذوا زد  ی تییل اتکار  را بزم رن ت: 

  

موزشاا ا  
ه
 تراز ا ااال یاد  تبودنکجا از ا

گ
تییل:وای راساات میش

؟  بجک خزان بزت 
ه
 ا
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د  و با ل  زدی اج اری بم تییل  ااااار دتدان هایم را روی هم ترا

ااااااااااااا کردن  بم  ار  ن  تالشااااااااااااام را برای مزصا ت ا  کرد  و بزت 

 گرتمم. 

  

موزشاااااااااااااا اهم و تبط یش دو مدی _تییل جان م  تبط 
ه
ر اون ا

موزشااااااااااااااا ا  های زبان خییل 
ه
تمنا ن روز در ه مم بم اوتجا ش مت 

ی...   بزت 

  

با   بم کردن شنااااع دساااا  دور بازونم اجاز  ی  امل کردن 

 جم م ا  را از  گرتت. 

  

موزشااااااااااااااا اااا  زبااااتااام م  بر  شو  
ه
تییل:وق   خواهر  مااادیر یااام ا

 غرن م ها؟دروغ می م برسا ؟ 
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گ ااات و ب اااد ت ااااه  را بااام برسااااااااااااااااااا  دوخااات تاااا تااااییاااد  را 

د.برسا  هم در جواب مودباتم ل  زدی زد و گ ت:   بگت 

  

موزشاااا ا  شااااما باشاااام خیا  مزم را ت 
ه
برسااااا :اگم تییل توی ا

. تر  خزان خاتمنالبمم اگم شم ن  ا مواتش باشی 

  

در مزگزم قرار گرتمم بود نتم می واساااااااااامم مواتبت کزم و تم 

م ال مم را نشااااااان بدهم.واق ا دلم تمی واساااااات  میموان اااااامم

موزشااااا ا  م  
ه
ث ت تا  کزد و بزاتم ای برای دیدتم و تییل در ا

تزدیک تر شاادن بم م  داشاامم باشااد اما تراز با م اا ر  بازی 

    قرار داد  بود. ها    اال مرا در رودربا  

در تزااااااااایاااااااات  التاااااااام ت س خمیف  کشااااااااااااااایااااااااد  و شی تکااااااااان 

ن چ زر  های مزمصر تییل و برساااااا  چرخاتد  داد نت اهم را بی 

را  گ مم: 
ه
  و ب د با  دای ا
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ن   ار _باشاامنمیموتید هرموقع کم خواساااید برای ث ت تا  ترا

موزش ا . 
ه
 بیارند ا

  

ن  رتم  اقن بود تا تییل ذوا زد  ک  د سااااااااااااااات ها   را همی 

ساااااااااود  ل  زد بزتد.ت اهم را از 
ه
بزم ب وبد و برساااااااااا  با خیایل ا

م تراز دوخمم و برا   خط و نشااااااااااااااااان گوشاااااااااااااااام ی چشااااااااااااااام ب

کشید .ل  زد  بم شخت م و شد و جا   را بم پشیمابن 

مدن 
ه
و تدامت در چزر  ا  دادناما باز هم با چشاااااااااااااام و ابرو ا

بروداری المماسااااااااام کرد تا  رقن تزتم و ج وی تییل و برسااااااااا
ه
ا  ا

 کزم. 

  

ن تزدیک تر شادنبم تیابت از  با اشاار  ی برساا ناارسون بم مت 

و تییل یک توع غذا سااااااااااا ار  داد و ب د مزمصراتم بم  خود 

تجاب  کم تراز بزت  از هر کیساااااااااااا ذا بم م  و تراز ت 
ه
ا  کرد.از ا

ی غاااااذاب  مرا موشااااااااااااااازااااااخااااتنبزااااابرای  م  مجبور تبود  کاااام 

ود  بدهم.ای  بود کم تراز بم ز مت سااااااااااااا ار  دادن را بم خ
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ن ساا ار  ها  جای هردونمان ساا ار  داد و اارسااون با توشاای 

ن دور شد. رو  چم ا  ل  زدی زد و ب د از مت 
 ی دتت 

  

دقایش ب دی بم سااااااااا وت م  و مکالمات سااااااااام ت ر  ی تراز و 

دتد و  ن ن ها از هر دری  را مت 
ه
ی شاااااااااد.ا تییل و برساااااااااا  ساااااااااتر

ن  د  متن
ه
ن اتااداخماام تززااا م  بود  کاام مثاال یااک ا وی ش  را پااایی 

 بود  و س وت کرد  بود . 

 

د  مکالمات کوالبن 
ه
و  میماتم تبود ناهل بگو  بم کور  یل ا

د  و ب ز
ه
د تبود  و ا اااااااااال تمیدان ااااااااامم کم چطور میمواتم با ا

هاااا ارت ااااط برقرار کزم.بااام لط  دیوار ب زااادی کااام دور تاااا دور 

ت با  د  ها دور خود  کشید  بود  سا  ها بود کم از م اشر
ه
ا

ماتد  بود  و بم قو  تراز دایر  ی ارت اکاتم از یک ان اااااااااااااااان 

 م کوچک تر بود. ماق ل تارنااااخ ه
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ن شاتجا   با بازگشااااات اارساااااون و چید  شااااادن غذاها روی مت 

برای دقایف  سااااا وت برقرار شاااااد و م  توان ااااامم ت س را    

ب شااااااااااااااام.ت اهم را بم .شاااااااااااااااباب غذایم دوخمم و هماتطور کم 

  داشاااامم تال  کرد  تا لرز  دسااااات هایم را تا  قاشاااااش را بر 

 سا  شززان بماتد.  د امکان کزت   کزم ب کم از چشم های بر 

تییل و تراز از مشااااک م ختک داشااااازد اما هموشاااام برایم ساااا ت 

د  های جدید در مورد دساااااااااااااااات های هموشاااااااااااااااام 
ه
بود کم بم ا

 لرزاتم توتیج دهم. 

 

برسا  روی دست تالشم اما ات ار خییل موثر واقع نشدنت ا  

رزو می رد  بم 
ه
هایم خت   ماتد و ل صم ای ب د سااااااااااااااوایل کم ا

 از دهان  خارز شد. زبان تیاوردن

  

س دارن ؟د شاااااا  هم مموجم  برسااااااا :خزان خاتم شااااااما اساااااات 

لرزندن دساااات هاتون شااااد  اما ت ر کرد  شاااااید ب اکر شما 

 باشمنمشکیل وجود دار ؟
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 ۱۵#پارت_ 

 

ت  
ه
برای یااااک ل صاااام ا  اااااااااااااااااااس کرد  کاااام تمااااا   اااااااااااااااورتم ا

گرتتنت  ااااام در سااااا زم   س شاااااد و دسااااات هایم با شااااادت 

تبد
ه
ی لرزندتدنا ن اتگشاااااااات هایم رها بوشاااااااات  ر کم قاشااااااااش از بی 

ن اتماد.تما  خاکراب  کم هرروز و هرشاااااااااااااااا   شااااااااااااااااد و روی مت 

مم درسااااااااااات ماتزد گردابک تال  در ترامو  کردنشاااااااااااان داشااااااااااا

ن در ذهزم ت ر  کشی  دتد و ق  م را مچالم کردتد. خشمگی 

ت م بداتد م  چم 
ه
دسااااااااااااااات خود  تبودنهربار کم یک ت ر بک ا

ل  باز می رد و از لرز   خذابک را پشاااااااااات ش گذاشاااااااااامم بود 

 ا  تما  خاکراب  کم مرا 
ه
ساااایدنتاخودا دساااات هایم سااااوا  میتر

م ای  دساااااااااااااااااااات هااااااای لرزان ل ز   شیوتااااااد داد  بودتااااااد در باااااا

م زتد    شااااااااااااااادتد و دیواتم ا  ق  منذهزمنروح و جان و روات

 می ردتد. 
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ن روی پااایم   ت اااهم کرد و دساااااااااااااااا  را از زنر مت 
تییل بااا تگرابن

کم  ااااااااااامییم تبودیم اما تییل جزو م دود گذاشاااااااااااتنهرچزد  

  با ختک بود و  ا  ک ااااااااابن بود کم از داسااااااامان گذشاااااااامم ی م

باااااااد  را   تزمیاااااااد.ای  بود کااااااام برای ایز ااااااام زودتر بااااااام جو 

ب زمان ایجاد شاااااااااد  بود پایان دهدنرو کرد تاخوشاااااااااایزدی کم 

 سمت برسا  و با ل   دساپاچم ای گ ت: 

  

بجک خ
ه
زان خییل ساااااااااا  شو  تییل:برساااااااااا  جان دسااااااااات های ا

 ایزجوری شدن و... توی یم  ادثم 

  

 
گ
تورا ش چرخاتد  ساااااما  و با ت ایه شاش خشااااام و  التش

از  ت ااااه  کرد .ت اااهم را کااام دیاااد بک م طیل ل   را گونااد و 

ادامم ی  رت  باز ماتد.برساااااااا  اما ات ار کم از خ س ال مل 

 های ما تزمید  باشاااااااد کم دسااااااات های م  یک راز بزرگ اتد 

کاام بااایااد م  ون بماااتزااد بااا ل  زااد کوچش شی تکااان داد و 

 ب د گ ت: 
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برساااااااااااااااا :م ذرت می وا  اگم ساااااااااااااااوا  بک جا شرساااااااااااااااید نبزت   

 غذامون رو ب ورنم تا شد نشد . 

  

ن گ ت و  هر سااام ت رمان بم دت ا   رت  بک م طیل ش پایی 

اتااداخمیم و خودمااان را مشااااااااااااااا و  خوردن غااذایمااان نشااااااااااااااااان 

بم وتاااااااااوح اشااااااااامزایم را از دسااااااااات داد   دادیمنهرچزد کم م 

 بود  و دیگر مییل بم غذا تداشمم. 

 ایزجا دیگر هواب  برای ت س کشیدن وجود تداشت. 

 

 ۱۶#پارت_ 

 

 م  از برسا  ب د از رصا تاهار بم بزاتم ی ش 
گ
درد و خ مش

و تییل کم ارصار داشاااااااااازد باق  روز را هم با همدیگر بگذراتیم 

ا تییل سم روز دیگر برای ث ت خدا ات ن کردیم و قرار شد ت

موزش ا  م  بیاید. 
ه
 تا  بم ا
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ی تراتر از برز زهرمار  ن ن تراز کم شاااااااد  تامم چت  ساااااااوار ماشااااااای 

ماد  برای ات ج
ه
ارنساااااااااااا وت کرد  بود.ت خ بود  و خ اااااااااااا ک و ا

بود  و اتمصار می شااااید  تا تراز تززا وا   ای بم زبان بیاورد و 

تشااااااااااااااا شاااااااااااااااان توران ک
ه
زم و در گداز  ب د  بمواتم مثل یک ا

 های داغ و ت خ   ماتم غرق  کزم. 

 

اااااابچم  تراز هم ات ار کم   دان ااااااات ت اید  را بزتدنمثل پرا

ای خطااااکاااار بااادون ایز ااام     ت ااااهم کزاااد بااام روبرو چشااااااااااااااام 

 می رد. دو 
گ
 خمم بود و راتزدی

  

در ایل کم بک وق م شوساات ل م را   جوند  اتگشاات هایم را 

ک  دساااااامم را ت یم اا  شوشااااااابن میان موهایم ترو برد  و ب د  

ا  قرار داد .سااااااااااااااا وت تاااایاااد  ای تاااداشاااااااااااااااااتنتاااا داد و بیاااداد 

را  تمیگرتمم. تمی ر 
ه
 د  ا
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ر 
ه
 ؟ _تو خوشت میاد با اخ اب و روان م  بازی ک ن ا

  

همزمان با چرخاتدن ت اهم بم سااااااااااامت تراز با ل  ن خ ااااااااااا ک 

شرساااااااااااااید  و تراز تال  کرد تا با نشااااااااااااااتدن ل  زدی روی ل  

 از خ  ات مم  م کزد.  ها  

  

تراز:م  چرا باااایاااد از باااازی کردن باااا اخ ااااااااااااااااااب تو لاااذت بتک  

 قربوتت بر ؟  

  

ب 
ه
تیسااااااار کم در وجود  شااااااا  م   کشاااااااید ا

ه
رام  برای ا

ه
ل   ا

 نشدنبراا شد  سما  و با  دای ب زدتری غرند : 

  

ن تما   _یم دلیلنتبط یم دلیل بیار کم چرا با وجود دون ااااااااااااااای 

تامم تاهار ززابن با برساااااااااااااا  و تییل بر   ااااااااااااااساااااااااااااوت های م  ش

 چیدی؟  
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ن را تورا باال داد تا  اادای ترناد   شااوشاام های تیمم باز ماشاای 

بم گو  راتزد  هاب  کم کزارمان در تراتیک بودتد ترساااااااااااااااد و 

 ب د ل  بم توجیم گشود: 

  

تراز:خزان جاننخونزدلم باور ک  تب اات  م  تبود.برسااا  بزم 

هااااااار رو چزااااااارتاااااااب  بااااااا هم زتااااااگ زد و از  خواساااااااااااااااااااات تااااااا تااااااا

ورنمنمزم تو رودرباااااا  ااااااااااااااا   گت  کرد  و تمون ااااااااااااااامم بز  ب 

 جواب رد بد . 

  

توتاااای   تم تززا قات م ت رد ب کم درجم خ اااا ات مم را  ااااد 

 پ م باالتر برد. 

  

_تراز برا  ا اااال مزم تو ااات کم تو می وای با برساااا  و تییل 

نباهاشاااون برینباهاشاااون بیاینقرار ب ذارن  و در ارت اط باشر

ن  یا هر  ار دیگم اینش سوزبن برا  اهمیت تاهار کوتت کزی 

 .  88



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

تدار .ویل  ش تداشااا   م  رو تو خمل اتجا  شااااد  قرار بدی 

 می زیم؟ 

  

نز شااااادن بود اما خییل بزت  از م  ب د بود   اااااتک  در  ا  لتک

روی اخ اااااااااااا.  ت ااااااااااا ط داشااااااااااامم باشاااااااااااد.پاکت سااااااااااای ار  را 

ون    برداشااااااات و هماتطور کم تخ سااااااای اری را از  داخ   بت 

 ب داد: کشید جوا

  

؟بابا  تراز:خزان موشااااااااااااام ایزبدر برابر تییل اارد تداشااااااااااااامم باشر

اون دخت  تو رو مثل خواهر واق و  دوساااااااااات دار نتو رو کم 

میبیزم ات ار خداشاااااااااااااااو دید نهر اری می زم تا یکم با تو وقت 

بگاااااذروتاااامنسر موشااااااااااااااااااام اگااااام تو هم یکم بااااااهااااا  مزربون تر 

؟تبا  تز رت   بد ؟ از پدرت رو تییل باید پس باشر
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ن  رت  برای دیواتم شاااااااااااادتم  اقن بودندر یک ل صم بم  همی 

جزون رساااااید نک  دسااااات هایم را چزدبار م کم و بر در بر 

 بم داشبورد کوبید  و ترناد کشید : 

  

_م  تمی وا  تییل خواهر  بااااشااااااااااااااااامنتمی وا  می زیم؟تییل 

ود نتییل مردی بوشت  از ایز م م  دخت  پدر  باشم دخت   ب

 
گ
تمنتییل و مادر  رو کم زتدی ن  م  رو ت ا  کرد  بابا  ااااااااااااااادا مت 

 
گ
 رو ت اااا   کردن کم مرگ م  و مادر  شااادنو تو میش

گ
زتدی

 تییل ت اید تبا  تز ر  از پدر  رو پس بد ؟ 

  

 تکان داد.با پک 
گ
سااااااااای ار  را روشااااااااا  کرد و ش  را با  التش

ن را   شر کرد. اویل کم بم سی ار زد دود تضای ماشی 

  

بن خزان اماااا خودتم تااام  تراز:تو همااام ی ن ای   را هاااا رو مت 

ایط اون دخت   دلاات میاادوبن کاام تییل هیا گزااایه تاادار .تو شر
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نتییل رو   بیمار  و بم جز ما هیا دوساااااا   توی  رو میدوبن

 زتدگو  تدار نپس چرا جای ایز م... 

 

 ۱۷#پارت_ 

 

   رت  را با باال بردن  دایم تیمم تما  گذاشمم: 

  

ااااااااااااااد  سااااااااااااااااات؟باام م  چاام کاام دوسااااااااااااااا    _باام م  چاام کاام اترا

 تییل ا ؟تییل هزار ت ر رو 
گ
تدار ؟بابا مگم م  م اااااااااااااااو  زتدی

 دور خود  دار  م  کیو دار  تراز؟م  کیو دار ؟ 

  

با دل وری ت اهم کردنل  زد ت خ و کوچش زد و با  اااااااااااااااادای 

را  گ ت: 
ه
 ا

  

 تراز:م   ال بم چشمت تمیا  مگم تم؟ 
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گرنم کزم اما گرنم کردن را سااا  ها بود کم از  واساات  دلم می

یااااد برد  بود .تبط ب و بود کااام بااام ا ونم چزاااگ اتاااداخمااام 

بود و را  ت س کشیدتم را . مم بود.ت اهم را از تراز گرتمم و 

ن چزگ اتداخمم.   بم در ماشی 

   

 _بزن کزار. 

  

 ابروها   را در هم کشید و با خ  اتوت ت اهم کرد.  

  

ن ش جات. دیووتتراز:   م نشو .شی 

  

 با  دای ب زدتری ترناد زد : 

  

ن االن.   _بزت گ مم بزن کزار تراز می وا  شیاد  شم.همی 
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ن    دان اااااااااات کم تیم تواتد مات م شااااااااااود و بم زور در ماشاااااااااای 

ن را کزاری تگزم داردنبزابرای   التم شوقن کشاااااید و ب  د ماشااااای 

 تگم داشت و ق ل در را باز کرد. 

  

زباادر لج ااازی ت  .ا اااااااااااااااال م  م ااذرت می وا  زان ایتراز:خ

 باشم؟ 

  

ن شیاد   ت م ت اه  کزم کی م را برداشاااااااااامم و از ماشاااااااااای 
ه
بدون ا

ن  شاااااد .بک م طیل پشااااات ش  شیاد  شاااااد و با دور زدن ماشااااای 

 خود  را بم مباب م رساتد. 

  

ت   قربوتاات بر نم  اشاااااااااااااااا ااا  کرد  کام  تراز:خزان ایزجوری

 باهات ب   کرد  باشم؟  
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ت ا  غمگیزم را بم چشاااااااااااام های روشااااااااااااا  دوخممناتگشاااااااااااات 

 اشار  ا  را بم ق  م ی س زم ا  کوبید  و گ مم: 

  

_م  م ااذرت خواهیاات رو تمی وا  تراز.تو رو تزدیااک ترن  

د  بم خود  تگم داشاااااااااااااااممنتبط اجاز  داد  تو توی زتدگیم 
ه
ا

دماااااب  کاااام روبرو  
ه
ن هماااام ی ا  چون ت ر می رد  از بی 

بموبن

. قرار دا  رن تو یم ت ر  داقل کرا م ن

  

اتگشاااااااامان  را دور ما دساااااااامم   بم کرد و بک م طیل جواب 

 داد: 

  

ممنالبمااام کااام کرا تو ا  خزاننی از تو برای م  تراز:ه ااااااااااااااا

خم؟  
ه
 مزم تر  ا
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ون کشید  و با تکان دادن ش   ن اتگشمان  بت  دسمم را از بی 

تا ااااا م بم نشااااااتم ی تاسااااا  قد  بم خب  برداشااااامم و از او 

 گرتمم. 

  

 _دیگم ایزطور بم تصر تمیاد. 

 

زد و گ مم و ب د روی پاشاااااازم ی پا چرخید  و با قد  هاب  ب   

شنااااع از تراز تا اااااااااا م گرتمم و پشاااااااااات ش گذاشاااااااااامم .دیگر 

دت الم تیامدن  دان ااااات کم اگر دت الم بیاید و ب   را ادامم 

دهااااد هردونماااان  را هاااااب  خواهیم زد کاااام تااااا اباااد نشاااااااااااااااود 

ان  شان کرد.بزابرای  هماتجا ا  ماد و رتمزم را تماشا کرد. جتک

 

ممزون   و م  در اوز خ اااا اتوت و خشاااامم ب اکر ایزکار 

 بود .تیاز داشمم برای مدب  با خود  تززا باشم. 

 

 ۱۸#پارت_ 
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 تارصی:خاتم بزاور؟ المون خوبم؟ 

  

شااااااایدن  اااااادای تگران خاتم تارصی وادار  کرد تا چشاااااام باز 

ن ب زااد کزم.در کزم و ش  را  برای ت ااا  کردن باام او از روی مت 

تااگااراناا  لاا اا اازااااااااد زوری و ماا ااوی جااواب تاا ااااااااا  دلااواپااس و 

را  گ مم:  ت ون  
ه
 داد  و با  دای ا

  

ن خا  تو ت.  ر  خوبمنتبط یکم شدرد دار  چت 
ه
 _ا

  

ابروهااااااااای خو   ااااااااالا   یم بوشااااااااااااااات  در هم کشااااااااااااااایااااااااد  

ماتطور کم شااااااادتدنکی   را تورا برداشااااااات و با باز کردن  ه

 م مونات داخ   را زنر و رو می رد گ ت: 
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ورد  یا تم. 
ه
 تارصی:بذارن  ببیزم همراهم م    ا

  

رزو کرد  کام م ااااااااااااااا   همراه  
ه
جوابک تاداد  و تززاا در د  ا

باشااااااد.ش درد اماتم را برند  بود و دلی   را   دان اااااامم.ت ر 

 
ه
مد  و خیا  های ای  چزد روز و  م اشااااااامزاب  کم بم دت ال  ا

بگذراتم  بود و باخ  شااااااد  بود کم تبرن ا  ل دیروز را گرساااااازم

و همیزطور بک خوابک کم چزد شااااااا ک   شاااااااد گرن اتم را گرتمم 

بودنهمم و همم دست بم دست همدیگر داد  بودتد تا  اال 

 مرا است  ای  شدرد ل ز   کززد. 

  

تارصی:خاتم بزاور جان ای  م ااااااااااااا   رو ب ورن   المون رو 

 م. بزت  می ز

  

بک 
ه
ن ای   را لیوان شر از ا  را بم همرا  تارصی بود کم با گ ی 

ن گذاشاااااااات و م  در  . ااااااااامم ی قر  م ااااااااا  نمباب م روی مت 

جوا.  تززا توان مم ل  زد کوچش بزتم.بک م طیل . مم ی 
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ن با دسااااااااات  قر  را برداشااااااااامم و ب د از ثاتیم هاب    زجار رتی 

ب   هااااااای لرزاتمنبااااااز  کرد  و ب ااااااد باااااام همرا  مباااااادار 
ه
 یم ا

 قورت  داد . 

  

ه مم ای   گذشااات.یک ه مم ای از قزر  با تراز تبرن ا یک 

ن  تماس و شیا  و مالقاب  گذشااااااااااااااامم بود.از  کم بدون کوچ ت 

ایز م در ای  مدت پا شیچم نشاااااد  بود تم تززا تارا ت تبود  

ب کااام ممزون  هم بود .خ ااااااااااااااا ااااتی   کااام باااا یاااک   ااااااااااااااااااب 

ار اساااااااااات دو ساااااااااام روزی شاتگشاااااااااا   ت ر کرد  بود  تبط قر 

ز هم با قدرت پابرجا کو  ب شااااد  اال ب د از یک ه مم هزو 

 بود. 

  

مد  بودتد 
ه
موزشاااا ا  ا

ه
تییل ساااام روز شو  بم همرا  برسااااا  بم ا

د  ی تااااایااااایل ثااااا اااااااات تااااااااا  کااااارد   اااااااااااااار و بااااارای  اااااالس زبااااااااان ترا

بودتاااااد.برخالا تماااااا  تال  هاااااای م  برای بزااااااتااااام تراشر و 

خر  هم موتش شااااااااااااااااااد  بو 
ه
د تااااا برتاااااماااام ی  الس ترارنتییل ا

موزشاااااااااااا ا  داشاااااااااااامم هماهزگ 
ه
ها   را با روزهاب  کم م  در ا
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  بدان م زا بود کم قرار بود از ای  بم ب د بوشااااااااات  با کزد و ای

 او مالقات داشمم باشم. 

  

رابطم ا  با برسااااااااا   یم برایم خجی  بودنبرسااااااااا  بوشاااااااات  از 

بود.تا ایز م شوهر تییل بم تصر برسد ات ار کم پدر و قیم ا  

جااااااب  کااااام تییل     برای ث ااااات تاااااام  هم ارصار کرد  بود 

مد  بود مدرسم  برسا  کزار   ضور داشمم
ه
باشدنات ار کم ا

 ای کم  ضور اولیا در  اج اری بود. 

  

مد دت ال .هزوز 
ه
تییل را خود    رسااااااااااااااااتدنخود  هم   ا

یا ب د از خبد در خاتم برساااااا  سااااااک  شاااااد  
ه
ختک تداشااااامم کم ا

   اتااااااد یااااااا ا
گ
یز اااااام تییل هزوز در خاااااااتاااااام ی پاااااادر م  زتاااااادی

اور داشااااااامم ب ید کزد.هرچزد با شااااااازاخ   کم از بزم  خان بز

خواتد  ا  ق ل از  میدان ااااااااااااااامم کم اجاز  داد  باشااااااااااااااااد دخت 

 برگذاری مراسم ازدواز با شوهر خبدی ا  هم اتم شود. 
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گوشر ا  کم چزد ساااااااااااخ     شااااااااااد بدون چک کردن  روی 

ن رهااا کرد  بود  را برداشااااااااااااااامم و  ااااااااااااااا  اام ا  را روشااااااااااااااا   مت 

 ا کرد .کبش م مو  توتی ی شااااا  خا  تد
گ
 اشااااامم.در زتدی

یک تراز باق  ماتد  بود کم او را هم یک ه مم ای   شاااااااااد از 

 خود  دور کرد  بود . 

  

ن قرار داد  و ش  را  یه کشاااااااااااااااید  و گوشر را دوبار  روی مت 
ه
ا

را
ه
  شاابیبم میان دساات هایم گرتمم.با ش اتگشاات هایم بم ا

هاااایم را مااااساااااااااااااااااا  داد  تاااا شااااااااااااااااااایاااد بمواتم  یم از دردشاااااااااااااااااان 

ر واقع نشااااد  بودنشاااااید بزت  بود بکاهم.    م اااا   هم موث

 یک م    دیگر هم می ورد . 

  

نش   موزان بم داخل دتت 
ه
با ورود خجوالتم ی یش از دان  ا

شااا مم و ترساااید  بود و 
ه
را باال گرتمم و ت اهم را ساااما  داد .ا

ت س ت س   زد.مرا کم دید قد  ج و گذاشاات و بم ساا    

ش مم و شاسیمم ای گ ت: 
ه
 با ل   ا
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خااااتم بزااااور...خااااتم بزااااور توروخااادا بیاااای نخواهرتون تییل _ 

 خاتم بیزو  شدن. 

 

 ۱۹#پارت_ 

 

 

ن جم م ی کوتا  برای ایز م ق  م شاسااااااااااااااایمم  شاااااااااااااااایدن همی 

خود  را بااااام در و دیوار سااااااااااااااا زااااام ا  ب وباااااد  ااااااقن بود.دیگر 

ت زمید  کم چم شااااااااااااااااد و چم شااااااااااااااااید نهمیزبدر میداتم کم 

و با پاهاب  کم برای و شاااااااااااااات زد  و تگران از جا ب زد شااااااااااااااد  

زودتر رساااااااااایدن بم مب ااااااااااد از همدیگر ساااااااااا بت میگرتمزد بم 

 سمت  الس تییل دوند . 

 

بم چزارچوب در  الس کم رساااااااااااااید  با دیدن تییل کم بیزو  

ن دراز کشید  بود و دور تا دور   موزان شر روی زمی 
ه
را دان  ا
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کرد  بودتد تگرابن ا  شاادت گرتت.تورا ج و دوند  و با کزار 

ن زاتو زدن ببیم خود   را بم تییل رسااااااااااااااااتد  و کزار  روی زمی 

 زد . 

  

مااااااتطور کااااام بااااادن  اااااااااااااااورت  را لمس کرد نیخ کرد  بود. ه

شد  را بم ساااااامت خود    کشااااااید  ت اهم را بم اسااااااماد  

 دوخمم و با تگرابن شرسید : 

  

 _خاتم س یدینتییل یزو چ  شد؟چرا بیزو  شد ؟  

  

 دساپاچم و ترسید  جواب داد: 

سااااااااااا یدی:ب دا تمیدوتم سر شاااااااااااد خاتم بزاورن ال  خوب 

 بود یزو بیزو  شد. 

شرناااااد  ی تییل داد  و  دوباااااار  ت ااااااهم را بااااام  اااااااااااااااورت رتاااااگ

د نخطاااب باام  ن باام مت  را  باام  اااااااااااااااورت  رصن
ه
هماااتطور کاام باام ا

 س یدی گ مم: 
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ن زتگ بزتید اور انسنشنااااع. د ب_زو   اشی 

  

بک م طیل شی بم نشاااااااااااااااااتم ی تایید تکان داد و ب د از روی 

د.  ورت شد تییل را  ن ب زد شد تا با اور انس تماس بگت  زمی 

 م تواز  کرد  و با تگرابن اس

 را  دا زد . 

  

 _تییل؟تییل جان  دای م  رو موشزوی؟ 

  

ای تداشاااااامم جز  ااااااادا زدن اسااااااام  تاید  ای تداشاااااات.چار  

مبوالنس دتدان روی جگر بگذار .و ایز م تا زمان رسااااااااااااااایدن 
ه
ا

ن ل صاااااتن    ثاااااتیاااام ای 
ه
تبط خاااادا میاااادان اااااااااااااااااات کاااام در ا

  بوری کردن چبدر برایم س ت بود. 
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                                       *** 

 

 ا  روزی ترا برسااااااد کم 
گ
هرگز ت ر  را هم تیم کرد  در زتدی

 ااا  تییل باااشااااااااااااااامنبرای م  تییل هموشاااااااااااااااام  تگران و دلواپس

د  هااای زنااادی را در 
ه
ی بود کاام ا  ا  داشاااااااااااااااات تااا دخت 

گ
زتاادی

تگران  شاااااوتد پس تیازی بم تگرابن م  تداشااااات.اما  اال دو 

 رسااید  ساااخ   موشااد کم از شاادت تگرابن برا
گ
ی او بم دیواتش

 بود  و     یک ل صم از کزار ت ا  ُجم ت ورد  بود . 

 

موزشاااااا ا  رسااااااید وق   اور انس بم
ه
  بود مموجم شااااااد  بودتد ا

کم تییل دچار اتت تشااار شاادیدی شااد  کم اگر  یم دیرتر بم 

ابن ش   قاااابااال جتک سااااااااااااااایااادتاااد مم   بود بالی غت  داد  مت 

اد  ی درجم اول  را ختک بیاید.از م  خواساااااامم بودتد تا خاتو 

ن ایز م خواهر  ه ااااااااااااااامم قات شاااااااااااااااان کرد   کزم و م  با گ ی 

اتم در کزار  بماتمنو  اال بوشت  از یک بود  کم خود  میمو 

 سااااااخت بود کم ایزجا کزار ت ا  نشااااا ااااامم بود  و اتمصار  

 کشید  تا شم  تما  شود و بیدار شود. 

 .  104



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

  

بااااام دکت  گ مااااام بود کااااام  اااااال  خوب اساااااااااااااااااااات و بااااام موقع 

ن هم خیالم را  یم را ت کرد   بیمارسااااااامان رسااااااااتدیم نهمی 

ا  کم خوش  ماتم  بود اما باز هم دلواپ   بود .از گوشر 

پ اااووردی تداشااات شااامار  ی برساااا  را برداشااامم بود  و  ا  

تبدر ترسااااااااااید  بود و تییل را بم او ختک داد
ه
  بود نمرد بیچار  ا

ن بم دسااااااااااپاچم شاااااااااد  بود کم     ت زمید  چطور تماساااااااااما

پایان رساااااااااااااااید  بود.تززا ق ل از قطع کردن  از م  خواه  

ن خاتم ختک  کرد  بود تا بد شاااااااااادن  ا  تییل را بم پدر  و مزی 

تدهم و تگرانشاااااااااان ت زمنو م  هم کبش خواسااااااااامم ا  خمل 

 کرد  بود . 

  

ن  یه کشااید  و ت اهم را بم باقیماتد  ی ش  تییل دوخمم.چت 
ه
ا

تماااتااد  بود امااا ب اااکر تاااکیااد زنااادی تااا تمااا  شااااااااااااااااادن  باااق  

شرسااااااااااااااامار  روی تزد ت ردن شخت قطرات ش نزمان تما  

  شد. شدن  قرار بود کو  ب
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 ۲۰#پارت_ 

 

با شاااااااااااااایدن  ااااااااااااادای قد  هاب  کم شاسااااااااااااایمم و خجوالتم بم 

داخل اتاا کشااید  شاادتد ت اهم را از ش  گرتمم و بم ساامت 

د  در چرخاتد .با دیدن برساااااا  کم توی چزارچوب در ا  اااااما

دنتورا از روی  ن بود و ا ممااااال ب ااااکر دونااادن ت س ت س مت 

دیدتم بک ت ت ب زد شاااااااااااااااد  و  امال بم ساااااااااااااااما  چرخید .با 

ماا ااطاایل باااااااام سااااااااااااااااماااااااات تاا اااااااات تاایاایل دونااااااااد و کاازااااااااار تاا اااااااات 

را  روی گوتم ی تییل کشاااید و آر 
ه
ا  زمزمم ا  ااامادندساااا  را ا

 کرد: 

 برسا :سر شدی یزو دورت بگرد . 

  

و ت ا  تگران  را بم  اااااااااااااااورت م  و ب د ش  را باال گرتت 

داد تا جوابک بم سااااااااااااوال  بدهم.ل  زد کوچک و م وی زد  

 و گ مم: 
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شااادید داشااات اما االن  ال  خوبمنی ار بزو  تشاااار _اتت 

اومد اما ات ار خییل خ ااااااااااااااامم بود و دوبار  خوابید.خطر رتع 

 شد  تگران ت اشید. 

  

با ایز م هزوز هم گر  ی میان ابروها   م و نشااااااااااااااد  بود و 

ساااااااااااود  ای 
ه
دنت س کوتا  و ا ن  در چشااااااااااام ها   موز مت 

تگرابن

زاد تییل را 
ه
توی دسا  گرتت کشید و  اا ا  ماد.دست ا

و هماتطور کم با شاتگشت ش ا  پشت دسا  را تواز  

 می رد گ ت: 

  

موزشاااااااااا ا   ال  خوب 
ه
برسااااااااااا :خود   اااااااااابح رسااااااااااوتدم  ا

ی تگ ت؟  ب ن   چت 
 ودنتمی زمم چرا یزو ایزجوری شدندکت 

  

 را هاااب  کاام دکت  زد  بود را یااک دور در ذهزم مرور کرد  

 و ب د جواب داد : 
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ن خا س   تو ااااااااااااااات و ا مم_گ ت کم چت  اال تاشر از اسااااااااااااااات 

س و بک خوابک 
شدید و  مبود خوابم...تییل ای  چزد روز است 

 داشمم؟ 

  

ل صم ای بم ت ر ترو رتت و ب د با  با چزر  ای در هم رتمم

 تارا    گ ت: 

  

ن خاسااااااام اری و تامزدی و خبد ما خییل  برساااااااا :تا اااااا م ی بی 

ن خییل ت اات  م بود و تییل ای  ماادت ب اااکر برتاااماام هااامو 

ن  س داشااااااتنت ر می زم ب اکر همی 
تشااااااار بود و مدا  اساااااات 

 بود  باشم. 

  

یح داد  در جوا.  شی بم نشااااااتم ی تایید تکان داد  و ترج

کم  را دیگری تزتم.برسا  هم ات ار کم بم ادامم ی مکالمم 

خالقم ای تداشااااااااتنل م ی ت ت نشاااااااا اااااااات و دساااااااات تییل را 

را  بوساااااااای
ه
د. س کرد  کم بزت  ساااااااامت ل  ها   برد و بم ا
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ت م  رقن بزتم با 
ه
اساااات تززا شااااان بگذار نای  بود کم بدون ا

ه اااااامم ت ت را دور زد  و بم ساااااامت در ات
ه
اا قد  قد  هاب  ا

برداشممناما هزوز چزد قد  بوشت  برتداشمم بود  کم  دای 

 برسا  از پشت ش م اک  قرار  داد: 

  

 برسا :خزان خاتم؟ 

  

ن ت اهم بم چزا  اااااااااااااااماد  و چرخید  ساااااااااااااااما   ر  و با دوخی 

ا ناتمصار کشاااااااااااااید  تا جم م ا  را بم پایان برسااااااااااااااتد.ل  زد 

 گر  زد و گ ت: 

  

  . ن  برسا :ممزون کم کزار تییل موتدی  و تززا  تذاشمی 

  

مد کم 
ه
تیم دان مم باید در جوا.  چم بگونمن مت  شو    ا

ن هم تجربم  کیساااااااا بابت  اری از م  تشاااااااا ر کزد و برای همی 

 موق یت هاب  تداشاامم.خ ااو ااا کم  اال ی زن
ن ادی در چزی 
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ز موتاااااااااااااااوع ماتدتم کزار تییل و  مک بم او بودن اری کم هرگ

 اتمصار اتجا  دادن  را از خود  تداشمم. 

در تزایت بم زور ل  زدی روی ل  هایم نشااااااااااااااااتد  کم     

شک داشمم شبیم یک ل  زد واقیع باشدنش  را برای برسا  

ن جم اام ی کوتااا  "خواه  می زم" تکااان داد  و ب ااد بااا   گ ی 

ون زد .   ت اهم را از او گرتمم و با قد  هاب  شنااااع از اتاا بت 

 

 ۲۱رت_ #پا

 

 

باااا خروجم از اتااااا پ ااا  هاااایم را برای ثااااتیااام هااااب  روی هم 

د  و ب اااااد روی یش از  ااااااااااااااازااااادیل هاااااای اتمصاااااار راهرو  اااااااااااااار ترا

نشاااااااااااا اااااااااااامم.اتگشاااااااااااات هایم را در  د تا اااااااااااال میان زاتوهایم 

ا و تاااااااااب داد  و ت اااااااااهم را باااااااام ک   هااااااااایم بزماااااااادیگر شی

دوخمم. اال کم برسااااااااا  ایزجا بودنمزطف  بود کم م  از ایزجا 
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ناما باز هم ا  اااااش تاشااااازاخمم وادار  می رد تا بماتم و برو 

 اگر  مش از  ساخمم بود درناااا  ت زم. 

  

 ااااا نشااا ااامم و با ت یم دادن پشااامم بم  ااازدیلنت اهم را بم 

از راهروی مباااب م خبور   کردتااد شرسااااااااااااااامااارهاااب  کاام گز ااایه 

و  دوخمم.ذهزم باز هم برگشاااااااااااااات ساااااااااااااامت رابطم ی برسااااااااااااااا 

تام ق  م ت ر می رد  کام تییل خود  را  تییل.تا ق ال از امروز 

ی جورهاب  بم برساااااا  اتداخمم و رابطم شاااااان از کرا برسااااا  

سااااااااااااااااادناماااا دقاااایف  ق ااال باااا دیااادن تگرابن   یم شد بااام تصر مت 

تییل ت ا  می رد و چطور دساااااا  را برساااااا  و ایز م چطور بم 

بوساااااااید  بود ایمان شیدا کرد  بود  کم او هم تییل را دوسااااااات 

 دارد. 

  

ن برایم ا  ااااااااس خجی ک بودنتاشااااااازاخمم تبود د
وسااااااات داشااااااای 

ن  ی از دوسااااااات داشااااااای  ن  کم هزوز چت 
چون ساااااااا  ها ق لنزمابن

 ا  برای مدب  کوتا  
گ
تمیدان اااممندر سااایا  ترن  روزهای زتدی

ن روزهاااا ات ااااار کاااام می یون هاااا تجربااام ا  کرد
ه
  بود .اماااا از ا
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ساااااااااااااااا  گذشااااااااااااااامم بود و م  جز خاکر  ای م و و غ ار گرتمم 

ی ن ورد .  چت 
ه
 از آن بم خاکر تیم ا

 

ن دیگر بم یاد تداشاااااامم کم کیساااااا را از تم د  دوساااااات 
ه
ب د از ا

داشاااامم باشاااام.پدر  را دوساااات تداشااااممنخاتواد  ا  را دوساااات 

با کیسااااا دوسااااات شاااااو  و تداشاااااممنهیچوقت تموان ااااامم بود  

یا تراز را دوست دار  یا تززا بم او خادت 
ه
    تمیدان مم کم ا

ن  تماشااااااااااای رابطم ی خاشااااااااااباتم ی دیگران کرد  ا .برای همی 

برایم خجی  بود و م ذبم می رد.باخ  موشد دلمرد  بودتم 

ار تر شو .  ن ی ا  بت 
 خاک ت 

گ
 را بوشت  لمس کزم و از زتدی

  

 ن خوبم؟ برسا :خزان خاتمن المو 

  

شااااااایدن  اااااادای تاگزابن برسااااااا  از تا اااااا م ای تزدیک باخ  

زمااااان  ااااا  شاااااااااااااااااااد تااااا اتکااااار  را باااام خباااا  هاااال باااادهم و باااام 
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برگرد .ت اهم را بم سمت او کم کزار  زدیل ا  ش پا ا  ماد  

 بود دوخمم و با ت  م کوچش جواب داد : 

  

 _خوبم.تییل بیدار شد ؟  

  

 تکان داد و گ ت:  در جوابم شی بم نشاتم ی تایید 

  

ر  تاز  بیدار شاااد نشم  هم تمو  شاااد نم  مت   تا 
ه
برساااا :ا

شم  رو جاااادا کزاااام و  ااااارهااااای  از شرسااااااااااااااامااااار  ب وا  بیاااااد 

ترخی ااااااااااااااا  رو هم اتجاااا  باااد .مم زااام چزاااد دقیبااام کزاااار  

 بموتید؟ 

 

ماااااااااتاااااااام بود کاااااااام تموان ااااااااااااااامم م ااااااااال     تباااااااادر م ت 
ه
ل ا  ا

کردن   کزمنهرچزااااااااد کاااااااام از ابماااااااادا هم ق ااااااااااااااااااااااد م ااااااااال اااااااات

تداشممنبزر ا  ایزجا ماتد  بود  تا اگر  مش از  ساخمم بود 

 ب زد شد  و گ مم:   کوتایه از جا اتجا  دهم.با بازد
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 _آر  م  کزار  میموتم تگران ت اشید. 

  

ل  زد شر از قدردابن ت ون م داد و ب د از ایز م تشااااا ر کرد از 

شت.م  کزار  رد شد و بم سمت ا  م ا  شرسماری قد  بردا

هم با جا بم جا کردن بزد کی م روی شاااااتم ا  قد  هایم را بم 

 سمت اتاا تییل کج کرد . 

 

با ورود  بم اتاانتییل کم با چشااااااااااام هاب  تیمم باز بم ساااااااااااب  

د ش چرخاتد سممم و ت اهم کرد.با دیدتم تورا خت   ماتد  بو 

ل  زد بک رمف  روی ل  ها   تب  . ااااااات و دساااااااا  را بم 

 . سممم دراز کرد 

را  دساااااااااااااااا  را 
ه
ج وتر رتمم و با ا  ااااااااااااااامادن کزار ت ا  بم ا

 گرتمم و با ل  زدی بم چزر  ا  خت   شد .  

  

ترسوتدی.     مارو  کب  _  ا 
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ه ااااااااااااااامم 
ه
گ مم و ل  زد روی ل  های تییل شررتگ تر شاااااااااااااااد.ا

د و با  دای ت یفن جواب داد:    دسمم را توی دسا  ترر

  

بجک خزاننا اااااااااااااااال 
ه
ت زمیاااد  یزو سر تییل:م اااذرت می وا  ا

 شد. 

  

هماتطور کم ل م ی ت ت   نشااااااااااااااا ااااااااااااااامم در جوا.  ل  زد 

 کوچش زد  و گ مم: 

  

  
ه
وردیناز هو  و _ای  چزااد وقماام خییل باام خودت تشاااااااااااااااااار ا

 والی شوهر کردن تزدیک بود خودتو ب یسر دخت  شوهری. 

  

ن هم باخ   ایا ار با  ااااااااااااااادای ب زدی بم  رتم خزدید و همی 

را  بدن  را روی ت ت باالتر شااااااااااااااااد کم بم شتم بی م
ه
د.بم ا
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د با ت ایه کشااااااید و در ایل کم پشااااااا  را بم هدبور  ن د ت یم مت 

 شر از م  ت ت اهم کرد و گ ت:  

  

ییل:برسااااااااااااااااا  گ اات کاام تمااا  ماادت تو کزااار  موتاادینممزون ت

بجک خزاننبوشت  از یم دتیا ای   ارت برا  ارز  دار . 
ه
 ا

  

ن  مت 
ه
و باااز هم م ااذب  باااز هم شاااااااااااااااایاادن  را هااای م  اات ا

از تییل دزدید  و هماتطور کم بم ات ااااااا  شاااااادن م .ت اهم را 

 دست هایمان خت   شد  بود  گ مم: 

  

خرت
ه
باشاااااااااااااامنم   و اااااااااااااا م تگران شاااااااااااااادن  _امیدوار  دت م ا

 تدار . 

  

ت ام ل زم ت خ بود اماا تییل خزادیاد و دسااااااااااااااامم را م کم تر 
ه
باا ا

د.ای  دخت  هرگز از م  دل ور تیم   شد. توی دسا  ترر
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ل صاب  ب د برسااااااااا  بم همرا  شرساااااااامار وارد اتاا شاااااااادتد و بم 

مکالمم ی م  و تییل پایان دادتد.شرساااااااامار ش  تما  شااااااااد  ی 

رزوی سالم   اتاا را تر  کرد. 
ه
 تییل را  المپ کرد و ب د از ا

 

را  از روی ت ت ب زد شااد و شااال  
ه
با  مک برسااا نتییل بم ا

ن دو ت 
ه
ون ر بااام را ش  کردنهمااااتطور کااام ا را  از اتااااا بت 

ه
ا

  زدتد م  هم بک  ااااادا بم دت الشاااااان قد  برداشااااامم.در ت ر 

ای  بود  کم باید از تراز ب واهم دت الم بیاید یا ایز م تاکیس 

 بگت   کم شایدن  دای برسا  مرا از اتکار  خارز کرد. 

 

 ۲۲#پارت_ 

 

ساااااااااااوتم خوتمنلط ا  برسااااااااااااا :خزان خاتم م  او  شااااااااااااما رو مت 

  سوار شید. 
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ت ار کم ت ر  را خواتد  بود.با تردید ت اه  کرد  و شی بم ا

 نشاتم ی م ال ت تکان داد . 

  

_تم م  خود  مت  نبزت   شاااما زودتر تییل رو برساااوتید خوتم 

ا ت کزم.   تا است 

  

همااااتطور کااام بااام تییل  ماااک می رد تاااا روی  ااااااااااااااازااادیل خبااا  

ن باش زد جواب داد:   ماشی 

  

  تییل بودی ن اال در ق ا  مواظ برسا :شما لط  کردی  و 

م بامون ای  تززااا  ااارناام کاام میموتم اتجااا  بااد نلط ااا ساااااااااااااااوار 

 شید. 

  

گ ت و ب د در ج و را برایم باز کرد و مزمصر ماتد تا ساااااااااااااااوار 

ن م ال    ت رد نقد  ج و گذاشاااامم و ب د 
ه
شااااو .بوشاااات  از ا

ن شااااااد  و با چرخاتدن ش  بم ساااااامت خب  بم  سااااااوار ماشاااااای 
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هاب  . مم ش  را بم شوشم چ  اتد  بود چشم  تییل کم با 

 ت ا  کرد . 

 

ن را روشاا  کرد و  ل صم ای ب د برسااا  هم سااوار شااد و ماشاای 

درس 
ه
درس خاتم ا  را  شرساااااااااااید و ب د از آت م ا

ه
 رکت کردیم.ا

 را برا   بازگو کرد  ترمان را چرخاتد و ت یت  م ت  داد. 

  

ن در ساا وت م و ترو رتمم بودنتییل دو  خوابید  بار  ماشاای 

ن تداشاااااااااااااااایم.ب د از  بود و م  و برسااااااااااااااااا  هم  رقن برای گ ی 

ایز م م اااات   تبرن ا کوالبن پشااات ش گذاشااامم شااادندر ایل 

 کم ت اهم را م مبیما بم روبرو دوخمم بود  شرسید : 

  

ن کم  ا  تییل بد شد  بود؟   ن خاتم میگی   __بم پدر  و مزی 

  

د و ب د ت اه  چرخاتش  را برای ثاتیم ای کوتا  بم سممم 

یزم بم تییل دوخت و جواب داد: 
ه
 را از ا
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م   م  خوتم خود ناگم با ای   ا  بتک برساااااااا :امشااااااا  میتک

ن خاتم تگران  موش .   خوتم پدرتون و مزی 

  

مم جااااااا  ابروهاااااااایم را بااااااااال اتاااااااداخمم و ت ااااااااه  کرد .پس 

هماتطور کم  دس زد  بودتد تییل و برساااااااااااااااا  هزوز هم اتم 

 . نشد  بودتد 

  

_باام م  رب  تاادار  ای  موتاااااااااااااااوع امااانت ر   کزیااد پاادر  بااا 

ایز م تییل شااا  رو توی خوتم ی شاااما بگذروتم مشاااکیل شیدا 

 تمی زم؟ 

  

ایه کاااااام   دان ااااااااااااااامم در جوابم ل  زااااااد م وی زد و بااااااا ت اااااا

خواهیسااااااار پشااااااااا  شززان شااااااااد  بود بم چزر  ا  خت   شااااااااد و 

 گ ت: 
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یم امانخییل خوب برسااااا :ا مماال درخواساااات خییل تا بم جای

ن  ن  موشاااااام اگم شااااااما با مزی  ن  و بزشااااااون بگی  خاتم تماس بگت 

کم تییل امشاااا  خوتم ی شااااما میموتم.ایزجوری هم تگران  

 تم ی م  بموتم. تموش  و هم ایز م تمی زم  قرار  خو 

  

ن چزر  ا  را در هم کشااااااااااااااایاد  و گوتام ا  را از  مردد و تاامطمی 

رسا  چزدان هم تا داخل ااز گرتمم.  دان مم کم خواه  ب

د  ا  بااااااااا  باااااااام جااااااااا تبود.پاااااااادر م  برخالا ارت اااااااااط گ ااااااااااااااات 

ت و مطمازا برای برسااااااااا  جام منذه   امال سااااااااز   ای داشاااااااا

ط گذاشاااااامم بود کم ق ل از خروش  ش تززا ماتدن با تییل  شر

ن خاتم هموشااااااااااااااام ی خدا مشاااااااااااااااکل را   هم مزی 
تداردناز کرقن

  با تشاار خون باال داشات و اگر از بد شادن  ا  تک دخت  

ختک   شااد ا مماال ت ر ب دی کم پا   بم بیمارساامان باز   

بم خاتم ی پدر  برای امشااااا   شاااااد او بودنبزابرای  بردن تییل

ناااا  دروغ  ایااااااااد  ی خاااااوبک باااااااام تاااااصااااار تااااایم رسااااااااااااااااااایااااااااد و بااااازااااات 

نمات  دن  در خاتم م  بود. م     
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 _مشکیل تدار نم  بزشون شیا  مید . 

  

 تو 
گ
ساااااااااااودی

ه
را روی ل  های برساااااااااااا  گ مم و ل  زدی از ش ا

 تب  . ت. 

  

 برسا :واق ا ازتون ممزوتم خزان خاتم. 

  

در جوا.  ل  زاااااد کوچش زد  و ب اااااد گوشر ا  را از کی م 

ن شیامک کوتایه برای  وع بم توشاااااای  ون کشااااااید  و شر ن بت  مزی 

خاااااااتم کرد . شیااااااامم شااااااااااااااااااااااماااااال توتااااااااااااااایح خااااااا  و کوالبن 

ن ایز م تییل در خاتم م  خ وا.  برد  و تموشدنتززا بم توشی 

شاااااا  را ایزجا خواهد گذراتد اکم ا کرد  و ب د شیا  را ارسااااااا  

 کرد . 
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ن باری بود کم ب اکر تییل دروغ   گ مم اما امروز خییل  اولی 

ن باااا ر ب ااااکر او اتجاااا  داد  از  اااارهاااای دیگر را هم برای اولی 

خرنا  باشد. 
ه
 بود  و می واسمم امیدوار باشم کم ای  ا

  

اتااااد  و ب ااااد ت س خمیف  توی کی م برگردگوشر را مجااااددا 

کشااااید  و بم روبرونم چشاااام دوخمم.م اااااتت زنادی تا خاتم 

بااااق  تمااااتاااد  بود و ترجیح میاااداد  ای  زماااان را در سااااااااااااااا وت 

 بگذراتم. 

 

 ۲۳#پارت_ 

 

زتگ ت    در تضاااای خاتم وادار  کرد تا د  شیچیدن  ااادای 

 
گ
از دتیای خواب ب زم و چشااااااااااااااام هایم را باز کزم.با خ ااااااااااااااامش

روی ت ت رو  خورد  و هماتطور کم  اااااااورتم را در بالشااااااام 

د  و تال  می رد  تااا دوبااار  باام خو  اب برو  اتمصااار ترو میتک

 کشید  تا ت    قطع شود و یا  داقل روی شی امگت  برود. 
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 از چزد ثاتیم کو  ت شاااایدنتماس بم شی امگت  اتمصار  بو
شاااات 

ن خاتم  شاازای مزی 
ه
خاتم مزمبل شااد و ل صم ای ب د  اادای ا

 را شر کرد. 

  

"خزان جاااااان خونز نمااااااماااااان مزیزمنخوابیااااادی؟قربوتااااات بر  

تم باام گوشر تییل جواب تمیااد نچزااد بااار   ن هرچباادر زتااگ مت 

ن مجبور شااد   بم تو زتگ زد  اما جوابم رو تدادی برای همی 

 بزم 
گ
بااام خوتااام زتاااگ بزتم. ااالمون خوبااام؟مم زاام بااام تییل بش

 زتگ بزتم؟"

 

یه کشاااااااااااااااید  و بم تاچار  اااااااااااااااو 
ه
و با رتم را از بال  جدا کرد  ا

 روی ت ت نشااا اااممنبا شاتگشااات هایم چشااام های 
گ
خ ااامش

د  خم  ن لود  را مااااالیااااد  و ب ااااد هماااااتطور کاااام غر مت 
ه
خواب ا

ن کزار ت ت برداشمم و د مم  شد  و گوشر ت    را از روی مت 

د .   ی پاسخ را ترر
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 _سال . 

  

نبک   تبدر خ ااااااممنخ اااااا ک
ه
   و اااااا م و شد بود کم     ل زم ا

ن خااااااتم در مباااااابااااال باااااا مزرباااااابن د  خود  را هم زدناماااااا مز ی 

 جواب داد: 

  

:قربوتت بر  خواب بودی؟ب  شید بیدارت کرد .ب دا  ن مزی 

اگم تییل گوشاو  رو جواب میداد مزا م تو تیم شاد نهزوز 

 خوابم؟ 

  

ن ا وا  تییل را از م   ل صاااام ای را در گیجک ایز ااام چرا مزی 

سااااااااااااااید گذراتد  و ب د با یمی وری درویعن کم د شاااااااااااااا  بتر
ه
م اد ا

یه کشااید  و 
ه
ن خاتم ساااخمم بود  ا خواه  برسااا  برای مزی 

سااااااااخت ت ا  کرد .سااااااااخت تبرن ا یازد  و تیم  ااااااابح بود و تا 

ی بود و باید تا ای   ن  ساااا ر خت 
جاب  کم   دان ااامم تییل دخت 
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 موقع بیاادار   شاااااااااااااااادنپس چرا جواب ت    مااادر  را تااداد 

 بود؟ 

  

د  کم باید جوابک بم  وت ب زمان تزمیبا کوالبن شااااااااااادن سااااااااااا

ن باادهمنای  بود کاام شی تکااان داد  و ب ااد بااا  ااااااااااااااااادای  مزی 

را  گ مم: 
ه
 ا

  

نم  بیدار  می زم  ن ر  تییل هزوز خوابید  تگران  ت اشااااای 
ه
_ا

 و می م بزمون زتگ بزتم. 

  

ل  زااااد مزربااااان  را     از پشاااااااااااااااااات ت    هم میموان ااااااااااااااامم 

 : ت س را    کشید و ب د گ تببیزمن

  

ن  :مرش مااامااان جااان خیااالم رو را اات کردینالبماام همی  ن مزی 

رام  خاااااکرماااامنخییل 
ه
کاااام میاااادوتم تییل شو  تو اااام باااااخاااا  ا

 . ن  خوش الم کم شما دوتا دارن   مییم تر موشی 
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ن ل صام  بیبما تیم دان ااااااااااااااامم کام باایاد چم ا  اااااااااااااااااش 
ه
در ا

ن بار داشااااااااااااامم باشااااااااااااامنتمیدان ااااااااااااامم باید از ایز م ب رای هزارمی 

 ابن شاااااااو  یا بابت مادر م  خطاب کرد  بود خ اااااااخود  را 

 کم بم او گ مم بود  خذاب وجدان بگت  .بدون شاااااااک 
درویعن

اگر می زمیدتد کم تییل شااا  را تم شو  م نب کم در خاتم ی 

برسااا  گذراتد  بود از م  تارا ت   شاادتدنکم البمم چزدان 

 اهمی   هم برایم تداشت. 

از هر جای دیگری بود تییل کزار برسااا  ام  تر  بزر ا  جای

توجم بم  ا  بد د شاااا  تییل ا مما  تمیداد  کم ات اق   و با 

بیاشان اتماد  باشد.هرچزد اگر ات اق  اتماد  بود هم مشکیل 

تداشااااااااااااااااتنبرخالا ذه  . ااااااااااااااامم ی اکراتیاتم م  ازدواز را 

لزومم ی برقراری رابطم تیم دید  و بم تصر  دخالت دیگران 

   ر  و گ ماخاتم بود. در ای  موتوع بک اتداز  م

  

 _می م باهاتون تماس بگت  نخدا اتظ. 
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ت م مزمصر شاااااااااایدن  
ه
با همان ل   ی بزداتم گ مم و ب د بک ا

جوابک بمااااااتم بااااام تمااااااس خااااااتمااااام داد  و گوشر ت    را ش 

جاااااا   برگرداتاااااد . باااااایاااااد تییل را شیااااادا می رد  و بااااام او ختک 

دنو در میداد  کم باید   ا   ارصن تززا  با مادر  تماس بگت 

 یط با تییلنبرسا  بود. را  ارت ا

  

گوشر موبای م را برداشااااااااااامم و ب د از باز کردن ق ل  ااااااااااا  م 

خرن  
ه
وارد لو ت تماس هایم شد  و شمار  ی برسا  را کم ا

شاامار  ی لو اات تماس هایم بود گرتمم و ب د از روی ت ت 

یزم ی اتا
ه
 قم قد  برداشمم. ب زد شد  و بم سمت ا

 
ه
 اااااااااااااااماااد  و هماااتطور کاام  اااااااااااااااورت پ  کرد  و یزاام ا مباااباال ا

شااااااااااااااا ماام ا  را از تصر   گااذراتااد  مزمصر ماااتااد  کاام 
ه
موهااای ا

برساااااااااا  پاساااااااااخ تماسااااااااام را بدهد.ب د از گذشااااااااات چزد ل صم 

 شاتجا   دا   در گوشم شیچید. 
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 برسا :سال  خزان خاتم. 

  

اا بود.پس از خواب بیدار  ت رد    ااااااااااااااادا   ش ا  و قتک

 موهایم کشید  و گ مم:  بود .دس   بم

   

_ساااااال نب  شااااید مزا ممون شاااااد نمی واسااااامم  ا  تییل رو 

سم.بزت  شد ؟   بتر

  

 ا  جواب داد: 
گ
ماتم ی هموشش  با همان ل   م ت 

  

برساااااااااا :ب م خداروشااااااااا ر خییل بزت  نتاز  بیدار شاااااااااد  و دار   

    وتم   رو می ور نممزون از ا وا  شرس مون. 
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 ل  پای زم را داخل  
ه
را  م ید ناگر تییل دهاتم کشید  و بم ا

بیااااادار بود پس چرا جواب ت    هاااااای ماااااادر  را تیم داد؟ 

 سوالم خییل زود را  بم زباتم شیدا کرد.  

  

ن خااااتم چزاااد دقیبااام ی شو  بزم زتاااگ زد و _راساااااااااااااااا  م زی 

گ اات کاام تییل جواب ت    هاااشاااااااااااااااو تمیااد نتگران  بود.اگر 

ن با مادر  تماس بگت     . مم زم بز  بگی 

 

 ۲۴#پارت_ 

 

برای ل صااام ای م ااا  کرد و ب اااد ات اااار کااام گوشر را  یم از 

 گوش  تا  م داد  باشد گ ت: 

  

ن برسااا :تییل جاننگوشااوت کجاساات؟یم زتگ بم مامان  مزی 

 بزن تگراتمم. 
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یزم تا ااا م گرتمم 
ه
ت س خمیف  کشاااید  و شی تکان داد .از ا

 م: و ب د برای ایز م بم مکالمم مان پایان دهم گ م

  

 _باشمنم  بوشت  از ای  مزا ممون تموشم. 

  

تورا جواب داد:بااااااز  ممزون باااااابااااات  ماااااک دیروزتون خزان  

ان کزیم.   خاتمنامیدوار  بموتیم براتون جتک

  

ن هم ب د از ایز م  اهل ت ارا های بیزود  تبود نبرای همی 

تشااااااااااااااا ر کوتایه کرد  بم تماس خاتمم داد  و گوشر را روی 

مااااتطور کااام اتگشااااااااااااااااات هاااایم را ال بااام الی ت ااات اتاااداخمم. ه

د  قااد  هااایم را از  موهااای تیماام تر و بزم رن ماام ا  ترو میتک

ون کشید  و وارد سال   شد .  اتاا بت 
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گرسااااااااااااااازاام بود  امااا همزمااان مییل هم باام خوردن  ااااااااااااااا  اااتاام 

خاتم شد  و هماتجا  ن شتر
ه
ن بم ا تداشممنای  بود کم بی یا  رتی 

 روی تزدیک ترن  م ل نش مم. 

 

ز هم شدرد داشااااااااااااامم.د شااااااااااااا  هم تموان ااااااااااااامم بود  خوب اب

تباادر  ااابوس پشاااااااااااااااات  ااابوس دیااد  بود  کاام     
ه
ب وابم و ا

 غم تیامد  بود. برای یک ساخت هم خواب را ت بم شا

  

د  ساااا نبا وجود خوردن قر   ن  از سااات 
ب د از گذشااات بوشااات 

های م م فن کم هرکدامشان را یک دکت  تجونز کرد  بود باز 

وس ها رهایم تمی ردتد.خاکراب  کم هرروز و هر هم ای   اب

ل صم سااااااایع در ترامو  کردنشاااااااان داشااااااامم هربار قوی تر از 

ن روزهای سیا  و ثاتیم بم  ق ل بم ذهزم برمیگشازد 
ه
ثاتیم ی ا

را ماااتزاد یااک   باام ی تی م از مبااابال چشااااااااااااااام هااایم خبور   

 دادتد. 
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 ا  اتکار  را بم 
ه
دورترن  ب زد شاااادن  اااادای زتگ ت    تاخودا

با چرخاتدن ق ااااامت ذهزم ترساااااماد و هماتجا شززانشاااااان کرد. 

ون  ش  باام ساااااااااااااااماات ت    ت  ااااااااااااااام را خمیباا از سااااااااااااااا زاام ا  بت 

ن خاتم پشاااااااااااات خط ترسااااااااااااماد  و با ا مما   ایز م دوبار  مزی 

 است اتمصار کشید  تا تماس بم شی امگت  مزمبل شود. 

  

کویل ت شااااااید کم زتگ خوردن ت    بم پایان رسااااااید و تماس 

بم شی امگت  مزمبل شااااااااااد.در ساااااااااا وت بم اتمصار نشاااااااااا اااااااااامم تا 

ن در خاااتاام بویچاادنامااا زمااابن کاام هیا  ااااااااااااااااد شااااااااااااااازااای مزی 
ه
ای ا

پشت خط اممداد   داب  بم گو  ترسید و س وت ش  

شیاادا کرد بک اخمیااار تاام دلم خااایل شااااااااااااااااد.باااز هم همااان مزا م 

باااد زتااگ 
ه
ت راری ای  روزهااایم بودنهمااابن کاام ات اااار از تاااکجاااا

د.  ن  مت 

  

ه ااامم از جایم ب زد شاااد  و بم سااامت ت    قد  برداشاااممنبا 
ه
ا

ت م میدان ااااااااااااااامم قرار تو اااااااااااااااات جوابک بگت   و تبط باید بم 
ه
ا

امااا کزجکاااوی تاااشااااااااااااااازاااخماام ای مرا باام تماااس بک اخمزاااب  کزمن
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ساااااااااااااامت ت      کشاااااااااااااایدنبم امید ایز م شاااااااااااااااید ایا ار جوابک 

 درناتت کزم. 

 نبرای ل صم گوشر ت    را برداشااامم و بم سااامت گوشااام برد

را  گ مم:  ای س وت کرد  و ب د با  دای
ه
 ا

  

؟   _تو ی ه   

  

ی کم شااااااااید  یک د  و بازد  خمیف   ن جوابک تگرتممنتما  چت 

د کاااام ابروهااااایم را در هم کشااااااااااااااایااااد.گوشر را م کم تر باااام بو 

  ورتم چ  اتد  و ایا ار م  هم س وت کرد . 

 

گری ای  مزا م تاااشااااااااااااااازااخمام کاام بود کاام جز سااااااااااااااا وت  ااار دی

وقت و بک اتجا  تمیداد؟ا اااااااااااااااال هدت  از ای  تماس های 

وقت بیزود  چم بود؟چطور هم شمار  ی خاتم ا  را داشت 

ن هم در  ایل کم تبط چزد ت ر و هم شاامار  ی موبای م را 
ه
؟ا

 از اخضای خاتواد  ا  شمار  ا  را داشازد؟ 
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؟از م  سر می وای؟  بن ن  _برای سر بم م  زتگ مت 

  

د شرسااااااااید  و همزمان اال  یم بم خبا ل  ن کم   ن  ااااااااا اتوت مت 

وع کرد  بم جوندن خ ااا ک شوسااات خشاااک شاااد  ی روی  شر

  مم ای ل م.امید داشااااااااااااااامم کم  داقل ایا ار یک جواب یک  

بگت   اما زمابن کم تماس پایان یاتت و  ااااااااااااادای بوا مممد و 

زاد در گوشم پ   شد تزمید  کم امید  بک جا بود . 
ه
 ا

 

بم ت ر ترو   ااااااااا م داد  و مضاااااااااطرباتمگوشر را از  اااااااااورتم تا

رتمم.باام هیا وجاام ا  ااااااااااااااااااس خوبک باام ای  مزا م و تماااس 

 ها   تداشمم. 

 

ن   ال   میاتمان رد و بد  نشااد      با وجود ایز م کوچ ت 

ن بم  مت 
ه
بود اماا تیم دان ااااااااااااااامم چرا تمااس هاا   برایم تزادیاد ا

سیدتد؟یا شاید هم م  زنادی جدی گرتمم بودم ؟  تصر مت 

 .  135



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

 

 ۲۵ت_ #پار 

 

 تراز:خزان؟ 

  

شااااااااایدن  اااااااادای تاگزابن و دور از اتمصار تراز از پشاااااااات ش  

را  کشااااااااااید  و 
ه
باخ  شااااااااااد تا ق  م بم ی  ار  ترو برنزد.جی  ا

و شاااااااااااات زد  بم سااااااااااااما  چرخید  و ت ا  ترسااااااااااااید  ا  را بم 

 چزر  ی شدرام  دوخمم. 

در چزاااد قاااد  ا  ا  ااااااااااااااامااااد  بود و ات اااار کااام از دیااادن خ س 

 ج  شد  باشدنخت   خت   ت اهم می رد. ال م م مم 

  

 تراز:ب  شیدنترسوتدمت؟   

  

 .  136



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

شرساااااااااااااااید و م  تززا توان ااااااااااااااامم در جوا.  ابروهایم را تا  د 

امکان در هم ب شااااااااااام و مشااااااااااات تبرن ا م کیم بم ق  ااااااااااام ی 

 س زم ا  ب وبم. 

  

ش  ظاهر شااااااادینب د اتمصار داشااااااا   _مثل ج  یزو پشااااااات 

سم؟   تت 

  

اتطور کم  ک ا  ل  زدی زد و همدر جواب ل   تزد و خ ااااااااااااااا

جای مشااامم روی سااا زم ا  را میمالید قد  ج وتر گذاشااات 

 و گ ت: 

  

ی ون 
ه
تراز:ب  شاااااااااااید خونز نت ر کرد  خوابیدی ت واسااااااااااامم ا

ن   ید اتداخمم و اومد  باالناما  بزتم و بیدارت کزم واسم همی 

 دید  وساااااااط خوتم بک  رکت وا  اااااااادی و بم ت    ت ا  
وق  

ن  دات زد .   می  ن ت ج   کرد نبرای همی 
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ت ا  مشاا وی بم ت   ن کم هزوز هم در دساامم بود اتداخت و 

 ب د اتاتم کرد: 

  

 تراز:ی زتگ زد  بود کم اوتطور ماتت برد  بود؟ 

  

  م ااااااااااااااات  ت اه  را با چشاااااااااااااااماتم دت ا  کرد  و بم ت    خت  

شاااااد .دلم می واسااااات میموان ااااامم جواب درسااااا   بم ساااااوا  

    خود  هم تیم دان ااااااااااااااامم کم چم کیسااااااااااااااا  تراز بدهم اما 

وقاااات شززااااان شاااااااااااااااااااد  پشااااااااااااااااااات ای  تماااااس هااااای وقاااات و بک 

بودنبزااابرای  شاااااااااااااااااتاام ای باااال اتااداخمم و ساااااااااااااااااد  ترن  جواب 

وردن اتم اب کرد . 
ه
 مم   را برای بم زبان ا

  

 _یم مزا م بیکار.  

  

را   گ مم و 
ه
ب د ت    را ش جا   برگرداتد  و با قد  هاب  ا

 ا  م گرتمم. از تراز ت
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 _سر شد  ش   ج اومدی ایزجا؟ 

  

خاتم قد  برمیداشااامم شرساااید  و  ن شاااتر
ه
هماتطور کم بم سااامت ا

تراز باااادون اتالا وقاااات قااااد  هااااایم را دت ااااا  کرد اماااا جوابک 

 تداد. 

رتج هایمنک  
ه
پشاااااااااااات بم  اتت  ا  اااااااااااماد  و ب د با خم کردن ا

کت دساااااااااااات هایم را بم ل م های  اتت  چ اااااااااااا اتد  و با یک  ر 

مزمصر  را بم خود  را باال کشید  و روی  اتت  نش مم و ت ا  

 تراز دوخمم. 

تا ااااااااااااا م ی کوتایه کم ب زمان بود را با چزد قد  پشااااااااااااات ش 

گذاشاااااااااات و در تزایت روبرونم و در تا اااااااااا م ی میان پاهایم 

ا  اااااااامادنک  هردو دسااااااااا  را دو کرا بدتم روی ل  های 

چشااااااااام هایم خت    اتت  گذاشااااااااات و هماتطور کم با ل  زد بم 

 شد  بود جواب داد: 

  

 .  139



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

ت تزگ شاااااااااااد  بودنقزرت ایا ار یکم زنادی کو  تراز:دلم برا

 کشید. 

  

با جمع کردن ل  هایم تال  کرد  تا ل  زد تزتم و خود  را 

 بی یا  نشان دهمنیش از شاتم هایم را باال اتداخمم و گ مم: 

  

 _قزر تبود نازت خ  ابن بود نهزوز  ه مم.  

  

ر 
ه
و بااا خزاادیااد و یش از دساااااااااااااااات هااا   را از  اااتت  جاادا کرد ا  ا

زادتم روی شاااتم 
ه
تزدیک کردن اتگشاات ها   بم موهاب  کم ا

ن ها را بم سمت خب  هدایت کرد. 
ه
 هایم رن مم بودتدنا

  

ان کزم کم دیگم از  خ  ابن  تراز:خ  مزم اومد   ار  رو جتک

 .  ت اشر
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را برا   بااااااال گ ااااات و م  کزجکااااااواتااااام یاااااک تاااااای ابروهاااااایم 

 اتداخمم. 

  

 _اوتوقت چجوری؟ 

  

ن  برا زدتدنقد  بم با  ز هم خزدید و چشااااااااااااااام های ساااااااااااااااتک

 خب  برداشت و شرسید:  

  

 تراز:   وتم کم ت وردی؟ 

  

ن جم اام ی کوتااا  تااا تاام برتاااماام ا  را  و م  بااا شاااااااااااااااایاادن همی 

خواتااااد  و ل  زااااد کوچش کاااام تمااااا  ماااادت تال  کرد  بود  

ن شااااااااااااااااااد. خباااا  تگز  دار  شا تجااااا  روی لاااا  هااااایم ساااااااااااااااتک

 و شاااااااااامار 
گ
اتوی هموشااااااااااش   ی یک تراز کم بدون شااااااااااک اساااااااااات 

ی.  ن  هموشم موثر واقع   شدنآشتر
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ی تداشممنتراز  ن شتر
ه
برخالا م  کم ابدا هیا اسم دادی در ا

 خوبک بود کم     یک تیمروی سااااااااااااد  را هم 
ن شاااااااااااتر

ه
تبدر شا

ه
ا

د  برای خطر و ک م  غ  و 
ه
جوری شت   کرد کاااااااام ا

ن هم باخ  شاااد  بود کم هموشااام بمواتد با تااا    برود.همی 

شااززاد  اا  اتمنتاهار و شااا  های درجم ی   دل وری ا  شو

 را رتع کزد و ل  زد بر ل  هایم باشاتد. 

  

باااا دیااادن ل  زاااد  ات اااار کااام خیاااال  از باااابااات رتع دل وری و 

سااااااااااااود  ای کشااااااااااااید و ب د از م  
ه
تارا    ا  رتع شاااااااااااادنت س ا

تچم تا اااا م گرتت و بم ساااامت 
ه
ی چا  قد  برداشاااات تا هر ا

تجا بردارد. 
ه
 کم را تیاز داشت از ا

ن ق  اااااااااااام ها   کم ت اه  را بی 
در ی چا  را باز کرد و همزمابن

 میچرخاتد گ ت: 
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تراز:ای  چزااااااااد روز چیکااااااااارا کردی؟بااااااااا  ضاااااااااااااااور تییل توی 

موزش ا  کزار اومدی؟  
ه
 ا

  

را  تکان
ه
ونزان بودتد بم ا

ه
داد  و با یاد  پاهایم را کم از  اتت  ا

  کوتایه کشید
ه
وری ات اقات دیروز ا

ه
  .  ا

 

موزشاااااااااا ا   ال  بد شااااااااااد مجبور شاااااااااادیم _تییل د
ه
یروز توی ا

 برسوتیم  بیمارسمان. 

  

بک مبدمم گ مم و تراز با ت م مرغ هاب  کم در دست داشت 

 بم سممم چرخید و ت ا  مم ج   را بم چزر  ا  دوخت. 

  

؟چ  شد ی  زو؟  _بیمارسمان واسم سر
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شرساااااااااااید و ب د در ی چا  را . ااااااااااات و بم سااااااااااامت ق  ااااااااااام ی 

 قد  برداشت تا یش شان را بردارد.  ماهیمابم ها 

  

ا خییل   _اتت تشار شدید شیدا کرد  بودنبرسا  میگ ت اخت 

س بود  و ب اکر همیزم.   ت ت تشار و است 

 

 ۲۶#پارت_ 

 

گ مم و تراز از باااااالی ششااااااااااااااااااااتاااام ا  ت ااااا  کوتااااایه باااام م  

 و ب د دوبار  مش و   ار  شد.  اتداخت

  

ن  خاااتم ختک رو شاااااااااااااااایااد   تراز:ای بااابااانالبااد ب اادشااااااااااااااام کاام مزی 

ن تشار بردن  بیمارسمان.   ب اکر باال رتی 
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ن  باخ  شاد بم خزد  بی مم.وقت   مت 
ه
ل   شاوت و تم  را

دا.  را کزااار   گااذاشاااااااااااااااات و مثال 
ه
ن روی م ااادی ا

ه
هاااب  کاام ا

د بوش ن  ت  دوسا  داشمم. خود  در اوز بوش وری  را مت 

  

ا  _تم ا ااااااااال بم مادر  ختک تدادیمنشاااااااا  رو خوتم ی برساااااااا

 موتد.  

  

خر جم م ا  باخ  شااااد تا تورا ش بچرخاتد سااااممم 
ه
ق اااامت ا

و با چشاااااام هاب  کم دو برابر اتداز  ی خادی گرد شااااااد  بودتد 

 ت اهم کزد. 

  

 تراز:تم بابانتوروخدا؟بابات از شایدن  خون بم پا ت رد؟ 

  

ی توبت  ایا ار  ن مت 
ه
م  بود تا ل  هایم پذیرای ل  زد تم اااا را

 شوتد. 
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_ختک تدار  کم د شااااااااااااااا  رو خوتم ی برساااااااااااااااا  گذروتد نت ر 

ن تییل د شاااا  شو  م  بود نی  ن برسااااا  از  خواساااات  می ین

ن خاتم ب م.   تا ای  رو بم مزی 

  

را  زنر لاا  گ اات و ب ااد باام شت کردن ت م مرغ 
ه
"خجاا "ا

هم م اا م ی ماتدن تییل در تراز  ر برایها مشا و  شادنات ا

خاتم ی برسااا  خییل مزم تبود.خوشاا  ماتم در ای  مورد هم 

بم همدیگر شااااااااااااااا اهت داشاااااااااااااااایم و مجبور تبود  با یک مرد 

 ت   ک با خباید . مم و مزخرا ب   کزم. 

  

ن قد  برداشممنیش از  ن شرند  و بم سمت مت   پایی 
از روی  اتت 

روی    نش مم ور کم هماتط  زدیل ها را خب  کشید  و 

 از خطر خوبک کم تضا را شر کرد  بود ت س خمیف  کشید . 
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کویل ت شااااااااااااااایااد کاام تراز تیمروی داخاال تاااباام را در دو ظرا 

مد و ظرا ها را روی 
ه
ن ا جدا اتم خایل کرد و ب د بم سمت مت 

 سط   قرار داد. 

  

ن تراز.  شتر
ه
 تراز:ایزم از تیمروی م  و  ش ا

 

و  مییل بااااااام غاااااااذا خوردن ایف  شتاااااااا دقااااااا گ ااااااات و م ن کااااااام

تداشاااااممنبا اشااااامزا بم تیمرو ها خت   شاااااد  و ب د دسااااات ج و 

برد  و یش از ظرا ها رو بم سمت خود  کشید  و مش و  

 خوردن شد . 

  

ن ل   روبرونم نشاااااااااا اااااااااات و ت م ای از تان ها را جدا کرد و بی 

ها   تگم داشاااااااتنبرای چزد ل صم بم ت ر ترو رتت و ب د 

 گ ت: 
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ت اگااام ب زمااام تییل و برسااااااااااااااااااا  قواتیا  رو زنر پاااا :باااابااااتراز  

ن خییل تارا ت موشم.   گذاشی 

  

ت م ش  را باال بگت   یا  
ه
بک ت اوت ن ااااااااااااااا ت بم  رت  و بک ا

 دست از خوردن ب شم جواب داد :  

  

_تییل و برسااااااااا   ار اشااااااااا ایه اتجا  تدادننبرسااااااااا   امال  ش 

باشاااااامن    تززا  باها  دار  کم ب واد از زن  مراق ت کزم و 

اگم رابطم ای هم بیاشااااااون شااااااکل گرتمم باشاااااام بم پدر  رب  

 تدار .  

  

برای ثاتیم ای کوتا  م   کرد  و ب د با توشااااااااااااااا زدی ادامم 

 داد : 
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ورد  کم تییل دخت  ش بم راهیمناگم یم در د هزوز 
ه
_شانس ا

 می رد  
گ
با بزم  خان در ارت اط بود  و توی خوتم   زتدی

. اوتوقت    ن قواتیا  ی  ن سر  تزمید کم زنر پا گذاشی 

  

یه کشاااااااااااااااید و قاشاااااااااااااااب  را داخل .شااااااااااااااابا.  رها کردنهردو 
ه
ا

ن گذاشت و گ ت:  رتج  را روی مت 
ه
 ا

  

تراز:هزوز  ق ااااااااااد تداری روی بزت  شاااااااااادن رابطم ت با خمو  

؟خییل سا  گذشمم خزان.   بزم   ار ک ن

  

 رت  باام همااان شخ   کاام روی زبااان  جاااری شاااااااااااااااااد  بود 

هاتم را با شااااااااااااااامزایم را کور کرد.باقیماتد  ی لبمم ی داخل دا

ون ترسماد   بک مییل جوند  و ب د ت  م را خمیش از س زم بت 

 و ت اهم را بم تراز دوخمم. 
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_ب شااااااااایدن  گذشااااااااامم ی م  رو ت یت  مید  تراز؟درداب  کم 

ب ااااااکر  کشااااااااااااااایاااااد نترس هااااااب  کااااام تجربااااام کرد  رو پاااااا  

 می زم؟هو ؟ 

  

ن اتداختنهردو خوب ت کرد و ش  در جوابم ساااااا و  را پایی 

زای ای  ب   ت راری را از   ظ بودیم و   دان اااااااااااایم تا اتم

کم قرار تبود هیا تایجم ای داشاااااااااامم باشااااااااااد.یط سااااااااااا  های 

گذشااامم تراز بارها و بارها سااایع کرد  بود کم رابطم ا  با پدر  

را بزبود ب  شاااااااااااااااد و قات م کزد کم باید گذشااااااااااااااامم را ترامو  

 م  تمیموان ااممنروس کم در سااا  هاب  دور ممالشر کزم.اما 

 کم از م  بم تاراز رتمم بود ای  اجاز  را بم 
گ
شااااااااد  بود و زتدی

 م  تیم دادتد. 

 

 ۲۷#پارت_ 
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د  سااااااااااا  ق ل  ن _ت ر می  ن اگم میمون اااااااااایم زمان رو بم ساااااااااات 

 یم تر ااااااااااات دوبار  بزمون میدادنمم   
گ
برگردوتیمناگم زتدی

ت ر می  ن مم   بود ایا اااار بود ت ااااااااااااااامیم پااادر  ت یت  کزااام؟

 اتم ا.  م  باشم؟ 

  

را  شرساااید  و زمابن کم سااا وت تراز کوالبن شاااد 
ه
با  ااادای ا

و ت اه  روی چشااااااااااااااام هایم خت   ماتدنبا ل  زد ت جن ادامم 

 داد : 

 

_توی ای  سااااااااا  ها هزاران بار با خود  ت ر کرد  و از خود  

کم سااااا    سااااوا  شرسااااید  ترازناز خود  شرسااااید  کم اگم بالب  

گم بم جای م  تییل ها شو  ش م  اومدنش تییل   اومدنا 

اون روزهااااااااا رو تاااجااارباااااااام مااایااا ااارد اون ماااوقاااع پاااااااادر  چااایاااکااااااااار 

 تییل هم همون ت اااااااامییم رو میگرتت کم 
گ
می رد؟برای زتدی

ی     م  گرتماام بود؟یااا ایز اام برای تییل پاادر بزت 
گ
برای زتاادی

 شد؟ 
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شاااکارا غمگیا  کردنچزر  ا  در ه
ه
م کشاااید  شاااد و ساااوالم ا

دادتد.میدان مم کم  از دستچشم های روشا  برقشان را 

شااااااااااااااایدن و مرور دوبار  ی ای  داساااااااااااااامان ساااااااااااااایا  برای او هم 

ن با ای   سااااا ت بود.اما م  تمیموان اااامم دسااااات از   زجار رتی 

ن هم بود کم قادر  سوا  های بوشمار ذهزم ب شمنبرای همی 

 تبود  پدر  را ب  شم. 

  

را  بم خب  هل  ااااااااااا  اتم ا  را با اک.شاااااااااااباب تیم خورد  ی 

زدیل ا  ت یم زد .هردونمان در س وت غمگی ن داد  و بم  

زارمااان میاااداد و  ااااممااان را ت خ و ت خ تر 
ه
ترو رتمااام بودیم کااام ا

می رد.شاتجا  ب د از گذشاااااااااااات دقایف  تراز  اااااااااااازدیل ا  را 

ن را برداشت  خب  داد و از جا ب زد شدن.شباب های روی مت 

شاااااااااا ا  قد  برمیداشااااااااات  و هماتطور کم
ه
بم ساااااااااامت سااااااااااطل ا

 گ ت: 

  

 .  152



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

ماد  شااااااااونیم دساااااااا   بم ش و ترا
ه
ز:پاشااااااااو قربوتت بر نپاشااااااااو ا

 ااااااااااورتت ب   تا مزم ایزجاها رو جمع و جور کزم و ب د  

ون.   بزتیم بت 

  

 ابروهایم را باال اتداخمم و شرسشگراتم ت اه  کرد . 

  

 _کجا؟ 

  

داخااات و ب اااد از بااااالی ششااااااااااااااااااتااام ا  تیم ت اااایه بااام م  اتااا 

 جواب داد:  

 

تراز:برنم یم چرسن بزتیم کم هم تو از ای   ا  و هوا دربیای 

ان ای  یم ه مم تاز کردن و قزر بودن شما رتع  هم م  بم جتک

 .  کزم.پاشو شوسیدی از .س تو خوتم موتدی دخت 
گ
 دلمزش
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ه
یه کشید  و از روی  زدیل برای ل صاب  ت  ل کرد  و ب د ا

ن ب زد شد  و بدو  شتر
ه
ت م جوابک بدهم قد  هایم را از ا

ه
خاتم ن ا

ون برد . ش با تراز بودندر تبود او در ای  خاتم شوساااااااااااید   بت 

 بود . 

 

 ااااادقاتم تراز تززا کیسااا بود کم   توان ااات مرا از ای  چزار 

ن  ون ب شاااااااااااد و  ا  و هوایم را تاز  کزدنبرای همی  دیواری بت 

بماتم.تراز تززا  تیم توان مم برای مدت کوالبن با او قزر  هم

 م
گ
  بود کم هزوز   توید و ت س   ق اااااامت از ق   و زتدی

 کم سااااااااااا  ها بود خود  را هم م زای اسااااااااامم 
گ
کشااااااااااید.زتدی

 کرد  بود. 

 

نشدندلمت  و برگ رنزان.  ن  خزاننپایت 

 

 ۲۸#پارت_ 
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یم خاتم تارصی:خال اام ایز م خییل دخت  با اساام داد و زرتگ

ن  ساااااااااااااااطح برا  اتجا  بد  و  بزاور جاننتو ت ر ایزم یم ت یی 

تااااااااااایت ب   بود ب رساااااااااامم  چزد لو  ب د  اگم تایجم ر 

 باالترنتصر شما چیم؟ 

 

ی از  را هااای خاااتم تااارصی تیم تزمیااد نت اااهم ق اال  ن چت 

چزر  ا  بود امااااااااا  ال  از  را هااااااااا   را مموجاااااااام تیم 

دقیبم ای   شاد کم  شااد .همیزبدر   دان امم کم تبرن ا د 

موزشااااااااااااااا اااا  داشاااااااااااااااااات یاااک بزاااد درمورد 
ه
موزان ا

ه
یش از دان  ا

 رد.    ت می 

 

خوشااا  ماتم یا مماسااا اتم ای  اسااام داد را داشااامم کم همزمان 

ی از  را  ن با تصاهر بم گو  دادن بم  را های کیساااااااانچت 

ها   را ت زمم و تبرن ا هشماد در د مواقع ای   ار را اتجا  

 میداد . 
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 وق  شااااااااااااااادن  ر ات ل  ها   و دوخمم شااااااااااااااادن ت ا با مم

   باام پااایااان مزمصر  باام م  تزمیااد  کاام ا مماااال  را هااا

یه کشااااااااید  و همزمان با ت یم دادن 
ه
رسااااااااید  اتدنای  بود کم ا

 بم  زدیل ا  جواب داد : 

  

_هرکور کم خودتون  اااااااااااااااالح میدوتید خاتم تارصینم  بم 

 شما و ت میممون اخمماد دار . 

  

 ل  زد خوشایزد و ذوا زد  ای روی ل  ها  مثل هموشم 

وع کرد ب م  را زدن.و م  تب  . ت و ب د دوبار  از تو شر

ن گو  هایم و تصاهر بم شااااایدن  باز هم وادار شااااد  بم . اااای 

  را ها  . 

  

از گوشم ی چشم بم ساخت روی دیوار ت ایه اتداخممنچزد 

دقیبااام ی دیگر  الس تییل تماااا    شاااااااااااااااااد و ای  ی  ن زماااان 
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د  وراز و نادی باق  تماتد  بود تا خال  از دسااااااااااااااات یز 
ه
ک ا

د  ور 
ه
 از تر. گت  اتمادن با یک ا

 

وع و ب د از پایان  خادت کرد  بود بم ایز م هموشم ق ل از شر

 الس هاا   بام دتت  بیاایاد و  اداقل چزاد دقیبم ای را کزار 

 م  بگذراتد. 

 

م مبیم اوایل ای   ار  تارا مم می رد و تال  می رد  تا  غت 

دیوار ب زدی کم ب زمان بم او ب زماتم کم باید پشااااااااااااااات همان 

ا ب د از گذشت  دودا دو و تیم ه مم کشید  بود  بماتدنام

ا ن تمی رد .  زار  تیم داد و اخت 
ه
 دیگر ای   ار  ا

 

شااااکارا داشاااات بم م  تزدیک تر   شااااد و م  واق ا تیم 
ه
تییل ا

 دان مم کم باید در 

ا  اااااااش داشاااااامم باشاااااامنای  بود کم  مبابل ای  موتااااااوع چم

 بود  همان موتع بک ت اوتم را   ظ کزم. ترجیح داد  
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موزشااااااااااااااا ااا  از  ااا  
ه
ن ا دو ه ماام ای از روزی کاام تییل در همی 

رتمم بود میگذشااااااااااااتنخوشاااااااااااا  ماتم یط ای  مدت کیساااااااااااا از 

 کم درمورد ماتدن تییل در خاتم ا  سااااااااخمم بود  بوب  
درویعن

ن باام رو  د  بود و هماام چت  ا  خااادی و سااااااااااااااااابب  برگشاااااااااااااااماام تتک

سااااااااااااااا  کم هربار ب د از رساااااااااااااااتدن تییل بم بودنالبمم بم جز بر 

موز 
ه
ش ا  از م  می واست تا مراق   باشم.و م  واق ا تیم ا

جر  ن دان ااااااااااااااامم کاام بااایااد از ای   جم خالقاام ی ای  دو ت ر متن

 شو  یا برا شان خوش ا  باشم. 

  

بجک خزان؟ 
ه
 تییل:ا

  

در ورودی دتت  اتکار  را بزم شااااایدن  اااادای تییل از ساااامت 

از چزر  ی خاتم تارصی گرتمم و بم سااااااااامت  رن تنت اهم را 

چرخااااااتاااااد .توی چزاااااارچوب در ا  ااااااااااااااامااااااد  بود و مثااااال  تییل

ن ن ت اهم می رد.سااااات ماتمو و شااااا وار  هموشااااام با ل  زد شااااات 
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 کم بم ت  داشاااااااااااتنخجی  امروز درخشاااااااااااان  
گ
 اااااااااااورب  رتش

 کرد  بود. 

  

 _ الست تمو  شد؟ 

  

مد   و تییل هماتطور کم ش  را تکان   داد ج شرساااااااید
ه
وتر ا

ن ا  ماد.  ن سوی مت 
ه
 و ا

  

ون بزتمناز  تییل:اجاز  گرتمم تا چزد دقیبم زودتر از  الس بت 

.س کم برساااا  پشااات هم شیا  داد کم زود خودت رو برساااون 

 خوتم. 

  

مزصور  رت  را خییل زود مموجااام شاااااااااااااااااد نتییل و برساااااااااااااااااا  

ن بار مزمابن شاااااااا  ت ااااااامیم گرتمم بودتد ت ا امشااااااا  برای اولی 

مواتزد بدشااااااان را در خاتم ی برسااااااا  برگذار کززد تا بب د از خ
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از مزمان هاب  کم در جشاا  خبد  ضاور تداشاازد پذیراب  بم 

ورتد. 
ه
 خمل ا

  

 تییل:تو  ارت تمو  شد  قربوتت بر ؟ 

  

  
ه
ن بار از  اابح ا شرسااید و م  با شااایدن سااوال نبرای هزارمی 

ساااااا اتم م  و تراز هم بم مزمابن امشاااااا  دخوت کشااااااید .مما

تراشر و  دیم و خیل رغم تماااا  تال  هاااای م  برای بزااااتااامبو 

نتییل شاتجا  توان اااااااااااااامم بود بم  ضااااااااااااااور شیدا  ترار از مزمابن

 کردن در مزمابن ا  قات م کزد. 

 

کی م را برداشمم و هماتطور کم وسای م را داخ     رن مم 

 تییل دوخمم و گ مم: از جا ب زد شد نت اهم را بم 

  

ر نبرنم.  
ه
 _ا
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 اااااایل خزااااادیاااااد و ب اااااد از ایز ااااام از خااااااتم تاااااارصی خوشاااااااااااااااباااااا 

خدا ات ن کرد چرخید و بم سااااااامت در قد  برداشاااااات و م  

 هم قد  ها   را دت ا  کرد . 

 

ن  ون زدیم و بم سامت ماشی  موزشا ا  بت 
ه
بم ات اا ی دیگر از ا

برداشاااااایمنگوشر ا  را برساااااا  کم امروز دسااااات تییل بود قد  

کاام شاتگشااااااااااااااامم را روی تزدیااک لاا  هااایم گرتمم و هماااتطور  

ی ون ویس تشااااااار میداد نویس کوتا
ه
یه برای تراز ترساااااماد  ا

و از او خواسااااااااااااااامم تا ش راه  بم خاتم ا  برود و برایم ل اس 

 مزاس ک بردارد تا بمواتم امش  در مزمابن بپوشم . 

 

 ۲۹#پارت_ 

 

از برتامم ها   برای مزمابن امش   در ایل کم تییل بک وق م

د سوار ماش ن ن شدیم و بم را  اتمادیم.  را مت   ی 
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اا کزمنا ال ذوا و شوا تییل  اگر می واسمم  ادقاتم اخت 

را برای یاااک مزماااابن در  تمی رد .ی  ن واق اااا کجاااای ایز ااام 

د  بم خاتم ات شازنر شاااااااااااوتد و برای چزد 
ه
قرار بود یک ایل ا

م برنزتد و مدا  با  را ها و خزد  ساااااااااااااااخت تززاب  ات را بز

 بم درد بیاورتد باخ  ذوا بود؟ های شوچشان شت را 

وی دور از  ن البماااام ای  موتاااااااااااااااوع هم کاااام م  یااااک موجود متن

ن بود  هم قابل ذکر بود.  د  تبی 
ه
 جام م و بم ا طالح ا

  

 
گ
 و ماتدن پشاااااااااااااااات تراتیک و راتزدی

گ
ب د از ساااااااااااااااااخ   راتزدی

تبدر بد بود کم اتمضاح تییل بم مب د رسیدیم
ه
 ا  ا

گ
.راتزدی

بود  کم چرا برسااا  ماشاایا  را بم  م  واق ا در خج  ماتد 

د  بود.واق ا  ورد  بودیم کم پ ویس ش راهمان  او ستر
ه
شانس ا

قرار تگرتمم بود و جرنمم نشااااااااااااااااد  بودیمنالبمم هزوز از بابت 

ن تبود .  ن های ث ت ت    مطمی   دوربی 
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یم  بیبما برای ل صم ای وارد  یاط خاتم ی برساااا  کم شاااد

تبدر بزرگ
ه
و زن ا بود کم ا ال ت ور   خشکم زدنخاتم ا  ا

م تمیدید  کم برساااااااااااا   اااااااااااا   را هم تمی رد .خوا.  را ه

اقن ای باشد.  ن خاتم ی زن ا و یم ا طالح اشر  چزی 

 

پس زمابن کم تراز از خوب بودن وتاااااااااااع خاتواد  ی برساااااااااااا  

ت یت مایل پدر   را زد  بود واق ا راست گ مم بود.اگر و 

کم شااااااااااااااااید تییل برای خوب تبود ا مماال بم ای  ت ر می رد   

خ  ظاهرا ایزطور ثروت برسااااااا  بم سااااااما  رتمم اسااااااتناما 

 تبود. 

  

بجک خزان؟بیا برنم تو دیگم. 
ه
 تییل:ا

  

شایدن  دای تییل باخ  شد تا دست از بر اتداز کردن باغ 

مان ا ااایل خاتم ی برساااا  بردار  و همرا  او بم سااامت سااااخم

مارت خمارت  رکت کزم.با تزدیک شاااااااااااااااادتمان بم ورودی خ
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مد و تییل  میماتم با 
ه
او  را زد  خدممکاری بم اسمب المان ا

یا برساااا  در خاتم  ضاااور دارد یا تم؟و خدممکار 
ه
و شرساااید کم ا

 " ن قا توی سااااااااااااااال  ا اااااااااااااایل مزمصرتون ه اااااااااااااای 
ه
ن ایز م "ا با گ ی 

 جوا.  را داد. 

 

الااا  ا ااااااااااااااااایل خااامااااااااارت هااامااارا  تااایااایل قااااااااد  باااااااام داخاااااااال ساااااااااااااااااااااا

ون  هم  گذاشااااااایم.تضااااااای داخل خاتم     از مزصر  ی بت 

ر مدا  از یک سااامت زن ا تر و تجمالب  تر بود و چزد خدممکا

تمزد تا  ارها را اتجا  دهزد.   خاتم بم سمت دیگری مت 

  

 می رد  بااااام ای  
گ
زماااااابن کااااام هزوز در خااااااتااااام ی پااااادر  زتااااادی

بزاااور هم تجمالت خااادت داشاااااااااااااااممندر خاااتاام ی بزم  خااان 

د  ن و زرا و  کیسااا جز خدممکارها دسااات بم سااایا  و سااا ید تمت 

ت م از برا خاتم میموان اااات چشاااام ها را کور کزدناما ب
ه
 د از ا

 م اااااااااااااامبل را اتم اب کرد  
گ
ن خاتم جدا شااااااااااااااد  بود  و زتدی

ه
ا

ن تجمالت تا  م گرتمم بود . 
ه
 بود  دیگر از همم ی ا
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 البمم بم جز چزد سا  اویل کم ب اکر 

ا   مم مجبور بود  با یک خدممکار یا بم خ ارب  ساااااااااا  و ساااااااااا

 کزمنهرچزد کم بم م و هجد  سااااااااااااااالم بزت  
گ
شرساااااااااااااامار زتدی

ن بود کم جز تراز شااااااادتم خذ
ه
ر  را خواسااااااامم بود  و ب د از ا

 کیس تموان مم بود  رنم تززاب  ا  را .ش زد. 

  

خم؟دیگم االتاسااااااااات کم 
ه
برساااااااااا :قربوتت بر  تو کجا موتدی ا

  مزمون ها برس . 

  

شااااااایدن  اااااادای برسااااااا  باخ  شااااااد تا  واساااااام مجددا جمع 

داشت د.ش  را چرخاتد  و بم او کم بم سمممان قد  برمیشو 

ت ااا  کرد .درسااااااااااااااااات مثاال هموشااااااااااااااااام شااااااااااااااایااک شو  و مرتاا  

ن هم  بود.م اااات  ت اه  بم چزر  ی تییل خمم   شااااد و همی 

 باخ  شد تا ب زمم م اک  جم م ا  تییل است. 
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م تو تراتیاااک نشاااااااااااااااااد زودتر تییل:برساااااااااااااااااا  جاااان ب ااادا موتااادی

ماد  م
ه
ن االن ا  وشیم ا ال تگران ت ا . برسیمنهمی 

  

تییل گ ت و برساااااا  شاتجا  مباب مان ا  اااااماد.با ل  زدی بم 

 م  ت ا  کرد و مودباتم گ ت: 

  

برساااااااااااا :خییل خو  اومدی  خزان خاتمن ضاااااااااااورتون باخ  

 اتم ار  برای ما. 

  

ن در جوا.  ل  زد کوچش زد  و با کزار ز  دن موهایمنبم گ ی 

ت ایه بم سااااااااااخا  اتداخت و "ممزوتم" کوتایه اکم ا کرد . 

 ب د ادامم داد:  

  

وردنگ مم 
ه
برساااااااااااااااااااا :تراز تیم سااااااااااااااااااااخاااات شو  براتون ل اااااس ا

ن  اتاا تییل.    خدممکار ها بتک
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شااااااااااااااایدن جم م ا  باخ  شااااااااااااااد تا با ت ج  ابروهایم را باال 

 بزداز . 

  

 _تراز االن ایزجاست؟  

  

ید  و برسااااااااا  ش  را بم نشاااااااااتم ی م ال ت بم چپ و شرساااااااا

 است تکان داد.  ر 

  

ورد ایزجاااا و ب اااد  گ ااات باااایاااد 
ه
برساااااااااااااااااا :تااام تبط ل ااااس رو ا

ت یااااااامنالبمااااااام گ ااااااات خود  رو  مماااااااا برای مزموبن 
ه
برگرد  ا

سوتم.    مت 

  

 گ ت و ب د دوبار  بم ساخا  ت ا  کرد و ادامم داد:  
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نهمم برساااااا :تییل جان شاااااما هم بزت   ز  ن ماد  شااااای 
ه
ودتر برند ا

ماد  ست خونز  ال
ه
ن ا . چت   ز  تو ت تگران باشر

  

تییل در جواب ل  زدی زد و ب د اتگشاااااااااات ها   را دور ما 

ماد  موشااایم" 
ه
ن جم م ی "زود ا دسااات م    بم کرد و با گ ی 

مرا بم سااااااااامت را  پ م ای کم بم ک بم ی دو  خمارت و ااااااااال 

 موشد کشید. 

 

 ۳۰#پارت_ 

 

از پ م ها باال رتمیم و وارد یش از اتاا ها شاااااااااااااااادیمنل اس م  

تطور کم برساااااااااااااااا  گ مم بود روی ت ت بود و ل اس تییل هما

ونزان بود.   روی جا ل اش
ه
  مد ا

  

وردن 
ه
کی م را هماتجا روی پارکت ها رها کرد  و ب د از در ا

ماتمو و شاااااااااالم بم سااااااااامت ت ت قد  برداشاااااااااممنل اسااااااااام را کم 

 .  168



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

بک با ال های بزرگ بود را برداشاامم و ماکیساا ب زدی ب
ه
م رتگ ا

ان رتمم و بم ت ونو ل اساااااااااااام مشاااااااااااا و  ب د بم ساااااااااااامت پاراو 

ن ساااااااااااامت پاراو 
ه
وع بم خوض کردن شااااااااااااد .تییل هم در ا ان شر

 ل اس ها   کرد. 

  

تییل:پدر و مادر برساااااااااااااااا  دو روز دیگم برمیگردن ایمالیانی  ن 

باا ااااااااد از امشاااااااااااااااااااااا  تااااااااا یاااااااام ماااااااادت کااوالبن قاارار تااو اااااااااااااااااااااات 

. ببیزم ن  شون.واق ا خاتواد  ی دوست داشم ن ه ی 

  

را مرت  می رد   یل کم  مربزد ل اسااااااااااااااامتییل گ ت و م  در ا

کزجکاااواتاام ابروهااایم را باااال اتااداخمم.ختک تااداشااااااااااااااامم کاام قرار 

است امش  خاتواد  ی برسا  هم در مزمابن  ضور داشمم 

تجاب  کم ش  جش  خبدشان تموان مم بود  پدر 
ه
باشزد.از ا

رساااااااااااااااا  را ببیزم  اال واق ا برای دیدنشاااااااااااااااان کزجکاو و مادر ب

 بود . 
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  باابات ایز ام دوباار  قرار  از خااتواد    دور برسااااااااااااااااا _ مما 

ر ؟ 
ه
 باشم خییل تارا مم ا

  

ن شااااد    شرسااااید  و ب د از ایز م از مرت  بودن ل اساااام مطمی 

 پاراوان را دور زد  و بم اتاا برگشمم. 

  

میاااااااار .از کرقن هم چون تییل:آر  تاااااااارا مااااااامناماااااااا بااااااام زبون ت

 
گ
 برنم ایماااالیاااا زنااااد خیاااال  را مااام دیر یاااا زود قرار  برای زتااادی

د  ت
ه
 تمی زاااااااامنهرچزااااااااد در  اااااااال ا

گ
و اااااااااااااااااااااات کاااااااام ابراز دلمزش

 ا  اسات  رو بروز بد . 

  

یزم ا  اااااااااااماد  بود و موهای ب زد  را 
ه
تییل در ایل کم مبابل ا

 شاااااااااااااااتم می رد گ ت و م  چزد قد  ج وتر رتمم.ل اس ب زد و 

را   
ه
زن اب  بم رتگ کوش و  ااااااااورب  بم ت  کرد  بود کم با ا

یم   امال هم وابن داشااااااااااات.برای چزد ل صم سااااااااااا وت مال 

 : کرد  و ب د شرسید 
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_تو واق ا می وای برای هموشااااااااااااااام از ایزجا بری؟با توجم بم 

سمنبرات س ت تموشم؟   وا. مگیت بم مادرت میتر

 

ن تام  را بم گو  ها   ا تداخت و ب د گوشوار  های تگی 

یزم گرتت و چرخید سااااااااااامممنل  ها   را 
ه
روی ت اه  را از ا

د و ب د شاتم ها   را باال اتداخت.   هم ترر

  

تییل:راساااا  چرانبرا  سااا مم.اما تمیموتم برتامم های برساااا  

ن بم  شااااااااااااازاب  ما با هم اون ت ااااااااااااامیم رتی 
ه
رو بزم برنز .ق ل از ا

ایط  ایمالیا رو داشااااااات و وق   کم از م  خاسااااااام اری   کرد شر

 رو بزم گ تنمزم قبول  کرد . 

  

زدی زد و ادامم م ا  کرد و ب اد ل   برای ل صم ی کوتایه

 داد: 
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بجک 
ه
تییل:خوشاااااااااا ایل و را    برسااااااااااا  برای م  خییل مزمم ا

خزانناگم اون خوشااااااااااااااا ا  باشاااااااااااااااام مزم خوشااااااااااااااا المنو االن 

 کزار خاتوادشاااااااااااام و 
گ
ن از ایران و زتدی خوشاااااااااااا الو  توی رتی 

مزم باااااااهااااااا  م ااااااال    تاااااادار نچون م  واق ااااااا باااااادون اون 

 کزم. 
گ
 تمیموتم زتدی

  

قر   ابل در  بود ا ها   مرا بم ت ر ترو برد. یم برایم غت 

تبدر دوست داشمم 
ه
کم چطور مم   است یک ت ر کیس را ا

بااااشااااااااااااااااااد کااام ب ااااکر   اااارصن شاااااااااااااااود از خود  و خالیش و 

 ها   بگذرد؟تییل دخت  تااااااااااا ی  و وا. ااااااااااامم ای 
گ
وا. ااااااااااامش

بودنب اکر گذشااااااااااااااامم ی ت جن کم با پدر واقیع ا  داشااااااااااااااات 

ساااااااااااااااو
ه
  پذیر بود و بک اتداز  بم مادر  رو یم ا  . ااااااااااااااایار ا

 دنتا جاب  کم      ارصن تبود بدون مادر  وا. مم بو 

ن تییل وا. ااااااااااااااامااااامن ب ااااااکر یاااااک مرد  ب ب وردنو  ااااااال همی 
ه
ا

ت ااااااااااااااامیم گرتماام بود تااا از مااادر  بگااذرد و رایه دیااار غرباات 

شااااااود تا تبط بمواتد برسااااااا  را کزار خود  و خوشاااااا ا  تگم 

 دارد. 
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برساااااااااااااا  تاثت   برایم ترساااااااااااااازا  بودن بیبما ای  موتاااااااااااااوع  یم

م زنادی روی تییل داشاااااااااااااااات و بم م زای واقیع   مم ت دیل ب

 ا  
ه
ن هم باخ    شاااااااااد تاخودا ن  شاااااااااد  بودنو همی  همم چت 

بم ای  ت ر کزم کم اگر تییل زمابن مجبور   شاااااااااااد از برساااااااااااا  

مد؟ 
ه
 جدا شودنچم بر ش    ا

 

ن  ار مم   ن  با کم خشش ترسزا  ترن  ا  اس دتیا بودنلجتن

مت خود    کشااید کم ک مم ها   را با تا  خشاااا بم ساا

تبدر در خود تر 
ه
دشااان تا غرا شااوتد و ت س  م و ب د ا و میتک

د  هااا   گ مزااد کاام 
ه
تااد.و بااا ای  وجود باااز هم ا بیاااورتااد و بمت 

 خشش زن استنیک زن ای شر از درد. 

 

  

؟  را   ک ن
ه
بجک خزان تمی وای یکم ا

ه
 تییل:ا
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باخ  شد تا از ت ر در بیایم و توجزم را ای تییل شایدن  د

وچش زد  و با اشااااااااااار  دوبار  بم او بدهمندر جوا.  ل  زد ک

 بم دست هایم گ مم: 

  

 . ن  _می وا  ویل ایزا یکم س ا  می ین

  

را  خزدید 
ه
ت ا  کوتایه بم دست های لرزاتم اتداخت و ب د ا

ن شااااااتم هایم وادار  کرد تا روی  ااااازدیل یزم  و با گرتی 
ه
مبابل ا

را ش  چرخید و هماتطور کم وسایل 
ه
ن ا باش زمنبم سمت مت 

را   مورد تیاز 
ه
یزم ت اهم ا

ه
  را برمیداشااااااااااااااات از داخل قاب ا

 کرد و با خزد  گ ت: 

  

 تییل:. پار  بم م  خوش  م. 

 : �🌺�سازی کم  دا   توب  

 ۳۱#پارت_ 
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ن   تبرن ا دو ساااااااخ     گذشااااااتنشااااااا  دور مت 
وع مزمابن از شر

و کونیل با اتواع غذاها و دشها شو شاااااااد  بود و  اال بزرگ 

م ی برسااااااااااااا   ضااااااااااااور زمان ها در سااااااااااااال  ا اااااااااااایل خاتتما  م

داشااااااااااازد و هر یک بم  اری مشاااااااااا و  بودتد.خد  ای در کزار 

ن ها  را   زدتدنخد  
ه
برسااااااااا  و تییل ا  ااااااااماد  بودتد و با ا

ای روی م ل ها نشاااااااا اااااااامم بودتد و بم گپ و گ ت مشاااااااا و  

  ای هم در گوشم و کزار سال  مش و  توشیدن بودتد و خد

 توشیدبن ها شان بودتد. 

 

ای همم لذت ب   واقع شاااااااااااااد بود جز م ن ظاهرا مزمابن بر 

کم روی یش از م ل های تک ت ر  نش مم بود  و بم شر رقن 

 های یش از دوسمان برسا  گو  میداد . 

 

د  موقر و م ت  
ه
 اسم   امد بود و برخالا برسا  ا ال ا

بم تصر تیم رساااااااااایدنهرچزد کم میان  را ها   مدا  تاکید 
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ک برسا  است اما از تصر رد  بود کم همکار و دوست تزدیک

د  مثل او و برساااااااااااااااا  امکان تداشااااااااااااااات کم رابطم ی 
ه
ن ا م  بی 

 دوسماتم و خا  وجود داشمم باشد. 

  

د  بود   بک  و  م گو  بم  را های ک ل کززد  ا  ستر

ر بااا ت اااهم باام دت ااا  تراز   گشااااااااااااااامم تااا و هر چزااد ثاااتیاام ی  ااا

 زد  بود. هم امش  غی   ب کم بمواتد تجاتم دهدناما تراز 

 

مدا  در دلم خود  را ل زت می رد  کم چرا قبو  کرد  بود  

امشاا  در ای  مزمابن  ضااور داشااامم باشااامنتال  می رد  تا 

با بک ت اوت نشااااااااااااااااان دادن  الت چزر  ا  بم او ب زماتم کم 

رایم جااذابی   تاادارتااد امااا ظاااهرا او ا مش تر از  را هااا   ب

 ای   را ها بود. 

  

 اید خزان خاتم؟  امد:شما با م  هم خبید  تو 
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خر  را ها   کم ات ار مرا م اک  
ه
با شاااااااااااایدن ق ااااااااااامت ا

یه کشااااااید  و تال  
ه
مد نبک  و اااااا م ا

ه
قرار   داد بم خود  ا

ابک بم کرد  تا بم یاد بیاور  ساااااااااااااوال  چم بود  و باید چم جو 

او بااادهمناماااا ق ااال از ایز ااام بمواتم لااا  هاااایم را برای جواب 

ز پشاااااااااااات ش در تضااااااااااااای دادن از هم باز کزمن اااااااااااادای تراز ا

 ب زمان شیچید. 

  

ن  امد جانناما م   تراز:خزان خاتم با شااما هم خبید  تو ای 

 امال باهاتون هم خبید  ا نمای ید باق   ااااااا بامون رو با م  

 ادامم بدی ؟ 

  

 در کزار  ا  اااااااااااااااماد  بود اتداخمم و تال  او کم  اال ت ایه بم 

ای کم روی کرد  تا خزد  ا  را کزت   کزمنل  زد دوساااااااااااااااماتم 

تبدر از  ضور 
ه
ن بود و  امد ا مت 

ه
ل  ها   بود  امال تم  را

تاگزابن ا  شاااااااوکم شاااااااد  بود کم  را زدن را ترامو  کرد  

 بود. 
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م ای شاتجا  ب د از گذشاااااااااااااااات چزد ل صم ا وی  را با شت

  اااااااااا کرد و با ل  زد کوچش خذرخوایه
گ
 کرد و از ساااااااااخمش

از سااااااااال  قد   م  و تراز تا اااااااا م گرتت و بم ساااااااامت دیگری

 برداشت. 

 

بااا رتما  ت س را    را کاام تمااا  ماادت در سااااااااااااااا زاام ا    س 

ن  را بم چزر  ی  مت 
ه
ون ترساااااااااماد  و ت ا  تشااااااااا را کرد  بود  بت 

 تراز دوخمم. 

  

 م داشمم دیووتم   شد . _ امال بم موقع رسیدیندیگ

  

را  خزدید و لیوان پایم ب زد توشااااااااااااااایدبن ا  را بم  
ه
در جوابم ا

 تزدیک تر کرد.   ل  ها  
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 . ان  ک ن  ب دا برا  جتک
 تراز:خواه  می زمنمیموبن

 

ای  را گ ت و ب د مبداری از توشااااااااااایدبن ا  را ش کشاااااااااااید و 

 ت اه  را بم ساااااامت دیگری از سااااااال  دوختنجاب  کم پدر و 

مادر برسااااا  ا  ااااماد  بودتد و مشاااا و  گ ت و گو با ت دادی 

 از مزماتان بودتد. 

  

شزا شدی؟  
ه
 تراز:با پدر و مادر برسا  ا

  

ن دو ت ر دوخمم بود  
ه
شرسید و م  هماتطور کم ت اهم را بم ا

 ش تکان داد . 

  

د  های خوب 
ه
_تبط در  د یم  ااا  ت کوتا نویل بم تصر ا

 و م ت   میان. 
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ن برد و با تکان ج در  وابم ش  را بم نشاتم ی تایید باال و پایی 

را  لیوان نباخ  شاااد تا مایع داخل لیوان بم چرخ  
ه
دادن ا

 در بیاید. 

  

نرتمارشااوتم با تییل خییل  ن ر نواق ا خاتواد  خوبک ه اای 
ه
تراز:ا

ن کم ات ار دخت  خودشوتم.   خوبمنجوری باها  رتمار می ین

  

م و ت ااایه کاام باام  اااااااااااااااورت تراز داد  خمداابروهااایم را باااال اتاا

بود  را دوبار  از او گرتمم و بم سااااااااااااااامت پدر و مادر برساااااااااااااااا  

اااااااااااااای بااام سااااااااااااااا  و ساااااااااااااااااا   ن پرا چرخااااتاااد .هردو برای داشااااااااااااااای 

برسااا نجوان بم تصر   رساایدتدنزوسک شاایک شو  و خو  

 برای شاا  ااوت خوب 
گ
برخورد و مزربان کم یبیزا دلیل بزری

 و موقر برسا  بودتد. 

 

تبدر با تییل خوب و  اااااااااااامیماتم ز را ش با ت
ه
بودنرتمارشااااااااااااان ا

بود کم اگر کیسااااا از ن اااااباشاااااان با ختک تبود ت ر   کردتد کم 
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ن هم خیا  مرا از  شااااااید پدر و مادر واقیع تییل باشااااازدنو همی 

تجا قرار تبود 
ه
ن تییل بم ایمالیا را ت می ردن داقل ا بابت رتی 

د  هاب  بودتد کم دوساااااااااا  داشااااااااامم
ه
زد و اشاااااااااب تززا باشاااااااااد و ا

 جای خایل خاتواد  ا  را برا   شر کززد. 

  

مااااد ن بیبااات ایز ااام ماااااتزاااد یاااک خواهر 
ه
تاااااگزااااان باااام خود  ا

واقیع دلواپس تییل بود  مثل یک ساااااااییل بم  اااااااورتم کوبید  

وع بم اهمیت دادن بم  شد و مات و مبزوتم کرد.م  از ی شر

 تییل کرد  بود  و خود  مموجز  نشد  بود ؟ 

  

 یم دقیبم میای ایزجا؟ننجابرسا :تراز 

 

 ۳۲#پارت_ 

 

شااااااااایدن  اااااااادای برسااااااااا  از تا اااااااا م ای تبرن ا دور کم تراز را 

م اک  قرار   دادنمرا از اتکار  خارز کرد.تماشااااااااا کرد  کم 

 .  181



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

ن جم ااااااام ی "م  زود برمیگرد " از م   چطور تراز باااااااا گ ی 

 تا  م گرتت و ب د با قد  هاب  ب زد بم سمت برسا  رتت. 

 

 ر تززا شااااااااااادتم د
ه
ن جمع بزرگ باخ  شاااااااااااد تا ا  ااااااااااااس بد و ا

یه کشااااااااید  و ب د 
ه
تاخوشااااااااایزدی خییل زود بم شاغم بیایدنا

ن مزماااان هاااا چرخااااتاااد  و اکمیزااان شیااادا  از ایز ااام ت ااااهم را بی 

کرد  کم کیس  واس  بم م  تو ت قد  هایم را بم سمت 

ه مم از پ م ها باال رتمم. 
ه
 را  پ م کج کرد  و ا

  

 

دو  خماااااارت و دور شاااااااااااااااااااادن از ی م باااااا رسااااااااااااااایااااادن بااااام ک بااااا

جم یتنشاتجا  ت س را    کشاااااااید  و با چرخاتدن ت اهم 

بم اکراانبم دت ا  شزجر  یا تراش گشااااااااااااااامم کم بمواتد اتدی 

زاد بم رنم هایم ب  شد. 
ه
 هوای ا
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شاتجا  ب د از ل صاب  ج ااااااااااااااات و جونبا در تیمم باز یش از 

تجا ش
ه
ت م ا

ه
ای باشااااد در  ر زجاتاا ها مواجم شااااد  و بم امید ا

را  امل باز کرد  و قد  بم داخل اتاا گذاشاااااااااااممناما در همان 

 ثاتیم ی او  تزمید  کم اتاا اشا ایه را اتم اب کرد . 

  

نق  ااام ای شر از لوح تبدیر  الت موسااایف 
ه
اتاا شر بود از ابزار ا

ی در اتااااااا  ن  کااااام شررتاااااگ تر از هرچت 
گ
و  اااااای و شیااااااتوی بزری

بود کم بم اتاا موساااااااایف  و   شاااااااا خودتماب  می رد. امال م

 تمرن  برسا  قد  گذاشمم بود . 

 

را  اااااز گرتمم و ب اااد قاااد  هاااایم را ج وتر 
ه
لااا  زنرنزم را بااام ا

برد  و بم شیاتو تزدیک تر شاااااااااد .کزار  ا  اااااااااماد  و ت اهم را 

بم   ید های س ید و مشش ا  دوخمم.برسا  اسماد شیاتوی 

  ق ااااامت ای  اتاا رنت تییل بود پس ا مماال ای  شیاتو ا ااااایل

 بود. 
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ه مم بم سمت شیاتو برد  و اتگشت های لرزاتم را 
ه
دسمم را ا

 یم باالتر از   یدها تگم داشااامم.هموشااام دلم می واسااات کم 

ن سااااااااااااااااااااازی را یااااااد بگت   و     چزااااادبااااااری هم  بمواتم تواخی 

دت ال  رتمم بود ناما هر دت م ب اکر وتااااااااااااااا یت دسااااااااااااااات 

توازتد  ی موتف  باشام و م  هایم گ مم بودتد کم تیم تواتم 

 هم بی یال  شد  بود . 

 

ن تر برد  تا  ت  م را در س زم   س کرد  و دسمم را  یم پایی 

ن با دیدن لرز  اتگشاااااااااااااااات 
ه
  یدها را لمس کزمناما در یک ا

هایم پشااااااایمان شاااااااد  و دسااااااامم را خب  کشاااااااید .ای  شیاتو بم 

دسااااااااااااااات های قوی یک توازتد  ی ماهر خادت کرد  بودنتم 

ی مثل م  کم دساااااااااااات  ن تیم های لرزان دخت  ی از تواخی  ن چت 

 دان ت. 

  

برسااا :تیازی بم ترس و تردید تو ااتن اتیم تبط اجاز  بدی  

 . ن  اتگشت هاتون   یدهای شیاتو رو لمس کین
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شاااااااایدن  ااااااادای تاگزابن برساااااااا  از پشااااااات ش باخ  شاااااااد تا 

شاسااااااااااااااایمم ت اهم را بم سااااااااااااااامت خب  بچرخاتم و بم او ت ا  

د  بود و بااا کاام تزدیااک ورودی اتاااا ا  ااااااااااااااامااا  کزمنبااا دیاادن 

 ااا  از شیاااتو تااا ااااااااااااااا اام گرتمم و بااا 
ه
ل  زااد ت اااهم می رد تاااخودا

م اری گ مم:   ل   شر

  

_م ذرت می وا  کم بک اجاز  وارد اتاقمون شاااااااااااد نراساااااااااااا  

دت ااااااااا  یاااااااام جاااااااااب    گشااااااااااااااامم کاااااااام بموتم یکم هوای تاااااااااز  

ورد . 
ه
 ب ور نتمیدوتم چطور شد کم از ایزجا ش در ا

  

  شررتگ تر شاااادناز در تا اااا م با شااااایدن  را هایم ل  زد

مد و بم شزجر  ای کم با 
ه
گرتت و با قد  هاب  شاااامرد  ج وتر ا

شرد  ای بزرگ شوشید  شد  بود تزدیک شد.شرد  را کزار زد و 

ب ااد از ایز اام شزجر  را باااز کرد مجااددا باام ساااااااااااااااممم چرخیااد و 

 گ ت: 
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 اکر جو مزموبن برسااااااااااا :اشااااااااااکایل تدار .مموجم شااااااااااد  کم ب

 تبودی .درکمون می زم. چزدان را ت 

  

 ا  ل  زد کوچش زد  و شی بم نشااااتم ی 
ه
در جوا.  تاخودا

تایید تکان داد .از شزجر  تا اااااا م گرتت و تزدیکم شاااااادنکزار  

 بم شیاتو خت   ماتد و ب د گ ت: 
 ا  ماد و برای ل صاب 

  

دن   یدهای شیاتو ت ااااااار ردید برسااااااااا :مموجم شااااااااد  کم برای ترا

نمم زم بدوتم چر  ن  ا؟ داشمی 

  

م اااااااات  ت اه  را دت ا  کرد  و درساااااااات مثل او بم شیاتو خت   

ماتد نثاتیم هاب  ساااااا وت کرد  و ب د با نشااااااان دادن دساااااات 

 هایم جواب داد : 
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_ب اکر دسااات ها .راساااا  هموشااام دلم می واسااات بموتم 

ن یم ساز رو یاد بگت   اما ب اکر دست ها  هیچوقت  تواخی 

 مم. تمون 

  

رتت و ایا ار چشااااااااااااااام های تت   ا  را بم ت اه  را از شیاتو گ

ت ااام  رقن 
ه
چزر  ا  دوخاااتناتااادی م ااا  کرد و ب اااد بااادون ا

ه ااااامم مرا دور زد و پشااااات ش  قرار گرتت.با تردید ش 
ه
بزتد ا

ت ااام 
ه
چرخااااتاااد  و از بااااالی ش شااااااااااااااااااتااام ت ااااه  کرد نبااادون ا

ز دو جواب ت اهم را بدهدندساااااااااااااات ها   را از پشاااااااااااااات ش ا

  دای آرا  شرسید: کرا بدتم رد کرد و با 

  

 برسا :اجاز  ه ت؟ 

  

م زای  رت  را ت زمید .تیم دان ااااااااااااااامم کم برای اتجا  چم 

ن سااااا وب  بود   اری اجاز    خواهد و تایجم ی ای  تدان ااااای 

کم برای برسااااااااا  رتااااااااایت ت ف  شااااااااد.ت اه  را بم شیاتو داد و 
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باالی ما هایم  ب د دسااات ها   را بم دسااات هایم رسااااتد و 

هر یک از اتگشت ها   را بم دقت روی اتگشت  قرار داد و 

 های م  گذاشت. 

 

 ۳۳#پارت_ 

 

ن ل صات از یاد 
ه
یخ کرد  بود ن    ت س کشیدن را هم در ا

تباادر تاااگزااابن بود کاام م ز  را باام اغمااا برد  
ه
برد  بود ن ااار  ا

ن تداشمم.   بود و قدرب  برای تا  م گرتی 

 

ت بودنهماتطور کم بم ا م  خادی و را برساااااااااااااااا  اما برخال

را  اتگشاااااات ها  ناتگشااااات های 
ه
شیاتو ت ا  می رد با تشااااااار ا

ن هاااا مرا 
ه
بااام سااااااااااااااامااات   یااادهاااای شیااااتو هااادایااات کرد و روی ا

 قرارشان داد. 

  

شیاتو.        روی  بذارن  رو  برسا :تما  واسمون 
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ه ااااااامم ای زنر گوشااااااام تجوا کرد و م  بک اراد  بم 
ه
با  ااااااادای ا

کرد  و ت اااهم را باام شیاااتو داد .بااا هاادایاات دسااااااااااااااامور  خماال  

روی   یدهای شیاتو  رکت دست های برسا ناتگشت هایم 

وع بم تواخمم شدن کرد. کردت  د و قط م ای شر

 

 زن اب  با هتن اتگشمان برسا  اتاا را شر کرد و 
 دای موسیف 

م  تزمید  کم ب اکر کزت   دسااااااااااامان نلرز  دسااااااااااات های 

 م  هم  مت  شد  اتد. 

 

تبدر برایم  ا  و  س و 
ه
ن ا  ااااااااااااااا  تاپذیری بودنشیاتو تواخی 

ن  بود کم     تزدیش بو  از اتداز  ی برسااااااااا  را از یاد  شاااااااات 

رزوی چزدی  و چزد ساااااالم ا  رساااااید  
ه
برد  بود نات ار کم بم ا

ن دیگری برایم مزم تبود.  ن هیا چت 
ه
 بود  و جز ا
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شاتجا  ب د از گذشت دقایف  تشار اتگشت های برسا  از 

ی اتگشاات هایم برداشاامم شاااد و  ااادای موساایف  بم پایان رو 

  را چرخااااااتاااااد  و از بااااااالی ششااااااااااااااااااااتااااام ت ااااااه  رسااااااااااااااایااااادنش 

کرد ندر ایل کم چشااااااااام ها   را م ااااااااامبیما بم چشااااااااام هایم 

 دوخمم بود ل  زدی زد و گ ت: 

  

مم  ن وجود تدار    برسا :دیدی ؟هیا غت 

  

د  ل  های م در ایل کم هزوز هم در شااو  مط ش بم ش میتک

دن را از هم بااااز کرد  تاااا جوابک بااام  رت  بااادهم اماااا شاااااااااااااااایااا

ون اتاا کم برساااااااا  را م ا ک  قرار میداد  ااااااادای تییل از بت 

  دایم را در  زجر  خ م کرد. 

  

؟  تییل:برسا  جان؟کجاب 

 

 ۳۴#پارت_ 
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و شااات زد  و شاسااایمم از برساااا  تا ااا م گرتمم و چزد قد  

با ورود  بم خب  برداشاااااااممنتا ااااااا م گرتمزمان م اااااااادا شاااااااد 

 تییل بم اتاا و ثابت ماتدن ت اه  روی ما دو ت ر. 

شااااااا مم بم تصر     دان ااااااامم کم رت م شرند  بود و بک ات
ه
داز  ا

رسید  و ت ا  خت   و مم ج  تییل روی  ورتم هم  مش بم 

  الم تمی رد. 

 

؟ بجک خزان؟تو هم ایزجاب 
ه
 تییل:ا

 

ن  خطای دت د  کم بزرگت 
ه
یا را شرسااااااااااااااید و م  درساااااااااااااات مثل ا

 ا  مرت   شااااااااااااد  باشااااااااااااد از گوشاااااااااااام ی چشاااااااااااام بم برسااااااااااااا  ت

را  بود و 
ه
شااا مم بم کرد نکیسااا کم  امال برخالا م  ا

ه
ا اااال ا

سید.   تصر تمت 

 

 برسا :دت ا  م  میگش   تییل جان؟
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شرساااید و تییل ات ار کم در یک ل صم تما  ساااواالت  را از یاد 

ون برد  باشااااااااااااد ل  زدی زد و شی تکان دادنت اه  را بم بت  

 اتاا دوخت و ب د با  دای ب زدی گ ت: 

 

ن  بیارند ایزجاناسااااماد  امک ااار ار رو تییل:مزمون های خونز ترا

 شیدا کرد . 

 

 از مزماتان بم اتاا شازنر شااااد 
گ
کویل ت شااااید کم ساااایل بزری

شااااااااازای تراز گشاااااااااممنبا 
ه
و م  در میانشاااااااااان بم دت ا  چزر  ی ا

شیااادا کرد  شیااادا کردن  ات اااار کااام تززاااا تبطااام ی ام  اتااااا را 

باشااااام تورا بم ساااااما  دوند  و در کزار  ا  اااااماد نمم ج  

 تداخت. ت اهم کرد و ابروها   را باال ا

 

ی شد ؟ ن  تراز:چت 
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ن   ت م چشااااااام های ساااااااتک
ه
را  شرساااااااید و م  برای ا

ه
با  ااااااادای ا

ن  ن اتاااداخمم و در جوا.  بااام گ ی  تاااد ش  را پاااایی  مچم را تگت 

 "تم" کوتایه اکم ا کرد . 

 

ت م بم خطاب  مرت   شاااااااااادتیم دان اااااااااامم کم 
ه
  بود  یا تمنبا ا

ن  ار را بدون هیا ق ااااااااااااااد و قرض 
ه
تصر   رسااااااااااااااید برسااااااااااااااا  ا

  اتجاااااا  داد  بود اماااااا بااااااز هم مرا بزم رن مااااام بود و خاااااا

ب اکر  ا  اااااااااس گزا  داشاااااااامم.و ایز م     تیم توان اااااااامم 

زار    داد. 
ه
ی بگونم بوشت  ا ن  درمورد  بم تراز چت 

 

زمون قو  کرا تو بم مزموتای خونتییل:برساااااااا  جاننم  از 

ناشاااااااااااااااکااایل کاام  بن ن داد  کاام ب ااد از شااااااااااااااااا  برامون یکم شیاااتو مت 

 تدار ؟ 

 

ورد و اتکاااار  را بزم 
ه
شاااااااااااااااایااادن  اااااااااااااااااادای تییل مرا بااام خود  ا

ن او و برسااااااااااااااااااااااا   رن اااااااتنش  را بااااااااال گرتمم و ت ااااااااهم را بی 
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چرخااااتاااد .برساااااااااااااااااا  در جوا.  ل  زاااد کوچش زد و شی بااام 

دادنقد  بم شیاتو تزدیک تر شااااااااااااااااد و نشاااااااااااااااااتم ی تایید تکان 

 هماتطور کم روی  زدیل ا    نش ت گ ت: 

 

 اخ  اتم ار . برسا :با  ما  میلنب

 

را  روی   یدهای شیاتو ل وندتد و 
ه
و ب د اتگشااات ها   بم ا

وع بم تواخمم شااااااااااادن کرد.با شاااااااااااایدن  قط م ی دلاشااااااااااای ن شر

ق مت او  قط م توان مم تام  را تش ی  دهمنسوتات 

از بااماازااوون کاااااااام از تااوجااوابن یااش از قااطاا اااااااام هااااااااای  ماازااماااااااااب

 موردخالقم ا  بود. 

 

اتان غرا در موسااااااااااااااایف  برساااااااااااااااا  با مزارت   تواخت و مزم

دلزوازی کم تضاااااااااااا را شر کرد  بود شاااااااااااد  بودتد.تییل ج وتر از 

 و 
گ
هممنتزدیک شیاتو ا  ااااااااااااااماد  بود و با ت ایه شر از شاااااااااااااای مش
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ن بم برسااااااا  چشاااااام دوخمم بود و برسااااااا  با  ل  زدها و ت  اااااای 

 ت ا  های اا  و بک ااه  جواب او را   داد. 

 

تبااادر در کزاااار هم زن اااا بودتاااد کااام اگر 
ه
دسااااااااااااااااات هاااایم قااادرت ا

تباشر کشااایدن را داشاااازد ت اااونرشاااان را روی تاب وی تباشر 

   کشاااااید .برساااااا  خاشاااااش تییل بودنامکان تداشااااات کم 
گ
بزری

ن  ار را با توت بدی اتجا  داد  باشااااااااااااااادنبدون شاااااااااااااااک تبط 
ه
ا

 واست  مکم کزد و م   ش تداشمم  ار  را جور دیگری می

 برای خود  ت بت  کزم. مما همیزطور بود. 

 

با قطع شاادن  اادای شیاتو و شیچیدن  اادای تشااونش مزمان 

مد نت اهم را بم برسا  کم  اال از روی  زدیل 
ه
ها بم خود  ا

ا  ب زد شاااااد  بود و با ت صییم تما یسااااار از مزمان ها تشااااا ر 

ب ااااااد ل  زاااااد کوچش زد  و بااااااا خبااااا  تگااااام  می رد دوخمم و 

ن اتکار نخود  را با تشونش جم یت هماهزگ کرد .   داشی 
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                   ****    

 

مزمابن رو بم پایان بودنیا اگر می واساااااااااااامم واتااااااااااااح تر بگونم 

نااااات مزماااااان هااااااا ب اااااد از  دیگر باااااام پااااااایااااااان رسااااااااااااااایااااااد  بود.اکتت

رزوی خوشاااا     ب
ه
ن ها خدا ات ن با تییل و برسااااا  و ا

ه
رای ا

از خمااااااارت رتماااااام بودتااااااد و  اااااااال جز م  و تراز و خااااااد  ی 

مم پدر و مادر  کم دقایف  م دودی از دوسااامان برسااااا  و الب

شو  بم ک بم ی باال رتمم بودتد دیگر کیساااااااا در خمارت باق  

 تماتد  بود. 

 

ن م  و برسااااااااااااااا  اتماد    بی 
ب د از ات اق  کم در اتاا موساااااااااااااایف 

یک گوشم نش مم بود  و اتمصار  بودنباق  ش  را پ ر و خزش

  کشااااااید  بود  تا مزمابن تما  شااااااود.البمم چزدباری هم تال 

ود  بم بزاتم ی شدرد تراز را را ن کزم تا مرا بم خاتم کرد  ب

تبدر م بوب واقع 
ه
برساااااااااااتدناما امشاااااااااا  تراز میان مزماتان ا

شااااااااد  بود کم ا ااااااااال تمیموان اااااااات     برای یک دقیبم کزار 

 م  بزد شود. 
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مد نش   با 
ه
را  دست تییل دور بازونم بم خود  ا

ه
 بم شدن ا

 از چرخاااتااد  و باام او کاام در کزااار  ا  اااااااااااااااماااد
گ
  بود و خ ااااااااااااااامش

 ا  ل  زد زد . 
ه
  ورت زن ا   می ارند ت ا  کرد  و تاخودا

 

 _خ مم ای؟

 

شرسااااااااااااااید  و تییل در جواب خمیاز  ی کوتایه کشاااااااااااااید و ب د 

ت اه  را بم  ش  را روی شاااااااتم ا  گذاشاااااات و هماتطور کم

 برسا  دوخمم بود پاسخ داد: 

 

 تییل:خییلنمزمصر   اااا  ت برسااااا  با دوسااااما  تمو  شاااام و 

 م  رو برسوتم خوتم. 
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بک اخمیااار م ااااااااااااااات  ت اااه  را دت ااا  کرد  و باام برسااااااااااااااااا  خت   

شااااااد نکزار خد  ای از دوساااااامان  ا  ااااااماد  بود و در ایل کم 

بم یش از دساااااااااااات ها   را در جی  شاااااااااااا وار  ترو برد  بود 

ن ها مش و  بود.ب د از گذشت چزد ل صم 
ه
گپ و گ ت با ا

پس از بدرقم ای شاتجا  از دوسااااااااااااااامان  خدا ات ن کرد و 

 چزد قد نچرخید و ت اه  را بم م  و تییل دوخت. 

 

 ۳۵#پارت_ 

 

ن اتداخمم و ت اهم را از او دزدید .دیگر   ا  ش  را پایی 
ه
تاخودا

 .     از ت ا  کردن بم او هم واهمم داشمم

 

 برسا :خییل مزمصرت گذاشمم تییل جان؟
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ایز م رتمار   ااادا   را از تا ااا م ای تزدیک شااااید  و برای 

خییل خجیاااا  ج و  ت زااااد ش  را باااااال گرتمم و ت اااااهم را باااام 

  تییل داد ندر جواب برسا  ل  زدی زد و گ ت: 

 

تییل:تم خونز ناشااااااااااااااکایل تدار نویل اگم برات ز م   تو اااااااااااااات 

 وتم کم خییل دیر شد . دیگم م  رو برسون خ

 

را  شی تکان داد و از گوشاااام ی چشااااام دید  کم 
ه
برساااااا  بم ا

ت اه  بم ساااااااااااااامت م  چرخیدنم   کوتایه کرد و سااااااااااااااپس 

 شرسید: 

 

برسااااااااااا :اگم مای ید شااااااااااما رو هم ش راهمون برسااااااااااوتیم خوتم 

 خزان خاتم. 

 

 رت  باخ  شااااااااااد تا با خ س ال میل غت  ارادی تورا ش  را 

 ت تکان دهم و بم تزدی بگونم: بم نشاتم ی م ال 
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 _الز  تو ت. 

 

شااااااااااااد ب زمم کم زنادی  ت ج ک کم در ت ا  تییل موز زد باخ 

ت اااااام بمواتم 
ه
خجیاااااا  خ س ال ماااااال نشاااااااااااااااااااااان داد  ا .برای ا

توجیج برای رتمااااار  شیاااادا کزم ت اااااهم را باااام دت ااااا  تراز باااام 

اکراا چرخاتد  و زمابن کم شیدا   کرد  با ل  زدی از ش 

 گ
گ
سودی

ه
  مم: ا

 

نتراز  ن _مزصور  ای  بود کم تیازی تو اات شااما ز مت ب شاای 

سوتم خوتم.   م  رو مت 

 

و باام دت ااا  ای   رتم دسااااااااااااااامم را باااال برد  و برای تراز تکااان 

داد  تااا او را مموجاام خود  کزمنکویل ت شااااااااااااااایااد کاام ت اااه  

مموجم م  شد و تورا قد  ها   را بم سمممان کج کرد و در 

 ان م  ش شد. تزایت بم جمع سم ت ر  م
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با تزدیک شدن  تورا از تییل تا  م گرتمم و تبرن ا خود  را 

ز چ  اتد ن    خود  هم تیم دان مم کم چم مزطف  بم ترا

شاااااکارا ام کرد  بود  و 
ه
پشااااات رتمارهایم بودندساااات و پایم را ا

 تبط   خواسمم از برسا  و تت  ت اه  ترار کزم. 

 

 تییل:ای واینتزدیک بود یاد  بر  ها. 

 

تییل بود کم گ ت و  رت  ت ا  مم ج  و شرساااااااشاااااااگر م  و 

ت م توتااااااااااااااایح دیگری بدهد  تراز را بم دت ا  داشااااااااااااااات.بدون
ه
ا

ل  زدی زد و ب د از ما تا ااااااااااااااا م گرتت و بم سااااااااااااااامت را  پ م 

ی  دود یک دقیبم  ن دوند و از پ م ها باال رتت.برگشما  چت 

کو  کشااااااااااااااایااد.مجااددا باام سااااااااااااااامممااان دونااد و هماااتطور کاام از 

ن ت س ت س   زد کزار برسااااااااااااا  ا  اااااااااااماد و دو شاااااااااااادت دوند

دتماب  پاکت م اااااااااااامطییل شااااااااااااکیل کم توی دساااااااااااات ها   خو 

 می ردتد را بم سمت م  و تراز گرتت. 
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 تییل:ای  برای شماست. 

 

ت ا  مم ج ک با تراز رد و بد  کرد  و ب د با تردید پاکت ها 

 را از دسا  گرتمم و یک تای ابروهایم را باال اتداخمم. 

 

 یم؟ _ای  چ 

 

آه ااااااااااامم خزدید و در ایل کم دساااااااااااا  را دور بازوی برساااااااااااا  

 و اتداخت و ب د گ ت:   بم می رد ت ایه بم ا

 

تییل:ه مم ی ب د برسااااا  یم اجرای خییل مزم دار نقرار  یش 

ن  و م روا ترن  ونول  سااااااااااااااال توازهای دتیا بم ایران  از بزت 

ااااااااااات داشاااااااااااامم باشاااااااااااامنبرسااااااااااااا  هم بم خزوان  بیاد و ایزجا کارا
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ااااااات قرار  همراهشااااااااون اجرا کزمنایزا هم دوتا شیا تو اااااااات کارا

 ردی  او  کارت . ب یط اخم ا  و ونو  

 

د  و با باز کردن یش از پاکت  ااااااار ل  هایم را روی همدیگر ترا

هاااا بااام ب ی  کااام داخ   قرار گرتمااام بود ت اااا  کرد  و تال  

ون  کرد  تا بزاتم ی خوبک برای رد کردن دخوت  از ذهزم بت 

ق ااال از ایز ااام بمواتم     برای یاااک ثااااتیااام ت ر ب شااااااااااااااامناماااا 

ورد تما  تبشااام هایم کزمنشاااایدن جم م ای کم تراز 
ه
بم زبان ا

ب کرد. 
ه
 را تب  بر ا

 

ن بااااااشااااااااااااااایاااااد  تراز:بااااام بااااام چااااام اتم ااااااری از ای  بااااااالتر؟مطمی 

 هردومون  مما برای تماشای اجرا میایم. 

 

تییل ذوا زد  خزاادیااد و م  هاااز و واز باام تراز کاام باام جااای 

ردونماااان ت ااااااااااااااامیم گرتمااام بود ت اااا  کرد .در جواب ت ااااهم ه
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 د پاکت ها را از دسااااااااااااااامم گرتت و ت ون م داد و ب چشااااااااااااااامش

 مبابل  ورت  تکانشان داد. 

 

 برسا : ضورتون اوتجا برای م  باخ  اتم ار . 

 

شاااایدن  ااادای برساااا  باخ  شاااد تا ت اهم را از تراز بگت   و 

نر تصر داشاااااااااااااااات باام او کاام بااا ل  زااد خ س ال ماال هااای مرا ز 

یه کشاااااااااااااااید  و با نشااااااااااااااااتدن ل  زد 
ه
چشااااااااااااااام بدوز .بم تاچار ا

ه مم گ مم: م زویع ر 
ه
 وی ل  هایم با  داب  ا

 

ن توا    دیگاام مااا برنمنممزون باااباات امشاااااااااااااااا نهماام چت 
_بزت 

 ال اد  بود. 

 

 ۳۶#پارت_ 
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غو  م کم و شرمزری بود کم از تییل هدیم گرتمم و 
ه
جوابم ا

امشااااااااااااا  را درکزارشاااااااااااااان  تشااااااااااااا رهای بک اتمزا   بابت ایز م

 گذراتد  بود . 

 

بر ایز م  مما باید در  دقایف  ب دنب د از خدا ات ن و تاکید 

را  از خمارت 
ه
اااااات  ضاااااااور داشااااااامم باشااااااایم با قد  هاب  ا کارا

ن را  ن تراز شااااادیم.همیز م ماشااااای  خارز شااااادیم و ساااااوار ماشااااای 

ت  
ه
روشااا  کرد پاکت سااای ار  را برداشااات و تخ سااای اری را ا

ن لاا  هااا    گرتااتن بیبمااا تمااا  ای  چزااد ساااااااااااااااااخات زد و بی 

شاغ سااااااای ار ترتمم واق ا خود  را خوب کزت   کرد  بود کم 

 بود. 

 

تراز:هم خااااتواد  ی برساااااااااااااااااا  هم دوساااااااااااااااماااا  و اکراتیاااان  

د  هااااااااای خااااااوب و ماااااا اااااات   
ه
هاااااامشااااااااااااااااااااون مااااااثاااااااال خااااااود  ا

.هرچبدر بوشت  موشزاسم  بوشت  از  خوشم میاد.  ن  ه ی 
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ل  های تیمم باز  هماتطور کم دود سااااااااااااااای ار  را از میان 

ون   ترسااااااااااااااامااااد   گ ااات و م  در جوا.  تززاااا توان ااااااااااااااامم بت 

را  زنرل  بگونم. "هو 
ه
 " ا

 

 تورا ش  را بم سممم چرخاتد و با تردید ت اهم کرد. 

 

 تراز:خوبک خزان؟

 

ندرسااااااااات ات ار کم تما    شرساااااااااید و م  بک  و ااااااااا م و خ ااااااااا ک

 مدت اتمصار شااایدن ای  سااوا  را کشااید  باشاام پ   هایم را 

د  و با تارا    غر زد :   روی هم ترر

 

اااااااااااااات؟تو کاام _چرا بزشاااااااااااااااون قو  دادی کاام  ممااا  نم کارا مت 

 خوب میدوبن م  از ایزجور جاها خوشم تمیاد. 
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در جوابم ل  زااااااادی زد و ب اااااااد از ایز ااااااام  اااااااا  ب ااااااادی را از  

 سی ار  گرتت گ ت: 

 

ات های شاا وغ و شر ش و  اادا خوشاات تمیاد  تراز:تو از کارا

رامشااااااااااام خونزدلمنویل چ
ه
م دلییل دار  از کاراااااااااااب  کم شتاش ا

نم هم برات تزوع موشااااااااااام هم یم تجربم ی  خوشااااااااااات تیاد؟مت 

 جدیدنهم ایز م تییل و برسا  رو خوش ا  می زیم. 

 

 رت    ااااااب بود و جوابک تداشااااتنتمیموان اااامم هم بم او 

بگونم چون می واهم تا ااا م ا  را با برساااا    ظ کزم بزاتم 

د تراشر می زمنمطمازاااااااا ا  گر تراز از ای  قضااااااااااااااایااااااام بوب  میتک

ن ت.ق ااااااد تداشااااااامم ب اکر  بزرگزماب  های  اوتااااااااع بزم مت 

 برسا  و تییل را بزم 
گ
ذهزم همم را بم جان هم ب زداز  و زتدی

برنز .ای  بود کم س وت اخمیار کرد  و ترجیح داد  کم دیگر 

سااااااااااااااامااابن از 
ه
ت اام تااا ه ماام ی ب ااد بالی ا

ه
 رقن تزتمنباام امیااد ا

ااااات بزاتم ای  ساااااامت  ا زات ن بم کارا تاز  شااااااود و برای ترتی 

 برایم . ازد. 
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 ۳۷#پارت_ 

 

شااااایدن  اااادای زتگ در سااااال  باخ  شااااد تا برای ل صم ای 

دساااات از هم زدن سااااوی توری داخل قاب مم بردار  و ت اهم 

خاتم بچرخاتم.یبیزا تراز پشاااات در  ن شااااتر
ه
را بم ساااامت خروسک ا

ت کم بمواتد بودنبم جز او کیسااا   ید در ا ااایل خاتم را تداشااا

خود  را تا پشااات در ورودی ساااال  برسااااتدناما چرا  اال کم 

ماااد  بود خود  در را بااااز تمی رد و زتاااگ در را بااام 
ه
تاااا ایزجاااا ا

ورد  بود؟
ه
  دا در ا

 

یه کشااااااااااااید  و هماتطور کم ت اهم را دوبار  بم 
ه
بک  و اااااااااااا م ا

 
گ
ساااااااااااوی داخل قاب مم   داد  با  اااااااااااداب  کم تاشر از گرتمش

 م: ا ونم بود گ م

 

 _دسمم بزد  ترازنخودت بیا تو. 
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" اال اتمصار کشاااااید  تا در باز شاااااود و ت
گ
راز با غرغر هموشاااااش

" وارد خاتم شاااااااااودناما ب د از گذشااااااااات  میمردی در رو باز ک ن

نزمابن کم هیچ س قد  بم سااااااال  تگذاشاااااات  ل صاب  کوالبن

ی تم دلم ترو  ن چزر  ا  بک اخمیار در هم کشااااااااااااید  شااااااااااااد و چت 

 رن ت. 

 

  کرد  و باااا رهاااا کردن قااااشاااااااااااااااش درون تورا خاااامو  زنر اااااز را 

خاتم قاب ممناز ااز تا ااااااااا م گرت ن شاااااااااتر
ه
مم و با قد  هاب  ب زد از ا

ون زد .ا ونم بم شاااادت درد داشاااات و ق  اااام ی ساااا زم ا   بت 

 
گ
گرتمم بودنب د از شااااااااااا  مزمابن برساااااااااااا  و تییلنشماخوردی

و شاااااااااااااااازا  گرن ان گت   شااااااااااااااااد  بود و تا امروز رهایم ت رد  

ورد  بود و خوردن بود. 
ه
 با وجود داروهاب  کم تراز برایم ا

  

ی توری  االم رو بام بزبودی تبود و  م  م م رر ساااااااااااااااوی هاا

 داشمم قاتع موشد  کم باید بم مط  دکت  مراج م کزم. 
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د  پشاات در ا  ااماد   ن هماتطور کم زنرل ک بم جان تراز غر مت 

ون را ت ا  کرد نتبرن ا  امال مط ن و از ساااااااااورات چشااااااااایمنبت  می 

بود  کم قرار اساااااااااااااااات تراز را پشاااااااااااااااات در ببیزم و ب د  یک 

 اکر کشاااااااااااایدتم تا پشاااااااااااات در تثار  کزمناما ت   جاتاتم ب

ن  ون در تاادیااد  ابروهااایم برای دومی   کاام هیچ س را بت 
زمااابن

 بار بم همدیگر گر  خوردتد. 

 

قد  بم خب  برداشااااااااامم و ب د تورا دسااااااااامگت   را چرخاتد  و 

رد  بود نهیچ س پشت در تبود.اما در را باز کرد .اشا ا  ت 

ن بود  کم  ااااادای زتگ ر  ا شااااااید  بود نی  ن م   امال مطمی 

 خیاالب  شد  بود ؟

 

ت اااا  گزاااگ و گیجم را بااام اکراا  یااااط خااااتااام چرخااااتاااد  و 

ن شد  قد  بم خب  برداشمم  زمابن کم از تبودن تراز مطمی 

 کاام
گ
 تااا در را ببزااد نامااا زمااابن کاام ت اااهم روی پاااکاات کر  رتش

ن پشااااااااااااااات در قرار گرتمم بود ثابت  دقیبا زنر پاهایم روی زمی 

 تیم ای خشکم زد. ماتد در ثا
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چزاااد ل صااام ای ماااات و مبزوت بااام پااااک   کااام تیم دان ااااااااااااااامم 

چطور پشت در خاتم ا  ظاهر شد  است خت   ماتد  و ب د 

ن برداشااااااااااااامم نهیا تا  و  ه ااااااااااااامم خم شاااااااااااااد  و از روی زمی 
ه
ا

 نشابن روی  توشمم نشد  بود. 

 

ن ااااامم در  کزم کم چطور یک ت ر توان ااااامم بود از در مواتمی

شاااااااودنقد  بم داخل  یاط بگذارد و ب د ای  ا ااااااایل خاتم رد 

خر مثااال یاااک روح غی   
ه
پااااکااات را ج وی در رهاااا کزاااد و در ا

بزتد؟بم جز تراز کم کیسااااا   ید در را تداشاااااتنپس ای  پاکت 

ن شد  بود؟  چطور ایزجا ستک

 

ل خاتم برگشااااااااااااااامم و در را با ابروهاب  درهم کشاااااااااااااااید  بم داخ

ساااااامت م ل ها  ون آت م ت اهم را از پاکت بگت   بم. ااااااممنبد

ن روی یش از م ل های تک  قد  برداشاااااااامم و ب د از نشاااااااا اااااااای 
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ن برخ     ت ر  بک م طیل پ مپ پاکت را باز کرد  و روی مت 

 کرد . 

 

م مونااات پاااکاات کاام ات ااار چزااد قط اام خ س بودتااد در ثاااتیاام 

ن پ   شااادتد و ت شااازاب  ای روی مت 
ه
 ا  م  روی چزر  های ا

می ردتد ثابت ماتد.و تززا یک کم داخل خ س ها خودتماب  

ثاتیم  اقن بود تا تما  بدتم شد شااااود و خون در رگ هایم یخ 

 ببزدد. 

 

شاساایمم دساات ج و برد  و یش از خ س ها را برداشاامم و با 

ت ایه و شت زد  بم ت ونر خود  و برسا  خت   شد .تما  

ر یک زمان و یک مکان گرتمم شاااااااد  بودتدنشااااااا  خ س ها د

برسااااااااااااا نزمابن کم م  و برسااااااااااااا  در اتاا شیاتو مزمابن خمارت 

ن دساااااااااااات هایم  مکم کرد  بود تا شیاتو  تززا بودیم و او با گرتی 

 بزواز . 
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 ۳۸#پارت_ 

 

 الت ا  ااااااامادتمان در تما  خ س ها جوری ث ت شاااااااد  بود 

بم شاااااااک  کم   توان ااااااات هر کیسااااااا را ن ااااااا ت بم رابطم مان

ن کزد.   ب زدازد و بدبی 

 

ن مز
ه
ن شاااااا  در ا

ه
مابن از م  و برسااااااا  خ س گرتمم یک ت ر ا

ی را  ن بود و  اال با ترسمادنشان برای م  ق د داشت کم چت 

 بم م  ب زماتدنو یا شاید تزدید  کزد. 

 

اما برای چم؟ا اااااااااااااااال دلیل ث ت ای  خ س ها چم بود؟برای 

ن شاااااا  خ س م
ه
یگرتت و ب د  چم یک ت ر باید از ات اا ا

 ؟خ س ها را برای م    ترسماد؟هدت  چم بود 
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و شاااااااااااات کرد  بود نق  م بم تزدی   توید و لرز  دساااااااااااات 

هایم مضاااااااخ  شااااااد  بود.تیم دان اااااامم باید چکار کزمنم ز  

 ق ل کرد  بود و هیا ترمابن  ادر تمی رد. 

 

ترس از ایز اااام ای  خ س هااااا همزمااااان بااااا م  برای تییل هم 

دیواتم ا  کرد  بود.اگر تییل ای  خ س ها  ارسا  شد  باشزد 

ی اگر   دیااادشااااااااااااااااااان م  باااایاااد چااام توتااااااااااااااایج را   دیااادنوا

ن م   میداد ؟چطور باید قات   می رد  کم هیا ارت ایط بی 

و برسااا  وجود تدارد و تما  ای  خ س ها سااوا ت اهیم بو  

 تو ازد؟

 

ن رها کرد  و از جا ب زد  شاااااا مم و خ اااااا ک خ س ها را روی مت 
ه
ا

ن کرد .تیم توان اااامم  شااااد  وع بم قد  برداشاااای  و بک هدا شر

باشاااااااااا زم و دساااااااااات روی دساااااااااات بگذار نباید یک  اری  ایزجا 

 اتجا  میداد نباید یک ت ری می رد . 
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برای ل صم ای اسم تراز از ذهزم خبور کردناما ب د بم همان 

 کم پدیدار شااااااااد  بود تاپدید شااااااااد.تراز گونزم ی خوبک 
شخ  

ن درمور  د ای  قضااااااااااااااایااااام تبود.تمی واسااااااااااااااامم برای  ماااااک گرتی 

ن شاااااااااااااااا  و ای
ه
د و بام هیچ س از ات اااا ا   خ س هااا بوب  بتک

توتاایح دادن وادار  کزدنو تراز قط ا اگر ای  خ س ها را   

 دید سوا  و جوابم می رد. 

 

باید با کیساااااااااا کم پا   درساااااااااات مثل م  ای  وسااااااااااط گت  بود 

د نکیسااا کم از  بیبت ختک داشااات و   توان ااات  ن  را مت 

 کزدنبرسا .  مکم  

 

ن برگشاااامم و گوشر ا   را برداشاااامم و با بک م طیل بم ساااامت مت 

روشاا  کردن  اا  م ا  شاامار  ی برسااا  را گرتمم.گوشر را 

تزدیک گوشاااام تگم داشاااامم و هماتطور کم تاخزم را میجوند  

در د  دخا دخا کرد  کم تییل کزار  ت اشاااد و از تماسااام بوب  

د.   تتک
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ن اتکاار بود  کام  اااااااااااااااادای زاد شاتجا   درگت  همی 
ه
بوا هاای ا

  قطع شاااد 
ه
شااازای برساااا  کم در گوشااام و جا   را بم  ااادای ا

 شیچید داد. 

 

 برسا :سال  خزان خاتم. 

 

بن بود  کم ب واهم با او  ا  و ا وا  کزمنای  
ه
خ  ک تر از ا

ت م     جواب سوال  را بدهم ل  باز کرد  
ه
بود کم بدون ا

 و با  داب  لرزان گ مم: 

 

 و ببیایم. _باید همدیگم ر 

 

 ۳۹#پارت_ 
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های  اقن شاااای بو ااات دقیبم ای موشاااد کم پشااات ی ن ش از مت 

دتجک کم برسا  شوشززاد  را داد  بود نش مم بود  و ت اهم 

 دوخمم بود .بک اتداز  
ن ب تیم خورد  ی روی مت 

ه
را بم لیوان ا

مضااااااطرب و تگران بود  و ای  تگرابن خالو  بر لرز  دساااااات 

ن هم شایت کرد  هایم بم تکان خوردن خ اااا ک  پاهایم زنر مت 

 بود. 

 

ن ب ار بم ساااااااخت مجر ا  ت ا  کرد  و ب د چشاااااام برای هزارمی 

هایم را بم سمت در  اقن شای چرخاتد  تا شاید ب کم برسا  

را ببیزم.هزوز شزج دقیبام ای تااا ساااااااااااااااااخ   کاام بااا هماادیگر قرار 

س  گذاشااامم بودیم زمان باق  ماتد  بودناما م  بم قدری اسااات 

م     تیم سااااااااااااخت زودتر خود  را بم  اقن شاااااااااااای داشااااااااااامم ک

 ود . رساتد  ب
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نت اهم روی برسااااااااا  کم قد   شاتجا  ب د از گذشاااااااات دقایف 

تمابک ا  
ه
بم داخل  اقن شاااای میگذاشااات ثابت ماتد.خیزک ا

را از روی چشاااااااااام ها   برداشاااااااااات و با چرخاتدن ت اه  بم 

نبم دت ا  م  گشاات.بک م طیل دساامم را  یم باال برد 
ن  کرتی 

و برا   تکااااااااان داد نت اااااااااه  در ثاااااااااتیاااااااام ای مموجاااااااام م  

ن شدن ل  زد کوچش زد و ب د راه  را کج کرد و بم سمت مت 

 قد  برداشت. 

 

درسااااااااااااااااات مثااال هموشااااااااااااااااام بوی اد  ا  زودتر از خود  بااام 

ایط خادی تری بودیم ا مماال تا   مشااااااااااامم رساااااااااایدناگر در شر

ای   اد  ا  را از او   شرساااااااید  اما االن وق   برای شرسااااااایدن

 ن بود. سوا  ها تداشممنپای موتوع خییل مزم تری در میا

 

تماشااااااا   کرد  کم  اااااازدیل مباب م را خب  کشااااااید و روی  

نشااااااااااااااا اااااااااااااااتنت اه  را بم چزر  ا  دوخت و ات ار کم مموجم 

  الم شااااااد  باشاااااادنل  زد  بم شخت م و شااااااد و 
گ
شاااااا مش

ه
ا

 میان ابروها   جا خو  کرد. 
گ
 اخم شررتش
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 ان خاتم؟برسا : المون خوبم خز 

 

اب دروتم شرسااااااااااااااایااد و م  در ااایل کاام قااادر تبود  باام اتاااااااااااااااطر 

م  ط باشمنل  گوند  و ش  را بم نشاتم ی م ال ت تکان 

 داد . 

 

مان اجاز  ی جواب دادن بم  ن   اتم بم مت 
تزدیک شااااااااااااااادن ونت 

ساااااوا  برساااااا  را از م  گرتت.مجددا سااااا وت کرد  و برساااااا  

ن ساااا ارشاااا   ااا جوابن کم مزمصر گرتی  بود قزو  در جواب پرا

ا ب د از  ن   ماب  روی ی ساااد  ای را اتم اب کرد و پرا توشاای 

ن  ن دوبار  ا  از مت  چم ا  ل  زدی زد و با تا ااااااااا م گرتی 
دتت 

 ما را تززا گذاشت. 

 

با رتما  ت ا  شر از ساااوا  برساااا  دوبار  بم م  دوخمم شاااد و 

  دا   در گو  هایم شیچید: 
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ن تورا برساااااااااااااااااا :ات اااق  اتماااد  خزان خاااتم؟او  کاام خو  اسااااااااااااااامی 

ش مم تون...دار   ا  و و همدیگم رو ببیایم و  اال ای  
ه
تع ا

  م  م تگران موشم. 

 

قدرب  برای مبدمم چی ن یا توتیح دادن تداشممنی  ن     

اگر می واسااامم هم تیم دان ااامم کم باید چطور دلیل  الم را 

بم او توتاااااااایح دهمنباید با چشاااااااام های خود    دید تا   

ت ااااام  ال  بااااام زباااااان بیااااااور  کی م را تزمیاااااد.بزاااااابرای  
ه
بااااادون ا

م و با دساااااااااااااااات لرزاتم پاکت خ س ها را از داخ   برداشااااااااااااااام

ون کشید  و مباب   گذاشمم.   بت 

 

برای ل صااااب  باااا تردیاااد بااام پااااکااات ت اااا  کرد و ب اااد یاااک تاااای 

سد شرسشگراتم  ت م سوایل بتر
ه
ابروها   را باال اتداخت و بک ا

ر  کرد تااا لاا  هااای باام م  چشااااااااااااااام دوخاات.بااا ایزکااار  تاااچااا

 ای ت یفن بگونم: خشکم را از هم باز کزم و با  د
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 _یم شی خ س توی ای  پاکممنلط ا ت اهشون کزید. 

 

ن چرخاتد  ن چشاام های م  و پاکت روی مت  ت ا  مردد  را بی 

را  باز  کرد 
ه
و ب د دساااات ج و برد و پاکت را برداشااااتنبم ا

ون کشید.   و خ س های داخ   را بت 

 

 ل بود و تک تک خ س ال مل ها   را ا  بم او قت ا  خت   

تصر گرتمم بود .دید  کم چطور با ثابت ماتدن ت اه   زنر 

ن خ س چزر  ا  در هم کشااااااااااااید  شااااااااااااد و ت اه   روی اولی 

رتگ خوض کردن امال مشااااااااااااااا   بود کم بم اتداز  ی م  از 

 دیدن خ س ها جا خورد  بود. 

 

؟ ن  برسا :ای  خ  ا دیگم سر ه ی 
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ن و بو  خ اا ک با ل  ن  م  شرسااید و ب د خ س ها را روی مت 

ن جواب بااااام چزر  ی م  اتاااااداخااااا ت و ت ااااااه  را برای گرتی 

را  ج و برد  و هماااتطور کاام 
ه
دوخاات.دسااااااااااااااااات لرزاتم را باام ا

ه مم ای جواب داد : 
ه
بم را برمیداشمم با  دای ا

ه
 لیوان ا

 

_مزم تمیدوتمنامروز د  در خوتم   شیداشاااااااااااااون کرد نیم ت ر 

 شد  بود و ای  پاکت رو گذاشمم بود پشت در.  وارد خوتم  

 

 ای ل صم ای م   کرد  و ب د ادامم داد : بر  

 

_ات ار یم ت ر کم توی مزموبن اون شااااا   ضاااااور داشااااامم ای  

 خ س ها رو ازمون گرتمم. 

 

چزر  ا  بوشااات  در هم ترو رتتنت اه  را دوبار  بم خ س 

تصر  هاااا داد و برای ثااااتیااام هااااب  باااا دقااات تاااک ت شاااااااااااااااااان را از 

 شی تکان داد و  
گ
 گ ت: گذراتدندر تزایت با  التش
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برساااااااااا :اما تما  اترادی کم اون شااااااااا  توی مزموبن  ضاااااااااور 

ن از تزدیکان م  بودننمیموتم ب م تبرن ا بم همشااااااااااون  داشاااااااااای 

ن  اری کزم؟  اخمماد دار نتمی زمم چرا یم ت ر باید همچی 

 

ل اام ی لیوان را باام لاا  هااایم چ ااااااااااااااا اااتااد  و مبااداری از مااایع 

برقرار داخ   را توشااااااااااااااایااااد .برای دقااااایف  ب زمااااان سااااااااااااااا وت 

 قزو  
گ
ی ورد و چشاام های تت   ی برسااا  تت 

ه
شاادنونت  قزو  را ا

را بم چال  کشاایدتد.شاتجا  تزجان را میان اتگشات ها   

را  
ه
ت م بم ل  ها   تزدیک کزد با  ااااااااااااااادای ا

ه
گرتت و بک ا

 گ ت: 

 

 دی ؟ برسا :بم کس دیگم ای هم ای  خ س ها رو نشون دا
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ت تکان داد  و ت اهم بدون ت  ل ش  را بم نشااااااااتم ی م ال 

غو  
ه
را بم خ یسااااااااااا دوخمم کم ات ار برساااااااااااا  داخ   مرا در ا

 گرتمم بود. 

 

ن ت ری کم بز  زتگ زد  شما  _تمنبم م و دیدنشون اولی 

بودی نا ااااااااااااال تمی وا  هیچ س دیگم ای از وجودشااااااااااااون با 

 ختک .شمنخ و ا تییل. 

 

 ۴۰#پارت_ 

 

را  شااااااد و ت اهم رتگ و در اتم اااااادایم 
ه
 شاااااات زای جم م ا  ا

گرتتنبم برساااااااااااا  خت   شاااااااااااد  و با ل   مضاااااااااااطرب و تگرابن 

 اتاتم کرد : 

 

_اگم تا االن یم ک ر ازشاااااااااااون بم دسااااااااااات تییل رساااااااااااید  باشااااااااااام 

؟اگم تییل ای  خ س ها رو ببیزم چم ت ری می زم؟  سر
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ابروهای مشااااااش و مرداتم ا  را در هم کشااااااید و ل  زنرنا  

 در دهان  م ید ق ل از آت م جواب دهد: را 

 

ا :تم تییل هزوز ازشااون ختک تدار ناگم خ س ها رو دید  برساا

د.  ن  بود بدون شک بم م  زتگ مت 

 

را  گرتتنبم  اااااازدیل ا  ت یم 
ه
دلم با شااااااایدن ای   را  یم ا

ن دساااااااااااااااااااات هاااااایم زنر  زد  و تال  کرد  تاااااا باااااا تگااااام داشااااااااااااااای 

نلرزششان را از ت ا  برسا  شززان تگم ن   دار .  مت 

 

 باشم؟__ت ر می زید ای  یم تزدید 

 

را  شرسااید  و برسااا  مبداری از قزو  ا  را مز   
ه
با  اادای ا

 مز  کرد ق ل از آت م در جوابم ش تکان دهد. 
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برسا :مم زم باشمناما ایز م ی پشت ای  تزدید شززان شد  

 م ا م ی مزم ترنم. 

 

م بزااد از جم اام ا  ترس باام دلم اتااداخااتناز آن ترس هاااب  کاا

می رد.ت یم ا  را از  ااااااااااااااازدیل گرتمم و با مممایل بزد دلم پار  

شاااااااااا مم ا  را بم چشاااااااااام 
ه
نت ا  ا ن کردن باال تزم ا  بم ساااااااااامت مت 

 های او دوخمم. 

 

_باید ب زمیم ی ای  خ  ااااااااا رو گرتمم و هدت  از ایزکار سر 

بود نباااایاااد ق ااال از ایز ااام خ س هاااا رو برای تییل یاااا هر کس 

 اد.  زمیم کم ازمون سر می و دیگم ای ب رسمم ب

 

شی بم نشااااتم ی مواتبت با  رتم تکان داد و ب د اتگشااات 

 اشار  ا  را روی ل م ی تزجان قزو  ا  دورابن  رکت داد. 
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برساااااا :تما  تالشاااام رو می زم تا ب زمم ی پشااااات ای  قضاااایم 

ستنو لط ا ایزبدر تگران ت اشید خزان خاتمنما  ار اشا ایه 

ن اتجاااا  تااادادیمناگر ال رو بااام تییل ز  بااااشااااااااااااااااام خود  همااام چت 

 توتیح مید . 

 

 ا  در هم کشاااید  شااادتدندلم می واسااات از 
ه
ابروهایم تاخودا

ن  ار 
ه
ن شاااااااااااا  ا

ه
جا ب زد شااااااااااااو  و ش  ترناد بزتم کم اگر تو ا

ن  ا مباااتاام را اتجااا  تمیاادادی االن هیچ ااداممااان گرتمااار چزی 

م م ااااااااااااام ای نشاااااااااااااد  بودیمناما در تزایت تززا توان ااااااااااااامم با 

را  بگونم:  د
ه
 ای ا

 

قا برسااااااا نرو یم   شاااااا ززد  _تییل
ه
 دخت  خییل   اااااااسااااایم ا

ست و دوران س    رو پشت ش گذاشمم و اگم االن  ال  

خوبم رصتا ب اکر شاااااااااااااااما و بودتمون در کزارشااااااااااااااامندیدن ای  

خاااا ااااس هااااااااا یااااااااا  اااارا زدن راجاااا شاااااااااااااااااااون تاااایاااایل رو داغااااون 

ن   ی کم مربوط بم شاااااااما باشااااااام روی اون بزرگت  ن می زمنهرچت 

؟تاثت  رو میذار نمموجم  ن  مزصور  موشی 

 .  227



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

 

 بزتد بم چزر  ا  خت   شااااااااااااد و 
ت م  رقن

ه
برای ل صاب  بدون ا

ب د ل  زد کوچش زد و پ   ها   را بم نشاااااااااتم تزمیدن باز 

و . ااااااااااااااامم کرد.تیم دان ااااااااااااااامم چرا اما ات ار او بم اتداز  ی م  

ب اااااکر ای  م اااااااااااااااا اااام بزم ترن ماااام بودنو یااااا  ااااداقاااال از م  

رامشااااااا  را   ظ بود و خوب ب د بود کم چخوددار تر 
ه
طور ا

 کزد. 

 

ن جااااااااایز 
ه
ماااااااااتاااااااادن و اداماااااااام ی ب اااااااا  را دیگر بوشااااااااااااااات  از ا

تاادان اااااااااااااااممن را هااایم را زد  بود  و  اااال دیگر دلییل برای 

ن تداشااممنای  بود کم کی م را برداشاامم  ن پشاات ای  مت  نشاا اای 

و ب اااااد از جمع کردن خ س هاااااا و برگرداتااااادنشاااااااااااااااااااان داخااااال 

 ا ب زد شد . را  یم خب  داد  و از جپاکتن زدیل ا  

 

ی شااااااااااااااااد م  رو هم در جرنااان  _م  دیگاام مت  نلط ااا اگر ختک

 بذارن . 
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گ مم و او بک م طیل از روی  ااااااااااااااازاااادیل ا  برخاااااساااااااااااااااااات و 

ن برمیاااداشااااااااااااااااات  تماااابک ا  را از روی مت 
ه
همزماااابن کااام خیزاااک ا

 گ ت: 

 

 برسا :اجاز  بدی  تا خوتم برسوتممون.  

 

ن   ال ت تکان داد  و قد ش  را تورا بم نشااااااااااااااتم ی م  از مت 

ی را در  تا اااااااا م گرتممندیگر تماییل تداشاااااااامم کم زمان بوشاااااااات 

اشم.   کزار ای  مرد بگذراتم و برای خود  دردش بت 

 

 _ممزوننخود  میموتم بر نروز خو . 
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رام  را شااااااااااااااااید نبا 
ه
ت ام خادا اات ن ا

ه
ای  را گ مم و ب اد از ا

ن دور شاااااااد  و بم سااااااامت  در خروسک  اقن قد  هاب  ب زد از مت 

 کرد .   شای  رکت

 

 ۴۱#پارت_ 

 

موزشااا ا  ا  اااماد  بود ناتگشاات هایم را 
ه
کزار شزجر  ی دتت  ا

الی کرکر  ی . اااامم ی شزجر  تگم داشاااامم بود  و ت اهم را بم 

ون جرنان داشااااااااات دوخمم  ن بت 
ه
 شااااااااا ویعن کم ا

گ
خیابان و زتدی

 بود . 

 

موزشااا ا  امروز  یم شااا وغ تر از روزهای خادی بودنخد
ه
  ای ا

مد بودتد و خد  ای برای ث ت تا  
ه
تر  جدیدشان در رتت و ا

ن ساااااااطح توساااااااط خاتم تارصی مشااااااا و  بودتد و  هم بم ت یی 

 بود  کم ب واهم خود  را درگت  هر 
بن
ه
م  بک  و ااااااا م تر از ا

 کدامشان کزم. 
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از روزی کم با برسا  مالقات کرد  بود  و خ س ها بم دسمم 

 تما  ای  ساااااااااام روز را رسااااااااااید  بودتدنسااااااااام روزی   گذشاااااااااات. 

س گذراتد  بود  و  دقیبم بم دقیبم و ثاتیم بم ثاتیم با اسااااااااااااااات 

ت اهم را برای درناتت تماس یا شیامش از برساااااااااااااااا  بم موبای م 

ی از برسا  نشد  بود.   دوخمم بود ناما هیا ختک

 

یط ای  ساام روز هربار کم تییل را دید  بود  یا هربار کم     

. اااااامم بودنترس ت س  اساااااام  روی  اااااا  م ی گوشر تب 

ی رگ و ریشاااااااااااام ی ق  م را لرزاتد  بود و غرا اتااااااااااااطراب  گت 

شااد  بود .هربار بک اخمیار اتمصار   کشااید  تا ده  باز کزد 

ن خ س ها مرا بازخواساااااات کزدناما تییل ساااااااد  تر 
ه
و درمورد ا

بجک خزان 
ه
از هر زمان دیگری با ل  زد ت اهم می رد و هزوز ا

د.  ن   دایم مت 
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ه
ن هاااااابجک خزانبااااام ای  "ا    خاااااادت کرد  بود نتییل " گ ی 

خوا  یا تاخوا  برایم مزم شاااااااااااااااد  بود و م  در  ما  تاباوری 

ن  تیم خواسااامم از دساااا  بدهمنخ اااو اااا  اال کم پای چزی 

 درمیان بود. 
گ
 سوا ت اهم بزری

 

 تارصی:خاتم بزاورنبا شما  ار دارن. 

 

شاااااااااااااایدن  ااااااااااااادای خاتم تارصی کم مرا م اک  قرار   داد 

تم را از خیابان بگت   و ش  را بم   شااااااااااااااااد تا ت ا  بک هدباخ

خب  برگرداتمنبا دیدن مردی کم کزار خاتم تارصی ا  ااااماد  

ی را در دسااااااااااااااات ها   تگم داشااااااااااااااامم بود  بود و پاکت و دتت 

ن دو ت ر قد  برداشمم. 
ه
 ابروهایم را باال اتداخمم و بم سمت ا

 

 _ب رمایید؟ 

 

داد:       جواب  ب د  و  ت  خا   ت ایهیه بم پاکت توی دسا  اتد 
مرد
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 _خاتم تییل م ممد؟ 

 

ی تم دلم ترو  ن چزر  ا  بک اخمیار در هم کشااااااااااااید  شااااااااااااد و چت 

 رن ت.ای  مرد مش  ا شیک بود اما با تییل چکار داشت؟

 

تجا ا  ماد  بود و بم مکالمم مان 
ه
بم خاتم تارصی کم  ماکان ا

گو  میااااااداد ت ااااااا  م  ن داری اتااااااداخممنخییل زود م زااااااای 

را  ازمان تا ااااااااااااا م گرتت و تزمید و با خذرخوا ت اهم را 
ه
یه ا

ن سااط   برسااد.با رتما  ت س  برگشاات تا بم ادامم ی ت یی 

 خمیف  کشید  و ت اهم را دوبار  بم مرد داد . 

 

_م  خواهرشون ه ممنخاتم م ممد ش  السشوت  در ا  

نچم کور میموتم  م مون کزم؟   ارصن
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خود اااری را  رد و گ مم و مرد هماااتطور کاام دتت   را باااز می

 بم سممم   گرتت جواب داد: 

 

_ای  . ااااااااااااامم رو برای خاتم م ممد ترسااااااااااااامادننلط ا ایزجا رو 

 امضا کزید. 

 

ت اام 
ه
ن ل صاام دسااااااااااااااااپاااچاام و کزجکاااو بود  کاام بک ا

ه
تباادر در ا

ه
ا

سم خود ار را گرتمم و بم شخت دتت   ت  یل کزم یا سوایل بتر

ت م "روز  د از را امضاااااااا کرد .مرد پاکت را بم دسااااااامم داد و ب
ه
ا

ون زد.   بت 
ورد خجوالتم از دتت 

ه
 خو " کوتایه را بم زبان ا

 

درش کم 
ه
ن دسااااااااااااااات هایم چرخاتد  و ت اهم را بم ا پاکت را بی 

درس 
ه
تد  درز شاااد  بود دوخممنهیا ا تبط روی ق ااامت گت 

ترساااااااازد  ای روی پاکت توشااااااامم نشاااااااد  بود و ای  بک تزایت 

تا  و نشان باید ی بک  برایم خجی  بود کم چرا یک ترسازد 

موزش ا  ب رسمد. 
ه
 پاک   را برای تییل تم بم خاتم ا نب کم بم ا
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 ۴۲#پارت_ 

 

د  و ب د از ثاتیم هاب  ت  ل شاتجا  
پاکت را توی دسمم ترر

را  باز  کرد  و با بردن دسااااااااااااااامم بم داخ   م مونات 
ه
بم ا

ون کشااااااااااااااایااد نامااا در ثاااتیاام ای بااا ثاااباات ماااتاادن  داخ   را بت 

  س هاب  کم  اال در دسمم بود ماتم برد. روی خ ت اهم

 

خ س ها درسات شابیم خ س های ق یلناما در مکان و زمان 

م م فن از م  و برسا  گرتمم شد  بودتد.تمامشان در همان 

روزی کم م  برسااا  را در  اقن شااای مالقات کرد  بود  ث ت 

ن خکاس مرموز و تاشااااااااازاس تم تززا 
ه
شاااااااااد  بودتد و ای  ی  ن ا

ن  مزمابن در 
ه
برسااااا  و تییل  ضااااور داشاااامم ب کم     ب د از ا

 روز هم در ت بی مان بود  است. 
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ترس دوبار  بم جاتم رسوت کرد و مثل شکابن بدخیم س و  

باااام سااااااااااااااا ولم را درگت  کردنت اااااهم را باااام اکراا چرخاااااتااااد  تااااا 

ن شو  کیس  واس  بم م  ت اشدنخوش  ماتم همم  مطمی 

تبدر درگت   ارها شان بود
ه
 توجیه بم م  تداشازد. تد کم ا

 

 برداشمم و ب د با قد  هاب  
ن گوشر موبای م را تورا از روی مت 

ون زد  و بم دت ا  مکابن ام    بت 
شنااااع و شاسااااااااااااااایمم از دتت 

گشااااااااااااااامم.ش اتجا  توجزم بم در تیمام باز یش از  الس های 

ن سااااااااامت دوند  و 
ه
خایل جمع شااااااااادنم طل ت رد  و تورا بم ا

 م. گذاشم  قد  بم داخل اتاا

 

د نبااایااد او را در جرنااان ای  خ س  ن بااایااد بااا برسااااااااااااااااا   را مت 

های جدید قرار   داد نالز  بود او هم بداتد کم کیسااااااااااااااا در 

 مان را 
گ
ت بی  هردونمان اسااااااات و ق اااااااد بازی کردن با زتدی

 دارد. 
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گوشر را روشاااااااااااا  کرد  و تورا شاااااااااااامار  ی برسااااااااااااا  را گرتمم و 

طور کاام د هماااتگوشر را تزدیااک گوشااااااااااااااام تگاام داشااااااااااااااامم و ب اا

اتمصار   کشااید  تا پاساا م را دهد تاخ  شاا اامم را با  ر  

 جوند . 

 

ل صاب  گذشاات اما پاسااجن از برسااا  درناتت ت رد نای  بود 

ت م ایا ار 
ه
ااااااااااااتم دوبار  شاااااااااااامار  ا  را گرتمم بم امید ا کم مصا

 جواب بدهدناما باز هم جوابم را تداد. 

 

د  و ایا ار دور کر زنرل  ل ز   ترساااماد  و گوشر را از گوشااام 

ن ت ا  داشمم  ن را باز کرد نخ س ها را مبابل دوربی  تورا دوربی 

و از یش دوتا شان خ س گرتمم و ب د بک م طیل برای برسا  

ارساااااالشاااااان کرد  و برا   توشااااامم کم بم م و دیدن خ س 

د.   ها با م  تماس بگت 
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 التم و خ اااااا ک  اااااا  م ی گوشر را خامو  کرد  و بم ت ر 

ای  ات اتات را در  تمی رد نتیم توان ااااااااااااااامم ندلیل ترو رتمم

ب زمم کم چرا یک ت ر روی ارت اط م  و برسااااااااااااااااا  زو  کرد  

 ج و  دهد.ا اااال 
گ
ن بزری بود و ق اااد داشااات رابطم مان را چت 

ن ای   هدت  از ایزکار چم   توان اااااااااات باشااااااااااد؟با را  اتداخی 

 بازی قرار بود چم بم او برسد؟

 

؟ بجک خزان ایزجاب 
ه
 تییل:ا

 

 ۴۳#پارت_ 

 

شاااااااااایدن  ااااااااادای تییل از پشااااااااات ش برای یک ل صم ق  م را 

ت م بچرخم شاسااااایمم و 
ه
وردنبک ا

ه
مموق  کرد و ت  ااااام را بزد ا

دساااااااپاچم با دساااااات های لرزاتم خ س ها را داخل پاکاشااااااان 

را  بم 
ه
برگرداتد  و در ایل کم پاکت را دوبار    . اااااااااااااامم بم ا
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ر  ی مم ج  خب  چرخید .با ثابت ماتدن ت اهم روی چز

ه مم ای گ مم: 
ه
 تییلنبم زور ل  زد کوچش زد  و با  دای ا

 

؟  __دت ا  م  میگش  

 

مدنمباب م ا  اااماد و ب د از ایز م  
ه
خزدید و چزد قد  ج وتر ا

ن چشااااااااااااااام های م  و پاکت توی دساااااااااااااااات هایم  ت اه  را بی 

 چرخاتد جواب داد: 

 

موزشا ا  رو دت الت گشااممنایزجا چیکار می  ن 
ه
؟ای  تییل: ل ا

 پاکت دیگم چیم؟ 

 

با شاااااااااااااااایدن ساااااااااااااااوال  بک م طیل پاکت را بوشااااااااااااااات  بم خود  

ن شد ن چ  اتد  و مطمی 
ه
  کم توجم تییل بم اسیم کم روی ا

درز شاااااااااااااااد  بود ج   نشاااااااااااااااود.شی تکان داد  و برای ایز م 

  واس  را از پاکت شرت کزم گ مم: 
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د  و م یط دتت  یکم شااااااا وغ بودنبرای  ن _باید بم تراز زتگ مت 

ن اومد  ایزجا. الست تمو  شد؟ه  می 

 

را  زنر ل  گ ت و ب د با   بم کردن دساااااااااااااااا   
ه
"اوهو " ا

ون  الس  دور  بازونم وادار  کرد تا قد  ها   را بم سمت بت 

 همرایه کزم. 

 

ر نبرسااااا  امروز قرار تو اااات بیاد دت المنتصرت چیم با  
ه
تییل:ا

 هم برنم تاهار ب ورنم؟

 

تمم و از گوشااااااااااااااااام ی چشااااااااااااااام بااام گوتااام ا  را از داخااال اااااز گر 

مرخ  خت   شاااااااااااااااد .ت اااااااااااااااور ایز م اگر امروز خ س ها بم تی

یل رسید  بودتد  اال باید چم جوابک بم جای م  بم دست تی

 او   داد  مرا   ترساتد. 
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_بااایااد بر  خوتاامند شاااااااااااااااا  خییل خوب ت وابیااد  و می وا  

ا ت کزم.   یکم است 

 

گران تییل در با  ااااااادای گرتمم و تااااااا یفن تجوا کرد  و ت ا  ت 

 ثاتیم ای  ورتم را هدا گرتت. 

 

باجک خازان؟می وای مزم 
ه
تایایل: ااااااااالاااااااات خاوب تاو اااااااااااااااااااااات ا

 اهت بیا  خوتم و مراق ت باشم؟همر 

 

ت م قدرت ت ا  کردن بم چشااااااام 
ه
دلواپ ااااااااتم شرساااااااید و م  بک ا

را  تکان داد . 
ه
 ها   را داشمم باشم ش  را بم ا

 

ا ت تیاز دا ر  تگران _تم الز  تو ااااااااااااااااتنتبط یکم بم اسااااااااااااااات 

 ت ا . 
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گ مم و او با همان چشااااااااااااااام های  ماکان تگران  بم م  خت   

ت م  را دیگری ب زمان رد و ماتد و م ذب تر   
ه
کرد.بدون ا

بد  شاااود از او تا ااا م گرتمم و بم سااامت دتت  قد  برداشاامم 

تا کی م را بردار نبا ای  اتطراب ل ز   کم وجود  را شر کرد  

 وقت میگذراتد  برایم بزت  بود. بود هرچبدر  مت  کزار تییل 

 

 

                           *** 

 

 تراز:شا  خوردی؟

 

ن دست هایم  با  شایدن سوا  تراز از پشت خطنگوشر را بی 

جا بم جا کرد  و روی ت ت غ ت خورد ندسمم را بم شوشابن 

 داغم کشید  و بک رمش جواب داد : 
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 _تمناشمزا تدار . 

 

تبدر تاااااااااا ی  و خ اااااااااام
ه
شااااااااااکارا ل ا  ر  اااااااااادایم ا

ه
ا م بود کم ا

 تگران کرد. 

 

 تراز:خزان  الت خوبم؟می وای بیا  شوشت؟

 

د ن الم شاابیم مرگ بود.ت  داشااممنبدتم از درون خوب تبو 

ند.درسااات از زمابن  لرز  داشاااات و تزوع داشاااات اماتم را میتک

موزشااااااااااااا ا  بم خاتم برگشااااااااااااامم بود  ای   ا  گرن اتم را 
ه
کم از ا

ذاشاات.اتااطراب و ترس شاادید  ار گرتمم بود و را مم تیم گ

ورد  
ه
ش را از پا در ا خود  را کرد  بود و م  تااا ی  و اسااات 

 ود. ب

 

ذهزم از ق اااااامت او  سااااااوا  تراز کزد  شااااااد و روی ق اااااامت 

دو  سااوال  نشاا اات.تیم خواساامم تراز بم دیدتم بیایدنتیم 
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ایط ببیزد و کزار  باشاااااااااااااااد.بم او تیاز  خواسااااااااااااااامم مرا در ای  شر

 
ه
مد و مرا ایزطور   دید سااااااااااااوا  و جوابم داشاااااااااااامم اما اگر   ا

تبدر 
ه
پاشیچم می رد و دلیل  الم را جونا   شااااااااااااااادنو ب د  ا

  شاااااااااااااااد کم مجبور   شاااااااااااااااد   بیبت را بم او بگونمنو م  

ماد  تبود . 
ه
ن  بیبت بم کیس ا  هزوز برای گ ی 

 

_تم تیانمی وا  گوشر رو قطع کزم و ب وابمنخییل خ ااااااااااااامم 

 .  

 

 همرا  با ت س کوتایه ک
ه
زاد شد گ مم م از ق  م ی س زم ا  ا

 و تراز پس از م   کوتایه جواب داد: 

 

تراز:باشاااااااااااااام ب وابنویل اگم ت ر کردی تیاز داری بیا  اوتجا 

  مما بزم زتگ بزن باشم؟
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ورد و تال  کرد تا 
ه
تزوع باری دیگر بم سااااااااااااااامت ا ونم هجو  ا

ون برنزد.برای ثااااتیااام هااااب   م موناااات م اااد  ا  را از دهزم بت 

د  تا خب  تگز  دار  و ب د در ل اااااااااااار   هایم را روی هم ترا

ن "ب را  و کوتایه . زد  کرد . جواب تراز بم گ ی 
ه
 اشم" ی ا

 

مکالمم مان هماتجا بم پایان رسااااااااااااااایدنبا قطع شااااااااااااااادن تماس 

دن پ   هایم روی  اااااااار گوشر را کزار بالشااااااااام رها کرد  و با ترا

هم و جمع کردن بااااادتم تال  کرد  تاااااا  اااااداقاااال بمواتم  یم 

ها از ب و  ابم.اما تاید  ای تداشاااااااااااااااتنخواب ات ار کم کی ومت 

 
ه
 مدن بم چشم هایم را تداشت. م  دور بود و ق د ا

 

 ۴۴#پارت_ 

 

 التااام روی ت ااات رو  خورد  و باااا بااااز کردن چشااااااااااااااام هاااایم 

ایا ار بم ساااااب  اتاا خت   شاااااد .چزدی  سااااااخت از زمابن کم 

خ س ها را برای برساااااااااااا  ترساااااااااااماد  بود  گذشااااااااااامم بود اما او 
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زوز تاام بااا م  تماااش گرتماام بود و تاام     شیااا  ترساااااااااااااااماااد  ه

 بود. 

 

تبدر ت ر و خیاالت ترسزا  بم ذهزم  یط ای  چزد  
ه
ساخت ا

س  خطور کرد  بودتد کم دیگر داشااااااامم دیواتم موشاااااااد .اسااااااات 

 
گ
برای م  از هر سااااایم کشااااازد  تر بودنم  تما  دردهای زتدی

 د از سااا  ا  را از اتااطراب شاادید بم یاداار داشاامم و  االنب

مدن مردی 
ه
ش با ا ها تال  برای دور ماتدن از هر گوتم اساات 

 م  تبود تما  تال  بم ا
گ
سااااااام برساااااااا  کم     جزوی از زتدی

 هایم شوچ شد  بودتد. 

 

با شاااااااااااایدن  ااااااااااادای زتگ ت    بم تاچار اتکار  را بم سااااااااااامت 

خب  هل داد  و ت اهم را بم سااااااااااااااامت ت    چرخاتد نایا ار 

 
ه
ت م اتمصار ب شم تماس بم شی امگت  برخالا هموشم بدون ا

ن  مزمباااال شاااااااااااااااود دساااااااااااااااااات لرزاتم را دراز کرد  و  بااااا برداشااااااااااااااای 

د .   ت   ند مم ی پاسخ را ترر
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 _الو؟

 

گ مم و اتمصار کشاید  تا  اداب  جوابم را بدهدناما زمابن کم 

ن ساااااااا وت 
ه
ای  اتمصار بوشاااااااات  از چزد ل صم کو  کشاااااااااید و ا

شااااااااااااااازااا در گوشااااااااااااااام شیچیااد تزمیااد  کاام م اااک 
ه
م چاام کیسااااااااااااااا ا

اساااااااااات.خود  بودنهمان مزا م تاشاااااااااازاس ای  روزهانهمان 

بااار کاام تماااس   گرتاات سااااااااااااااا وت می ردنو غرن اام ای کاام هر 

 م  و برسااااااااااااااااااا  را 
گ
ا مماااااال همااااان خکاااااس مرموزی کاااام زتاااادی

 بازنچم خود  قرار داد  بود. 

 

د  و  ااااااااار  ا  م کم تر میان اتگشاااااااااات هایم ترا
ه
گوشر را تاخودا

   با ل  ن خ  ک شرسید : همرا  با در هم کشیدن چزر  ا

 

؟سر از جون می وای؟  _تو ی ه   
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م ساااوا  هایم تداد و با با اممداد ب شااایدن بم باز هم جوابک ب

 س وت ل ز   ا   دای مرا باالتر برد. 

 

سااااااااااااااااام چاااااااام ماارگااماااااااام؟باارای سر ایاا   ااااااااار رو  _دار  ازت ماایااتر

؟ را بزن.  ؟هدتت چیم؟دت ا  سر ه     می  ن

 

ن با ق ااااد  را زدن تداشااااتنات ار خ ود  خوب   دان اااای 

د و بم روح مرنو م   را   در دسات میگت 
تزدن  ساوهابن

  کشااااااااد.ل  هایم را برای چزد ثاتیم م کم روی هم تشااااااااار 

داد  و ب ااد از میااان دتاادان هااای ق اال شااااااااااااااااد  ا  بااا ل  ن کاام 

  ر  در  بیداد می رد غرند : 

 

ن باااااااا  خییل زود می زمم تو کااااااادو   رومزاد  ای  _مطمی 

 موق  ت کم دمار از روزاارت درمیار . ه    و اون 
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خ ااااااا اتوت تماس را قطع کرد  و گوشر ای  را گ مم و ب د با 

شااااااا مم چشااااااام هایم را 
ه
را روی دسااااااام ا  ت    کوبید . التم و ا

. ااااامم و دسااااا   بم  اااااورت داغ و گر گرتمم ا  کشاااااید .م د  

درد  شااااادیدتر شاااااد  بود و  الت تزوع دیگر داشااااات اماتم را 

   برند. 

 

را از  ورتم جدا کرد  و با باز کردن چشم هایم  هایمدست 

خاتم از روی ت ن شاااااتر
ه
ون زد  تا بم ا  ت ب زد شااااااد  و از اتاا بت 

ن درد م د  و  الت تزوع ا  شیدا  برو  و داروب  برای ت اااااااااا ی 

کزمناما هزوز چزد قد  بوشاااااااات  بر تداشاااااااامم بود  کم شیچیدن 

ی ون در تضا مموق م کرد. 
ه
  دای زتگ ا

 

ی ون را در هم  ابروهااایم 
ه
کشااااااااااااااایاااد  و ت ااااهم را بااام سااااااااااااااامااات ا

 مم بود  کم بم ایزجا تیایدنجز او هم کم چرخاتد نبم تراز گ

مدنپس  اال چم کیسااااا پشااااات در 
ه
کیسااااا بم خاتم ی م  تیم ا

 بود؟
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ن سااااااااواالت بود  کم راهم را کج کرد  و بم ساااااااامت  درگت  همی 

ی ون کم ا  اااااااماد نت اهم کم بم 
ه
ی ون قد  برداشاااااااممنمبابل ا

ه
ا

 ااااا  م ی روشاااااا  و ت اااااونر کیسااااا کم روی  ااااا  م تب  

 ر جا خشکم زد و ماتم برد. . مم بود اتماد د

 برسا  پشت در بود. 

 

 ۴۵#پارت_ 

 

ی ون 
ه
با چزر  ای در هم کشااااااید  دساااااامم را بم ساااااامت گوشر ا

برد  و بر  داشااااااامم.او ای  وقت شااااااا  ایزجا چکار داشاااااات؟ 

گوشر را بم گوشاااااااااام چ ااااااااااا اتد  و هماتطور کم ت ااااااااااونر  را 

را  گ مم: 
ه
 تماشا می رد  با  دای ا

 

 _ب م؟ 
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ی و 
ه
ن تزدیک تر شاااااااااد و ت اااااااااونر  برایم واتاااااااااح تر قد  بم ا

 شد. 

 

برسااااااااااااااااا :خزان خاتم در رو باز   کزید؟باید باهاتون  را  

 بزتم. 

 

اشااد دساامم  ق ل از آت م ذهزم بمواتد دلییل برای م ال ت بت 

دن د ممندر را برای ار ی ون رتت و با ترا
ه
برسااا  باز  بم ساامت ا

 کرد. 

قااد  هاااب  شنااااع باام گوشر را تورا ش جااا   برگرداتااد  و بااا 

ساامت در سااال  دوند  و با باز کردن  ت اهم را بم برسااا  کم 

 اال  یاط خاتم را پشااات ش گذاشاامم بود و از پ م ها باال   

مد دوخمم. 
ه
 ا
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خرن  پ م 
ه
ت م ا

ه
ت اه  کم بم م  اتماد ل  زدی زد و ب د از ا

شااااات ش گذاشااااات همرا  با ت س خمیف  کم از سااااا زم را هم پ

ون ت  رسماد مباب م ا  ماد و بم چزر  ا  خت   شد. ا  بت 

 

برسااااااااااااااا :ب  شاااااااااااااید کم دیر وقت مزا ممون شااااااااااااااد نویل باید 

 باهاتون    ت می رد . 

 

گ ت و م  شیا و تاب خوردن شاااااااااادید م د  ا  را ا  اااااااااااس 

از او  کرد .ابروهاااایم را در هم کشااااااااااااااایاااد  و ده  بااااز کرد  تاااا 

مدن بم خاتم ا  را بم 
ه
سااااام کم چرا ری ااااک ا جان خرند ناما بتر

هجو  تاگزابن م مونات م د  ا  بم سمت باال باخ  شد تا 

دسااامم را م کم بم دهاتم بچ ااا اتم و ب د با قد  هاب  هرچم 

 شنااااع تر بم سمت شویس بزداش   بدو . 

 

با باز کردن در شویسنخود  را بم سااا زک روشاااوب  رسااااتد  

ورد . و 
ه
لرز  بااام یاااک باااار  خش زد  و تماااا  م اااد  ا  را بااااال ا
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بدتم شدیدتر شد  بود و همزمان داشمم از گرما مو وخممنو 

د  ات ار کم باز هم م د  ا   ن از همم بدتر هرچبدر کم خش مت 

مد. 
ه
 خایل تیم شد و تزوع ا  بزد تیم ا

 

با شااااایدن  اااادای تزدیک شاااادن قد  های برسااااا  بم ساااامت 

ب را باز کرد  و هماتطور کم  ماکان شویس بزداشااا   
ه
نشااات  ا

د ن   ک  دسااامم را بم سااامت در گرتمم و از او خواسااامم خش مت 

کم ج وتر تیایدنخوشااااااااااااااا  ماتم بم خواسااااااااااااااامم ا  خمل کرد و 

 هماتجا ا  ماد. 

 

ل صاب  ب دنوق   کم شاتجا  ا  اااااااس کرد  م د  ا  خایل 

ب بم  ااااااااااااورتم پاشااااااااااااید  و  اااااااااااااا 
ه
شااااااااااااد  اسااااااااااااتنمشاااااااااااا   ا

یزم خت   شااد   ا  ااماد نبم
ه
شاا مم ا  در قاب ا

ه
چزر  ی زرد و ا

تار موهاب  کم بم گوتم های خو ااااااااااااااام چ ااااااااااااااابید  بودتد را و 

 خب  زد . 
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برسااااااااااااااااا : ااالمون خوباام خزان خاااتم؟می وای  برساااااااااااااااوتممون 

 بیمارسمان؟

 

شایدن  دا   باخ  شد تا دوبار   ضور  در خاتم ا  را 

یزم گرتمم و همرا
ه
ور نت اهم را از ا

ه
ن از بم یاد ا   با تا اا م گرتی 

وب ا  ماد  بود و با تگرابن س زک بم او کم  اال توی چزارچ

 ت اهم می رد چشم دوخمم. 

 

ت م جوابک بم سااااوال  بدهم ش  را بک رمش بم نشاااااتم 
ه
بدون ا

ی م اال ات تکاان داد  و ب اد از کزاار  رد شااااااااااااااااد  و با قد  

ه مم بم سمت سال  برگشمم. 
ه
 هاب  ا

 

تم دور   ااااااااااس می رد  کم  ل خاشگیجم ی بدی داشاااااااااممنا

و چشااااااااااااااام هاااااایم سااااااااااااااایاااااایه    ش  در  اااااا  چرخیااااادن بود 

ن ت ور  دساااامم را بم دیوار گرتمم و ب د  رتمزد.برای ایز م زمی 

را  شرسید : 
ه
 با  دای ا
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؟ ن سر  _چرا اومدی  ایزجا؟اگم دوبار  ازمون خ س بگت 

 

 دای تزدیک تر شدن قد  ها   را شاید نکزار  ا  ماد و 

د   کم دسااا  را با  یم تا اا م از بازونم  ایل قرار دادر ایل

ن خوردتم  بود تا اگر ت ادلم را از دسااااااات داد  بمواتد ماتع زمی 

 شود جواب داد: 

 

ن اومد   برسااااااااااااااااا :برای ایز م دوبار  تموت  ازمون خ س بگت 

ش داشمم باش .   ایزجانتوی خوتم تون تمیموت  بزمون دست 

 

را پ   هایم را بم ساااااا    باز و . اااااا
ه
 مم کرد  و با تکان دادن ا

زاااب  ا  را پس بگت  ناماا تایجاام ا  تززاا ش  تال  کرد  تااا ب 

شدیدتر شدن شگیجم ا  و از دست دادن ت ادلم بود.دسمم 

از روی دیوار ش خورد و زاتوهااایم خم شااااااااااااااااادتاادنامااا ق اال از 

 .  255



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

ن سبوط کزم دست های برسا  بازوهایم را  ایز م سمت زمی 

 داشازد.  گرتمزد و شپا تگزم

 

ا ااات  برساااااااااااااااااا :شاااااااااااااااماااا  اااالمون خوب تو اااااااااااااااااتنباااایاااد اسااااااااااااااات 

 کزیدناتاقمون کجاست؟

 

شرساااید و م  با بی ایل و چشااام هاب  تیمم باز اتگشااات اشاااار  

ت م 
ه
ورد  و بم اتاقم اشااااااااااااااار  کرد .بک ا

ه
ا  را تا تیمم ی را  باال ا

 را دیگری بزتد قد  ها   را بم سااااااااااااااامت اتاقم کج کرد و 

را 
ه
بن   مکم کرد تااا باام ا

ه
پااا باام پااا   قااد  بردار .بی اا  تر از ا

بمواتم او را پس بزتم یا از او تا ااااااااااااااا م بگت   بزابرای  بود  کم 

 ت  یم  شد  و اجاز  داد  تا  مکم کزد. 

 

بم اتاا کم رسیدیمنبا  مک برسا  روی ت ت دراز کشید  و 

را  روی 
ه
ش سااااااااااااااازگیزم را روی بال  گذاشاااااااااااااااممندساااااااااااااااا  را ا

ب د تورا از ت ت تا ااااااااااااا م گرتت و از  شوشاااااااااااااابن ا  قرار داد و 
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ب و یک  ولم اتاا خارز 
ه
شاااااااااااااااد.ل صاب  ب د با یک ظرا ا

توی دساااا  برگشااات و کزار  ل م ی ت ت نشااا اااتن ولم را 

خوس کرد و ب ااد هماااتطور کاام م ماااکاااتاام روی شوشااااااااااااااااابن ا  

 قرار    داد گ ت: 

 

 برسا :دارن  تو ت  مو وزن . 

 

با باز و . اامم کردن زباتم را روی ل  های خشااکم کشااید  و  

را  پ   هایم 
ه
 : جواب داد ا

 

 _ب اکر اتطرابمنهرموقع کم اتطراب دار  ت  می زم. 

 

 برای ل صم ای کوتا  س وت کرد و ب د شرسید:  

 

 برسا :ب اکر خ س ها دچار اتطراب شدی ؟ 
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تال  کرد  تا بدتم را  یم روی ت ت باال ب شم و بم هدبورد 

م تاادادندر تایجاام دوبااار  ش  را ت یاام باادهم امااا شگیجاام امااات

 مم و ت اهم را بم برسا  دوخمم. روی بال  گذاش

 

 ۴۶#پارت_ 

 

ن.  ن  _اگم می وای  بزشون ت ا  بزدازن  اوتجا روی مت 

 

گ مم و برسااااااااااااااا  م اااااااااااااات  ت اهم را دت ا  کرد و با ثابت ماتدن 

چشم ها   روی پاکت خ س هاناز جا ب زد شد و بم سمت 

ن قد  برداشااااااااااااات.خ س ها  را توی دساااااااااااااا  گرتت و برای مت 

 با دقت از تصر گذراتد. ل صاب  تک ت شان را 
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_یم ت ر امروز ایزا رو برای تییل ترسااااااماد  بودنخو  شااااااانس 

بود  کااام تون ااااااااااااااامم ق ااال از ایز ااام بااام دسااااااااااااااااات تییل برسااااااااااااااا  

 ت ون شون بگت  . 

 

را  گ مم و برسااااااااااااااااا  با جمع کردن ل  ها    
ه
با  اااااااااااااااادای ا

 داد و گ ت: خ س ها را کزار  ورت  تکان 

 

ای  خ س ها رو برسااااااااا :خو  شااااااااانس تبودی نهرکیساااااااا کم 

ترسااااماد  میدون اااامم دقیبا باید توی چم ساااااخ   ارسااااالشااااون 

کزم کم تییل ش  الس باشاااااااااامندر واق ا می واساااااااااامم پاکت بم 

 دست شما برسم تم بم دست تییل. 

 

 رت  باخ  شااد تا چشاام هایم را  یم تزگ کزم و ابروهایم 

 م را از روی شوشابن ا  برداشمم و گ مم: را در هم ب شمن ول

 

؟  ن  _از کجا ای  رو میدوتی 
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ن برگرداتد و ب د هماتطور کم مجددا بم  خ س ها را روی مت 

 ت ت تزدیک موشد جواب داد: 

 

برساااااااااااا :تزمیدن  خییل سااااااااااا ت تو اااااااااااتناگم می واسااااااااااات 

خ س ها بم دسااااات تییل برسااااا  میمون ااااات خییل را ت اون 

درس خوتاام ب رساااااااااااااااماام
ه
ن باااشااااااااااااااااام کاام تییل  هااا رو باام ا و مطمی 

درس ت ون شاااااااااااااااون میگت  نا
ه
ماااا ترجیح داد کااام پااااکااات رو بااام ا

موزشااااااااااااااا ا  ب رساااااااااااااااممناوتم دقیبا توی سااااااااااااااااخ   کم تییل ش 
ه
ا

  الس  بود . 

 

ن هم باخ  شاااد  سااایدتدنهمی   بم تصر مت 
 را ها   مزطف 

کاااام باااام ت ر ترو برو .پس هاااادا ترساااااااااااااااازااااد  ی خ س هااااا 

ر واقع تبط   رساااااااااااااااااتدن خ س ها بم دساااااااااااااااات تییل تبودند

ساتدناما چرا   ؟خواست مرا بت 
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برسااااااااااااااااا :م  از تمااا  خاادممکااارهاااب  کاام شاااااااااااااااا  مزموبن توی 

یا اون ش  مموجم 
ه
خمارت مش و  بم  ار بودن شرسید  کم ا

ن  ن کم همم چت  شاا   مشاا وی شاادن یا تمناما همشااون گ ی 

ن مش وی وجود تداشمم.   از تصرشون ترما  بود  و چت 

 

را   نشااااااااااااااا ااااااااااااااات گ ت و ب د  ولمدر ایل کم ل م ی ت ت  

بار  مرکوب کردن  روی شوشااااابن ا  قرار  برداشاااات و با دو 

 دادنم   کوتایه کرد و ب د ادامم داد: 

 

برسااا :با ای    اااب تا ایزجای ماجرا هیا شتجن تدارنم کم 

شاااااااااااا   پشاااااااااااات ای  خ س ها کیم و برای سر دار  اذیممون 

 می زم. 

 

برسااااااا   مش بم شگیجم ا  شاااااادیدتر شااااااد  بود و  را های 

 چ الم تمی ردتد.با  الت
گ
شااام هایم را . ااامم و دسااات هایم ش
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ن بازی   ا  را درگت  چزی 
گ
را روی  ااااااورتم گذاشااااامم.چطور زتدی

 ای کرد  بود ؟

 

 _ش  بدجوری گیج مت  . 

 

با  اادای تاا ی  و شاا  اامم ای تجوا کرد  و ل صم ای ب د 

ن تشااااکنب زد شاااادن برسااااا  از روی ت ت  ن رتی  را با باال و پایی 

دن   مموجم شد .بم سمت   ید برا قد  برداشت و با ترر

 چراغ های اتاا را خامو  کرد و ب د گ ت: 

 

برسااااااااا :بزت   برای امشاااااااا  بوشاااااااات  از ای  بم خودتون تشااااااااار 

ا ت کزیدنب دا کم  المون بزت  شااااااااااد میموتیم  تیارند و اساااااااااات 

 درمورد   را بزتیم. 

 

ای   دلم می واساااااااااااااااااات ده  باااااز کزم و بگونم کاااام می واهم

ن امشاااااااا  ب م پایان برسااااااااد اما ب   و ای  ماجرای ل ز   همی 
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بن بود  کااااام بمواتم باااااا  رت  
ه
خ ااااااااااااااامااااام تر و بی اااااا  تر از ا

ت م  رقن بزتم چشاااااااااااااام هایم را 
ه
م ال ت کزمنبزابرای  بدون ا

. مم تگم داشمم و دقایف  ب د با شایدن  دای . مم شدن 

را  در اتاانو ذه ن کم شر شااااااد  بود از اتکار بز 
ه
رگ و کوچک ا

 بم خواب ترو رتمم. 

 

 ۴۷#پارت_ 

 

 ااااااااابح روز ب د وق   کم از خواب بیدار شاااااااااد ندیگر اثری از 

تاا  و لرز و  ااا  بااد د شااااااااااااااا م باااق  تماااتاد  بودنتززاا شدردی 

خ ی  شااااااااااااااابیباام هااایم را هاادا گرتماام بود کاام  م و بو  باام 

 ا  خاااادت کرد  بود  بزاااابرای  چزااادان 
گ
 ضاااااااااااااااور  در زتااادی

 اذیمم تمی رد. 
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خورشاااااید را از ی کم د شااااا  کزار  زد  بود   اال تور   اشرد

پشااااااات شاااااااوشااااااام ی شزجر  مزمان اتاقم کرد  بود و اجاز  تیم 

 داد کم  یم دیگر بر بوشت  خوابیدتم ارصار بورز . 

همرا  با خمیاز  ای بدن خ مم ا  را از روی ت ت ب زد کرد  

 . و با قرار دادن بال  پشت  مر نت یم ا  را بم هدبورد داد 

 

اتداخمم و با دیدن خبربم هاب  ت ایه بم سااااااااااخت روی دیوار 

 اااااااااااابح ترسااااااااااااید  بودتد تزمید  کم خییل زود  ۹کم هزوز بم 

بیدار شااد  ا .دساا   بم  ااورتم کشااید  و ب د اتگشاات هایم 

ن ک   شااااااااااااااا مم   ترو برد  و با برداشااااااااااااااای 
ه
را ال بم الی موهای ا

ن کزااااار ت اااات تال  کرد  تااااا باااااالی ش    موهااااایم از روی مت 

ا و شرپشااا   موهایم دسااات جم شاااان کزمناما لرز  دسااات ه

ی باام جز یااک گوجاام ای  ن باام دساااااااااااااااات هم دادتااد تااا تایجاام چت 

 ش  مم ت اشد. 
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ون  ن موهایم شااااااااااد  و بدتم را از ت ت بت  بی یا  از تو . اااااااااای 

ن رساااااتد  و ب د  کشااااید نپاهایم را بم شامیک های ک  زمی 

را  بم سمت در اتاا رتمم. 
ه
 با قد  هاب  ا

 

وردن ی لبرا
ه
ن  صم ای با بم یاد ا

ه
ایز م د شااا  برساااا  مرا با ا

 ا  چزر  در 
ه
شااااااااااا مم دید  بود تاخودا

ه
 ا  بد و ش و وتاااااااااااع ا

 و 
گ
هم کشاااااید .خادت تداشااااامم کم کیسااااا در زمان بزم رن مش

بد  ایل ا  کزار  باشااااادن    تراز هم   دان ااااات کم باید در 

ر تاگزابن ای  مواقع تززایم بگذاردناما برسااا  د شاا  با  ضاو 

کاام قاادرب  برای م ااال اات تااداشااااااااااااااامم در   ا  در خاااتاام ا  مرا 

خمل اتجا  شااااااااااااااد  قرار داد  بود و قاتوتم را زنر پا گذاشاااااااااااااامم 

 بود. 

 

یه کشاااااااااااااااید  و با چرخاتدن دسااااااااااااااامگت   وارد 
ه
 التم از اتکار  ا

تبدر  الم بد بود کم تر ااااااات ت رد  
ه
ساااااااال  شاااااااد ند شااااااا  ا

مدن برساااااااااااااااا  بم خاتم ا  را تجونم 
ه
و ت  یل کزم.ایز م بود  ا

ن با م  ترجیح داد  بود بم خاتم ا  چرا بم جا ی تماس گرتی 
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ی  بیااایااد  اااال کاام هشااااااااااااااایااار بود  برایم جااای ساااااااااااااااوا  بوشااااااااااااااات 

دار شاود  داشاات.ی  ن ا ااال یک در ااد هم بم ایز م تییل ختک

مااد  ت ر ت رد  
ه
ن هم تیماام شاااااااااااااااا  باام خاااتاام ا  ا

ه
تااک و تززااا ا

 بود؟

 

ن اتکار قد  هایم را ت ا اواسااااط سااااال  شو  برد ناما غرا همی 

مابن کم ت اهم روی ت اااااااااااااااونر مباب م ثابت ماتد برا از ش  ز 

 شرند و ذهزم بم ی  ار  از تما  ت رهایم خایل شد. 

 

برسا  روی م ل پذیراب  دراز کشید  بودنچشم ها   . مم 

را  ق  م ی س زم ا  مش   
ه
ن ا ن رتی  بودتد و از باال و پایی 

ی کم بود کم غرا در دتیای خوا ن ب اساات.چشم هایم بم چت 

 دیدتد اکمیزان تداشااااااازدنباور ایز م برسااااااا  د شاااااا  را در  

خاتم ی م  بم  اااااااابح رساااااااااتد  بود برایم ساااااااا ت بود.ا ااااااااال 

برای چم ایزجا ماتد  بود؟ی  ن ا اااااااااااااااال بم ایز م کیسااااااااااااااا ش 

 برسد و او را در خاتم ی م  ببیزد ت ر ت رد  بود؟
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ای جاااای خود  را باام  تاااابااااوری کااام در وجود  بود در ثااااتیااام

 اتوت داد.چزر  ا  را در هم کشاااااااید  و با ج و خشااااااام و خ ااااااا

 یک قد نبا  اااااااااااااااداب  کم تم چزدان ب زد بود و تم 
ن گذاشااااااااااااااای 

ورد . 
ه
را  اسم  را بم زبان ا

ه
 چزدان ا

 

قا برسا ؟ 
ه
 ا

 

ن هم باخ    هم ت وردنهمی 
ن  تکابن بیدار نشدن    کوچ ت 

 ب زدتری بگونم:  شد تا بوشت  اخم کزم و ایا ار با  دای

 

قا برس
ه
. _ا ن  ا  لط ا بیدار شی 

 

لود  برای 
ه
چشاااااااااااام ها   شاتجا  باز شاااااااااااادتدنت ا  خواب ا

را  پ   
ه
ثاتیم هاب  روی چزر  ی م  ثابت ماتد و ب د بم ا
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ها   را باز وب ااااااااااااامم کرد ق ل از ایز م سااااااااااااازگی ن بدن  را از 

 روی م ل ب زد کزد و  اا باش زد. 

 

 .  برسا : بح ب ت 

 

یک تای ابروهایمنتک  همزمان با باال ترساااااااااامادن و م گ ت 

خزد  ی خ اااااااااااا ک از روی تاباوری ش داد  و چشاااااااااااام هایم را 

 گرد کرد . 

 

؟ ن  _واق ا دارن  بزم  بح ب ت  میگی 

 

دسااات از مالیدن گوشااام ی چشااام ها   برداشااات و ت اه  

را دوبار  بم م  داد. رقن تزد اما از  الت ت اه  توان اااااااااامم 

استنای  بود کم با  رتم را مموجم نشد   ب واتم کم مزصور 

 قد  ج وتر گذاشااااااامم و با ل  ن کم خ ااااااا اتوت در  
گ
 التش

شکار بود شرسید : 
ه
 ا
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 _شما برای سر د ش  ایزجا موتدی ؟

 

 ۴۸#پارت_ 

 

ه ااااااااااااااامااااااام از روی م ااااااال ب زاااااااد شاااااااااااااااااااااد و مبااااااااب م 
ه
در جوابم ا

 ا  مادنل  زد کوچش زد و ب د  ش بم جات  جواب داد: 

 

میمون اااامم با اون  ا  بد بودنت  المون خییلبرسااااا :د شاااا  

 و وتع تززاتون بذار نتگراتمون بود . 

 

را  بودناما  مش بم خشااایم کم در 
ه
ل ا  تر  و ت   ااادا   ا

وجود م    جوشااااااااااید تمی رد.ابروهایم را در هم کشااااااااااید  و 

 شرخاشگراتم جواب داد : 
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قااااااااا 
ه
_بااااااااد بااودن یااااااااا تاابااودن  ااااااااالاام باااااااام خااود  مااربااوط بااود ا

م  ف  برای خودتون کل خود  بودنشااااااااااما بم چبرسااااااااااا نمشاااااااااا

ن کم شااااااااااااااا  رو ایزجا بموتید؟    برای یک  ت ااااااااااااااامیم گرتمی 

ل صم بم ای  ت ر ت ردی  کم مم زم تراز ش برسم و شما رو 

ایزجا ببیزم؟میدوتید اگم ای  ات اا می ماد چم تاج م ای بار 

 میومد؟

 

را  
ه
و در برابر  ااااااااااااااااادای ب زااد و داد و بیاادادهااای م   ماااکااان ا

ااااااااااااااد بودنل  زد ک وچش کم روی ل  ها   بود باخ  خونرا

ن  موشد کم ب واهم بم  اورت  مشات ب وبم و ت   را پایی 

ار  ن بیاور .هموشااااام از ب   کردن با آد  های  ااااابور و آرا  بت 

ناشان مباب م ا  ماد  بود.   بود  و  اال ات ار کم بزرگت 

 

برسااااااا :تیاز بم ای  همم خ اااااا اتوت تو اااااات خزان خاتمن اال 

تم هیچ س دیگم ای ش ترساااید  و م   کم میبیاید تم تراز و 

رو ایزجااا تاادیااد نکاام     اگر ای  ات اااا می ماااد هم مطمازم 

 توتیح قاتع کززد  ای برا ... 
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اجاز  تداد  جم م ا  را بم پایان برساااااااااااااتدن رت  را با ترناد 

 ب زدی کم از دهاتم خارز شد تیمم تما  گذاشمم: 

 

قااااااااا _هیا توتااااااااااااااایح مزطف  ای 
ه
 برا  وجود تااااااااداشاااااااااااااااااااااات ا

برساااااااااااااا نهیا توتااااااااااااایج.واق ا مموجم تو ااااااااااااااید؟یم ت ر اون 

وتاام کاام سااااااااااااااایع دار  از رابطاام ی م  و شااااااااااااااامااا یاام ت اااااااااااااااونر  بت 

ن خاتمنپدر نتراز یا  تادرسااااااات . ااااااااز نمم   بود بم تییلنمزی 

هرکس دیگم ای زتگ بزتم و با یم ادخای تادرست بودن شما 

توتاااایح مزطف   توی خوتم ی م  رو بزشااااون اکالع بد نچم

برای  ضااااااااااااور شااااااااااااما توی خوتم ی خواهرزتمون اوتم میموتم 

 تک و تززا وجود داشمم باشم؟

 

ن ت اااه   ن اتااداخی  لاا  پاااییا  را در دهااان  م یااد و بااا پااایی 

ن برد.  را  بم نشاتم ی تایید باال و پایی 
ه
 ش  را ا
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برسااا : ش با شااماسااتنبک ت ری کرد .وق   د شاا  شااما رو 

 گراتمون شد  و... توی اون  ا  دید  ت

 

با خ اااااا اتی   کم ات ار ق اااااادی برای تروک  کردن تداشاااااات  

دوباااار  میاااان  رت  شرناااد  و اجااااز  تاااداد  کااام جم ااام ا  را 

  امل کزد. 

 

_تگران م  ت اشاااااایدنم  تیازی بم تگرابن کیساااااا تدار ناگر هم 

ن کم از شاااااااما  د  هاب  توی زتدگیم ه ااااااای 
ه
تیاز داشااااااامم باشااااااام ا

  . خییل بوشت  بم م  تزدی 

 

کوتا  م   کرد  و ب د همرا  با لمس کردن برای ل صم ای   

 گوتم ا  ادامم داد : 

 

قا برساااا ندلیل تدار  
ه
_باید تا ااا م تون رو با م    ظ کزید ا

کم ب د از ای  تززا با همدیگم مالقات داشامم باشایم و ساو   
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رام  زتاادگیم رو 
ه
دساااااااااااااااات اون خکاااس تاااشااااااااااااااازاااس باادیمنم  ا

 از ای  درگت  ادوسااااااااااااااااااات دار  و تمی وا  بو
ی  مااااااجرا شااااااااااااااات 

 باشمنمطمازم کم شما هم تمی وای . 

 

را  کشاااید و با ترو بردن دسااات راساااا  در 
ه
در جوابم ت س ا

ه مم ای پاسخ داد: 
ه
 جی  ش وار  با  دای ا

 

 برسا : ش با شماستنم ذرت می وا . 

 

زباتم را روی ل  هایم کشااااااااید  و ده  باز کرد  تا بگونم اگر 

ن ل صم خاتم مماسااااااا  اسااااااات باید  ا  را تر  کزدناما در همی 

ی ون باااخاا  شااااااااااااااااد تااا هردو درجااا 
ه
ماادن زتااگ ا

ه
باام  اااااااااااااااادا در ا

خشاااااااااااااااکمااااان بزتااااد.هردو برای ل صاااام ای مااااات و مبزوت باااام 

ی ون ش 
ه
را  ساااااااااااااااماااااات ا

ه
هماااااادیگر ت ااااااا  کردیم و ب ااااااد باااااام ا

 چرخاتدیم. 
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ن بارنباخ  شد تا ق  م ترو  مدن زتگ برای دومی 
ه
بم  دا در ا

ن و تگران بم برساااااااااا  تبرنزدنترسااااااااید    ا  کرد  و ب د پا از زمی 

ی ون دوند . 
ه
 کزد  و شاسیمم بم سمت ا

 

 با دیدن ت ونر تییل و تراز کم روی 

ی ون تب  . مم بود بم ی  ار  ا  اس کرد  کم 
ه
   م ی ا

ی کم بوشااااااااااااااات  از  ن شمای کشااااااااااااااازد  ای  ل خاتم را شر کرد.چت 

مااد  بودناگر 
ه
سااااااااااااااایااد  باام ش  ا ی از  میت  ن تراز و تییل  هرچت 

م داخل خاتم میگذاشاااااازد و برساااااا  را   دیدتد بیچار  قد  ب

 موشد ... 

 

 ۴۹#پارت_ 

 

تمیدان ااااااااااااااامم باید چکار کزمنت ر  بم جاب  قد تمیداد.ت اهم 

ون می شاااااااااااید  کم روی تراز کم   یدهای خاتم را از جی   بت 

ثابت ماتد و شت با شدب  مضاخ  وجود  را شر کرد.وقت 
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قیباااام چااااار  ای   یااااد در  مت  از یااااک دزنااااادی تااااداشاااااااااااااااممنبااااا

 اتد شید . 

 

ی ون گرتمم و شاساااایمم دوبار  بم ساااامت برسااااا  
ه
ت اهم را از ا

ن  دوند نت ا  ترسااااااااااااااید  و تگراتم را بم او دوخمم و با گذاشاااااااااااااای 

دسااااااااااااااات هایم روی بازوی  و هل دادن  بم سااااااااااااااامت  ما  

 گ مم: 

 

قا برسا نتییل و تراز ت اید شما رو ایزجا 
ه
ن ا .  _زود باشی  ن  ببیین

 

هماتطور کم بم اج ار م  بم سااااااااامت  ما  قد  برمیداشاااااااات 

 ش  را بم خب  برگرداتد و شرسید: 

 

 برسا :خوتم را  خروسک دیگم ای تدار ؟  

 

 .  275



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

در  ما  را باز کرد  و با هل دادن  بم ساااااامت داخل جواب 

 داد : 

 

_هیا رایه تو اااااااااااااااااتنتماااا  شزجر  هاااا   اااان دارن.همیزجاااا  

ونشاااااااااااااااون کزم  یاادا کزم و بموتیااد تااا م  یاام رایه ش از خوتاام بت 

 باشم؟ 

 

 جوابک از سااااااااااااامت او بماتم 
ن گ مم و ق ل از آت م مزمصر گرتی 

در  ما  را . اااااااااامم و بم ساااااااااامت سااااااااااال  چرخید نچرخید  و 

ن  چرخیدتم م اااادا شاااد با باز شااادن درساااال  و قد  گذاشاای 

 تییل و تراز بم داخل خاتم. 

 

؟  تراز:بیداری و در رو برامون باز تمی  ن

 

کاااام پشااااااااااااااااااات ش تییل قااااد  باااام داخاااال خاااااتاااام   ماااااتطور ز هترا

میگذاشااااااااااااات و در را پشاااااااااااااات ش  می  ااااااااااااات شرساااااااااااااید و م  
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ا  ااااااااااااااااس کرد  کم در ا مباتم ترن  وتااااااااااااااا یت مم   قرار 

دار ن مم داشااااااااااااااامم چزر  ا  بم قدری رتگ شرند  اسااااااااااااااات کم 

 و اتااااااطراب 
گ
شاااااا مش

ه
هردو ت رشااااااان قرار اساااااات بم زودی بم ا

تد.   دروتم بر بتک

 

ن گوشاااهمرا  با ااز   م ی ل م دسااا   بم موهایم کشاااید  و گرتی 

در ذهزم بم دت ا  بزاتم ی قابل قبویل گشاااااااامم تا ب کم بمواتم 

 ماتع شک و تردیدشان شو . 

 

 _خواب بود نتا بیدار شم و بیا  تو سال  دیر شد. 

 

ب د از ل صاب  سااااا وت گ مم و ب د مضاااااطرباتم از گوشااااام ی 

 چشم بم در  ما  ت ا  کرد . 

 

هاااااارچااااااباااااااادر باااااازاااااااات زتااااااااگ زد  جااااااواب   تاااااایاااااایل:از د شاااااااااااااااااااااا

سااااااااام گ ت  تدادین ااااااااا  م بم تراز زتگ زد  تا  ا  تو رو بتر
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ن گ مم تا تیا  ایزجا و با  د شااااااااااااااا  خوب تبودینواسااااااااااااااام همی 

رو  تمیگت  . 
ه
 چشمای خود  از تزدیک تبیزمت دلم ا

 

تییل هماتطور کم شاااال  را باز کرد  بود و با دساااا  تزد تزد 

د گ ت و م  در  ن ن تبود  ایلخود  را باد مت   کم     مطمی 

 رت  را درساااااااااات شاااااااااااید  باشاااااااااام ل  زد ت اااااااااا م و تیمم ای 

 ت ون   داد . 

 

ر  د ش   الم خوب تبودنویل االن بزت  . 
ه
 _ا

 

ن اوماادیم ایزجااانزود بااا  برو ل اااس  تراز:مااا هم واساااااااااااااااام همی 

ون یم دوری بزتیم یکم هوات خوض  هات رو بپو  برنم بت 

 شم از ای   ا  دربیای. 

 

گ ااات و م  ات اااار کااام بااادترن  شوشاااااااااااااااززااااد دتیاااا را   کااام  بود تراز 

شاااید  باشاامنشاال شاادن خضااالت  ااورتم را  س کرد نل  
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هایم را چزد بار بک  ااااااااااااااادا باز و . ااااااااااااااامم کرد  تا بم او بگونم 

ن تدار ناما  ون رتی  می واهم در خاتم بماتم و ق دی برای بت 

 تییل با شرندن  میان  رتمنل  هایم را . مم تگم داشت. 

 

ر ن ااتک کزید یم زتگ بم برسااامم بزتم کم چزارتاب  ای :و تییل
ه
ا

 برنم. 

 

 رت  درساااااااااااااااااات ماااااتزااااد جرنااااان برق  قوی از وجود  خبور 

کردنت اهم در یک ل صم روی گوشر برسااااااااا  کم زنر کوساااااااا  

ن  ن هم برای بااااال رتی  م ااال جاااا مااااتاااد  بود ثاااابااات مااااتاااد و همی 

ن   بودناگر تییل بم گوشر برساااااااااااااااا  زتگ مت 
بان ق  م  اقن  د و رصن

ن اگر  ااااااااااااااااد
ه
ای زتگ  را در ای  خاااتاام   شاااااااااااااااایااد و باادتر از ا

می زمیااااد کاااام شاااااااااااااااوهر  را در  مااااا  خاااااتاااام ا  شززااااان کرد  

ن داشمم کم قیامت بم پا   شد.   ا نیبی 

 

 ۵۰#پارت_ 
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ت اااهم دوخماام شااااااااااااااااد باام  رکاات شنااااع اتگشااااااااااااااامااان تییل روی 

 ااااااااااااااا  م ی گوشر ا نثاتیم ی دیگری را ت   ت رد نقد  

ت اام اتگشاااااااااااااااا  بمواتااد گونزاام ی  از  ق االج وتر گااذاشااااااااااااااامم و 
ه
ا

 تماس را لمس کزد با  دای تبرن ا ب زدی گ مم: 

 

 _بز  زتگ تزن. 

 

ماااد و روی  اااااااااااااااورتم 
ه
ت اااا  مم جااا  هردو در ثااااتیااام ای بااااال ا

نشااااا اااااتنخ س ال م شاااااان نشاااااان میداد کم از رتمار خجی م 

تبدر تاگزابن جم م ا  را بم 
ه
شاوکم شاد  اتدن ش هم داشاازدنا

ورد
ه
ت ااام   ود   بزباااان ا

ه
ن بود.برای ا کااام  بیبماااا شاااااااااااااااااک بر اتگت 

اشاااااااااام ل  زد کوچش زد  و سااااااااااپس با  توجیج برای رتمار  بت 

را  تری گ مم: 
ه
  دای ا
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ن ه مم یم اجرای خییل مزم  _گ مم بودی برساااااااااااااااا  توی همی 

دار  مگم تم؟پس ا مماال درگت  تمرن  برای اجراساااااااااااااااتنت ر 

 ت زم درست باشم مزا م  .شیم. 

 

ن هم  ت  کااال دروغم بااام شااااااااااااااا ی قاااابااال بااااور بودنهمی  ن ت اتگت 

باخ  شاااااد تا تییل همرا  با چرخاتدن چشااااام ها   ب زدد و 

 ب د گوشر را داخل کی   برگرداتد. 

 

بجک خزانن امال یاد  رتمم بود اجرا رو. 
ه
 تییل: ش با تو م ا

 

 
گ
ساااااااااااااااودی

ه
گ ااات و م  شاتجاااا  توان ااااااااااااااامم ت یسااااااااااااااا از روی ا

مدیرنت کزم را ان ب شاااااااام.هرچزد کم توان اااااااامم بود  ای  ب ر 

ایط تبودنباید هرچم  اما تضااااااااااااامی ن برای مدیرنت ادامم ی شر

ت ااام 
ه
زودتر تییل و تراز را از ای  تضاااااااااااااااااا دور می رد  ق ااال از ا

دردشی شو  بیااااایاااادنای  بود کاااام پس از ل صاااااب  سااااااااااااااا وت 

 گ مم: 
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ماد  موشاام 
ه
ن مزمصر  بموتیدنم  زود ا _شااما برند توی ماشاای 

 . ن  و میا  پایی 

 

ت م م ال    کززد شی بم  کم  ود خو  شاااااااانس ب
ه
هردو بک ا

ت م چزدبار بر جم م ی 
ه
نشاااااااتم ی تایید تکان دادتد و ب د از ا

ون  " تااااکیاااد کردتاااد بااام ات ااااا ی ااادیگر از خااااتااام بت  "دیر ت  ن

 زدتد و در را پشت ششان . ازد. 

 

د   با رتماشان پ   هایم رو برای ثاتیم ای روی همدیگر ترر

ساااااود  ای کشاااااید
ه
از آت م بچرخم و بم سااااامت  ل   قو ت س ا

  ما  قد  بردار  تا رتماشان را بم برسا  ختک دهم. 

 

پشاااااااات در ا  ااااااااماد  و با چرخاتدن دساااااااامگت   و باز شاااااااادن در 

ت اهم را بم برساااااااا  کم بم دیوار  ما  ت یم زد  بود دوخمم.با 
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دیااادتم تورا ت یااام ا  را از دیوار گرتااات و قاااد  بااام ساااااااااااااااممم 

 برداشت. 

 

؟ ن  برسا :رتی 

 

 چشم هایم را برا   چرخاتد  ق ل از رسش 
گ
ید و م  با  التش

ت ااام ت ااااهم را از چزر  ا  بگت   و بااام سااااااااااااااامااات اتااااقم قاااد  
ه
ا

 بردار . 

 

_تااااا چزااااد دقیباااام ی دیگاااام از خوتاااام مت  نیکم ایزجااااا مزمصر  

بموتید و ب د  شااااااااااااما هم برندنگوشاااااااااااا مون رو هم ترامو  

 ت زید. 

 

ت م 
ه
ا.  بماتم وارد مزمصر شاااااااااااااااایدن جو  گ مم و ب د بدون ا

ماد  
ه
اتاقم شاااد  و در را م کم پشااات ش  . ااامم.باید زودتر ا
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ن  د  ق ل از ایز م هوای برگشاااااااای  ن ون مت  موشااااااااد  و از خاتم بت 

 دوبار  بم ش تراز و تییل بزتد. 

 

 ۵۱#پارت_ 

 

وع اجرا کاااام باااام مکااااان برگااااذاری  د  دقیباااام ماااااتااااد  بود باااام شر

ت
ه
اااااات رسااااااایدیم.تما  م ااااااات  ا تراز برای بدر بم غرغرهای کارا

ارصن شاااااااااااااااادتم و دیر را  اتماادتماان گو  داد  بود  کام دیر  اا

مدن 
ه
 بیبما شساااااااااااا  گرتمم بود .هزوز هم تم دلم را ن بم ا

خر هم با 
ه
ااااات تبود ن    تا ل صم ی ا و  ضااااااور در ای  کارا

بزاتم هاب  وایه تصت  "ش  درد می زم"ن"خ مم  "ن"باید یم 

موزشاااا ا " تال 
ه
تزایت  تمم بود ناما در شاااام را بم  ار گر ش بر  ا

ت  یم ارصار های تراز و تماس های م رر تییل شد  بود  و 

ن تراز  ااااات در ماشاااااای  در تایجم  اال مبابل تاالر برگذاری کارا

 نش مم بود . 
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ن داشااااامم باشااااام ش  ت م تماییل برای شیاد  شااااادن از ماشااااای 
ه
بک ا

ا شاا وغ چرخاتد  و ت اهم را از پشاات شااوشاام بم ورودی تبرن 

 تاااالر دو 
ه
د  هااا میموان ااااااااااااااامم خمم.از رتاات و ا

ه
مااد شر هیااایوی ا

وع نشااااااااااد  اساااااااااات.پس آتبدرها   دس بزتم کم اجرا هزوز شر

 هم دیر ترسید  بودیم. 

 

 تراز:بذار یم زتگ بم تییل بزتم بیاد د  در. 

 

ون  شااااااایدن  اااااادای تراز وادار  کرد تا ت اهم را از تضااااااای بت 

وشر را باام گوشااااااااااااااا  بگت   و بااام سااااااااااااااامااات او ش بچرخااااتمنگ

ماتطور کم اتمصار می شااید تا تییل جوا.  چ اا اتد  بود و ه

ن جم یت بم دت ا  او   چرخاتد.   را بدهد ت اه  را در بی 

 

شاتجاااا  پس از ل صااااب  تییل بااام تمااااس پااااساااااااااااااااخ داد و تراز 

رسااااااااااااااایدتمان بم تاالر را بم او اکالع داد هماتطور کم با ایما و 

ن شیاد  شو . اشار  از م  می واست از ماش  ی 
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یه کشااااااااااااااایاااد  و باااا چرخااااتااادن چشااااااااااااااام هاااایمنکی م را 
ه
 التااام ا

ن شیاد  شاااااد نکویل ت شاااااید کم تراز هم  برداشااااامم و از ماشااااای 

ن را دور زد و کزار  شیاد  شااااااااد و ب د از ق ل کردن درهانماشاااااااای 

 م  ا  ماد. 

 

 _تییل کجاست؟ 

 

شرسااااید  و تراز دوبار  ت اه  را بم ورودی تاالر دوخت ق ل 

ت 
ه
 م جواب دهد: از ا

 

وننبیا برنم. ر ت  از:داخل تاالر نگ ت االن میاد بت 

 

ن بم ساااامت  ن دساااامم و قد  برداشاااای  ای  را گ ت و ب د با گرتی 

 تاالرنوادار  کرد تا بم دت ال  قد  بردار . 

 .  286



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

ل صاب  ب د با ثابت ماتدن ت اهمان روی چزر  ی تییل کم 

تکان میداد مبابل ورودی تاالر ا  ااماد  بود و برایمان دساات 

تبدر قد  هایم
ه
زن ا شاااااااااااااااد  بود و بم خود   ان تزد تر شاااااااااااااااد.ا

رساااااااید  بود کم هرکس تیم دان ااااااات ت ر می رد کم تییل قرار 

 است اجرا کززد  ی ا یل کارت باشد. 

 

وع  تییل:چرا ایزبااااادر دیر کردی ؟چزاااااد دقیبااااام دیگااااام اجرا شر

 موشم. 

 

همزمان با مموق  شاااااااادن قد  های م  و تراز شرسااااااااید و م  

ازنچرخیاادن   کردن باام چزر  ی تر وان ااااااااااااااامم     باادون ت ااات

 چشم ها   را ا  اس کزم. 

 

ن چزاااار  سندا مرگ کرد مزو تاااا همی  بجک خزاتااات بتر
ه
تراز:از ا

 تی م ل اس رو بپوشم. 

 

 .  287



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

با ل  ن کم شاااااا  بودن از آن   بارند گ ت و م  تموان ااااامم 

ل  زد کوچکم را کزت   کزم.تراز واق ا بو  از اتداز   ااااااااااااابور 

م کو  و بیابان ارهایم تاا االن ش باود کام از دساااااااااااااااات م  و  اب

 تگذاشمم بود. 

 

با   بم شااادن دسااات تییل دور بازونم ت ا  زنرچشااایم ا  را از 

تراز گرتمم و بم تییل و ل  زد  چشاام دوخممندر ایل کم بم 

تت و مرا بم دت ا  خود    کشااااید  ساااامت ورودی تاالر مت 

 گ ت: 

 

وع شتییل:بیای  برنم داخلناجرا   م. االن هاست کم شر

 

ت س خمیف  کشاااااید  بم تاچار بم دت ال  قد  برداشاااااممنتیم 

داتم امروز چم ختک بود کم هرکیسااااااااااااااا مرا بم یک سااااااااااااااامت   

 کشاتد. 
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بم ات اا ی دیگر قد  بم داخل سااااااااااااال  اجرا گذاشااااااااااااایمنبرای 

ل صااام ای از ازدیااااد جم یااات و شر بودن تماااا   ااااااااااااااازااادیل هاااا 

ن خا  داشااات  خشاااکم زد.مگر یک اجرای ونولا ااال چم چت 

د  بم تک
ه
مد  بودتد؟م ای  همم ا

ه
 ماشا   ا

 

 ا  
گ
ااات ها تیم دان ااااممندر زتدی ن زنادی از کارا  اااااادقاتم چت 

اااااااااااااات هیا خواتزااااد  ای ترتماااام بود  امااااا  هیچوقاااات باااام کارا

 داقل ای  را میدان اااااااامم کم در جام م ی امروز خواتزد  ها 

ن دی  از توازتد  ها کرتدار دارتدنبرای همی 
دن ایز م بوشااااااااااااااات 

ای یاااک توازتاااد  ی هاااا برای تمااااشااااااااااااااااااای اجر  تماااا   ااااااااااااااازااادیل

ن بار قرار بود در ایران اجرا داشاااااااااااااامم  ونولا اااااااااااااال کم برای اولی 

 باشد شر شد  بودتد  یم برایم خجی  ج و  می رد. 

 

های  شااااااااااااااااان دخت  ت اهم را پس از ل صاب  از جم ی   کم اکتت

  جوان بودتد گرتمم و بم دت ا  تییل و تراز بم سااااااااااااااامت ردی

ساازگی ن ت ا  های برداشااممن  توان اامم او   اازدیل ها قد  

کزجکاوی کم روی ما ساااااااااام ت ر زو  شااااااااااد  بودتد را بم را    

 .  289



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

ساااااااااااااایدتد کم ما کم  ا  اااااااااااااااس کزمنا مماال از خودشااااااااااااااان میتر

 ه ایم و برای چم در ردی  او  تماشاسر ها جای دارنم؟

 

 بک توجم بم ت ا  هانکزار تییل روی یش از سااااااام  ااااااازدیل رزور 

 ماااان را بااام سااااااااااااااا  اجرای مباااابشااااااااااااااااااد  نشااااااااااااااا ااااااااااااااامم و ت ااااهم 

ی بم همرا  ونول  ها شاااان 
ه
دوخممنت دادی توازتد  ی بک ا

روی  ااااازدیل ها شاااااان نشااااا ااااامم بودتد و ت اهشاااااان را بم تت 

ها شااااااااان دوخمم بودتد.در راس تما   اااااااازدیل ها و ج وتر  گت 

از باق  توازتد  ها یک  اااااااازدیل خایل بم همرا  ونولا ااااااایل کم 

شاااااک  د قرار داشاااااات کم بدونا  ت یم داد  شااااااد  بو بم پایم 

مم  ش بم همان توازتد  ی ا ااااااایل بود کم هزوز قد  بم سااااااا  

اجرا تگذاشااااااااامم بودنو در ق ااااااااامت دیگری از سااااااااا  شیاتوب  بم 

چشااام می ورد کم  ااازدیل ا  هزوز خایل بود اما میدان ااامم 

 کم قرار است بم زودی پذیرای برسا  باشد. 

 

 ۵۲#پارت_ 
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را  جم یت  ارصن در  ااااااادای 
ه
ساااااااال  تضاااااااا را شر  همزمم ی ا

موان اامم بم را    زمزمم ی شر از شااور و هیجان کرد  بودنمی

هاب  کم روی  اااازدیل های پشاااات ش  نشاااا اااامم بود  را 
دخت 

.شاااااازو نتما  مکالماتشااااااان در م دود  ی ت رن  از م روا 

بودن توازتااااد  هااااای امروز و جااااذاب بودنشااااااااااااااااااان خال اااااااااااااااااام 

مکار" ا شااان چزد بار اساام "برسااا   اموشاادندر میان  را ه

ی  ن هزوز تمیدان اااااازد کم برساااااا  هم بم گوشااااام خورد  بودن

ن سال   ضور دارد؟  ازدواز کرد  است و همر  در همی 

 

 ا  دساات از گو  
ه
با شااایدن  اادای تشااونش جم یت تاخودا

دادن بم مکالمات ببیم کشید  و ت اهم را بم سمت س  اجرا 

شااازای دیگری کم بم چرخاتد .با دیدن برساااا  
ه
ات اا و مرد تاا

ازد بدتم را  یم بم ساااااااااامت تییل ی دیگر قد  بم ساااااااااا  گذاشااااااااا

را  شرسید : 
ه
 مممایل کرد  و با  دای ا
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 _توازتد  ی ا یل اوتم؟

 

شاااااااااااااااکاااارا از دیااادن برساااااااااااااااااا  
ه
در اااایل کااام باااا چشااااااااااااااام هااااب  کااام ا

 کم ل  ها   را تر  تمی رد بم 
گ
میدرخشیدتد و ل  زد بزری

 ود جواب داد: س  خت   شد  ب

 

خر از همم میاد. هتک ارک ت  نتتییل:تم اون ر 
ه
 وازتد  ا یل ا

 

ه اامم بم نشاااتم ی تزمیدن  رت  تکان داد  و ب د 
ه
ش  را ا

مجددا  اا نش مم و بم س  چشم دوخمم.برسا  در کت 

و شاااااا وار تت   ای کم بم ت  داشاااااات و  الت جذاب موها   

ا  تییلنت ا  تما  بوشاااات  از هموشااام میدرخشاااید و خالو  بر ت 

 اشمم بود.  در سال  را روی خود  تگم داتراد  ارصن 

 

پشاااااااااااااات شیاتو کم نشاااااااااااااا ااااااااااااات ت اه  را بم ساااااااااااااامت جم یت 

چرخاااتااد و بااا دیاادن تییل ل  زااد گر  ت ون   داد و تییل در 
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جواب ل  زد نشاتگشاااااااااامان  را بم ل  ها   چ اااااااااا اتد و 

ب د با تگم داشااااااااماشاااااااان بم ساااااااامت برسااااااااا  بوساااااااام ای برا   

 اد. ترسم

 

اب  روی مت م  چرخید و برای ل صت ا  برساااااا  ایا ار بم سااااا

م  ثاااباات ماااتاادن س م ااذب بودن در ثاااتیاام ای وجود  را شر 

کردنگوتاااام ا  را از داخاااال ااااااز گرتمم و تال  کرد  تااااا خ س 

ال مل ا مباتم ای نشاااااااان تدهمناما برساااااااا  با ل  زد کوچش 

 کرد.   کم زد و شی کم برایم تکان داد  ار  را را ت تر 

 

ن بار سال  را  دای تشونش جم یت برا شر کرد و م  ی دومی 

تماشا کرد  کم ت ا  هیجان زد  ی تما  اتراد  ارصن در سال  

و توازتاااد  هاااای روی سااااااااااااااا  بااام یاااک سااااااااااااااامااات چرخیااادنو م  

 ت اهشان را دت ا  کرد . 
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مرد جوابن قااد  باام سااااااااااااااا  اجرا گااذاشاااااااااااااااااتنقااد ب زااد و تبرن ااا 

ساااااااااایا  کم بم خوبک روی بدن چزارشاااااااااااتمنبا ل اس هاب  تماما 

م خییل اسم وابن و تم ند  ا  نش مم بودتدن  ورت  تورز 

خییل شر بودنزنر خط گوتااام هاااا    م ترو رتمااام بودتاااد و در 

 ل م ی 
گ
ی و برج ااااااااااااااامش ن مبابل اسااااااااااااااام وان گوتم ها   بم تت 

 ااااغاااذ بودتااادنموهاااای قزو  ای رتگ   یم ب زاااد و بک  اااالااات 

داشاااااااات کر  موهاب  کم بودتدنجوری کم با هر قد  کم برمی

ردتااادنتااام ری  بن ا  رن مااام بودتاااد تکااااان می و روی شوشااااااااااااااااااا

 روی  ااااااااااااورت  نشاااااااااااا اااااااااااامم بود و ابروهاب  بم رتگ 
روشاااااااااااا ن

موهااا   کاام ب اااکر اخیم کاام باام چزر  داشااااااااااااااااات تااا ااااااااااااااا اام 

چزدابن با چشم ها   تداشازدناما ل  زد م وی کم بم ل  

ن اخم ها بود. 
ه
 داشت  امال در تضاد با ا

 

 ا    بم یاد تداشااااااااااااااامم
گ
تا ای  اتداز  بم کم شو  از ای  در زتدی

یات  ورت  را مرور چزر  ی مرد ی دقیش شد  باشم و جوه 

تبدر ت س گت  
ه
کرد  باشمناما ای  مرد بم م زای واقیع   مم ا

 .  294



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

بود کم تم م  و تم هیچ س دیگری تیم توان ااااااات چشااااااام از 

 او بردارد. 

 

مم ای از قد  ها   ب زد و شاااامرد  بودتدنبا همان قد  ها تی

ن سااااااا  اجرا را پشااااااا    ت ش گذاشااااااات و ب د مبابل جم یزمی 

کم هزوز هم ب زد و هیجان زد  تشاااونب  می ردتد ا  اااماد و 

ت م 
ه
با ت صییم کوتا  و تما یسااااااار از آن ها تشااااااا ر کرد ق ل از ا

ه مم روی  زدیل ا  باش زد. 
ه
 قد  بم خب  بردارد و ا

 

را بم  ت اه  را بم ونولا اااااااااااااا   دوخت و زمابن کم دسااااااااااااااا 

رشااااااااااااام برد دیگر ت
ه
 اه  بم هیا سااااااااااااامت و ساااااااااااااوب  سااااااااااااامت ا

یدنونولا اال را در تا اا م ی میان پاها   تگم داشاات تچرخ

و با ت یم دادن ق اااااااااامت پشاااااااااا   ا  بم ساااااااااامت چپ ساااااااااا زم 

رشم 
ه
ا نبدتم ی ساز را بم سمت راست بدن  مممایل کردنا

را میان اتگشااااااااااااات های دسااااااااااااات راساااااااااااااا  گرتت و با تزدیک 

را  ولا ااال برای ل صم ای چشاااام ها  کردن  بم تارهای ون

ن اتدا خت.رهتک ارک ااات  دسااات ها   را . ااات و ش  را پایی 
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رامشااااااااااااااااننتوازتد  های 
ه
باال برد و ثاتیم ای ب د با تکان دادن ا

ن ونول  ها شان کردتد.  وع بم تواخی  ی شر
ه
 بک ا

 

 ۵۳#پارت_ 

 

را  توازتد  ی 
ه
ت اهم بک اراد  ثابت ماتد  بود روی چزر  ی ا

ان اااممنتماشاااا کرد  ا ااایل کم هزوز     اسااام  را  امل تمید

رشااااااام را بم کم چطور پس از ثات
ه
ن ا یم هاب  بک  رکت نشااااااا ااااااای 

ن قط م ای کرد کم  وع بم تواخی  ورد و شر
ه
را  بم  رکت در ا

ه
ا

ن دتیا و ا ال هر دتیای 
ه
رامش  از ای  دتیا و ا

ه
ات ار   اب ا

 دیگری جدا بود. 

 

تدناتگشات های دسات چپ  چشاام ها    ماکان . اامم بود

تمزد و با هربار  رکت روی تارها باال  ن مت  رشااااااام ش   و پایی 
ه
ا

را  تکان میدادناخیم کم بم  ااااااااورت داشاااااااات و ل  زد 
ه
را بم ا

کوچش کام ااا  و بی اا  بر روی لا  هاا     نشااااااااااااااا اااااااااااااااات و 
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ساااااااپس تاپدید موشاااااااد نشاااااااان میداد کم  امال در موسااااااایف  کم 

 در ا  تواخما  بود غرا شد  بود. 

 

ن اونبرساااااااااااااااا  هم توا غاز کرد و همزمان با تواخی 
ه
ن شیاتو را ا خی 

مد اما ت  یش ز 
ه
ن اب  از هم توازی ونولا ااااااااال و شیاتو بم وجود ا

م   ماکان ت اهم را روی چزر  ی شر از ا  اااس مردی ثابت 

تگم داشاااااااااامم بود  کم ات ار تار و شود وجود  با ونولا اااااااااا   

 گر  خورد  بود. 

 

 صم ای باز تموشااااااااااااااادتد و  الت چشااااااااااااااام ها       برای ل

ن  ماااادا  ت یت  می رد.غم ن خوشااااااااااااااا ااااایل نخشااااااااااااااامچزر  ا  

نب ونل  زدناقیاتوش از ا  ااااساااات تاااد و تبیو  تارا   

د کااااام مرا وادار می رد باااااا ت اااااایه شر از  ن در چزر  ا  موز مت 

ن و ت ت  بم او خت   بماتم.ات ار کم ای  مرد ساااا ر  ای  ت  ااای 

توان ااااااامم بود م  و بک شاااااااک  قزار بود کم با قدرت تواخما 

  ورد.  ارصن در سال  را بم ک  م خود دربیا تما  اتراد 
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 تییل: ار  توا ال اد  ستنمگم تم؟

 

را  تییل تزدیک گوشااام     باخ  نشاااد کم 
ه
شاااایدن  ااادای ا

برای ل صم ای از توازتد  ی ونولا اال چشاام بردار نم ااخ و 

ه مم ای زمزمم کرد : 
ه
 مبزوت با  دای ا

 

ن  ت اتگت    . _ ت 

 

را  و بم ز 
ه
وردن جم م ی "شوهر مزم و تییل با خزد  ای ا

ه
بان ا

گاام" از م  تااا ااااااااااااااا اام گرتاات و م  تاااز  تزمیااد  کاام مزصور دی

تییل از سااااااااااااوال  برسااااااااااااا  بود و م  چم بک  واس جوا.  را 

 داد  بود . 
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 بر در بر تواخماام 
ی موشاااااااااااااااادنقط ااات موسااااااااااااااایف  زمااان ساااااااااااااااتر

رام  هر ثاتیم بوشاااااات  ق   مرا ش
ه
ر می ردنق ل از موشاااااادتد و ا

مدتم بم ایزجا     
ه
 ت ر  را هم تمی رد  کم قرار اسااااااااااااات با  ا

رشااااااااااااااام ا  مرا جادو 
ه
مردی روبرو شاااااااااااااااو  کم با  رکت دادن ا

کزدناما ای  ات اا اتماد  بود و م  چم بک اتداز  خوشااااااااااااااا ا  

مدن مجبور  کرد  بود. 
ه
 بود  از ایز م تراز بم ا

 

در همان یک  برای یک ل صم ت اهم بم دسااااااات هایم اتمادنو 

تمی رزنااادتااادنواق اااا دیگر ل صااام خشاااااااااااااااکم زدندساااااااااااااااااات هااااایم 

رساااااااااااااااات دید  بود  یا تبط خیا  و وهم بود را تمی رزندتد.د

تمیدان ااااااااااااااممناما همیز م  واساااااااااااااام ساااااااااااااااماشااااااااااااااان برگشاااااااااااااات 

وع شد و م  با ذه ن شر شد  از ای  ت ر  لرزندنشان از تو شر

ن 
ه
یا لرز  دست هایم واق ا با شایدن  دای موسیف  ا

ه
کم ا

  . رد مموق  شد  بودتد یا تم تززا ماتدم

 

قطع شااادن  ااادای موساایف  و ب زد شااادن  ااادای تشااونش شر 

وردنش  را بااااال 
ه
از شاااااااااااااااور و هیجاااان جم یااات مرا بااام خود  ا
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گرتمم و باااا ت اااایه مبزوت و مم ت  بااام تییل و تراز کااام  ااااال 

درساات ماتزد باق  تماشاااسر ها ش پا ا  اماد  بودتد و دسات 

دتد خت   مات ن اتبدر  د نی  ن اجرا تما  شد  بودناما چطور مت 

 ؟زود؟مگر چبدر زمان گذشمم بود 

 

تورا دسااامم را برگرداتم و ت اهم را بم  ااا  م ی سااااخت مجر 

ن خبربم های ساااااااااااااااخت بم  ا  دوخممنبا دیدن مکان قرار گرتی 

وع  م زای واقیع   مم خشکم زدنتبرن ا دو ساخت از زمان شر

ی  زمان کوالبن را مموجم اجرا گذشااااااااااااامم بود و م      گذر ا

ن مرد شااد  بود   نشااد  بود ن
ه
تبدر م اخ اجرای ا

ه
کم زمان و ا

 مکان را از یاد برد  بود . 

 

ش  را باااااااااال گرتمم و ت اااااااااهم را باااااااام سااااااااااااااااماااااااات ساااااااااااااااا  اجرا 

نبرسا  و توازتد   ینرهتک ارک ت 
ه
برگرداتد نتوازتد  های بک ا

 ی ا ااااااااایل ونولا ااااااااال  اال شپا ا  اااااااااماد  بودتد و با ل  زدی

تماشاچیان و تشونش روی ل  ها شان و ت صییم تما یسر از 

 می ردتد.  بک پایانشان تش ر 
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؟ بجک خزان؟ب زد تمویسر
ه
 تییل:ا

 

تییل بود کم شرساااااید و شاااااایدن ساااااوال  ماتزد ت زگری بم م ز 

م  کوبید  شااااااااااااااااد و باخ  شااااااااااااااااد بم  بیبت ایز م تززا ترد 

رتمار  نشاااااا ااااامم در سااااااال  م  ه اااااامم بر بتک .خجالت زد  از 

را  کی م را برداشمم و ب د تورا از جا 
ه
ب زد شد  و با کوبیدن ا

  دیگر تشونش جم یت را همرایه کرد . دست هایم بم ی

 

را  تماشاااااچیان را 
ه
میموان اااامم  اااادای زمزمم های تم چزدان ا

.شااااازو  کم با رتاااااایت و شاااااوا از خایل بودن اجرا با همدیگر 

ن ها هم درساااااات بم ات
ه
دتدنی  ن ا ن داز  ی م  م ااااااخ  را مت 

 اجرا شد  بودتد؟
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ن تشااااااااونش جم یتنتوازتداان ساااااااا  د با پایال صاب  ب  ن یاتی 

اجرا را تر  کردتد و بم سمت بک اسایج رتمزد و ت دادی از 

وع بم تر  کردن سال  کردتد.   تماشاچیان مم ب ا شر

 

هاب  کم بم سااااااااااامت پشاااااااااات 
با ت اهم بک اراد  ت دادی از دخت 

تمزد تا ا مماال  تد  اااا زم مت   از توازتداان خ س و امضاااا بگت 

خییل زود    کرد  اما شایدن  دای تییل وادار  کرد تا را دت ا

 دست از دت ا  کردنشان بردار . 

 

تییل:م  می وا  بر  بک اسااااایج برسااااا  رو ببیزمنشااااما هم با 

 م  میای ؟

 

شرسااااااااااااید و سااااااااااااپس ت اه  را میان م  و تراز چرخاتد.ق ل از 

ت م تر اااا   برای جواب 
ه
دادن داشاااامم باشاااام تراز شی تکان ا

 گ ت: داد و ب د 
گ
 با بک  و  ع
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وننخزان تو هم باااهااا  میااای یاا می وای  تراز:م  کاام مت   بت 

 با تییل بری؟

 

 ۵۴#پارت_ 

 

ن میااااان دو رایه کاااام چزاااادان هم  شرسااااااااااااااایااااد و م  از قرار گرتی 

سااااید گوشاااام ی ل م را ااز گرتمم و بم تییل  ساااا ت بم تصر تمت 

ت اااار کااام تردیاااد  را خواتاااد  بااااشااااااااااااااااااد از خااادا ت اااا  کرد نو او ا

 گ ت:   سمم خزدید و با   بم کردن دسا  دور بازونمخوا

 

ن مزمصر   بجک خزان باااااا م  میاااااادنتو یکم تو مااااااشااااااااااااااای 
ه
تییل:ا

 بمون. 

 

ت م م ال    نشااااااااااااااان دهد شی بم نشاااااااااااااااتم ی تایید 
ه
تراز بک ا

 را تییل تکااان داد و ب ااد از آت اام تاااکیااد کرد خییل کول  

ما تا ااااااااااااااا م گرتت و ل صاب  ب د از سااااااااااااااااال  خارز تدهم از 
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ا قد  شااااااد.بم همرا  تییل بم ساااااامت ق اااااامت پشاااااا   ساااااا  اجر 

برداشااااااااااااایم و از پ م های کوتایه کم ساااااااااااا  را بم بک اسااااااااااااایج 

و ااااااااااااااال می رد باال رتمیمنقد  هایمان کم مموق  شااااااااااااااادتد با 

دیااادن جم یااات تبرن اااا زناااادی کااام کااام دور تاااا دور برساااااااااااااااااا  و 

ن خ س و توازتد  ی ونولا اااااااال را گ رتمم بودتد و اتمصار گرتی 

 می شیدتد  بیبما خشکمان زد. امضا را 

 

ی کم ش راهمان بودتد چزد قد   تییل بک توجم بم چزد دخت 

د و تکان  ج وتر رتت و ب د هماتطور کم دساااااااااااااااا  را باال میتک

میداد با  ااااادای تبرن ا ب زدی تا  برساااااا  را  ااااادا زد و باخ  

ه ا بم ساااااااما  بچرخد.ت ایه کم شاااااااد تا تبرن ا ت ا  تما  دخت 

کزد  از کزجکاوی است یا تمیموان مم تش ی
ه
یا ا
ه
  دهم کم ا

  ادب  زتاتم؟ 

 

برسا  با شایدن  دای تییل تورا ش  را باال گرتت و م ت  

 ااااااااااااااادا را دت ا  کردنبا دیدتمان تورا ل  زد گر  و دلاشااااااااااااااای ن 

روی ل  ها   شاااااااااااااکل گرتت و با اشاااااااااااااار  ی دسااااااااااااات ازمان 
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ن هم باخ  شاااااد تا را   خواسااااات کم بم ساااااما  برونمنو همی 

شاااااااااااااااکیل ی م  و تییل باااااز شاااااااااااااااود و بمواتیم باااادون هیا مبرا

ن دو ت ر برساتیم. 
ه
 خودمان را بم ا

 

بااا تزدیااک شااااااااااااااااادتمااان باام برساااااااااااااااااا نتییل تورا خود  را باام او 

چ اااااااااا اتد و دسااااااااااا  را دور بازوی    بم کردنبا ت ایه شر از 

ن  بم او خت   شد و ب   د گ ت: خشش و ل  زدی شت 

 

 ا تییل:اجرات بک تصت  بود خونز ن ر 

 تداشت. 

 

برسااااااا  در جواب ل  زدی زد و هماتطور کم دسااااااا  را روی 

را  
ه
ن برد و بوسااام ی ا دسااات تییل قرار میداد ش  را  یم پایی 

ن هم باخ   و کوتایه روی موهای تییل بم جا گذاشااااااات.همی 

هاب  کم دورشان را گرتمم 
بودتد شد تا  دای زمزمم ی دخت 

ا خییل هااا در یااک ل صاام ب زاادتر از  ااد م مو  شاااااااااااااااود.ظاااهر 
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رد  اسااااااااات و  اال با هزوز تیم دان اااااااااازد کم برساااااااااا  ازدواز ک

 تزمیدن  شوکم شد  بودتد. 

 

ا بم ساامت تییل بودن  دان اامم کم تیم توان ااازد  ت ا  ها اکتت

تد.تییل  در پس ت ا  های شر از   ادتشان ایرادی از تییل بگت 

 زن ااب  بودنهرچزد کام خود  از بام م زای واق
یع   مام دخت 

د و اخمباد داشت کم اگ خد  ر قد  اخمماد بم ت س رتج میتک

 یم ب زدتر میبود یا  داقل چشاااااااااام ها   مثل چشاااااااااام های 

 میبودتد میموان اااااااات زن اتر باشاااااااادناما باز هم 
گ
م  و تراز رتش

هااااب  بود کااام 
 بیبااات ای  بود کااام تییل یش از زن ااااترن  دخت 

ن تصر را درمورد  داشتموشزاخ  . ممنو یبیزا برسا  هم همی 

 

 ا  چرخید بم ساااااااااااااامت مردی کم با تا اااااااااااااا م ی 
ه
ت اهم تاخودا

ن و امضااا   یم از برسااا  ا  ااماد  بود و ش  گر  خ س گرتی 

دادن باام کرتااداران  بود.برخالا چزر  ی جاادی ا  روی 

وب  با 
 ااااااااااااااا زمن اال مدا  ل  زد بم ل  داشااااااااااااااات و با خوشر

د و کزارشاااااااااااااااان خ س   اتداخت. اال  کرتداران   را ن مت 
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را   شااااید  میموان ااامم بم جرات اقرار کزم کم کم  ااادا   

وای ونولا ااااااااااااا   شر از  س  ااااااااااااا
ه
دا   هم درسااااااااااااات ماتزد ا

را  مثاااال جرنااااان یااااک 
ه
رام  بودنم کم مثاااال  ااااااااااااااا ر  امااااا ا

ه
ا

رودخاتم.دلم می واسااااااااات قد  بم ج و بردار  و بم او بگونم 

 اااااااااااااااس بک  و اااااااااااااا م را م  ااااااااااااااور کم تا چم اتداز  م  بک ا 

 اایا  می زمناما تم ج ااارت  را تواخما  کرد  و چبدر ت 

د بااام ت  ااااااااااااااا  رانبزاااابرای  تززاااا همااااتجاااا داشااااااااااااااامم و تااام اخمماااا

 ا  ماد  و بم دزدی ت ا  کردن  ادامم داد . 

 

؟ شزا تمی  ن
ه
قای ابمکار ا

ه
 تییل:برسا  جاننما رو با ا

 

کرد و باخ  شااااااد تا شااااااایدن  اااااادای تییل مرا از اتکار  خارز  

و نم اااااااااات  چشاااااااااامان  بم ت اهم را بچرخاتم و بم او خت   شاااااااااا

تاز  تزمید  کم تا   سااااااااااااامت توازتد  ی ونولا ااااااااااااال بود و م 

د  باام 
ه
تاااامی   ابمکاااار اسااااااااااااااااات.ای  اااا  تبط یاااک باااار مثااال ا

ب ی  کااام تییل بااام م  و تراز داد  بود ت اااا  می رد  تاااا ب کااام 

 بمواتم اسم  را بم خاکر . پار . 
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خر برسا
ه
ت م ا

ه
ن    در جواب  را تییل ل  زدی زد و ب د از ا

کرد و با امضااااااااااااااااها را بم کرتداران  داد از آن ها خذرخوایه  

قرار دادن دسااااا  پشاااات  مر تییلناو را بم ساااامت توازتد  ی 

قای ابمکار هدایت کردنهردو 
ه
ونولا اااااااااااااااالنیا بزت  بود بگونم ا

وی کزار او کم  ماکان مشااااااااااااااا و   رکت دادن خود ار  بر ر 

را  م
ه
 اک   اغذ ها بود ا  اااااااااااااامادتد و برسااااااااااااااا  با  ااااااااااااااداب  ا

 قرار  داد. 

 

شااااااااااازا 
ه
اااااااااا  ا قای ابمکارنمی واسااااااااااامم شاااااااااااما رو با همرا

ه
برساااااااااااا :ا

 کزمنا شون یش از کرتدارهای بزرگ شمان. 

 

 ۵۵#پارت_ 

 

شااااااااااازا 
ه
اااااااااا  ا قای ابمکارنمی واسااااااااااامم شاااااااااااما رو با همرا

ه
برساااااااااااا :ا

 کزمنا شون یش از کرتدارهای بزرگ شمان. 
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ه  شاتجا  از  اغذ زنر دسا  برداشمم شد و ش  بم ت ا

سااااااااااااااامااات برساااااااااااااااااا  و تییل چرخیااادنباااا دیااادن تییل تورا ل  زاااد 

وب  گ ت: د
 وسماتم و گر  زد و با خوشر

 

شااااااااازای مون خوشااااااااا  مم ش  ار 
ه
_واق ا؟باخ  اتم ار مزم.از ا

 خاتم. 

 

تییل ات ار کم تما  خمر  را برای ای  ل صم اتمصار کشاااااااااااااید  

  ای ال اتداخمم خزدید و اتگشااااات ها   را بم باشاااااد با چزر 

 شیا و تاب داد. ی دیگر 

 

رزو داشااااااااااااااامم اجرای شاااااااااااااااماااااا رو از تزدیاااااک 
ه
تییل:هموشاااااااااااااااااااام ا

قای ابمکار. 
ه
 ببیزمنواق ا توا ال اد  بودی  ا
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را  خزدید و با دسااات اشاااار  
ه
ن و ا گ ت و مرد در جوا.  ممی 

ت م بگوند: 
ه
 ای بم برسا  کرد شو  از ا

 

لط  دارند اماندر مبا  ااااااااااااااام با مزارت شیاتو توازی _بم م   

ن داشمم باشم.  همرتون  م  واق ا تمیموتم  رقن برای گ ی 

 

وی با تا اااااااااااا م از دیگران  ن تززا کیساااااااااااا کم مثل یک موجود متن

ا  ااااااااااماد  بود و خو  و .  کردنشااااااااااان را تماشااااااااااا می رد م  

تجا 
ه
بود ناز یک سااااااامت دلم می واسااااااات هرچم شنااااع تر از ا

ون بزتم ن تراز برسااا  و از ساامت دیگر  بت  و خود  را بم ماشاای 

مم شاااااااااابیم یک دیواتم رتمار کزم.ای  بود کم  ماکان تمی واسااااااااا

ن تییل از توازتد  ی موردخالقم  هماتجا  ا  ماد  و امضا گرتی 

 ا  را تماشا کرد . 

 

 _خاتم م ت  نشما هم مزمصر خ س و امضا ه اید؟
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ل صم تم  شااااایدن  اااادای مرداتم ا  باخ  شااااد تا برای یک

م  ق  م خایل شودنت اه  کرد نم ت  چشم ها   سمت 

بود و ات ار کم م اک  ساااااااااااااااوال  م  بود نداشااااااااااااااات از م  

سید؟چطور مموجم م  شد  بود؟سوا    میتر

 

بچم شزج ساااااااااالم ام کرد  بود   دسااااااااات و پایم را مثل یک دخت 

را  نشااااااااااااان دهمنی  ن 
ه
اااااااااااد و ا اما می واساااااااااااامم خود  را خونرا

ی باخ  شبیم همان خزان هم ن  کم هیچ س و هیا چت 
گ
وشش

ماااادن  تموشاااااااااااااااااادناماااا
ه
ن ل صااااات خزان باااام وجااااد ا

ه
ا ات ااااار در ا

 از وجود م  پا بم تر 
گ
ار گذاشاااااااامم بود و جا   را بم هموشااااااااش

 یک خزان جدید و بک دست و پا داد  بود. 

 

را  باز و . اااااااااامم کرد  تا  رقن بزتمنمی واساااااااااامم 
ه
ل  هایم را ا

ا زباتم خییل زودتر از جوابک درسااااااااات و مزطف  بم او بدهمنام

د ا م ت م از م ز  دساااااااااااااموری بگت 
ه
باتم ترن  جواب مم   را ا

 اتم اب کرد. 
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 _تم م  کرتدارتون تو مم. 

 

باام چشااااااااااااااام هااایم دیااد  کاام ت ااا  او و هرکیسااااااااااااااا کاام اکراتمااان 

ا  اااااااااااااااماد  بود رتگ ت ج  گرتت و روی چزر  ی م  ثابت 

شاااکارا از خجالت شت شااادتد و ب
ه
رساااا  ماتدنگوتم های تییل ا

ن مشاااا  مبابل دهان  تال  کرد تا خزد   ا  با تگم داشااای 

 را شززان تگم دارد. 

 

  دان اااامم کم   ااااابک گزد زد  بود  و بدترن  جواب مم   

ورد  بود ناما تمی واسمم خود  را خجالت زد  و 
ه
را بم زبان ا

م ار نشان دهمنای  بود کم با ل  زدی کوچک  ماکان بم  شر

م م  خت   شد  بودتد ت ا  کرد  چشم های او کم مم ج  ب

 تمم. و ش  را  یم باالتر گر 
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ن رتت  پس از چزد ل صمنرتگ ت ج  ت اه  ذر  ذر  از بی 

و جا   را بم خزد  ی دتدان تماب  روی  ورت  دادنش  

ا    ن برد و ب ااد بااا همااان  ااااااااااااااااادای گت  را  باااال و پااایی 
ه
را باام ا

 گ ت: 

 

 _چبدر  ی نباخ  تاامیدی مزم. 

 

ن  الت م رور جم م ی د
ه
لچ اااااا   اجاز  تداد تا بوشااااااات  از ا

شااااااکارا شاااااال چزر  ا  
ه
را   ظ کزمنبا  ااااااورب  کم خضااااااالت  ا

ورد  و در تزایت ل  زدی کم شاااااااااااااااد  بودتد ش 
ه
ن تر ا   را پایی 

تمی واسااااااامم نشاااااااان  دهم روی ل  ها   جا خو  کردنو 

ن ل  زاااد بود  او هم کااام ات اااار تماااا  مااادت مزمصر دیااادن همی 

برایم تکان داد و ب د ت اه  را از م  گرتت دوبار  ش  را 

 م شاغ کرتدارها   برود. تا دوبار  ب
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ل صاب  ب د با خدا ات ن تییل از برسااااااااااااااا نبم ات اا ی دیگر 

ون  اااااااااااااات خارز شااااااااااااااادیم و قد  بم م وکم ی بت  از تاالر کارا

زاد بااام  اااااااااااااااورتم 
ه
ساااااااااااااااااااخمماااان گاااذاشاااااااااااااااایمنباااا برخورد هوای ا

 ا  چشاااااااااام هایم را . اااااااااامم و ت 
ه
س خمیف  کشااااااااااید  اما تاخودا

شاااااااات  لذت بردن از شااااااااایدن  اااااااادای ا م مزد تییل اجاز  ی بو

 خزش هوا را از م  س   کرد. 

 

خم اون چم جوابک بود کم بز  دادی؟ی  ن 
ه
بجک خزان ا

ه
تییل:ا

د  باااااا مرد بااااام اون م روقن و 
ه
سر م  کرتااااادارتون تو اااااااااااااااممنا

تم؟ ن   ایزجوری  را مت 
 م ت 

 

ت اهم را بم سااااااااااامت او چرخاتد  و با چزر  ای  ش بم جات  

 یم را باال اتداخمم. بم چشم ها   خت   شد  و ابروها

 

ن بدی تگ ممنم  واق ا کرتدار  تو ممنچطور میموتم  _چت 

د  باشم کم     اسم  رو  امل تمیدوتم؟
ه
 کرتدار ا
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 برایم چرخاتد و ب د هماتطور کم  
گ
چشاااااااااااام ها   را با  التش

   را روی شاتم ا  جا بم جا می رد جواب داد: کی 

 

زاد اب
ه
زاد ابمکارناسم  ا

ه
زادنا
ه
مکار  و توی  رتم   خییل تییل:ا

 طور تا  اال اسم  رو نشایدی؟زناد مشزور نچ

 

 ۵۶#پارت_ 

 

ابروهایم را بک هوا در هم کشاااااااااید  و اسااااااااام  را بک  ااااااااادا در 

 هواب  کاااام  اااااال 
ن زادندرساااااااااااااااااات مثاااال همی 

ه
ذهزم مرور کرد .ا

 ااورتم را تواز  می ردندرساات مثل  اادای ساااز ندرساات 

رشاااااااااام ا ندرساااااااااات مثل
ه
دتیاب  کم  مثل  رکت دساااااااااات ها و ا

زادناسااام   امال 
ه
میموان ااات با  ااادای موسااایف  ا  . اااازدنا

 برازتد  ا  بود. 
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شاااایدن  ااادای بوا ب زد ماشااای ن از پشااات شنوادار  کرد تا 

ت ا  اتکار  را خب  تگم دار نش چرخاتد  و بم پشاااااااااااات ش  

کرد نبا دیدن تراز کم پشااات ترمان ماشااایا  نشااا ااامم بود و 

اتم برایم دساااااااات تکان  میداد ت س خمیف  کشااااااااید  و بک  ااااااااتک

برا   شی تکااان داد  و ل صاام ای ب اادنب اد از خاادا اات  

ن جا   هم از تییل  بم سامت ماشیا  قد  برداشممنتا همی 

 زنادی تراز را مزمصر گذاشمم بود . 

 

                                * 

 

ن شاا  نشا مم بود نساخت از یازد  ش   بم تززاب  پشات مت 

بیبما غذاب  کم .شاااااااااود اسااااااااام  را "شاااااااااا " گذشااااااااامم بود و  

ن وجود تداشااااااتناما   کم اشاااااامزاب  گذاشاااااات روی مت 
برای م ن

برای غذا خوردن تداشاامم و رصتا برای تاا   ت ردن خود  

 را وادار بم خوردن کرد  بود   اقن بود. 
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درسااااااااااات مثل هموشاااااااااام در سااااااااااا وت ترو رتمم بودن    خاتم 

ذاشااااااامم امشااااااا  برخالا هموشااااااام ت ونونون را هم روشااااااا  تگ

بود  تا شاااایدن  ااادا   اتدی از  س تززاب  ا   م کزد.ب د 

اااات ت یم ا  از برگشاااااازمان از کارا
ه
نتراز مجبور شاااااد  بود بم ا

برگردد و بم  ارهای خب  ماتد  ا  برسااااااااااااادنم  هم ارصاری 

 رد  بود نمی واساامم تززا باشاامنمی واساامم برای ماتدن  ت

رامیسااااااااااااااار کم امروز پس از 
ه
ساااااااااااااااا  ها  تززا باشااااااااااااااام و با خود  ا

 ا  اس کرد  بود  را مرور کزم. 

 

هزوز هم تمیموان ااااامم بم کور  امل درک  کزمنتمیموان ااااامم 

د  میموان اات قدرت جادو کردن با 
ه
ب زمم کم چم کور یک ا

ت
ه
بدر خوب بزوازد ساز  را داشمم باشد؟چطور میموان ت ا

رامشااااااا  درگت  کزد؟چطور شو  از ای  
ه
ن و زمان را با ا کم زمی 

وا
ه
 ز  ی ای  مرد بم گوشم ت ورد  بود؟اسم و ا

 

شاااایدن  ااادای توتی ی شاا  گوشر ا  باخ  شاااد تا از اتکار  

خارز شاااااااااااااو  و ت اهم را بم سااااااااااااامت گوشر بچرخاتمنبا دیدن 
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 توتی ی شااااااااااااا ن کم ختک از پ ااااااااااااات جدید تییل در  ااااااااااااا  م ی

ایا اااااااااااااااماگرام  میداد باق  ماتد  ی لبمم ی توی دسااااااااااااااامم را 

وشر را برداشمم و با لمس جوند  و ب د دست دراز کرد  و گ

کردن توتی ی شاا نم اامبیما وارد  اا  م ی ایا ااماگرا  تییل 

ا باام اج ااار تییل قبو  کرد  بود  کاام برای خود  شاااااااااااااااااد .ا خت 

داشاااامم یک اکاتت ایا ااااماگرا  . اااااز  و  اال بم قو  او  م  م 

 بم یک ان ان تیمم اجممایع ت دیل موشد . 

 

ا  گذاش مم بود ثابت ماتد ت اهم کم روی خ یس کم بم اشت 

را  ساااا اااات شااااد و لبمم جوند   رکت دتدان ها و تک
ه
را  ا
ه
م ا

ن رتت.   یا تجوند  از ا ونم پایی 

 

خ یساااااااااا کم در  اااااااااا  م ا  پ اااااااااات کرد  بود یک ساااااااااا فن از 

اات امروز بودنت اااونری از  زاد کارا
ه
تییل کم در کزار برساااا  و ا

" زنر   ا  ااااماد  بود و کپشاااا  "در کزار برترن  های موساااایف 

 م می ورد. بم چش
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ن 
ه
زاد ثابت تگم داشممنا

ه
برای ل صاب  ت اهم را روی چزر  ی ا

ل  زد کوچ       از پشاااااااااااااات  اااااااااااااا  م ی شد گوشر هم 

گرمااا داشااااااااااااااااات.گوشااااااااااااااااام ی ل م را بااا تردیااد ااااز گرتمم و ب ااد 

روی    م ی ایا ماگرام  کم روی خ س تگ اتگشمم را 

شاااااااااد  بود کشاااااااااید  و وارد  ااااااااا  م ا  شاااااااااد .با دیدن خدد 

ت ااااداد تااااالوورهااااا    بیبمااااا برا از ش  شرناااادنمثاااال  تجو 

ا  تگ ماااااام بودن ای  مرد جاااااا دی جاااااادی ایز اااااام تییل خییل بت 

 مشزور بود. 

 

زاد  را میان دتدان هایم 
ه
هماتطور کم تاخ  شااااا ااااات دسااااات ا

ن تگم داشاامم بود  ناتگشاامم را روی  اا  م ی گوشر باال پایی 

ا   خرن  پ اااااااااااات هاب  کم در  اااااااااااا  م ا  بم اشاااااااااااات 
ه
برد  و ا

ذاشااااااااااااااامم بود را چک کرد .اکتت خ س ها و وندیوها   از گ

خر 
ه
ن  خ یس کم خود  و ونولا    و اجراها   بودتد و ا

ا  گذاشمم بود از  ضور  در اجرای امروز  بود.   بم اشت 
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وی ل  پای زم کشااااااااااید  و خ س را کم شاتگشااااااااات لرزاتم را ر 

در واقع یک پ ااااااااااااااات چزد اساااااااااااااااالیدی بود را باز کرد  و تک 

از تصر گذراتد ندر کپشاااااااااااااا  پ ااااااااااااااا  بم دو زبان  ت شااااااااااااااان را 

ن اجرا    در تارش و ات  ویسااااااا توشااااااامم بود کم چبدر از اولی 

کشااااااااااااور مادری ا  لذت برد  و چبدر از اسااااااااااااامب ا  بک تصت  

 . کرتدارها   سورپرایز شد  است

 

 ا  درهم 
ه
خرن  اسااالید پ اات کم رسااید  ابروهایم تاخودا

ه
بم ا

خر  اکالخیم 
ه
ای از اجرای دو  و در کشید  شدتدنخ س ا

خر  بود کم قرار بود تردا در همان مکان ق یل برگذار 
ه
واقع ا

اجرای دو  هم وجود داشت؟چرا تییل درمورد   شود.پس

ی تگ مم بود؟ ن  چت 

 

 ۵۷#پارت_ 
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ر 
ه
ا  در دهاتم م ید  و با شاتگشااااااااات اشاااااااااار    ل  زنرنزم را ا

ه اااااااااااااااماااام روی چاااااتاااام ا  کوبیااااد .واق ااااا دلم 
ه
باااام ی ا چزااااد رصن

ی واست یک بار دیگم در کارت   ضور داشمم باشم و م

 
ه
خرن  اجرا   بود اجرا   را از تزدیاااک ببیزمنو ایز ااام تردا ا

ن  ن را سااااااااااااا ت تر می ردنباید  مما بزاتم ای برای رتی  همم چت 

می رد نو تززا کیساااااااااااا کم میموان ااااااااااات  مکم  بم اجرا   جور 

 کزد تییل بود. 

ن م طل ت رد نتورا از  اااااا  م 
ه
ی ایا ااااااماگرام  بوشاااااات  از ا

یل برگشاااااااااامم و وارد دایرکا  خارز شااااااااااد  و بم  اااااااااا  م ی تی

ن باالی  اا  م ا  نشااان میداد  شااد نخوشاا  ماتم چراغ سااتک

تالی  بود.تما  تمرکز  را روی اتگشاات شاا اامم 
ه
کم هزوز هم ا

و در ایل کم ساااااااااایع می رد  لرزشااااااااا  را کزت   کزم  گذاشااااااااامم

   مات کوتایه را برا   تایپ کرد . 

 

 اجرا دار ؟"  تردا هم "تییل؟برسا
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ورد  
ه
زاد را بیاور  اسااام برساااا  را ا

ه
از خمد بم جای ایز م اسااام ا

زاد 
ه
ی شااااااک ت زدنتمی واساااااامم ب زمد کم از اجرای ا ن تا بم چت 

ماااد  و دت اااا  بزااااتااام ای برای 
ه
 ضاااااااااااااااور دوباااار  در خوشااااااااااااااام ا

 اجرا   ه مم. 

چزد ل صم بوشاااااااااااااات  کو  ت شااااااااااااااید تا شیام  روی  اااااااااااااا  م 

 پدیدار شود. 

 

  
ه
خرشوتمنچطور؟؟؟" ر "ا

ه
 تردا اجرای ا

 

بم سم خالمت سوایل کم پشت ش هم ردی  کرد  بود خت   

شاااااااااااااااااااد ن ظااااااهرا تالشااااااااااااااام برای کزجکاااااو ت ردن  بک تاااااایااااد  

ن االنشم ال    ا  همی 
 کرد  بود. بودنتضویل ذاب 

 زباتم را روی ل  هایم کشید  و ب د تایپ کرد : 
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برای تماشاااااااااای  "هیجر می واسااااااااامم ببیزم تردا هم قرار  بری

ا بیکار  گ مم اگم می وای با اجراشاااااااااااااااون یا تم؟چون مزم ترد

 همدیگم برنم"

 

شیا  را برا   ترسااماد  و ب د مضااطرباتم ت اهم را بم  اا  م 

بک 
ن تکان داد .دو ثاتیم ب د دوخمم و پایم را با رصن تزد زنر مت 

 جوا.  روی    م تب  . ت. 

 

 "تو کم کرتدار  تبودینچوشد؟"

 

چزد ایموسک زبان درازی و خزد  ردی   م ی شیام و در ادام

یه کشااااااااااااید نتییل در 
ه
کرد. التم چشاااااااااااام هایم را چرخاتد  و ا

اکتت مواقع خزگ بود اما  اال امشااااااا  برای م  زرتگ شاااااااد  

 
ه
ت اام بمواتم جوابک برا   تااایااپ کزم شیااا  ب اادی بود.ق اال از ا

 ا  روی    م پدیدار شد. 
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دیگاام برنم امااا چون "باااشاااااااااااااااام خونز نم  کاام از خااداماام بااا هماا

ی ترسااااااید  از اجرا ن ی امروز خوشاااااات تیومد  باشاااااام بزت چت 

 تگ ممنتردا  مما باهات هماهزگ می زم"

 

 ل  زد کوچش از روی رتایت شاتجا  

وش ا  بود  کم مجبور نشد  روی ل  هایم تب  . تنخ

اشااااااااااااااامن بیبماااااااا  ی برای تییل بت  بود  بزااااااااتااااااام هاااااااای بوشااااااااااااااات 

 م درویعن قات   کزم. تمیدان مم کم ا ال باید با چ

ن برگرداتد  و ب اد   کشااااااااااااااایاد  و گوشر را روی مت 
ت س خمیف 

دوباار  مشااااااااااااااا و  خوردن غاذایم شااااااااااااااااد نب دا ش تر اااااااااااااااات 

زاد ابمکار را چک کزم
ه
 . میموان مم دوبار  پ ت های ا

 

                                        *** 

م تییل:اجرای دیروز رکورد تماشااااااسر رو زدنبرساااااا  میگ ت تی

     ت ر  رو هم تمی ردن کاااااام بااااااا ای   جم از 
گ
توازتااااادی

زاد واق ا ترکوتدننای  
ه
اساااامب ا  روبرو .شاااا  اما کرتدارهای ا
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د  ها برای تماشااااااااای اجرا   اااااااا  
ه
مرد هرجای دتیا کم بر  ا

 می ش . 

 

ن خاتم روی یش  تبرن ا تیم سااااخ   موشاااد کم کزار تییل و مزی 

در ایل کم ت ا  از  ااااااازدیل های ردی  او  نشااااااا ااااااامم بود  و 

مزمصر و مشماقم را بم س  خایل اجرا دوخمم بود  بم شر رقن 

دیروز و خوب بودن بازخورد ها   های تییل راج  اجرای 

وع گو  میاااداد .برخالا دیروز کااام اجرا  اااامال  بااام موقع شر

شاااااااااد  بود اجرای امروز با یک ربااع تاخت  مواجم شاااااااااد  بود و 

غاز تداش
ه
 ت. ظاهرا  ماکان ق دی برای ا

 

ن بار ت ایه بم ساااااااااااااااااخت  یه کشاااااااااااااااید  و برای هزارمی 
ه
 التم ا

ت م بم ساامت تییل ش بچرخاتم و 
ه
گوشر ا  اتداخمم ق ل از ا

باااام او کاااام بک وق اااام و بااااا ذوا جم اااام هااااا   را ردی  می رد 

چشااااااااااااااام بدوز .اایه اوقات با خود  ت ر می رد  کم چطور 

ن دخت  شااااااااااد  ااااااااد  و گوشااااااااام گت  چزی  ن تییل اترا
ه
و برساااااااااا  از ا
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شزتد  ای سااااخمم بود کم     یک ثاتیم دسااات از خزدیدن 

 و  را زدن برتمیداشت؟

ن خاااتم گر  خورد تمرکز  از روی  ت اااهم کاام باام چزر  ی مزی 

را بم ا  ااااااااااااس  تییل و  را ها   برداشااااااااااامم شاااااااااااد و جا  

ن  مت 
ه
ن زن کم با ل  زدی م  ت ا

ه
م ذب بودن داد.برخالا ا

ن ت اااااهم می رد ابروهااااایم را در هم کشااااااااااااااایاااا د  و ش  را پااااایی 

 اتداخمم. 

ن خاتم  مدن مزی 
ه
د شااااااااااا  کم با تییل  را زد  بود  درمورد ا

ی تگ ماام بود و م  باام خیااا  ایز اام قرار  ن باام اجرای امروز چت 

زم خود  را بم تاالر اجرا رساااااتد  اساااات تییل را تززا مالقات ک

ن را   کاام رسااااااااااااااایااد  بود  در  مااا  تاااباااوری مزی 
بود نامااا زمااابن

مدن مرا همرا  تییل مب
ه
ابل در ورودی یاتمم بود  کم اتمصار ا

   کشیدتد. 

تبدر خبوس شااااااااااد  بود کم 
ه
ن ل صم ی دیدن  ا

ه
چزر  ا  در ا

تییل تورا ل  بم توتااااااااااااااایح باز کرد  بود تا قات م کزد ق اااااااااااااااد 

مدن مادر  
ه
تارا ت کردتم را تداشمم استنادخا داشت کم ا
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اااااااااا نشااااااااااو  شززا ن را تبط برای ایز م م  از ت اااااااااامیمم مزصا

 کرد  بود و پای ق د و توت دیگری در میان تبود . 

 

تبدر از ایزکار تییل تارا ت موشد  
ه
ایط خادینا مماال ا در شر

مااد  بود  را باام ساااااااااااااااماات 
ه
ن و رایه کاام ا د  زنر هماام چت  ن کاام مت 

 خاتم بازمیگشممناما امروز  یم برایم ترا داشت. 

 

 ۵۸#پارت_ 

 

زاد ابمکاار در ایران ب
ه
خرن  اجرای ا

ه
خرن  تر ااااااااااااااا   امروز ا

ه
ودنا

ن م
ه
خرن  تر ااامم برای کم برای تماشاااای اجرای ا

ه
رد داشاااممنا

ن   جادوب  کم   تواختنبرای همی 
گو  دادن بم موسااااااااااااااایف 

مدن ای
ه
ی در ت میمم برای ا  جاد تموشد. اجرا بیاید ت یت 
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ن در کزار  چزدان اهمی   برایم تداشااااااتن شاااااااید   ضااااااور مزی 

ر اساااااااااااااااات بم     اگر از شاااااااااااااااا  ق ل هم میدان ااااااااااااااامم کم قرا

 تماشای 

مجااااددا ت س خمیف  کشااااااااااااااایااااد  و تال  کرد  تااااا ذهزم را از 

ن خاتم مربوط موشااااااااااااااادتد خایل کزم.ی  ار  اتکاری کم بم مزی 

ی کم ات ار دیگم بم سااااااااااااااااخمم ت ا  کرد  و ب د  التم از  تاخت 

ق اااااااد داشااااااات تا ابد کو  ب شااااااد دوبار  ت اهم را بم ساااااامت 

اتم شرسید :   تییل چرخاتد  و بک  تک

 

وع تموشم؟ چر  _پس  ا اجرا شر

 

بم تب ید از م  ت ایه بم ساااااااااااااااااخا  اتداخت و ب د با جمع 

ن باال  کردن ل  ها   شااااااااتم ها   را بم نشااااااااتم ی تدان ااااااای 

 اتداخت. 
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یل شو  اومد نویل ت ر کزم دیگم تییل:تمیدوتمنشااااید مشاااک 

وع .شم.   االن هاست کم شر

 

گ ت و ب د شاااااا   اااااورب  رتگ  را روی موهای م  شاااااد  

ج وتر کشیدن و با ز  زدن بم    م ی خامو  گوشر  ا 

را ش  را چک کرد.چشم هایم را بک  و  م چرخاتد  ا
ه
 نا

و ب د با چرخاتدن ش  سااااااااااااااامت شاااااااااااااااااتم ا نت ا  کوتایه بم 

کم پشت شمان نش مم بودتد اتداخمم تا ببیزم تماشاچیابن  

ن ها هم مثل م  از ای  تاخت   التم شاااااااااااااااد  اتد یا تمناما 
ه
یا ا
ه
ا

هرکدامشااااااااااااان بم قدری درگت   را زدن با ی دیگر بودتد کم 

وع اجرا چزدان هم برا شان مزم تبود   . ات ار تاخت  در شر

 

ی کم کزار همدیگر نشااااااا ااااااامم  ت اهم ثابت ماتد روی دو دخت 

ودتااااد و در ااااایل کاااام ت اااااهشااااااااااااااااااان را باااام تییل دوخماااام بودتااااد ب

تد.با دیدن م  تورا از هم تا اااااااا م گرتمزد  ن زنرگوشر  را مت 

و ت اهشااااان را از روی تییل برداشااااازد تا تصاهر کززد موتااااوع 
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  اا  ت ها شاان او تبود  اسااتناما م  خوب میدان مم کم

 داشازد درمورد تییل شا شا می ردتد. 

 

را درهم کشااااید  و با اخم تاخوشااااایزدی کم بک اراد  ابروهایم 

تاا ااوناا شااااااااااااااااااااااان داد  تاا اااااااااهاام را دوبااااااااار  باااااااام سااااااااااااااااماااااااات تاایاایل 

ن  ت اه  را بم چرخاتد نتارغ از تما  د تیا با ل  زدی شااااااااااااااات 

 ااااااا  م ی گوشر ا  دوخمم بود و خ س های دو ت ر  ا  

د.ای  دخت      زمابن کم برساااااا   با برساااااا  را یش یش ورا ن مت 

ن مرد خال م موشد. کزار  تبود هم تما  د
ه
 تیا   در تا  ا

 

ن 
ه
 ا  برگشاااااااات سااااااااامت ات اقات دیروزنساااااااامت ا

ه
ذهزم تاخودا

اااااااااااااا ل صااام ای کااام برساااااااااااااااااا  مبااا ابااال کرتاااداران  تییل را همرا

کرد    خود  م رقن کرد  بود و هماام از شاااااااااااااااایاادن  ت جاا 

بودتااااد.میموان ااااااااااااااامم  اااادس بزتم کاااام شا شا هااااای امروز هم 

ن اااازد شنااااع تر رب  بم ای  موتاااوع داشاااتنشاااای ات میموا

از  رکت باد پ   شااااااااااااااوتد و  اال تییل مرکز ای  شااااااااااااااای ات 

 بود. 
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  تدارن؟_کرتدارهای برسا  از ازدواجمون ختک 

 

را  شرساااااااااید  و تییل ات ار کم اتمصار 
ه
بک مبدمم اما با  اااااااااداب  ا

شاااایدن ای  جواب را تداشااات تورا ش  را باال گرتت و ت ا  

ل صم سااااااااااااااا وت  مم ج   را بام چزر  ا  دوخاتنبرای چزاد 

 کرد و ب د با ل  زد کوچش جواب داد: 

 

 خ ااااااااو ااااااااو  رو 
گ
یات زتدی تییل:برسااااااااا  دوساااااااات تدار  جوه 

ن توی  ااااااااااااااا  ااا ا  بااذار  برای همی 
ت اجمماااخو  باام اشااااااااااااااات 

ی  هیچوقااااااات راجااااااا  رابطااااااام ن   باااااااا م  و ازدواجمون چت 

ن باااااااااری باااود کاااااااام مااا  رو باااااااام  تاااگااا اااماااااااامندر واقاااع دیاااروز اولااای 

 کرتدارها  م رقن می رد. 
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را  خزدید و وارد  برای
ه
ل صم ای کوتا  سااااااااااااااا وت کرد و ب د ا

 ااااا  م ی ایا ااااماگرام  شااااادنوارد ب   رن و   اااات ها   

ن گوشر بم سمت م  ادامم داد: شد و ب   د با گرتی 

 

تییل:تماااااااا  ای  رن و   ااااااااااااااااااااات هاااااااا از دیروز برا  ترسااااااااااااااامااااااااد  

شاااااااادننتمیدوتم کرتدارها  چجوری اساااااااام م  رو تزمیدن 

ن تالون زگ  ن از بی 
یدیم رو شیدا کردن و کم رتی 

ه
های برسااااااااااااا  ا

 برا  درخواست ترسمادن. 

 

رن و   ااااااااااااااات ابروهایم را باال اتداخمم و بم ت داد قابل توجم 

 
ه
د  هااا تااا ای  هااا   خت   شاااااااااااااااااد .برایم خجیاا  بود کاام چرا ا

اتداز    تواتزد تضاااااو  و بک در  باشااااازد کم ب واهزد ش از 

ن هم ت
ه
 خ ااااو  و شاااا  اااا کیساااا دربیاورتدنا

گ
 زتدی

گ
م زتدی

ها  ن ن چت  اااا برساااااا نخدایا ب اکر همی   همرا
گ
برساااااا نب کم زتدی

ار بود .  ن د  ها بت 
ه
 بود کم از ا
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د  هاا هااا روت باااشاااااااااااااااا _ایز ام توجاام
ه
م اذیااات تمی زاام؟ایز ام ا

زارت 
ه
ن ا ماااادا  درموردت  را بزت  یااااا     قضاااااااااااااااااااوتااات کین

 تمید ؟

 

شرسااااااااااااااایااااد  و تییل ایا اااار ق اااال از آت اااام جوابم را باااادهااااد برای 

ن  د و ب اد ش  را پایی  اااااااااااااار ل صااب  لا  هاا   را روی هم ترا

اتااداخاات و ت اااه  را باام   باام ی ازدواج  دوخااتنل  زااد 

 زود راه  را باام ساااااااااااااااماات لاا  هااا   شیاادا م  ن داری خییل

 کرد. 

 

موزش ا  
ه
شزاییم با برسا  ت ا  همم توی ا

ه
تییل:راسا  اوایل ا

و  مدا  روی ما بودنچون م  ساااااااازم خییل  مت  از برسااااااااا  بود 

اون اساااااااااااااااماااد  بود تبرن ااا هماام ت ر می ردن کاام م  از همون 

کاات  اول  هم باام ق اااااااااااااااااد اغوا کردن  توی  الس هااا  شر

 م چشاااااام بم ثروت و شاااااازرت  دوخممناون روزها کرد  یا ایز

ای  قضاااااااوت ها خییل اذیمم می ردن و رو یم   رو داغون و 

ااااااااااااااد  تر می ردننا ما ب د  برساااااااااااااااا  بزم یاد داد کم باید اترا
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رو جمع و جور کزم و  اری بم  را های بی ود ببیم  خود 

خر زتدگیمون 
ه
تداشااااااااااامم باشااااااااااامنقات م کرد کم مم زم     تا ا

ها رو .شزو  اما ت اید بزشون اهمی   بد  چون ای  قضاوت 

 م  تززا کیس ه مم کم اون خاشبشم و تبط ایزم کم مزمم. 

 

 ۵۹#پارت_ 

 

نا  ش  را بااااال گرتاات و ت اا اه  را باااا هماااان ل  زااد شااااااااااااااات 

 دوبار  بم م  دوخت و ادامم داد: 

 

تییل:تا وق   یم ت ر توی زتدگیت باشاااااااااااام کم تو رو بوشاااااااااااات  از 

اشاااااااااااام و بزت خاشااااااااااااف  کردن رو یاد همم دوساااااااااااات داشاااااااااااامم ب

د  هااااا ذر  ای اهمیااات
ه
تااادارن  بااااد ندیگااام  را هااااای ببیاااام ا

بجک خزان.برسااااااااااااااا  ما  مزمنم  رو دوساااااااااااااات دار  و مزم کم 
ه
ا

ن شاااااااااااااااایادن مزم ترن  تب  رو توی  زتاادگو  دار نبرای همی 
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ن کم برساااااااااا    دیگم اذیمم تمی زمنهمی 
هیا  را یا قضااااااااااوب 

 کزار  باشم برا   اتیم. 

 

ن تداشااممنیا ر  را هدر براب ای تییل  بیبما  رقن برای گ ی 

اگر می واسااااامم واتاااااح تر بگونمنتمی واسااااامم  رقن بزتم کم 

ای  دل  را .شاااا زد.تییل بک  د و اتداز  خاشااااش برسااااا  بود و 

بم جای ایز م مرا خوش ا  کزد بوشت  تگراتم می رد.هموشم 

د  را تاااااااااا ی  و شاااااااااا ززد  می زد و 
ه
م مبد بود  کم خشااااااااااش ا

وردنو بدتر 
ه
ن  بالها و م ااااا  ت ها را با خود  بم ارم ان   ا

در مورد دخت  ت ی  و   اش مثل تییل ای  قضیم بوشت  

ن او  ااااااااااااادا می     اتماد کم بی 
و برساااااااااااااا  رد.اگر روزی ات اق 

توقااات ش تییل باااا ای  همااام خشاااااااااااااااش و 
ه
جاااداب    اتاااداخاااتنا

مد؟
ه
 چم بالب    ا

گ
 خالقم و وا. مش

 

در هم کشاااااااید  و در دلم  بار  چزر  ا  را  التم از اتکار مزفن 

ن شاااااااد  بود کم  تبدر سااااااایا  و غمگی 
ه
اااااار زد .ق  م ا بم خود  ترا

هموشاااااااااااام بم بدترن  ق اااااااااااامت هر  را و هر داساااااااااااامابن ت ر 
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چرا باید داسااااااامان زن ای خشاااااااش برساااااااا  و تییل  می رد نا اااااااال 

سااااااااااید کم  اال م  ایزجا نشاااااااااا اااااااااامم بود  و  روزی بم پایان مت 

ن روز خزا گ
ه
 رتمم بود ؟برای ا

 

بااا شاااااااااااااااایاادن  ااااااااااااااااادای تشاااااااااااااااونش تاااگزااابن جم یاات باام خود  

مد ناتکار  را بم دورترن  ق ااااااااااااااامت ذهزم ترساااااااااااااااماد  و ت ا  
ه
ا

ن  مشماقم را بک م طیل بم سمت س  اجرا چرخاتد  و نش ی 

ی روی  ااااااااااااااازاادیل هااا شااااااااااااااااان را تماااشااااااااااااااااا 
ه
توازتااد  هااای بااک ا

کرد .کویل ت شااااااید کم برسااااااا  هم بم همرا  رهتک ارک ااااات  بم 

شااااااااان شیوساااااااات و م  کم میدان اااااااامم ت ر ب دی کم قد  جم 

اتم برای ورود  اتمصار  زاد اسااتنبک  ااتک
ه
روی ساا  میگذارد ا

 کشید . 

 

ت مااتاد اتمصاار   مت  از یااک دقیباام کو  کشااااااااااااااایاادنت اااهم ثاااباا

شاااااااااااازای مردی کم با ل  زد قد  بم ساااااااااااا  اجرا 
ه
روی چزر  ی ا

گذاشت و  دای تشونش جم یت را باال برد.برخالا ل اس 

 بم ت   های
گ
تت   ی دیروز نامروز کت و شااااااا وار کوش رتش
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کرد  بود و موها   را بادون ایز م  االات خاا  بزشااااااااااااااااان 

 د.   بود تا ق م   از شوشابن ا  را بپوشاتزب  شد رها کرد

 

قد  ها   در مرکز  ااا زم مموق  شااادتدنبا ل  زدی رو بم 

جم یااات ا  ااااااااااااااامااااد و باااا ت صییم کوتاااا  از تشاااااااااااااااونش هاااای بک 

قدردابن کرد و ب د قد  بم خب  برداشاااات و روی پایانشااااان 

 اازدیل ا  نشاا اات.ونولا اا   را میان پاها   تگم داشاامم 

 
ه
رشاااااااااااااااام را در دساااااااااااااااات میگرتت ت اه  را بم و هماتطور کم ا

او   اااازدیل ها چرخاتد.دت ا  شاااا   خا   ساااامت ردی 

تمیگشااااااااااااااتنت اه   امال بک ق ااااااااااااااد و توت بودناما زمابن کم 

ید  کم ل  زد کوچک روی چشمان  روی م  ق ل شدتد د

ل  ها   شررتگ تر شد و ت اه  رتگ ت ج  گرتتنات ار 

 د  بود. کم از دیدن دوبار  ی م  در اجرا   جا خور 

 

بااااام م نباااااا هماااااان ل  زاااااد ب اااااد از ثااااااتیااااام هااااااب  خت   مااااااتااااادن 

ن برد و م  کاام  را  ش  را برایم باااال و پااایی 
ه
دلچ ااااااااااااااا   باام ا

م زد  بودنتززا تما  مدت مثل یک مج امم ی بک روح خشااک
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توان اااااااااامم در جوا.  ل  هایم را  رکت دهم تا ب کم بمواتم 

ن ل صم مثا
ه
ل یک ل  زد بزتمناما شااااااااااااااااک تداشااااااااااااااامم کم در ا

 ا مش بم تما  م زا ج و  می رد . 

 

 اهم برای یک ل صم چرخید ساااااااااااااامت برسااااااااااااااا  کم پشاااااااااااااات ت

زاد 
ه
ن ابروها   بم ا  بی 

گ
شیاتوی  نشاااااااااا اااااااااامم بود و با اخم بزری

ت ر کرد  کم اشا ا  دید  ا  یا ایز م چزر  ی خت   شد  بودن

خادی ا  را با چزر  ای خ ااااا ک اشاااااا ا  گرتمم ا ناما تا جاب  

را شااااازاخمم بود  میدان ااااامم مردی تو ااااات کم  کم م  برساااااا 

را  و 
ه
 الت چزر  ا  خ اا ک باشااد و     برخ سنهموشام ا

 ااااابور بودنپس  اال چم ات اق  اتماد  بود کم ایزطور  التم و 

زاد ت ا  می رد؟تارا
ه
  ت بم ا

 

زاد برداشاااامم شااااد و بم ساااامت جاب  
ه
ت اه  شاتجا  از روی ا

کم م  و تییل نش مم بودیم چرخیدناتمصار داشمم کم م ت  

 کم چشاااااام های تت   ا  ت اه  بم تییل 
خمم شااااااودناما زمابن

روی چزر  ی م  نشاااا اااازد بدتم بم ی  ار  یخ زد.بدون هیا 
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ب  کاام روی  ق اال بودتااد باام م  ترس و واهماام ای از ت ااا  هااا

ن تداشت.   خت   ماتد  بود و ات ار کم ق د چشم برداشی 

 

 کم خشااااااااااااااک شااااااااااااااد  بود و ق  ک کم ات ار توی دهاتم 
با دهابن

میاپیدنمضااطرب و خ ااا ک روی  ااازدیل ا  جا بم جا شاااد  و 

ن شااو  مموجم ای   ت اهم را بم ساامت تییل چرخاتد  تا مطمی 

تبدر غرا رتمار خجی  برساااااااا  نشاااااااد  باشاااااااد.خو 
ه
شااااااا  ماتم ا

خاشااباتم و کورکوراتم ت ا  کردن بم برسااا  بود کم ا ااال رتمار 

ن روی سااا م 
ه
مدناما درسااات در ا

ه
خجی  او بم چشااام  تیم ا

بیا  مموجااام مز ن  کااام برخالا تییلنت اااا  تت 
ن خااااتم بودنزبن ی 

ن خ س ال مل  رتمار برساااااا  شاااااد  بود و  اال با زنر تصر گرتی 

 ود. م نمرا بوشت  مضطرب کرد  ب

 

 ۶۰#پارت_ 
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ااااااااااااد نشاااااااااااااان دهمن ار  تال  کرد  تا خود  را بی یا  و خونرا

اشااااااا ایه اتجا  تداد  بود  کم ب واهم ب اکر  مضااااااطرب 

ن خاتم گرتمم و دوبار  بم سااااامت سااااا  باشااااامنت اهم را  از مزی 

زاد 
ه
ت م بم برسااا  توجیه نشااان دهم بم ا

ه
اجرا چرخاتد  و بک ا

جرا   را زودتر اجرا خت   شاااااااااااااااد  و در د  دخا دخا کرد  تا ا

ون ب شد.  زاردهزد  بت 
ه
 کزد و مرا از ای  جو ل ز   و ا

 

ن دست  م مجاب شدن دخایم خییل کو  ت شیدنبا باال رتی 

ن هااای ره وع باام تواخی  ی شر
ه
تک ارک ااااااااااااااات  توازتااد  هااای بااک ا

ن چشاااااااام  زاد با . اااااااای 
ه
ونول  ها شااااااااان کردتد و ل صم ای ب دنا

غاز ک
ه
رشم ا  را ا

ه
 رد. ها    رکت دادن ا

 

 م  در دتیااااب  کااام او باااا هتن  
ن ن او و ترو رتی  بااااز هم تواخی 

برایم   سااااااااااختنق   و ذهزم از هر ت ر و اتااااااااطرابک خایل 

رام  بم 
ه
همرا  موسااااااااایف  کم گو  هایم را تواز  شااااااااادتد و ا

 میدادنذر  ذر  بم وجود  تزرنش شد. 
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چزر  ا  دوبار  ت دیل شاااااد  بود بم درناب  از ا  ااااااساااااات و 

ن همم ا  ااااساااات بک  ااادا  دروغ تبود 
ه
اگر میگ مم از دیدن ا

ق  م باام تپ    اتماااد.ات ااار کاام ای   و خااامو  در چزر  ا 

ی ت س گت  بود کم باخ  مرد برای م  بم سااااان کمابک با ج د

 موشد دلم ب واد    م    م ا  را ب واتم. 

 

پ   هایم بک اخمیار روی هم اتمادتد تا م ادا کیسااااااااااا جز او و 

ی جز موساای ن خرن  تر اات چت 
ه
ف  او  واساام را بدزدناگر ای  ا

تاااک تاااک ثااااتیااام هاااای تمااااشااااااااااااااااااای اجرا   بودنمی واسااااااااااااااامم 

 کزم. 
گ
 تواخما  را با تما  وجود  زتدی

 

                                       **** 

بجک خزان مطما ن می وای تززاااااا برگردی خوتااااام؟یکم 
ه
تییل:ا

ن مامان همراهم سوتمت هانماشی   وتم.  تک ک ن م  مت 
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ن بارندر ایل کم شااااااااااال  را روی ش  مرت   تییل برای دومی 

می رد و چزر  ا  را در  ااا  م ی خامو  گوشر ا  چک 

ان اااااامم بم وساااااااواش کم ای  دخت  می رد شرساااااااید و م  تززا تو 

برای خوب بودن ظاهر  بم چشم های برسا  نشان میداد 

 ل  زد بزتم. 

 

نش  اتجااااا  ب ااااد از دو ساااااااااااااااااااخاااات اجرای بک وق اااام و ت س گت 

زاد ابمکاااااار در ایران
ه
ن اجرای ا هم بااااام خوبک بااااام پاااااایاااااان  دومی 

ن خ س  رسید  بود و  اال تبرن ا تما  تماشاسر ها برای گرتی 

ک اساااااااااااااایج رتمم بودتدنو البمم کم تییل ق اااااااااااااد و امضاااااااااااااا بم ب

ن کرتداران  تززا بگذارد و از خت   ا  را در بی  تداشاات همرا

 نشان دادن خود  بگذرد. 

 

  جاننتگران م  ت ا . م بر  خوتم تییل_م  خود  میموت
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در ایل کم بزد کی م را روی شاتم ا    اتداخمم گ مم و تییل 

د با تارا    ل  ها   ات ار کم از م ال مم تاامید شاااااد  باشااااا

ونزان کرد.راساااااا  دروغ چراندلم می واسااااات میموان ااااامم 
ه
را ا

تمم و یک  درسااااااات مثل دیروز بم همرا  او بم بک اساااااااایج مت 

زاد را مالقاااات می رد ناماااا ترس روبرو شااااااااااااااااادتم باااا باااار د
ه
یگر ا

ن خاتم مات م  ن ت ا  مزی  برساااااااااا  و ماتدن دوبار  ا  زنر ذر  بی 

 موشد. 

 

ن زن را روی خود  ا  اس در تما  کو  اج
ه
را سزگی ن ت ا  ا

کرد  بود ن امال مش   بود کم بم رتمار م  و برسا  شک 

ی بود کم مرا می ن سااااتدنای  بود کم کرد  بود و ای  همان چت  ت 

ن دوبار  ا  در کزار برسا نبم شک و  تمی واسمم با قرار گرتی 

 تردید  دام  بزتم. 

 

 _تییل:باشمنپس مواظ  خودت با . 
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همزمابن کم دساااااااااااات ها   را دور بدتم   بم می رد و مرا بم 

غوشر کوتا  مجددا 
ه
خود  تزدیک تر می رد گ ت و ب د از ا

ز او و مادر  خدا ات ن از م  تا اااااااااااااا م گرتت.با ل  زدی ا

را  از آن ها دور شاااااد  و بم سااااامت 
ه
کرد  و ب د با قد  هاب  ا

 در خروسک سال  را  اتماد . 

 

 وکاام ی باااز مباااباال تاااالر ا  اااااااااااااااماااد  ل صاااب  ب ااد در مرکز م

یااا بااایااد بااا تراز تماااس بگت   و 
ه
بود  و باام ای  ت ر می رد  کاام ا

را بم ایزجا از او ب واهم کم برای رساااااااااااااااتدتم بم خاتم خود  

برساااااااااتد یا تبط باید یک تاکیساااااااا بگت   و بم خاتم برگرد .در 

ن را اتم اب کرد  و بی یا  تماس  تزایت اید  ی تاکیس گرتی 

ن   با تراز شااااااااد نلزو  تداشاااااااات کم درمورد  ضااااااااور  در گرتی 

ی بداتد.  ن زاد ابمکار چت 
ه
 اجرای دو  ا

 

ون ترسماد  و ب د  را  از ق  م ی س زم ا  بت 
ه
قد   ت  م را ا

ه اامم ا  را بم ساامت خیابان سااوا داد ناما با 
ه
شااایدن  های ا
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شاازاب  از پشاات ش کم اساام مرا م اک  قرار میداد 
ه
 اادای ا

 در جا خشکم زد. 

 

 برسا :خزان خاتم... 

 : �🌺�سازی کم  دا   توب  

 ۶۱#پارت_ 

 

 

هاز و واز ا  اااااااااااااماد  و ش  را بم سااااااااااااامت خب  چرخاتد  تا 

ن شااااااااااااااو  کم در تشاااااااااااااا ی   اااااااااااااادا    اشااااااااااااااا ا  ت رد  مطمی 

ا .خود  بودناشاااااااااااااااا ااا  ت رد  بود نمردی کاام بااا قااد  هاااب  

مد و هر ل صم بم م  تزدیک و تزدیک تر ب زد بم سااااممم  
ه
 ا

 ق ا برسا  بود. موشد وا
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قد  ها   در تزایت در چزد قد  م  مموق  شاااااااااااااااادتدنبا 

ل  زاااادی کاااام خااااا  خود  بود باااام چزر  ا  خت   شااااااااااااااااااد و 

زا د مم ی . اااامم ی کا  را باز هماتطور کم با اتگشاااامان  تز

  می رد گ ت: 

 

برسااااااااااااااااااا :مموجااام شااااااااااااااااااد  کااام زودتر از تییل سااااااااااااااااااال  رو تر  

 ون. کردی ناتمصار داشمم توی بک اسایج ببیزمم

 

ن ت ااا  شر  از رتمااار  گیج و مم ت  ماااتااد  بود  و قاادرت گرتی 

از سااااااااااااوالم را از چزر  ا  تداشاااااااااااامم.برایم قابل در  تبود کم 

ااااااااااااا  و  کرتداران  را در تاالر پشاااااااااااااات ش ای  مرد چرا همرا

گذاشااااااااااااااامم بود و ای  همم را  را بم دت ا  م  دوند  بود تا با 

 م  هم    ت شود. 

 

را در هم کشاااااااااااااااید  و بک توجم بم  تارا ت و م ذب ابروهایم

  رت  با ل   شد و تزدی گ مم: 
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سم  _دلییل برای اومدن بم بک اسایج تداشممناما میموتم بتر

؟شما چم دلییل برای ا ن  ومدن دت ا  م  داشمی 

 

تباادری کاام ل  زااد  برای 
ه
شاااااااااااااااکااارا از ل   تزااد  جااا خوردنا

ه
ا

ل صاام ای م و شاااااااااااااااااد امااا تبط برای همااان ل صاام ی کوتااا  

بودنب اد  دوباار  تااارا    چزر  ا  تاااپاادیااد شااااااااااااااااد و ل  زاد 

 راه  را مجددا سمت ل  ها   شیدا کرد. 

 

برسااااااااا :تبط خواساااااااامم بابت ایز م برای  مایت از م  توی 

ن ازتون تشاا ر کزمنای   ارتون و  اق ا هردو اجرا  ضاور داشاامی 

 برا  ارزشمزد بود. 

 

اوری ابروهاااایم بک اخمیاااار بااااال شرنااادتاااد و رتاااگ ت جااا  و تاااابااا

ماتزد تبابک روی چزر  ا  نشااااااا اااااااتناو واق ا خود  را دلیل 

  ضور م  در کارت ها   دان ت؟
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 تما  وجود  را شر کردنای  
گ
مرد در یک ل صم خشاااام و  التش

تنیا از با ای  رتمارهای خجی   ق ااااد دیواتم کردن مرا داشاااا

د؟  ایز م برایم دردش و جزگ اخ اب . ازد لذت میتک

 

قاااااا _م  ب ااااااکر شاااااااااااااااماااااا ب
ه
رای تمااااااشاااااااااااااااااااای اجراهاااااا تیوماااااد  ا

ن  برساااااااااااا نکدو  رتمار م  باخ  شاااااااااااد  کم با خودتون همچی 

 ت ری کزید؟

 

تبط  ل  زااد دوبااار  از لاا  هااا   پااا  شااااااااااااااااد امااا ایا ااار دیگر 

ن تززا یک برای یک ل صم ی کوتا  تبودنات ار کم م  با   گ ی 

جم ااام تماااا  م ااااسااااااااااااااا اااات ذها  را بزم رن مااام بود .ب ااد از 

خت   ماتدن بم چشااااااام هایمنشاتجا  ل   ل صاب  سااااااا وت و 

هااا   را از هم باااز کرد تااا  رقن بزتااد امااا شیچیاادن دوبااار  ی 

 ااااااااااااااااادای م  در تضاااااااااااااااااای ب زمااان لااا  هاااا   را بااااری دیگر 

 مدیگر دوخت. بز
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_تززا کیسااااااا کم تبط و تبط ب اکر شااااااااما و برای شااااااااما توی 

اجراهای ای  دو روز  ضااور داشاامم هزوز داخل اون سااالزم و 

دار  دت ا  شااااااااااااما میگرد نکیساااااااااااا کم شااااااااااااما باید از   ا مماال 

تشاااا ر کزیدنکیساااا کم  ضااااور  باید براتون ارزشاااامزد باشاااام 

اااااااتوننواق ا الزم قا برساااااااااا ن تی یمنهمرا
ه
م کم م  م  تو ااااااااامم ا

وری کزم؟ا اااااااااااال در  تمی زم شاااااااااااما برای 
ه
ای  رو بزمون یاد ا

ن با  سر االن ایزجا ا  اااااامادی  و بم جای ایز م کزار تییل باشاااااای 

 وقت میگذروتید؟م  

 

تما  تالشم را در کزت   ت   دایم بم  ار گرتمم بود  تا ترناد 

تزتم و یک  ااااااااااا زم ی تااتر وساااااااااااط خیابان ن ااااااااااااز ناما خدا 

کجااا میموان ااااااااااااااامم ای  خودداری را اداماام   میاادان اااااااااااااااات کاام تااا 

دهم.برساااااااااااا  با ابروهاب  در هم کشااااااااااااید  ت ایه بم اکراتمان 

ن شاااااااااااااااود  واس کیسااااااااااااااا باااااام  ب اااااا  مااااااا اتااااااداخاااااات تااااااا مطمی 

ت اشدنزمابن کم خیال  را ت شد همرا  ت س خمیف  قد  
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ج وتر گذاشااااااااااااااات و بم م  تزدیک تر شاااااااااااااااد و با  اااااااااااااااداب  کم 

را  بود گ ت: 
ه
 برخالا  دای م  ا

 

 :خزان خاتم شااما دچار سااوا ت اهم شاادی ناجاز  بدی  سااابر 

 توتیح... 

 

در جواب یک قد  کم تزدیک شاااااااااااااااد  بود دو قد  خب  تر 

دساااااات های لرزاتم بزد کی م را چ اااااابید  و بک  رتممنبا یش از 

ت م بم او اجاز  ی  امل کردن  رت  را بدهم همرا  با تکان 
ه
ا

 دادن ش  گ مم: 

 

قا برساااااااااا ناگم _م  تیازی بم شاااااااااایدن توتااااااااای
ه
ساااااااااوا ح تدار  ا

ت ااااهمااام پس دیگااام ت رار  ت زیااادناگر هم ای  رتماااارهاااا را از 

د.م  روی خماااااااد اتجاااااااا  میااااااادی  بزت   دیگااااااام تموم  کزیااااااا

رام  زتدگیم بزم ب ور نشاااااااااااااااما هم اگم زتدگیمون 
ه
تمی وا  ا
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رو دوست دارن  و تمی وای  تییل رو از دسات بدی  بزت   از 

 ا م    ظ کزید. ای  بم ب د تا  م تون را ب

 

ت ااااام مزمصر شاااااااااااااااایااااادن  را یاااااا 
ه
ای  را گ مم و ب اااااد بااااادون ا

توتاایج از ساامت برسااا  بماتم چرخید  و با قد  هاب  ب زد 

نااااع از او دور شااااااااااااااااااااد .ای  مرد بااااام دالییل دیگر بااااام م  و ش 

ا  اس خوبک تمیدادنو م  خوب میدان مم کم ا  اساتم 

 هرگز دروغ تمیگ مزد. 

 

                                       **** 

 

 ۶۲#پارت_ 

 

خاااااااااتااام تااااااااارصی:مااا  خااایااایل بااااااااا مااااااااادر   ااارا زد  خاااااااااتااام 

دخت   رو از بزااورنخییل هم تال  کرد  تاا قاات   کزم کام 
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ون تتک  اما تاید  ای تداشااتنگت  داد  کم سااا   موزشاا ا  بت 
ه
ا

مم و  الس زبان وقا  رو میگت  . 
 کز ور دخت 

 

ن گو  و شش اتم ا  گت  اتداخمم بود  در ایل کم گوشر را بی 

وت بم  را های خاتم تارصی از پشاااااااااااااااات خط و در سااااااااااااااا 

ون زد  و وارد ساااااااااال  خات خاتم بت  ن شاااااااااتر
ه
م ا  گو  میداد ناز ا

شااااد .بو اااات دقیبم ای موشااااد کم ای  زن پشاااات خط ت  زم 

بود و یک داساااااااااااامان ت راری را با  یم ت یت  بوشاااااااااااات  از شزج بار 

تبااااااادری کاااااااام او 
ه
موزان  برایم ت رن  کرد  بود.ا

ه
برای دان  ا

تاشان برا   مزم بود واق ا  موزش ا   ر  می ورد و شورر
ه
ا

 سمودبن بود. 

 

ی کم در دساااااااات گ ن رتمم بود  چزد داتم از خوشاااااااام اتگور سااااااااتک

دمشاااااااااااااااان روی  جدا کرد  و هماتطور کم سااااااااااااااامت دهاتم میتک

دساااااااااااامم ی یش از م ل ها نشاااااااااااا ااااااااااااممنتال  کرد  تا  اااااااااااادای 

را  باشااد کم از 
ه
پشاات خط بم گو  خاتم  جوندتم بم قدری ا
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تارصی ترسااااااااااااااد.تمی واساااااااااااااامم با خود  ت ر کزد کم اهمی   

 برای  را ها   قا ل تو مم. 

 

 
ه
موزشااااااااااااااا ااااا  خاااااتم تااااارصینخود  بااااا _م  تردا یاااام ش میااااا  ا

ماااادر   ااااااااااااااا  ااات می زم و تال  می زم تاااا راتاااااااااااااااوشاااااااااااااااون 

 کزمنشما تگران ت اشید. 

 

 خوشزود از شایدن  رتم ت س را    کشید و گ ت: 

 

ون درد ت زاام خاااتم بزاااور جاااننخیااالم را اات :دساااااااااااااااامتااارصی

 شدنپس تردا میبیزممون. 

 

ب ااد خاادا ااات ن ا  را بااا   ماااب  کوتااا  و شد جواب داد  و 

از ترس ایز م م ادا بزاتم ی دیگری برای ادامم ی ب   شیدا 

زاد 
ه
ن گو  و ششااااااااااتم ا  ا کزد تورا گوشر را از تا ااااااااا م ی بی 

ن کرد  و بم تماس پایان داد .ت  س را    کشید  و با اتداخی 
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خرن  داتاااام هااااای اتگور باااااق  ماااااتااااد  روی 
ه
گوشر روی م اااالنا

 م. خوشم را هم جدا کرد  و داخل دهاتم گذاشم

 

ذهاااازاااام شاااار بااااود از اتااااکاااااااااری کاااااااام باااارای لاااا ااااصاااااااام ای رهااااااااایاااام 

تمی ردتااد.تال  می رد  تااا خود  را بااا اتجااا  هر اااری شگر  

وردتد. کزم اما در تزایت باز هم اتکار  بم سممم 
ه
 هجو    ا

 

ن خاتم بم م  و برساااااااااااااااا  از مبابل  ت ا  های مشااااااااااااااا و  مزی 

 ت رد  بود  
گ
ن زن زتاادی

ه
تاات.م  بااا ا امااا چشاااااااااااااااماااتم کزااار تمت 

ن  ن و زرتگو اااااااات و در خی  موشاااااااازاخمم نمیدان اااااااامم کم زن تت 

 
گ
ن زتدی

ه
ون می شاااااااد.ب د از ا  ا نمو را از ماسااااااات بت 

مزربابن

ش گذاشااااااامم بود  سااااااا    کم ق ل از ازدواز با پدر م  پشااااااات

گرگ باران دید  شاااااااااااااااد  بود و میموان ااااااااااااااات  را ها و توت 

د  هااا را از چشااااااااااااااام هااا شااااااااااااااااان ب واتاادنو  اااال ب اااکر 
ه
هااای ا

ن رتما
ه
ن ا رهای م ااااااااا ر  و بک م  ن برساااااااااا  م  هم زنر ذر  بی 

 زن قرار گرتمم بود . 
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یه کشاااااااااااید  و خوشااااااااااام ی خایل اتگور را داخل ظرا 
ه
 التم ا

ن رها کرد .ا اااال  تمیموان ااامم در  کزمنهرچبدر هم روی مت 

ل در  کاااام تال  می رد  برسااااااااااااااااااا  و رتمااااارهااااا   برایم قاااااباااا

ماااد 
ه
نایز ااام چرا تییل را تبود.ایز ااام چرا مااادا  بااام شاغ م    ا

ن مزمابن 
ه
ن شااا  در ا

ه
رها می رد تا کزار م  باشااادنایز م چرا ا

ن کور  ااااااااااااااامییم رتمار کرد  بودنایز م چرا بک 
ه
کاذاب  باا م  ا

مااد  بود و شاااااااااااااااا  را ایزجااا گااذراتااد   ختک از تییل
ه
باام خاااتاام ا  ا

ن یک خکاس تاشاااازاس  بودنایز م چرا رابطم ا  با او زنر ذر  بی 

و ایز م چرا برسا  هیا با  از ت ا  دیگران بم قرار گرتمم بود 

 ما دو ت ر تداشت. 

 

 بیبت ای  بود کم م  هیا شاااازاخ   از برسااااا  تداشااااممناگر 

ن بود    خر خمر  قرار ب ااااااکر تییل تبود مطمی 
ه
کااااام     تاااااا ا

ن ما دو ت ر  تبود اسااااااااام  را .شااااااااازو نهیا رابطم ی خا  بی 

د کاااام ات ااااار د و بااااا ای  وجود برساااااااااااااااااااا  جوری رتمااااار می ر تبو 

میاتمان  اااامیمی   چزدی  و چزد سااااالم وجود داردنو بدتر از 
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همم ای  بود کم ات ار بو بردن تییل از تما  ای  قضااااااایا برا   

کم م  چزدبار بم او تذکر بدهم و   مزم تبود.ترق  تداشااااااااااااااات

خواه  کزم کم تا ااااااااااااااا م ا  را با م    ظ کزدناو باز هم 

 مثل ا مش ها بم دت ا  م  میدوند. 

 

 زد شااااااااااااادن  ااااااااااااادای زتگ ت    خاتمنتاخواسااااااااااااامم بم اتکار  ب

خاتمم ب شاااااااید.ش  را باال گرتمم و با اتاااااااطرابک کم مثل یک 

ن ت     مزمااان تاااخواتااد  باام جاااتم اتماااد  بود ت اااهم را  باام مت 

ماادن ت    برایم ت اادیاال باام 
ه
دوخمم.ای  روزهااا باام  ااااااااااااااااادا در ا

م  ابوس شاااااد  بود.هربار کم زتگ می ورد ات ار کم میدان ااااام

ن مزا م ل ز   پشت خط تو ت. 
ه
 کیس جز ا

 

از جاایم تکاان ت ورد ن    ت ر ب زاد شاااااااااااااااادن و جواب دادن 

ت    برای ل صاااااام ای از ذهزم خطور ت ردنتبط هماااااااتجااااااا 

و اتمصار کشاااااااااااااااید  تا تماس بم شی امگت  مزمبل نشااااااااااااااا ااااااااااااااامم 

شاااااااااااااااود.اتمصااار  برای ماادت زنااادی کو  ت شااااااااااااااایاادنتماااس باام 

مصاار شاااااااااااااااایاادن  اااااااااااااااادای د و م ن کاام اتشی ااامگت  مزمبال شاااااااااااااااا
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 سااااااا وت را داشااااااامم ایا ار با شاااااااایدن  اااااااداب  کم از 
گ
هموشاااااااش

 ت    پ   شد یخ . مم. 

 

 اااااااااااداب  کم  اال خاتم را شر کرد  بود  ااااااااااادای یک شااااااااااا   

را  مااااااااوساااااااااااااااااااااایاااااااف  ای بااااااااود کاااااااام تاااااااابااااااااودنباااااااا اااااااکاااااااا
ه
م  اااااااااااااااااااااادای ا

ت ار با شیاتو تواخمم موشاااااد و موشااااازاخمم نموسااااایف  ای کم ا

شاید     خود  هم در م  تواخما  را ق ال شاید  بود نیا 

ن 
ه
ن شاااااااااااااااا ندر ا

ه
تواخما  دخیال بود .همان قط ام ای کام ا

ن 
ه
مزمابن و در اتاا موساااااااایف  برسااااااااا نبم  مک دساااااااات های ا

ن هماااااان مرد تواخمااااام بود نو  ااااااال یااااا ک ت ر در  اااااا  تواخی 

 قط م برای م  بود. 

 

 ۶۳#پارت_ 

 

ن ت    دوند  و  بک اخمیار از جا ب زد شاااااااااااااااد  و بم سااااااااااااااامت مت 

تبدر مضااااطرب برای 
ه
ن اتماد نا ن گوشر تبرن ا روی مت  برداشاااای 
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بود  کم دیگر اخمیار دساااااااااات و پاهایم را تداشاااااااااامم.با دساااااااااات 

لات هااای لرزاتم گوشر را برداشااااااااااااااامم و بااا خااارز کردن  از  اا

نبم گوشم چ  اتدم .   شی امگت 

 

 _الو؟الو ی پشت خطم؟

 

 اادایم از شاادت اتااطراب و تگرابن ارت ا  داشاات و لرز  

سید.هیچ یس از دست هایم  شدیدتر از هموشم بم تصر مت 

پشاااااات خط جوابم را تداد اما  اااااادای موساااااایف   ماکان ادامم 

داشااااتنات ار کم شاااا   پشاااات خط می واساااات با ایزکار  

ی را بم م ن   ب زماتد اما تایجم ی  ار  تبط ترسااااااااااااااااتدن چت 

 م  بود. 

 

د  و ایا ار با  ااااداب  
ااار گوشر را م کم تر میان اتگشااااماتم ترا

 ر از  د م مو  بود غرند : کم ب زدت
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؟از م  سر   ؟برای سر ای   اااااارهااااا رو می  ن _تو ی ه ااااااااااااااا  

 می وای؟

 

باااااااز هم هیا جوابک تگرتمم و ای  سااااااااااااااا وت ل ز   ترس و 

 ا  را دو 
گ
چزدان کرد.با خ ااااااا اتوت گوشر را از گوشااااااام   التش

از قطع کردن تماسنساایم ت    را جدا کرد  و بالتا اا م ب د 

ن مزا م ل ز   را بم  کشاااااااید  تا ا مما  زتگ
ه
زدن دوبار  ی ا

 اااا ر برساااااتم.تاخ  اتگشاااات شاااا اااامم را  رن اااااتم بم دتدان 

گرتمم و ت اااهم را بک هاادا باام اکراا خاااتاام چرخاااتااد .چزااد 

ی از ای  تماس ها تبود و روزی موشاااااااااااد موشااااااااااا د کم دیگر ختک

م   م  م داشااااامم امیدوار موشاااااد  کم ماجرا بم پایان رساااااید  

کم پشت ای  بازی بود ق دی برای استناما ظاهرا هرکیس  

 تما  کردن  تداشت. 

 

ت اهم برای یک ل صم بک هوا ثابت ماتد روی شزجر  ای کم 

ی امشاااااااااااااا  بم خاکر گرمای هوا باز گذاشاااااااااااااامم بودم .شرد  

را  
ه
 کم مبابل شزجر  ت اااااا  شااااااد  بود بم ا

گ
 رنر ساااااا ید رتش

 .  359



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

ن ل صم ا
ه
  اااس کرد  تکان می ورد.تمیدان اامم چرا اما در ا

باید ببزدم نات ار کم خطری جاتم را تزدید می رد و م  کم 

ن خطر بم داخل 
ه
ن شزجر نرا  ورود ا  اال می واسااااااامم با . ااااااای 

 خاتم ا  را سد کزم. 

 

د  و قد  بم سااااااااااااااامت ج و دسااااااااااااااات از جوندن تاخزم کشااااااااااااااای

رداشاااااامم تا خود  را بم شزجر  برساااااااتمناما خامو  و روشاااااا  ب

د تا ش جایم شاااااااااادن تاگزابن تما  چراغ های خاتم باخ  شاااااااااا

می  وب شااااااااو .هاز و واز وسااااااااط سااااااااال  ا  ااااااااماد  و با باال 

 روی ساااب  خت   شاااد نای  خامو  و 
ن ش  بم لوسااات  گرتی 

 م میگذاشمم؟روش  شدن تاگزابن را دیگر باید کجای دل

 

ترش کم در دلم اتماد  بود ثاتیم بم ثاتیم بزرگ تر موشاااااااااااااااد و 

تااد کاام تمااا  مرا تاااخواساااااااااااااااماام باام ج ااد خزان توجوابن برمیگردا

 ا  را با ترس و و شااااااااااااااات گذراتد  بود.خزابن کم بوی 
گ
زتدی

شااااااااازا تبودتدنخزابن 
ه
خطر را موشااااااااازاخت و تزدیدها برا   تا ا

و  ااابوس  کاام لرز  دساااااااااااااااات هااا  نقر  هااای اخ ااااااااااااااااا. 

 .  360



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

هااا   را از همااان روزهااا باام یاااداااار داشاااااااااااااااات و  اااال ات ااار کاام 

 دوبار  داشت بم همان روزهای ت س و شو  برمیگشت. 

 

ن ب ن م طل ت رد نپاهای خشکم را بم ز مت از زمی 
ه
وشت  از ا

ت اام باام  یاااط خاااتام 
ه
کزااد  و باام ساااااااااااااااماات شزجر  دونااد  و بک ا

ن  ت ایه ب زداز  شزجر  را . مم و ق ل   کرد .ترسید  کوچ ت 

ی را ببیزم  ن ون بی ماااد و چت  بود  از ایز ااام م اااادا ت ااااهم بااام بت 

 کم از دیدن  و شت داشمم. 

 

کم بم در خاتم وارد شاااااااااااااد ق  م را بم    ااااااااااااادای تبم ی م کیم

م زای واقیع   مم از تویدن اتداخت و دساااااات هایم را ت دیل 

ت م قدرت چرخاتدن ش  را داشااااااااااااااامم 
ه
بم دو ت م یخ کرد.بک ا

ن کردن گو  هایم تال  کرد  باشااااام هم اتجا ا  اااااماد  و با تت 

ن  اااااااااادا را شاااااااااااید  بود  یا تبط خیا  کرد  
ه
تا ب زمم واق ا ا

 بود . 
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ثاتیم ساا وت مط ش و ب د  اادای کوبیدن بم در دوبار   چزد 

تبدر م کم 
ه
ت رار شاااااااااادنایا ار  یم م کم تر از دت م ی ق لنا

ی از خیا  و توهم تو ت.   کم بم م  ب زماتد ختک

 

را  از شرد  جدا کرد  و با تا اااااا م گرتمزم 
ه
دساااااات هایم را بم ا

ه ااااااااااااااامااااام باااااام ساااااااااااااااماااااات در ورودی سااااااااااااااااااااال  قاااااد  
ه
از شزجر نا

طور کم بم در تزدیک و تزدیک تر موشاااد  ل  برداشااامم.همات

 هایم را از هم تا  م داد  و با  دای ت یفن تجوا کرد : 

 

؟  _تراز؟توب 

 

 اادای دلم می واساات تراز پشاات در باشاادندلم می واساات 

ر  خزاننمزم
ه
"نا ااال بم جز تراز کم او را .شاازو  کم میگوند "ا

مدناما 
ه
تراز   ید کیساااااااااا ای  وقت شاااااااااا  بم خاتم ی م  تیم ا

دنی راست   ید    ن خاتم را داشتناگر او بود کم دیگر در تمت 

اتااداخاات و وارد خاااتاام   شاااااااااااااااادنیااا شااااااااااااااااایااد هم   یاادهااا   را 
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م تمیموان ت از ترامو  کرد  بود؟اما تم اگر   ید تداشت ک

 در ا یل  یاط خبور کزد. 

 

نز شااااااد  بود پشاااااات در ا  ااااااماد  و  با ذه ن کم از ای  اتکار لتک

رامم را روی باادتاام ی در گااذاشااااااااااااااامم.اتمصااار دسااااااااااااااااات هااای تاا
ه
اا

کشاااید  تا تراز از پشااات در جوابم را بدهد و خیالم را را ت 

کزدناما اتمصار  بم هیا کجا ترساااااید و هیا  اااااداب  جوابم را 

 تداد. 

 

تم ق  م خایل شااااااااااااد  بودنبا تردید قد  ج وتر گذاشااااااااااامم و از 

ون را ت ااا  کرد نامااا هیچ یسااااااااااااااا پشاااااااااااااااات در  چشااااااااااااااایم در بت 

ن بود  تبود  .هیچ یساااااااا پشاااااااات در تبود در ایل کم م  مطمی 

  دای کوبیدن بم در را با گو  های خود  شاید  بود . 

 

خاامو  شاااااااااااااااادن دوباار  ی چراغ هاای خااتام بااخا  شااااااااااااااااد تا 

زاد   اااااااااااااااااااااادای جی  خ اااااااام ای
ه
تاااااااااخواساااااااااااااااماااااااام از  زجر  ا  ا
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 ااااال بااام  ااال خااااتااام شاااااااااااااااود.ترسااااااااااااااایاااد  از ظ مااات و تاااارنش کااام 

گرتمم و چزد قد  بم خب   کم رما شاااااد  بود از در تا ااااا م  

برداشمم.دسمم را بم دیوار گرتمم و کورکوراتم بم سمت جاب  

کم گوشر ا  را رها کرد  بود برگشاااامم تا با تراز تماس بگت   و 

 م  مکم بیاید. از او ب واهم کم ب

 

 ۶۴#پارت_ 

 

ن شااد  بود  کم یک ت ر در  یاط خاتم ا  شرساام  دیگر مطمی 

تد و ت ر ایز م ق ااااااااد داشاااااااات  ن چم بالب  ش  بیاورد مرا تا مت 

سااااتد.در تزایت بم سااا    گوشر موبای م را  ش  د مرگ میت 

ت م ثاتیم ای را ت   کزم 
ه
شیدا کرد نبا دسااااااات های لرزاتم بک ا

 رتمم و اتمصار کشید  تا جواب دهد. شمار  ی تراز را گ

 

 "دسم ا  مشت   مورد تصر خامو  می اشد"
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داد  و بم  اااااااااا  م ا   تاباوراتم گوشر را از گوشاااااااااام تا اااااااااا م

خر االن وقت خامو  کردن گوشر بود؟ اال 
ه
چشم دوخممنا

 کم م  داشمم از ترس س مم می رد ؟

 

ی بود  ن ن چت 
ه
شاااااایدن  ااااادای چرخ    ید داخل ق لنتما  ا

 رای از  ار اتمادن رنم هایم بز  تیاز داشاااااااااامم.با بدبن کمکم ب

قدرت  رکا  را از دسااااااااااات داد  بود هماتجا ا  اااااااااااماد  و بم 

ه اااااامم روی پاشاااااازم بم ساااااامت 
ه
دری کم  اال باز شااااااد  بود و ا

داخل میچرخید خت   شاااااااااد .تما  وجود    ک بید کم ده  

تبدر ترناد ب شااااااام تا کیسااااااا بم  مکم بیاید اما ا
ه
ت ار باز کزم و ا

ال  شاااد  بود نات ار کم تارهای  اااوب  ا  از  ار اتماد  بودتد 

ن   اااداب  تبودتدنو ب
دتر از همم ای  و قادر بم تولید کوچ ت 

بود کاام م ز  هم سااااااااااااااا وت کرد  بود و هیا ترمااابن باام هیا 

 یک از ق مت های بدتم  ادر تمی رد. 

 

در  امال باز شاااااااااااااادندر تارنش مط ش قامت ب زد مردی را دید  

ن اتداخمم ی چراغ قو  ی گوشر ا  وارد خاتم ک م با تور پایی 
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د و ل صم ای ب دنزمابن کم  اااااادا   را شاااااااید  شاتجا  شاااااا

 بار تما  ترس هایم از روی شاتم هایم برداشمم شد. 

 

؟  تراز:خزان؟خوبک

 

تباااادر خمیش کاااام ات ااااار برای 
ه
ت س کشااااااااااااااایااااد نب زااااد و خمیشنا

ب تگم داشااااااامم بودتد و 
ه
رنم هایم را از  سااااااااخت ها ش  را زنر ا

ن 
ه
ن م رو  کرد  بودتد.شااایدن اساامم از زبان تراز در ا ر اک اات 

تیااا بودنترش کاام باام زااد ترن  ات اااا دل صااات برایم خوشااااااااااااااااای

جاتم اتماد  بود  اال تاپدید شد  بود و جا   را بم ا  اس 

 امزیت داد  بود. 

د  و با اتر ی ای کم ت  یل  ااااااااااار پ   هایم را روی همدیگر ترا

ی م ااااااال نشااااااااااااااا ااااااااااااااامم و دسااااااااااااااا   بااااااام  اااااااااااااااورتم رتمااااااام بود رو 

تمادن تور چراغ کشاااااااااید .تزدیک تر شااااااااادن قد  های تراز و ا

ن هم قو  ی گوشر ا  را روی  ااورت م ا  اااس کرد  و همی 
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وادار  کرد تا چشااااااااااااااام هایم را باز کزم و ک  دسااااااااااااااامم را  ایل 

 چشم هایم تگم دار . 

 

 _بگت   اوتور کور شد . 

 

ن تور چراغ با بدخ ف  تجوا کرد  و تراز همزمان   با برداشااااااااااااااای 

م قد  ج وتر گذاشااااااات و بم م ل تزدیک قو  از روی  اااااااورت

 تر شد. 

 

ش مم ای؟تراز: الت خوبم 
ه
 خزان؟چرا اتبدر ا

 

شرسااااااید و م  مجبور شااااااد  برای ایز م بمواتم جمالت ب دی 

را باام زبااان بیاااور  زباااتم را در دهااان خشاااااااااااااااکم بچرخااتم و لا  

 هایم را چزد بار باز و . مم کزم. 

 

 .  367



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

 ت ر کزم دزد اومد  بودنکیس رو توی  یاط تدیدی؟_ 

 

شااااااااد و سااااااااوالم باخ  شااااااااد تا با تگرابن چزر  ا  را در هم ب 

مبابل م ل روی زاتوها   باشاا زدنچشاام های دلواپ اا  را 

کاام  اااال ب اااکر تور چراغ قو  روشااااااااااااااا  تر از  ااالاات خااادی 

 ج و  می ردتد بم  ورتم دوخت و گ ت: 

 

 بزم زتگ تزدی؟  تراز:مطما ن کم دزد بود ؟چرا 

 

 _زتگ زد ناما خامو  بودی. 

 

را  گ مم و تراز بم دت ا   رتم تورا 
ه
بم  ااااااااا  م با  ااااااااادای ا

ی گوشر ا  ت ا  کرد تا  ااااااااااااااا ت  رتم را چک کزد.کویل 

ت شااااااااااااااایااااد کاااام اخم هااااا   در هم کشااااااااااااااایااااد  شاااااااااااااااااادتااااد و باااام 

 دت ال نت اه  دوبار  بم سمت م  چرخید. 
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  یاد  تبود. تراز:گذاشمم بودم  رو  الت شروازنا ال 

 

 برای ل صم ای کوتا  س وت کرد و ب د ادامم داد: 

 

باد تبود ؟یا چمیدوتم  تراز:خزان مطما ن کم تبط  ااااااااااااادای

ی بود .  ن  شاید گربم ای چت 

 

در جواب سااااوال  ل  زنرنزم را م کم گوند  و دساااات هایم 

را روی بازوهای شد  کشاااااااااااااااید نهوای خاتم گر  بود اما م  

ی رد ندرساات ات ار کم داخل وابن بم شاادت ا  اااس شما م

 شر از یخ نش مم بود . 
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  شااااااااااااااااید نب د  _یم ت ر چزد بار در زدنبا گو  های خود

هم کاام برا هااای خوتاام خااامو  شاااااااااااااااادننایزااا میموت   ااار یاام 

 گربم باش ؟

 

شرساااید  و تراز برای چزد ثاتیم با تردید بم  اااورتم خت   ماتد 

ت م ت س خمیف  ب شااااااااااااد و مجددا ش 
ه
 پا با  اااااااااااامد.از ق ل از ا

ترس ایز م برود و دوبار  مرا در تارنش و تززاب  رها کزد تورا 

تمم و با ت اهم دت ال  کرد .و او ات ار کم ترسم ش  را باال گر 

ن  را از چشاااااااام هایم خواتد  باشاااااااادنل  زد گر  زد و با اتداخی 

 دوبار  ی تور چراغ قو  روی  ورتم گ ت: 

 

نمت   چک کزم بب
س دخت  یزم تیوزها شرندن یا تمنزود تراز:تت 

 میگرد . بر 
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ها   گ ت و ب د در مبابل ت ا  ترسااااااااااید  و تگران م  قد  

را بم ساااااامت در کشااااااید و ل صم ای ب د از سااااااال  خاتم خارز 

 شد. 

 

 ۶۵#پارت_ 

 

ن ترازنترش کم برای چزد دقیبم از ق  م دور شااااد  بود  با رتی 

ارنش و دوباااار  را  باااازگشاااااااااااااااا  را بااام روح و جااااتم شیااادا کردنتااا

تززاب  و ساااااااااا وت دساااااااااات بم دساااااااااات ی دیگر دادتد تا مرا بم 

ل کززدنموجودی کم موجودی تاااااااااا ی  و م ماز  مک ت دی

ا ااااال بم خزابن کم سااااا  ها برای ساااااخما  تال  کرد  بود  

ایط ل ز   قدرب   شااااااا اهت تداشااااااات.اما امشااااااا  و در ای  شر

برای شاااااااااااااااجااااع مااااتااادن برایم بااااق  تمااااتاااد  بودنای  بود کااام باااا 

 موبای م تورا از جا برخاساااااااااامم و با قد  هاب  بردا
ن گوشر شاااااااااای 

 . شنااااع بم سمت در تیمم باز خاتم دوند 
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ن تور  ساااااااااماتم ی درز  امال باز ساااااااااال  ا  اااااااااماد  و با اتداخی 
ه
در ا

چراغ قو  ی گوشر بم داخل  یاط خاتمنتال  کرد  تا ردی 

از تراز در تارنش شاااا  شیدا کزم.اما تالشااام هیا تایجم ای بم 

تجاب  کم ج  م تب اااااایم تیوزهای برا در  همرا 
ه
تداشاااااات از ا

ن تبط
ه
ن هم اتمزای باغ قرار داشااااااااااااااات و کبی ما ا

ه
م از  یاط ا

 در ای  تارنش از دید م  خارز بود. 

 

در ایل کم بدتم ی گوشر را سااااااااا ت و م کم میان اتگشاااااااامان 

شد  تشااااار میداد  قد  ج وتر گذاشاااات و با چرخاتدن تور 

ور  یاااطنترسااااااااااااااایااد  و تگران باام دت ااا  چراغ قو  باام دور تااا د

ن داشاامم تا ق ل از آمدن تر  از ردی از غرن م ای گشاامم کم یبی 

آزاداتم مش و  شرسم زدن در  یاط خاتم ا  بود.ب د از سا  

ن بار ا  اس   کردن در ای  خاتم  اال برای اولی 
گ
ها تززا زتدی

تاام ن می رد نخزد  دار بود اما در آن ل صات     پشیمان 

از ایز م چرا ساااااااااااااااا  ها شو  بم  را پدر  گو  تداد   بود 

رد کرد  بود .و  بود  و شوشاااااااززاد م اتظ گذاشاااااااما  برایم را 

ایط خادی ای  اتکار هرگز از ذهزم خبور  از آن جاب  کم در شر
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تمی ردتااد بزااابرای  مشااااااااااااااا   بود کاام ترس و و شاااااااااااااااات  ااار 

 خودشان را کرد  بودتد و خب م را از  ار اتداخمم بودتد. 

 

و اااااااال شاااااااادن تاگزابن برا ها و روشاااااااا  شاااااااادن چراغ های  ا ب

ترن  ق اااااااااااامت  خاتم اتکار شوچ و بیزود  ا  بم ساااااااااااامت شززان

م ز  ترار کردتد و شاتجا  را مم گذاشازد.دست از کزکا  

کردن گوشاااااااااااااااام و کزااار  یاااط خاااتاام کشااااااااااااااایااد  و بااا چرخاااتاادن 

ش نت اهم را بم تراز کم  اال از اتمزای باغ بم ساااااااااااااااممم قد  

ت دوخمم.ت اه  کم بم م  اتماد ل  زدی زد و با برمیداشااااااااااااا

 اشار  ی اتگشت ش ا  بم پشت ش  گ ت: 

 

:تیوزها شرنااد  بودننتاا جاااب  هم کاام م  چااک کرد  هیا تراز 

 دزدی ای  اکراا تبود. 

 

چراغ قو  ی گوشر را خامو  کرد  و با کشیدن شاتگشماتم 

روی بااااازوهااااای شد  ت ااااا  تااااامطمازم را باااااز هم باااام اکراا 

 .  373



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

چرخاتد .شاید در ا   ارصن جز م  و تراز کیس ایزجا تبود 

ن داشاااااااامم کم چزد دقیبم ی باب   اما م  یبی  شو   اااااااادای رصن

کااام بااام در خااااتااام ا  وارد شاااااااااااااااااد  بود را باااا گو  هاااای خود  

شاااااااااااااااایاااااد  بود .یاااااک ت ر ق ااااال از آمااااادن تراز در ای  خااااااتااااام 

بود.همان یک ت ری کم خود  را پشاااااااااااات تماس های ت   ن 

ن  شززاااان کرد  بودنهماااان یاااک ت ری کااام باااا بک تاااا  و نشاااااااااااااااااا

  ساااااااا وت  تزدید  می رد و ات ار کم ق ااااااااد داشااااااات دیواتم ا

کزد.و م  برای اث ات خیایل تبودن  هیا مدری در دساااااااااامم 

 تداشمم. 

 

 تراز:خزان؟شایدی سر گ مم؟

 

شایدن  دای تراز از تا  م ای تزدیک باخ  شد تا دست 

ن با ترس هایم بردار  و  ت اهم را بم سااااااااااااااامت او  از   زجار رتی 

بچرخاتم.ذهزم آتبدر درگت  بود کم ا ال مموجم نشد  بود  

پشت ش گذاشمم بود و خود  را بم م  رساتد  ی  یاط را 

 بود. 
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؟ ی گ    ن  _ب  شید  واسم تبود.چت 

 

 اااااااااادایم آتبدر آرا  و شاااااااااا  اااااااااامم بود کم     بم گو  های 

باز  خود  هم تاآشااااااااااااااازا آمد.تراز اما در جواب ل  زدی زد و 

هم قد  بم م  تزدیک تر شااااااااااااااادنموهای شریشاااااااااااااااابن کم روی 

کزار زد و ساااااااااااااپس    اااااااااااااورتم رن مم بودتد را با دسااااااااااااات ها  

 گ ت: 

 

تراز:برو  ارصن شاااااااااو قربوتت بر نبرو کم ظاهرا امشااااااااا  قرار 

نم  نمت 
تو ااااااااااااااااات بااذار  تااک و تززااا بااا ای   ااالاات ایزجااا بموبن

 خوتم ی م . 

 

ن   آورد و دو دسااااااااا   جم م ا  ات ار کم خدا را از آسااااااااامان پایی 

ز شااااایدن  رت  خوشاااا ا  شااااد  کم تبدیم م  کردنآتبدر ا
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تما  ترس و تگرابن ا  را از یاد برد  و ل  زد برای یک ل صم 

 راه  را سمت ل  هایم شیدا کرد. 

همرا  با ت س آسااود  ای کم از رنم هایم خارز شااد خجوالتم 

قاد  بام ساااااااااااااااماات داخال خااتام برداشااااااااااااااامم و هماااتطور کام بم 

اقم میدوند  تا ل اس هایم را بپوشااااااااااااام با  ااااااااااااادای سااااااااااااامت ات

 ب زدی گ مم: 

 

نزناد کول  تمید .  _تبط یم ماتمو میپوشم و  ن  میا  پایی 

 

پایم هزوز بم اتاا ترسااااااااید  بود کم شااااااااایدن جوا.  مموق م 

 کرد. 

 

 درسااااات   اااااابک بپو نبا تییل و برساااااا  
ن تراز:تم خزان یم چت 

 قرار شا  گذاشمم. 
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را بم ه  کرد .باز هم برساااااااااااااااا ؟چهاز و واز چرخید  و ت ا

سید  کم ترار می رد  در تزایت بم ای  مرد مت 
 ؟چرا هر کرقن

در اتمزاااای هر مااااجراب  ای  مرد مزمصر  ا  ااااااااااااااامااااد  بود؟چرا 

 ا  برداشمم تموشد؟
گ
 سایم ا  از روی زتدی

 

 تراز:سر شد؟چرا اخمات رتت تو هم؟

 

تراز شرسااااااااااااااایاااااد و م  بااااام ی  اااااار  مموجااااام شااااااااااااااااااااد  کااااام اتکاااااار 

د و وشاااااااااایزد  درمورد برساااااااااا  تززا در ذهزم باق  تماتد  اتتاخ

ا کرد  اتد.گوشااااام ی ل م را بم راهشاااااان را سااااامت چزر  ا  شید

دتاااادان گرتمم و ت ااااا  شر از تردیااااد  را باااام چشااااااااااااااام هااااای تراز 

دوخمم.چطور باااایاااد بااام او میگ مم کااام می واهم از برساااااااااااااااااا  

تااااا ااااااااااااااا اااام بگت   چون ا  اااااااااااااااااااس می زم کاااام او مرد خجی ک 

ر باید رتمارهای مشاااااااااااااا و  برسااااااااااااااا  را برای او اساااااااااااااات؟چطو 

ت  را برا   توتاااااااااایح میداد ؟چطور میموان ااااااااامم ات اقات اخ

 توتیح دهم؟
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 ۶۶#پارت_ 

 

ترازی کم م    شزاخمم آتبدر روی م    اس بود کم اگر 

ا  ااااااااااس می رد برساااااااااا  با ق اااااااااد و توت بدی بم م  تزدیک 

نت میگرتت زنر تما  ه ااااااااا   برساااااااااا نو در  شاااااااااد  اسااااااااات کتک

زایت دود ای  آت  تززا در چشاااااام های تییل ترو   رتت و ت

ای  ق اااااااااااااام می رد.با خشااااااااااااااف  کم از  او را ت دیل بم تززا قربابن 

تییل ن اااااا ت بم برسااااااا  شاغ داشاااااامم  بیبما جر ت تمی رد  

کاااااااام ری ااااااااااااااااااااااک بااازااام خاااوردن راباااطاااااااام شااااااااااااااااااااااان را باااااااام جااااااااان 

ب ر نتمی واساااااااااامم باخ  و بابن و شاااااااااااهد تابود شاااااااااادن تییل 

 باشم. 

 

ی  ن بط یکم خ اااااااااامم   و تمیدوتم چم ارصارنم تو ااااااااااتنت_چت 

ت بگذروتیم؟ای  دو کم ما هرروز هرروز با تییل و برساااااا  وق

 ت ر تمی وان یم شا  دو ت ر  ی را ت با همدیگم ب ورن؟
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از  رتم خزاااد  ا  گرتااات.چزاااد قاااد  ج وتر آمااد و ساااااااااااااااپس 

در ایل کم روی یش از م ل های پذیراب    نشاااا اااات جواب 

 داد: 

 

یدوتمنتییل تماس گرتت و گ ت کم امشااااااا   مزم تمتراز:واال 

ن موتبیاات اجراهاا ای ای  دو روز می وان برای جشااااااااااااااا  گرتی 

ی. اال واساااااااام  ن ن چت  ن یا همچی 
برسااااااااا  ما رو شااااااااا  دخوت کین

 م  و تو کم بد نشدنتارا میت واسم چیم؟

 

 التااام چشااااااااااااااام هاااایم را برا   چرخااااتاااد  و ترجیح داد  کااام 

از خود  داشااااااااامم مم    ب   را ادامم تدهمنبا شااااااااازاخ   کم

بود در تزایت ده  باز کزم و هر آتچم را کم ت اید بگونمنبم 

ن ت اهم از تراز ز  بان بیاور .بزابرای  سااااااااااااااا وت کرد  و با گرتی 

وارد اتاقم شد  و در را پشت ش  . مم.ظاهرا امش  چار  

 ای بم جز روبرو شدن دوبار  با برسا  تداشمم. 
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                                     *** 

 تراز:ق د تداری اخمات رو وا ک ن خاتم بد اخالا؟

 

هایم را . اااااااااامم بود  و ش  را بم دیوار  ی در ایل کم چشاااااااااام 

شد آساااااااااااااااان ااااااااااااااور ت یم داد  بود  ابروهایم را بم نشااااااااااااااااتم ی 

م ااال اات برا   باااال اتااداخمم.خییل زود  ااااااااااااااااادای خزااد  ی 

بود  آرام  در گوشم شیچید و بم دت ال  اتگشت اشار  ا 

 کم بم شز ونم ترو رتت. 

 

ا ای  تراز:باز ک  اون اخما رو زشاااااااات شاااااااادینتییل و برسااااااااا  ب

 قیاتم ببیازت س مم می ززا. 

 

 بک آت م چشم هایم را باز کزم لج ازاتم جواب داد : 
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_تاایاایل و باارسااااااااااااااااااااااا  تااود در ااااااااااااااااااااااد مااواقااع ماا  رو ایاازااطااوری 

ندیگم باید خادت کرد  باش نتو هم خادت ک .  ن  میبیین

 

توان ااااااااااااااامم     بدون باز کردن چشااااااااااااااام دید و م  باز هم خز

تکان   دهد و  هایم ببیزم کم چطور مثل هموشااااااااااااااام ش  را 

 اتگشت ها   را میان خرم  موها   ترو   برد. 

 

ل صاب  ب دنبا ا  ااامادن و باز شااادن درهای آساااان اااورنخوا  

تاخوا  وادار شااااااااااااد  تا چشاااااااااااام هایم را باز کزم و ت یم ا  را از 

 بزتم با قد  هاب  بک  دیوار  ی آسااان ااور 
بگت  .بک آت م  رقن

م  از آسان ور خارز  میل و آرا  پشت ش تراز کم زودتر از 

شاااااد  بود   رکت کرد  و هردو بم سااااامت ورودی رساااااموران 

بام را  اتمادیم.هماتطور کام  ادس زد  بود  برسااااااااااااااااا  و تییل 

یش از م روا ترن  و تجمالب  ترن  رسااااااااااموران های تزران را 

کوچ شاااااااااان اتم اب کرد  بودتد و ای   جم از برای جشااااااااا   

دلم ب واهد با قابل شو  بی ن بودنشاااااااااااااان باخ  موشاااااااااااااد کم 
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 اااااااااااااااادای ب زاد ب زااد .یاک زوز  اامال تجمالب  کام خاادت بم 

 کردن تداشازد. 
گ
 ساد  زتدی

 

با ورودمان بم رسااااامورانناارساااااوبن تورا بم اسااااامب المان آمد و 

امکار ه ااااااااایم از او تراز با بیان ایز م مزماتان آقای برسااااااااا   

 موردتصر راهزماب  کزد و با 
ن خواسااااااااااااات تا ما را بم سااااااااااااامت مت 

وب  خواست تا او را دت ا  کزیم. اارس
 ون با خوشر

 

ها و  ااااااااااااازدیل های شر و  ن بم همرا  ترازناز میان ت دادی از مت 

خایل خبور کردیم و بم ساامت ق اام   از رسااموران کم بم تصر 

ساااااااااااید قد  برداشااااااااااا ایم.ل صاب  ب دنبا دتج تر و خ وت تر مت 

ج وتر رتمزمان ت اهم شاتجا  روی تییل کم رو بم ما پشااااااااات 

ها نشاا اامم بود و غرا  اا  ت با دو مردی بود کم  یش ن از مت 

 مباب   نش مم بودتدنثابت ماتد. 

 

 .  382



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

در هااااااامااااااااان وهااااااا اااااااام ی او  اباااااااروهااااااااایااااااام درهااااااام کشااااااااااااااااااااایااااااااد  

شااااااااااادتد.میدان ااااااااااامم کم یش از آن دو مرد برساااااااااااا  اساااااااااااتناما 

دیگر هیا ایااااد  ای تااااداشااااااااااااااامم.مگر تراز  درمورد هوناااات مرد 

برسااااا  شااااا   تگ مم بود کم امشاااا  قرار اساااات تبط با تییل و 

 ب ورنم؟پس ای  مزمان جدید و غرن م چم کیس بود؟

 

نشاتجاااا  ت اااا  تییل مموجااام  ن باااا تزدیاااک تر شااااااااااااااااادتماااان بااام مت 

 ضااااور م  و تراز شااااد.چشااام ها   آشااااکارا درخشااایدتد و با 

م  خود  بود از روی ل  زااااادی از ش ذوا کااااام تززاااااا م 

 زدیل ا  ب زد شد و تزد تزد برایمان دست تکان داد. ار  

خ  شاااااااااد تا دو مردی کم هزوز هم پشااااااااات بم ما نشااااااااا ااااااااامم با

بودتااد همزمااان باام ساااااااااااااااماات خباا  ش بچرخاااتزااد و ت ااا  م  

 ثابت بماتد روی چزر  ی آشزای یش شان...آزاد ابمکار. 

 

تالق  کرد  درسااااات در همان ثاتیم ای کم ت اهم بم چشااااامان 

وع کردتد بم کزد و تم دلم خایل شااااااااااااااااد و قد  های ب زد   شر

شاااااادن.باور  تموشااااااد کم ی  ار دیگر او را میدید .باور  کوتا  

 .  383



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

ن نشااا ااامم بود و با همان ل  زد  تموشاااد کم آتجانپشااات آن مت 

کوچ   بم م  ت ا  می رد.ا اااال او ایزجا چکار داشااات؟چرا 

ن  ی بم م  تراز درمورد  ضور  در جش  کوچک امش  چت 

 تگ مم بود؟

 

 ۶۷#پارت_ 

 

؟  تییل:آبجک خزان؟خوبک

 

شااااااااایدن  اااااااادای تییل مرا از دتیای شر از سااااااااوا  و تاباوری ا  

ون کشااااید و وادار  کرد تا بم خود  بیایم.بم ساااا    ت اهم  بت 

را از چزر  ی آزاد گرتمم و بم سمت تییل ش چرخاتد . الت 

  شااااااااااااااد  چزر  ا  نشااااااااااااااان میداد کم از رتمار خجی م مم ج

یلنب کم است.و بدترن  ق مت ماجرا ایزجا بود کم تم تززا تی

هر چزار ت رشان رتمار ا مباتم ی مرا تماشا کرد  بودتدنهر 

 چزار ت رشان بم اتضما  آزاد ابمکار.خایل تر از ای  تموشد. 
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ااد و آرا  نشاااان دهم.در جواب  تال  کرد  تا خود  را خونرا

ای زد  و در اایل کام تییل باام ز ماات ل  زاد ت ااااااااااااااا اام و تیماام 

  ی آزاد بااام  اااار گرتمااام تماااا  تواتم را در ت اااا  ت ردن بااام چزر 

 بود  گ مم: 

 

_خوبم خونز نتبط تمیدون اااااامم کم بم جز خودمون مزمون 

 دیگم ای هم قرار  امش  ایزجا باشم. 

 

از گوشااااام ی چشااااام دید  کم آزاد بک  ااااادا بم  رتم خزدید و 

سااااااااام کم آیا بم آرا  شی تکان داد. ا  میموان اااااااامم  از او بتر

رتم بم تصر  خزد  ا  از روی تم اااااااااااا ر اساااااااااااات یا رصتا  

 م  بر برد  
گ
جال  آمد  اساااااااات؟شاااااااااید هم بم دساااااااات پاچش

بود و ای  باخ  خزد  ا  شد  بود.کم در ای   ورت آرزو 

ن ده  باز کزد و مرا ب   د.   می رد  زمی 
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تییل:راساااااا  خمدا بزمون تگ مم کم ساااااورپرایزتون کزم.آقای 

ن کم ابمک ار امشااااااا  مزمون ونو  ی جشااااااا  کوچیک ما ه ااااااای 

بم ذکر  کم ا شاااااااااااااون خودشاااااااااااااون دلیل ا ااااااااااااایل ای  البمم الز  

جشاااااااااااا  بم   اااااااااااااب میان.و ت ر کزم باید دوبار  بابت ایز م 

دخوت م  رو قبو  کردن و بزمون اتم اااااار دادن ازشاااااااااااااااون 

 تش ر کزم. 

 

تییل گ اااات و آزاد  را هااااا   را بااااا ل  زاااادی م و و ل  ن 

ماتم  پاسخ داد:  م ت 

 

کم توی   آزاد:شاااااااااااااااما بم م  لط  دارندنراساااااااااااااااا  از اوتجاب  

ایران تبرن ا هیا دوساااات و آشاااازاب  تدار  و ا مماال باید االن 

تززا توی اتاا همل مش و  وقت گذروتدن   بود نبزابرای  

ت ر می زم وظی م ی م  باشااااااااااااااام کم بابت ای  دخوت ازتون 

 تش ر کزم. 
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ن جم م ی ب زدی بو  شو  د کم از زبان او   شاااااااااااید . ای  اولی 

جرا و میااااان ش و  ااااااااااااااااااادای از ای  در همزماااام ی ساااااااااااااااااااال  ا

کرتداران  اااااااادا   خوب در ذهزم  ک نشااااااااد  بود و  اال 

ا بودن  اااااااااااااادا   و ل    را  را ت تر میموان اااااااااااااامم بم گت 

اا کزم.   زدن  اخت 

 

برایم جای سااااوا  بود کم چطور میموان اااات بم خزوان کیساااا 

 
گ
ا  را در کشاااااااااااااااورهااای خااارسک کااام تماااا  ساااااااااااااااااا  هاااای زتااادی

تارش  را بزتد؟شاید  گذراتد  ایزبدر خوب و بدون لزجم

ب دا اگر تر ااااا   شو    آمد میموان ااااامم ای  ساااااوا  را از او 

سم.   بتر

 

ن دساااااااات تراز پشاااااااات  مر نتزمید  کم  با ا  اااااااااس قرار گرتی 

دیگر ا  ااااامادن و مثل ا مش ها رتمار کردن جایز تو ااااات.ای  

م بود ت اااااااااااا ط پاهایم را پس گرتمم و شااااااااااااد کم با هر ز م   ک

ن را با ساااپس بم همرا  تراز تا ااا  ماتد  تا مت 
 م ی م دود باق 

 قد  هاب  کوتا  پشت ش گذاشمم. 
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ن خود  یش از  با ل  زدی کوچک از تراز کم ق ل از نشاااا اااای 

 ااااازدیل ها را برای م  خب  کشاااااید  بود تشااااا ر کرد  و ب د 

ن بم آرا  روی  ازدیل نشا مم و دسات های ل رزاتم را زنر مت 

ماتد روی چزر   مشااااااااااااات کرد .ت اهم تاخودآ ا  دوبار  ثابت

ی آزادنکیساااااااااااا کم از ب ت خوب یا شااااااااااااااید هم بد م  دقیبا 

 روبرونم نش مم بود و با ل  زد ت اهم می رد. 

 

برخالا م  کم آشاااااااااااااکارا در تبال بود  تا رتمار خزد  داری از 

ال آرا  و خود  بروز تاادهم و دساااااااااااااااات از پااا خطااا ت زمناو  ااام

  و چشاااام بی یا  بود.اخمماد بم ت س و ج ااااارب  کم در چزر 

ن روبروی   د از او آد  مو ااااخت کم نشاااا ااای  ن ها   موز مت 

و ز  زدن بم چشاااااااااام ها   را ت دیل بم دشااااااااااوار ترن   ار دتیا 

 می رد. 
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 بگوب  از آن دساامم آد  هاب  بود 
تززا در یک ت ا  میموان ا  

ن هم تمیموان اااااااااات آرام   کم     رساااااااااایدن آساااااااااامان بم زمی 

د.از آن آد  هاااای ن بتک  ا  را از بی 
ات ااااااااااااااااااتااام ای کااام    ذاب 

توان ت بم را    با هر آد  ارت اط برقرار کزد و  را زدن 

با غرن م ها دسااااااااپاچم ا  ت زد.و ای  را مدیون شااااااا  اااااااوت 

م ممد بم ت یساااا بود کم ا مماال سااااا  ها برای شااااکل دادن  

 وقت گذاشمم بود. 

 

 بم همدیگم م رقن کزم؟دوبار  شما رو تییل:الزمم کم 

 

وادار  کرد تا دسااااات از کزکا  کردن شااااا  اااااوت ساااااوا  تییل 

آزاد ابمکار در ذهزم ب شاااام.ت اهم را بم ساااامت او چرخاتد  و 

کویل ت شاااااید تا ب زمم کم او م  و آزاد را م اک  ساااااوال  

 قرار داد  است. 
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وع کرد بااام شرداز  تماااا  جواب هاااای ا مماااایل  ذهزم تورا شر

ن  ا  از بی انشاااااااااااااااان کم میموان ااااااااااااااامم بم زبان بیاور  و در خی 

خاااااااجز بود .امااااااا شو  از آت اااااام بمواتم یش از جواب هااااااا را 

اتم اب کزم شااااااااااااایدن  اااااااااااادای آزاد شرداز  م ز  را مموق  

 کرد. 

 

آزاد:ت ر تمی زم تیازی بم م رقن دوبار  باشااااااااااااااامنق ال اتم ار 

 آشزاب  با خاتیم کم کرتدار م  تو ت رو داشمم. 

 

اتد  و تاخودآ ا  از جم م ا  خزد  ا  گرتت.تورا ش چرخ

دوباااار  بااام چزر  ا  خت   شاااااااااااااااااد .ل  زاااد م  ن دار و کزاااایااام 

ی کم روی ل  ها   بود نشاااان از آن داشااات کم ق اااد  ن آمت 

ش بم ش گذاشااااااااااااااازم را دارد.پس مرا در ذها  تگم داشاااااااااااااامم 

 بودنظاهرا کم  اتصم ی قوی و خوبک داشت. 
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باشااااااااااااااامنت ت تاثت  قرار رو یادتون موتد  _ت ر تمی رد  م  

 گرتمم. 

 

ی بام در  ن ساااااااااااااااات مثاال خود  جم اام ا  را بااا ل  زاد ک زاام آمت 

زباااان آورد  و او در جواب یاااک تاااای ابروهاااا   را برایم بااااال 

اتاداخت.اگر ق ااااااااااااااااد اذیت کردتم را داشاااااااااااااااات پس قرار تبود 

 بک زبان و خجال   را بازی کزم. 
 برا   تب  یک دخت 

 

 ۶۸#پارت_ 

 

ود مااام کااام یااااد  موتاااد .توی دتیاااا آد  هاااای زناااادی وج:البآزاد 

 تدارن کم کرتدار م  ت اش . 

 

گ ت و ب د لیوان آ.  را برداشاااااااات و در ایل کم بم ساااااااامت 

د از پشاااااااات شااااااااوشاااااااام ی شاااااااا اا لیوان بم م   ل  ها   میتک
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د  خت   شااااد.درساااات ات ار کم با ت اه  مرا بم ادامم ی ای  تتک

 دخوت می رد. 

 

کم باید  رت  را   رتمم بود.تمیدان اااااااامماز جوا.  خزد  ا  گ

بودن  بگذار  یا پای م رور و از خود را ن  پای شااااوت کبع

بودن .هرچزااد کاام تمی واسااااااااااااااامم از  ش بگااذر ناگر م  هم 

جااااای او بود  و اسااااااااااااااام ااااداد او را داشااااااااااااااامم باااام خود  م رور 

 موشد . 

 

جمع شزج ت ر  ماااااان  ااااااال در سااااااااااااااا وت ترو رتمااااام بود.تییل 

اتم ا  زد  بود و در ایل کم با ل  زد مشاااماقاتم دسااات زنر چ

اد ت ا  می رد اتمصار می شاااااااید تا م  جواب ک زم بم م  و آز 

ی آزاد را بدهم.تراز و برساااا  اما بم اتداز  ی تییل خوشااا ا  

سااااااااایدتد.هردو جوری چزر  درهم کشاااااااااید  بودتد  بم تصر تمت 

کااااام ات اااااار ای  ب ااااا  خییل بااااام مزاجشاااااااااااااااااااان خو  تیااااااماااااد  

راز  یم برایم قاااباال در  بود امااا دلیاال رتمااار بود.البماام رتمااار ت
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  درساااااااااااات مثل هموشاااااااااااام برایم گزگ و مبزم بود.آخر برسااااااااااااا

  را زدن م  و آزاد بم او چم رب  داشت؟

 

تال  کرد  تا خییل بم رتمارها شاااااااااااااااان اهمیت تدهم. رن  

مباب م نش مم بود و اتمصار جواب مرا می شید.تمی واسمم 

 ا برتد  ی میدان کزم. با کوالبن تر کردن س وتم او ر 

 

 ؟_اتبدر بم خودتون مطمااید 

 

شرساااااااااااااااید  و او ایا ار آرا  خزدید و همزمان با ت یم دادن بم 

 ااازدیل ا  اتگشاات های دسااات راسااا  را با رنمیم آه اامم 

ن کوبید.   و موز وار روی سطح مت 

 

آزاد:ب منو باید ب م وق   خاتیم کم کرتدار  تو ااااااات رو توی 

یبیزم     بوشااااااااااااااات  از ق ل بم خود  ردی  او  هردو اجرا  م

ن   موشم. مطمی 
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یاااااااک هیا بااااااام ت ع آزاد ابمکاااااااار. بیبماااااااا باااااااایاااااااد ت  ااااااااااااااایا  

می رد.خوب میدان ااااات کم باید چم  رقن را در چم زمابن بم 

ن را باام ت ع خود  تمااا  کزااد.و  اااال  زبااان بیاااورد تااا هماام چت 

 ظاهرا م  شانس خییل  یم برای برتد  شدن داشمم. 

 

 ی اجرا رتمم بودی؟روز  برای تماشاتراز:خزان تو ام

 

دن  اااااااااااادای تراز و آن ل   مم ج  و تاباور  باخ  شااااااااااااای

شاااااااااااااااد تا تاخودآ ا  گوشااااااااااااااام ی ل م را ااز بگت   و ت اهم را بم 

سااامت او بچرخاتم.با ابروهاب  باال رتمم و ت ایه شرساااشاااگراتم 

بم م  خت   شااااد  بود و اتمصار می شااااید تا جواب سااااوال  را 

و  کرد  بود  کاام ای  موتاااااااااااااااوع را از تراز باادهم. ااامال ترام

شززان تگم داشااااااااااااااامم بود  و  اال با رو شاااااااااااااااادن دور از اتمصار 

  بیبت تمیدان مم کم باید چم خ س ال میل نشان دهم. 
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تییل:آر نراسااا  م  از  خواساامم تا امروز  باها  بیاد برای 

 تماشای اجرانتمی واسمم تززا باشم. 

 

ن مم کم مم   است  ار  بم اگر در رسموران تبودیم و تمیدا

و تردید تراز مزجر شودنهماتجا تییل را    شدن شکمضاخ

م کم ب ل می رد  و میبوسااایدم .درسااات مثل یک ترشااامم 

ن بم  ی تجات بم داد  رساااااااااااااید  بود و مرا از دردش دروغ گ ی 

تراز تجاااااات داد  بود.بااااایاااااد ب ااااادا  مماااااا ای   اااااار  را برا   

ان می رد .   جتک

 

ن بم م  خت   ماتد و  با ت ایه تامطتراز برای ل صاب   ب د می 

ن اتداخت.مش    "آهان" آرا  زنرل  گ ت و ش  را پایی 

بود کم از شززان  اری ا  دل ور شااااااد  اساااااات و تززا تبودتمان 

در ای  تضاااااااااااااااااااااا اجاااااااز  ی توتااااااااااااااایح دادن برا   را باااااام م  

تمیاااداد.بزاااابرای  باااایاااد در آوردن از دل  را بااام وقااات دیگری 

 موکو  می رد . 
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موردتصرمان را ل صاب  ب د بم شوشاااااااااااااااززاد برساااااااااااااااا نغذاهای 

ن از غذاهای ممزوع  سااااااااااااااا ار  دادیم و کویل ت شاااااااااااااااید کم مت 

ن شااااااااااااااااد.یط ای  زمااان باام لط  شر رقن هااا و کزجکاااوی  رتگی 

 آزاد ش در آورد  
گ
های تییلندسااااااااااات و پا شااااااااااا  ااااااااااامم از زتدی

 بود . 

 

ن ونول  سل را آغاز کرد  بودندر  چم ایز م از چم س ن تواخی 

دنبم کدا  کشااااورها مدارس و دانشاااا ا  هاب  ت  اااایل کرد  بو 

ن موتبیت جزابن دسااااااااااااااات  سااااااااااااااا ر کرد  بود و چطور بم چزی 

 یاتمم بود. 

 

هرچبدر کم میگذشاااااااااات بوشاااااااااات  و بوشاااااااااات  جذب رتمارها   

موشااااد .روی  را ها    امال ت ااااا ط داشااااتن  دان اااات 

ن  کم باید چم بگوند تا جو  ااااااااااااااامیماتم ای ایجاد کزد و درخی 

 ا  خااااااااود د ااااااااا  
گ
اری از زناااااااااد از  ااااااااد باااااااااز کااااااااردن زتاااااااادی
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 باااااااام هایاا خازوان در مایااااااااان  ا امااااااااات  جااااااااای 
گ
مایا رد. التش

تداشااااتنبرخ س با  ااااتک و  و اااا م ای ساااامودبن بم تک تک 

سید کم از سوا   سوا  های تییل جواب میداد و بم تصر تمت 

 ها   تارا ت یا خ  ک شد  باشد. 

 

ی رد و ات اااار درمیاااان  را هاااا   ااااا  و بی اااا  بااام م  ت اااا  م

سااااااااااااام و بزاتم ی اتمصار می شاااااااااااااید تا م  هم سااااااااااااا وایل از او بتر

جاااادیاااادی برای هم  ااااااااااااااا ب   مااااان جور کزمنامااااا زمااااابن کاااام 

س وت مرا میدید تاامیداتم ش تکان میداد و سپس بم ادامم 

 ی    ت ها   با تییل برمیگشت. 

 

 بیبما خود  هم تمیدان ااامم کم چرا روز  ی سااا وت گرتمم 

زناااااادی درمورد او در ذهزم شیا و تااااااب  بود .ساااااااااااااااوا  هاااااای

 ورد کم دلم می واساااااااات تک ت شااااااااان را بم زبان بیاور  و می

ب د با جان و د  بم جواب ها   گو  بدهم.تما  وجود  

ن  ا  م ز  بم شاااااااکل  هم  ااااااا ب   با او را   ک بید و در خی 

ی از ترساااااااامادن شیا  بم خضااااااااالت زباتم خود داری  ن رقت اتگت 
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د  بود ای  سااااااااا وت ل ز   کم آخرن  می رد.و تایجم ا  شااااااااا

د. دقایش   تر مم برای هم   ب   با او را بم تاراز میتک

 

 ۶۹#پارت_ 

 

 تییل:و بم خزوان سوا  آخرنخاشش شدی ؟

 

تییل ساااااااااااااااوا  آخر  را بااااااااا ل   مجری برتاااااااااماااااااام ت ونونوبن 

ن بار دید  کم برساااا  بم او  م بوب  بم زبان آورد و برای اولی 

 کااااام ات اااااار از بااااام زباااااان آوردن چاااااپ چاااااپ ت اااااا  کردنامااااا تییل

سوال  رتایت  امل داشت خزدید و ت ا  مشماق  را برای 

ن جواب بم آزاد دوخت.   گرتی 

 

ن شااد  بودتدنهرچزد کم از م اامبیم  گو  هایم تاخودآ ا  تت 

ت ا  کردن بم آزاد اممزاع می رد  اما تما   واسااااااام سااااااامت او 

د  بود تا جوا.  را .شااااااااازو .ا  اااااااااش تم دلم میگ ت کم آ
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 ا  باام خوبک و م روتیاات او  مماا
گ
ا بااایااد کیسااااااااااااااا را در زتاادی

د.اما زمابن  ن داشمم باشدنو س وت  بم ای  ا  اسم دام  مت 

کم پس از ل صاب  سااااااااااااااا وت آه ااااااااااااااامم خزدید و ش  را بم 

 نشاتم ی م ال ت تکان داد تما  م  اباتم بزم رن ت. 

 

 آزاد:مماس اتم زتدگیم تا امروز از  ضور خشش م رو  بود . 

 

تااااااااا باااااااام چااازااار  ا  تااا ااااااااا  تاااااااااخاااودآ ااااااااا  ش  را باااااااااال گااارتااامااام 

 ا  
گ
کزم.می واسااااااامم ببیزم زمابن کم از تبود خشااااااااش در زتدی

تد  اااااااااااااورت  چم ا  ااااااااااااااش را مز  س   کزد.اما  ن  را مت 

 کاام ت ااا  خت   ا  را ق اال  اااااااااااااااورتم شیاادا کرد  ذهزم از 
زمااابن

 تما  اتکار  خایل شد. 

 

؟تراز: اال چرا مماس اتم؟از تززا بودتم ن  ون خوش ا  تو می 
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بود کم شرسااید و سااوال  باخ  شااد تا آزاد ل  زد بزتد و تراز 

ندسااااات ها   را زنر  ن ن آرتج ها   روی سااااااطح مت  با گذاشااااای 

 چاتم ا  بم ی دیگر ق ل کزد. 

 

آزاد:کیساا ه اات کم از تبود خشااش توی زتدگو  خوشاا ا  

 باشم؟

 

ت ااااه  را از  اااااااااااااااورت تراز گرتااات و باااا دوخما  بااام تییل و 

 ل  ها   بود ادامم داد:   با همان ل  زدی کم روی برسا

 

آزاد:آد  های خاشاااااااااااااش هموشااااااااااااام خوشااااااااااااا ا  تر از آد  های 

 خادی ندرست تمی م؟

 

و تییل بم سوال  خزدید و با   بم کردن دسا  دور بازوی 

ن ش  روی شااااااتم ی او بم  را های آزاد  برساااااا  و گذاشااااای 

 مزر تایید کوبید. 
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ا سااااا ممون بم خشاااااش خجی م کم تتراز:با ای  اخمباد سااااا ت و 

 . ن  االن دت ال  تگشمی 

 

 رت  باز هم ل  زد آزاد را بم دت ا  داشااااااااااااات.برای ل صاب  

 کوتا  س وت کرد و سپس جواب داد: 

 

آزاد:از تصر م  خشااااش دت ا  کردبن تو اااات.ایزجوری تو اااات 

کم توی کوچم یا خیابون خا  بم اتمصارت نش مم باشم تا 

.زمان  بری و شیدا  ک ن و ب د  ب م زتدگیت و ااااااا   ک ن

کااام برسااااااااااااااااام خود  شیااادات می زااام و از جااااب  وارد زتااادگیااات 

.ت ر می زم  موشااااااااااااااام کم     خودت هم مموجز  تمویسااااااااااااااار

ن تاخوتد  بودن  باشاام.برای   خشااش هم بم همی 
گ
تما  قشاازش

ن هم م  هزوز مزمصر  تا خود  بیاد و شیدا  کزم.   همی 
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ب د هماتطور  گر  ی اتگشاااامان  را از زنر چاتم ا  باز کرد و 

ی ساااااااااااخت مجر ا  ت ا  می رد با خزد  ای کم بم  اااااااااا  م 

 کوتا  ادامم داد: 

 

ن االنشااااااااااااااام دار   آزاد:البمم واق ا امیدوار  یکم خج م کزمنهمی 

 از س  و سا  خشش و خاشبیم میگذر . 

 

 بک هوا جواب داد : 

 

_البمااام اگااام بموتااام شیاااداتون کزااامنچون از اوتجااااب  کااام شاااااااااااااااماااا 

سااااااا ت اید  ار برای خشاااااااش یکم هموشااااااام در ا  سااااااا ر ه ااااااا

 موشم. 

 

ش  را تورا باااااااال گرتاااااات و میخ م ااااااااااااااامبیم ت اااااااه  را باااااام 

چشاااااااااااااااماتم کوبید.ت اه  آتبادر خمیش بود کام بک اخمیار تم 

ن مممایل کرد  ق  م را   لرزاتد.باال تزم ا  را  یم بم سمت مت 
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ن قرار    و در ایل کم سااااااااا هردو دساااااااا  را روی ساااااااطح مت 

د با دادنبک آت م ت اه  ر  توشاا زد ت اا م و ا از چشااماتم بگت 

 تیمم ای جواب داد: 

 

ن هم ه ااااات کم ق اااااد دار   آزاد: ش با شاااااماساااااتنبرای همی 

یم مدت تبرن ا کوالبن دسااات از سااا ر بردار  و یک جا ثابت 

بموتمنایزطوری شااااااااااااید خشاااااااااااش ب د از ای  همم ساااااااااااا  بموتم 

 شیدا  کزم. 

 

 درگت  جوا.  م ز  را درست ماتزد م ادلم ای چزد مجزویل

را درهاام کشااااااااااااااااایااااااااد  و بااااااااا تااردیااااااااد تاا اااااااااهاا  کاارد.ابااروهااااااااایاام 

 کرد .مزصور  از ای   را چم بود؟قرار بود کجا بماتد؟

 

ت ااااه  کرد  و مزمصر مااااتاااد  تاااا جم ااام ی ب ااادی ا  را بااام 

ون ب شااااااااااااااااااااادنو  زباااااااان بیااااااااورد و مرا از دتیاااااااای ساااااااااااااااواالتم بت 

خوشااااااااااااااا  ماتم او اجاز  تداد اتمصار  خییل کوالبن شاااااااااااااااود.بم 
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ل  زدی واقیع ت ون م داد و  وشااا زد م زادار  ایا ار جای ت

 سپس گ ت: 

 

آزاد:ق اااااااااااااااااد دار  برای یاام ماادت ایران بموتمنقرار  ایزجااا یاام 

آموزشااااااااااا ا  موسااااااااااایف  را  بزداز  کم البمم از خییل وقت شو  

ن زنادی تا اتمما یم   ارهای تاساااااااااااو ااااااااااا  رو اتجا  داد  و چت 

و ادار  کزم   تموتد .می وا  ایزجا بموتم و آموزشاااااااااا اهم ر 

دساااااااااااات از ساااااااااااا ر بردار .زتدگیم بم یکم ث ات تیاز و یم مدت 

ن  جا باشم.   دار  و ت ر می زم ایزجا برا  بزت 

 

اگر ادخا می رد  کم  را ها   مرا از درون بم وجد تیاورد  

 ا  را گ ماااااااام بود .قرار بود 
گ
بودتاااااااادنبزرگ ترن  دروغ زتاااااااادی

 ا  را 
گ
در شااااااااااااااازری کم م   بماتدنقرار بود ایزجا بماتد و زتدی

ت س می شااااید  ادامم بدهد.درساااات در همان زمابن درون  

کم با خود  ت ر کرد  بود  دیگر هرگز تیم تواتم او را ببیزم 

تما  م اس اتم را بزم رن مم بود و  اال م  بم ا مباتم ترن  

 ا  خوش ا  ترن  دخت  
گ
ن بار در زتدی شکل مم   برای اولی 
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 مردی کم هیا تبیساار در  دتیا بود نآن هم برای ماتدن
گ
زتدی

 ا  تبود . 
گ
 ا  تداشت و هیا ق م   از زتدی

 

 ۷۰#پارت_ 

 

تییل:تاز  هزوز ختک دو  رو نشایدی ناز اوتجاب  کم آموزش ا  

ن  آموزشاااااا ا  موساااااایف  ایران  موساااااایف  آقای ابمکار قرار  بزت 

ن  اساااااااتید موساااااایف  قرار  اوتجا  ضااااااور داشاااااامم  باشاااااام و بزت 

د خونز ت میم گرتمم سا  هم بم شوشززاد آزاباش نبزابرای  بر 

کم از ای  بم ب د توی آموزشااااااااااااا ا  ا شاااااااااااااون مشااااااااااااا و  بم  ار 

 .شم...خییل خالیم مگم تم؟

 

تییل گ ت و با ای   ار  بم خیا  خود  توجم ها را از روی 

آزاد برداشت و بم شوهر  هدیم داد.برایم خزد  دار بود کم 

م ج و  دهد.البمم در تال  می رد برسااااااااااااااااا  را در  د آزاد مز

یز م برسا  شیاتو ت خوب و قزاری بود شش تبودناما یبیزا ا
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شااااازرب  در  د و اتداز  ی آزاد تداشااااات و بم هیا وجم قابل 

مبا  ااااام با او تبود.هرچزد کم اگر می واسااااامم از چشااااام های 

تییل باام قضااااااااااااااایاام ت ااا  کزمنا مماااال     خاادا را هم در  ااد و 

 ی داتم ا  تیم دان ت.  اتداز  ی مبا  م با خشش یش

 

ن تییل و برساااااااااااااااا  و تراز شاااااااااااااااکل  بک توجم بم مکالمم ای کم بی 

گرتمم بود ت اهم را دوبار  بم چزر  ی آزاد داد .و او کم ات ار 

درساااااااااااااااات مثل م  خالقم ای بم گو  دادن بم ب   آن ها 

 تداشت جواب ت اهم را با ل  زدی دوسماتم داد. 

 

ون ق   خییل از کرتدارهات_ا مماال با ای  ت میممون قرار  

 رو .ش زید. 

 

د  و بم زنر شاااااااااالم  ن  کم موهایم را از  ااااااااااورتم کزار مت 
همزمابن

 ذاب  ا  
گ
د  باااا ل  زااادی موذیااااتااام گ مم و او کااام باااا زرتش میتک

ن جواب داد:   تو   المم را گرتمم بود با خزد  ای ممی 
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آزاد: و اگم از ت اااااااامییم کم گرتمم بگذر  ا مماال ق   خود  

ن هم موشاا زم ن ق   خود  و .برای همی  ن شاا  اای  مجبور  بی 

ن ق   اون ها رو اتم اب کزم.   کرتدارها نش  ی 

 

 رت  مزصور دار بود یا م  دلم می واسااااااااات کم مزصور دار 

ت بت   کزم را تیم دان اااااممنهمیزبدر میدان ااااامم کم آن ت ا  

خت   ا  کم ات ار ق د برداشمم شدن از روی چشم هایم را 

 ع تگم دار . اد  واسم را جمتداشتناجاز  تمید

 

بم او کم ت ا  می رد نهمان مردی را   دید  کم با سااااااااااااااااز  

قدرت جادو کردن مرا داشاااااااات.دلم می واساااااااات میموان اااااااامم 

ده  باز کزم و بم او بگونم کم چبدر م اااااااااا ور و شاااااااااای مم ی 

تواخما  شاااد  ا نکم اگر تبط یک  ش اتم اب داشاااممنآن 

ن و گو  دادن ب م  اااااااااااادای سااااااااااااز او اتم اب تا ابد نشااااااااااا ااااااااااای 
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بود.اما  ضاااااااااااااور تییل و برساااااااااااااا  و تراز ات ار کم بم زباتم ق ل 

 س وت آون مم بود. 

 

ن ق   کرتدارهاتون خییل  _جال  شاااااااد.ات ار توی شااااااا  ااااااای 

 مزارت دارن . 

 

تیم دان ااااااااامم چرا امشااااااااا  زباتم تا ای  اتداز  تو  دار شاااااااااد  

بودنو تیم دان ااااامم کم چرا ای  تو  و کزایم ها تم تززا باخ  

دتااااد ب کاااام ات ااااار باااام مزاج  خو    ل وری او تیم شااااااااااااااااااد

آمااادتاااد.البمااام تااام ایز ااام دلم ب واهاااد او را برتجااااتم یاااا بااااخااا  

تارا    ا  شاااااااااااااااو نتبط خادت کرد  بود  بم ایز م آد  ها 

تد و در تزایت مرا یک آد  گوشت  شوسن هایم را جدی بگت 

 آد  هاب  کم شااااااااااااااازاخمم 
ت خ خطاب کززد.اما ات ار آزاد با باق 

 بود  ترا داشت. 

 

 .  408



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

در جوابم بم  اااااااازدیل ت یم زد و ش  را  یم روی شاااااااااتم کج 

کردنزبااان  را روی لاا  پاااییا  کشااااااااااااااایااد و ب ااد از ل صاام ای 

 س وت گ ت: 

 

 " ن  ق   اوتاب  کم "کرتدار  تو ی 
ن آزاد:همیز م توی ش  ی 

 مزارت تداشمم باشم بم قدر  اقن خوبمنمگم تم؟

 

 تاکید کرد  بود جوری کم خمدا روی ق ااااااااااااااامت میابن  رت  

ی تبود کااااام بمواتم تاااااادیاااااد  ا  بگت  .کرتااااادار او تبودن  ن چت 

م م  م  بود و  اااال دروغ بود اگر میگ مم از پاااتشاااااااااااااااااری 

د .   ا  روی ای  موتوع لذت تمیتک

 

ن جم م ای کم میاتمان رد و بد  شااااد  بود را هزوز  ایز م اولی 

اااااااااااااا ذها  تگاام داشاااااااااااااااماام بودنایز اام از میااان تمااا   هم در قصا

د  بودنایز م توان اااااااااااااامم بود  اران  مرا بم خکرتد اکر سااااااااااااااتر

 مرکز توجز  باشم برایم خوشایزد بود. 
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با  ااااااااااااادای تک شتم ی م ااااااااااااازویع تراز بم خود  آمد نش 

چرخاتد  و با ت ا  کردن بم چزر  ی براتروخمم ی او تزمید  

کم تما  مدت بک آت م خود  مموجز  باشااااااااام با یک ل  زد 

 مباتم کم     تراز   بود .آتبدر اا مباتم بم آزاد خت   شد

و برساااااااااااااااااا  و تییل کااام هموشااااااااااااااااام ی خااادا از مر  ااام شرت بود 

 مموجز  شد  بودتد. 

 

ن ش  و ز  زدن بم  ن اتداخی  خجالت زد  ل  گوند  و با پایی 

تاخ  های بک رت م تال  کرد  تا از زنر ساااااااااازگی ن ت اهشااااااااااان 

خر شاااااااااااااااااتم خایل کزم.با ای  گزدی کم زد  بود  بزت  بود تا آ

 کردن دوبار  بم آزاد را بزتم.   ش  قید ت ا 

 

 ۷۱#پارت_ 
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ب د از رصا شاااااااااا نخیل رغم ارصارها و پاتشااااااااااری های تییل 

برای تزران گردی دسااااااااات جمیع و آشااااااااازا کردن آزاد با شااااااااا  

هااااای تزراننم  و تراز باااام بزاااااتاااام ی شدرد تاااااگزااااابن تراز از 

جم شاااان جدا شاااادیم و تزران گردی را بم شاااا ک دیگر موکو  

 کردیم. 

ی را در   برخالا میاال باااک ن م  کاام   ک بیااد زمااان بوشااااااااااااااات 

کزااااار آزاد بگااااذراتمن  دان ااااااااااااااامم کاااام اگر بااااا شوشاااااااااااااااززاااااد تییل 

تمنبزاااابرای  اتم اااابک 
ن مواتبااات کزمنبااام تاااارا    تراز دام  مت 

ن خواسمم ا  و همرا  شدن با او برایم تماتد   جز تادید  گرتی 

 بود. 

 

ن تراز نشااااا ااااامم بو   وت مط ف  کم د ندر ساااااو  اال در ماشااااای 

ات ار ق اااادی برای شاااا  اااامم شاااادن تداشااااتنو با ذه ن کم شر 

شااااااااااااااااد  بود از ت رار دوبااار  و دوبااار  ی یااک تااا نیااک چزر  و 

 یک مرد...آزاد ابمکار. 
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ن ساااااااااااااای ار  را هم  از گوشاااااااااااااام ی چشاااااااااااااام دید  کم تراز دومی 

خااااامو  کرد و ب ااااد باااادون آت اااام     تر ااااااااااااااا   برای ت س 

 ب دی را آت  زد. سی ار  کشیدن بم رنم ها   بدهد 

میدان مم کم پشت ای  س وت و ای  سی ار دود کردن های 

 را شززااان کرد  بود.ای  خااادت  
گ
بر در بر ا  دتیاااب  از  التش

ناد ترو   رتات در   امااان  را میتک
گ
بودنهموشاااااااااااااااام وق    التش

 ال  س وت  و سی ار از دسا  تیم اتماد. 

 

 _اتبدر سی ار ت  نمگم ش درد تداری؟

 

سی ار را از ل  ها   جدا کزد ت اه  را سمت م   بک آت م

چرخاتد و با رنز کردن چشاااام ها   ل  زد ت اااا م و تیمم ای 

ت ون م داد. ا  کوالبن از سااای ار گرتت و ساااپس همزمان با 

ون ترسمادن دود از دهان نجواب داد:   بت 

 

 تراز:چون شدرد دار  می شمن المو بزت  می زم. 
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رتمم بود روی آن روی لج از باز هم چپ چپ ت اه  کرد . 

 و یک دتد  ا نات ار کم می واست مرا ک ری کزد. 

ساااام کم  از یک کرا دلم می واساااات ده  باز کزم و از او بتر

ا ااااااااااال دلیل بد خ ف  ا  چو اااااااااات؟کم چرا درساااااااااات ب د از 

دیدن آزاد ایزطور چزر  در هم کشاااااااااید  بود و کشاااااااا   ها   

 غرا شد  بودتد؟

  دان اااااامم قرار اساااااات چم جوابک  ار کم اما از کرا دیگر ات

بگت  ن  دان اااااااااامم کم اگر ای  ب   را باز می رد  ا مماال بم 

یاک جزجاا  بزرگ خمم   شااااااااااااااااد و م  امشاااااااااااااااا  رمف  برای 

 مجادلم با تراز تداشمم. 

 

 تراز:خ ...تصرت چیم؟

 

ن ساااااااااااااااوایل بود کم بم زبان   سااااااااااااااا وتنای  اولی 
ب د از ل صاب 

شاام وق   ای  سااوا  را منهموشااازاخمآورد.ل   ساااوال  را   
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بم زبان   آورد ی  ن می واساااااااااااااااات زنر زبان مرا ب شاااااااااااااااادن  

 خواست اتکار  را ب واتد. 

 

؟  _درمورد سر

 

شرساااااااید  و او کم آخرن  پک را بم سااااااای ار    زدنتیم ت ایه 

 بم م  اتداخت و ب د دوبار  بم م ت  روبرو خت   شد. 

 

 تراز:درمورد آزاد ابمکار. 

 

ای  ب   بم در . مم خورد  بود.تراز  نشدن ی باز تالشم برا

زرتااگ تر از آبن بود کاام اجاااز  دهااد از زنر  را زدن درمورد 

ای  م ااااااااا م شاااااااااتم خایل کزم.تما  شاااااااا  رتمارهایم را زنرتصر 

گرتمم بود و برای شرسیدن سوا  ها    تک کرد  بودنم ا  

 مم   بود ای  تر ت را از دست دهد. 
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 اشمم باشم؟درمورد  تصری د_چرا باید 

 

اد رتمار کزم تا زودتر ای  ب    تال  می رد  خادی و خونرا

را ببزد ناما ات ار تراز ق ااااااادی برای گو  خوردن تداشااااااات.با 

ن یااااک تااااای  توشااااااااااااااا زاااادی ت اااااهم کرد و ب ااااد بااااا باااااال اتااااداخی 

 ابروها   گ ت: 

 

تراز:تمیااادوتمنات اااار یجوراب  جاااذ.  شااااااااااااااااااد  بودی.خییل باااا 

باااام   ال تاااادیااااد  بود   گو  میاااادادینقدقاااات باااام  را هااااا

 کیس ایزجوری توجم نشون بدی. 

 

 را هااااا   زنااااادی بوی کزااااایاااام   دادتااااد و ای  موتاااااااااااااااوع 

وع کرد  بم  اخ ااااااااااااابم را ماشاااااااااااازج می رد. التم و خ اااااااااااا ک شر

 جوندن شوست ل م و ب د از م  ت کوتا  جواب داد : 
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 _جذ.  نشد  بود نتبط بم تصر  آد  جال ک میومد. 

 

 گرتت. ی ل  ها   شکل  وتا  و خ  ک رو خزد  ای ک

 

 تراز:بم ای  میگ  جذب شدن. 

 

ایط مزخرقن بود.    تیم دان ااااااااااااااامم کاام چرا مجبور بود   شر

باشااااااا زم و خود  را برای تراز توجیح کزم.یبیزا اگر دوساااااااا  

تااااداشااااااااااااااامم و خاااااکر  برایم خونز تبود جوری جوا.  را   

 ا  دخاااالاات کزاا
گ
د.امااا او داد  کااام دیگر جر ااات ت زاااد در زتااادی

 اااااااااااااااااااا.  برای م  از تمااااا  دتیااااا جاااادا بودنترازی کاااام  تراز 

 بودنترازی کم دلم تمی واست برتجاتم . 

 

 تراز:ت ر تمی رد  از اجرای دیروز خوشت اومد  باشم. 
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 ایا ار بک آت م ت اه  کزم جواب داد : 

 

 _هیچوقت تگ مم خوشم تیومد . 

 

تراز:هیچوقت هم تگ    اوتبدر خوشاااااااااااااااات اومد  می وای 

. رای دوم  هم بر برای تماشای اج  و بک ختک
 یناوتم شززابن

 

ی کم بم  دیگر تموان ااامم کزایم ها   را کاقت بیاور نبا  ااااتک

 ش رسید  بود براا شد  سما  و گ مم: 

 

_مزصورت از ای   را هااا چیاام تراز؟می وای سر رو ثاااباات 

؟م  اگاااام رتمم باااام اون اجرا تبط برای تززااااا تبودن تییل  ک ن

ی خودت کو   م ی کوچیک براچرا از یم م ااااااا بودنتمی زمم

نزی.ا ااااااال گت   کم  مو ااااااازی و اخ اااااااب ج ممون رو بزم مت 

 از  خوشم اومد  باشمنای  م ا م بم تو چم رب  دار ؟
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خ ااااا اتوت و تااااا   اخ اااااابم باالخر   ار دسااااامم داد  بود و 

د  را بااااام زباااااان آورد  بود .ای  را وق    ن  کااااام ت اااااایاااااد مت 
 رقن

ب ااد بک  ارا    ت اااهم کرد و تراز بااا دل وری و تااتزمیااد  کاام 

آت م  رقن بزتد آیه کشاااااااااااااااید و با تکان دادن ش  بم روبرو 

 خت   شد. 

 

 ۷۲#پارت_ 

 

تااارا اات از ایز اام چرا  ااار باام ایزجااا کشااااااااااااااایااد  بود و ب اا  باام 

ایزجا خمم شااد  بود چشاام هایم را . اامم و  ااورتم را ساامت 

ن گرتمم تا ب کم ب  اد بمواتد اتدی از شزجر  ی تیمم باز ماشااااااااااااااای 

 کزد.   گر گرت    ورتم  م

ن  اااااااااااااااااااادای موزناااااک در اااااا   ل صااااام ای ب اااااد باااااا بااااااالتر رتی 

پ  نتزمیااد  کاام سااااااااااااااا وت شر از ترنااادمااان او را هم  التاام 

ن  ا  آتبدری تارا ت بود کم ت واهد  کرد  استناما در خی 
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دوبار  برای هم  ااااااااااااااا  ت شااااااااااااااادن پا شو  بگذاردندرسااااااااااااااات 

 هماتطور کم م  بود . 

 م ااااااااات  د و بدی 
ی و  شر از  ر همان سااااااااا وتترتو نباق  دلمت 

ی شد.   ترناد ستر

 

                                    *** 

 تراز:مطما ن می وای برگردی خوتم ی خودت؟

 

در ایل کم تال  می رد  موهای ب زد و شر پشااااااااااااااامم را داخل 

 دایر  ی ک  مو جا دهمناز داخل قاب آیزم ت اه  کرد . 

 

 در اتاااا داد  بود و ا  را باام چزااارچوب  پشااااااااااااااااات ش نت یاام

ااااااابچم ای کم مادر  خز  تر  خاتم را کرد  باشاااااااد با  مثل پرا

 تارا    بم م  چشم دوخمم بود. 
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 الت چزر  ا  باخ    شااااااااااااد کم دلم ب واهد با  اااااااااااادای 

ن باری بود کم از  ااااااااااااابح ای  ساااااااااااااوا   ب زد ب زد .ای  چزدمی 

ن بم خ اتم ی خود  ت راری را   شرساااااااااااااااید تا ب کم از برگشااااااااااااااای 

 کزد. مزصتم  

 

 باا اونشاتجاا  
گ
ب ااد از چزااار روز ماااتاادن در خاااتاام ا  و زتاادی

ت ااااااااااااااامیم گرتمااام بود  کااام بااام خااااتااام ی خود  برگرد .ترس و 

ن رتمم بود و  دلزر  ا  از ات اقات آن شاااااااا  تا  د زنادی از بی 

  دان ااااااااااااااامم کم تیم توان ااااااااااااااامم تا آخر خمر در خاتم ی تراز 

 بماتم. 

 

می رد.از ای  اید  اساااااامب ا   راز بود خییل هم از البمم اگر بم ت

خدا   بود کم بم خاتم برتگرد  و تا ابد ور د  او بماتمناما 

خود  می واسااااااااااااامم کم برگرد .تیم توان ااااااااااااامم ب اکر ترس و 

 ا  را رها کزم. 
گ
 توهمات بی ود  خاتم و زتدی
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ش؟تمیموتم کم تا ابد بموتم  _آر  تراز مطمازم چزدبار میتر

 . ور د  تو 

 

شااااااااااااااام هااا   خزااد  ا  را او بااا چرخاااتاادن چبااا خزااد  گ مم و 

 تشدید کرد. 

 

 تراز: اال ات ار بموتم ور د  م  بز  بد میگذر . 

 

غرغر زنر ل ک ا  را قرار تبود .شزو  اما شاید .ل  زدی زد  

و با رها کردن موهایمنشالم را روی ش  اتداخمم و ش اتجا  

 د  از آیزم کزد . 

 

نتییل االن هاست کم د_م  بر   ن  یگم برسم. پایی 
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ت یم ا  را از چزارچوب در گرتت و قد  ها   را بم داخل 

اتاا کشااااااایدنکی م را کم روی ت ت اتماد  بود برداشااااااات و با 

 گرتما  بم سممم گ ت: 

 

نتم بم  تراز:تم تا دو ما  شو  کم چشااام دیدن تییل رو تداشااا  

نم   رو اتم ن ی جزت  نخدا امروز کم داری باها  مت   اب ک ن

 شت  کزم. م بامون رو بو

 

کی  را از دسااااااا  گرتمم و با رنز کردن چشاااااام هایم شااااااک ع 

 ت ون   داد .درساااااات مثل هموشاااااام بک م طیل 
ن تم اااااا رآمت 

 خزدید و با کج و کولم کردن  ورت  ادایم را در آورد. 

 

تراز:برو تا دیرت نشااااااد  خواهر تموتمنبم تییل هم سااااااال  م  

 رو برسون. 
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 روی شاااااااااااااااد با ظاهر شااااااااااااااادن شیامک تییل  رت  م اااااااااااااااادا

ساااااایدن  را ختک داد  بود.بزد کی م  اااااا  م ی گوشر ا  کم ر 

را روی شاتم ا  اتداخمم و ب د از خدا ات ن از تراز و تش ر 

از او بابت چزد روز گذشاااااممنبم سااااامت در خروسک خاتم قد  

ون زد .پ م ها  برداشااااامم و با شوشااااایدن ک   هایم از خاتم بت 

ار در ا اااایل ش گذاشاااامم و ل صاب  ب د کزرا خجوالتم پشاااات 

 ا  ماد  بود . آپارتمان تراز 

 

ن برسااااا  نشاااا اااامم  تییل مبابل ساااااخمماننپشاااات ترمان ماشاااای 

بود و اتمصار آمدن مرا   کشاااااااااید.با دیدتم ل  زد ذوا زد  و 

 ا  تورا روی ل  ها   تب  . ااات و 
گ
خوشااا ا  هموشاااش

 تزد تزد برایم دست تکان داد. 

 

ن قد  ا   تکان داد  و ب د بم سامدسامم را کوتا  بر  ت ماشی 

 و شاااااااااااااااازاااااا  کااااام از تییل شاغ .باااااا و برداشااااااااااااااامم
گ
جود راتزااااادی

داشممنتیم دان مم کم برسا  هربار با چم جر    ماشیا  را 

د.     ستر
 بم ای  دخت 
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ن را باز کرد  و سااوار شااد نبا نشاا ااازم روی  اازدیل  در ماشاای 

ن  ن ن کم تییل هموشاااااااام بم ل اس ها   مت  د در ثاتیم خطر شاااااااات 

 کرد.   ای مشامم را شر 

 

ت اه  کرد نمثل هموشااااااااااااااام ل اس ها   با ی دیگر سااااااااااااااات 

بودتد و آرا   بم  ااااورت داشاااات.هربار کم میدیدم  برایم 

ای  سااوا  شو    آمد کم هرروز چبدر برای آماد  شاادن  

 وقت   گذارد؟

 

 تییل:چطوری خواهر خوش  م؟

 

ن کردن  ظاهر  بردار  و  دا   وادار  کرد تا دست از آتالت 

 کوچش جواب داد : م چزر  ا  بدوز .با ل  زد  ت اهم را ب
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 _خوبمنتو چطوری؟

 

د و از آیزم بم خب  ت ا  می رد با  ن هماتطور کم اسااااااااااااااامارت مت 

 خزد  گ ت: 

 

.برنم برای اتم اب م ل ها کم   اااااااااااااااابک هیجان تییل:خایل ا 

 دار . 

 

باااام ساااااااااااااااماااات مب اااااااااااااااااادی کاااام تییل در تصر داشاااااااااااااااااات باااام را  

ان و شویس چوب خاااتاام اتمااادیم.آتباادر برای اتم اااب م  ماا

جان داشاات کم     برای یک ثاتیم دساات از ی جدید  هی

نم آوردن   ن  را زدن تیم کشاااید.  گ ت کم برساااا  با جزت 

م ال  اسااااات و بم ای  رسااااام و رساااااومات اخمبادی تدارد اما 

نااااام را تماااااا  و  ماااااا  تزیااااام  ن بااااام ارصار خود تییل قرار بود جزت 

ن کززاااد.  نااام بااام خااااتااام ی ت ر می رد کااام اگر خروس بااادون جزت 

تدارد و برای م  بک اتداز  خجی  بود شااوهر  برود شااگون 
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کم چرا یک دخت  بم سااااااااااا  و ساااااااااااا  تییل باید بم ای  خراتات 

 م مبد باشد. 

 

 ۷۳#پارت_ 

 

ساااااااااخ   ب د مبابل االری موردتصر تییل توق  کردیمنهمرا  

ای لوکس و گران قیمت او وارد االری کم شتاش با م  مان ه

وع بم شاادیم و با راهزماب  یش از ترو  شر شااد  بود  شاازداان شر

 بازدید از م ل ها کردیم تا ب کم تییل یش از آن ها را بپ زدد. 

 

.از ساات تبودنشااان روی هرکدامشااان یک ایرادی میگذاشاات

باااااا تم شرد  هاااااای خااااااتااااام گرتمااااام تاااااا زناااااادی تر  یاااااا سااااااااااااااا ااااات 

ز ایز م چرا قبو  کرد  بود  بودنشاااااااااان.دیگر  م  م داشاااااااااامم ا

پشااااااااااایمان موشاااااااااااد  و در  ا  او برای اتم اب م  مان بیایمهمر 

د  بم خود  ل زت می رساااااااااااماد  کم شاتجا  بم اتم اب یش 

 از م ل ها رتایت داد. 
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 تییل:می م ای  خوبم هانتم؟

 

از خدا خواساااااامم بم م  مان اتم ابک ا  ت ا  کرد نیک ساااااات 

.تاخ وع کرد بم کر  و کالب  رتاگ سااااااااااااااا طز   ودآ اا  ذهزم شر

ان برای آن ردن خاتم ی مج ل برساااااااااااااااا .ای  م  متج ااااااااااااااام ک

ساااایدتد.هرچزد کم اگر   مزاساااا  بم تصر مت 
خاتم ی اتالکوبن

نم جدید  شر کزد  ن تییل ق د داشت تما  آن خاتم را با جزت 

 باید بم خرند چزد دست م  مان ت ر می رد. 

 

 _ آر  بم تصر  خوبم. 

 

و هم تصر بود  و سااااااااااااااا یبااام ا  را خوشااااااااااااااا اااا  از ایز ااام باااا ا

را تورا از کی   در  زدید  بود  خزدید و ب د گوشر ا پ ااااااااا

ن از م اااااال هااااااا.ا مماااااااال  وع کرد باااااام خ س اتااااااداخی  آورد و شر

ن خاتم نشان بدهد.   می واست ب دا خ  شان را بم مزی 
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ن  ا   و اااا م ا  ش رتمم بود.با خود   خ اااامم بود  و درخی 

ن بم خاتم باید باق  روز را چطور  ت ر کرد  کم ب د از برگشااااااااای 

ییل کیساااا را تداشاااامم بدون ذراتم؟از آتجاب  کم جز تراز و تبگ

شاااااااک قرار بود تما  روز را در تززاب  بگذراتم.شااااااااید بزت  بود 

د نایزطوری  داقل بیکار تیم ماتد   ن شی بم آموزشااااااااااا ا  مت 

 و ش  هم گر  موشد. 

 

ااااا اتمما یم آموزشااااا ا  موسااااایف   آزاد   تییل:راسااااا   امروز خصا

؟  هانمیدون   

 

ن و  واسااااام جمع آزاد  اقن  شاااااایدن اسااااام  بود تا گو  هایم تت 

شاااااااااااااااود.تورا ش  را باام ساااااااااااااااماات تییل چرخاااتااد  و کزجکاااواتاام 

 ت اه  کرد . 

 

 _واق ا؟امروز ؟
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ن برد و ب د  در جوابم ش  را بم نشااااااااااااااااتم ی تایید باال و پایی 

 هماتطور کم گوشر را داخل کی   برمیگرداتد گ ت: 

 

اااااااااااااا اتمما  یم سااااااااااااااات.م  و تییل:آر نامروز سااااااااااااااااخت شزج خصا

 منتو هم میای آبجک خزان؟برسامم قرار  اوتجا باشی

 

تبط خدا   دان اااات کم چبدر دلم می واساااات بم دخوت  

ی  ن  از هرچت 
جواب مث اااااااات باااااااادهمندر آن ل صاااااااام بوشااااااااااااااات 

می واساااااااامم کم در اتمما یم آموزشاااااااا ا  آزاد  ضااااااااور داشاااااااامم 

ن  ا    دان  ااااااامم کم قرار تبود بم اتمما یم باشااااااام.اما در خی 

آتجا بم او نشااااااااااان    دان اااااااااامم کم قرار تبود با رتمزم بمبرو ن

دهم کم تما  ای  روزها چبدر برای دیدن دوبار  ا  مشماا 

 بود  ا  و ای  غرور مزخرا  الم را بد می رد. 

 

 _تمنم  تمیا . 
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 ل  ها   آونزان شدتد و تاامیدی در چشم ها   موز زد. 

 

  تو و تراز ر  ی نآخم آزاد تاکید کرد کم از کرتتییل:چبد

تمماااااا یااااامنمزمزاااااا م  خزاااااگ یااااااد  رو هم دخوت کزیم برای ا

 رتت بزمون ب م. 

 

ل  زااااد از دورترن  تبطاااام ی دتیااااا دونااااد و خود  را بااام لااا  

های م  رساااتد.اگر آیزم ای در دساات داشاامم بدون شااک   

س .پتوان ااااااااااااااامم ات کاس برا چشااااااااااااااام هایم را در قا.  ببیزم

کاااام ب واهااااد باااام آتباااادری در ذها  ماااااتااااداااااار شااااااااااااااااااد  بود   

 دخوتم کزد. اتمما یم ی آموزش اه  

 

_تااام خونز نشاااااااااااااااماااا برناااد بزمون خو  بگاااذر .م  خییل اهااال 

 اومدن بم اتمما یم و ایزجور مراسم ها تو مم. 
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دروغ گ مم بود نخمدا تمی واسااااااااااااااامم بم اتمما یم برو . اال 

 کشااااااااااااد می واساااااااااااامم با کم   دان اااااااااااامم او اتمصار دیدتم را  

.می واسمم  ماکان روی موتع کرتدار  ترتمزم اذیا  کزم

 تبودتم بماتم.بزابرای  شی تکان داد  و ادامم داد : 

 

_م  امروز باااایاااد بر  آموزشااااااااااااااا اااا نویل تو  مماااا از کرا م  

 ازشون بابت دخوتشون تش ر ک . 

 

دیگار بوشاااااااااااااااات  از آن برای را ن کردتم ارصار تورزنااااااااد.ش 

او خواساات  با  ااادا زدن یش از م ااااوالن االریناز چرخاتد و 

  دهد.پس هماتطور کم ت ر  تا م ل های را    را نشااااااااااان

را کرد  بود  قرار تبود باام اتم اااب یااک دسااااااااااااااااات م اال را ن 

 شود. 

 

آیه کشاااااااااید  و بم تاچار بم دت الشااااااااان قد  برداشااااااااامم.ب د از 

امروز باید پشاااااااااااات دساااااااااااامم را داغ می رد  تا دیگر گو  ارصار 
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خرناد کردن باا تییل را ت ور  و همراِ  خرنااد  نشاااااااااااااااو . هااای 

  تک ایوب می 
 واست کم م  تداشمم. ای  دخت 

 

                                    *** 

 

 ۷۴#پارت_ 

 

 

ب اااد از سااااااااااااااااااخااات هاااا چرخیااادن میاااان تروشااااااااااااااا اااا  هاااا و مرکز 

ن با ساااااااااااااا ت پ اااااااااااااازدی ها و  خرندهای م م   و   زجار رتی 

ن هاااای بزرگ و   کوچاااک تییلنشاتجاااا   اااارماااان بااام ایراد گرتی 

د ید  بود.آن هم بم لط  برسااا  کم مدا  اتما  رساا ن زتگ مت 

اااااااااااااا را بم تییل یادآوری می رد تا م ادا  واس  و اتمما یم خصا

د.   ا   ار دسا  بدهد و اتمما یم را از یاد بتک
گ
 شرب  هموشش
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همرا  او در یش از رساااااموران های همان اکراا تاهار خورد  

ن م  خ   ب دن برخالا ارصارها   برای رسااتدبودیم و سااا

ن ایز م می واهم ب رای خود   یم خرند کزم بام خااتامنبا گ ی 

و  ار  کو    کشااااااد او را تززا سااااااوار ماشاااااایا  کرد  بود  و 

 خود  تک و تززا رایه خیابان شد  بود . 

 

راسا  خرند کردن درویعن بو  تبودندر واقع شو  پا اتماد  

 میموان مم بم زبان بیاور . بیبت ماجرا ترن  درویعن بود کم 

داشاااااااااااامم تیاز داشاااااااااااامم  ای  بود کم برای اتجا   اری کم در ش 

تززااااااا باااااااشااااااااااااااام و بودن تییل در کزااااااار  برتاااااااماااااام هااااااایم را بزم 

ن تنبزابرای  چار  ای بم جز د  کردن  تداشمم.   مت 

 

ب ااااد از دقااااایف  شیاااااد  روینقااااد  هااااایم شاتجااااا  مباااااباااال ااااال 

میگشااامم مموق  شااادتد.برای ل صاب   تروشر کم بم دت ال 

م مبابل م از  ر ا  اااماد  و بم ا دان های شر از ایل کپشااات د

ردی  شااااااااااد  بودتد ت ا  کرد  و ب د ت س خمیف  کشااااااااااید  و 

 قد  بم داخل ال تروشر گذاشمم. 
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بااا ورود  باام داخاال م اااز نبوی خو  ااال هااای تاااز  در ثاااتیاام 

وب  و ای رنااام هاااایم را شر کرد.تروشااااااااااااااازاااد  باااا دیااادتم 
باااا خوشر

کم چطور   تواتد  مکم کزد و م  ل  زد سال  کرد و شرسید  

ن س ارشم قد  بم سمت شوش وان برداشمم. برای    گ ی 

 

نک س ار  بد .   _سال نمی واسمم یم اسازد ال تتک

 

تروشااااااااااااااازد  با شاااااااااااااااایدن  رتم ل  ها   را جمع کرد و ب د 

ار  ق ال از آت ام دوب ت ااه  را بام اکراا م ااز  ا  چرخااتد 

 بم م  ت ا  کزد. 

 

هاب  توی اسازد اسم اد  دارن  از چم ال _ب م  مماندوست 

.شاااااااااام؟و ایز م چم مدیل باشاااااااااام؟اگم مواتش باشااااااااااید م  چزد 

 تموتم بزمون نشون بد  تا... 
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 بک  و  م میان  رت  شرند : 

 

_ببیاید م  ای  اسااااااااااازد ال رو برای مراساااااااااام اتمما یم یم ترد 

ن خااااایل و خییل مزم می وا .برای همیز م می وا  کاااام یاااام چت 

 موجم مزصور  موشید؟شیک باشمنم

 

ن برد.   در جوابم با ل  زد شی بم نشاتم ی تایید باال و پایی 

 

_ب ام خااتم  اامال مموجم شااااااااااااااااد نخیالمون را ت باشاااااااااااااااامنیم 

 اسازد خییل شیک براتون آماد  می زم. 

 

با خیایل آسااااااااود  ت س را    کشااااااااید  و ب د ات ار کم تاز  بم 

تدار  تورا  ورد  باشااااااااااااااام هزوز آدرس آموزشااااااااااااااا ا  آزاد را یاد آ

ون کشاااااااااااااااااایااااااااد  و بااااااااا باااااااااز کااااردن   گااااوشر ا  را از کاااایاااا اااام باااات 

ایا اااماگرا نوارد  ااا  م ی آزاد شاااد .خوشااا  ماتم هماتطور 

ا  گذاشاااااااامم بود  د  آخرن  پ اااااااا   کم بم اشاااااااات  ن کم  دس مت 
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مربوط بم اتمما یم آموزشاااااااا اه  بود و در کپشاااااااا  آدرس را 

 کرد  بود.   تما  و  ما  قید 

 

 وشزد  گرتمم و گ مم:    م ی گوشر را بم سمت تر 

 

اااااااااااااا امروز ال ها بم ای  آدرس  _می وا  تا سااااااااااااااااخت شزج خصا

 ترسماد  .ش . 

 

چااااام و خود اااااار  را  بااااام آدرس ت اااااایه اتاااااداخااااات و ب اااااد دتت 

 برداشت و آدرس را تزد تزد یادداشت کرد. 

 

 _دوست دارند یادداش   هم روی اسازد باشم یا تم؟

 

  . شرسید و م  بک م طیل در جوا.  ش تکان داد
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_ لط ا یم  ارت بزم بدی ناگم مم   باشااااااااااااااام می وا  خود  

 یادداشت رو بزوی م. 

 

ل  زدی زد و ب د برای ل صم ای کوتا  از شوشااا وان تا ااا م 

نااک در دسااااااااااااااامااان   گرتاات و ل صاام ای ب ااد بااا یااک  ااارت تتک

 برگشت. 

 

 _ب رماییدنخود ار هم ایزجاست. 

 

ن ا یک زنرل  تشااااااااا ر کرد  و خود ار و  ارت را برداشااااااااامم.تبر 

م چاااام دقیباااام کو  کشااااااااااااااایااااد تااااا ت ااااااااااااااامیم بگت   کاااام می واه

یادداشااا   برا   ب رساااممنمی واسااامم یادداشااا   باشاااد کم بم 

د.و در  م و خواتدن  ت اااااااااااااونر م  در ذها  شاااااااااااااکل بگت 

تزایت زمابن کم   مات بم درسااااااااااااااا   در ذهزم کزار هم جای 

روی ل  هایم نشااااااااااااااا ااااااااااااااات و خود ار روی گرتمزد ل  زدی 

 بم  رکت در آمد.     م ی س ید  ارت
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"از کرا کیسااااااااااااااا کم کرتدارتون تو ااااااااااااااات اما براتون آرزوی 

 "موتبیت دار 

 

ن  ن جم اام ی کوتااا  برای ایز اام ب زمااد همی  ن بود  همی 
.مطمی 

ای  یادداشااات از کرا م  اسااات برا    اقن بود.تیازی تبود 

   تیازی تبود کم خود  را جمالت کوالبن تری بزوی ااااااااااااااامن 

ن داشمم    کزم.یبی 
.چون هماتطور کم او مرا   شزاختم رقن

ود نکرتدار او تبودن تززا و تززا م م  م  کم ق ال گ مم ب

 بود. 

 

 ۷۵#پارت_ 

 

شاااااااااااااااا  خبور کرد  بودتااد و تززااا  ۸خبرباام هااای ساااااااااااااااااخاات از 

 ااااااداب  کم ساااااا وت خاتم را در هم   شاااااا  اااااات  اااااادای تم 

 ن بود. چزدان ب زد ت ونونو 
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نشااا ااامم بود  و تززا و بک  و ااا م روی م ل مبابل ت ونونون 

یا ااااماگرا  را رتر  می رد  تا هرچزد ثاتیم ی  ار  اااا  م ی ا

ب کم پ ااااااا   کم اتمصار  را   کشاااااااید  روی  ااااااا  م تمایان 

ی تبود.   شودناما  ماکان هیا ختک

  

وع اتمما یم آموزش ا  آزاد   گذشتنیط  سم ساخ   از شر

 از هزار بار تک تک اسموری هاب  کم تییل از ای  مدت بو
شت 

ا  گذاشاااامم بود را تماشااااا کر   د  ضااااور  در مراساااام بم اشاااات 

بود .در ب  ن از اسموری ها آزاد  ضور داشت و در ب  ن 

شان اثری از او تبود.اما برای م ن کم بم اتمصار نش مم بود  

ااااااار کزدناسااااااااموری  تا آزاد خود  در  اااااااا  م ا  پ اااااااا   مزارا

   اقن تبودتد. های تییل

  

ب  کم یط ای  چزد ساااااااااااخت  التم آیه کشااااااااااید  و بزا بر خاد

رد  بود  دوبار  وارد  اااا  م ی ایا ااااماگرا  تییل شااااد  شیدا ک

 و اسموری ها   را باز کرد . 
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اساااااااموری او  و دو  و ساااااااوم  از تضاااااااای داخیل آموزشااااااا ا  

بود.آتبدر ت اهشان کرد  بود  کم دیگر ترتی شان را از   ظ 

زارم  ری را رد کرد  تا بم اسموری چبود .تورا هر سم اسمو 

ا  در ثاتیم ای تضااای خاتم را  برساام. اادای شاااد و شزتد 

 شر کرد. 

  

"برنم ببیایم دوتااا همکااار آیزااد  دارن درمورد سر بااا هماادیگاام 

ت "  ن   را مت 

  

و دوربیا  رتت تا ت ونر برسا  و آزاد را کم در کزار ی دیگر 

 کزد.   ا  ماد  بودتد و گر     ت بودتد ث ت

با  و دوربیا  قطع شاااااااااااااادنهردو  اااااااااااااا باشااااااااااااااان با دیدن تییل 

ن ت ا  کردتد و کوتا  دساااااااااات تکان دادتد و در  ل  زد بم دوربی 

ن بم ساااااااااااامت خود نقاب ساااااااااااام  آخر تییل با چرخاتدن دوربی 

 ت ر  ای را ث ت کرد. 
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اساااااااااااااااموری های ب دی باز هم از مراسااااااااااااااام اتمما یم بودنتییل 

ت ار  اذا کم م ااااااااا ولیت ساااااااازگی ن بر خزد  هماتزد یک ختک

و خ س میگرتت از تک تک ات اقات مراسم تی م ا  باشد 

ن   های م روا در  ا    گذاشت.از  ضور س تک
و بم اشت 

ن ونول   مراسااااااااام گرتمم تا گرو  موساااااااااایف  کم مشاااااااااا و  تواخی 

 کم بم زن اب  چید  شد  بود. 
گ
 پذیراب  بزری

ن  بودتد و     مت 

  

ت جدید از آزاد ابمکار" با ظاهر شاادن توتی ی شاا  "یک پ اا

یع   ماااام از جااااا  ااااااااااااااا  اااام ی گوشر ا  باااام م زااااای واق باااااالی

شرند .بک م طیل از  اااااااا  م ی تییل خارز شااااااااد  و با دیل کم 

 در س زم ا  آرا  وقرار تداشت پ ت جدید آزاد را باز کرد . 

  

بااا دیاادن تی م کوتااایه کاام از ااال هاااب  کاام برای اتممااا یاام   

ا  گذاشمم بودن در    ترسماد  شد  بودتد   م ا  بم اشت 

 ا ترا گرتت. هیجان تاخودآ ا  تما  وجود  ر 
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تاخ  اتگشاااات شاااا اااامم را بک اخمیار بم دتدان گرتمم و اتمصار 

کشاااااااااااااااید  تا ب کم ایل کم برا   ترساااااااااااااااماد  بود  را میان باق  

.و تیم داتم او  اادای اتمصار  را از کجا شااید اسااازد ها ببیزم

ن را چرخاتد و ل صم ایکم بم خواسااااااااااااااامم ا  خمل کر   دندوربی 

 کاام م  برا   ترسااااااااااااااامااد  ب ااد دوربیا  خماادا روی ااال هاااب  

 بود  ثابت ماتد و زو  شد. 

  

نک های زن ا و ارزشمزدتون ازتون ممزوتم"   "بابت تما  تتک

  

ن در گو  هایم   ااااااااااادای مرداتم ا  بود کم از پشااااااااااات دوربی 

برا    شیچید و م  کم از اشار  ی خمدی ا  بم ال هاب  کم

وزی می رد  با ل  زدی بزرگ ترسااااااااااااااماد  بود  ا  اااااااااااااااس شت  

  م ی گوشر را خامو  کرد  و با خیایل آساااود  بم م ل  ااا

 ت یم زد . 
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  دان ااااااااااااااامم کم خمدا ای   ار را کرد  بود.ات ار کم خوب   

دان اات قرار اساات  اا  م ی ایا ااماگرام  را چک کزم و با 

ا  را درناتت کرد  ای   ار  می واست نشان دهد کم هدیم 

 است. 

  

بچم های مدرساااااام خ بم ود  کم آمد  شااااااد  بود  شاااااابیم دخت 

ای کم ساااااااخت ها   نشاااااا ااااااازد و برای خودشااااااان خیا  باقن 

 می ردتد و در ذهاشان سزارنوهای م م     ساخمزد. 

  

ن چشاام هایم ش  را بم پشاا   م ل  بک  اادا خزدید  و با . اای 

ن موشااااااااد و ت یم زد .اگر چزد ما  شو  یک ت ر  ش راهم سااااااااتک

یااااااک مرد د کاااااام باااااام زودی قرار اساااااااااااااااااااات ب اااااااکر ادخااااااا می ر 

ها از شاا  ااوت خزابن کم سااا  ها برای شااکل  غرن منکی ومت 

 بم او 
گ
دادن  تال  کرد  ا  تا ااااااا م بگت  نا مماال بم ساااااااادی

د .اما  اال ات ار تززا کیسااااااااا کم بم تصر  ن  مت 
گ
برچ ااااااااا  دیواتش

سید خود  بود .   دیواتم مت 
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د  تا اتکار  را بم دا در آمدن زتگ آی ون مجبور شاااااابا بم  اااااا

ترن  ق ااااااااامت ذهزم ب رسااااااااامم و بم زمان  ا  سااااااااامت خمیش 

 برگرد . 

چشاام هایم را باز کرد  و همزمان با در هم کشاایدن ابروهایم 

باام ساااااااااااااااماات آی ون ش چرخاااتااد  و باام ای  ت ر کرد  کاام ای  

 ساخت از ش  چم کیس مم   است بم دیدتم آمد  باشد. 

  

ن بارنتزمید  کم هرکیس با بم  دا در آمدن زتگ برای دوم ی 

ن تداردنای  بود کم آیه کشید  کم پشت  در است ق د رتی 

 و ب د از جا برخاسمم و بم سمت آی ون قد  برداشمم. 

  

ل صاام ای ب اادنبااا دیاادن ت اااااااااااااااونر تراز کاام روی  ااااااااااااااا  اام ی 

روش  آی ون تب  . مم بود تاخودآ ا  خزد  ا  گرتت.باید 

میاااد  کااام خود  از هماااان ابمااادا از ماااد  زتاااگ زدن    تز

 است. 
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ن گوشر آی ون گ مم:   قد  ج وتر رتمم و با برداشی 

  

 _چر 
گ
ا تمیذاری یم شااااااااااااااا  تززا و در آرام  برای خود  زتدی

 کزم؟ 

  

با شاااااااااایدن  ااااااااادایم خزدید و پالساااااااااایش کم در دساااااااااا  تگم 

 داشمم بود را  یم باالتر گرتت و گ ت: 

  

ن تیم   تراز:شااااااا  گرتمم با همدیگم ب ورنمنتززاب  از  ا و  پایی 

 رتت. 

  

 شرسید : 

  

 _تو مگم   ید تداری؟
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 ۷۶#پارت_ 

 

 گوشم ی ابروی  را خاراتد و تزایما جواب داد:   

  

ن جیمم  تراز:  یدها رو تو خوتم جا گذاشاااااممنچرا ایزبدر سااااای 

؟در رو باااااااز ک  غااااااذاهااااااا یخ کردننباااااام م  ر م  می  ن دخت 

 ی  ن بم ایزا ر م ک . تم

  

ن خزااادیاااد  و در ار  برای داخااال آمااادبااام بزااااتااام ی خزاااد  د

دن د مم ی آی ون گ مم:   تزایت  با ترر

 

 _بیا باال. 

                                      *** 
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 اااابح روز ب د زمابن کم وارد دتت  آموزشاااا ا  شااااد نت اهم بم 

ن  ی کم خورد س د ال بزرگ و زن اب  بود کم روی مت 
ن ن چت  اولی 

  ار  خود تماب  می رد. 

 

ابروهاااب  باااال رتماام از ت جاا  و ت ااایه آکزااد  از کزجکاااوی  ا باا

قد  هایم را ج وتر برد  تا بمواتم از تا اااااا م ای تزدیک تر بم 

 ب زداز . ال ها ت ایه 

  

شو  از ای  ساببم تداشت کم کیس برای م  ال ب رسمدندر 

واقع اگر می واسااااااامم واتاااااااح تر بگونمنکیسااااااا را تداشااااااامم کم 

دنپس باام ا ممااا  زناااد ای  ااال هااا ب واهااد برایم ااال ب رساااااااااااااااماا

 برای م  تبودتد. 

  

ش  را باال گرتمم و ت اهم را بم اکراا دتت  چرخاتد  تا ب کم 

تم تارصی بمواتم درمورد ال ها از او ساااااااااااااااوا  با شیدا کردن خا
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سااااااااااااااامناما برخالا هموشااااااااااااااام امروز کم تیاز داشااااااااااااااامم ایزجا  بتر

ن  تاش مم بود.   باشدنپشت مت 

  

دوخمم و تا اااااااااااا م ی  را بم ساااااااااااا د ال ها مجددا چشاااااااااااام هایم 

ن را بااا سااااااااااااااااام قااد  ب زااد پشاااااااااااااااات ش   ماااتااد  تااا مت 
م اادود باااق 

دداشااااااااااااااات گذاشااااااااااااااامم.ت اهم ای  بار ثابت ماتد روی  ارت یا

 کوچش کم میان ال ها خودتماب  می رد. 

 

ن تبود  ال ها برای م    با آت م مطمی 

باشاااااااااااازدناما  س کزجکاوی ا  در آن ل صم شاااااااااااادیدتر از آبن 

بمواتم مات   شااااااااااااااو .بزابرای  دساااااااااااااات ج و برد  و با  بود کم

ن  ا رت و باز کردن نت اهم را داد  بم   ماب  کم با برداشااااااااااااااای 

رتگ  ارت توشااامم شاااد   خ  خو  روی  ااا  م ی سااا ید 

 بودتد. 
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"یااام هااادیااام ی کوچیاااک و تااااقاااابااالنبرای خااااتیم کااام کرتااادار  

 تو ت اما برا  آرزوی موتبیت می زم" 

  

تااااادن هماااااان ل صااااام ای کااااام خواتماااااا  وجود  درسااااااااااااااااااات در 

یادداشت بم پایان رسید غرا در شور و ش   شد.مثل یک 

بچم ی ا  اااساااب  کم از م بوب  تامم ای گرتمم باشااد  دخت 

زنر لاااا  خزاااادیااااد  و دوبااااار  و دوبااااار  یااااادداشاااااااااااااااا  را از تو 

 خواتد . 

  

 اااااار خود  بودنای  اااااال هاااااا را خود  ترسااااااااااااااامااااااد  بودنای  

ود.ات ار کم می واساااات با یادداشاااات هم توشاااامم ی خود  ب

شااااااااامم ترسااااااااامادن ای  ال ها در اممداد قد  کم م  دیروز بردا

 بود  قد  بردارد. 

  

ن و  ارت را کزار گذاشااااااااااااااامم و با بر  ن سااااااااااااااا د از روی مت  داشااااااااااااااای 

گرتما  میااان دسااااااااااااااااات هااایمن اااااااااااااااورتم را ج و برد  و ت س 
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 از بوی مطبوع ال هاب  کم اساااااامشاااااان را تیم دان ااااامم 
خمیف 

زباتم را بزد آورد  بودنکشااااااااااید . با کم باید  اما زن اب  شااااااااااان

ن می رد .   س یبم ا  را ت  ی 

  

ن  آوردی ؟   تارصی:ِاوا خاتم بزاور جاننترر

  

ی خاتم تارصی از پشاات شنوادار  کرد تا ساا د شااایدن  اادا

ن بگذار  و ش  را بم ساامت او کم در  ال ها را مجددا روی مت 

 چزارچوب در دتت  ا  ماد  بود بچرخاتم. 

  

ن چزد دقیبم ی شو  اومد .   _آر نهمی 

  

  

گ مم و او در جواب ل  زااادی زد و باااا کج کردن ش  روی 

ن کرد و گ ت:   شاتمناشار  ای بم ال های روی مت 
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تارصی:ای  ال ها رو تیم سااااااااااااااااخت شو  برای شاااااااااااااااما آوردن 

ن  تاااداشاااااااااااااااایاااد م  ت ونااال  اااااااااااااار خااااتم بزااااورنچون شاااااااااااااااماااا ترا

 گرتممشون. 

  

ن  قد  برمو ب د هماتطور کم ب یداشاااات با ل   م ساااامت مت 

 داد:  شوسن ادامم

  

نم و ما تمیدوتیم؟   تارصی:می م خاتم بزاور جاننت زم ختک

  

اتمصار شاااایدن ای  ساااوا  را از همان بدو ورود  بم اتاا   

کشااید .شااک تداشاامم کم تا االن ختک ای  ساا د ال مثل بم  

کم در آموزشاااااااااا ا  ترکید  بود و برای همم سااااااااااوا  شااااااااااد  بود  

 کدا  آد  بک خبیل برای مدیر بدخ ش 
و خ ااااااااااااااا ک و آد  ی  ن

 گرنز ای  آموزش ا  ال ترسماد  بود؟ 
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ی باید باشاام.یش از دوساامان قدیمیم لط  کرد   _تم چم ختک

 و ای  ال ها رو برا  ترسماد . 

  

مش   بود کم  رتم را باور ت رد  استناما با ای   ا  باز 

ی تایید دروغم تکان داد.ات ار هم ل  زد زد و شی بم نشاتم 

ن بزاتم  کم از همان اول  هم   دان ااات کم قرار اسااات چزی 

د. ا  ی را ت ونل بگت 

  

تارصی:راسااا   خاتم بزاورنخواهرتون تییل خاتم  ااابح ایزجا 

ن امااااااااا موقع ر  ن اتباااااااادر خج اااااااام کردن کاااااااام  الس داشااااااااااااااای  تی 

 گوشوشون تو  الس جا موتد. 

  

 خودتماااااب  و باااام دت ااااا   رت  باااام گوشر تییل کاااا
ن م روی مت 

کرد.ابروهایم را در هم کشاااااااااااااید  و بم سااااااااااااامت   می رد اشاااااااااااااار 

ن  قد  برداشااااااااااااامم تا گوشر تییل را بردار .میدان ااااااااااااامم کم  مت 

تییل ساخت یش از  الس ها   را بم خاکر تداخل داشما  
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اخت  الس شیاتوی  ت یت  داد  بود تا بمواتد هردو  الس با س

ن را در یااک روز بگااذراتاادنو ا مماااال   خج اام ا  هم برای همی 

 بود. 

 

 ۷۷#پارت_ 

 

ن برداشاااااااااااااامم و با روشاااااااااااااا  کردن  اااااااااااااا  م  گوشر را از روی مت 

ا نبم خ س دو ت ر  ای کم از خود  و برساااااااااااااااا  روی بک 

برسا  در گراتد گذاشمم بود خت   شاد .خشف  کم ن ا ت بم 

 از  داخل یک ت ااااااونر بک جان هم 
د     ن چشاااااامان  موز مت 

 ا مرد خوشاااااا     بود کم یک قابل ا  اااااااس بود.برسااااااا  واق

زن ایزطور دیواتم وار دوسااااا  داشااااتنو واق ا امیدوار بود  

 لیاقت ای  خشش بزرگ تییل را داشمم باشد. کم 

  

؟   _گ ت ب د از ایزجا مت   آموزش ا  موسیف 

  

 .  453



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

 تارصی ب د از ل صم ای ت ر کردن جواب داد: شرسید  و 

  

خییل خج اااااااام تااااااااارصی:آر  قرار بود بر  اوتجااااااااانش همیزم 

 داشت. 

  

ت ری بم یک بار  از ذهزم خبور کرد.ت ری کم باخ  شاااااااااااااااد 

گوشاااااااااام ی ل م را با تردید بم دتدان بگت   و با  اااااااااادای ذهزم 

   زجار برو . 

 

  توان ااااااااااااااامم گوشر تییل را باااا شیاااک برا   ب رساااااااااااااااممنیاااا   

توان ااااااااااااااامم مزمصر بمااتم تاا خود  بیااید و گوشر ا  را پس 

دنای  دو را  خبال    بودتاااااااد.اماااااااا بن ترن  را  هاااااااای ممبگت 

 اااااااااااداب  کم در ذهزم جوالن میداد با ای  دو را  م ال  بود 

و برای اث ات  رت نخود  را بم در و دیوار م ز  می وبید 

وز شد.   و در تزایت شت 
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ت ااااااااااااااامیمم را گرتممنگوشر تییل را داخااااال کی م اتاااااداخمم و 

ساااااااااااااااپس همااااااتطور کااااام بااااام سااااااااااااااامااااات در خروسک دتت  قاااااد  

 اشمم گ مم: برمید

  

.  _خاتم  ختک کزیدنباید بر  جاب 
ن  تارصی برا  یم ماشی 

  

ون زد ...   بت 
 و از دتت 

 

 ۷۸#پارت_ 

 

در م ت  رسیدن بم مب دنبوشت  از هزار بار بم ش  زد  بود 

ااااااااااااااا شاااااااااااااااو  و از راتزااااد  ب واهم تااااا مرا باااام  ن مزصا تااااا از رتی 

وب  تاشااااااااااااااازاخمم و قوی   کم آموزشااااااااااااااا ا  برگرداتد.اما هربار تت 

 مم وادار  می رد تا م مم روی ت میمم مز    را تیم دان

وی  اااااااار بماتم و بم سااااااااامت مب ااااااااادی کم در ذه  داشااااااااامم شورا
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.و بم ای  ترتو  بود کم سااااااااااااااخ   ب د مبابل آموزشااااااااااااا ا  کزم

 موسیف  آزاد ابمکار ا  ماد  بود . 

  

ن داشااات و پای دیگر  سااااز  در ایل کم یک پایم خز  ج و رتی 

اخمم و بم سمت را روی شاتم ا  اتد خب  کشیدننبزد کی م

 ورودی آموزش ا  قد  برداشمم. 

 

آموزشااااااااااااااا اااا  بزرگ و زن ااااب  بودنباااا دکوراسااااااااااااااایوبن خاااا  کااام 

ا مماال آزاد برا   از مدت ها ق ل برتامم رنزی کرد  بود.با 

ایز م تززا یک روز از اتمما یم ا    گذشااااااااااااااات اما شااااااااااااااا وغ 

ن اب بودن ن ااااا ک تضاااااا نشاااااان مدا با اسااااامب ا  میداد کم از همی 

 توجیه روبرو شد  بود.  قابل

  

 _ب رمایید خاتمنمیموتم  م مون کزم؟
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غرا تماشااااا کردن کراس داخیل آموزشاااا ا  بود  کم شااااایدن 

اتم ای اتکار  را بزم رن ت .بم سااااامت  ااااادا ش  ااااادای دخت 

چرخاتد  و با ثابت ماتدن ت اهم روی دخت  جوابن کم پشت 

ن نشااااا ااااامم بود تزمید    مایسااااار  کم ا مماال   با  اااااتیک مت 

 آموزش ا  باشد. 

  

ن ا  اااااااااااااااماااد .برای ل صاااب  در ذهزم  ج وتر رتمم و تزدیااک مت 

برای اتم اب   مات درست با خود    زجار رتمم و سپس با 

  دای آرا  گ مم: 

  

_برای مالقات با آقای ابمکار اومد نکجا میموتم شیداشاااااااااااااون 

 کزم؟ 

  

د ش تااا پااایم را بااا ت ااایه کاام شااااااااااااااااک و تردیااد در  موز  ن بر مت 

 اتداز کرد و سپس با ل  زد کوچش جواب داد: 
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_خونز  اگم برای ث ت تا  اومدی  باید ب م مماسااااااااااااا اتم آقای 

جو تیم پذیرنناما ما ایزجا اساامادهای توا  ابمکار شاا  اا هتن

 ال اد  و ماهری دارنم کم... 

  

 التم از شااااااایدن توتاااااای اب  کم مایل بم شااااااایدنشااااااان تبود  

اجاااز  تااداد  تااا جم اام ا  را باام پااایااان  رت  شرنااد  و  میااان

 برساتد. 

  

_خت  برای ث ت تا  ایزجا تو ااااااااااااممنبم دالیل شاااااااااااا  اااااااااااا باید 

ا شاااااااااااااااون رو ببیزمن ااااال مم زااام لط  کزیاااد و بگیاااد کااام کجاااا 

 میموتم ا شون رو شیدا کزم؟

  

 رتم آشکارا باخ  جا خوردن  شد.خود  را جمع و جور 

ن کرد و ب د با اخیم کم شو  ا  را چی 
اتداخمم بودنکوتا   شاااابن

 و شد جواب داد: 
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 _ک بم باال. 

  

آتبدر از مد  جواب دادن   ر ااااااااااااااام در آمد  بود کم دلم 

می واست ده  باز کزم و هر آتچم کم الیش شایدن  است 

را تثار  کزمنو خدا   دان ااااااااات کم اگر پای آموزشااااااااا ا  آزاد 

ایط ت بود تا  یل تیاز وسااااااااااط تبود ای   ار را می رد ناما در شر

 آرامشم را   ظ کزم. 

  

ت ا  آکزد  از خ  اتوت و  ر م را از مایسر گرتمم و ب د با 

قد  هاب  ب زد بم سمت را  پ م ای کم بم ک بم ی باال مزمیه 

 موشد قد  برداشمم و از پ م ها باال رتمم. 

  

بااا ورود  باام ک باام ی دو ندر یااک ل صاام خود  را در میااان 

باز و . مم یاتمم کم تیم دان مم  با درهای ت داد زنادی اتاا

 با     آزاد را در کدامشان شیدا کزم. 
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ن تااااخزم  بک هااادا دور خود  چرخیاااد  و باااا بااام دتااادان گرتی 

تال  کرد  تاااا ب زمم باااایاااد بااام سااااااااااااااامااات کااادا  اتااااا برو نامااا 

 ااااااادای سااااااااز آشااااااازاب  کم بم تاگزان سااااااا وت تضاااااااا را در هم 

تم اب م آمد و اشااااا  اااات مثل یک ترشااااامم ی تجات بم  مک

 را برایم آسان تر کرد. 

  

با ق  ک کم ب اکر شااایدن دوبار  ی  اادای ساااز  در ساا زم 

بک قراری می رد قد  هایم را بم ساااااااااااااامت اتاا سااااااااااااااوا داد  و 

پشاااات در ا  ااااماد .خو  شااااانس بود  کم در را  امل ت  اااامم 

بود و  اال میموان ااااااااااااااامم دزدی آتجا با  ااااااااااااااامم و تواخما  را 

 تماشا کزم. 

  

مم باز اتاا م ماکاتم بم داخل ش  کشااااااااید .با در تی الیاز 

دیدن  کم روی  اازدیل نشاا اامم بود و درساات مثل هموشاام 

 
گ
ن ساز  بودنل  زد بزری با چشم های . مم غرا در تواخی 

 تاخودآ ا  روی ل  هایم تب  . ت. 
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مثل دیواتم ها شااااااااااای مم ی تماشاااااااااااای ای  ت اااااااااااونر و ای  قاب 

  اااساااب  کم در چزر  و درنای ابود .قابک کم از او و ساااز  

د ساااااااااخمم   شااااااااد.قابک کم ت س از رنم های م  
ن ا  موز مت 

میدزدید و  ااااادایم را   برندنقابک کم برای م  زن اترن  قاب 

 دتیا بود. 

  

نشاتجاا   رکات آرشاااااااااااااااام ا  مموق   ن ب ااد از دقااایف  تواخی 

 بم پایان رسید.بک آت م چشم ها   را 
شد و  دای موسیف 

بم ونول  سااااااااااااااا   چ ااااااااااااااا اتد و برای  ابن ا  را باز کزد شوشااااااااااااااا

ل صااااب  تااام چزااادان کوتاااا  در هماااان  اااالااات مااااتاااد و م ن کااام 

 ماکان پشاااات در ا  ااااماد  بود  و میان دورایه ایز م قد  بم 

ی کم آمد  بود   داخل اتاا بگذار  یا ایز م از همان م ااااااااااااااات 

 برگرد  گت  اتماد  بود  را با خود  تززا گذاشت. 
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 ر پشاااااااات در اتاقم با  اااااااامم و ساااااااااز یز م یک تآزاد:خییل بم ا

 زدتم رو دزدی تماشا کزم خادت تدار . 

  

شایدن  دا   باخ  شد خایل شدن تم ق  م را بم وتوح 

ا  ااااااااااااااااااااااس کزم.مچم را گرتمااااااام بودنمچم را بک آت ااااااام     

چشااااااااااااااامااان  را باااز کزااد گرتماام بود و مرا در ابماادای بااازی کاام 

 مات کرد  بود. کو  و خیا  می رد  بک اتداز  در آن ماهر   

  

را  تراری برایم باق  تماتد  بودنتماشااااااااااااااااای شززابن اجرا   را 

هم تیم توان اااااااامم اتکار کزم.پس بم تاچار قد  بم داخل اتاا 

گذاشااااااامم و بم او کم  ماکان با چشااااااام های . ااااااامم بم سااااااااز  

 ت یم داد  بود تزدیک تر شد . 

  

 م _ق ااااااد  دزدی تماشااااااا کردن تبودنتبط تمی واساااااامم مزا

 خمامون .شم. توا
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 ۷۹#پارت_ 

 

باالخر  چشم ها   را باز کرد.شوشابن ا  را از ساز گرتت و 

با چرخاتدن ش  بم سااااااااااامت م نتت  ت ا  م ااااااااااامبیم  را بم 

 چشم های م  دوخت. 

  

ن باشااااااید کم مزا م تو ااااااایدن    اگم وسااااااط ساااااااز  آزاد:مطمی 

 زدتم هم   اومدی  داخل اتاا مزا م تبودی . 

  

دن ساااااااز  بم پایم ی  اااااازدیلناز جا ب زد با سااااااتر گ ت و ب د 

شاااد و با چزد قد  آرا  بم سااامت م  آمد.مباب م ا  اااماد و با 

ل  زدی کم تززا روی ل  های او زن ا بم تصر   آمد ادامم 

 داد: 

  

 آزاد:هدیم ا  بم دسامون رسید؟ 
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ن یک تای  درساااااااااااااااات مثل خود  ل  زد زد  و با باال اتداخی 

 : ابروهایم جواب داد 

  

باا اااااااامنباااااااااباااااااات ااااااااال هااااااااای زناا اااااااااب  کاااااااام تاارساااااااااااااااامااااااااادیاا  ازتااون _ 

 ممزوتمنهرچزد کم هزوز تمیدوتم مزاسبا  سر بود . 

  

یش از دسااااااااااااااات ها   را داخل جی  شااااااااااااااا وار  ترو برد و با 

 دست دیگر  بم گوشم ای از اتاا اشار  کرد و سپس گ ت: 

  

آزاد:شااااااااااما برای اتمما یم ی آموزشاااااااااا اهم ال ترساااااااااامادی نبک 

ان تمی رد . اگم لطادبک بود    مون رو جتک

  

ی کاااام باااام آن اشااااااااااااااااااار  کرد  بود را دت ااااا   بک م طیل م ااااااااااااااات 

کرد .ت اهم کم بم گوشااااااام ی اتاا کشاااااااید  شااااااادنبا دیدن  ال 
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هاب  کم خود  برا   ترساااااااااااااااماد  بود  و  اال او آن ها را در 

 اتاق  تگم داشمم بودن بیبما ت س کشیدن را از یاد برد . 

  

م برا   ترساااااااااااااااماد  بودتدناو تززا ال هاب  کاز میان تما  ال 

های مرا در اتاق  تگم داشااااااااااااااامم بود و دروغ بود اگر میگ مم 

 ای   ار  ق  م را ت رزاتد  بود. 

  

د تال  کرد  تااا  ن بااا وجود آشاااااااااااااااوبک کاام درون وجود  موز مت 

ااااااااااااااد رتمار کزمنت اهم را دوبار  بم سااااااااااااااامت او  خادی و خونرا

 چرخاتد  و گ مم: 

  

اوتاب  کم برای اتمما یم ال  برای همم ی _خج نپس شااااااااااما 

 ترسمادننال می رساید؟ 

  

کزایم ا  باخ  خزد  ا  شااد.قد  ج وتر گذاشاات و همرا  

 با رنز کردن چشم ها   جواب داد: 

 .  465



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

  

آزاد:تاااااااام برای هماااااااامنرصتااااااااا برای اون هاااااااااب  کاااااااام کرتاااااااادار  

م اااااااااااااامبیم برای ایز م بموتم بم  .یجور رشااااااااااااااو  ی غت  ن تو اااااااااااااای 

 رها  ب شوتمشون. سمت   وی کرتدا

  

دیاااادن ل ا  آتباااادر بااااامز  بود کاااام تموان ااااااااااااااامم در برابر خزاااا

مباومت کزم.اما همزمان با خزدیدننابروهایم را بم نشااااااااااااااااتم 

ن هم بااااخااا   ی بااااور ت ردن  را هاااا   بااااال اتاااداخمم.همی 

شااااااااد تا ت س خمیف  ب شااااااااد و پس از چزد ل صم ساااااااا وت با 

  دای آرا  تری بگوند: 

  

بااااااار   را زدن یاااااام بزاااااااتاااااام برای دو  آزاد:تبط می واسااااااااااااااامم

 باهاتون داشمم باشم. 

  

ن  .همی  ن جم م ی کوتاه   اقن بود تا خزد  آرا  آرا  از همی 

 
گ
روی لاااا  هااااایم پااااا  شاااااااااااااااود و جااااا   را باااام ل  زااااد  مرتش
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ن ت اهم را از چشااااااااااااامان  داشاااااااااااامم  بدهد.بک آت م قدرت گرتی 

باشاااام قد  ج وتر گذاشاااامم و سااااپس درساااات مثل خود  با 

 بک ش اهت بم تجوا تبود جواب داد :   داب  کم

  

 اتم اب کردی . _ظاهرا کم بزاتم ی خوبک رو 

  

ی بودتد کم دلم می واست در آن  راسا   را های بوشت 

ل صم بم او بگونم.می واسااااااااااامم بگونم کم از ای  بزاتم تراشر 

ن  ا  خوش المنمی واسمم بگونم ا ال م  هم مزمصر همی 

ار اویل کم دید  بودم  اتمصار بزاتم ا  بود نکم از همان ب

ن هم   ب   بدون مزا م را   کشی  د . همی 

اما تما  می واسمم هایم با شایدن  دای تییل کم مثل یک 

مزمااان تاااخواتااد  در اتاااا شیچیاادناز ذهزم شر کشااااااااااااااایاادتااد و از 

 شزجر  ی باز اتاا پا بم ترار گذاشازد. 

  

؟   تییل:آبجک خزان تو ایزجا چیکار می  ن
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و تاامیداتم ت اهم را از چزر  ی آزاد گرتمم و ش  را  اچار بم ت

چرخاتد .ت ر می رد  کم تبط قرار اسااااااااااااات با تییل بم خب  

روبرو شاااااااااااااو  اما با دیدن برساااااااااااااا  کم هماتزد برز زهرمار در 

 کزار  ا  ماد  بود  بیبما جا خورد . 

  

ت اااه  باام م  و آزاد جوری بود کاام ات ااار مچمااان را در یااک 

قمل گرتمم است.خبوس و ت خ و خ  ک و  امال بک   زم ی 

. را  ش اهت بم برسا  آ
گ
 هموشش

  

_گوشاااوت رو توی آموزشااا ا  جا گذاشااامم بودینگ مم شااااید 

 .  بز  تیاز داشمم باشر

  

بااا  اااااااااااااااادای آرا  گ مم و باام دت ااا  ای   رتم موبااای   را از 

ون کشید  و بم سما  گرتمم.تورا بم سممم آمد و  کی م بت 

 گ ت: با گر 
گ
مزدی ن گوشر از دسمم با شر  تی 
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تییل:چرا ز ماااااات کشااااااااااااااایاااااادی قربوتاااااات بر ؟خود  میومااااااد  

 میگرتمم . 

  

 بک اخمیااار ش چرخاااتااد  و باام آزاد ت ااا  کرد .اگر میگ مم کاام

نب کاام برای دیاادن او باام ایزجااا آمااد   تاام برای پس دادن گوشر

 بود  خییل بد موشد مگر تم؟ 

  

د و ل  زد ت  م در جواب ت اهمنل  ها   را رو  ی هم ترر

مم ای ت ون م داد.ات ار کم می واسااات با ایما و اشاااار  بم و تی

م  ب زماتد کم او هم از تیمم  ار  ماتدن مکالمم مان چزدان 

 ت. خوش ا  تو 

  

برسااا : ش با تی یم خزان خاتمنتیازی تبود اتبدر بم خودتون 

 ز مت بدیدنمیمون اید گوشر رو با شیک ب رساید. 
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هایم بک اخمیار در هم کشااااااید  شاااااادتد و ت اهم چرخید تا رو اب

د.ل  زدی کم بر ل  داشت از تصر   چزر  ی او را هدا بگت 

ن بود و  اااالااات ت ااااه   اااالم را باااد می رد  .جوری ک زااام آمت 

ت اهم می رد کم ات ار   دان ااااااااااااااات گوشر تییل را بزاتم کرد  

م ما بود  تاااا بااام ایزجاااا بیاااایم و آزاد را ببیزم.مثااال پ ویسااااااااااااااا کااا

مجر  را هز ااا  ارتکاااب جر  گرتماام باااشااااااااااااااااادنمثاال قااا ن کاام 

 کم گزاهکار بودن مجر  را ق ل از شااااایدن دتاخیم ا  داد  

 د. باش

 

 ۸۰#پارت_ 

 

ن اکراا  ار داشااامم گ مم ش راهم گوشر   _ز م   تبودنهمی 

 تییل رو هم ت ون   بد . 

  

دروغ گ مم و او آشاااااکارا بم دروغم توشااااا زد زد.خ ااااا ک شاااااد  

لرز  دساااات هایم هم شاااادید تر از ق ل شااااد  بود.بم  بود  و 
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گر تمیموان اااااامم ماتدن در آن تضااااااا را ت مل لط  برسااااااا  دی

م کزم.ای  بود کم  با ل  زدی م زویع بزد کی م را روی شات

 ا  م کم کرد  و با  داب  آه مم گ مم: 

  

 _دیگم بزت   م  بر نباید برگرد  آموزش ا . 

  

را دیگری بزتم یااااا آت اااام ای  را گ مم و ساااااااااااااااپس بک آت اااام  

ن اتاااداخمم و باااا   اااداقااال از آزاد خااادا اااات ن کزمنش  را پاااایی 

.پ م ها را خجوالتم قد  هاب  ب زد و شنااااع از اتاا خارز شد 

و بک توجم بم ت ا  مم ج  مایساااااااااااار از پشاااااااااااات ش گذاشاااااااااااامم 

ون زد .   آموزش ا  بت 

  

 اااالم آتبااادر دگرگون بود کااام ا  ااااااااااااااااااس می رد      ت س 

رایم ساا ت شااد  اساات.خود  هم تمیدان اامم کشاایدن هم ب

تاااااداز  روی  اااااالم تااااااثت  مزفن   کااااام چرا برسااااااااااااااااااااا  تاااااا ای  ا

ی    گذاشاااااااااااااااتناما هرچم کم بودنهرچبدر کم زمان بوشااااااااااااااات 

 .  471



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

کزار او بوشت  و بوشت  برایم آزار دهزد    گذشتن بودن در  

 شد. 

  

 التم ت س خمیف  کشاااااااااید  و ت اهم را بم ماشااااااااای ن کم بزا بر 

خود  مزمصر برگشازم ماتد  بود دوخمم شو  از خواسمم ی 

دار نامااا ق اال از آت اام بمواتم قااد  آت اام قااد  باام ساااااااااااااااما  بر 

دو  را بردار  شاااااااااااایدن  ااااااااااادای برساااااااااااا  از پشااااااااااات ش در جا 

 م کرد. مموق 

  

 برسا :خزان خاتمنیم ل صم... 

  

اتگشمان دسمم بک اخمیار مشت شدتد و پاهاب  کم ا  مادن 

نرتمزااااااد تااااااا بااااااا تمااااااا  توان از او دور را اتم اااااااب کرد  بودتااااااد 

و ن    شااااااااااااااوتد.تمی واساااااااااااااامم با  اااااااااااااامم و با او هم  ال  شاااااااااااااا

تمی واسااااااااااااااامم بااداتم کاام چرا و باام چاام دلییل باام دت ااالم آمااد  
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می واسااااااااااااامم برو نبرو  و تا آخر دتیا از او دور اسااااااااااااات.تبط 

 شو . 

  

 برسا :خزان وا  ا. 

  

در  اسااااااااااااااامم را بدون آوردن پ اااااااااااااااوتد خاتم بم زبان آورد و م 

وندن و دور همان ثاتیم یخ . ااااامم.پاهایم قدرتشاااااان را برای د

ن هم بم او تر ت داد تا تا  م  شدن از دست دادتد و همی 

رد و ماتزد یک کو  مبابل ی کوتا  میاتمان را پشااات ش بگذا

 م  قد خ م کزد. 

  

ت اه  کرد نهمان مردی بود کم تییل دیواتم وار خاشااااااااااااب  

ی  ل صااااام در کزاااااار تییل   بودنهماااااان مردی کااااام باااااایاااااد در ا

بودنپس چرا  اال مبابل م  ا  اااااااااااااااماد  بود؟از جان م  چم 

  واست؟می
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 _نشاید  بگید خزان خاتم. 

  

اا ی بزدان بود.می واسااامم شااامشااات   ل زم بم شدی یک خصا

را برا   از رو ببزد  و بم او ب زماتم کم  ف  برای  ااااااااااامییم 

 رتمار کردن با م  تدارد. 

  

دیدن آزاد اومد  بودی  بزاتم بودنبرای برسااااااااااااااااا :گوشر تییل

 ایزجا مگم تم؟

  

از سوال  آشکارا جا خورد .آتبدر کم برای ل صاب  ترامو  

در وجود  تز ماااااام کرد  کااااااام تواتااااااااب  بااااااام تاااااااا  قااااااادرت تک م 

اساات.مات و مبزوت بم او خت   ماتد .چطور میموان اات بم 

 خود   ش شرسیدن ای  سوا  را بدهد؟

  

 اااال بم چم  ف  ای    دار ؟تمی زمم ا_ای  بم شاااما چم رب

سید؟  سوا  رو میتر
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 ااااااااااااااااااادایم بک اراد  باااااال رتماااام بود.آتباااادر خ ااااااااااااااا ک بود  کاااام 

اهمیت تداشت.و  ا  مادتمان در میان جم یت ذر  ای برایم

سااااااااااااااایااد او هم باام ای  موتاااااااااااااااوع اهمی    البماام کاام باام تصر تمت 

بدهد.بک توجم بم خ اااا اتوت م  یک قد  ج وتر گذاشاااات و 

 با همان ل   آرام  گ ت: سپس 

  

برساااااااا :تو     ای  آد  رو هزوز درسااااااات تموشااااااازاشنچطور 

 مم زم از  خوشت اومد  باشم؟

  

نز شااااااادن بود.برای آت م کز لم را از دسااااااات  اااااااتک  در ا  لتک ت 

وع باااام داد و بیااااداد ت زم برای ل صاااام ای کوتااااا   تاااادهم و شر

د  و ب د همرا  با ت س خمیف   اااااااااااااار پ   هایم را روی هم ترا

  مم: گ
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_آقا برساااااااااااااااا ناوال م  رو تو خطاب ت زیدنیاد  تمیاد بزمون 

اجاز  ی  اااااااامییم شاااااااادن رو داد  باشاااااااام.ثاتیانم  ن ااااااا ت بم 

داشاااااااامم باشااااااااام باز  ای   آقای ابمکار  یسااااااااا تدار نکم اگر هم

موتااااوع بم شااااما رب  شیدا تمی زم.تمی زممنشااااما ا ااااال چم 

 م  دارند کم بم خودتون جرات دخال
گ
ت تبیسااااااااااااااار توی زتدی

 خواهر تااات ن 
گ
نااک زتاادی میاادی ؟جز ایز اام قرار  در آیزااد  شر

 م  باشید؟

  

 را هاااایم  التاام ا  کرد  بودتاااد.دساااااااااااااااا  را بااام ساااااااااااااااماات 

گشااااااااااااااامان  پشااااااااااااااات گردن  را گردن  برد و همزمابن کم با ات

لمس می رد ت اااه  را برای ثاااتیاام ای باام ساااااااااااااااماات دیگری از 

 بگوند: خیابان دوخت ق ل از آت م دوبار  بم م  ت ا  کزد و 

  

 برسا :خزان... 
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ابروهایم را کام برا   بااال اتاداخمم تزمید کام باایاد  رت  را 

 ا الح کزد. التم شی تکان داد و سپس ادامم داد: 

  

برسااااا :خزان خاتمنشااااما برای م  مزمیدنتمی وا  کم خدای 

 ت رد  یم وقت... 

  

اتم میان  رت  شرند :   بک  تک

  

ایزکارها رو اتجا  میدی  یا  _آقا برسااا نتمیدوتم شااما از خمد 

اق اااا مموجااام تو اااااااااااااااایاااادناماااا م  تمی وا  برای شاااااااااااااااماااا مزم و 

باشاااااااااااامندر واقع تمی وا  هیا توع ارت ایط با شااااااااااااما داشاااااااااااامم 

ن روزها وق   توی خوتم   نش مم باشم .تمی وا  یش از همی 

  یم تاشزاس یم پاکت از خ س های م  و شما برا  ب رسمم 

س ای  رو داشااااااااااااااامم و تزدید  کزمنتمی وا  هر ل  صم اسااااااااااااااات 

 خاتم بوب  از ای  خ س ها 
ن باشااااااااااااااام کم اگر تییلنتراز یا مزی 

ن چم ات اق  می مم.تمی وا  شااما بم هیا بزاتم ای تز  کم دیبتک
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باشاااااااااایدنتمی وا  با شااااااااااما هم  اااااااااا  ت باشاااااااااامنتزمیدن ای  

 س مم؟ موتوع اتبدر براتون

  

 ات ار کم ا اال  ال  از  را هایم را نشااید  باشاد بم س
گ
ادی

 شرسید: 

  

 برسا :تگرات مون تبط بابت خ س هاست؟

 

 ۸۱#پارت_ 

 

هاااز و واز ت اااه  کرد .ی  ن تمااا  دالییل کاام برا   ردی  

برا   اهمیت تداشااااااازد؟ی  ن او از ایز م کرد  بود  ذر  ای 

یک روزی آن خ س ها بم دسااات تییل برسااازد ذر  ای واهمم 

 تداشت؟چطور مم   بود؟
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دان ااامم باید چم    بود  کم دیگر تیمآتبدر در شاااو  رتمار 

بگونم.همیزبدر   دان اااامم کم دیگر قادر تبود  برسااااا  را بم 

خمم ببیزم.ای  چشم آن مرد م بو  و آرا  کم ساببا   شزا

مرد در پس ظاااهر شر از آرامشااااااااااااااا  رازی را  مااال می رد کاام 

 سیایه ا  ذر  ذر  برای م  آشکار   شد. 

  

 یدا کردی؟ تییل:برسا  جان؟کی م رو ش

  

شاااااااااااااااایدن تاگزابن  ااااااااااااااادای تییل باخ  شاااااااااااااااد تا هردو ت ا  از 

نم و بم سااااااااااامت تییل ش بچرخاتیمنکیسااااااااااا کم با  ی دیگر بگت 

ماااا ا  ااااااااااااااامااااد  بود و ت ااااه  را میااااتماااان تاااا ااااااااااااااا ااام ی  یم از 

 میچرخاتد. 

  

با دیدن  ترش تاشزاخمم در ثاتیم ای ق  م را ترا گرتت.ترس 

ا ا  ماد  باشد و تما   را از ایز م از خییل مدت شو  آتج
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هاااایماااان را شاااااااااااااااایاااد  بااااشااااااااااااااااااد آتبااادر قوی بود کااام بااام را    

 . ا از پای در بیاورد میموان ت مر 

  

ید قربوتت بر نداشااااااامم بم خزان برساااااااا :ب  شاااااااید کو  کشااااااا

خاتم ارصار می رد  کم برسوتمشون آموزش ا نچون ز مت 

 کشیدن و ای  همم را  اومدن تا گوشر تورو برگردوت . 

  

رویعن کاااام را اااات تر از آب خوردن روی زبااااان  جاااااری د از 

.ش چرخاااتااد  و مااات و شاااااااااااااااااد  بود تبرن ااا شاااااااااااااااااات در آورد 

ل  زد  را بم چزر  زد  بود مبزوت بم او کم دوبار  ماسااااک 

.ای  مرد دو و بااااا خشاااااااااااااااش باااام تییل ت ااااا  می رد خت   شاااااااااااااااااااد 

 ش  ی   بود؟

  

  باشاااااد تییل سااااااد  تر از هموشااااامنات ار کم  رت  را باور کرد

زوی برسااااااا  ل  زدی زد و بم ساااااامممان آمدندسااااااا  را دور با

ن ت اه  بم م  گ ت:     بم کرد و سپس با دوخی 
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آبجک خزانناجاز  بد  برساااااااااوتات  تییل:برساااااااااا  راسااااااااات میگم

مزد  ت موشم.   آموزش ا نایزجوری مزم  مت  شر

  

 ا  جی  ب شاااام و ش بم 
گ
دلم می واساااات از ای  همم سااااادی

ذار .شک تداشمم آتبدر کورکوراتم بم برسا  کو  و بیابان بگ

روز روشاااااااااااا    گ ت آساااااااااااامان  اخمماد داشاااااااااااات کم اگر او در 

ت  را تاااااااییااااااد تااااااارنااااااک اساااااااااااااااااااات تییل هم بک چون و چرا  ر 

می رد. ا  میموان ااااااامم چشااااااامان  را رو بم  بیبت برساااااااا  

 باز کزم. 

  

ن مزمصرممنبم شما ز مت تمید .   _تم ممزوننماشی 

  

ماااات بااااا اشااااااااااااااااااار  ی کوتاااااهم سااااااااااااااا بااااا  اااااااااااااااااادای آرا  گ مم و 

نهردو ت رشان بم آن سمت ش چرخاتدتد.  ن  ماشی 
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تمی واسااااااااامم بوشااااااااات  از آن در کزارشاااااااااان بماتم.تمی واسااااااااامم 

و تماشااااااااا کزم کم چطور برساااااااااا  بم را    در چشاااااااامان بماتم 

تد و دروغ   گوند و او را ا مش ترض می زد.اگر  ن تییل ز  مت 

ن  مدری از  را هاب  کم چزد ل 
صم شو  میاتمان کوچ ت 

رد و بد  شااد  بود داشاامم همیزجا شمم ا  را برای تییل روی 

ن بود  کااام  ن مم.اماااا هیا مااادری تاااداشااااااااااااااامم و مطمی  آب مت 

ن مدر  تییل  را هایم را باور بدو  تمی زدنهرچزد  ن داشاااااااااای 

کم شااااااک داشاااااامم با وجود مدر  هم ذر  ای از اخمماد  بم 

 . برسا   م شود 

  

رلاا  از آن هااا ی "خاادا اااتظ" آرا  زنای  بود کاام بااا زمزماام 

ن قد  برداشاااامم و بم م و  تا اااا م گرتمم و بم ساااامت ماشاااای 

 سوار شدن از راتزد  خواسمم تا  رکت کزد. 

  

ن و دور شاااااااااااااااادن از آن تضااااااااااااااااای سااااااااااااااایم و  بااا  رکاات ماااشااااااااااااااای 

 ماشزجنچشم هایم را . مم و ش  را بم  زدیل ت یم داد . 
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ید چم  ار کزم از خود  خ ااااا ک بود ناز ایز م تیم دان ااااامم با

تمیموان ااااااامم  ار درسااااااات را از  و چم ت ااااااامییم بگت  ناز ایز م

  ار غ ط تمایز دهم خ  ک بود . 

  

کیس بود؟ش  وت واقیع ا  کدا    برسا   امکار واق ا چم

بود؟مردی کم خاشااااباتم تییل را دوساااات داشاااات؟یا مردی کم 

م  یاتم و دور از چشم تییل اکراا م    پ کید و دروغ بم 

 همر  میداد؟ خورد 

  

گیج شد  بود نتیاز داشمم واق یِت برسا  را با کیس درمیان 

 یس بگذار  و از او  مک ب واهم اما جرات  را تداشممنهیچ

اکراتم تبود کم بم قدر  اقن بم رازداری ا  اخمماد داشااااااااااااااامم 

باشاام.خ ااو ااا کم  اال پای تییل وسااط بود و میدان اامم کم 

 م  بک اتد
گ
از  روی ای  دخت    اااااااااااااااااس تما  آد  های زتدی

 بودتد. 
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از ای  هااا گااذشاااااااااااااااماام پااای ا  اااااااااااااااااسااااااااااااااااات خود تییل در میااان 

 بو  از  د و اتداز    ن اااااااااااا ت 
گ
بم بود.خشااااااااااااش و وا. اااااااااااامش

ی را برایم دشوار می رد.   برسا  ت میم گت 

  

دلم می واساااات روبروی  باشاااا زم و بم او بگونم کم خاقالتم 

اتم تجات بد  تر ت ا  ک نچشم هایت را از ای  خشش کورکور 

.مردی کم خاشاااب  ه ااا   یک جای  ار   ن و  بیبت را ببی 

؟خجی    لزگدنچطور قادر بم دیدن    تو   

 

ن ای   را ها بم بزای تابودی تییل اما میدان ااااااااااااااامم کم   گ ی 

 خزد  ها   
گ
تما    شدتد.بم بزای خامو  شدن هموشش

اااااااااااد  ای کم کم ق ل از  و بازگشااااااااااااا  بم ج د همان دخت  اترا

 می رد. آمدن ب
گ
 رسا  در وجود  زتدی
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بزابرای  چار  ای جز ساااااااااااکت ماتدن تداشاااااااااامم.الاقل تا زمابن 

و مدری برای اث ات  کم ذات واقیع برسااا  برایم آشااکار شااود 

 را هاااایم شیااادا کزم.تاااا آن زماااان بااام تااااچاااار باااایاااد  ااااااااااااااابوری 

 می رد . 

 

 ۸۲#پارت_ 

 

  و تما  روز  را با ذه ن کم درگت  برسااااا   امکار و  را ها 

را رتمارهای تااااااااد و تبیضاااااااا  بود گذراتد  بود .آتبدر ت ر  

مشااااااااااااا و  خود  کرد  بود کم تما  سااااااااااااااخات  ضاااااااااااااور  در 

  واس شرب  م و گذشمم بود.  آموزش ا  بم شوسر و 

  

مدا  بک آت م از خود  اخمیاری داشااااااااااااااامم باشااااااااااااااام برای مرور 

 را هاااااااا   بااااااام ذهزم رجوع می رد  و دوباااااااار  و دوباااااااار  

مربوط بم او   شاااااااااااااادتد را کزار ی دیگر    قط ات پازیل کم

 چید  تا ب کم بم تایجم ای کم می واسمم برسم. 
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ندلم می واساااااات آن دلم می واساااااات کم اشااااااا ا  کرد  باشاااااام

کیس کم دچار سوا ت بت  شد  و  را ها و رتمارهای برسا  

.می واسمم آتبدر ت ر کزم را اشا ا  برداشت کرد  م  باشم

ایت بم ای  تایجم برسااااام کم برساااااا  همان و ت ر کزم تا در تز

آد  خوب و درساااااااااااا   اساااااااااااات کم از ابمدای دیدن  ت ر  را 

گران تییل و ق اااااا  و می رد .ایزطوری دیگر مجبور تبود  ت

رو   باشاااااااامنایزطوری  داقل تززا کیساااااااا کم مورد شزن  

قرار   گرتااات خود  بود  و م  بااام خوبک از پس خود  بر 

   آمد . 

  

می رد نهرچبدر کم در شیا چبدر کم تال  اما تیم شاااااااااادنهر 

د  تیم شاااااااااد کم تیم  ن و خم ذهزم میدوند نبم هر دری کم مت 

ود کم یک جای  ار برساااااا  شاااااد.خب م بم ای  تایجم رساااااید  ب

 امکار خجی    لزگد و ق اااااااااااااد تداشااااااااااااات کم از خبید  ا  

 رصا تصر کزد. 
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قط ات پاز  ت ونری بک تب  و  امل از مردی م ت  نموقر 

اشااااش شوشاااام را نشااااان میدادتد کم از بودن تییل در کزار  و خ

 را ن و خوشااااااااااا ا  بود.اما بم م و آت م پاز  را بزم  امال 

ن مم ت اااااااااااااااونری از مردی دو روندروغگو و خجیاااااا  در  مت 

ذهزم تب    . ااااااااااات کم مدا  برای بودن در کزار م  بزاتم 

های وایه   تراشید و  د و هشماد درجم با ت ونری کم از 

 ترسیم کرد  بود ت اوت داشت.  خود 

  

لیوان چای ا  را از روی  اتت  برداشااااااااااااااامم و هماتطور کم بدتم 

د  از ی داغ  را میان اتگشااااااااااااااامان هموشااااااااااااااام ش  اااااااااااااار د  می را

خاتم خارز شااد  و بم سااال  برگشاامم.کبش م مو  روی  ن آشااتر

م ل روبروی ت ونونون نشااااا ااااامم و با چ ااااا اتدن لیوان بم ل  

 ید . هایم مبداری از چای را توش

  

ر  ن برایم رصن ااااااااااااااا  ااااااتای  از زماااااابن کااااام بااااام یااااااد داشااااااااااااااامم مصا

داشاااااااااتناگر می واسااااااااامم دقیش تر بگونم از زمابن کم دسااااااااات 

هایم بم لرز  دچار شاااااااد  بودتدنی  ن تبرن ا ت ااااااا  بوشااااااات  
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 ا .بزاااابرای  سااااااااااااااااااا  هاااا بود کااام از لاااذت خوردن قزو  
گ
زتااادی

ن چاااای برایم مااااتاااد  بود کااام آن را هم بااام  م رو  بود .همی 

 مزخرا و باید  مرتگ   توشاااید  سااامور شزشاااکد
گ
.چم زتدی

 خ مم کززد  ای. 

  

ن  باام خ س هااای تااامرت ک کاام از یااک سااااااااااااااااااخاات شو  روی مت 

.همان خ س هاب  کم خ اایل رها شااان کرد  بود  خت   شااد 

آن خکاس تاشاااااااااازاس از م  و برسااااااااااا  اتداخمم بود و برای م  

 ارسالشان کرد  بود . 

  

ن بااااااااا جاااماااع کااردن م و هااامااازمااااااااالااایاااوان را کااازاااااااااری گااااااااذاشااااااااااااااااامااا

ن خم کرد  و یش از خ س ها را  زاتوهایمنبدتم را سااااااااااااااامت مت 

 کذاب  
نخ یساا برداشاامم.خ یساا از م  و برسااا  در آن مزمابن

کم بم وتاااااااااااااوح   توان اااااااااااات هر ب ززد  ای را بم اشااااااااااااا ا  بک 

 اتدازد. 
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ن برگرداتد  و ایا ار خ س دیگری کم مربوط  خ س را روی مت 

 د را برداشمم و بم آن خت   شد . پمان   شبم قرار  اقن شا

تا ق ل از ای نقادر تبود  تا هدا تاشااااااااااااازاش کم پشااااااااااااات ای  

خ س هااااااا و ت    هااااااای مرموز شززااااااان شااااااااااااااااااااد  بود را در  

کزم.مدا  از خود    شرساااااااید  کم چم کیسااااااا مم   با م  یا 

 برسا  ش دشم ن داشمم باشد؟ 

 آرا  و بک دردش ی  
گ
ود  کم برای خبا شااااااااااااااازاخ   کم از زتدی

ساخمم بود  داشمم امکان تداشت کم کیس ب واهد مرا آزار 

بدهد.پس ا مماال هرکیس کم پشت ای  قضایا بود بم برسا  

 ارت اط شیدا   کرد. 

  

سااااااااااااااببا زمابن کم ای  اتکار بم ذهزم خطور   کرد با خود   

گ مم کم امکان تدارد مردی مثل برسااا  دشاام ن داشاامم باشااد 

 ا  را خراب کزد.از تصر  برساااااااا  مرد آرا   کم ب واهد 
گ
زتدی

و بک آزاری بود کم تمیموان اااات ارت ایط با ای  قضاااایم داشاااامم 

 باشد. 
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ا  بم دسااااااااات آورد  اما  االنبا شااااااااازاخت جدیدی کم از برسااااااااا

بود  تصر  دچار ت یت  شااااااااد  بود.ایز م چرا درساااااااات از زمابن 

 ا  گذاشااااااامم بود درگت  ای  بازی 
گ
شاااااااد  بود  کم او پا بم زتدی

ن بود.   برایم شک بر اتگت 

  

ذهزم شر بود از اید  های مم اوت.شااااااااااااااااید ای  خ س ها  ار 

م شاااااااوقم ی ساااااااابش برساااااااا  بودتد کم کیسااااااا از وجود  ختک 

ید هم پای دشااااااااام ن دیرنزم در میان بود کم   تداشااااااااات.شاااااااااا

 برساااااا  و تییل را بزم برنزد 
گ
.یا شااااااید خواسااااات با ای   ار زتدی

ا  شززااااان شااااااااااااااااااد  بود کاااام م  از پشاااااااااااااااااات ای  خ س هااااا شیاااا

تزمیدن  خاجز بود نشاید هرکیس کم پشت ای  ماجرا بود 

ی را بم م  ب ز ن ماتد.یا شاااید ق ااد داشاات درمورد برسااا  چت 

 هم... 

  

زد شااادن  ااادای توتی ی شااا  گوشر ا  ماتع از ای  شاااد کم ب 

.خ یساا کم در دساات داشاامم را شاااید هایم را بم پایان برساااتم
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ن گذاشااااااااااااام ن بم م ل روی مت  ن گوشر از روی مت  م و با برداشااااااااااااای 

 ت یم زد . 

 

 ۸۳#پارت_ 

 

با دیدن شیامش کم از سااااااااامت یک شااااااااامار  ی تاشااااااااازاس برایم 

ار در هم کشااااااااااااااایااد  ترساااااااااااااااماااد  شااااااااااااااااد  بود ابروهااایم بک اخمیاا

شدتد.از آتجاب  کم شمار  ا  را اتراد زنادی تداشازد بزابرای  

 ظاهر شاااادن یک شاااامار  ی تاشاااازاس روی  اااا  م ی گوشر 

 برایم  یم خجی  بود. 

  

ن کوتایه کم ترسماد  شد   بک م طیل شیامک را باز کرد  و می 

 بود را بم آرا  زنر ل  خواتد . 

  

 م تمو  موتد" "مماس اتم    ت امروزمون تیم
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شااازاخمم .شااازاخما  برایم ت دیل شاااد  بود بم را ت ترن  

 :  ار دتیا.تاخودآ ا  ل  زد زد  و بک م طیل برا   توشمم

  

 "شمار  ی م  رو از کجا آوردی ؟" 

  

و شیا  را برا   ارسااا  کرد  و با چ اا اتدن گوشر بم چاتم ا  

اتم برای جوا.  اتمصار کشااید .پاسااخ دادن     مت  از بک  ااتک

 چزد ثاتیم کو  کشید 

  

"از خاواهرتون خاواه  کارد  کاااااااام شاااااااااااااااامااااااااار  تاون رو بزم 

 " ن  بد نامیدوار  تارا ت نشد  باشی 

  

از تییل گرتمم بود.ماتد  بود  با چم بزاتم    ا  را پس شااااااااااااااامار 

ای توان اااااااااااامم بود او را را ن بم دادن شاااااااااااامار  ا  کزد.شااااااااااااک 
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بود از سااااااااااااوا   تداشاااااااااااامم کم با ای   ار  ذه  تییل را شر کرد 

ن تر اااااااااااااااااااات باااااا  هاااااای بزرگ و کوچاااااک کااااام قرار بود در اولی 

 شرسیدنشان دیواتم ا  کزد. 

  

 گرتمید؟"   " ار خا  داشاید کم شمار    رو 

  

برا   توشااااااااااامم و ارساااااااااااا  کرد .اما بم م و ارساااااااااااا  شیا  از 

ترساااااااامادن  پشاااااااایمان شااااااااد .خزاِن ا مشنآخر ای  دیگر چم 

م  تیم دان ااامم برای چم ساااوایل بود کم شرساااید  بود ؟ی  ن 

شاااامار  ا  را گرتمم بود؟ات ار کم خود  آن کیساااا تبود  کم بم 

ن نشان داد  بود .   او چراغ ستک

  

  آیه کشید  و بم    م ی گوشر ز  دست خود  التم از 

.ظاهر شااادن شیامک ب دی ا  روی  ااا  م خییل کو  زد 

 ت شید. 
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 "مم زم تردا همدیگم رو ببیایم؟" 

  

ن هم  خواسااااااااااااااامام ا  را خییل کوتاا  و رصنااااح بیااان کرد و همی 

بااااخااا  ل  زااد زدتم شاااااااااااااااااد.مثاال یاااک دخت  توجوان ذوا زد  

صاااام ای تاااااماااال  ااااد از ل کرد  و بپاااااهااااایم را روی م اااال جمع  

 برا   تایپ کرد . 

  

خص باید آموزش ا  باشمنب د از اون  ۵"م  تردا تا ساخت 

 وقمم آزاد " 

  

شیااا  را ترساااااااااااااااماااد  و ایا ااار جوا.  از دت ااات ق اال شنااااع تر 

 بود. 

  

"خاااااالیااااامنپس تردا زماااااان و مکاااااان  رو بااااااهااااااتون همااااااهزاااااگ 

 "  می زم.بم امید دیدارنشبمون ب ت 
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 اام پشاااااااااااااااات ش هم خواتااد  و در ااایل کاام چزااد مرت شیااام  را 

"گت   میان دو رایه ترساااااامادن "بم امید دیدار" و "شاااااا  ب ت 

"را  اتماد  بود  در تزایت ت اااااااااااامیمم را گرتمم و "شاااااااااااا  ب ت 

 برا   ارسا  کرد . 

  

ت یساااااااااا کم تما  مدت بک اراد  در ساااااااااا زم   س کرد  بود  را 

ون ترساااماد  و با کزار گذا ن گوشر م کم بت    ل  زدی زدشااای 

وع بم جمع کردن  ن خم شاااااااااااااد  و شر و ساااااااااااااپس بم سااااااااااااامت مت 

 خ س ها کرد . 

  

.دلم تمی واسااات تردا می واسااامم امشااا   یم زودتر ب وابم

وع کزم.ب د از سا    شر
گ
 و خواب آلودی

گ
را با یک دتیا خ مش

ن روزی بود کااااام برای ترا رسااااااااااااااایااااادن  هیجاااااان  هاااااانتردا اولی 

  . بمکار بودون آزاد انو ای  هیجان را مدیداشمم
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 ۸۴#پارت_ 

 

 ااااااااااااااابح روز ب اادنزمااابن کاام از خواب بیاادار شاااااااااااااااااد  برخالا 

وع روز  اشایاا داشمم.   روزهای دیگر برای شر

 

ا  اااااااش تم ق  م توند میداد کم امروز قرار اساااااات برایم روز 

ن و هیا کیسااااااا  اااااا بم تردی باشاااااااد کم هیا چت  خا  و مز صا

 قادر بم خراب کردن  ت واهد بود. 

  

دین ااااااااااااااا  اااااااتاااااام ا  را  اااااااماااااال خورد  وزهااااااای خااااااابرخالا ر 

بود نبرای آت اااااام تمااااااا  روز را ش ااااااا  بماااااااتم دو  گرتماااااام 

بود نتاک تااک ل اااس هااایم را بااا وساااااااااااااااواش کاام  مت  از خود  

شاغ داشااامم اتم اب کرد  بود  و با هر سااا    کم بود اتدی 

 آرا   روی  ورت رتگ شرند  ا  نشاتد  بود . 
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ن شاااااااااااااااو  کااام امروز قر باااا تراز تمااااس گرتمااام بود   ار تاااا مطمی 

تو اااااااااااااااااات ی اااادیگر را ببیایم و زمااااابن کاااام از بودن  در جمع 

ن شااااااااااااااااد  بود  بم بزاتم ی دیر اری ا  در  دوسااااااااااااااامان  مطمی 

د.   آموزش ا  از او خواسمم بود  تا تما  روز با م  تماش تگت 

  

ز   دان ااااااااااااااامم کاام اگر ب اادا  بیباات را   تزمیااد   ااااااااااااااااابک ا

  و  توان مم ری ک شایدن سوادسمم شا    شد اما تیم

 جواب های بک پایان  را بم جان ب ر نالاقل تم برای امروز. 

  

ن بار   زنر دسااااامم تما  شااااادنبرای هزارمی 
 ار  کم با بررش دتت 

اتم بم سااااااااااااااااخت روی دیوار ت ا   ش  را باال گرتمم و بک  اااااااااااااااتک

ااااا   بود و ای  کرد .ساااااااخت چزار و چزل و شزج دقیبم ی خصا

در آموزشااا ا  باق  ماتد  ربااع زمان تا پایان  ار   ی  ن تززا یک

ی از آزاد تبود.   بود اما هزوز هیا ختک
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قرارمان ای  بود کم او زمان و مکان دیدارمان را برایم شیامک 

 کزدناما هزوز هیا شیا  از سمت او درناتت ت رد  بود . 

  

وع کرد  بود  بم سااااازارنو ساااااازی.شااااااید  ذه  تاآرامم باز هم شر

رتمم بودنشاااااااااید هم یاد  بود  قرار امروزمان را یاد  ا اااااااااال 

اااااااا شااااااااد  بودنشاااااااااید هم  ار مزم تری  اما از دیدن م  مزصا

داشت و ش  آتبدر ش وغ بود کم ترامو  کرد  بود کا ل 

 شدن ختک امروز را بم م  ختک دهد. 

  

 تیم دان اااااااامم باید چم  ار کزم.از یک کرا دلم می واساااااااات

مت را   شیامک ب رسمم و از سخود  دست بم  ار شو  و ب

دیگر امان تمی رد  کم ای   ار درسااا   باشاااد.ی  ن اگر برا   

مزم بود خود  پا شو  میگذاشااات دیگرنمثل د شااا  کم پا 

ی را بم  ن شو  گذاشاامم بودنلزو  تداشاات کم م  ب واهم چت 

 او یاد آوری کزم. 
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کم ساخ   شو  از خاتم  التم آیه کشید  و آیزم ی کوچش  

ن برداشااااااااااااااامم و مباااباال ی قرض گرتماام بود  را از تااارص  روی مت 

 ااااورتم تگم داشاااامم.ا  اااااس کرد  کم چزر  ی آرا   شااااد  

ا  درست مثل یک دلبک از درون قاب آیزم بم م  توش زد 

تد.  ن  مت 

 

 باخ  اتوت دسممایل را از داخل باکس 

ون کشااااااید  و ر  ل م را پا  کرد  .ا ااااااال دساااااامما   اغذی بت 

با آرا   دید  د ؟مگر او دت ات ق ل مرا چرا آرا   کرد  بو 

 بود کم  اال برا   ترال ورال کرد  بود ؟ 

  

تااارصی:ِاوا چرا ر  لبمون رو پااا  کردی ؟خییل بزمون میومد 

 کم. 

  

 .  499



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

با شااااااااایدن  اااااااادای خاتم تارصی ت اهم را از آیزم گرتمم و بم 

اتاا   شااااااااااااااد  او کم با دو لیوان چای در دساااااااااااااات ها   وارد 

 چشم دوخمم. 

  

 _روی  ورتم سزگی ن می رد. 

  

بااا باادخ ف  جواب داد  و او بااا ل  زاادی ج وتر آمااد و یش از 

ن گذاشااااااااات.لیوان دیگر  لیوان های چای را مبابل م  روی مت 

را باام ساااااااااااااااماات  اااااااااااااااورت  برد و شو  از آت اام باام لاا  هااا   

 برساتد گ ت: 

  

رو براتون  تااارصی:چون هیچوقاات آرا   تمی زیااد ای   س

  تداشاااااااامم باشاااااااام س شااااااااما م  اگم یم روز آرا دار ناما برخ 

ی  ممنا اااااااال اخمماد بم ت  ااااااامو بم  ل از  ن  س می زم یم چت 

 دست مید . 
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بااام چزر  ا  دقیش شااااااااااااااااااد .خط چشااااااااااااااام  را آتبااادر دقیش 

کشااااااااااااااید  بود کم ات ار برای کشاااااااااااااایدن  خط ک  گذاشاااااااااااااامم 

اا می  رد  کاام بود. اااال کاام ب ی  شو  آمااد  بود بااایااد اخت 

بدون آرا   دید   یاد تداشاااامم کم هرگز او را  ش با او بود.بم 

باشم.البمم شاید اگر دست های م  هم بم ای  درد بک درمان 

مبمال تبودتااااد م  هم میموان ااااااااااااااامم باااام را    روی چزر  ا  

آرا   باشااااااااااااااااتمناما هربار ای  دسااااااااااااااات ها آتبدر  ار را برایم 

ر دار  سااااااااااامت سااااااااااا ت می ردتد کم ت ااااااااااامیم میگرتمم تا خم

 و . آرا   کردن تر 

  

آیه کشااااید  و دوبار  بم ساااااخت ت ا  کرد .خبربم ها تززا د  

اا تا ااا م داشاااازد.دیگر  دقیبم تا رسااایدن بم سااااخت شزج خصا

ن شاااااااااااااااد  بود  کم قرار تو ااااااااااااااات از آزاد شیامش درناتت  مطمی 

ن  ت میم ای  بود کم بم خاتم برگرد .   کزمنبزابرای  بزت 

  

می رد ن و جور  از جا ب زد شد  و هماتطور کم کی م را جمع

 رو بم خاتم تارصی گ مم: 
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 _م  دیگم برمیگرد  خوتم خاتم تارصینیکم خ مم  . 

  

 بااام لیوان چااااب  کااام برایم آورد  بود اماااا دساااااااااااااااااات 
باااا تاااارا   

 ت ورد  باق  ماتد  بود ت ا  کرد و گ ت: 

  

تااااااااارصی:ای بااااااااابااااااااا  ااااااااداقاااااااال چااااااااایا مون رو مای وردی  یکم 

 خ مگیمون در بر . 

  

 ون   داد  و ب ااد از آت اام ب اااکر و ک ااااااااااااااایل ت ل  زااد م و 

چای از او تشااااااااا ر کرد نشب ااااااااامم خدا ات ن کرد  و با قد  

ون زد .   بت 
 هاب  آرا  از دتت 

  

 بیبا  تااام دلم برای آزاد تگران بود .ت ر ایز ااام شااااااااااااااااااایاااد 

را   اتماد  باشد مثل خور  بم جاتم اتماد  بود ات اا بدی ب
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ن   ااا  رابطام مااان را آتبادر و را مم تیم گااذاشاااااااااااااااات.اما درخی 

تزدیک و  ااااااااااااااامییم تیم دید  کم ب واهم بم او زتگ بزتم و 

ا وال  را جونا شاااااااااااااااو .در تایجم تززا   توان ااااااااااااااامم امیدوار 

 باشم کم  ال  خوب باشد و ات اق  برا   تی ماد  باشد. 

 

 ۸۵#پارت_ 

 

 

ون زد نشااا ویعن و ش و  ااادای  از در ا ااایل آموزشااا ا  کم بت 

دان از آموزش ا  دور تبود گو  هایم را خیابان ا یل کم چز

 آزرد. 

 

 التم و بک  و  م آیه کشید  و ب د قد  هایم را کج کرد  

تا م ااات  خیابان را در شو  بگت  ناما در همان ل صم شاااایدن 

در گو  هایم شیچید   دای آشزاب  کم از تا  م ای تزدیک

 باخ  شد تا مثل مج مم خشکم بزتد. 
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 آزاد:سال . 

  

آشاااااااکارا بم ساااااااالمت گو  هایم شاااااااک کرد  بود   کم در ایل

ش چرخاتد  و م ااااات   ااااادا را دت ا  کرد .شاااااک تداشااااامم کم 

اشااااااااااا ا  شاااااااااااید  بود  اما ت اهم کم روی چزر  ی آشاااااااااازا   

شاااد شاادتد و ثابت ماتد چشاام هایم بم اتداز  ی دو ت   ش گ

 تاباوری  ل وجود  را ترا گرتت.او ایزجا چکار می رد؟ 

  

  ایزجا...  _سال نشما 

  

 اااااااااادای آرامم در اتمزای جم م ا  خامو  شااااااااااد زمابن کم او 

 کم 
گ
ن از سااااااتماتم ی مشاااااش رتش ل  زدی زد و با تا ااااا م گرتی 

 بم آن ت یم زد  بود چزد قد  ج وتر گذاشت. 
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آزاد:گ مم بودید ساااااااااااااخت شزج  ارتون تمو  موشاااااااااااامناما هزوز 

 ه ت دقیبم تا شزج موتد . 

  

خاات مجر ا  باام  ااااااااااااااا  اام ی سااااااااااااااااا هماااتطور کاام ت اااه  را 

دوخمم بود با ل   شاااااوسن گ ت و ب د دساااااا  را اتداخت و 

 ت اه  را دوبار  بم  ورت م  داد. 

  

 _آدرس آموزش ا  رو چطور شیدا کردی ؟ 

  

د   در ااااااایل کاااااام هزوز هم در شاااااااااااااااو  دیاااااادن  باااااام ش میتک

کزجکاواتم شرساید  و او با کشیدن اتگشمان  پشات گردن  

 جواب داد: 

  

  خواهرتون. :از آزاد 
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بک اخمیار بم خزد  اتماد .امان از دساااااااااااااااات تییلنبک آت م م  

بااااااااداتم هم شااااااااااااااامااااااااار  ا  را باااااااام آزاد داد  بود و هم آدرس 

آموزشااا اهم را.شاااک تداشااامم کم از ت اااور آشااازاب  م  و آزاد 

اتم مزمصر رساااااااااااایدن    ااااااااااااابک ذوا زد  شااااااااااااد  بود و بک  ااااااااااااتک

ا از زنرزبان تر ااااااا   بود تا بمواتد جواب تما  ساااااااوا  ها   ر 

ون ب شد.   م  بت 

  

ت اه  کرد .تیم دان اااااااااااااامم کم دقیبا از ی ایزجانپشاااااااااااااات در 

ن ایز م اتمصار  آموزشااااااااااااا ا  مزمصر  ا  اااااااااااااماد  بود اما دان ااااااااااااای 

ن  بود.   آمدتم را کشید  بود برایم شت 

 

چم ت رهاب  درمورد  کرد  بود نچبدر تدان اامم گزاه  را 

دو او با مردهای شاااااااا اااااااامم بود ن    تا مرت م ی مبا  اااااااام ی 

در  باااز و ترامو   ااار هم در ذهزم شو  رتماام بود ندر ااایل 

کاام او تمااا  ماادت ایزجااا مزمصر  ا  اااااااااااااااماااد  بود تااا غااات مت   

 کزد.وای بر م . 
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آزاد:امیدوار  از ایز م بک ختک اومد  دت المون تارا ت نشاااد  

 . ن  باشی 

  

د  ااااااااااادا   کم در گوشااااااااااام شیچید اتکار  پایان یاتمزد.با ل  ز

 ش تکان داد  و گ مم:  کوچش برا  

  

 . _تارا ت کم تمنسورپرایز شد 

  

ن را برایم باز  آرا  خزدید و ساااااااااااااااپس هماتطور کم در ماشااااااااااااااای 

 می رد جواب داد: 

  

 آزاد:پس تون مم بم هدتم برسم. 
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و ب د کزاری ا  اااااماد و با اشاااااار  ی دسااااات از م  خواسااااات تا 

د  و سااوار ماشاایا  شااو .ل  هایم را آرا  رو  ی ی دیگر ترار

ن شااااااااااد .بوی خطر  ب د قد  ج و گذاشاااااااااامم و سااااااااااوار ماشاااااااااای 

ن را شر   کرد  بود و مشاااااااااامم را ق ب     تزد  اتاقک ماشااااااااای 

.بک اخمیاار چشااااااااااااااام هااایم را . ااااااااااااااامم و همرا  ت س خمیف  داد 

بم رنم هایم کشااااااااااااااید .چبدر ای  خطر را دوساااااااااااااات  خطر  را 

 داشمم. 

  

شااااااااام هایم را باز با باز شااااااااادن در سااااااااامت راتزد نبک م طیل چ

ن موشااااااااد ت ا  کرد .ت اهم را با  کرد  و بم او کم سااااااااوار  ماشاااااااای 

ن  ل  زد کوچش جواب داد و سااااااااااپس با روشاااااااااا  کردن ماشاااااااااای 

 شرسید. 

  

ن برنم؟   آزاد:خ نجاب  ه ت کم دوست داشمم باشی 
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د    بود لااذت میتک
.تیم از ایز اام ایزباادر م ااادی آداب و م ت 

ا خاتم ها را اتبدر خوب ب د دان ااامم بم لط  مادر  رتمار ب

بود یااا روابط ق یل ا نامااا هرچاام کاام بود از او یااک مرد ایااد  

ا    ساخت. آ    و قابل ا ت 

  

آدرس  اتم ی دتج و خ وب  کم خییل از آموزشااااااااااا ا  تا ااااااااااا م 

ی تداشاااااااااات را ب ن را   بازگو کرد  و بم را  اتمادیم.خود  چت 

د  کااام ب ااااکر موق یا  د ن ر مکاااان تگ مااام بود اماااا  ااادس مت 

.م  هم را ت تبود نبزابرای  های ش وغ خییل را ت ت اشد 

ن  اتم   اب برای هردونمان بود. یک  اتم ی دتج بزت 

 

 ۸۶#پارت_ 

 

 

 . ت ر می رد  قرار امروز رو یادتون رتمم باشم
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و او با ابروهاب  باال رتمم از ت ج  و خزد  ای بک  دا گ مم 

 ت اهم کرد. 

  

رسیدن ساخت شزج ؟تما  روز رو مزمصر آزاد:یاد  رتمم باشم

 خص بود . 

  

ن  بود.آتبدر   رت  برای وجود ت خ م  بو  از اتداز  شااااااااات 

ن ب رساامم تا  ن را پایی  کم  س کرد  تیاز دار  شااوشاام ی ماشاای 

 گرتمم ا  ب ورد.  یم هوا بم  ورت گر  

  

 را  کم م ت  چزدان کوالبن هم تبود با مکالمات کوتا  و 
باق 

ی شااااااد.ات ار کم هردونمان تیم دان ااااااایم کم   وشاااااام ای  سااااااتر

 مان قرار گرتمم بود را آب کزیم. چطور باید کو  یجن کم میات

 

ن شیاد  شااااادیم و   شااااااینهردو از ماشااااای 
با توق مان مبابل  اقن

  برداشااااایم.با ورودمان بم تضااااای بم ساااامت ورودی  اتم قد
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دتج و آرا   اتم بوی مطبوع قزو  در ثاتیم ای مشااااااااااااااااممان را 

ر کرد.بک آت م  رقن میاتمان رد و بد  شاااااااااااود هردو همزمان ش

ن بم شزجر  را برای ن ن اتم اب کردیم و تزدیک ترن  مت  شااااااا ااااااای 

 ای  اتم اب مشت   تاخودآ ا  باخ  ل  زد زدتمان شد. 

  

چااک کردن مزو و ث اات سااااااااااااااا ااار  هااایمااان دقااایش ب اادی باام 

گذشااااااااااااااات.او قزو  ی تر  سااااااااااااااا ار  داد و م  بم یک چای 

کرد  و در تزایتنچشاااااماتمان بم ی دیگر دوخمم   سااااااد  اکم ا 

 شد. 

  

 آزاد:خ ... 

  

ن سااااااااااااا وت شو  قد  شاااااااااااااد  بود  از ایز م او برای شااااااااااااا  ااااااااااااای 

ن بم ی دیگر ق ل  خوش ا  شد .دست های لرزاتم را زنر مت 

کرد  و مشااااااااااااماقاتم اتمصار کشااااااااااااید  تا او  اااااااااااا با  را ادامم 

 دهد. 
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 تیم درسمم؟ آزاد:ت ر می زم باید درمورد خودمون  را بز 

  

ا باال شرساااااید و م  بک هوا توشااااا زد زد  و یش از شااااااتم هایم ر 

 اتداخمم. 

  

ن با آد  های جدید  _تمیدوتمنراساااااا  م  توی ارت اط گرتی 

 خییل مزارت تدار نامیدوار  شما مزارت داشمم باشید. 

  

ن یش از  در جوابم ابروهاااا   را بااااال اتاااداخااات و باااا گاااذاشااااااااااااااای 

ناتگ ن شااامان  را با رنمیم موز وار و آرا  دسااات ها   روی مت 

ن  رکت داد.ای   رکا  را  از شاااااااا ک کم در رسااااااااموران روی مت 

دیاااد  بودم  در ذهزم تگااام داشااااااااااااااامااام بود نات اااار کااام یش از 

خادات  بودنو خجی  بود کم ای  خادت  بم ت اهم جذاب 

   آمد. 
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ی ه ت کم دلمون ب واد درمورد م  بدوتید؟  ن  آزاد:چت 

  

 ود تا برا   ابرو باال ب زداز . ار توبت م  بشرسید و ایا 

  

مون و  رتم ای کم تو  ت الیت دارن  _تبرن ا بم جز اسااااااااااااااام

وع کزم بم ساااااااااااااااوا   ی ازتون تمیدوتم.اگم ب وا  شر ن دیگم چت 

 شرسیدن ا مماال تا تردا کو  می شم. 

  

جوابم باخ  شاااد بم خزد  بی مد.بک آت م ت ا  م ااامبیم  را 

د باال  ن مممایل کرد و از چشااااااماتم بگت   تزم ا  را بم ساااااامت مت 

 تم ا  جواب داد: با مشت کردن اتگشمان  زنر چا

  

آزاد:م  باااا  ماااا  میااال میموتم تاااا تردا همیزجااا .شااااااااااااااا زم و باام 

 سوا  هاتون جواب بد . 
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ی   گذشاااات بوشاااات  جذب او   شاااد .از  هرچم زمان بوشاااات 

اخمماد بم ت یسااااااااااااااا کم در  ااااااااااااااادا   و تک تک   مات  موز 

ن  د خوشااااااااااااااام   آمااد.ب ااد بود چطور بااایااد خود  را در د  مت 

ن  اااااا  پاااااا   را از هیا کرا مبااااااب   بگزجااااااتااااا د و در خی 

 مرزی تراتر تگذارد. 

 

همان مرد بال  و پ مم ای بود کم میموان ااااااااااااااات بم اتداز  ی 

اااا توجوان شاااااور و شااااایطزت در چشااااام ها   داشااااامم  یک پرا

ن  ا   را ها   ک  ماتم  را بزتد و در خی 
ل باشد.م ت 

کززد  ت اشااااااااااااااازد.و برای م ن کم یک خمر از تما  مردها ترار 

 نمالقااات بااا او یااک تبطاام خط  باام   اااااااااااااااااب   کرد  بود

 آمد. 

  

ساااااام جواب ها    ترجیح مید  بدون ایز م سااااااوایل بتر
_بوشاااااات 

رو بگت  .آد  ها هموشااااااااااام بزت  از هرکیساااااااااا از پس تو ااااااااااای  

 ش  یاشون برمیان. 
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 زااااای تزمیاااادن  رتم ش گ مم و او بااااا ل  زااااد کوچش باااام م

ون تکان داد   کوتا  م   کرد و ساااااااااااااااپس همرا  با بت 
.ل صاب 

 ترسمادن بازدم  گ ت: 

  

سااالم و یش  ۳۸آزاد:. اایار خ ...م  آزاد ه ااممنآزاد ابمکارن

از د  سااااا و ااااات برتر جزان.پدر و مادر  هردو ایرابن بودن اما 

 م آشاااااااازا شاااااااادن و هموتجا هم ازدوازخارز از ایران با همدیگ

ایران بااام دتیاااا اوماااد  و تماااا  کردننبزاااابرای  م  هم خاااارز از 

زتاااااادگیم رو دور از ایزجاااااا گااااااذروتااااااد .هرچزاااااد کاااااام بااااام لط  

خاتواد  ی مادرنم و خ ااااااااااااو ااااااااااااا پدربزرام تون اااااااااااامم  امال با 

ترهزگ ایران آشااااازا باشااااام و زبان تارش رو بدون مشاااااکل یاد 

 بگت  . 

  

 بام  ماک پادربزرام باا دتیاای موسااااااااااااااایف   ۳از 
گ
 آشااااااااااااااازا سااااااااااااااااالع

زو ااات توا ال اد  ای شاااد نتوازتد  ی م روقن تبود اما ونول
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ن ساااااااااااااازی کم تواخما  رو یاد گرتمم  ن هم اولی  بودنبرای همی 

ونول  بود.اماااا ب اااادهاااانوق    یم بزرگت  شااااااااااااااااااد  باااام اتم ااااب 

 خود  ونول  سل رو بم خزوان ساز ا  یم اتم اب کرد . 

  

کاااااااام از  ااااااااا  دقیبم را باااااااام چزر  ا  دوخماااااااام بود .زمااااااااابن  ت

د ل  زد تاخو  ن دآ ا  روی ل  پدربزرگ  و سااااااااااااااااز   را مت 

ها   تب    . تنات ار کم ای  دونروش  ترن  و با ارز  

 ا  بودتد.اما برایم خجی  بود کم چرا ای  
گ
ترن  تباط زتدی

ل  زاااد را زماااابن کااام از پااادر و ماااادر   را   زد روی لااا  

 تدید  بود .  ها  

  

 مادرتون چزدان خوب تو ت.  _ات ار رابطم تون با پدر و 

 

 ۸۷#پارت_ 
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دن آرا  لاا  هااا   روی ی اادیگر  اااااااااااااار بک هوا گ مم و او بااا ترا

شو  از آت اام شااااااااااااااااااتاام باااال  ل  زااد خ  شاااااااااااااااکیل ت ون م داد 

 ب زدازد و بگوند: 

  

آزاد:مادر  رو سااااااااااااا  ها شو  از دساااااااااااات داد نوق   کم خییل 

ن  بچاااام بود .و  بااااا پاااادر  هم ارت اااااط خااااا  تاااادار .برای همی 

دار  کم با اکر  ی خا  از پدر و مادر توی ذهزم وجود تخ

 یادآوری  بموتم ل  زد بزتم. 

 

 او را هم درساااات ماتزد م  از 
گ
.پس زتدی چم داساااامان آشاااازاب 

ن پاادر و مااادر م رو  کرد  بود.بی ود تبود کاام تااا ای   داشااااااااااااااای 

ا  بزرگ اتداز  با او ا  ااااااااس را    داشااااااامم .یک وجم اشااااااات 

 میاتمان وجود داشت. 

  

ن سااا ار  هایمان روی  با تزدیک شااادن ونت   اتم و قرار گرتی 

ن  بممان برای دقایف  کوتا  مموق  شد.هردو با ل  زد  ن مت 
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و  اااااااااداب  آرا  تشااااااااا ر کردیم و ساااااااااپس ت اهمان را بم تزجان 

 های چای و قزو  ای کم مباب مان قرار گرتمم بود دوخمیم. 

  

 کردی ؟ _ 
گ
 پس تما  ای  سا  ها تززا زتدی

  

ن  ب د از ل صاب  ساااااا وت کزجکاواتم شرسااااااید  و او با برداشاااااای 

 تزجان قزو  ا  جواب داد: 

  

ن الم یل کم داشااااااااااامم تبرن ا  آزاد:ب اکر شااااااااااا  م و اجراهای بی 

تما  زتدگیم رو مشاااااا و  ساااااا ر بود نو خ  مماساااااا اتم وق   

 اتم اب می  ن 
گ
ن سااااااااااااااا ش رو برای زتدی  باید شیامدها  چزی 

 کردن هم یش از رو هم بپااااااذیرینتززااااااا بودن و 
گ
تززااااااا زتاااااادی

 شیامدهاشم. 

  

مبداری از قزو  ا  را توشاااااااااااااااید و ساااااااااااااااپس با ل  زد کوچش 

 اتاتم کرد: 
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آزاد:البمااااام امیااااادوار   ااااااال کااااام قرار  ایران بموتم و برای یااااام 

مدت دساااااااااااااات از ساااااااااااااا ر کردن بردار نای  تززاب  هم بم پایان 

 ترما  و آرو  رو تجربم ک
گ
 زم. برسم.دلم می واد یم زتدی

  

ای  را گ ت و سااپس ت ا  تاتذ  را بم چشاامان م  دوخت و 

ی گرتت.بم تاب یت از او دساااااااااات ج  و ل  زد  رتگ بوشاااااااااات 

برد  و تزجان چایم را برداشااامم. واسااام را شااا  داتگ جمع 

کرد  بود  تا م ادا لرز  دسااااااااااااامم باخ  شاااااااااااااود چای برنزد و 

خدای ت رد   ااااا زم ی مضااااا ش را برابر چشااااام های او رقم 

.امااا در  مااا  ت جاا  دسااااااااااااااااات هااایم امروز در آرا  ترن  بزتااد 

وتع مم اشان قرار داشازد.بم دالییل تاشزاخممنای  مرد تم 

زا با  ضاااااااور  مرا مضاااااااطرب تیم سااااااااختنب کم آرامیسااااااار تز

 تو ی  تاپذیر بم وجود  البا   کرد. 

  

 _پس ت میممون برای ایزجا موتدن قط یم؟ 
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د آه ااااااااامم شرساااااااااید  و او بک آت م ت اه  را از چ شاااااااااماتم بگت 

ن برد. ش  را باال و پ  ایی 

  

 آزاد:هر ل صم ای کم میگذر  قطیع تر موشم. 

  

م اام ا  و تاام ل    را هااا  نهیچ اادا  تاام ت اااه نتاام ج

ن ت اااااه  بااام  خااااادی تبودتااااد.ات اااار کاااام تال  می رد بااااا دوخی 

چشااام هایمنغت  م ااامبیم بم م  ب زماتد کم م اک  شززابن 

 تما  جمالت  م  ه مم. 

و م  بااام خب ثااااتااام ترن  شاااااااااااااااکااال مم  ناز ایز ااام تصااااهر کزم 

د .   مموجم دو شز و بودن  را ها   تیم شو  لذت میتک

  

برای کیس کم تما  خمر  رو توی دتیای ش ویعن و شزرت _ 

 ترماااا  یکم خجیااا  بااام تصر 
گ
ن یااام زتااادی گاااذروتاااد نخواسااااااااااااااای 

سم.   مت 
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بم چرخ  تزجان چای میان اتگشااااات های کشاااااید  ا  خت   

تیم دان ااااااااااااااامم کم هدا ت اه  لرز  تام  اااااااااااااااوس شااااااااااااااااد. 

اتگشااااات  یاداار مادر  کم در اتگشااااات   بم ی  دساااااماتم بود یا 

 دتماب  می رد. دست راسمم خو 

  

ب د از ل صاب  ساااا وتنشاتجا  ت س آرا  کشااااید و جواب 

 داد: 

  

 رو رد می زم 
گ
آزاد:برای مردی کم بم زودی مرز چزل سااااااااااااااالع

 آرو  خییل هم
گ
ن یم زتدی خجی  تو ت.ت ر می زم  خواسی 

 کردن توی دتیااااااای شر هیاااااااهوی 
گ
ب ااااااد از سااااااااااااااااااااا  هااااااا زتاااااادی

د   یم آرام  رسااید  باشاام کم برای خو  شاازرتن اال وقا 

 ب ر . 
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بک اراد  بم  رت  ل  زد زد .می واساااااااامم بم او بگونم کم تم 

 را رد   
گ
باااام خزوان مردی کاااام باااام زودی مرز چزاااال سااااااااااااااااااالع

خمر  را رصا آرام   کزاادنب کاام باام خزوان مردی کاام تمااا 

ب شاایدن بم آد  هاب  مثل م  کرد  اسااتنم اام ش بک کران 

 ترن  آرام  دتیاست. 

 

کم با قدرت اتگشااامان نبا سااااز  و هتن    می واسااامم بداتد 

چطور مرا م اااااااااااخ و شااااااااااایدای خود  سااااااااااااخممناما در تزایت 

ن ش  بم چرخ  چای داخل  ن اتداخی  سااا وت کرد  و با پایی 

 . تزجاتم خت   شد 

  

 ...ت ر می زم  اال توبت شما باشم. :خ اد آز 

  

سااااااا وب  کم برای ل صاب  میاتمان شاااااااکل گرتمم بودنشاتجا  

و شاااااااااا  اااااااااامم شااااااااااد.بک آت م ش  را باال بگت   ل  با  اااااااااادای ا

 زنرنزم را بم دتدان گرتمم و در هیاهوی اتکار  غرا شد . 
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 اااال دیگر توباات م  بود تااا ده  باااز کزم و برای او از خود  

 ای کااام پشااااااااااااااااات ش مبگون
گ
.از خود  و گاااذشااااااااااااااامااام ا  و زتااادی

ق اااااااااااامت دردتا  ماجرا ایزجا بود کم م  گذاشاااااااااااامم بود .اما 

 م  برخالا او هیا تبطم 
گ
ن تداشااااااااااااامم.زتدی ی برای گ ی  ن چت 

ی روشااااااااااااااا ن تااداشاااااااااااااااااتنهیا ق ااااااااااااااااام ای برای ت رن  کردن 

 م
گ
 بودن    سااااااااااااااایاااا  یاااا تاااداشااااااااااااااااااتنزتااادی

گ
  تاااارا از هر رتش

ی هم تبودنساااااااا  ها بو   مط ش دچار خاک ااااااات 
گ
د کم بم بک رتش

 شد  بود. 

  

م  مثل او آد  های زنادی را تیم شااااااااااااااازاخممنبم شااااااااااااااازرها و 

 ا  در اتزوای 
گ
کشااااااااااااااورهای م م   ساااااااااااااا ر ت رد  بود نزتدی

ی سااااااخمم بود   از م  دخت 
گ
ن زتدی م و گذشااااامم بود و همی 

 ق م ای برای ت رن  کردن تداشت. کم امروز هیا 

 

 ۸۸#پارت_ 
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و همرا  ت س  از تزجاااااان چاااااای گرتممدر تزاااااایااااات ت ااااااهم را 

خمیف  ش  را باال برد .ت اهم را بم چشمان مزمصر او دوخمم 

ن آرا  شاتم هایم گ مم:   و با باال اتداخی 

  

ن زنادی برای ت رن  کردن تدار .   م  چت 
گ
 _مماس اتم زتدی

  

باخ  ت ج   شد.اما خوش  ماتم برای ایز م  رتم آشکارا 

د ارصاری ت ردنو م  باااااابااااات ای  بااااام  را زدن مجبور  کزااااا

کااااام  ااااااال در ذها     اااااار  از او ممزون بود .  دان ااااااااااااااامم

درساااات کزار اساااامم یک خالمت سااااوا  بزرگ بم وجود آمد  

بودنامااااا واق ااااا دلم تمی واسااااااااااااااااااات کاااام بااااا او از خود   را 

 غم بار و سیاهم کزم. بزتم.تیم خواسمم او را هم د
گ
 رگت  زتدی
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ا دوباااار  بااام سااااااااااااااامااات او برای آت ااام موتاااااااااااااااوع  ااااااااااااااا بمماااان ر 

تمناتگشااااااااااااااامااااااتم را زنر چااااااتااااام قالب کرد  و باااااا ل  زاااااد برگردا

 شرسید : 

  

 تااااااوی ایااااااران بااااااراتااااااون چااااااطااااااور _خاااااااا 
گ
...تااااااااا ایاااااازااااااجااااااااا زتاااااااادی

؟  ن ن  امال م مبر .شی   بود ؟تون می 

  

ود  تیاورد.با خزد  ات ار کم تبشم ا  را تزمید اما بم روی خ

 ای آرا  ش تکان داد و سپس جواب داد: 

  

اد:راسااااا   امال تمنهزوز توی همل اقامت دار  از اوتجاب  ز آ

 کم تمون مم خوتم ی مورد تصر  رو شیدا کزم. 

  

.مگر شیدا کردن یک خاتم چشااااااااام هایم از  رت  گرد شااااااااادتد 

 ی مج ل در تزران  ار س    بود؟ 
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خوتم ای   گردی ؟شیدا کردن یم  ات  _مگم دت ا  چم جور 

 س    تو ت. توی ای  شزر خییل هم  ار 

  

ل زم ت  یف  از شاااااوسن و کزایم بود و او ترجیح داد تا شاااااوسن 

 برداشا  کزد و با جوا.  کو  و ماتم کزد. 

  

آزاد: ار ساااااااا میم چون دت ا  یم  ات تمیگرد ندت ا  یم خوتم 

 ی واقیع میگرد . 

  

کزجکاواتم بم  اااااااااااااازدیل ت یم داد .تیم دان اااااااااااااامم ت رن   از 

تواتد باشاااد.در ت اااوراتم آد  هاب  یک خاتم ی واقیع چم   

 در خااااتااام هاااای مج ااال و ب
گ
زرگ خاااادت مثااال او تززاااا بااام زتااادی

داشاااااااااااااااازااادناماااا ات اااار ای  مرد  مر . ااااااااااااااامااام بود بااام بر هم زدن 

 ت ورات م . 
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 _یم خوتم ی واقیع؟ 

  

کم درگت  ترساااااااااایم خاتم ی موردتصر  در   شرسااااااااااید  و او ات ار 

 ذها  باشدنپس از اتدی س وت جواب داد: 

  

 توی 
گ
 توی آپارتمان ها خوشااااااااااااااام تمیادناز زتدی

گ
آزاد:از زتدی

ار  ن  شزر هم بت 
.خالقم ای هم بم خوتم های تجمالب  ش ویعن

 کزم کاام باام 
گ
تاادار .بوشااااااااااااااات  دلم می واد توی خوتاام ای زتاادی

را  مزبع آرام  باشم.یم خوتم ی جای شر زرا و برا بودن ب

 مموسط توی یم مزطبم ی آرو . 

  

اا می ر   ااااادقاتم باید  د  کم ای  مرد  دساااات از غات مت  اخت 

کردن م  برتمیداشااااااااااااااات.ت رن   از خاتم ای کم مد تصر  

بود  اااااااامال باااااااا ت اااااااااااااااوراب  کااااااام درمورد او داشااااااااااااااامم م اااااااایرت 

داشااااااااااااااااات.پس زماااابن کااام گ مااام بود بااام دت اااا  آرام  میگردد 

 ش ار تداد  بودن بیبت را گ مم بود. 
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ی شیااادا کردن خااااتااام ی ده  بااااز کرد  تاااا بااام او بگونم اگر برا

 ماااک دارد م    تواتم  م   کزمناماااا   موردتصر  تیااااز بااام

 دای زتگ خوردن گوشر ا  از داخل کی  ماتع از ای  شد 

 کم بمواتم  ال  بم زبان بیاور . 

  

پشااااات خط اسااااات یا تییلنزنرل   با ت ر ایز م ا مماال یا تراز 

ون آورد .ام ا با ثابت خذرخوایه کرد  و گوشر را از کی م بت 

ماااتاادن ت اااهم روی  ااااااااااااااا  اام ی گوشر باام ی  ااار  خشاااااااااااااااکم 

ن زد.شاااامار  ی تماس گت   تد  روی  اااا  م تی ماد  بود و همی 

برای م   اقن بود تا بداتم چم کیسااا پشااات خط اساااتنهمان 

 .  مزا م ل ز  

  

را در هم کشااااااید  و بک م طیل تماساااااا  را رد   التم ابروهایم

ی مضاااااااااااا را و بک .دیگر ق ااااااااااااد تداشاااااااااااامم بم تماس هاکرد 

 .  528



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

م  ن ا  پاساااااااخ بدهم و اجاز  دهم کم اخ اااااااابم را ماشااااااازج 

 کزد. 

  

ن گذاشمم و ت اهم را دوبار  بم چزر  ی آزاد  گوشر را روی مت 

دوخمم تا مکالمم مان را از ش بگت  ناما شو  از آت م بمواتم 

 ال  بم زبان بیاور   ااااااااادای زتگ گوشر مجددا در تضاااااااااای 

 ب زمان شیچید. 

  

 یدی ؟ واب تمآزاد:ج

  

زمابن کم تردید  را برای پاسااخ دادن بم تماس دید کزجکاواتم 

شرساااید و م  بک اخمیار با ل  زدی م اازویع ش  را بم نشاااتم 

ن برد  و سااپس مضااطرب و خ اا ک دساات  ی تایید باال و پایی 

ن برداشااااااااااااااامم.اگر ایا اار  ج و برد  و  دوبااار  گوشر را از روی مت 

بااااخااا  شااااااااااااااااااک و تردیاااد آزاد هم رد تمااااس میاااداد  ا ممااااال 

 . موشد نباید خونرد و خادی رتمار می رد 
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 ۸۹#پارت_ 

 

ای  بود کم بم آرا  از روی  اااااازدیل برخواساااااامم و با م ذرت 

 تا ااااااااااااااا م گرتمم و با قد  هاب  ب زد بم 
ن ن از اوناز مت  خواسااااااااااااااای 

خروسک  اتم بم را  اتماد .یط ای  زمان گوشر  ماکان ساامت 

ات ار کم ش   پشت خط هیا در  ا  زتگ خوردن بود و 

 ق دی برای پایان دادن بم تماس  تداشت. 

 

رس  بم م و خارز شدتم از  اتمندر تبطم ای کم دور از تت 

ن رتگ پاسااااااخ روی  آزاد باشاااااااد ا  ااااااماد   و ب د تورا خط ساااااااتک

 اااااااااا  م را لمس کرد  و با تزدیک کردن گوشر بم گوشاااااااااام با 

 خ  اتوت غرند : 

  

؟ _از جون م  سر می وای خو ن  بن ن  ؟چرا بزم زتگ مت 
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اتمصار داشااااااااااااااامم کم ایا ار هم هیا  اااااااااااااااداب  بم جز  ااااااااااااااادای 

سااا وت پاسااا گونم ت اشااادناتمصار داشااامم کم شااا   پشااات 

خط درسااااات مثل هموشااااام سااااا وت کزد و با سااااا وت  مرا بم 

 ب شاتدناما ایزطور نشد. 
گ
 مرز دیواتش

 

در گوشااااااام  ایا ار بم جای  ااااااادای سااااااا وتن ااااااادای آشااااااازاب  

  در آن م ی آشااااااااازاب  کم ات ار م اک شیچیدن ااااااااادای مردات

ل صاام م  تبود  امااا تمااا    ماااب  کاام باام زبااان   آورد را ق ال 

 شاید  بود . 

  

"گوشر تییل بزااااتااام بودنبرای دیااادن آزاد اوماااد  بودی ایزجاااا 

 مگم تم؟" 

  

 ااااااااااااداب  کم موشاااااااااااااید   اااااااااااادای تاااااااااااا ط شااااااااااااد  ی برسااااااااااااا  

 ی دیروزبودن داب  کم از مکالمم 
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  اااااااااماد  بودیم تااااااااا ط ل آموزشااااااااا ا  آزاد امان زمابن کم مباب

 شد  بود. 

 

اما...اما ای  چطور مم   بود؟چطور مم   بود کم یک ت ر 

 را هایمان را تاا ط کرد  باشااد؟جز م  و برسااا  کم کیساا 

آتجا تبود کم بمواتد  اااااااااااادایمان را تاااااااااااا ط کزدنپس  اال ای  

  دیروز را برایم مزا م چطور داشااااااااااااااات   مم بم   مم ی ب 

 د؟ پ   می ر 

  

"ای  بم شااااما چم رب  دار ؟تمی زمم ا ااااال بم چم  ف  ای  

سید؟"   سوا  رو میتر

  

ایا ار  اااااااادای خ اااااااا ک خود  بود کم در گوشاااااااام شیچید.با هر 

ایط م کم تر باام  ثااااتیاام ای کااام   گاااذشااااااااااااااااات واقیع بودن شر

د.ای   اااااادای تاااااا ط شااااااد  واقیع بودناما  ن  ااااااورتم سااااااییل مت 

 ا تیم دان مم. کیس پشا  شززان شد  بود ر   ایز م چم
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د  و در ایل کم  اار  را بک اخمیار میان اتگشااامان شد  ترا
گوشر

 آشکارا می رزند  از میان دتدان های ق ل شد  ا  غرند : 

  

؟چطور ای   اااااااااداها رو تااااااااا ط کردی؟ را  _تو ی ه ااااااااا  

 بزن کثاتت. 

  

مرا بااا  شو  از آت اام بمواتم جوابک بگت   تماااس پااایااان یاااتاات و 

و واز ی بک جواب تززا گذاشااااااااااااااات.هاز دتیاب  از ساااااااااااااااوا  ها

گوشر را از گوشااااااااااااااام دور کرد  و بااااااام  ااااااااااااااا  ااااااام ا  خت   

ن م  بود.   شد نهدت  تززا بزم رن ی 

  

تاا ااری تاااااااااگاازااااااااان باااااااام شخاااااااات باارا ذهاازاام را درگاات  خااود  

کرد.ت ری کم تا م ز اسااااام واتم را ساااااوزاتد.شااااااید ا اااااال پای 

ی   ااااااااااداها را خود برسااااااااااا  ت ر سااااااااااو  درمیان تبودنشاااااااااااید ا
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زدنشاااید پشاات تما  ای  بازی کرد  بود تا مرا دیواتم ک  تاا ط

 های ل ز   خود او شززان شد  بود. 

  

ن با شااااااااااااااا  اااااااااااااااوت خجی  و  با خبل جور در   آمدنهمم چت 

مرموز او جور در   آمد.ا اااااااااااااااال مگر بم جز م  و او کیسااااااااااااااا 

مان دیروز آتجا بود کم بمواتد از آن تا ااااا م ی تزدیک  ااااادای

 ر خود ل ز   ا  بود. را ت ط کزد؟بدون شک  ا

  

تزد خوتم در  ن ن و خ اااااا ک بود  کم اگر  ارد مت  آتبدر خشاااااامگی 

ن امروز تک ی م را با ای   تیم آمدنایزطوری تیم شاااادنباید همی 

 . مرد یک ش  می رد 

د  و با قد  هاب  شاساااایمم و تزد بم 
اااار گوشر را در دسااااامم ترا

 سمت داخل  اتم برگشمم تا کی م را بردار . 

  

هم در ثاتیم ای بم ت ا  م داخل  اتمنت اذاشاااااااااااااااازم ببا قد  گ

آزاد تالق  کرد.ات ار کم تما  مدت اتمصار برگشاااازم را کشاااید  
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باشاااااااااااااااد با دیدن  ا  آشااااااااااااااا مم و دگرگوتمنتورا چزر  در هم 

 کشید و از جا برخاست. 

 

ن شو  برد نبم او کم با تگرابن بم  قد  هایم را بم سااااااااااااااامت مت 

اتداخمم و ساااااپس هماتطور م  چشااااام دوخمم بود تیم ت ایه 

 گ مم: ک
گ
مزدی  م کی م را برمیداشمم با شر

_ اااار خییل مزیم برا  شو  اوماااد نباااایاااد بر نخییل م اااذرت 

 می وا . 

  

و بک آت اام مزمصر جوا.  بماااتم بزااد کی  را روی شاااااااااااااااااتم ا  

ون بزتم.   اتداخمم و خجوالتم خب  گرد کرد  تا از  اتم بت 

  

ای ت رد  ات ااااااااا بااااااادی آزاد:خزان خااااااااتمن اااااااااااااااتک کزیااااااادنخاااااااد

 د ؟چرا ایزبدر آش مم ای ؟ اتما
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 ااااااااااااااااادا   وادار  کرد تااا بااا  ااااااااااااااامم.ش چرخاااتااد  و ت اااه  

کرد نل ا  تگران بود و ت ااااه  تگران ترنبااایااد چاام جوابک 

بم او میداد ؟چطور میگ مم کم شااااااااااوهرخواهر  کم از قضااااااااااا 

 ا  را بم جززم ت دیل کرد ؟ 
گ
 همکار جدید تو است زتدی

  

ی  ن وری شنشااااااااااااااااااااد نت_چت  و  اوماااااد نتگران بط یاااااام  ااااااار رصن

 ت اشید. 

 

 ۹۰#پارت_ 

 

گ مم و باز هم قد  برداشاااااااامم تا از او تا اااااااا م بگت   و او باز 

 هم مات م شد. 

  

 آزاد:از م   مش بر میاد؟ داقل اجاز  بدی  برسوتممون. 
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با اساااااااای ااااااا  ت اه  کرد  و بک آت م  ال  بم زبان بیاور  از 

را از چشااام هایم  ایم کزد.ات ار کم خواهشاااماو خواسااامم تا ره

خواتد  باشاااااااااااااااد قد  بم خب  برداشااااااااااااااات و آرا  ش  را بم 

 نشاتم ی تایید تکان داد. 

  

 . ن  آزاد:مواظ  خودتون باشی 

 

گ ااات و م  در جوابنل  زاااد کوچش ت ون   داد  و ب اااد 

خجوالتاام باام ساااااااااااااااماات در خروسک دونااد  و ل صاام ای ب ااد از 

ون زد .    اتم بت 

 

خیابان ا اااااااااااایل و شیدا کردن ماشاااااااااااای ن کم مرا بم م بم رساااااااااااایدت

ی  دود د  دقیبم کو  کشااااااااید  ن .سااااااااوار مب ااااااااد برساااااااااتد چت 

ن کم شااد  با دساات های لرزاتم تورا لو اات م اکب زم  ماشاای 

را باز کرد  و شاااااااامار  ی برسااااااااا  را گرتمم و اتمصار کشااااااااید  تا 

 جوابم را بدهد.جواب دادن   مت  از چزد ثاتیم کو  کشید. 
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 الو؟ ا : برس

  

دن  دایم بم  ار گرتمم  در ایل کم تما  تالشم را برای باال تتک

 بود  با خ  اتوت شرسید : 

  

؟   _کجاب 

  

ات ار کم از شاااایدن ساااوالم جا خورد  باشاااد  ل صم ای م   

 کرد و ب د گ ت: 

  

 برسا :خوتم  نات اق  اتماد ؟ 

  

 در جوا.  تززا بم جم م ای کوتا  اکم ا کرد : 
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 دار  میا  اوتجا. _ 

  

گ مم و ب د بم تماس پایان داد  و ت اهم را از شاااااااااااااااوشااااااااااااااام ی 

ن امروز بم بازی  ون دوخمم.باید همی  ن بم تضاااااااااااااای بت  ماشااااااااااااای 

وخ  کرد  بود پایان میداد .   م  ر  ای کم ای  مرد شر

 : �🌺�سازی کم  دا   توب  

 ۹۱#پارت_ 

 

ن مبابل خاتم ی برساا نکرایم را   ااب   کرد  با توق  ماشی 

بااا خشااااااااااااااایم کاام  ااااااااااااااابوری را از وجود  دزدیااد  بود از  و ب ااد 

ن شیاد  شااااد  و بم ساااامت درواز  ی بزرگ ورودی قد   ماشاااای 

 برداشمم. 

دن اتگشاااااااامم روی د مم ی  ااااااار پشاااااااات درواز  ا  ااااااااماد  و با ترا

آی وننزتگ را بک وق م و بر در بر بم  ااااااااااااااادا در آورد .کویل 

 شد. ت شید کم در با  دای تش تم چزدان آرا  باز 
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م طل ت رد ندر را م کم بم سااااااااااااامت داخل هل داد  و قد  

.با دیدن برساااااااااااااااا  کم بم داخل باغ بزرگ خاتم ا  گذاشااااااااااااااامم

باالی پ م های ورودی خمارت ا  ااااااااااااااماد  بود و اتمصار  را   

کشااااااااااایدنقد  هایم تاخودآ ا  تزدتر شااااااااااادتد.او هم ات ار کم با 

 ا  ا  مادن را بوشت  از آن جایز 
گ
  تناز تدان دیدن شاسیمش

ن آمد و بم سممم قد  برداشت.   پ م ها پایی 

  

ی شد ؟چرا اتبدر آش مم...  ن  برسا :خزان خاتم چت 

  

شو  از آت م بمواتد جم م ا  را  امل کزد مباب   ا  اااااااماد  

 و با  داب  کم از ترط خشم می رزند داد زد : 

  

_تو از جون م  سر می وای برسااااااااااااااا ؟از جون م  و زتدگیم 

 م ؟  سر می وای؟چرا 
گ
 مثل ب مک اتمادی روی زتدی
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ن باااااااری بود کاااااام او را باااااام اسااااااااااااااام کوچ    اااااااااااااااااااادا  ای  اولی 

د نآتباااادر خ ااااااااااااااا ااااا ن بن بود  کاااام ترامو  کرد  بود  مثاااال مت 

 هموشم پشت اسم  یک "آقا" قرار دهم. 

چزر  ا  با شاااااااااااایدن  را هایم بم شخت در هم کشاااااااااااید  

ی ختک تداشاااامم باشااااد ش  را تکانشااااد  ن داد و  .ات ار کم از چت 

 شرسید: 

  

برسا :سر شد  خزان؟آرو  با نم  بم تو و زتدگیت چیکار 

 دار ؟ 

  

ن  شاااااااااااااااد برا ن ی آتیسااااااااااااااار کم در وجود  شااااااااااااااا  م   جوا.  بتن

کشاااااااااااااااید.گوشر ا  را مبابل  اااااااااااااااورت  تکان داد  و با همان 

  دای ب زد گ مم: 

  

_کاااام تو باااام م  و زتاااادگیم  اااااری تااااداری آر ؟ت ر کردی م  

مم پشاااااااااااااااااات همااام ی ای  باااازی هاااای خر ؟ت ر کردی تمی ز
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م م اااااااااا ر  خود مرنضاااااااااات شززان شاااااااااادی؟ت ر کردی تمیدوت

تمناوبن  ن  کم بزم زتگ مت 
کم تما  اون خ س های ل ز     اوبن

؟   رو برا  ترسماد  خود توب 

  

مااااات و مبزوت ماااااتااااد  بود و بک آت اااام  رقن بزتااااد باااام داد و 

ترنادهایم گو  میداد. اااااادایم کم خامو  شااااااد  التم شی 

ن قد  بم سممم گ ت: تکان د  اد و با برداشی 

  

.ی بزت  بن ن برساااااااا :خزان م  تمی زمم داری از سر  را مت 

زتااااااااگ زد ؟چرا ت ر می  ن اوبن کاااااااام دار  اذیااااااااات می زاااااااام 

 خود  رو خراب 
گ
مزم؟مگاااام م  دیووتاااام   کاااام ب وا  زتاااادی

دار  کزم؟اوتم با ترسمادن خ س هاب  کم اگم تییل ازشون ختک

 م. .شم برای خود  بد موش

  

  را بم نشاتم ی م ال ت بک آت م  را ها   را باور کزم ش 

 بم چپ و راست تکان داد  و دوبار  ترناد کشید : 
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_برسااااا  امروز یم ت ر بم م  زتگ زد و مو بم موی مکالمم ی 

دیروزمون ج وی آموزشااااااااااااااا ا  رو برا  پ   کردنجز م  و تو 

ن رو ت ط ی اوتبدر بزمون تزدیک بود کم بموتم مکالمم مو 

شاااااااااااااااام؟چرا از روزی کام تو رو کزام هاا؟جز تو مم زم  اار ی باا

شاااااااااازاخمم زتدگیم زنر و رو شااااااااااد ؟چرا ق ل از اومدن تو هیا 

ن ب ااااااد از  کاااااادو  از ای  ات اااااااا هااااااا تمی مااااااادن؟چرا هماااااام چت 

وع شد ؟  آشزاییم با تو شر

 

 ۹۲#پارت_ 

 

 

ابروها   را در هم کشااااید و اتگشاااامان  را ال بم الی موهای 

 از تک تک  ر ات  می مشش ا
گ
 ارند.    رکت داد. التش
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برساااااااااااااااااااا :باااااایاااااد بااااام ی ق ااااااااااااااام ب ور  کااااام بااااااور ک ن  اااااار م  

تبود ؟خزان م  دشاااامزت تو اااامم کم ب وا  اذیات کزمنباور 

ک  درساااااااااااااااات بام همون اتاداز  کام تو دلات می واد بدوبن ی 

پشااااااااااااات ای  قضااااااااااااایم سااااااااااااات مزم دلم می واد بدوتم.م  اوبن 

 زم ب زمنم  تم بزت زتگ زد نتم تو ااااااامم کم دار  اذیات می

رد نتم خ یس برات ترسماد .م  ا ال تا  داب  رو ت ط ک

ی با تییل بود نچطور مم زم  ق ل از ایز م باها  تماس بگت 

 وق   با تییل ا  بم تو زتگ زد  باشم؟ 

  

 بک آت م اخمیار زباتم را داشمم باشم جواب داد : 

  

مگااااام تااااام؟ایزکاااااار رو _چون شو  آزاد بود  ایزکاااااار رو کردی 

. قرارمون ر  کردی چون می واس     و بزم بزبن

  

 .  544



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

خضااااااااااااااالت چزر  ا  آشااااااااااااااکارا شاااااااااااااال شاااااااااااااادتد و گر  ی میان 

ابروها   شررتگ تر شاااااااااااااااد.ات ار کم از میان تما   را هایم 

 تززا اسم آزاد را شاید  باشد شرسید: 

  

 برسا :تو با آزاد بودی؟ 

  

ید.دتدان خشاااام و غیضاااام با شااااایدن ای  سااااوال  بم اوز رساااا

د  و با نشاااات اار ن اتگشااات اشاااار  ا  م گرتهایم را روی هم ترا ی 

 بم سما نتزدید وار غرند : 

  

_برساااااااااا  دخا ک  م  درموردت اشاااااااااا ا  کرد  باشااااااااامندخا ک  

 را هات درست باش  و تو اوبن ت اشر کم ای  بازی ها رو 

ن زنر ش تو اام  ن .شااااااااااااااام هماام چت  نچون اگاام مطمی  را  اتااداخ  

وح مادر  ق اااااااااام می ور  کم زتدگیت رو ق اااااااااام می ور نبم ر 

ت رو ازت میگت   جززم می زم.  ن تییل رو ازت میگت  نهمم چت 

و اجاااااااز  تمیااااااد  دیگاااااام     بموبن اسااااااااااااااام تییل رو بااااام زبون 
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س برسااااااااااااااااااا نبزت   از دیووتاااام بیاااااری نایزو یااااادت تر .از م  بت 

ش.   شدن م  بت 

  

در دتیای ای  را گ مم و ب د بک آت م مزمصر جوابک بماتم او را 

خروسک خاتم قد  کو  و مات  تززا گذاشمم و بم سمت در 

برداشاااااااامم. را هایم را زد  بود ن اال دیگر توبت او بود کم 

د.   مرا جدی بگت 

 

 ۹۳#پارت_ 

 

 ا نبم زتدابن بودتم در میان چزار 
گ
یک ه مم ی ب دی زتدی

دیواری خاتم گذشاااااااات.البمم مزصور  از زتدابن بودن ای  تبود 

زور مرا در خاتم   س کرد  باشااامنات اقا بم میل کم کیسااا بم 

خود  تمااا  ه مام را در خاااتاام ماااتااد  بود ناماا بااا ای   ااا  بااز 

هم ا  ااااااس یک زتدابن را داشاااااممنآن هم یک زتدابن ممزوع 

 المالقات. 

 .  546



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

 

درسااااااااااااااااات از یااام ه مااام ی ق ااالنب اااد از ب  ت کااام باااا برساااااااااااااااااا  

کم   داشااااااااممنزمابن کم بم خاتم برگشاااااااامم بم ای  تایجم رسااااااااید 

 زا باشم. تیاز دار  برای یک مدت کوتا  یا کوالبن تز

 

هضااام تما  اتکاری کم در ذهزم جرنان داشاااازد برایم سااا ت 

ساااااااااااااااید  کم   ظ ارت اکم با آد  هانباخ  شاااااااااااااااود  بود و میت 

ان  سااااااااا ت و   بزتم کم جتک
تاخواسااااااااامم ده  باز کزم و  رقن

مم   باشد.   چم . ا غت 

 

آت م توتااااایح قاتع کززد  ای  با تراز و تییل تماس گرتمم و بک 

ناز آن ها خواسااااامم تا برای یک مدت شاااااان داشااااامم باشااااامبرا 

شیگت   نشاااااااااااااااوتااد.باام خااااتم تاااارصی اکالع داد  کااام برای یااک 

تم و از او خواسمم تا  واس  بم  ن مدت بم آموزش ا  ش تمت 

 ارها باشدنت    خاتم ا  را کشید  تا  دای زتگ خوردن  
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ای  هانتززا یک  ار تاتما  برایم  را نشاااااااازو  و در پایاِن همم ی

 بودنخذرخوایه از آزاد ابمکار. باق  ماتد  

 

آخرن  شیا  کم از او داشاااااااااامم یک شیا  با م موای دلواپیساااااااااا 

بود.از ایز اام باااا آن وتاااااااااااااااع و  اااا  در  ااااقن شاااااااااااااااااای تززااا   

گذاشاااااااااااامم بود  تگران بود و   خواساااااااااااات بداتد کم آیا  الم 

 خوب است یا تم. 

 

بدهمن  دان ااااااااااااااامم کم یک  باید جوا.  را   دان ااااااااااااااامم کم 

خذرخوایه بزرگ بابت رتمار  بم او بدهکار ناو الیش شااااایدن 

یاک توتااااااااااااااایح قااتع کززد  از کرا م ن کام بام م زای واقیع 

  مم قال  گذاشمم بود  بود.اما در تزایت ترجیح داد  مثل 

ن  یااک آد  دمااد  مزاز رتمااار کزمنبزااابرای  بک آت اام کوچ ت  

شر ا  را خااامو  کرد  و او را در او ب رسااااااااااااااامم گو  شیااا  برای

سااااااااااااااایاهچالم ی تگرابن کم خود  برا   ساااااااااااااااااخمم بود  تززا 

 گذاشمم. 
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و  اال ب د از گذشااااااااااااات یک ه مم بم ایزجا رساااااااااااااید  بود نبک 

آت م  اری برای اتجا  دادن داشااااااااااااامم باشااااااااااااام روی ت مم دراز 

ب  دوخمم کشااااااید  بود  و ت ا  خایل از ا  اااااااساااااام را بم ساااااا

 . بود 

 

بم لط    ار تززاب  کم دور خود  کشید  بود  ذهزم  یم 

آرا  تر از روزهای گذشااااااااااااااامم بود.تدیدن و دور ماتدن از تییل 

خود بم خود ت دیل بم بزاتم ای شاااااااااااااااد  بود کم برساااااااااااااااا  هم 

تا اااااااااااااا م ا  را با م    ظ کزدنیا شاااااااااااااااید هم واق ا از داد و 

ز دیواتم رتمم بود کم ابیداد های م  ترسااید  بود و ت اامیم گ

ثل م  دور بماتد.کم در هردو  اااااااااااااااورت برای م  ترق  ای م

تداشااتنهمیز م مجبور تبود  با او رو در رو شااو  برایم  اقن 

 بود. 
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ی از آن مزا م ل ز   نشااااااااااااااااد   یط ای  ماادت دیگر هیا ختک

ن ایز م برسااااا  مم   اساااات پشاااات ای  بازی  بود.هزوز هم بی 

د مم کم خییل زو د ناما میدان ااااااااباشاااااااااد یا یک غرن م ماتد  بو 

.تبط باید  واساام را شاا   بیبت برایم روشاا  خواهد شااد 

 داتگ جمع می رد . 

 

آیه کشاااااااااااااااید  و با غ ت زدن روی ت تندسااااااااااااااامم را زنر ش  

گذاشااامم و ت اهم را بم سااااخ   دوخمم کم  وایل دوازد  ظزر 

ی هم برای  ن را نشااااااان میداد.هزوز  اااااا  اتم ت ورد  بود نچت 

ر ت اااات میماااااتااااد  اگر همیزطور د  ت رد  بود نتاااااهااااار آماااااد

 و ت    ار دسمم میداد. 
گ
 بدون شک آخر  گرسزش

 

ک ااااااااااااااال و بک میل بدتم را از ت ت جدا کرد  و با شوشااااااااااااااایدن 

پااااشو  هاااایمنهمااااتطور کااام موهاااایم را جمع می رد  از اتااااا 

خاتم بم را  اتماد .  ن ون زد  و بم سمت آشتر  بت 
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ی   بود.دلم برا التااااام ا  ت رددروغ بود اگر میگ مم تززااااااب   

تراز تزگ شااااد  بودندلم برای تییل هم تزگ شااااد  بودنآتبدر 

بم بودنشان و دیدنشان خادت کرد  بود  کم  اال تبودنشان 

دلمز م می رد.ات ار بک آت م خود  ختک داشااااااامم باشااااااام بم تززا 

 شیدا کرد  
گ
 ا  تب  داشاااااااااااازد وا. ااااااااااامش

گ
آد  هاب  کم در زتدی

 بود . 

 

در نت ااااهم را بااام  و باااا بااااز کردن چاااا  ا  ااااااااااااااامااااد  مباااابااال ی

ق  ااام هاب  کم تبرن ا تمامشاااان خایل بودتد دوخمم.بوشااات  از 

یک ه مم بود کم بم خرند ترتمم بود  و تایجم ا  شاااد  بود 

 ا  را رها کرد  بود . 
گ
ن ی چا  خایل.خمال زتدی  همی 

 

 ۹۴#پارت_ 

 

خاتم  ن ن در ی چا ناز آشااااااااااااتر  کشااااااااااااید  و با . اااااااااااای 
ت س خمیف 

ون رتمم  م اتااااااااقم بر  و خاااااااارز شااااااااااااااااااااااد  تاااااااا بااااااا آمااااااااد  ی بت 
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گ
شااااااااااو .تمی واساااااااااامم ای  وتااااااااااع ادامم شیدا کزدن  س خاتش

 دیگر  اقن بود. 

 

دقاااایف  ب ااادنباااا شوشااااااااااااااایااادن ل ااااس هاااایمنکی  و گوشر ا  را 

ون زد .همااتطور کام  یااط خااتم را  برداشااااااااااااااامم و از خااتام بت 

شااید پشاات ش میگذاشاامم موبای م را روشاا  کرد  و کویل ت 

از دساااااااات رتمم و شیامک هاب  کم  شاااااااا  تماس های تا توتی ی

ا از سمت تییل و تراز بودتد روی    م تب  ببزدد.   اکتت

 

با ایز م بم هردویشااان تاکید کرد  بود  کم شیگت   ت اشاازد اما 

تبرن اااا هرروز برایم شیاااا  ترسااااااااااااااامااااد  بودتاااد و جوناااای ا والم 

 . شد  بودتد 

 

  و ت ااااامیم را خامو  کرد ل  زدی زد  و  ااااا  م ی گوشر 

مم کم ب د از برگشاااااااازم از خرندنبزت  بودن  الم را بم آن گرت

 ها ختک دهم. 
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ن  ون زدتم از خااااتااامناولی  باااا بااااز کردن در خروسک  یااااط و بت 

م مو    ن ااااااااااااا ک و غت 
ی کم توجزم را ج   کرد شااااااااااااا ویعن ن چت 

 
گ
کوچاااااام بود.از آتجاااااااب  کاااااام در م  اااااام ای  ااااااامال آرا  زتاااااادی

ات اااااااااا ای  شااااااااااااااا ویعن هااااااااا و    آمااااااااد کاااااااام می رد ن مت  ش

ن هم باخ  شد تا کزجکاواتم ت اهم را بم اکراا  بی مزدنهمی 

 بچرخاتم و بم دت ا  مزبع ش و  دا بگرد . 

 

 مت  از چزد ثاتیم کو  کشاااااید تا دلیل شااااا ویعن و ش و  ااااادا 

 خاتم ی روبروب  مشاااااا و  اساااااا اب 
ن دساااااامگت   شااااااودنساااااااکزی 

 ارگران کیسااااااار بودتد و ش و  ااااااادا هم مم  ش بم رتت و آمد  

 بود. 

 

ارت اط خا  با هم ااااااااااایم هایم تداشااااااااااممناز  ل اهایل کوچم 

تززا  ااا   ا اایل خاتم ی روبروب  کم یک خاتم م اا  بود 

را   شاااااااازاخمم کم او را هم سااااااااا  تا سااااااااا  تیم دید نبزابرای  
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ن و خااااادا اااااات ن کردن وجود  دلییل برای پاااااا شو  گاااااذاشااااااااااااااای 

 تداشت. 

 

آرا  بم سمت مب دی  در را ق ل کرد  و سپس با قد  هاب  

مم بم را  اتماد .اما ت ری کم بم ی  ار  از کم در ذه  داشااااااااااااااا

و ت ااهم را بم  ذهزم خبور کرد وادار  کرد تاا دوباار  باا  ااااااااااااااامم

 سمت خاتم ی هم ایم بچرخاتم. 

 

یک خاتم ی مموساااااط و خو  سااااااخت در مزطبم ای آرا  و 

 دور از هیاهونای  مشااا  ااات همان خاتم ای بود کم آزاد بم

 دت ال    گشتنمگر تم؟ 

 

اید  ای تاخودآ ا  تم ذهزم را ق ب   دادنشااااید ای  خاتم   

شاااااااااااادنو یا بم خ ارب  توان اااااااااااات همان خاتم ی اید  آ  آزاد با

ن با او.  نتززا بزاتم ی م  برای تماس گرتی   بزت 
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بااا توجاام باام آخرن  دیاادار تیماام تمااا  کاام بااا هم داشاااااااااااااااایم و 

ن او و تاااپاادیااد برخورد ا مباااتاام ی م  و ب ااد   تااادیااد  گرتی 

بم شااادتم برای یک ه مم ی  املنا مماال او دیگر خالقم ای 

مم بک هوا با او هم  اااا ب   با م  تداشاااات.م  هم تمیموان اااا

تماس بگت   و ادخا کزم کم ب د از گذشاااااااااااااااات یک ه مم تاز  

یااااد  اتمااااد  اسااااااااااااااااات کااام خاااذرخوایه کزم.تیااااز بااام یاااک بزااااتاام 

همان بزاتم ی مورد تصر   داشاااااااااااامم و ای  خاتم   توان اااااااااااات

 باشد. 

 

شاتجا  ت اااااااااااااامیمم را گرتممنت اهم را بم  اااااااااااااا  م ی گوشر 

تم اب شااااااااااااااامار  ی داد  و با ورود بم لو ااااااااااااااات م اکب زم و ا

آزادنپس از ثاتیم ای تاملنشااااااامار  ا  را گرتمم و گوشر را بم 

 گوشم چ  اتد . 

 

ن بود  کم قرار تو اااااات جواب تماساااااام را  یک جورهاب  مطمی 

سید ای  اکمیزاتم قوی تر  بدهد و   کم بم پایان مت 
با هر بوق 

دنو درسااات زمابن کم تاامیدی ا  بم باالترن   د مم     شااا
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رسید  بودنشیچیدن  دای گرم  در گوشم تما  م اس اتم 

 را بزم رن ت. 

 

  تون روی گوشاااااایم آزاد:ت ر تمی رد  دیگم هیچوقت شاااااامار 

 بی مم. 

 

وع را برای اظزااار تااارا ن  شر     و دل وری ا  اتم اااب بزت 

د.خجالت زد  ل  زدی زد  و هماتطور کم قد  های کرد  بو 

 آرامم را اممداد میداد  گ مم: 

 

 _ امال بزمون  ش مید  کم از  تارا ت و خ  ابن باشید. 

 

گوشم    دای ت س خمیب  شو  از آت م جوابم را بدهد در 

 شیچید. 
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 . آزاد:تارا ت و خ  ابن تو ممنتگراتمون بود 

 

تاام ق  م تاااخودآ ااا  برای جم اام ا  لرزنااد.در ااایل کاام اتمصااار 

 و شد کم دتیاب  ساااوا  برای 
ن می شاااید  با یک مرد خشااامگی 

شرساایدن دارد هم  اا  ت شااو نمردی جوابم را داد  بود کم 

نب کام تززا ا تگراتم تاام از دسااااااااااااااامم تااارا ات بود و تاام خ ااااااااااااااا ااابن

ی کم آد  های زنادی تگران  تیم شد  تد. بودنتگران دخت 

 

 ۹۵#پارت_ 

 

_م ااذرت می وا  کاام تگراتمون کرد نتبط خییل بزم رن ماام 

 بود  و تیاز داشمم یکم تززا باشم. 

 

سد:   گ مم و او برای ل صم ای س وت کرد شو  از آت م بتر
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 آزاد:االن  المون بزت  ؟ 

 

ات ار کم او از پشااااات ت    قادر بم دیدتم باشاااااد ل  زدی زد  

 . و ش  را برا   تکان داد 

 

 _خییل بزت  نشما  المون چطور ؟ 

 

 جواب داد: 

 

 آزاد:خوبمنشگر   ارهای آموزش اهم. 

 

تیم دان ااااااامم کم باید ب   خاتم را چطور شو  ب شااااااام.هیا 

کرقن  بزاتم ای برای کشاااااتدن ب   بم آن تبطم تداشااااممناز 

هم تمی واسااااااااااااامم او را پای ت    م طل تگم دار نبزابرای  بم 

 د  و بک مبدمم شرسید : تاچار د  بم درنا ز 
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 _تون اید خوتم ای کم دت ال  بودی  رو شیدا کزید؟ 

 

 ثاتیم ای م   کرد و سپس با خزد  ای آرا  جواب داد: 

 

 . آزاد:مماس اتم تمنهزوز توی همل اقامت دار 

  

بااا همااان جوابک بود کاام اتمصااار شاااااااااااااااایاادن  را   جوا.  دقی

رد تصر  را کشااید .خو  شااانس بود  کم هزوز خاتم ی مو 

 شیدا ت رد  بود. 

 

_چاااااام خوبنچون ت ر می زم م  خوتاااااام ای کاااااام دت ااااااال  

 میگردی  رو شیدا کرد  باشم. 
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گ مم و او با اشاااااااااااااایاق  کم  امال از  ااااااااااااادا   مشااااااااااااا   بود 

 جواب داد: 

 

 آزاد:واق ا؟تو کدو  مزطبم ست؟ 

 

 خاتم ی خود  
گ
بک آت م بم بودِن خاتم ی مذکور در هم ایش

 م گ مم: اشار  ای کز

 

 خااایل 
گ
_خوتاام ی یش از آشااااااااااااااازاااهااای قاادییم مزاام کاام باام تااازی

اید شاااااااااااد نتوی مزطبم خوب و آرو  هم ه اااااااااااا ناگم ب و 

شااااامار  ت     اااااا   وتم رو براتون می رسااااامم تا برای بازدید 

 از خوتم باهاشون هماهزگ کزید. 

 

تورا مواتبا  را با شوشززاد  اخال  کرد و درخواست کرد کم 

شاااااااااااااااماااااار  را برا   ب رسااااااااااااااامم تاااااا بمواتاااااد باااااا  هرچااااام شنااااع تر 

د.    ا   اتم تماس بگت 
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شاااااااااااامار  را پس از خدا ات ن کوتا نقرار بر ای  شااااااااااااد کم م  

 با  ااااا   اتمنختک  را 
گ
برا   ب رساااامم و او پس از هماهزش

 بم م  بدهد تا بم ات اا ی دیگر از خاتم بازدید کزیم. 

 

اتم ای کم قرار تا زمان بم پایان رساااایدن تماسااااماننبم ایز م خ

 خاتم ی خود  قرار دارد است از آن بازدید کزد در هم
گ
 ایش

ن  اشار  ای ت رد .می واسمم ب د از بازدید از خاتم  کوچ ت 

ن شااو   و پ اازدیدن  ای  موتااوع را با او مطرح کزم تا مطمی 

 . تایید  رصتا ب اکر رودربا     با م  ت اشد 

 

م سااااااااااااااامت خیابان هماتطور کم با قد  هاب  ن ااااااااااااااابما شنااااع ب

ن اااااااااا ِ  خاتم ی  رکت   کرد نشااااااااامار  ی خ اتم  اااااااااادق 

داخل کی م  مذکور را برای آزاد شیامک کرد  و ب د گوشر را 

اتداخمم و بم م ااااااااااااات   ادامم داد .باید زودتر خرند  را اتجا  

 . میداد  و تا شو  از تماس مجدد آزاد بم خاتم برمیگشمم
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 ۹۶#پارت_ 

 

اااااااااااااا بود کااام آزاد باااا ترساااااااااااااااماااادن  ساااااااااااااااااااخااات  وایل ساااااااااااااااااام خصا

 تزدیک بودن  را اکالع داد. شیامشن

ن ظرا ها تارغ  شااااااااد  بود  و  ش و وتاااااااا م  تاز  از شاااااااا اااااااای 

مال آشاااااااااااااا مم بود و  بیبما زمان زنادی برای آماد  شاااااااااااااادن  ا

تداشاااااااااااامم.زودتر از آبن کم ت ر  را می رد  با خاتم  ااااااااااااادق  

 قرار و مدار گذاشمم بود. 

 

ساااااااااااااات هایم را خشااااااااااااااک شاساااااااااااااایمم و خجوالتمندر ایل کم د

م دوند  و بم شوشاایدن د  دساا   ترن  ماتمو و می رد  بم اتاق

اتاا خارز شاااااااااو نت ا  شاااااااااالم رتاااااااااایت داد .شو  از آت م از 

اجمایل بم ات کاس ت ااااونر  داخل قاب آیزم اتداخمم و زمابن 

ون  ن شاااااد  از اتاا بت  کم از خوب بودن ن ااااا ک ظاهر  مطمی 

 . شد دوند  و ل صاب  ب دناز خاتم خارز 
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با خروجم از خاتمنت اهم در ثاتیم ای مموجم خاتم  اااااااااااااااادق  

 ا   را شاااااااااااد کم مبابل در خاتم ا  ا  اااااااااااماد  بود و با ت 

وب  برایم دسااااااااات تکان داد و اشاااااااااار  
د.مرا کم دید با خوشر ن مت 

 . کرد کم بم سما  برو 

 

تیم دان اااااااااامم آزاد بم او گ مم بود کم از کرا م  با او تماس 

از ای  قیاتم ی شااد و خزدان  مش   بود  گرتمم یا تمناما 

 . کم از م را بودن م  ختک داشت

 

را کم دید تورا از  .تزدیک شااااااااااادتمبم ساااااااااااما  قد  برداشااااااااااامم

م اااکاا  پشاااااااااااااااات خط ت  ا  خاادا ااات ن کرد و ب ااد چزااد 

 قد  ج وتر گذاشت و با ل  زد گ ت: 

 

:بم بمنمشماا دیدار خروسک خاتمن الت چطور ؟   ادق 
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  م اااام ار  اااادا بزتد.تبرن ا از مرا بم ای  تاخادت داشاااات کم 

ن هم ااااااااااااااااایاام ا    کاام توجوان بود  و او را باام خزوان اولی 
زمااابن

شزاخمم بود  بم "خروسک خاتم" خطاب شدن از سمت او 

 خادت کرد  بود . 

 

    ب د از گذشااااااااااااااات ساااااااااااااااا  هان     اال کم م  دیگر یک 

دخت  توجوان تبود  و با وجود ایز م شاااااااااااااید سااااااااااااا  تا سااااااااااااا  

 اادیگر را تمیاادیاادیمنامااا هزوز هم ای  تااا  را در ذها  تگاام ی

 داشمم بود. 

 

ا  را باااا ل  زااد درسااااااااااااااااات مثااال خود نجواب ا وا  شرش 

داد  و او باااا م  ااات مرا در آغو  کشااااااااااااااایاااد.باااا وجود ایز ااام 

ساااااااااااااااا  باااالتر رتماام بود امااا هزوز هم همااان شااااااااااااااایااک شوشر 

سااااااااابب  را   ظ کرد  بود و بوی خطر تزد  گوایه بر ای  

 ضیم بود. ق
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از آغوشااا  کم جدا شاااد  تورا ت ایه بم سااااخا  اتداخت و 

را زنر روشی  ب د هماتطور کم موهای تاز  رتگ شاااااااااااااااد  ا 

 ساتا  م فن می رد گ ت: 

 

:تمیاادوبن چباادر باام موقع باام داد  رسااااااااااااااایاادی خزان   ااااااااااااااااادق 

جوننی  ن ات ار خدا تو رو برا  رساااااااااااااااوتد کم خوتم رو بم یش 

ناگاااام ای  م ااااام اااام جو  ب ور  هااااا تااااا خمر دار   م رقن ک ن

 مدیوتمم. 

  

 دسااااااااام درسااااااااات از آب در آمد  بود.آزاد بم او گ مم بود کم 

د.اما هزوز تیم دان اااامم کم بزا بر   م  با او تماس میگت 
م رقن

آیا موتوع هم ایم بودتمان را از خاتم  ادق  شاید  بود یا 

تاام؟و  بیبماا در د  آرزو می رد  کاام ای   بیبات هزوز هم 

او م فن ماتد  باشاااد.دلم می واسااات ای  موتاااوع را از برای 

 زبان خود  .شزود. 
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موقع  ارصن نشاااااادن  شااااااایدن  اااااادای خاتم  ااااااادق  کم از بم

آزاد ش قرارشااااااااان االیم می ردنرشاااااااامم ی اتکار  را پار  کرد.بک 

ن بم او خت   ماتد نشک   بزتمنبا ت ایه تم  رآمت 
آت م  رقن

از موخااد قرار تااداشااااااااااااااامم کاام خود   ااداقاال یااک ربااع زودتر 

بازدید ایزجا  ارصن شاااااااااااد  بود تا م ادا تر ااااااااااات را از دسااااااااااات 

ز آن دسااااااااااااامم آد  هاب  بدهد.بم قو  ترازنخاتواد   اااااااااااااادق  ا

بودتد کم تا بوی شو  بم مشامشان می ورد شاخک ها شان 

 ت ا  موشد. 

 

با دیدن سااااااااااااااتماتم ی مشاااااااااااااش رتگ آزاد کم از اتمزای خیابان 

 بود  کم شاااااااخک ها   وارد کوچم شاااااادنایا ار م  آن کیساااااا

ت ا  شاااااااااد  بودتد.بک اخمیار دسااااااااا   بم موهایم کشااااااااید  و با 

ِی روی ل  هایم نشاااااااا اااااااامم بود تیم دان ااااااامم از   ل  زدی کم

ن را مموق  کزد.   اتمصار کشید  تا ماشی 

 

ن را در تا ااااا م ی م دودی از م  و  کویل ت شاااااید کم ماشااااای 

ن شیاد    پار  کرد و ل صم ای ب د از ماشی 
 شد. خاتم  ادق 
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ت اه  در همان ثاتیم ی او  روی چزر  ی م  ثابت ماتد 

تبودنآمااد تااا روی لاا  و ل  زاادی کاام ات ااار برای او هم ارادی 

 ها   باش زد. 

 

اتگشاااااااااااااااات هااایم را بک اخمیااار در هم شیا و تاااب داد .باااز هم 

دیدن او آرا  و قرار را از ق  م گرتمم بود.ا ااااااااال تیم دان اااااااامم 

 ک کم در الت خادی برای چم  کم   بود کم  ضااااااااااااااور نق 

ن  ای نشان تیم داد را بم هو  و وال   اتداخت.   تویدن اتگت 

 

تر گذاشاااااااااااااااتنتزمید  کم زناد از  د بم او خت   قد  کم ج و 

ون  مااااتاااد  ا .ت س لرزاتم را از میاااان لااا  هاااای تیمااام بااااز  بت 

ترساااماد  و ساااپس ت اهم را بم سااامت خاتم  اااادق  چرخاتد  

 کزم.   تا آزاد را بم او م رقن 
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بااا دیاادن  ااالاات چزر  ا  تاااخودآ ااا  خزااد  ا  گرتاات.جوری 

بر اتداز می رد کم ات ار آزاد و توپ و قیاتم ا  و ماشایا  را 

تا بم امروز آد  تدید  بود.خدا   دان ااااااات کم اگر   تزمید 

 آزاد چم شزرب  دارد چم خ س ال میل نشان میداد. 

 

 . ن نا شون آقای ابمکار ه ی   _خاتم  ادق 

 

باخ  شااااااااااد تا خاتم  ااااااااااادق  شاتجا  دساااااااااات از بر ا   جم م

خااود  اتااااااااداز کااردن آزاد بااردارد و بااااااااا جاامااع و جااور کااردن 

 ل  زدی بزتد و برای او ش تکان دهد. 

 

قااد  هااای آزاد در تزااایاات در تزدیش جاااب  کاام م  ا  اااااااااااااااماااد  

بود  مموق  شااااااااااادتدنهمزمان با چرخاتدن ت اه  میان م  

ی کم  بیبما  و خاتم  ااادق  مودباتم سااال  کرد  و بابت تاخت 

 شو  تیامد  بود خذرخوایه کرد. 
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 ۹۷#پارت_ 

 

ادق  کاام تااا دقااایف  شو  بااا االیاام در  مااا  تاااباااورینخاااتم  اااااااااااااااا

وب  
های مداوم  از تاخت  آزاد م ز مرا خورد  بودنبا خوشر

بااااااام  رت  خزااااااادیاااااااد و ارصار کرد کااااااام تااااااام تززاااااااا دیر ت رد  

 استنب کم     زودتر از موخد خود  را رس
گ
اتد  و در زتدی

 ا  آد  بم وقت شزاش او  م دید  است. 

جادو کردن آد  ها ظاهرا کم آزاد     بدون ساااااااااااااز  هم در 

 مزارت داشت. 

 

نبزا بر ارصار خاتم  ادق  برای زودتر  پس از گذشت ل صاب 

بااازدیااد کردن از خاااتاامنهر ساااااااااااااااام باام ساااااااااااااااماات در ورودی قااد  

آزاد پشاااااات  برداشااااااایم.خاتم  ااااااادق  چزد قد  ج وتر و م  و 

 ش نچزد قد  خب  تر. 
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شو  از آت م وارد خاتم شاااااونمن یم بم سااااامت م  خم شاااااد و 

 آرا  زنر گوشم گ ت:  با  دای

 

ن االن خوتم رو پ زدید  باشم  . آزاد:ت ر می زم از همی 

 

بک  اااااادا بم  رت  خزدید  و برای ت ا  کردن بم چشاااااامان  

یک ش چرخاتد نتما  جز یات  ورت  از آن تا  م ی تزد

سیدتد.   برایم خواسم ن تر بم تصر مت 

 

_خج م ت زیدنا اااااااال قضاااااااایم داخل خوتم ساااااااات کم باید دید 

 د پ زد قرار میگت   یا تم. مور 

 

شاااااااااااایدن  ااااااااااادای خاتم  اااااااااااادق  کم دخوتمان می رد قد  بم 

داخل خاتم بگذارنم تر ااااااااااااااات جواب دادن بم  رتم را از او 

م و .هردو شی تکان دادیم و سااپس قد  شو  گذاشاایگرتت

 بم ات اا ی دیگر وارد  یاط خاتم شدیم. 
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ن ابمد ا م یط   توان ااااااااااااااامم بم جر ت بگونم کم آزاد از همی 

خاتم را پ ااااااازدید  بود.با ایز م ساااااااا  ها از سااااااااخت ای  خاتم 

گذشت اما بم لط  بازسازی ای کم خاتواد   ادق  چزد    

سااااااااااااااااا  شو  اتجاا  داد  بودتدنم یط خااتام  اامال امروزی و 

سید.  مدرن بم  تصر مت 

 

:تمیدوتم خروسااااک خاتم بزمون گ مم یا تمنای  خوتم   ااااادق 

سااااا  ها شو  ساااااخممناما ماشاااااهلل رو شااااوهر خدا بیامرز م  

از هزار تا خوتم و آپارتمان امروزی ش پا تر ن دودا سم سا  

شو  هم ایزجااااااااا رو دادیم برای بااااااااازسااااااااااااااااااااااازی و   ااااااااااااااااااااااابک 

ردیم.چزد دکوراسااایون  رو بم قو  شااااما جوون ها مدرن  ک

سااااااااااااایل دساااااااااااات م ااااااااااااماجر بود  اما االن ت اااااااااااامیم گرتمیم کم 

  بم بز ا  م رتو  ب روشاااااااااااایم .البمم هزوز     برای ترو 

ت ردیمانخواسااااات خدا بود خروساااااک خاتم ایزجا رو بم شاااااما 

م رقن کزااااام.دیگاااام ای  شاااااااااااااااماااااا و ای  خوتااااامنب رماااااییااااد از هر 

 ق ما  کم دلمون می واد بازدید کزید. 

 .  571



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

 

ورودمان بم داخل خاتم  ادق  کم از ابمدایبازار گر  خاتم  

تما  مدت آغاز شااااااد  بود شاتجا  بم پایان رسااااااید و آزاد کم 

مشااااااااااااااا و  ت اا  کردن بام اکراا خااتام بودنباا ل  زد تشااااااااااااااا ر 

ی بم او ت ا  کرد و بم نشااااااااتم ی تایید ش تکان داد و ب د  ن آمت 

 رتت تا بم بازدید از خاتم مش و  شود. 

 

مصر تر ااااااااات ات ار کم تما  مدت مزبا رتما نخاتم  اااااااااادق  

 بود  باشد رو کرد بم م  و با هیجان شرسید: 

 

:ماشاااهلل هزار ماشاااهلل چم آقای برازتد  ایم ای  آقای   ااادق 

 ابمکارناز تامیل هاتوتم خزان جون؟

 

د  تااا باام خزااد   اااااااااااااار لاا  هااایم را تاااخودآ ااا  روی هماادیگر ترا

بود و در تی مم.باز هم ای  زن یک مرد خو  قد و باال دید  

هااااااااا   مااااااااد تصر قرار داد   ذها  او را برای یش از دخت 
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   هزوز ایزجاااااا سااااااااااااااااااااک  بود.خوب بااااام یااااااد داشااااااااااااااامم کااااام وق

بودتااااااادنچبااااااادر تال  کرد  بود تاااااااا تراز بیچاااااااار  را باااااااا دخت  

کوچ   جور کزااد امااا موتش نشاااااااااااااااااد  بودنو  اااال ات ااار آزاد 

 سو   ی جدید  بود. 

 

 ایل کم از گوشاااااااااام ی بم ساااااااااا    خزد  ا  را ترو خورد  و در 

خاتم بم سمت را  پ م   رتت دت ا  چشم آزاد را کم  ن از آشتر

 داد :  می رد  جواب

 

ن و تاز   ناز همکارهای شاااااااوهر خواهر  ه ااااااای  ن _تامیل تو اااااای 

اوماادن باام ایرانندت ااا  یاام خوتاام ی مزاااسااااااااااااااااا  بودن کاام م  

 ایزجا رو بزشون م رقن کرد . 

 

دیگر ش تا تورا ال از ا   شااااااااااااااا  ت.ش چرخاتد و یک دور 

بک ختک را بر اتداز کرد و ب د با  پای آزاِد بیچار  ی از همم جا 

 ن  آشکارا مضاخ  شد  بود شرسید: ل  ن کم هیجا
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نمگم شااا  شاااون  ن ن  داشااای  اار :بم بمنپس خارز هم ترا  اااادق 

 چیم؟

 

  بممان دیگر داشت بم جاهای بارنک   کشید.اگر بم او 

ب  دارد شاااااااااک   گ مم کم آزاد در واقع کو ااااااااات و چم شااااااااازر

تاااااااداشااااااااااااااامم کااااااام دیگر را ن تیم شاااااااااااااااااااااد دسااااااااااااااااااااات از ش  

 جور  می رد . برداردنبزابرای  باید یک جوری جمع و 

 

نچون قرار  مراسااااام ازدواجشاااااون رو  ن _تو  ار موسااااایف  ه ااااای 

ن اوماادن ایران.یاام مااادت ایزجااا اقاااماات دارن  ایزجااا برگااذار کین

ن.   ب د  دوبار  از ایران مت 

 

ا  تورا م و شاااااااد و تت   درسااااااات خورد وساااااااط هدا.خزد  

ی کم تززا از خود  بر   ورت  را کج ر و کولم کرد و با شرسمت 

   آمد گ ت: 
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:انشاهلل کم خوش  ت .ش .    ادق 

 

 ۹۸#پارت_ 

 

زتگ خوردن ت  ا  تر اااااااات ادامم دادن مکالمم مان را از او 

گرتت.با ل  زدی خذرخوایه کرد و ب د در ایل کم  ااااااااااادای 

ی خایل خاتم شووا  تش تش های پاشااااازم ی ک شاااا  در تضااااا

شیدا   کردتد از م  تا  م گرتت و بم سمت در خروسک بم 

 را  اتماد. 

 

ن خاتم  اااااااادق  از خاتمنتززا کیسااااااا کم در ساااااااال   ون رتی  با بت 

باق  ماتد  بود م  بود  کم م ااااااااااااااا ما  اری برای اتجا  دادن 

.ای  بود کااام پس از ل صااااب  ای  پاااا و آن پاااا کردن تاااداشااااااااااااااامم

ا گرتمم و بم دت ا  آزادنبم ساااامت را  پ م شاتجا  ت اااامیمم ر 
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قد   ای   بم اتاا های ک بم ی دو  خاتم مزمیه موشاااااااااااااااد 

 برداشمم. 

 

ن بم  پ م ها را بم آرا  پشاااااااااات ش گذاشاااااااااامم و با قد  گذاشاااااااااای 

ک بااام ی دو نآزاد را دیاااد  کااام در یش از چزاااار اتااااا خواب 

ون ت ا  می رد   . خاتم ا  ماد  بود و از شزجر  بم بت 

 

و  دا و بک آت م توجز  را ج   کزم قد  هایم را بم ش بک 

 هاب  سمت ج و سوا داد  و وارد اتاا شد
 .بم لط  کمابن

ن   اااااااااااداب  ایجاد 
کم کم بم پا کرد  بود  قد  ها   کوچ ت 

 تمی ردتد. 

 

تمی واسااااااااااااااامم مزا م  شاااااااااااااااو ناماا تمی واسااااااااااااااامم هم کاام از 

ه ممنبم م  یاتم ت ا  کردن بم او دست بردار .ای  بود کم آ

دیوار پشاااااااات ش  ت یم زد  و با ل  زدی کوچک ت اهم را بم 

 او دوخمم. 
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شززابن تماشااااااااااااااا کردن م  ت دیل شاااااااااااااااد  بم  ار مورد آزاد:ات ار 

 خالقم تون. 

 

 ااااادا   را کم شااااااید  تزمید  باز هم بک آت م     ت اه  

بم ساااااااااااامت م  باشااااااااااااد مچم را گرتمم و مرا کو  و مات کرد  

    در پشااااااااااااااات ش  هم چشااااااااااااااام  اسااااااااااااااات.ات ار کم ای  مرد 

 داشت کم هربار ایزطور دسمم برا   رو موشد. 

 

ن ت یاااااام ا  از دیوار بااااام در جوا.  ل  زااااادی ز  د  و بااااااا گرتی 

 سما  قد  برداشمم و در کزار  ا  ماد . 

 

 _تبط تمی واسمم مزا ممون .شم. 
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گ مم و او با چرخاتدن ت اه  بم سااااااااااااااامت م نابروها   را 

 ا مزربابن جواب داد: و ب برایم باال اتداخت

 

 . آزاد:ق ال هم گ ممنشما هیچوقت مزا م تو اید 

 

ن  دت م ای کم ای  جم م را از زبان  شااااااااید   باز هم مثل اولی 

بود  قزد در دلم آب شاااد.در جوا.  ل  زد کوچش زد  و با 

ت یسااا کم در رنم هایم   س تگم داشااامم بودم نت اهم را از 

ون شزج  ر  چشم دوخمم. او گرتمم و بم مزصر  ی بت 

 

بااااا دیاااادن خاااااتاااام ا  کاااام  ااااامال از ای  تبطاااام قاااااباااال روناااات بود 

شررتگ تر شاادنات ار هزوز تیم دان اات کم  ل  زد  تاخودآ ا 

 خاتم ی م  دقیبا مبابل چشم ها   قرار دارد. 

 

آزاد:ت ر می زم ب وا  ای  اتاااااا رو ت اااادیاااال باااام اتاااااا تمرنزم 

 کزم. 
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 بچرخاتم و بم او  رت  باخ  شااااااااااااد تا دوبار  کزجکاواتم ش 

 . چشم بدوز 

 

 _پس خوتم رو پ زدیدی ؟

 

قد  از شزجر  تا  م میگرتت شرسید  و او هماتطور کم یک 

ن برد و ب د ت اه  را بم  ش  را بم نشاتم ی تایید باال و پایی 

 اکراا اتاا چرخاتد. 

 

آزاد:یکم برای یاام آد  تززااا زنااادی بزرگاامنامااا ی از آیزااد  ختک 

 م زودی دیگم تززا ت اشم. دار ؟مم زم ب
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ایز م  رت  با خزد  ای بک  دا و آرا  همرا  بود.اما ت ور 

زن دیگری را در روناااهااا   بااا خود در ای  خاااتاام همرا  کرد  

 باشدناخم نشاتد روی  ورت م . 

 

 آزاد: را بدی زد ؟

 

 ا  بر برد  بود.باااایاااد چااام 
چبااادر زود بااام ت یت   اااا  تااااگزاااابن

دون شاااااااااااااک اگر  بیبت را بم زبان   جوابک بم او   داد ؟ب

و از تم د   آورد  تا دتیا دتیا بودنش  را خب    ترساااااااااااااااماد 

ی کاااااااام ایا  خایاااااااااالت را در ش    شاروراتااااااااد    باااااااام دخات 

ی کاام هزوز ن اااااااااااااااب   بااا او تااداشااااااااااااااااتنامااا باام  خزاادیااد.باام دخت 

کود اتم ترن  شاااااااااااکل مم   بم م شاااااااااااوقم ای کم ا اااااااااااال تیم 

 مرد م بوب  وج
گ
ود دارد یا تم   ادت   دان ت در زتدی

 ورزند. 
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م _خوشااااااااااااااا الم کم از خوتم خوشااااااااااااااامون اومد نمطمازم خات

  ادق  هم از شایدن  خییل خوش ا  موشم. 

 

آشاااااااااااااااکارا از جواب دادن بم ساااااااااااااااوال  ک ر  رتمم بود  و ای  

ی تبود کم از او شززان بماتد.اما گونا از همان ابمدا هم بم  ن چت 

دلیال اخم  شاااااااااااااااایاادن جواب م  ا میااسک تااداشااااااااااااااااتنخود 

کردتم را   دان اااااااااااااااتنتبط   خواسااااااااااااااات دلی   را از زبان 

ا از ل  زد م  ن دار و مرموزی کم روی خود  .شااااااااااااااازودنای  ر 

 ل  ها   بود تزمید  بود . 

 

:خ  بم سالم   خوتم رو پ زدیدید یا تم؟   ادق 

 

شایدن دور از اتمصار  دای خاتم  ادق  کم مش   تبود 

مان اتاتم شد  بودنباخ  شد دقیبا از ی بم جمع دو ت ر  

نااام و باااااااام ساااااااااااااااااماااااااات آن زن ش  تااااااااا تااا ااااااااا  از یااا اااااااادیاااگاار باااگااات 
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تیم.کیسااااااااااااااا کااااام در چزاااااارچوب در ا  ااااااااااااااامااااااد  بود و بچرخاااااا

 مشماقاتم اتمصار   کشید تا تصر م اخد آزاد را .شزود. 

  

آزاد:ب منواق ا از ایزجا خوشااااااام اومد ناگر مشاااااااکیل ت اشااااااام یم 

 ارهای مربوکم رو قرار بز ا  مشاا   کزیم کم هرچم زودتر  

 اتجا  بدیم. 

 

ماتم ی آزادنباخ  شااااااااااااااااد تا چشااااااااااااااام های خاتم  جواب م ت 

 اااااااااااااااادق  آشاااااااااااااااکارا از خوشااااااااااااااا ایل بدرخشااااااااااااااازد و ال از ا   

.شااااااااااااااا  د.با خزد  ی دتدان تماب  قد  ج وتر گذاشااااااااااااااات و 

 هیجان زد  گ ت: 

 

ن تردا  اابح  :خ  الیه شاا رنب م ب م  ممانا ااال همی 
 ااادق 

 شاهلل کم م ارکمون باشم. قرار بز ا  رو میذارنمنان

 

 ۹۹#پارت_ 
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با همان ل   م اااااااات  ت اه  را بم ساااااااامت م  چرخاتد و ب د 

 خوش ا  و شخوش  ادامم داد: 

 

:تمی وا  بازار گر  کزم ب دانویل بم اتم ابمون باید   اااااااادق 

ا  اااااااات گ ت.ای  خوتم هم خییل خو  سااااااااخمم هم توی 

زان م  اام ی م رکاام ایاامناگاام باام  را م  شااااااااااااااااک دارنااد از خ

 
گ
ن م  م زتدی ساااااااااااااااید کم ساااااااااااااااا  هاسااااااااااااااات توی همی  جون بتر

 م؟می زمنخروسک خاتم دروغ می 

 

ایا ار توبت ت ا  مم ج  و تاباور آزاد بود کم بم ساااااااااامت م  

بچرخد.چشاااام ها   بم باتمک ترن  شااااکل مم   گرد شااااد  

بودتد و دیدنشااااااااان باخ  موشااااااااد کم دلم ب واهد با  اااااااادای 

 ب زد بم او ب زد . 
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اااااااد نشااااااااان دهم و با    می رد  خود در ایل کم تال  را خونرا

ور نبم نشاااااااااااااااااتم ی چ ت کردن ل  هایم خزد  ا  را ترو ب 

 تایید  را های خاتم  ادق  شی تکان داد  و گ مم: 

 

نت ر ت زم آقای ابمکار  _ ش  امال با شااااماساااات خاتم  ااااادق 

 . ن  بموت  خوتم ای بزت  از ایزجا شیدا کین

 

  را از زبان م  شاید  خاتم  ادق  کم ات ار جواب دل واه

ر  خیا  خود  مرا هم ت دیل بم ب یسااااار از بازار گبود و بم 

ن ایز م    ا  کرد  بودنبا خرسااااااااااااااازدی خزدید و ب د با گ ی 

ان  بدهدناز اتاا خارز شد  رود تا ای  ختک خو  را بم دخت 

و مجددا م  و آزاد را تززا گذاشااااات.ات ار کم ت ااااا  خمر ای  

 .   گذشت زن پای  را زدن با ت   

 

ن خیابون  آزاد:چرا زودتر بزم تگ مید کم شاااااااااااااما هم توی همی 

 می
گ
  زید؟زتدی
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شرسااااااااااید و م  با چشاااااااااام هاب  کم تصاهر بم بی یایل   کردتد 

 ت اه  کرد  و شاتم باال اتداخمم. 

 

ن و تگ ما   _ت ر تمی رد  م ا م ی خییل مزیم باشمنگ ی 

 مگم برای شما ترق  دار ؟

 

آ ا  باخ  ل  زد ان ابروها  نتاخود گر  ای کم نشااا ااات می

خت   ا  را از  زدتم شاااد.قد  ج وتر گذاشااات و بک آت م ت ا 

د جواب داد:   چشماتم بگت 

 

 آزاد:البمم کم ترا دار . 

 

 ج وراتم شرسید : 
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؟  _چم ترق 

 

 ج وراتم تر از م  جواب داد: 

 

آزاد:اگم از همون او  میدون اااااامم کم قرار  با شاااااااما هم اااااااایم 

مااات باااازدیاااد از خوتااام رو بااام هیچ ااادوممون .شااااااااااااااام دیگااام ز 

 تمیداد . 

 

 ابروهایم را برا   باال اتداخمم. دست بم س زم ا  ماد  و 

 

 _ی  ن م مبیم رد  می ردی ؟

 

جر گ ت و بم دت ال  بالتا  م جواب داد: 
ُ
 در جوابم ت

 

ن قرارداد.  تمم برای . ی   آزاد:ی  ن م مبیما مت 
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بود کاااام ت س  تیم داتم چاااام رازی در ت اااااه  و  ااااااااااااااااااادا  

دسااااااات هاب  کم روی سااااااا زم ا  قالب کشااااااایدن را از یاد  برد. 

 اتمادتد و ل  هایم بک هدا باز و شاااد  ب
ن ودتدنبم آرا  پایی 

ی بگونزدنتا بم مکالمم ای کم او خواسااامم  ن . ااامم شااادتد تا چت 

 یا تاخواسمم پایان داد  بود ناممداد ب  شزد. 

 

بم زباتم اما نشاااااااااااادن ااااااااااااداب  از  زجر  ا  خارز نشاااااااااااادن رقن 

شااااااااد  بود  همان خزاِن کو  تیامد کم تیامدنباز هم برابر او 

اب  کم ات ار بم کو  و مات شاااااااااااااااادن برای او خادت کرد  و م

 بود. 

 

پس از ثاتیم هاب  سااا وتنت س سااازگیزم را از میان ل  های 

ن ت اهم از چشااااااااااااام های  ون ترساااااااااااااماد  و با گرتی  تیمم باز  بت 

  برداشاااامم.ت اهم را ت  ااااگت  اون آه ااااممنبم ساااامت شزجر  قد
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بم خاتم ی سااااااااوت و کور  دوخمم و برای خوض کردن ب   

  مم: گ

 

 _خوتم ی م  اوتجاست. 

  

شاااااااااااااااایاااااد  کااااام قاااااد  هاااااا   از پشااااااااااااااااااات ش بااااام م  تزدیاااااک 

 شدتد.کزار  ا  ماد و با دت ا  کردن م ت  ت اهم جواب داد: 

 

 . آزاد:ظاهرا قرار  هم ایم های خییل تزدیش باشیم

 

 داد . دید  و شی تکان آه مم بم  رت  خز

 

نخییل رو  ی _م  تم دوسااااااااات خوبک ا نتم هم اااااااااایم ی خوبک

 م    اب ت زید. 
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قد  ج وتر گذاشااااااااااتنچرخید و ت یم ا  را بم ل م ی شزجر  

داد و با ایزکار  مبابل م  قرار گرتت تا بمواتد را ت تر بم 

چزر  ا  ت اااا  کزاااد.دسااااااااااااااااات هاااا   هزوز داخااال جیااا  هاااای 

دتد و برا چشمان  اتطرابک جدید ش وار  شززان شد  بو 

طرابک کم شااا اه   و تاشااازاخمم را بم وجود  شرنز می ردناتااا

 ا  تداشتنا  اش 
گ
بم اتطراب های تابود کززد  ی زتدی

کم تمیموان مم تو ی   کزمنبرایم جدید بودنو شاید اتدی 

ن .   شت 

 

 ۱۰۰#پارت_ 

 

 

ن خوشااااااااااااااام  آزاد:از آد  هاب  کم تصاهر بم خوب بودن تمی ین

 .واقیع اننهموشم موشم روی ای  آد  ها   اب کرد. میاد 
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تب ید از او چرخید  و درساااااااااااات کزار نبم ل م گ ت و م  بم 

ی شزجر  ت یم زد  و بک آت م بم چشااااااااااامان  ت ا  کزم جواب 

 داد : 

 

_اما آد  های واقیع ت   نزتدگوشااااااااوننرتمارهاشااااااااونن را 

تما  هاشوننتما  وجودشون شر از ت جن ایم کم باخ  موشم 

آد  ها ب وان تا دتیا دتیاساااااااااااات ازشااااااااااااون دور بموت . داقل 

 م هموشم ایزطور بود . برای م  ک

 

ی ایجاد کزدنش  را  بک آت م در ت و  ی ا  ااااااااااااااامادن  ت یت 

 یم کج کرد تاااا بزت  بمواتاااد  اااااااااااااااورتم را ببیزاااد.و م  باااا دادن 

 ت اهم بم چشمان نخواسمم ا  را خمیل کرد . 

 

موتااااادن آد  هاااااا بااااام خواسااااااااااااااااااات آزاد:مطماایاااااد کااااام ای  دور 

شیدی  دشوتم و بم خاکر   ااری کم کم دور خودتون کخو 

 تو ت؟
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تااد.یااک ه ماام   س کردن  ن   دان ااااااااااااااامم کاام از چاام  را مت 

خود  در خ وت و تززاب  و ترار از اون ار خود  را کرد  بود 

وی سااااااااااااااااخمم بودنکم البمم  ن و از م  در چشااااااااااااااام او یک زن متن

 چزدان هم دور از  بیبت تبود. 

 

ساااا وتم کم کوالبن شاااادنات ار خود  تزمید کم قرار تو اااات 

د.بزااااابرای  همرا  بااااا آ  کوتااااایه شی تکااااان داد و جوابک  بگت 

 ب د از شزجر  تا  م گرتت و با ا  مادن مباب م گ ت: 

 

نا مماااااااااال خاااااااااتم  ااااااااااااااااااااااادق   ن   دیگاااااااام برگردیم پااااااااایی 
آزاد:بزت 

 مزمصرموتم. 

 

 بم چشااااااااام ها   خت   
شاااااااااد  و ل  زد با ت ایه شر از قدردابن

شرساااااااایدن نممزون ایز م با کوچش زد . بیبما ممزون  بود 

ی مرا در تزگزا قرار تمیدادنممزون ایز م بم  سوا  های بوشت 
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اج ار تال  تمی رد تا  رنم تززاب  ا  را .ش زد.ممزون ایز م 

  دان ت چم زمابن باید س وت کزد و بم مکالمم مان پایان 

 دهد. 

 

از رمز و راز و  م چشاااام او م  یک زن شر   دان اااامم کم یبیزا ب

ی از خود  بم خجی    آمد .زبن کم  ن جز یک اسااااااااااااااام چت 

زبان تیم آورد و مثل یک  ااااازدوا مزر و مو  شاااااد  بود.زبن 

کم گذشاااااامم ا  راز بودنخاکرات  راز بودنتززاب  ا  راز بود 

و در کزار تما  ای  رازهانباز هم می واساااااااات کم بم او تزدیک 

ا او  را بزتدنمی واساااااااااااااااات کم مرد باشااااااااااااااااد.می واساااااااااااااااات با

  ااااااااااار ب زدی کم دور تا م بوب  را بوشاااااااااات  .شاااااااااازاساااااااااادناما 

ن ها را برا   مشاااااااااکل  دور  را ا اکم کرد  بود ای  خواسااااااااای 

 می رد. 

 

ت یم ا  را از شزجر  گرتمم و بک آت م  رقن میاتمان رد و بد  

 شود همرا  او بم سمت در خروسک اتاا بم را  اتماد . 
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خییل هم دور تبود   توان مم او نیک روز کم شاید یک روز 

اب  ا  را  دهمنشاید میموان مم یک روزنوق   را بم  رنم تزز

کاااام او را باااام اتااااداز  ی  اااااقن شااااااااااااااازاااااخممن  اااااااااااااااااااار  را برا   

.شاا زمناجاز   دهم کم وارد دتیایم شااود و مرا .شاازاساادنتیمم 

ی تارنکم را ببیزدنگذشااااااااااااااامم ی شر از درد  را لمس کزد.ق   

 م ا  را المیا  ب  شد. ش  م

گ ممنیک روز کم تززا و شاااااااااااااااید یک روز برای او از خود     

او بود و م  و  ااااااااااادای سااااااااااااز نشااااااااااااید یک روزنیک روز کم 

 خییل هم دور تبود... 

 

 ۱۰۱#پارت_ 

 

ی آموزش ا ؟  تراز:امروز مت 
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شاااااایدن  ااااادای تراز از پشااااات خط ت   نباخ  شاااااد تا برای 

  و دساااااااات از دید زدن خاتم ی ل صم ای کوتا  شرد  را ب زداز 

ب شااااااااااااااام.هماتطور کم یش از بادا  های شوسااااااااااااااات جدید آزاد 

کزاااد  ی داخاال ظرا را داخاال دهااااتم   گاااذاشااااااااااااااامم جواب 

 داد : 

  

 _تم دیروز آموزش ا  بود نامروز تمت  . 

 

ات ار کم از  ااااااااااااااادای جوندتم و ل   جواب دادتم خزد  ا  

 گرتت. 

 

 ؟تراز:روزهای  ارنت رو ت یت  دادی مگم

 

رد شااااااد تورا دوبار   با شااااااایدن  اااااادای ماشاااااای ن کم از خیابان

شرد  را  یم کزار زد  و بم امید ایز م آزاد رساااااااااااااید  باشااااااااااااا  بم 

ی از او تبود کم تبود.   خیابان چشم دوخممناما ایا ار هم ختک
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_تااااام ت یت  تاااااداد نشاااااااااااااااااااایاااااد  ت یت  داد نتمیااااادوتم ت ال کااااام 

تا ببیزم ب د هرموقع  و ااااا م داشااااامم باشااااام مت   آموزشااااا ا ن

 سر موشم. 

 

 گ م
گ
م و همزماااااااان در د  آرزو کرد  تاااااااا تراز ما باااااااا  التش

ن برتامم ی روزهای  اری  د. بیبا  بزم رن ی  دروغم را تگت 

 تبودنب کم بوشاااااااات  برای ترار از روبرو 
گ
ا  ب اکر بک  و اااااااا ع

شااادن با تییل بودنکم البمم روبرو نشااادن با تییل روبرو نشاادن 

ی کم با برسااااااا  را هم بم دت ن  ا  داشاااااات.ی  ن دقیبا همان چت 

 می واسمم. م  

 

تراز:باشاااااااام پسنامروز برتامم ت چیم؟اگم تو خوتم  و اااااااا م 

 ت ش مت   بیا با م  برنم آت یم. 
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شوشاااااااااااااااززااااد  را بک م طیل و بااادون ل صااام ای ت ر کردن رد 

 کرد . 

 

_تم بابا کجا بیا نخوتم  یل  ار رن مم ش نتو هم دیگم برو 

 دیرت نشم. 

 

ون ت ا م و گ م   کرد . بیبما  اری ب د دوبار  از شزجر  بم بت 

وجود تداشاااااااااااات کم ب واهد ش  رن مم باشاااااااااااادنتززا بزاتم ا  

برای خاتم ماتدننا  اااااااامادن پشاااااااات شزجر  و اتمصار کشاااااااایدن 

برای آمااادن آزاد بود کااام او هم ات اااار ق اااااااااااااااااادی برای آمااادن 

 تداشت. 

 

ن مکااالمام ماانن گوشر را از باا خادا اات ن از تراز و پاایاان یااتی 

دن  ااااااااااااااا  اام ی شیااامااک هااای گوشااااااااااااااام دور کرد  و بااا باااز کر 

آزادنآخرن  شیااا  هاااب  کاام سااااااااااااااااااخ   شو  میاااتمااان رد و بااد  

 . شد  بودتد را از تصر گذراتد 
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ی کاااام در آخرن  شیااااام  گ ماااام بودن ااااامیون  ماااال  ن کبش چت 

سااااااااااااااایدناما هزوز تم از  اثاثیم ی خاتم ا  باید دیگر تا االن مت 

ی بود   و تم از  امیون. خود  ختک

 

اتمصاری کم کوالبن شاااد  بود آیه کشاااید  خ ااامم و  التم از 

ن از شزجر نبم ساااامت  اااازدیل های پایم ب زد  و با تا اااا م گرتی 

پشااااات  اتت  قد  برداشااااامم و روی ی وشاااااان نشااااا ااااامم.داتم ی 

بادا  دیگری را بک  و اااا م در دهاتم گذاشاااامم و با قرار دادن 

ور تا دور خاتم ی سااوت و دساامم زنر چاتمنت ا  ک اا م را بم د

 د . کور  چرخات

 

بااااا امروزندقیبااااا چزااااار روز از زمااااابن کاااام آزاد خاااااتاااام ی خاااااتم 

 ااااااااااااااادق  را پ اااااااااااااازدید  بود و پای م ام م نشاااااااااااااا اااااااااااااامم بود   

ی با کشااااااااااااااام   های خرند  گذشااااااااااااااات.ب د از چزد روز درگت 

خاااتاامنشاتجااا  امروز قرار بود تااا اثاااثیاام ای را کاام باام گ ماام ی 
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د  مدن  بم ایران س ار  خرندشان را داخود  از ق ل از آ

بودنبم خاتم ی جدید  بیاورد.و تیم دان ااااااااااااااامم کم چرا ای  

موتاااااوع بوشااااات  از آت م برای او خوشاااااایزد باشااااادنمرا بم وجد 

   آورد. 

 

راساااااااا  اگر می واسااااااامم  اااااااادا باشااااااامندیگر خود  هم ای  

ی  روزها قادر بم در  خود  تبود .تمیموان ااااااااااااااامم میان دخت 

از ارت ااااط ا  شو  از خااااالم و آد  تراری بود و کاااام تااااا یااااک ماااا

ی کم  اال  ن با آد  های جدید واهمم داشااااااااااااااات و دخت  گرتی 

برای تزدیک شاادن بم یک غرن م تا ای  اتداز  هیجان داشاات 

 ارت ایط برقرار کزم. 

 

ای  ای  چزی ن  خزابن کم برای ساااا  ها شااازاخمم بود ندر شر

ت ونونون را تا باید کز می رد گوشااام ی م ل خاتم ا ن ااادای 

د و ش رد  های خاتم ا  را تا تم   کشید تا م ادا آخر باال میتک

هم ااااااااایم ی جدید  ب واهد     بم او سااااااااال  کزد.در ایل 

کم خزان جدید  اال ایزجا نشااااااا ااااااامم بودنبا دیل کم در سااااااا زم 
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آرا  و قرار تداشت و چشم هاب  کم دست از اتمصار کشیدن 

 کشیدتد.   برای رسیدن هم ایم ی جدید  تیم

 

کم بک شااااااا اهت بم  ااااااادای شاااااااایدن  ااااااادای توق  ماشااااااای ن  

 امیون تبود در ثاتیم ای شاااااااخک هایم را تکان داد.بادا  کم 

برداشاااااااااااااااماام بود  را داخاال ظرا رهااا کرد  و ب ااد خجوالتاام از 

روی  زدیل ب زد شد  و بم سمت شزجر  دوند  و م ماکاتم 

 گوشم ی شرد  را کزار زد . 

 

در خاتم ی ن  مل اثاثیم مبابل  دساااااااااام درساااااااااات بودن امیو 

پار  شاااااااااااااااد  بود و  ارگرها  ار جا بم جاب  وسااااااااااااااای م ها را  آزاد 

 آغاز کرد  بودتد. 

 

 ۱۰۲#پارت_ 
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ت ااااهم ثاااابااات مااااتاااد روی آزاد کااام ات اااار  یم دیرتر از  اااامیون 

رسااااااااید  بود و در ا  شیاد  شاااااااادن از ماشاااااااایا  بود.برخالا 

 ا نامروز ل اس هاب  را ت 
گ
و م مویل توپ رساایم هموشااش

ری م ایر با آزاد ابمکاری کم در بم ت  داشاااااااات کم از او ت ااااااااون

 ذه  داشمم   ساخت. 

 

بم سااااااااااااااامت  ارگرها رتت و پس از آت م   ماب  با آن ها رد و 

بد  کردن  ید را بم یک ت رشااااااااااااان داد و سااااااااااااپس خود  کزار 

 ا  ماد تا  ارگرها بک مزا مت  ارشان را اتجا  دهزد. 

 

خاااااتااام ی  خیاااد باااام ساااااااااااااااماااات شزجر  یت اااااه  باااام ی  ااااار  چر 

ا هماااااااان شزجر  ای کااااااام م  پشاااااااااااااااا  ا  ااااااااااااااامااااااااد  م ندقیبااااااا

بود . ااااار  آتباااادر دسااااااااااااااااپاااااچاااام ا  کرد کاااام تاااااگزااااان شرد  را 

اتداخمم و خود  را خب  کشااااااید نتمی واساااااامم کم او ب زمد 

 شززابن مش و  تماشا کردن  بود  ا نی  ن مرا دید  بود؟
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آرا  گوشاااااااااااااام ی  م ماکاتم قد  ج و گذاشاااااااااااااامم و دوبار  بم

امیااد آت اام او دیگر آتجااا ت اااشااااااااااااااااادنامااا او  شرد  را کزااار زد  باام

 ماااکان هماااتجاا ا  ااااااااااااااامااد  بود و ت اااه  را باام شزجر  دوخمام 

 زد و تورا برایم 
گ
بود.تکان خوردن شرد  را کام دیاد ل  زد بزری

دساااااااااات تکان داد.پس مرا دید  بودندیگر شززان شاااااااااادن تاید  

 ای تداشت. 

 

  اااماال شرد ندر جوا. و بااا کزااار زدن   ت س خمیف  کشااااااااااااااایااد 

 ل  زدی زد  و آرا  برا   دست تکان داد . 

 

ون کشاااااااید و با خت   شااااااادن بم  تورا گوشر ا  را از جی   بت 

ن گوشر   ااااااا  م ا    ماب  را تایپ کرد و ساااااااپس با باال گرتی 

از م  خواسااات تا گوشر ا  را چک کزم. ار  م اااادا شاااد 

 ک ت  زم. با ب زد شدن  دای توتی ی ش  شیام
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نشیامش کم او برایم تورا دسااات دراز کرد  و  ن گوشر با برداشااای 

ن کوتا  روی  ترساااااااماد  بود را باز کرد  و چشااااااام دوخمم بم می 

    م. 

 

؟" ن  "تمیای  پایی 

 

شو  از آت اام جوا.  را باادهم ت ااا  کوتااایه باام او کاام  ماااکااان 

 آتجا ا  ماد  بود اتداخمم و ب د برا   تایپ کرد : 

 

 ت اشم" و دست و پا " یم وقت ت

 

ارساااااااااااااااااااا  را لمس کرد  و مجااااددا باااام او خت   و ب ااااد آی ون 

.ت اه  بالتا  م بم    م ی گوشر ا  دوخمم شد شد 

 و دید  کم خزد  ای دتدان تما روی ل  ها   شکل گرتت. 
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 جوا.  ایا ار در  مت  از چزد ثاتیم روی    م پدیدار شد. 

 

 دوتاب   "م  خودمم ایزجا توی دست و پا نالاقل
ن بیای  پایی 

 باشیم م  تززا ت اشم" تو دست و پا 

 

   مات بک جان 
ن ل   شااااااااااااااوخ  را     میموان اااااااااااااامم از همی 

ن باخ  شااااد تا تاخودآ ا  بم خزد   تای ر ا  ااااس کزم.و همی 

بی مم.دوبار  بم او ت ا  کرد نات ار کم  اااااااااااااااتک  تما  شاااااااااااااااد  

 باشاااااد چشااااامان  را برایم گرد کرد و ب د با اشاااااار  ی دساااااا  

ون ب زتمنو م  ایا ار دیگر ت  ل خواساااات تا زودتر از خاتم بت 

را جایز تدان ممناز شزجر  تا  م گرتمم و با شوشیدن ماتمو و 

شایل کم از ق ل د  دست گذاشمم بودمشاننپس از ل صاب  

 از خاتم خارز شد . 

 

بااا خروجم از خاااتاامنت اااهم روی او ثاااباات ماااتااد کاام مشااااااااااااااا و  

ا بود.مرا کاااام دیاااادنتورا ش و تاااام  را زدن بااااا یش از  ااااارگرهاااا
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 باشان را هم آورد و ب د با ل  زدی بزرگ بم سممم قد   

 برداشت. 

 

 آزاد:سال  خاتم هم ایم. 

 

گ ت و م  با بم یاد آوردن دوبار  ی ایز م از امروز بم ب د 

هم ااااایم ی او ه اااامم و هرروز تر اااات دیدن  را دار  غرا 

ات دروبن .خو  شانس بود  کم ا  اسشور و ش   شد 

مز  س تموشااااااااااااااااادتااادن اااداقااال ای  یاااک ا  هرگز در چزر  ا  

 را از بزم  خان بزاور بم ارث برد  بود . 
گ
 ونوی

 

 _سال نیکم دیر کردی . 

 

در جوابم ت ااااا  کوتااااایه باااام پشاااااااااااااااااات ش  و  ااااارگرهاااااب  کاااام 

 مش و  جا بم جاب  اثاثیم بودتد اتداخت و سپس گ ت: 
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کم شاااااااما رو پای آزاد:آر ن ارها یکم کو  کشااااااایدننب  شاااااااید  

 م داشایم. شزجر  مزمصر تگ

 

ق اااااااامت آخر جم م ا  را با ل  زدی موزناتم بم زبان آورد و 

.پس تزمید  بود کم م  داغ شااااادن  اااااورتم را ا  ااااااس کرد 

 تما  مدت پشت شزجر  اتمصار  را کشید  بود . 

 

 و اا م ی خجالت کشاایدن تداشاامم. ار اشااا ایه هم اتجا  

ت ب شااااااام.مزمصر ماتد  بود  کم تداد  بود  کم بابا  خجال

ن را تیم خواساااات؟کم  ماتد  بود نا اااال مگر او خود  همی 

اگر تیم خواساااات چرا بم م و رساااایدن نت اه  شزجر  ی 

 خاتم ی مرا هدا گرتمم بود؟

 

_خواه  می زمنلط ااااا دیگاااام ت رار نشااااااااااااااااااامنخییل از مزمصر 

 موتدن خوشم تمیاد. 
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باااال ب زاادازد و  ایا ااار توباات او بود تااا بااا شاااااااااااااااایاادن جوابم ابرو 

 د.هموشم کم ت اید او مرا کو  و مات می رد. همزمان ب زد

 

 ۱۰۳#پارت_ 

 

ل صم ای ب دنبم درخواست اونهردو بم سمت ورودی خاتم 

جاادیااد  باام را  اتمااادیم.از کزااار  ااارگرهاا خبور کردیم و بااا باااال 

ن از پ اام هااا قااد  باام داخاال خاااتاام ای کاام  اااال باام شاااااااااااااااکاال  رتی 

تاااااااااااا یت ر شااااااااااااد  بود گذاشااااااااااااایم.با دیدن و تامرت ک با اثاثیم ش

 خاتم دست ها   را بم  مر زد و گ ت: 

 

آزاد:ت ر کزم جمع و جور کردن ایزجاااااا یااااام ه مااااام ای کو  

 ب شمنا مماال باید چزد ش  دیگم رو هم توی همل بموتم. 
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تاامید از  رقن کم شاید  بود  ل  زنرنزم را بم دتدان گرتمم 

.مماسااااااااااااااا اتم اکراا چرخاتد  و بم تاب یت از او ت اهم را بم

با او بودنجمع و جور کردن ای  همم وسی م در ای  خاتم   ش

 ی درتدشت  ار دشواری بود. 

 

 ...  آزاد:راس  

 

 اادا   باخ  شااد تا دساات از کزکا  کردن م یط اکراتم 

بردار  و ت ااا  کزجکاااو  را دوبااار  باام ساااااااااااااااماات او بچرخاااتم.بااا 

اب  کم بارن شاااااان دیدن آن ل  زد م  ن دار  و آن چشاااااام ه

میااااد  کاااام قرار اسااااااااااااااااااات یش از آن کزااااایاااام هااااای کرد  بود تز

 درشا  را بار  کزد. 

 

 آزاد:م  از ی تا  اال تامزد کرد  کم خود  ختک تدار ؟ 
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ساااااااااااوال  ات ار کم در آن ل صم برایم خزد  دار ترن  ساااااااااااوا  

د   تموان اامم بود زبان بم دتدان بگت 
دتیا بود.پس خاتم  ااادق 

 بود.  کوچکم را برای آزاد رو کرد   و دست دروغ

 

 همرا  با خزد  ای آرا نش  را تکان داد  و گ مم: 

 

_تبط یم دروغ م ااا     بود.با شااازاخ   کم از خاتم  ااادق  

دار  خواب هااااااای خوبک براتون تاااااادیااااااد  بودندر تایجاااااام م  

 یجوراب  تجاتمون داد .  

 

را همزمان با کشاایدن اتگشاامان  روی چاتم ا ن"هو "آرا  

 زنرل  زمزمم کرد شو  از آت م بگوند: 

 

 آزاد:کم ایزطورنپس االن م  مدیوتمون شد ؟ 
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 م روراتم شاتم هایم را برا   باال اتداخمم. 

  

ان  کزید.  ن مزیم تبودنمیموتید ب دا برا  جتک  _چت 

 

ز ق اااال در ذها  چیاااد  و او کاااام ات ااااار تمااااا  ای  مکااااالمااام را ا

 باشدنبک م طیل جواب داد: 

 

رداشاااااا نشااااااا  مزمون م نتوی هر رساااااامورابن کم شااااااما د:تآزا

 اتم اب کزیدنقبولم؟ 

 

شوشاااااااااااااااززاد  آتبدر برایم تاگزابن بود کم باخ  شااااااااااااااااد برای 

 ماااااات و مبزوت بااااام او خت   بمااااااتم. بیبمااااا اتمصااااار 
ل صاااااب 

و شاااااااااااااااایاااااااادن ای  دخوت باااااااام شااااااااااااااااااااااا  دور از اتمصااااااااار را از ا

اشایم تداشممنخ و ا ب د از آخرن  قراری کم با ی دیگر د

  کاااااااام و م  آن کور خرا.  کرد  بود  ت ر  را تمی رد
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ب واهااااد بااااا م  قرار دو  بگااااذارد.امااااا او آزاد بودنمردی کاااام 

 هموشم برخالا اتمصارات م  خمل می رد. 

 

 آزاد:قبولم؟ 

 

 ساااااااااااااااوال  را دوبااار  ت رار کرد و م  تزمیااد  کاام برای ماادت

  بود کم .ایکوالبن ساا وت کرد  ا  و او را مزمصر گذاشاامم ا 

ا    مااات ت س خمیف  کشااااااااااااااایااد  و ب ااد از یااک دور مرور تماا

اتم ابک کم در ذه  داشااااممنشاتجا  ساااااد  ترن   ال  را برای 

 بم زبان آوردن اتم اب کرد . 

 

 _قبولم. 

 

و ل  زد  ا  از رتاااای   کم با شاااایدن جوابم روی ل  های 

   . ت برایم  اقن بود. او تب
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                                  *** 

 

 ۱۰۴#پارت_ 

 

اااااااااااااا بود کم با تماش کم از کرا  سااااااااااااااااخت  وایل سااااااااااااااام خصا

آموزش ا  موسیف  با آزاد گرتمم شد تزمید  کم  اری برا   

 شو  آمد  و باید برود. 

 

 ار جا بم جاب  اثاثیم از  امیون بم داخل خاتم تما  شد  بود 

بم  مک و  اال تبط ماتد  بود چیدمابن کم قرار بود  ارگرها 

 کراح داخیل کم تاز  بم جم شان شیوسمم بود اتجا  دهزد. 
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از آتجااااب  کااام در تبود آزادنجااااب  برای م  هم در آن خااااتااام 

الز نبم ات اا او از وجود تداشاتنبزابرای  ب د از سا ارشاات 

 خاتم خارز شدیم تا بم دیدارمان خاتمم دهیم. 

 

ن کرد  بود تاااااااارا ااااااات بو  د ندر  بیبا  از ایز ااااااام خز  رتی 

ن چزد سااااااااااااااخت کوتا  آتبدر بم  را زدن  و خزدیدن با همی 

او اخت گرتمم بود  کم  اال قرار بود برودند  و دمایعن برایم 

 ورد ای  مرد؟ باق  تماتد  بود.چم داشت بر ش م    آ

 

از خاتم کم خارز شااااااااااااادیمنشو  از آت م خدا ات ن کزد و بم 

وخت.باز ساااامت ماشاااایا  برودنا  ااااماد و ت اه  را بم م  د

هم ل  زد بم ل  داشااااااااتنل  زدی کم هر بار با خت   شاااااااادن 

ن موشد  و م  ای  را بک بم چشم های م  روی ل  ها   ستک

 تزایت دوست داشمم. 

 

  جاشم دیگم؟ آزاد:قرار تردا ش مون ش 
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شرسااااااااااااااایااد و م  شو  از آت اام بااا زباااتم جوا.  را باادهمنپ اا  

 کرد . هایم را بم نشاتم ی تایید برا   باز و . مم  

 

 _ش جاشم. 

 

ات ار کم خیال  آسااااااااود  شااااااااد  باشااااااااد ت س را    کشااااااااید و 

ش  را بم آرا  تکان داد.خواساااااااات تا  را دیگری بزتد اما 

م دودترن  تا ااااااا م بم ما با توق  ی  ار  ی ماشااااااای ن کم در 

ترمز کردن رت  را ترامو  کرد و ت اااا  مم جااا  هردونماااان 

 بم آن سمت چرخید. 

 

باااا دیااادن چزر  ی  ل صااام  ااااقن بود تاااا  و برای م  هماااان یاااک

نرتگ از  ن مم ج  و شرسااااااااشااااااااگر تراز از پشاااااااات ترمان ماشاااااااای 

د و دست و پایم را ام کزم.   چزر  ا  بتر
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 ۱۰۵#پارت_ 

 

و دور از اتمصار  شاااااااوکم شاااااااد  بود   آتبدر از آمدن تاگزابن 

کم ات ار مچم را در هز ا  ارتکاب بزرگ ترن  جر  دتیا گرتمم 

 ا جر  مرت   شااااااد  باشاااااامنتمناما هزوز بودتد.تم ایز م واق

برای رو شاااااااااادن دساااااااااات دروغ ها و شززان  اری های ای  چزد 

 تبود .  روز  ا  برای تراز آماد 

 

ن و قااااااد  بردا شاااااااااااااااما  باااااام بااااااا شیاااااااد  شااااااااااااااااااااادن  از ماااااااشااااااااااااااای 

سااااااااااامممانناتاااااااااااطراب م  هم قوی تر شاااااااااااد.تال  کرد  تا با 

رجوع بم ذهزم تما  جواب هاب  کم میموان اااااااااااااامم بم سااااااااااااااوا  

ا ممایل ا  بدهم را پشااات ش هم ردی  کزمناما ات ار های 

کااام در آن ثااااتیااام هاااا     ذهزم هم ش تااااساااااااااااااااااازاااااری باااا م  

 . گذاشمم بود 
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  و آزاد تراز ج وتر آماااااادنقااااااد  هااااااا   شاتجااااااا  مباااااااباااااال م

مموق  شااااااادتد.ت اه  شر بود از ساااااااوا  هاب  کم میدان اااااامم 

سااااااااااادناما  در دل  می واهد با ترناد تک ت شاااااااااااان را از م  بتر

ن  ا  س وت کرد  بود.   خی 

 

 آزاد:سال  تراز جان. 

 

آزاد بود کم با ل  ن دوساااااااااااااااماتم گ ت و تراز در جوا.  تززا 

سد: ت ایه شد ت ون   داد شو  از آت م بک مبدمم   بتر

 

 تراز:سال نشما ایزجا چیکار می زید؟

 

تاااخودآ ااا  باام آزاد ت ااا  کرد .از  ااالاات چزر  ا  هوناادا بود 

گیج شاااااااااااد  اسااااااااااات. ش هم داشاااااااااااتنتیم کم از ساااااااااااوا  آزاد  

ر ساااااااااا زم تگم دان اااااااااات کم م  ارت اکم با او را ماتزد یک راز د

 داشمم ا  و از همم ی اکراتیاتم م فن کرد  ا . 
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رو تااااز  خرناااد نت ر می رد  خزان خااااتم آزاد:م  ای  خوتااام 

 بزمون گ مم باشم. 

 

 رت  باخ  شااااااااااااااااد تا تراز با ل  زدی مبزم و ابروهاب  باال 

 م  چشم بدوزد. رتممنبم 

 

ی بم م  تگ مم بودن.  ن  تراز:تمنخزان خاتم چت 

 

ل ا  شر بود از دل وری و تاباوری و  را های تاگ مم ای 

مزد  کزد.اما کم بم زبان تیم آورد تا م ادا مرا م بابل آزاد شر

ت اه    ک بید کم جواب ساااااااااااااااوا  ها   را از زبان خود  

 .شزود. 
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اتااداز  کو  کشااااااااااااااایااد   و م  در تزااایااِت سااااااااااااااا وب  کاام بو  از 

لاااا  هااااایم را بااااا زباااااتم تر کرد  و بااااا ل  زاااادی  بودنباااام تاااااچااااار 

 کوچک و ل  ن آرا  گ مم: 

 

نم  هم ا ن یزجا _آقای ابمکار دت ا  یم خوتم ی خوب میگشی 

 رو بزشون م رقن کرد . 

   

گر  ی میان ابروها   آرا  آرا  باز شااااااد و جا   را بم بزت 

ت در چشااااااااااااام های روشاااااااااااااا  داد.ب رای چزد ثاتیمنتززا و  ت 

خ س ال میل کااااام از خود  نشاااااااااااااااااااان داد چرخااااااتااااادن ت اااااا  

اد بود و شاتجا نزمابن کم توان ااااااااااااااات تاباور  میان م  و آز 

 زد و ش  را تکان داد.  رتم را هضم کزد ل  زد ت جن 

 

تراز:خییل هم خایلنخوتم ی جدیدتون م ار  باشااااااااااااااام آقای 

 ابمکار. 
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ن   را بااام زباااان  آورد و ب اااد بک آت ااام بااام م  باااا ل  ن ت خ تتک

ن  ت ااااایه ب زاااادازدنچرخیااااد و بااااا قااااد  هاااااب  ب زااااد باااام کوچ ت  

 سمت ماشیا  رتت. 

 

د  و تیم توان مم بک ت اوت بماتمنبک م طیل بم دت ال  دون

شو  از آت م بمواتد سااوار ماشاایا  شااود دساات دراز کرد  و 

 بازوی  را گرتمم. 

 

 _تراز  تک ک نای  چم رتمارنم؟ 

 

زنادی برا   گران تما  شااد  باشااد ا  ااماد و  م سااوالمات ار ک

ون کشیدن بازوی  از میا  اتگشمان  ت ا  دل ور  را  با بت 

 بم چشماتم دوخت. 

 

تراز:مگم چم رتماری کرد  کم باخ  تارا    شما شد  خزان 

 خاتم؟ 
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ن دساااااااات هایم روی ق  ااااااام ی ساااااااا زم ا  وادار   با گذاشااااااای 

مم کم  اااااااااااادای تمی واساااااااااااابرداردنکرد  تا چزد قد  بم خب  

 ب ثمان بم گو  آزاد برسد. 

 

؟چرا جوری رتماااار  _ترازناالن دقیباااا برای سر از م  تاااارا   

 می  ن کم ات ار مرت   قمل شد ؟

  

ن  شرساااااااااااید  و او ات ار کم ا اااااااااااال از ابمدا مزمصر شاااااااااااایدن همی 

 سوا  از زبان م  بود  باشد تورا پاسخ داد: 

 

روی خوتااام ت خوتااام یباااا روببیااااد دقتراز:چرا گ    ای  یاااارو 

بگت  ؟ای  همم خوتم و ساخممون توی ای  شزر خراب شد  

 کزم؟ 
گ
 ستنچرا باید بیاد ور د  تو زتدی
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 بک م طیل در دتاع از خود  بر آمد : 

 

ن خوتاااام ای بود  _چرا بزرگ  می  ن آخاااام؟دت ااااا  یاااام همچی 

 . ن  مزم دید  ایزجا برا  مزاس م و بز  م رتو  کرد نهمی 

 

 تگشمان  را میان موها    رکت داد. دید و اخ  ک خز

 

تراز:آخم بم تو چم؟خونزز م نقربون شااااااااااااکل ماهت بر  بم تو 

چم رب  داشااااااااااااااات کم ب وای برای یم مرد غرن م خوتم شیدا 

؟تو مشاااااااااور امال ؟تو دال  خوتم ای؟خزان چرا باید یم  ک ن

 کزم؟ 
گ
 مرد غرن م رو بیاری بیخ گوشت زتدی

 

اقت تیاورد نبا خ ااااااااااااااا اتوت    را ک را ها بوشااااااااااااااات  از آن

 جواب داد : 

 

 .  620



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

بن ات ااااااار دساااااااااااااااا  رو  ن _آورد  کاااااام آورد نیجوری  را مت 

 ک نتو چمم تراز؟ 
گ
 گرتمم گ مم بیا تو خوتم ی خود  زتدی

 

بم جای ایز م جوابم را بدهد باز هم روی موتااااع بک مزطف  

 خود  پاتشاری کرد. 

 

نم تو ااااات خزاننتبط ن  کت برا یکم در  تراز:م  چمم؟م  چت 

ندر   ساااااا ت شااااااد ندر  ایز م چرا از م  شززان  اری می  ن

ندر  ایز ااااام چرا دور و بر مردی 
گ
ایز ااااام چرا بزم دروغ میش

میپ ع کم ق ال بزم گ    از  خوشااااااااااااات تمیاد برا  سااااااااااااا ت 

 شد نمی زیم؟

 

 ۱۰۶#پارت_ 
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ن بودن برایمن   ن سااااااااااااااازگی   التااااام از  را هاااااا   کااااام درخی 

هایم را . اااااامم و ت س شر از دان اااااامم کم بک را  تبودتد چشاااااام 

  ر  کشید . 

 

_م  تبط دار  تال  می زم مثل یم آد  ترما  با آد  های 

جدید ارت اط برقرار کزمنا اااااااااااااااال مگم خود تو هموشااااااااااااااام بزم 

 ا؟ تمیگ    کم چرا خود  رو از همم دور می زم؟ه

 

 جوابم بم خزد  ی خ  ک روی ل  ها   دام  زد. 

 

دی کاام تبط دو بااار دیااد   و تراز:م  بزاات گ مم برو بااا مر 

؟تو چبدر  را گو       درست تموشزاسو  ارت اط بگت 

 ک  بودی و م  ختک تداشمم. 
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و ب د ساکت شد.ساکت شد و بم  رقن کم از دهان  خارز 

سااااا ات  بم کجا رساااااید شاااااد  بود ت ر کرد و تیم داتم در م ا

 کم ل صم ای ب د ت خ خزدید و ادامم داد: 

 

ییل بوشت  از دو بار م آخمنم  ومم کم ختراز:م  چبدر ا مب

دیااااد   و م  از  بک ختک بود ناگااام ایزطوری تبود کااام ای  

 یارو االن مثل آیزم ی دا ج وی م  وایا ماد  بود. 

 

ی ده  باز کرد  تا  رقن بزتمنتا بم او بگونم تمی ن  واسمم چت 

را از او شززان کزمنکم ق ااااااااد داشاااااااامم ش تر اااااااات مزاساااااااا   

ن را برا   توتیح دهم اما هزوز آن تر ت مزاس   همم چت 

  ی گ ما  ترسااااااااااااااایااد  بودنیااا باام خ ااارب  بزت  م  هزوز آماااد

تبود .اما تما  وا   هاب  کم در ذه  داشااااااااممنپشااااااات   ااااااااار 

 کم تراز بک آت
 م مزمصر ل  های . اااااااااااااامم ا  گت  اتمادتد زمابن

شااایدن  ال  بماتد راه  را کشااید و رتت تا سااوار ماشاایا  

 شود. 
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م تا دت ال  برو ناما  رت  پاهایم را ق ِل و گذاشاامقد  ج 

ن کرد.   زمی 

 

 تراز:دت الم تیا خزان. 

 

و م  هماتجا ا  ااااااااااااماد .ا  ااااااااااااماد  و تماشااااااااااااا کرد  کم چطور 

 ا نبا دتیاب  از تارا    و د
گ
ل وری کم تزدیک ترن  آد  زتدی

م اااب شاااان تززا م  بود  ساااوار ماشااایا  شاااد و با شخ   کم 

سااااااااااااااتدناز م  دور  ات ار باید او را  بم دورترن  تبطم ی دتیا مت 

 شد. 

 

 اون التم آیه کشید  و با قد  هاب  بک رمش بم سمت 
ن با رتی 

آزاد باااازگشااااااااااااااامم.هزوز هم هماااان جااااب  کااام ترک  کرد  بود  

تگرابن کم درون  جرنان  ا  اااااااااماد  بود و  الت چزر  ا ناز 

 داشت تدا   داد. 
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 آزاد: المون خوبم؟ 

 

 بم ساااااااااااااااوال  بدهم.خوب باید چم جوابک  تیم دان ااااااااااااااامم کم

اا باااااام خوب تبودن  ااااااالم هم  تبود  امااااااا خااااااادت باااااام اخت 

 . تداشمم.بزابرای  تززا بم تکان دادن کوتا  ش  اکم ا کرد 

 

باشادنش  را  یم او اما ات ار کم جوا.  را از سا وتم گرتمم 

خم کرد تا بمواتد بم چشااااااااااااااام هایم ت ا  کزد.چشااااااااااااااام هاب  کم 

 ترار می ردتد.  تاشیاتم از او 

 

 آزاد:ب اکر م  ب ثمون شد؟ 
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شرسااااااااااااااایااد و م  برای آت اام خیااال  را را اات کزم و از زنر بااار 

سااااوا  های ب دی ا  شاااااتم خایل کزم با ل  زدی کوچک و 

 بک روح جواب داد : 

 

ن خا  تبود   نتگران ت اشید.  _چت 

 

جوابم را باور ت ردنای  را از ابزا  کم در چشااااااااااام ها   موز 

د ت ن زمید ناما شو  از آت م تر ااات کزد ساااوا  ب دی ا  مت 

نقد  بم خب  برداشااااااااامم و با  ااااااااادای آرا  را بم زبان بیاورد 

 گ مم: 

 

_م  دیگم برمیگرد  داخل خوتمنشاااااااااما هم بزت   زودتر برند 

  ط مون کرد . آموزش ا نمم زم دیرتون .شمنب  شید کم م

 

تمم و با و ب د دیگر ت  ل را جایز تدان اااااااااااممناز او تا ااااااااااا م گر 

 تماد . قد  هاب  آرا  بم سمت خاتم ا  بم را  ا
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ن باااری بود کاام او را باادون خاادا ااات ن پشاااااااااااااااات ش  ای  دومی 

ن باری کم تمی واسااااااااااااااامم ات اا بی مدناما  میگذاشاااااااااااااااممندومی 

 اتماد  بود.و مبص  تززا م  بود نل زت بم م ! 

 

 ۱۰۷#پارت_ 

 

 "دسم ا  مشت   موردتصر خامو    باشدنلط ا..." 

 

ن بااااااااار از یاااااااادشاااااااااااااااا ن  اااااااااااااااااااااادای اشراتوری کاااااااام برای چزاااااااادمی 

د  ن  اااااااااااااااااااباااااحنخاااااااااماااااو  باااااودن تااااا ااااا ااااا  تاااااراز را باااااااام مااااا  گاااااوشر

 می ردنتاامیدی کم بم جاتم اتماد  بود را بزرگ تر کرد. 

 

 " ب زاااادی گ مم و ب ااااد بااااا جاااادا 
ی
 التاااام از جواب تاااادادن  "ا

از گوشااااااااااااااامندسااااااااااااااا   بم شوشاااااااااااااااابن ا  کشاااااااااااااااید  و کردن گوشر 

وع کردن بم جوندن  شوسااااااات خشاااااااک شاااااااد  ی  رن ااااااااتم شر

 روی ل  هایم. 
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جوابم را تیم دادنق ااااد تداشاااات کم جوابم را بدهدنیک روز 

 امال گذشااااااااااااامم بود اما او  ماکان از م  دوری می رد.ای  چزد 

ساااااااااااااااااااخااات آخر را هم کااام  ال ت  ا  را خاااامو  کرد  بود و 

ت کرد  بود.بک ختک از آت م م  ایزجا چم  ایل خود  را را 

 س و تگران  بود . داشمم و چبدر دلواپ

 

ا اااااااااااااااال تمی زمیااد نی  ن تااا ای  اتااداز  از م  دل ور شاااااااااااااااااد  

بود؟تزمیدن ارت اط دوسااااااااااااااماتم ا  با آزاد ایزبدر برا   گران 

تماا  شااااااااااااااااد  بود؟آخر چرا؟مگر خود  آن کیسااااااااااااااا تبود کم 

ن  بااا آد  هااای جاادیااد تشاااااااااااااااونش هموشاااااااااااااااام مرا باام ارت اااط گرتی 

 ا  را  می رد؟پس چرا  ااااال کااام یاااک آد  جااادیاااد را بااام 
گ
زتااادی

 داد  بود ناو ایزطور رتمار می رد؟ 
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خ اا ک و آشاا مم شی تکان داد  و بک آت م دساات از جوندن 

ل  هایم ب شاااااامنکی م را از روی م ل برداشاااااامم و بم ساااااامت 

 در خروسک خاتم بم را  اتماد . 

 

تمم بام آموزشااااااااااااااا ا  .با وجود آت ام امروز تییل هم در باایاد مت 

مزم برخالا تالشر کم برای آموزشاااااااااااااا ا   الس داشاااااااااااااات و رت

 تدیدن  بم  ار گرتمم بود  بم   ااااااااااب   آمدناما اگر امروز 

 را تززا در خاتم   گذراتد  بدون شک دیواتم موشد . 

 

ون دقااایف  ب اادنزمااابن کاام در  یاااط را باااز کرد  و از خاااتاا م بت 

زد  و در ایل کم مشااااااااااااا و  ق ل کردن در بود ن ااااااااااااادای باز 

 از پشت ش شاید . شدن در خاتم ی آزاد را 

 

ت ا  مم ج م در ثاتیم ای بم سمت خب  چرخیدنبا دیدن او 

ون آمااادن از خااااتااام ا  بود ت ج م شاااااااااااااااااادت  کااام در اااا  بت 

 گرتت.ی  ن د ش  را در خاتم ی جدید  گذراتد  بود؟ 
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ن  اتداخمم بود و ت اه  ق ل  اااااااااا  م ی گوشر ش  را پایی 

ن هم باخ  شااااااااد  بود تا  واسااااااا  سااااااامت م   ا  بودنهمی 

ت اشااااااد.بزابرای  م  کیساااااا بود  کم قد  هایم را بم ساااااامت او 

 سوا داد . 

 

 _سال . 

 

 ااااااااااااااادایم را کم شااااااااااااااااید تورا ش  را باال گرتت.با دیدتم آن 

 ا  بک م طیل روی ل  ها   
گ
ن هموشاااااااااااااااش ل  زد دلاشااااااااااااااای 

 ااا  م ی گوشر را خامو  کرد و هماتطور کم تب  . ااات. 

ت و داخااال جیااا  کا  قرار  میاااداد قاااد  ج وتر گاااذاشااااااااااااااااا

 جواب داد: 

 

آزاد:ساااااال نب  شاااااید ا اااااال مموجزمون نشاااااد . واسااااام شرت 

 ت  زم بود. 
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 در جوا.  ل  زد کوچش زد  و بم آرا  شی تکان داد . 

 

_اشااااااااااااکایل تدار نراسااااااااااااا  ت ج  کرد  کم ای  وقت  ااااااااااابح 

 دیدممونند ش  همیزجا خوابیدی ؟  ایزجا 

 

کرد شرسید  و او با اتگشت ش ت اشار  ای بم پشت ش   

 شو  از آت م پاسخ دهد: 

 

ن یااااک سااااااااااااااااااااخاااات شو   آزاد:تاااام د شااااااااااااااااااا  ایزجااااا تبود نهمی 

 اومد نوسای م رو از همل آورد . 

 

 مم ج  از جوا.  ابروهایم را باال اتداخمم. 

 

 _دیگم همل تمیموتید؟
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 م ای باال اتداخت. با ل  زد شات

 

ی کاام ت ر  رو می رد   ن  از اون چت 
آزاد:چیاادمااان خوتاام  مت 

 می زم. کو  کش
گ
 ید.از امروز دیگم رسما ایزجا زتدی

 

 ۱۰۸#پارت_ 

 

ایط دیگری بود م اااااااااااااا ما از ختک خوشر   بیبما اگر در هر شر

کم شااااااااااااااید  بود  غرا در ذوا و شاااااااااااااور موشاااااااااااااد ناما امروز 

آتبااادر بک د  و دمااااغ بود  کااام     ب ااااکر رتماااارهاااای تراز 

 تموان مم در جواب آزاد ل  زدی روی ل  هایم باشاتم. 
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 دروتم را از بک  یساااااا چزر  ا  درساااااا و او 
گ
ت ات ار کم آشاااااا مش

تزمیاااااد  بااااااشااااااااااااااااااادنباااااا ابروهاااااب  در هم کشااااااااااااااایاااااد  شاااااااااااااااااااد  از 

نجمالت ب دی ا  را بم زبان آورد.   تگرابن

 

ب اااااااا   آزاد: ااااااااالمون خییل خوب باااااااام تصر تمیااااااااادنب اااااااااکر 

 دیروزتون با آقا تراز ؟ 

 

 ا  بر برد  بود مم ج
  از ایز م اتبدر شنااااع بم دلیل تارا   

ن مدت کوتایه کم شااااااازاخمم بودم نتزمید   نشاااااااد .در همی 

ن اسااااااااااااااااات.و باااا توجااام بااام بود  کااا م تاااا چااام اتاااداز  بااااهو  و تت 

تمااا یسااااااااااااااار کاام تراز دیروز مباااباال چشااااااااااااااام هااای او باام پااا کرد  

م  چزدان هم ساااا ت بم تصر  بودن دس زدن دلیل  ا  بد 

سید.   تمت 

 

_ممااااااسااااااااااااااا ااااااتااااام از دیروز تاااااا االن تمون ااااااااااااااامم بااااااهاااااا   را 

 جواب ت    ها  رو تمید . بزتمن
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ن شاااااااااد.ل  ها   را روی  چزر  ا  از شاااااااااایدن جوابم غمگی 

م ااااااااااااااااار  د و همرا  بااا تکااان دادن ش  بااا ل  ن شر اااااااااااااار هم ترا

 گ ت: 

 

مزد .   آزاد:تب ت  م  شدنواق ا شر

 

ت م  بود تا چزر  در هم ب شاااااام.تیم خواساااااامم کم ایا ار توب

اااا  تبود خذرخوایه کزد.خ  ااااا اتوت او بابت ات اق  کم مبصا

تراز از آزاد تبودناز م  و شززاااااان  ااااااری هاااااایم بودنآزاد هیا 

ی تداشت.ای  بود کم  با ل  زد کوچش گ مم:  تب ت 

 

ااااا تو ااااااایدندر واقع ا ااااااال م ااااااا م درمورد شااااااما  _شااااااما مبصا

درمورد م  خییل   اس و م اتصم  ار  و .تراز تبط تو ت

برای همیزاااااام کاااااام یکم زنااااااادی واکا  نشاااااااااااااااون میااااااد .تگران 

ن باری تو ت کم دخوا می زیمت ا  . شیدنای  اولی 
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نشو  از آت م  رقن بزتد سااااااااااا وت کرد.ات ار کم  برای ل صاب 

داشاات در ذها  بم دت ا    مات درساات   گشاات.یا شاااید 

ود امااااااا برای باااااام زباااااان هم   مااااااات درساااااااااااااااااااات را شیاااااادا کرد  ب

 آوردنشان تردید داشت. 

 

 تر هرچاااام کاااام بودنب ااااد از سااااااااااااااا وب  کاااام رتماااام رتماااام کوالبن 

ن ت اه  ب م چشااااااامان موشااااااادنت س خمیف  کشاااااااید و با دوخی 

 م  گ ت: 

 

آزاد:راسااااا  بم تراز  ش مید .بزر ا  شااااما زبن ه اااااید کم 

دوسا  دار  و هیا مردی دل  تمی واد زن موردخالقم   

 . رد غرن م باشمنخ و ا یم غرن م ی تاز  وارد تزدیک یم م

   

رن  پاسخ مم   پاس   برایم خجی  ترن  و دور از اتمصارت

ن بود.آتباااادر خجیاااا  و دور از  اتمصااااار کاااام وادار  کرد در خی 
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تاباورینبم خزد  بی مم.تراز مرا دوساااااااااات داشاااااااااات؟ای  دیگر 

 چم ادخاب  بود؟ 

 

 _ب  شیدنتراز م  رو دوست دار ؟ 

 

با خزد  ای کم ات ار ق اااد دور شااادن از ل  هایم را تداشااات 

   را برایم باال رسید  و او با ل  زدی  ش بم جات  ابروهاش

 اتداخت. 

 

 آزاد:تدار ؟ 

 

جواِب سوال  برایم مثل جواب دادن بم آسان ترن  م ا م 

ی دتیا بود.آتبدر آسان کم ا ال تیازی بم ت ر کردن و ت  ل 

 تداشت. 
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_م  وماااام کاااام تاااادار نای  دیگاااام چاااام ساااااااااااااااوالیاااام؟م  و تراز بااااا 

ن ا  ااااااااااش هیچوقت ب زمون همدیگم بزرگ شااااااااا دیم همچی 

ن ت ری کردی تبود  و    . تو ت.ا ال تمیدوتم چرا همچی 

 

گ مم و او باااااا تردیاااااد چااااااتااااام ا  را لمس کرد و بااااام ت ر ترو 

 رتت.گونا جوابم م ادالت ذه ن ا  را بزم رن مم بود. 

 

نم کم برسا  درموردتون گ ت.  ن  آزاد:راسا  ای  چت 

 

گ ما  همان و خشااااااااااااک شاااااااااااادن خزد  روی ل  های م  و 

ت همااان.مات و مبزوت از   مااب  ترو رتمزم در ب اات و  ت  

تد نبرسااااااااااا  ای  کم شااااااااااااید  بود  بم چشااااااااااام های او خت   ما

 مزخرتات را بم خورد  داد  بود؟ 

 

 _برسا ؟
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 ۱۰۹#پارت_ 

 

اسااااااااااااااام  را آتباادر بااا ت رت باام زبااان آورد  کاام     از گو  

شززااان تماااتااد.در جوابم ش  را بااا اکمیزااان باام هااای آزاد هم 

 و گ ت:  نشاتم ی تایید تکان داد 

 

ن م  و شااااااما وجود دار   آزاد:ب مندرمورد ایز م چم ارت ایط بی 

شرساااااااااااااااید و ب د  هم گ ت کم ت ر می زم شاااااااااااااااما و تراز بم 

 همدیگم خالقم داشمم باشید. 

 

ت و  باااا هر  ال  کااام از دهاااان آزاد خاااارز موشاااااااااااااااااد درجااام  ت 

اباوری م  هم بوشاات  و بوشاات  اوز میگرتت.تیم دان اامم کم ت

من  مات را ام کرد  بود نا اااااااااااااااال ات ار کم ال  باید چم بگون

م برساا  ای  اراجی  را درمورد م  شاد  بود .باور  تموشد ک
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و تراز باااتماام بود و تال  کرد  بود تااا خزخ الت  را باام خورد 

 آزاد دهد. 

 

ن  ف   داد  بود؟شااااااک تداشاااااامم کم او چطور بم خود  چزی 

از خوب میدان اااااااات هیا ارت اط خاشااااااااباتم ای میان م  و تر 

وجود تااداردنپس چرا ذه  آزاد را بااا ای  دروغ مزخرا درگت  

ا ای  اتداز  درمورد ارت اط م  و آزاد کزجکاو کرد  بود؟چرا ت

بود؟چرا برا   اهمیت داشاااات کم م  بم آزاد چم ا  اااااش 

د کم او را از م  دور کزد و ارت ایط دار ؟ی  ن هدت  ای  بو 

 ن تا ای  اتداز  بد کم میاتمان شااااکل گرتمم بود را .شاااا زد؟ی 

 ذات بود؟

  

ن م  و تراز هیا ارت اط خاشااااباتم  ی تو اااات.بی  ن ن چت  _همچی 

ای وجود تااادار  و هیچوقمم وجود تاااداشااااااااااااااامااامنتمی زمم چرا 

ن  رقن بزمون زد نخزد  دار .   برسا  چزی 
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م از تک تک   ماب  کم بم زبان   خ ااااااااااااااا ک و آشااااااااااااااا مم بودت

کم تا شو    آورد  بم را    قابل ا  اااااس بود.ا  اااااس بدی

از ای  ن ااا ت بم برساااا  داشااامم  اال شااادیدتر شاااد  بود و بم 

د. بدامابن  ن  ا  راج  ای  مرد دام  مت 

 

باید هرچم زودتر از ق ااااااااااااااااد و قرض های ای  مرد ش در   

رتمارهای تااااااااااااااااد و آورد .باید   تزمید  کم هدت  از ای  

 تبیض  چو ت و چم تبشم ای در ش دارد. 

 

 آزاد:چبدر خوب. 

 

گ ت و جم م ی کوتاه  وادار  کرد تا اتکار تاخوشایزد   اد آز 

مربوط بم برساااااا  را بم دورترن  تبطم ی م ز  هدایت کزم و 

  واسم را دوبار  بم او کم مباب م ا  ماد  بود بدهم. 
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 در 
گ
چشااااااااااااااام ها   موز  ل  زد بم ل  داشاااااااااااااااات و آساااااااااااااااودی

دنات ار از شایدن ایز م میان م  و تراز ا  اس خاشباتم  ن مت 

وجود تداشت خیال  را ت شد  بود.یا شاید هم تبط  ای

 زطور ت ر کزم. م  بود  کم دلم می واست ای

 

شاااااااایدن  ااااااادای توق  ماشااااااای ن کم در چزد قد  ما دو ت ر 

بو   روی ترمز زد خوا  تاخوا  بم مکالمم ای کم امید داشمم

از آن ادامم شیدا کزدنپایان داد.تاامیداتم ت ا  از چزر  ی آزاد 

و با چرخاتدن ش  بم سااااااااااااامت خب نبم دت ا  هونت  گرتمم

 و گونمان شد  بود. راتزد  ای گشمم کم مزا م گ ت 

 

ت اهم کم روی چزر  های آشااااااااازای تییل و برساااااااااا  کم در ا  

ن بودتدنثابت ماتدن بیبما ما  تم برد. شیاد  شدن از ماشی 

 

اتمصار دیدنشاااااااااااان را ایزجا تداشااااااااااااممنت ر تمی رد  کم بک ختک 

ن ب زدازتد و مب اااااااااد خاتم ی مرا در ب واهزد  ششاااااااااان را پایی 
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تاادنآن هم ب ااد از آت اام برای بوشااااااااااااااات  از یااک ه ماام  شو  بگت 

 خمال از آن ها تا  م گرتمم بود ناما ایزکار را کرد  بودتد. 

 

جاب  کم م  و آزاد  با کشاااااید  شااااادن قد  ها شاااااان بم سااااامت

ل ا  ااااااااااماد  بودیمنبم تاچار بم خود  آمد  و تزمید  کم الاق

ااااااااااااااد رتمار  برای   ظ ظاهر  مبابل آزادنباید خادی و خونرا

 کزم. 

 

تزدیک تر شاااااادنشااااااان باخ  شااااااد تا تاخودآ ا  ای  سااااااوا  در 

د کم آیا آن ها از موتوع هم ایم شدن م   ذهزم شکل بگت 

قرار اساااااااااااااااات مثاال تراز بااا دتیااب  از و آزاد مط ع اتااد؟یاا ایز ام 

 سوا  بم شاغم بیایزد؟ 

 

 یدوتم ی م نچم ی سااااااااااااااازیلنخواهر یش تییل:بم بمنسااااااااااااااامار 

 خج  ما شما رو دیدیم خاتو . 
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شایدن  دای شزتد  ی تییل باخ  شد تا دست از اتکار  

د  ب شااااااااااااااام و بم او کم با آغوشر باز   آمد تا مرا در ب ل بگت 

شاااید کم تا ااا م ی م دود میاتمان را با ل  زد بزتم.کویل ت 

ا م کم در آخرن  قد  ها   پشاااااااااات ش گذاشاااااااااات و ب د مر 

آغو  گرتت و گوتم ا  را بوساااااااید.جوری کم ا  ااااااااس کرد  

 ی  ورتم بم جا ماتد. رد برا ل   رو 

 

 ۱۱۰#پارت_ 

 

 هااااا   
گ
 واسااااااااااااااام امااااا باااام جااااای آت اااام باااام تییل و ابراز دلمزش

باشااااااااادنسااااااااامت آزاد و برساااااااااا  بود.با ی دیگر ساااااااااال  و ا وا  

شرش کرد  بودتد و مکالمم ی کوتایه میانشااااااان شااااااکل گرتمم 

سااااااااااااااایدتد اما  الت چزر  ی بو  دندر ظاهر خادی بم تصر مت 

خ اااااااااااااا ک برسااااااااااااااا  نشااااااااااااااان میداد کم خییل از دیدن آزاد ایزجا 

ن باخ  تزدیک خ اتم ی م  خوشااااااااااااااا ا  نشاااااااااااااااد  بود.و همی 

ن شاااااااااااو  هزوز از هم اااااااااااایم بودن ما دو ت ر  موشاااااااااااد کم مطمی 

ی تمیداتد.  ن  چت 
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با جدا شااااااااااااااادن از آغو  تییلنخوا  تاخوا  مجبور شاااااااااااااااد  تا 

 از کزکا  ارت اط بک  ال  آزاد و برساااا  بردار  و ت اهم دسااات

آتجا را بم تییل بدهم.برخالا برساااااااااااااااا نتم تززا از دیدن آزاد 

م ذب بم تصر تیم رساایدنب کم چزر  ا  ذوا زد  بود.شاک 

تداشمم کم دیر یا زود قرار بود مرا زنر رگ ار سوا  های بزرگ 

د.   و کوچ   بگت 

 

خواهر م ؟تاااااام جواب زتااااااگ  تییل:هیا م  وماااااام تو کجاااااااب  

دی تاام جواب شیااا نآموزشااااااااااااااا اااهم کاام تمیااایناز تراز  کاام میاا

سااااااااااااااایم شباال جواب مید  نچرا یزو آخم غی   الت رو میتر

 مویسر قربوتت بر ؟م  کم از تگرابن مرد . 

 

تییل بود کم گ ت و ب د از آت م ت ا  دل ور  را میان م  و 

ن جواب آزاد چرخااااتااادنات اااار کااام ا اااااااااااااااال از ابمااادا مزمصر   گرتی 

 تبود  باشدنادامم داد: 
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تییل:یااااام ه مااااام ت مااااال کرد  ویل امروز دیگااااام دلم کااااااقااااات 

م کجااااب  چیکاااار می  ن خیاااالم را ااات تیااااوردنگ مم بیاااا  ببیز

شمنویل دید  کم تم  ا  خواهر خوش  م ات ار خوبمن واس 

 ب ضیا خوب بز  بود . 

 

و در اتمزای جم م ا  با شاااایطزت و گرد کردن چشاااام ها   

بم او بم آزاد اشااااااااااااااااار  کردنیا بم خ ارب  بزت  بم خیا  خود  

  کزایم زدنکم تززا تایجم ا  خجالت زد  کردن م  بود. 

 

ن ت اه   آزاد اما در جواب تییلنمودباتم ل  زد زد و با دوخی 

 بم چزر  ی م  جواب داد: 

 

آزاد:مماااسااااااااااااااا اااتاام مزم از قاااخااد  ی ای  دوری یااک ه ماام ای 

تو نتبط خو  شااااااااااااااااااانس بود  و م ااااااااااااااااث ن تبود  تییل خااااا

 تون مم چزد روز زودتر از شما .ش زم . 
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چشاام های  جوا.  چزر  ی تییل را بم وتااوح ذوا زد  تر و 

برسا  را بم وتوح خ  ک تر کردنآتبدری کم دیگر تموان ت 

 بوشت  از آن س وت اخمیار کزد. 

 

برساااااااا :راساااااااا  ما ا اااااااال در جرنان تبودیم کم شاااااااما و خزان 

ن از خاتم با همد ن آزاد جاننبرای همی  یگم در ارت اط ه ااااااااااامی 

 کردیم. دیدتمون ایزجا ت ج   

 

بک بم  رت  بدهدنتییل گ ت و شو  از آت م آزاد بمواتد جوا

 بود کم خجوالتم و هیجان زد  جوا.  را داد: 

 

تییل:چرا برساااااا  جان م  یجوراب  ختک داشاااااممنبزت کم گ مم 

گرتمااامنتو هم  یل بود  آقاااا آزاد شاااااااااااااااماااار  آبجک خزان رو از   

دخوا  کردی کم ت اید شاااامار  رو بزشااااون میداد . اال دیدی 

 م    خت  شد ؟ 
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ن باااری ب ود کاام میاادیااد  برسااااااااااااااااا  باام تییل چاپ  بیبا ناولی 

 از تااک تااک  ر ااات  می ااارنااد و 
گ
چااپ ت ااا    کزااد.آشااااااااااااااا مش

اا تزدیک شااادن آزاد  ت اه  جوری بود کم گوب  تییل را مبصا

 بم م    دان ت. 

 

ن ایز اام درمورد رابطاام ی م  و تراز چاام ت  دانهزوز آ  ااااااااااااااای 

 بزم باااتماام بود در دلم تروک  ت رد  بود و  اااال 
گ
دروغ بزری

آت  بد رتماری ا  با تییل هم بم آن اتااااتم شاااد  بود.تبط 

در د  آرزو می رد  کاااام بمواتم برای یااااک دقیباااام بااااا او تززااااا 

 باشم تا تما   ر  و غیضم را ش  خایل کزم. 

 

 ۱۱۱#پارت_ 
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آزاد:ایزجوری بد  کم هممون د  در وا  ااااااادیمنتصرتون چیم 

م برنم داخاال خوتاام و ببیاام  ااااااااااااااا  اات هااامون رو اوتجااا اداماا

 بدیم؟یم تزجون چای هم دور هم می ورنم. 

 

تاخودآ ا  ت ایه مم و از خ ااااا اتوت تثار آزاد کرد نت ایه کم 

او م زا   را ت زمید.میدان ااااااااااااامم کم او و برساااااااااااااا  با ی دیگر 

یا     دوساااااااااااااااازدناما تمی واسااااااااااااااامم کم میانشااااااااااااااااان  همکار و 

 ااامیمی   بم وجود بیاید.بم برساااا  اخمماد تداشاااممنبرای م  

آد  ساااایم بود کم میموان اااات تما  آد  های اکرات  او یک 

را م ااااااامو  کزدنو م  تمی واسااااااامم کم آزاد یش از قرباتیان او 

 باشد. 

  

تییل:آزاد خااااان ات ااااار دیگاااام زنااااادی بااااا خواهر م   ااااااااااااااامییم 

 دیزانشخود مزمون دخوت می زید خوتم  ؟ ش
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سااااااوا  تییل برای تزمیدن ایز م آن دو ت ر هزوز از هم اااااایم 

و آزاد ختک تداشااااااااااااااازد  اقن بود.از  الت چزر  ی شاااااااااااااادن م  

تییل مشااااااا   بود کم ا اااااااال ای  قضااااااایم بم ذها  ترساااااااید  

اساااااااتناما برساااااااا  کم  رن ااااااااتم شوسااااااات ل   را   جوند و  

اد قضاااااایم را روشاااااا  کزدنتما  ساااااازارنو را اتمصار می شااااااید تا آز 

 ت یت  میداد. 

 

مندر آزاد:تم تییل خاتمنمماس اتم هزوز اوتبدر  مییم نشدی

 واقع مزصور  خوتم ی خود  بود تم خوتم ی خزان خاتم. 

 

ن جم م ی کوتا   اقن بود تا چشاااااام های برسااااااا  و تییل  و همی 

تر ااااات  را مم و از ت ج  و تاباوری کزد.و آزاد شو  از آت م

شرسااااایدن ساااااوا  جدیدی را بم آن دو ت ر بدهدنترجیح داد تا 

ز ل صاااب  خود  م مااا را برا شااااااااااااااااان  اال کزااد.بزااابرای  پس ا

 س وت بم سمت خاتم ا  اشار  ای کرد و سپس ادامم داد: 
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آزاد:م  و خزان خااااتم چزاااد روزی موشاااااااااااااااااام کااام باااا همااادیگااام 

 هم ایم شدیمنتاز  ایزجا رو خرند . 

  

  را باام دهااان  کاام از زد  اتگشاااااااااااااااات هااا  گ اات و تییل ذوا

هیجان باز ماتد  بود چ ااااااااااااااا اتد و با  ااااااااااااااادای ب زدی خزدید 

   ختک دتیا رو شاید  باشد. ات ار کم خو  ترن

 

تبطم مبابل تییل اما برسااااااااااا  بود.کیساااااااااا کم بم وتااااااااااوح تبال 

می رد تااااا بااااا نشاااااااااااااااااااتاااادن ل  زااااد روی لاااا  هااااا   خود  را 

ااااااااد و آرا  ج و  دهدناما چشااااااااام ها    آشاااااااااوبک کم در خونرا

 درون  شکل گرتمم بود را لو میدادتد.  

 

نآد  بم کوچیک بودن دتیا ایم ان برسااااااا :چم ت ااااااادا جال ک

ن ای  همم خوتم توی ای  شاااازر بزرگ شااااما دو ت ر  میار .از بی 

 با همدیگم هم ایم شدید. 
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ل ا  بوی کزایم و ک زم میداد.اما ات ار هیچ یسااااااااااااااا بم جز 

ای  مرد تبط بم چشااااااااااام های م   م  ای  را تیم تزمید.ی  ن 

 مش و  و خجی  بود؟ 

 

_راساااااااااا  ا اااااااااال ت اااااااااادقن در  ار تبود.م  خود  بم آقا آزاد 

شوشاااااااااااااااززااااد داد  کااام بیاااان و ای  خوتااام رو ب رننوگرتااام دتیاااا 

 اوتبدر ها هم کوچیک تو ت. 

 

ن  شاااااد برای آتیسااااار کم در چشااااام های برساااااا  زباتم  جوابم هت 

م هایم دوخت و م  را ن   کشید.ت ا   التم ا  را بم چش

 و خشزود از جوابمنبا شوزخزدی برا   ابرو باال اتداخمم. 

 

می واسااااااامم ب زمد کم تبشااااااام ا  برای دور کردن آزاد از م  

جواب تداد  اسااااااااااااااات.می واسااااااااااااااامم بداتد کم هیا  ف  برای 

 م  تدارد.می واساامم شاا  اات خوردن  را دخ
گ
الت در زتدی

 با چشم های خود  ببیزم. 
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ا خزان خاتمنای  همم ات اا اتماد  و م  هلل بم شمتییل:ماشا

بک ختک بود ؟ا اااااال  اال کم ایزجوری شاااااد دیگم واج  شاااااد 

 کم ما یم تزجون چاب  تو خوتم ی جدید آزاد خان ب ورنم. 

 

 ۱۱۲#پارت_ 

 

دآ ااااااااا  هام ما  و هام آزاد باااااااام خزااااااااد  از  ارا تایایل تاااااااااخاو 

 ا    اااابک ال کرد  بو 
د اتمادیم.میدان ااامم کم تضاااویل ذاب 

و تززااا بااا دیاادن خاااتاام ی آزاد آرا  میگرتاات.و آزاد بااا دخوت 

 ا برا   هموار کرد  بود. کردن  بم داخل خاتمنرا  ر 

 

برسااا :تییل جان خونز نبزت   بذارنم  برای یم وقت دیگم و 

  مزا م آزاد نشیم. 
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برسا  بود کم گ ت و شو  از آت م تییل بمواتد روی خواسمم 

 .  را داد: ا  پاتشاری کزدنآزاد جوا

 

نیم چاب  دور هم می ورنم 
آزاد:تم برساااااااااااا  جان چم مزا م  

نم آموزش ا .   ب دشم م  و تو با هم از همیزجا مت 

 

برساااااااااااااااااا  کااام ات اااار در خمااال اتجاااا  شاااااااااااااااااد  قرار گرتمااام بود و 

ن را بک ادبک باااام آزاد میاااادیاااادندر تزااااایاااات م ااااال اااات بو  از آ

ن داد و ل  زد ت ااااااااااااااازیع زد و ش  را بم نشااااااااااااااااتم ی تایید تکا

مواتبا  را اخال  کرد.هرچزااد کاام هزوز هم چزاادان را ن و 

سید   ندرست مثل م . خوشزود بم تصر تمت 

 

 بم ساامت ورودی خاتم قد  برداشااایم و 
گ
با ت ارا آزادنهمش

ر از همم قد  برمیداشاات و وارد  یاط شاادیم.تییل  یم ج وت

باااا ذوق  کااام تززاااا خاااا  خود  بود بااااغ تااام چزااادان کوچاااک 

ز تصر میگاااذراتاااد و آزاد برای او از برتاااامااام هااااب  کااام خااااتااام را ا
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ت.آتباادر گر   را برای ت یت  و ت و  باااغ داشاااااااااااااااات   گ اا

 زدن شد  بودتد کم ات ار سا  ها از رتاقاشان میگذشت. 

 

 ااااااااااااااامااد  بودیم.بک آت ام چزااد قااد  خباا  ترنم  و برسااااااااااااااااا  ا 

ن بم ب   آزاد و تییل داشمم باشیمنهردو  تماییل برای شیوسی 

ر اتداخمم بودیم و در ساااااااا وب  آزاردهزد  قد  های آن ش زن

 دو ت ر را دت ا  می ردیم. 

 

 بیبما دلیل ساا وت برسااا  را تمیدان ممناما ساا وت م  شر 

یدتد بود از ترنادهای تاگ مم ای کم اتمصار تر اااا   را   کشاااا

تااا ش باااز کززااد.در ذهزم باام دت ااا  وا   ای میگشااااااااااااااامم تااا باام 

هایم را پشاااات ش هم ردی  کزم  م   بمواتم قطار سااااوا  

ساااام.و در تزایتنزمابن کم آزاد و تییل را بم ق در  اقن و از او بتر

از خودماااان دور دیاااد نوا   ای کااام بااام دت اااال  بود  را شیااادا 

 کرد . 
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بن تاااا م  و  ن آزاد رو از همااادیگااام دور تگااام _چرا داری زور مت 

 داری؟ 

 

ات ااااااااار کاااااااام اتمصااااااااار شاااااااااااااااایاااااااادن ای  ساااااااااااااااوا  را از زبااااااااان م  

ا  کرد داشااااات.ا  اااااماد و با چرخاتدن ش  بم آزاد و تییل ت ت

ن شااااااد ت اه  را  و زمابن کم از شرت بودن  واسااااااشااااااان مطمی 

 دوبار  بم چشمان م  دوخت و جواب داد: 

 

ن  اری ب زم؟   برسا :چرا باید همچی 

 

تاخودآ ا  بم جوا.  شوزخزد زد  و یک تای ابروهایم را باال 

 اتداخمم. 

 

خوب میدوتم درمورد م  اون را  برسااا ن _خودت رو تزن بم

ن ای   و تراز چم مزخرتاب  بم خورد آزاد دادی.هدتت از گ ی 

 چرت و شرت ها چیم؟ 
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ااااااااااااا  داتم شاااااااااااااااتم ها   را باال بک آت م خم بم ابرو بیاورد خونرا

 اتداخت. 

 

 برسا :م  اسمشون رو تمیذار  مزخرتاتنمیذار   بیبت. 

 

ادی ا   بیبما زباتم بزد  آمد.چطور میموان اات تا از خونرا

 وقیح باشد؟ ای  اتداز 

 

_اساااااامشااااااون رو میذاری  بیبت؟از ی تا  اال خشااااااش وجود 

تداشاااااااامم ی م  و تراز اساااااااام  شااااااااد   بیبت؟یا شاااااااااید هم 

 توهمات تو ایزجورنم؟ توی 

 

با ل  ن خ اااااااااا ک شرسااااااااااید  و ب د با تک خزد  ای خ اااااااااا ک تر 

 ادامم داد : 

 .  656



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

 

  رو از آزاد دور تگم _خوب میدوتم کم داری تال  می  ن م

شاااااااااید  کم تییل گ ت ب اکر دادن شاااااااامار  ی داری برسااااااااا ن

م  باام آزاد باااهااا  بااد رتماااری کردی.ق ال هم درمورد ارت ااط 

خزخ الت بااااااام زبون آوردی کااااااام خییل م  و آزاد یااااااام شی 

 دوست دار  دلی شون رو ب زمم. 

 

 ۱۱۳#پارت_ 

 

 تورا در سدد دتاع از خود  بر آمد: 

 

خزان.درسمم م  ش قضیم دادن    مموجم شدیبرسا :اشا ا

شااااااااااااااامااار  ت باام آزاد بااا تییل ب ثم شاااااااااااااااادنامااا رصتااا چون ت ر 

 می رد  مم زم  ار  باخ  تارا    تو شد  باشم.با شزاخ   

 کم از تو دار  ت ر کرد  کم... 
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 با خ  اتوت میان  رت  شرند : 

 

_با شزاخ   کم از م  داری؟برسا  تو چم شزاخ   میموبن از 

؟ا ااااااال تو کجای زتدگییم کم ب وای از م   م  داشاااااامم باشر

؟ها؟ شزاخ  ت داشمم باشر

 

  التم دس   بم  ورت  کشید و سپس جواب داد: 

 

ساااااااااام چرا اتبدر ن اااااااااا ت بم م  اارد  برسااااااااااا :خزان موشاااااااااام بتر

داری؟چرا جوری رتماار می  ن کام ات اار م  دشااااااااااااااام  ق ااااااااااااااام 

 خورد  تم؟ 

 

 بدون ل صم ای ت  ل جواب داد : 

 

. ک _ش  دار  کم ت اشر
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ن خزد  ای کم ات ار ت  یف  از تاباوری و تم ا ر بود با شااید

 جوابم روی ل  ها   تب  . ت. 

 

برساااااا :باور ک  تمیموتم درکت کزم خزان.یم روز میای خوتم 

  و با داد و هوار ادخا می  ن کم م  اون آد  ه مم کم دار  

تییل رو بزم  باهات بازی می زمنتزدید  می  ن کم زتدگیم با 

تم و  اال ادخا می  ن  ن نب د  برای یک ه مم غی ت مت 
بن ن مت 

شاااامزمم...ا ااااال خودت دلیل ای  همم کیزم و ت رب  کم م  د

؟    کم از م  داری رو میدوبن

 

شاااایدن  ااادای تییل کم از تا ااا م ای تبرن ا دور ما دو ت ر را 

دنتر ااااااااااااات پاساااااااااااااخ دادن بم  را ها   را از م   ن  ااااااااااااادا مت 

 گرتت. 
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ردونماااان بااام سااااااااااااااامااات تییل و آزاد کااام روی پ ااام هاااای   هت اااا

صااااار مااااا را   کشااااااااااااااایاااادتااااد ورودی خاااااتاااام ا  اااااااااااااااماااااد  بود و اتم

چرخید.آتبدر درگت  ب   تاخوشااایزدمان شاااد  بودیم کم بم 

  یل آن ها را از یاد برد  بودیم. 

 

 برسا :االن میایم خونز . 

 

برساااااااا  بود کم با ل  زدی بر ل  و تکان دادن کوتا  دسااااااا  

 گ ت و ب د دوبار  بم م  ت ا  کرد.قد  بم ج و برداشاااااااات و 

ییل  رکت کزد با  اااااااااااااااادای آرا  شو  از آت م بم سااااااااااااااامت ت

 گ ت: 

 

برسااااااا :م  دشاااااامزت تو اااااامم خزان.خوب موشااااااد اگم ت اااااا  

اخممااادی کاام باام آزاد داری رو باام م ن کاام شاااااااااااااااوهر خواهرتم 

 . .اما ظاهرا تو ترجیح میدی بم غرن م ها اخمماد ک ن  داش  
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 ل صم ای کوتا  م   کرد و سپس ادامم داد: 

 

ا هاااااااااب  کاااااااام زد  برسااااااااااااااااااااااا :و درمورد ترازنهزوز  روی  ر 

ه ااااااامم.خییل باید کور باشر کم ا  ااااااااس تراز رو ن ااااااا ت بم 

.ویل تو باز  اسمشون رو بذار خزخ الت.   خودت تبی ن

 

ای  را گ ت و ب د بک آت م مزمصر جوابک از سااااااامت م  بماتد 

شاااااادن از کزار  بم ساااااامت تییل و آزاد قد  ل  زدی زد و با رد 

 زا گذاشت. تزبرداشت و مرا با دتیای مات و مبزوتم 

 

ب  ترو  گیج شااد  بود . را ها   مرا در چزان بزت و  ت 

 برد  بود کم ات ار  را زدن را از یاد برد  بود . 

 

دلم می واسااااات میموان ااااامم ده  باز کزم و از همان تا ااااا م 

ن او و  رنااااکااااری هاااا و دروغ هاااا و رتماااارهاااای  ترنااااد بزتم کااام بی 

ی از او تاادیاا ن د  بود  یااک خجی   و آزادی کاام جز خوبک چت 
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دتیا تا ااااا م اسااااات.اما ذهزم آتبدر درگت  ق ااااامت دو   را 

  را ها   برایم بک اهمیت ج و  
ها   شاااااااد  بود کم باق 

  ردتد. می

 

مزصور  از آن  را هااا چاام بود؟از چاام ا  ااااااااااااااااااش  را 

د کااااااام در د  تراز  ن وجود داشااااااااااااااااااااات و م  از آن بک ختک مت 

م م  داشااااااااامم بود ؟ا اااااااااال تراز چم ا  ااااااااااش میموان ااااااااات ب

 باشد جز ایز م مرا مثل دوست و خواهر  میدان ت؟ 

 

 تییل:آبجک خزاننبیا دیگم.چرا خش ت زد  وسط  یاط؟ 

 

شایدن  دای تییل کم مرا م اک  قرار میداد وادار  کرد تا 

م و  واسااام را بم دسااات از ساااوا  های بک جواب ذهزم ب شااا

 او بدهم. 
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بم تاچار اتکار  را خب  تگم داشااااااااااااااامم و با کشااااااااااااااایدن آیه بم 

ن م  بم جم شان   کشیدتد  سمت آن ها کم اتمصار شیوسی 

ن بم دت ا  جواب سااااااوا  ه ایم را بم قد  برداشاااااامم.باید گشاااااای 

 ب دا موکو  می رد . 

 

 ۱۱۴#پارت_ 

 

 ب ااااد از رصا ساااااااااااااااااااخ   در خاااااتاااام ی آزاد و گو  دادن باااام

کاااااات درشااااااااااااااااااااان  ن  خالقاااااام ای باااااام شر مکااااااالماااااااب  کاااااام کوچ ت 

تداشااااااااممنبزا بر شوشااااااااززاد تییل ت اااااااامیم گرتمم بودیم تا آزاد و 

ن آزاد بم آموزشاااا ا  بروتد  برسااااا  بم ات اا ی دیگر و با ماشاااای 

ن برسااا   هم دساات تییل باشااد تا بمواتد م  و خود  و ماشاای 

 را بم زبان شا برساتد. 
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شاااااااااید بم جر ت میموان اااااااامم در تما  کو  آن یک ساااااااااختن

بگونم کم ش جمع     شزج جم م هم از دهاتم خارز نشااد  

 بود. 

 

از یک کرا  را های برسااااااااااااااااا  آتبدر ذهزم را درگت  کرد  

ن دیگری ت ر کزم و از  بودتد کم قادر تبود  جز آن ها بم چت 

سمت دیگر  ضور  و ت ا  های اا  و بی اه  در آن جمع 

 کوچک م ذبم   ساخت. 

  

 و با  ااااداب  آرا   الم را شرسااااید  بود و 
آزاد چزد باری شززابن

دلیل ساااااااا وت کوالبن مدتم را جونا شااااااااد  بود.با وجود آت م 

هربااااار باااام دروغ باااام او اکمیزااااان داد  بود  کاااام  ااااالم خوب 

 وجود تداردناما او بم خوبک م ذب است و جاب  
برای تگرابن

ا      بام  بودتم را در  کرد  بود و خجیاا  بود کاام تااارا    

او هم شایت کرد  بود و اجاز  تمیداد تا خییل در مکالمات 

 شد. تییل و برسا  دخیل با
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دلم می واسااااااااااااااات آتبدری با او را ت بود  کم میموان ااااااااااااااامم 

کزمندلم می واساات ده  باز   دلیل ت خ بودتم را برا   بازگو 

کزم و  از ذات واقیع برساااا  با او  را بزتمناما تمی واسااامم 

ن ا و  را  تب  زبن را برا   بااازی کزم کاام تال  می زااد همی 

ن کزاااادنبزاااابرا ی  سااااااااااااااا وت را ت اااااه  را باااام خااااالم و آد  باااادبی 

 اتم اب کرد  بود . 

  

ون زد  بودیم و بم ات ا ا تییل ب د از آت م از خاتم ی آزاد بت 

ن شاااد  بودیمنتبرن ا  ل م ااات  را بم شر رقن های  ساااوار ماشااای 

خاتم ی آزاد و خوش ا  بودن  او درمورد توا ال اد  بودن 

د  بود .   از تزدیک بودن ما دو ت ر گو  ستر

 

هرچزد کم تما  تالشاااا  را برای کشاااایدن زنر زباتم و بر بردن 

ان  ااااااااااااااامیمیممان ب ن  رابطم ی م  و آزاد و مت 
گ
م  ار بم چگوتش

گرتمااام بودناماااا  بیبماااا م  بک  و ااااااااااااااا ااام تر از آبن بود  کااام 
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ی را برای اون توتاااااایح ن دهم.بزابرای  تما  مدت  ب واهم چت 

ساااااااا وت کرد  بود  و اجاز  داد  بود  تا او بم  دس و امان 

 اقن ها   ادامم دهد. ها و خیال 

  

ب د از رسااااااایدتمان بم آموزشااااااا ا نتبرن ا تماِ  روز م  با ذه ن 

ی شاااااااااااااد   آشااااااااااااا مم و مم و از ت ر و خیاالت آزاردهزد  ساااااااااااااتر

 دیل شاااااااااد  بود. را هاب  کم برساااااااااا  درمورد تراز زد  بود ت

بودتد بم ممم ای کم بک ر ماتم م ز  را سااااورات می رد و ات ار 

 کم ق دی برای مموق  شدن تداشت. 

 

ن آن  را ها چم تمیموان ااااااااااااااامم  در  کزم کم هدت  از گ ی 

بود؟ادخای شوچ  درمورد ا  اسات تراز از کجا شچشمم 

میگرتمزااااااااد؟چرا ماااااااادا  تال  می رد تااااااااا خود  را تگران و 

ن دهد؟چرا ارت ایط کم میان و آزاد وجود دلواپس م  نشاااااااااااااااا

 داشت او را آش مم   ساخت؟چرا چرا چرا... 
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 ۱۱۵#پارت_ 

 

روز آتبادر م ز  را خورد  بودتد کم بم  تماا  ای  چراها تماا 

م و تما  شاااااااادن ساااااااااخت  اری ا  در آموزشاااااااا ا  ت اااااااامیم 

گرتمم تا برای شیدا کردن جوا.شاننیا  داقل برای شیدا کردن 

 . ز آن ها دست بجز اتمجواب یش ا

 

ون زدن از آموزشااااااااااااااا ا   ای  بود کم خزمم را جز  کرد  و با بت 

ن تاکیساااااااا شااااااااد  و م اااااااات  خات م ی تراز را در شو  سااااااااوار اولی 

 گرتمم. 

  

ن دت اااااااام در  اخالن خااااااااامو  بودن ت    تراز برای هزارمی 

گوشاااااااام شیچید. التم از لج ازی او و ت   ن کم ات ار ق اااااااادی 

ت گوشر را از گوشاام تا اا م داد  و برای روشاا  شاادن تداشاا

ن  شخت مم    با اخ اااااااااااااااابک بزم رن ممنبم راتزد  کم با  مت 

  رکت می رد ترر زد : 
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 قا مم زم یکم شنااااع تر بروتید لط ا؟خج م دار . _آ

  

چشااااااااااااااایم گ ت و بالتا ااااااااااااااا م شخا  را اتزا   داد.مجددا 

ن  ت اهم را بم  ااااااا  م ی گوشر ا  دوخمم و ا مماال بو ااااااممی 

   بک جوابم را برای تراز تایپ کرد . شیا

  

 "م  تزدیک خوتم تمنبم ت  مم خوتم باشر بزاور" 

  

رد .ت اهم کم روی ساخت گوشر و گونزم ی ارسا  را لمس ک

 خت   ماتد بک اخمیار ل  گوند . 

 

 مت  از دو ساخت دیگر با آزاد قرار شا  داشمم و هزوز آماد  

م ی م  و تراز و تبود نبا ا ا اااااااااااااااااب تا ااااااااااااااا ام ی میاان خاتا

ن شاااااااازرن داقل یک ساااااااااخت و تیم زمان الز   تراتیک ساااااااازگی 
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یدوار بود  آماد  شاااو نو واق ا امداشااامم تا بم خاتم برگرد  و 

مزد   کم م اساا اتم درساات از آب دربیایزدنوگرتم   ااابک شر

 ی آزاد موشد . 

  

ن باااام خیااااابااااابن کاااام باااام خاااااتاااام ی تراز مزمیه  بااااا ورود ماااااشااااااااااااااای 

ی م اتداخمم و شاااااایل کم روی شااااااتم موشااااادنگوشر را داخل ک

 هایم اتماد  بود را روی موهایم کشید . 

 

ن مباااابااال آتبااادر دلواپس و تگران بود  کااام باااا توق  مااااشااااااااااااااا ی 

خاتمنخجوالتم کرایم را شرداخت کرد  و بک آت م مزمصر بماتم 

ن شیاد  شد  و بم سمت   ماتد  ی شو  را بگت   از ماشی 
تا باق 

 خاتم ی تراز دوند . 

  

ا روی زتگ گذاشااااااااااااامم و چزدی  بار پشااااااااااااات ش هم م ر دسااااااااااااام

دم  و اتمصار کشاااااید  تا در را برایم باز کزد اما ات ار کم  اااار ترا

 ای اتجا  دادن ای   ار تداشت. ت مییم بر 

 .  669



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

 

بزابرای  آیه کشاااااااااااااید  و با باز کردن زنپ کی منبک  و ااااااااااااا م 

ن کرد  تاااا   یاادهااای  خرت و شرت هاااای داخ   را بااااال و پاااایی 

 یدا کزم. خاتم تراز را ش

 

شاتجااا  ب ااد از اتاادی ج ااااااااااااااااات و جون  یاادهااا را از کورترن  

ون کشید  و در ق ل   چرخاتدم . تبطم ی کی  بت 

 

ق ااال تبودن در امیاااد  برای بودن  در خااااتااام را مضااااااااااااااااااخ  

کردناز آتجاب  کم میدان مم هرگز خادت تداشت بدون ق ل 

 کردن در از خاتم ا  خارز شود. 

  

ما  تم گذاشاااااااااااااااممنخامو  بودن تقد  کم بم داخل  یاط خا

ی بود کم توجزم را ج   کرد.شاساااااایمم بم  ن ن چت  برا ها اولی 

ند  و از پ م ها باال رتمم و با چرخاتدن سااااااامت سااااااااخممان دو 

   ید داخل در ورودینوارد خاتم شد . 
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تما  چراغ ها خامو  بودتدنتززا  ااااااداب  کم شاااااااید  موشااااااد 

گو   اااااادای تاااااا ی  موساااااایف  بود کم از ساااااامت سااااااال  بم  

سید و بوی گزد سی ار تما  تضا را برداشمم بود.   مت 

 

 ۱۱۶#پارت_ 

 

 _تراز؟خوتم ای؟ 

  

هااا کردن   یاادهااا و کی م روی  اااتت  شرسااااااااااااااایااد  و همزمااان بااا ر 

ساااپس قد  هایم را بم سااامت ساااال  کج کرد .تور  ااا  م ی 

 ت ونونون در تارنش سال  خجی  بم چشم   آمد. 

 

یدتر از ق ل توی ذوقم بم سااااال  کم رسااااید  بوی ساااای ار شااااد

را باام اکراا چرخاااتااد  و شاتجااا  بااا ثاااباات ماااتاادن  زد.ت اااهم
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روی م ل سم ت ر  دراز کشید  بود و چشم هایم روی او کم 

 سی ار دود می رد دلم  یم آرا  گرتت. 

  

 _پس زتد  ای و جواب مزو تمیدی؟ 

  

ل   خ ااا ک و دل ور  باخ  نشاااد کم ذر  ای تکان ب ورد یا 

 را بم سممم برگرداتد.     ش  

 

دن  اااااااااااار با خ اااااااااااااا اتوت دساااااااااااااامم را روی دیوار کشاااااااااااااید  و با ترا

  یدهای برانچراغ های خاتم را روشاا  کرد .برخورد تور بم 

چشاام ها   باخ  شااد تا  ااورت  را جمع کزد و دسااا  را 

 مبابل چشم ها   تگم دارد. 

  

 تراز:خاموششون ک . 
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وهایم را  اااااااادا   خ اااااااامم بود.دساااااااات بم  مر ا  ااااااااماد  و ابر 

    باال اتداخمم. ک  کاراتم برا

  

_هااااااا پس هم زتااااااد  ای هم میموبن  را بزبن امااااااا ترجیح 

.خج !   دادی م  رو از تگرابن ب یسر

  

جوابک بم ک زم ا  تداد.چشم ها   را . ت و ساا دسا  

ن  را روی چشم ها   قرار داد و با دست دیگر  سی ار را بی 

 ل  ها   گرتت. 

  

ن   ی کاام اکرات  را باام آشااااااااااااااا ماام بااازار  گرتماام بود ت ااا  کرد .مت 

مباب   را خمال کثاتت گرتمم بودندو پاکت سااااااااااااااای ار کم یش 

مرز تما  شااااااااااااادن قرار  شاااااااااااااان  امال خایل بود و دیگری هم در 

وب  ن بم چشم می ورد.شوشم های خایل مرر داشت روی مت 

و ت اااااااااااااااات تود تیمم خورد  ای کم ا مماال از دیروز هماتجا 
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موشااادتد کم دلم ب واهد با  ااادای ب زد  رها شاااد  بود باخ 

 جی  ب شم و او را بم باد کمک بگت  . 

  

 با خ اااا اتوت بم ساااامت شزجر  قد  برداشاااامم و باز  کرد  تا 

ون برود.کزت   را برداشااااااااااااااامم و  بوی گزااد سااااااااااااااای ااار از خاااتاام بت 

ن دوبار  بم   ااااااادای موزنک را قطع کرد  و در آخر با برگشااااااای 

م و توی جاساااااااااااای اری ساااااااااااامت اونساااااااااااای ار را از دسااااااااااااا  گرتم

 اتداخمم. 

  

 _پاشو تراز.پاشو خودت رو جمع و جور ک  ببیزم. 

  

 بک آت م چشم ها   را باز کزد با تم  ر جواب داد: 

  

 تراز:پاشم چیکار کزم؟برات خربک برق م؟ 
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ن بازوی  وادار  کرد    التم بم سااما  خم شااد  و با گرتی 

 تا از روی م ل ب زد شود و  اا باش زد. 

  

_تاام خربک ترق .تبط پاااشاااااااااااااااو باام م  بگو چاام مرگماام کاام از 

؟   دیروز با م  ایزجوری رتمار می  ن

  

با ت ایه شااااماتت  ایا ار چشاااام ها   را باز کرد.برای ل صاب  

 بار بم چشم هایم خت   شد و ب د شرسید: 

  

تراز:تو تمیااادوبن م  چااام مرامااام؟تو تمیااادوبن م  درد  چیااام 

 خزان؟تو تمیدوبن دلی   رو؟ 

  

  ش بم جات  جواب داد : 
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_باااایاااد بااادوتم؟خ م غیااا  دار ؟ب ااااکر آزاد ایزجوری رتماااار 

؟چون اومد  هم ایم   شد نچون باها  در ارت  اکم می  ن

 ایزبدر تارا ت شدی؟

 

 ۱۱۷#پارت_ 

 

بک آت م  رقن بزتد ت خ خزدید و ش تکان داد.دست ج و برد 

ون بردارد اما م   شو  دسااااااااا    تا سااااااااای ار جدیدی از پاکت بت 

ن برداشمم.   کرد  و پاکت را از روی مت 

  

_. ااااااااااااااام دیگم سااااااااااااااای ار ت  .از دیروز ای  دو پاکت رو تمو  

کردی؟می وای آخر  شکاااان بی مااام بااام جون رنااام هاااات و 

ی؟   بمت 

  

ن خزد  ی ت خ دساااات ها   را پشاااات ش  گذاشااات با هما

 و بم م ل ت یم زد. 
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.او  تم هرروز هرروز تراز:شکان مزو تمی شاامنتو مزو می یساار

 هرروز. 

 

از  رت  دلم تاخودآ ا  گرتت.مگر م  چکار کرد  بود  کم 

 می رد؟چم خطاب  از م  ش 
ن تا ای  اتداز  ا  ااااس شااا  ااای 

 میدان ت؟ زد  بود کم مرا بد خیم تر از شکان 

  

 م  دار  می شمت؟ 
گ
 _ی  ن اتبدر از م  تارا    کم بش

  

.ات ار کم باال اتداختل  ها   را جمع کرد و ابروها   را 

ن شرسید: ا ال  دای م  را نشاید  باشد ک زم آمت 
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؟آقا آزاد از ما  تراز: ا  هم اااااااااااااااایم جدیدت چطور  راسااااااااااااااا  

ون...رابطااام تون کااام خوبااام انشاااااااااااااااااااهلل؟باااا همااادی گااام کزاااار بزت 

 میاید؟ 

  

 التم از ک زم ها   چشاااااااااام هایم را چرخاتد  و با  اااااااااادای 

 تبرن ا ب زدی گ مم: 

  

  ط آزاد ؟_دردت تب

  

ن  اتداخت بم آت  زنر خاک ااااااااااااااات  ماتد  ی  ساااااااااااااااوالم ات ار هت 

ن و هجو  تاگزابن  وجود . ااااااورت  گر گرتت و با برخاساااااای 

ا  بم ساااااااااااااممم مرا وادار کرد تا تاخودآ ا  چزد قد  بم خب  

 بردار . 

  

تااراز:درد  آزاد ؟آزاد خاار کاایاااااااام خاازان؟آزاد خاار کاایاااااااام؟درد  

ندرد  دقیبا تو م ل ز   ه     . خزان درد  توتوب   ب 
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ق ااااااااااااااامت آخر جم م ا  را با چزان ترنادی بم زبان آورد کم 

 ا  اس کرد  شوشم های خاتم بم لرز  در آمدتد. 

 

. را های بم چشااااااام های شر از خشااااااام و غم  خت   شاااااااد 

 برسا  مثل تاقوس در ذهزم بم  دا در آمدتد. 

 

"خییل باید کور باشر کم ا  ااااساااات تراز ن ااا ت بم خودت 

  ن خزان" رو تبی

 

کدا  ا  اااس تراز را تدید  بود ؟کدا  ا  اااساا  را آتبدر 

 تادید  گرتمم بود  کم ایزطور دیواتم شد  بود؟ 

  

 _چرا دردت مزم؟ 
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با  اااااااادای آرا  شرسااااااااید  و او ات ار کم خزد  دارترن  سااااااااوا  

ت جن خزدید.دسااااااااات ها   را از دو  دتیا را شااااااااااید  باشاااااااااد بم

 کرا باز کرد و گ ت: 

  

و ا اااااااااااااااال م  رو میبی ن خزان؟ا اااااااااااااااال م  رونتراز رو ز:تترا

؟ا ال م  برات وجود دار ؟   میبی ن

  

سااااااوال  شدرامم کرد.قد  بم سااااااما  برداشاااااامم و با همان 

  دای آرامم جواب داد : 

  

زم کیو _چطور میموتم تو رو تبیزم دیووتاام؟ا اااااااااااااااال تو رو تبی

 م ن تراز. 
گ
  ببیزم؟تو مزم ترن  و خونزترن  آد  زتدی

  

اشاااک آشاااکارا در چشااام های روشاااا    بم زد.ش  را  یم 

روی شااااتم کج کرد و پس از ثاتیم هاب  سااا وت با  اااداب  در 

 هم ش  مم شرسید: 
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تراز:پس چطورنم کم ای  همم ساااااااا  تمون ااااااا   ا  ااااااااساااااااات 

؟  خونزترن  آد  زتدگیت رو ببی ن

 

 ۱۱۸ارت_ #پ

 

دهان   از  ا  بد او م  هم آشااااا مم شاااااد .با هر  ال  کم از 

  شووا  شیدا خارز موشد  دای برسا  ب زدتر از ق ل در ش 

 می رد. 

 

دساااااات های لرزاتم را آه اااااامم باال برد  و با گذاشااااااماشااااااان دو 

 کرا  ورت او تجوا کرد : 

  

بن تراز؟ای  چم ا  اااااساااایم کم  ن _از کدو  ا  اااااس  را مت 

  مم ببیزم ؟ م  تمون
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د و با پس زدن دست  پ   ها   را م کم روی ی دیگر ترر

 م م  ا  ماد. هایم از روی  ورت نچرخید و پشت ب

 

اتگشااااااات ها   را ال بم الی موهای سااااااایاه  ترو برد و پس 

 از ل صاب  کوالبن س وتنبا  دای خ مم ای گ ت: 

 

تراز:م   ااااالم خوب تو ااااااااااااااااااات خزاننبرگرد خوتاااام تنب اااادا 

تیم.  ن   را مت 

  

اااااتم چزد قد  ج و گذاشااااامم و روبروی  ا  اااااماد .ق اااااد  مصا

ن جواب پایم را از ای  خاتم  ون تداشمم امش  بدون گرتی  بت 

 بگذار . 
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ن امشااااااااااااااااا ااام  ااارا  تااایااام.هااامااای  ن _جاااااااااب  تااامااات   تاااراز. ااارا مااات 

تیم.مگم ما با همدیگم بزرگ نشااااااااادیم؟مگم غت  از ایزم کم  ن مت 

ی کاام بود و تبود رو باام هماادیگاام گ میم؟مگاام  ن  هرچت 
گ
از بچش

 ما م ر  رازهای همدیگم تو ایم؟ 

  

باز کرد و ت اه  را دوبار  بم چشاااام را آه اااامم چشااااام ها   

 در چشاااااااام ها   بود کم ت  اااااااام را بزد   هایم دوخت.غیم

 آورد. 

 

 اااااورت  آتبدر خ ااااامم بود کم گوب  ساااااالیان ساااااا  بم تززاب  

آوار تما  دتیا را روی شاتم های مرداتم ا  تگم داشمم بود.و 

 م  چبدر دیر بم ای  بر برد  بود . 

  

تو از روزی کم چشااااااااام بزرگ شااااااااادیم خزانن تراز:ما باهمدیگم

د نم  از وق   خود  رو شاااااااازاخمم تو باز کردی م  کزارت بو 
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توی ق  م بودی.هموشااااااااااااااام مراق ت بود  خزاننهموشااااااااااااااام دو 

 قد  ج وتر از تو وا  اد  تا خار بم پاهای تو تر . 

 

ای  همم ساااا   اااتک کرد  و اتمصار کشاااید ناتمصار کشاااید  تا 

ا  اااسااات م  ن اا ت بم خودت رو شاااید یم روز تو باالخر  

.بااااارهااااا و  بااااارهااااا بزاااات گ مم کاااام چاااام  ببی ن و قبولشاااااااااااااااون ک ن

ا  اااااااااااااااااش بزاات دار  و تو هربااار باام شاااااااااااااااوسن گرتمو .تمااا  

امید  ای  بود کم همم ی ای  ساااا  ها اگم م  رو توی ق  ت 

را  تدادی کس دیگم ای هم قد  بم زتدگیت تذاشاااااااااااااااات.اما 

  اال... اال... 

  

  ااااااااااااااا  بزااد آمااد.لاا  هااا   کاام رسااااااااااااااایااد تباام ایزجااای  را 

   بم  ااااااااااورت  کشااااااااااید شو  از زنرنا  را گوند و  التم دساااااااااا

 آت م ادامم دهد: 
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تراز:اما  اال ای  مرتی م آزاد از تاکجاباد شیدا  شاااااااااااد  و م  

 
گ
.خزان تو میش میبیزم کاااااااام تو چجوری بز  ت ااااااااا  می  ن

ا  اش بم اون آد  تداری اما م  میبیزم کم چجوری بز  

 می  ن و ای  م  رو می شمنمی زیم؟م  رو می شم.  ت ا 

 

 ۱۱۹#پارت_ 

 

ک  دسا  را چزدبار م کم بم ق  م ی س زم ا  کوبید و 

 با  داب  ب و آلود و شر از درد ترناد کشید: 

 

تراز:م  برای تو میمت   خزان.م ز ل ز   هزار سالم کم خاشش 

تو ا  و تو هیچوقت م  رو تدیدینهیچوقت خشاااااااااش م  رو 

ینهاایااچااوقاااااااات تاا اازااماایاااااااادی کاااااااام چااباااااااادر دوسااااااااااااااااااااااااات تاااااااادیااااااااد

میااادی وقااات هااااب  کااام بااام تو ت اااا  می زم دار .هیچوقااات ت ز

ن رو ترامو  می زمنکر و کور موشااااااااااااااامنهیچوقاااات  هماااام چت 

ت زمیااادی همااام ی دتیاااای م ن همااام ی زتااادگییمنت زمیااادی 
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ب اکر تو بیدار موشااااااااااااااام ب اکر تو می وابم ب اکر تو ت س 

 می شم. 

 

از اشک هاب  کم ترو تیم بم ی  ار  ساکت شد.چشم ها   

  می رزند. ا  م  هم دسااااااات زد شت شاااااااد  بود و ت رن م

ن   یم از او تداشاااااااااااتنبا ای  ت اوت کم م  اشااااااااااااش برای رن ی 

تاااداشااااااااااااااامم و تماااا  آتچااام گرن ااان گت   شاااااااااااااااااد  بود یااک ب و 

 دردتا  بود. 

  

ج وتر آمدنمباب م ا  ااماد و بم سااممم خم شاادندساات ها   

با خت   شااادن بم چشااام هایم با را روی گوتم هایم گذاشااات و 

  دای در هم ش  مم ای شرسید: 

  

تراز:خشاااااااااااااااش م  کوچیااااااااک تبود کاااااااام تبیزو  خزاننچطور 

 تدید  ؟

 

 .  686



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

تمیدان ااااااااااااااامم کم باید چم کزم. ا  و روز  تو ااااااااااااااای  تاپذیر 

تالکم و کوتااااااااان کاااااااام هرچاااااااام بود.اقیاااااااااتوش بود  شاش 

میگذشااااااااااااااات تا آرا  تر موشاااااااااااااااد.ق  م در سااااااااااااااا زم و شااااااااااااااایاتم 

دساااااااااااااااات هااای لرزاتم دو ت اام یخ بودتااد و رناام هااایم می وبیاادن

دتد.  ن ن را پس مت  ر  اک ت 

  

مردی کم مباب م ا  اااماد  بودنمردی کم  اااورتم را در دسااات 

ها   داشااااااااااات و غم چشااااااااااام ها   از پای در    آورد تراز 

یااک خمر رتیش ترنزم بود و امروز ادخااای  بود.ترازی کاام برای

 کم م ز اب م تموان ااامم بو 
د  برای سااااا  خشااااش داشااااتنخشااااف 

ها ببیزم نخشااااااااف  کم اگر میدان اااااااامم وجود دارد همان او  

و ااااااااااااااوزاتد  تا امروز...امروز خونزترنزم با ای  ریشاااااااااااااام ا  را م

 ااااا  و روز زار مباااااب م تااااا  ااااااااااااااامااااد و مرا باااااباااات کور بودتم و 

  زد. تدیدن  شزن  ت

  

ال  شاااااااد  بود . ااااااافن کوالبن از جواب ها و وا   ها پشااااااات 

شااااااااااد  بود اما زباتم قارص ماتد  بود    ااااااااااار ل  هایم چید 
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یاااد چااام میگ مم؟ را     از ادای یش از آن هاااا.ا اااااااااااااااال باااا

د  کم چم .شود؟کم بم کجا برسیم؟  ن  مت 

 

مگر میموان ااااااااااااامم برای او  اری کزم؟مگر میموان ااااااااااااامم مرهم 

ردی کم امروز در تااااااا ی  ترن  موتااااااا   روی زخم های م

 ا  ماد  بود بگذار ؟ 

  

بود.برای م  او نای  ا  اس ممبابل تای  خشش ممبابل تبود 

 ا  بااود امااااااااا خشااااااااااااااااباام تاااااااامنهاارگااز هاام 
گ
خااوناازتاارناا  تاارد زتاااااااادی

ن هم  تمیموان ااااااااااااات کم باشااااااااااااادن    اگر جای آسااااااااااااامان و زمی 

خوض موشاااااااد تمیموان ااااااامم خاشاااااااش تراز باشااااااامنتمیموان ااااااامم 

ن م مویل بم او داشااااامم ا  ااااااش ترا تر از یک دوسااااات داشااااای 

 باشم.تمیموان مم... 

 

 ۱۲۰#پارت_ 
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بن مااادتم ل  زاااد غم ااااری را روی لااا  هاااا   کوال سااااااااااااااا وت

شکل داد.دست ها   را بم آرا  از روی  ورتم برداشت و 

 قد  خب  تر رتت. 

 

ن بار بم موها   چزگ اتداخت و ل صم   التم برای چزدمی 

 م گرتما  پشاااااااااایمان شااااااااااد  باشااااااااااد ای ب د ات ار کم از تا اااااااااا

 دوبار  ج و آمد و مباب م ا  ماد. 

  

 خالقم داری؟ تراز:بم آزاد 

  

سااااااااوال  برایم تاگزابن ترن  و دور از اتمصار ترن  سااااااااوا  دتیا 

 بزتم مااااات و مبزوت باااام چزر  ا  خت   
بود.بک آت اااام  رقن

 ماتد  کم ایا ار با  دای ب زدتری ت رار کرد: 

  

 اون مرتی م آزاد خالقم داری یا تم خزان؟ تراز:شرسید  بم 
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 اب داد : از شو   دای ب زد  در ثاتیم ای جو 

  

 _تمیدوتم. 

  

 اااااااااااااااادقاتم ترن  جواب مم   را بم زبان آورد  بود .هزوز از 

ن تبود .برای ایز م دوسااااا  داشاااامم  ا  اااااساااام بم آزاد مطمی 

باشااااااااام خییل زود بودنتمیموان ااااااااامم مردی کم  مت  از یک ما  

 موشزاخمم  را دوست داشمم باشم. 

 

  ا  میدان ااااااااااااامم کم ن ااااااااااااا ت بم او بک ا  اااااااااااااا
ن س اما در خی 

یدار  تبود نمیدان اااااااااااامم کم   اااااااااااااب او از همان روز او  د

ن هم   آد  های دتیا جدا شد  بود و همی 
برایم از   اب باق 

باخ  موشااااااااد تا جوابم بم سااااااااوا  ترازنمرزی میان ب م و خت  

 باشدن"تمیداتم". 
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... تراز:   تمیدوبن

  

با آرا  ترن   اااااااداب  کم تا بم امروز از او شااااااااید  بود  زنرل  

دنات اااار کااام تجوا   ن کرد.ات اااار کااام داشااااااااااااااااات باااا خود   را مت 

وابم با خود نقدرت هضااام  را شیدا می واسااات با ت رار ج

 کزد. 

 

.بو  از اتااداز  هم تگران  بود . ااال  خوب تگران  بود 

سااید.ترازی کم مباب   بم تصر تمت 
گ
م ا  ااماد  بود تراز هموشااش

ساتد.   تبود و ای  مرا میت 

 

بم  شااااامم و با دراز کردن دسااااااممآه اااااامم قد  بم سااااااما  بردا

 سمت بازوی  زنرل  اسم  را  دا زد . 

  

 _تراز... 
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تورا خود  را خب  کشاااااااااااااید.ت ا  غمگیا  را بم چشاااااااااااااماتم 

دوخت و پس از ثاتیم هاب  ساااا وت با  اااادای شد و خشااااش 

 گ ت: 

  

 راز:می وا  تززا باشم ت

  

چزر  در هم کشاااااااااااااید .ق اااااااااااااد تداشااااااااااااامم با ای   ا  تززا   

 . بگذار 

  

 .  _تمی وا  تززا باشر

  

ن ت س  بک توجم بم  رتم پشااااااااااااااات بم م  ا  اااااااااااااااماد و سااااااااااااااازگی 

ااااااتم قد  بم ج و برداشاااااامم و شاااااااتم ا  را لمس  کشااااااید.مصا

 کرد . 
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 _تراز... 

  

 ااااااااااااااااادای ترناااد ب زااد  کاام در گو  هااایم شیچیااد ق  م را از 

 تویدن اتداخت. 

  

 ا. تراز:بزت گ مم می وا  تززا باشم خزاننبرو از ایزج

 : �🌺�سازی کم  دا   توب  

 ۱۲۱#پارت_ 

 

مات و مبزوت ماتد .دساااامم بک اخمیار از روی شاااااتم ا  ش 

ن اتماد.تمی واساااااااااااااااات  را بزتدنتمیموان اااااااااااااااات  خورد و پایی 

 ا بوشت  از آن ت مل کزد.  ضور مر 
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 ش هم داشاااااااااااااات.م ز ل ز   تمیموان اااااااااااااامم مرهم زخم ها   

دردی از او  باشاااامنب د تبود ناز  بر تیم آمد.ساااا وت مرگ ار 

 دوا تمی رد. 

  

بم تاچار آیه کشاااااید  و از او تا ااااا م گرتمم.می واسااااات تززا 

باشاااااااااد و م  تمیموان اااااااامم خواساااااااامم ا  را ت یت  دهم.در ای  

ایط مزخرا ه ن تداشایم. شر  یچ داممان  رقن برای گ ی 

 

بک آت م  را دیگری بزتم با قد  هاب  آه ااااامم از او تا ااااا م 

خاااتاام باام را  اتماااد .کی م و گرتمم و باام ساااااااااااااااماات در خروسک 

ا     یدها را از روی  اتت  برداشااااااااااااااامم و ل صاب  ب د از خاتم

 خارز شد . 

 

و  تا آخرن  ل صم با همان  ا  هماتجا ا  اااااااااااااااماد  بود و تزد 

ن ت س می شااااااااید.    ت اهم ت ردنبرخالا هموشاااااااام  ساااااااازگی 
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ایا ااار تگ اات ترونتگ اات همیزجااا بماااننهیا  رقن تزدنهیا 

 یاورد.  ال  بم زبان ت

  

ر 
 
برخورد هوای خزک شاااااااااااااا  بم  ااااااااااااااورت داغمنذر  ای از گ

گرت   وجود   م ت رد.ب و اماااتم را برنااد  بود امااا اشاااااااااااااااش 

ن تداشمم.   برای رن ی 

 

د  بود نشاید  شاید اگر سا  ها  ن را از یاد تتک شو  اشک رن ی 

اگر میموان ااااااامم امشااااااا  گرنم کزم  الم  یم بزت  موشاااااااد.دلم 

تجا پشااااااااااااااات در خاتم ی تراز می واسااااااااااااااات میموان ااااااااااااااامم هما

 باش زم و با  دای ب زد زار زار گرنم کزم. 

  

بک اتااداز  خ اااااااااااااااماام بود .باااور  را هاااب  کاام دقااایف  شو  از 

 ایم م ا  بود. تراز شاید  بود  هزوز هم بر 
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میان ترازی کم برای یک خمر شااااااااااااازاخمم بودم  و ترازی کم 

ن تا آسااااااامان ت اوت بود و هضااااااام ای   امشااااااا  دید  بود  زمی 

 ت اوت برای م  دشوارترن   ار دتیا بود. 

  

در آن ل صات بوشااااااااااااااات  از هر زمان دیگری از برساااااااااااااااا  ممز ر 

بود .از ایز اااااام  ش بااااااا او بودناز ایز اااااام او زودتر از م  باااااام 

ا  اسات تراز بر برد  بودناز ایز م تما  مزخرتات  درست 

ار بود .  ن  بودتد بت 

 

  ذهزم را بم بازی اگر او امروز  اااااااابح با آن جمالت ل ز   ا

ن تراز تیم آمااااد نمزمصر باااام دیااااد تگرتماااام بود م  امشاااااااااااااااااا 

میماتد  تا  ال  خوب شاااااااااااااود و خود  برای آشااااااااااااا   شو  

قد  شااااااااااااود و ب   امشاااااااااااا  هرگز ات اا تیم اتماد.تبط اگر 

برسااااااااااااا  وجود تداشاااااااااااات.ا ااااااااااااال ل زت بم روزی کم ای  مرد 

 مان شد  بود. 
گ
 ت س وارد زتدی
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بم اتکار   گوشر ا  از داخل کی    دای توتی ی ش  شیامک

م و بک رمش دساااااااااااات داخل کی م برد  و با تی  کشااااااااااااید.خ اااااااااااام

ون کشیدن گوشر بم    م ا  خت   شد .   بت 

 

سید آیا برای قرار امش مان آماد  ا  یا تم  شیامک آزاد کم میتر

 روی    م تب  . مم بود. 

  

آتبدر خ ااامم و در هم شااا  ااامم بود  کم بم  یل او و قرارمان 

 را از یاد برد  بود . 

 

ن شیام  خت   ماتد  و در تزایت  برای ل صاب  کوالبن بم می 

 تززا جوابک کم برا   تایپ کرد  ای  بود: 

  

 "امش  تمیموتیم همدیگم رو ببیایم.م ذرت می وا "
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 ۱۲۲#پارت_ 

 

 موشاااااااااد کم بک توان و خ اااااااااممنکزج خاتم و روی 
یک سااااااااااخ  

و بااد ااایل هااایم بود  همااان م یل کاام هموشاااااااااااااااام شزااا  تززاااب  هااا 

 ل گرتمم بود . نش مم بود  و زاتوی غم ب 

 

آتباااادر  ااااالم بااااد بودنآتبااادر در تبطاااام تبطاااام ی وجود  درد 

داشااااااامم کم گوب  د  ت ر چماا بم دسااااااات گرتمم بودتد و ب د 

ن اسااااام وان هایم کمک  از آت م مرا تا ش  د مرگ و شااااا  اااای 

 بمت  .  زد  بودتدنگوشم ای رها کرد  بودتد تا بم  ا  خود 

 

خیااا  هاااب  کاام در  ش  در مرز ات جااار قرار داشااااااااااااااااات.ت ر و 

ذهزم جرنان داشاااازد خییل بوشااات  از ظرتیت م ز  بودتد اما 

رایه برای خامو  کردنشاااااااااااان شیدا تمی رد .یه میچرخیدتد 

و میچرخیدتد  و در آخر دوبار  و دوبار  تک تک جم م های 

 تد. تراز را در ذهزم با  دای ب زد ت رار می رد
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جوری بم ب  . اااات تیم دان اااامم کم باید چم  ار کزم. بیبما 

خورد  بود  کم ا  ااااااااس می رد  دیگر تا ابد تمیمواتم از آن 

 ب  . ت خارز شو . 

 

 ا  اس تززاب  می رد نوق    م 
هموشم خادت داشمم وق  

ن و زمان   برند  تززا بم یک ت ر زتگ    آورد نوق   از زمی 

واهم.یک ت ر کم مرا   تزمیدنیک ت ر بزتم و از او  مک ب 

ا چون و چراب  دساااااااااااااااااات  مااااک باااام ساااااااااااااااممم دراز کاااام بک هی

 مزخرتم پشت و شزاهم بود. 
گ
 می ردنیک ت ر کم در ای  زتدی

 

اما امشااا ...امشااا  کم بوشااات  از هموشااام بم  ضاااور آن یک 

ت ر تیاز داشااامم شیدا   تمی رد .امشااا  تمیموان ااامم دسااامم 

و شمار  ی او را بگت  .تمیموان مم را سمت گوشر ا  دراز کزم 

 ایزجا و کزار  با . بگونم بیا 
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تیم توان ااامم چون دلیل  ا  آشاااوب امشااا م همان یک ت ر 

بودنهمان یک ت ری کم شاااااااااااک تداشااااااااااامم  اال هزار برابر م  

ن بود.کم ا مماال او هم مثل م  کزج خاتم  شااااا  ااااامم و غمگی 

 مر بم ا  کز کرد  بود و با دود کردن ساااااای ار پشاااااات ساااااای ار  

 تابودی رنم ها   . مم بود. 

 

توهاااایم ب زاااد کزمنت ااااهم را بااام بک آت ااام چااااتااام ا  را از روی زا

سااااااااااامت سااااااااااااخت روی دیوار چرخاتد .خبربم های سااااااااااااخت 

 م د  ا  
گ
 وایل د  شااا  را نشاااان میدادتد.از شااادت گرسااازش

ی ت ورد  بود  و  ن باااام درد آمااااد  بود.تبرن ااااا تمااااا  روز را چت 

 د
گ
  تاا  م گرتمم بود  باز هم رمف  برای  اال کم از گرساازش

 خوردن غذا تداشمم. 

 

 
گ
 دسااااااا   بم  اااااااورتم کشاااااااید  و با رها کردن زاتوهایم با  التش

 ااااااا نشااااا ااااامم.سااااامون تبراتم ب اکر مچالم شااااادن کوالبن 

مدتم   اااااابک بم درد آمد  بود.بک  و ااااا م از روی م ل ب زد 
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  شااد  و با قد  هاب  کرخت بم ساامت شزجر  ای بم را  اتماد

 کم رو بم خاتم ی آزاد باز موشد. 

 

و خذاب وجداتم برای کا ل تارا    برای تراز از یک کرا 

کردن قرار  با آزاد از کرا دیگرنهردو دساااااااااااااااات بم دسااااااااااااااات 

 ی دیگر داد  بودتد تا مرا روابن کززد. 

 

وق   شیامک کا ااااااااااال کردن قرارمان را برا   ترساااااااااااماد  بود  

 هر جوابک را داشااااااااااامم.ا
ن تمصار داشااااااااااامم تا تارا    اتمصار گرتی 

دمد  مزاسک مثل م  ا  را بروز دهد و از ایز م چرا با آد  

برای بااار دو  قرار گااذاشاااااااااااااااماام بود ابراز پشااااااااااااااایمااابن کزااد.امااا او 

درسااااااااااااااات مثل هموشااااااااااااااام با جواب کوتاه  مرا کو  و مات 

 خود  کرد  بود. 

 

 ۱۲۳#پارت_ 
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ن شیاااااا  کوتاااااا   نجوا.  تززاااااا همی  ن " اااااالمون خوبااااام؟"...همی 

 .تم االیم کرد  بود تم تزد  را زد  بود و تم شد جوابمبود 

 بود.  را داد 

 

جوا.  تززا یک سوا  بود و آن هم شرسیدن  ا  م  بود.و 

مزد  ی  ن هم باخ  موشاااااد کم بو  از شو  خود  را شر همی 

 او بداتم. 

 

مبابل شزجر  ا  اااااااااااااااماد  و با کزار زدن شرد نبم آرا  شزجر  را 

از هوای خزک شاااا  کشااااید .ت اهم باز کرد  و ت س خمیف  

 ای روش  خاتم ا . بک اتالا وقت ثابت ماتد روی چراغ ه

 

شزجر  ی اتاق  کم بم بالک  خاتم ا  و اااااال موشااااااد باز بود و 

 کاام تااا تیماام کزااار رتماام بود بااا هر 
گ
شرد  ی  رنر سااااااااااااااا یااد رتش

 ن ییم بم آرا  تکان می ورد. 
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روی  از ورای شرد  هااااا دیاااادم  کاااام درساااااااااااااااااات در مرکز اتاااااا

ها     اااااازدیل ا  نشاااااا اااااامم بود.ونول  ساااااا   میان دساااااات

رد و بم آرا  آرشااااااااااام ا  را روی تارهای سااااااااااااز خودتماب  می 

تکان میداد. ااادای سااااز  از دورترن  تبطم ی دتیا بم گو  

سااااااااااااااایاد.آتبادر آرا  بود کام تمیادان ااااااااااااااامم  اااااااااااااااادا    هاایم مت 

 واق و ت یا تززا در ذهزم جرنان دارد. 

 

دن رو بم زجر  گذاشاااااااااااامم و با خم شااااااااااااهردو آرتجم را ل م ی ش

ا در تواخما  بود.در ای  ج وندقیش تر باام او ت ااا  کرد .غر 

مدت کوتایه کم شااااااااااااااازاخمم بودم  تزمید  بود  کم هر بار 

د بااااام دتیاااااای دیگری سااااااااااااااا ر  سااااااااااااااااااااز  را بااااام دسااااااااااااااااااات میگت 

ن دیگری  می زد.دتیاب  کم ات ار بم جز او و سااااااااااااااااز  سااااااااااااااااکزی 

 تداشت. 

 

م برای خرناااد خااااتااامنهماااان روزی کااا بااام یااااد آورد  کااام شو  از 

واهد آن اتاا را ت دیل بم بازدید آمد  بودنگ مم بود کم می 

اتاا تمرن  موساااایف  ا  کزد.و م  خوشاااا ا  از ایز م دقیبا 
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اتاق  کم شزجر  ها   رو بم خاتم ی م  باز موشااااااادتد را برای 

تمرن  اتم اااااااااب کرد  بود ل  زااااااااد زد .ایزطوری  ااااااااداقاااااااال 

ن او را تماشا کزم. تر ا  را داشمم تا    گز ایه شززابن تواخی 

 

رتمم بود.تمیدان ااااااامم دقیبا چزد    اااااااااب زمان از دساااااااامم در 

دقیبم موشااد کم آتجا کزار شزجر  ا  ااماد  بود  و دزدی ساااز 

ن آزاد را تماشا می رد .   تواخی 

 

ن او آرامم می رد.آتباااااادر آرا  کاااااام در آن  تماااااااشااااااااااااااااااااای تواخی 

مااان را از یاااد برد  ل صااات تراز و  را هااا   و ب اا  بزرا

ای  مرد بود کم بود .خدا   دان ت کم چم آرامیسر در ساز 

 ایزطور مرا م خ و شیدای خود    ساخت. 

 

بم خود  کم آمد   ااادای آرا  سااااز  قطع شاااد  بود.آرشااام 

ا  دیگر روی تارهای ونول  سل  رکت تمی رد و تواخما  

ت مموق  شد  بود.  دان مم کم دیگر زمان تماشای کار 
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دزدی ا  بم پایان رساااااااااااید  بودناما ا  ااااااااااااش وادار  می رد تا 

  ماکان هماتجا با  مم و ت اهم را بم او بدوز . 

 

 ۱۲۴#پارت_ 

 

ندید  کم بم آرا  از روی  اااااااااااازدیل  پس از گذشاااااااااااات ل صاب 

ا  ب زد شاادنساااز  را کزاری گذاشاات و بم ساامت شزجر  ی 

 ااااااااااااااماد  و بالک  آمد.بک آت م از جایم تکان ب ور نهماتجا ا 

 یزد. اتمصار کشید  تا او هم بم روی بالک  بیاید و مرا بب

 

ش و وتاااااااا م آشاااااااا مم بود.موهای ب زد و مواجم بم شاااااااا  مم 

ترن  شااااااااااااااکل مم   روی شاااااااااااااااتم هایم رن مم بودتد و هودی 

 گشاد و تت   ای کم بم ت  داشمم چزدان ب زد ج و  تمی رد. 
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آشااااااااااااااا مااام ا ممااااال قرار بود از دیااادتم در آن  اااا  و وتاااااااااااااااع 

در آن ل صات و شااااااااااااات کزدناما خ ااااااااااااامم تر از آبن بود  کم 

 اهم بم ش و وت م اهمی   بدهم. ب و 

 

اتمصار  چزدان کو  ت شاااااید.خییل زود کاقم های شزجر  ی 

بالک   امال باز شدتد و ل صم ای ب د آزاد بود کم مبابل م  

 روی بالک  خاتم ا  ا  ماد  بود. 

 

دسااا  را آه اامم باال برد و با دیدتم  اامیماتم ل  زدی زد و 

تکان دادن کوتا  ش  اکم ا م تکان داد.در جوا.  تززا بم برای

 کرد . 

 

ات ار کم از دیدن ش و وتااااااااع آشاااااااا مم ا  بم خوب تبودتم بر 

ون کشید و با تکان  برد  باشدنتورا گوشر ا  را از جی   بت 

 دادن  در هوا خواست تا م  هم ت  زم را بردار . 
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  تا ااااااا م گرتممنگوشر ا  را کم قد  از شزجر آیه کشاااااااید  و 

روی  اتت  رها کرد  بود  برداشاااااااامم و  یش دو ساااااااااخ   موشااااااااد 

ب د مجددا کزار شزجر  ا  اااااااماد .کویل ت شااااااااید کم شیامش از 

 سمت او روی    م ی گوشر پدیدار شد. 

 

 " المون خوبم؟" 

 

ن  ااا  کوتااا  ترن  جواب مم   را   ااااااااااااااااادقاااتاام ترن  و در خی 

 یپ کرد : برا   تا

 

 "تم" 

 

شااااد.برای چزد  با خواتدن شیا  چزر  ا  تورا در هم کشااااید 

ل صم بم م  خت   ماتد و ب د مجددا ت اه  را بم  اااااااااااااا  م 

 ی ت  ا  دوخت و شیا  دو  را تایپ کرد: 
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 "دلمون می واد یکم قد  بزتیم؟" 

 

با تردید بم او ت ا  کرد .در جوابم ل  زدی زد و شااااتم ها   

تداخت.شوشااااااززاد  برایم خوشااااااایزد بود.دلم یک هم را باال ا

 می واست.    ت 

یک شیاد  روی کوالبن شااااااااااا اتم و یک ت ر کم در سااااااااااا وت بم 

 را هایم گو  دهد.یک ت ر کم ترش از شااایدن قضاااوت  

ها   تداشاااااامم باشاااااام.و ا  اااااااش تم ق  م تدا میداد کم آزاد 

   تواتد همان آد  باشد. 

 

ی  ااااااااااااااام تززااا ش  را باام نشااااااااااااااااااتاام بک آت اام جوابک برا   بزوی

ن داد  و ساااااپس از شزجر  تا ااااا م مواتبت با شوشاااااززاد  تکا

 گرتمم و بم سال  برگشمم. 
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شایل را کم ب د از برگشازم از خاتم ی تراز هماتجا روی م ل 

رها کرد  بود  برداشااااااااااااااامم و بک آت م ماتموب  بم ت  کزمنروی 

ن   یدهاناز خا ون موهایم اتداخمم  و ب د از برداشااااااااااای  تم بت 

 زد . 

 

مان ا  ااااااااااااماد  بودیم.بم دقایف  ب دنهردو مبابل در خاتم های

جاااای آت ااام بااام ی ااادیگر ساااااااااااااااال  کزیم یاااا  رقن بزتیم ل  زاااد 

وع بم  م وی ت ونل ی دیگر دادیم و سااااااااپس در ساااااااا وت شر

قااد  زدن در کوچاام ی تیماام تااارنااک و خ وب  کردیم کاام ات ااار 

وجود جز مااااااااا دو ت ر هیا موجود زتااااااااد  ی دیگری در  

 تداشت. 

 

ا  هردونماااان بااام قاااد  هاااایماااان باااا هم همااااهزاااگ بودتاااد و ت ااا

 کم در اتمزای م اااااااااات  قرار داشاااااااااات و بم 
روبرو بود.بم خیابابن

 هاب  کم با شخت در بر ی دیگر رد موشدتد. 
ن  ماشی 
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 ۱۲۵#پارت_ 

 

میدان اااااااااامم کم ساااااااااا وت ب زمان قرار تبود بم دساااااااااات های او 

برای شاااا  ااااما   شااااا  اااامم شاااااود.بزابرای  م  کیسااااا بود  کم

 شو  قد  شد . 

 

 امش مون مماس م.  _بابت خراب کردن قرار 

  

با  اااادای آه اااامم ای گ مم و او بک آت م بم  ااااورتم ت ا  کزد 

 ل  زدی زد و جواب داد: 

  

 آزاد:اشکایل تدار . 
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دساات هایم را خمیش تر در جی  هودی ا  ترو برد  و با باال 

ن ش نت س خمیف  از هوای خزک شااااا  کشااااا ید  شو  گرتی 

 کم بک ش اهت بم تالم و گر 
 نم تبود بگونم: از آت م با ل  ن

 

ن خورد  بااااام ش .خییل گیج و  بااااام ی سااااااااااااااازگی  _ات اااااار یااااام رصن

 شدرامم. 

 

ن  اااااورت   بم تب ید از م  ش  را باال گرتت و با تگم داشااااای 

 بم سمت آسمان جواب داد: 

  

 آزاد:م  میموتم شزوتد  ی خوبک باشم. 

 

سمت او چرخاتد .او  و م ت  ت اهم را بمتاخودآ ا  ا  ماد  

اما چزد قد  دیگر بم ج و برداشاااااااااااات و سااااااااااااپس ا  ااااااااااااماد و با 

 چرخیدن بم کرتمنت اه  را بم  ورتم داد. 
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 آزاد:دلمون می واد درمورد   را بزتیم؟ 

 

ن  شرساااااااااااید و م  بک ت  ل ش  را بم نشااااااااااااتم ی تایید باال و پایی 

 برد . 

 

وع کزما واق ا تمیدوتم ب_می وا .ا  م. اید از کجا شر

 

 جواب داد: 
گ
 شاتم ها   را باال اتداخت و بم سادی

 

 آزاد:از هموتجاب  کم باخ  گیج و شدرام شدتمون شد . 

 

ل  زنرنزم را بم آرا  زنر تشاااااااااااار دتدان هایم گرتمم و با چزد 

قااااااد  کوتااااااا  تااااااا ااااااااااااااا اااااام ی م اااااادود ب زمااااااان را پشاااااااااااااااااااات ش 
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بم چشااااام ها    گذاشااااامم.مباب   ا  اااااماد  و با خت   شااااادن

 گ مم: 

 

 _امش  رتمم خوتم ی تراز. 

 

 رقن تزد.م  هم مزمصر شاااایدن ساااوایل تبود .تو  کمابن ا  

بک خ ااااااااااا ک بم آسااااااااااا ال
ت زنر پایم کوبید  و درسااااااااااات را با رصن

ات ار کم قرار باشااااااااااااااااد سااااااااااااااا ت ترن  جم م ی دتیا را بم زبان 

 بیاور نپس از م  ت کوالبن ادامم داد : 

 

م  رو دوسااااااااااااااات  ما بود .تراز واق ا _تزمید  کم  ش با شااااااااااااااا

ن   دار .در واقع تما  ای  ساااااااااااااااا  هاب  کم م  بم چشااااااااااااااام بزت 

اتم ای دوساااااامم بز  ت ا  می رد  اون درگت  ا  اااااااس خاشااااااب

 بود  کم ن  ت بم م  داشمم. 

 

 .  713



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

ل  ها   بم شاااااکل مز  ن کوچش در آمدتد و "هو " آرا  

ایز را زنرل  زمزمم کرد.بم تصر تمیامد کم شاااااااااااااااوکم یا ساااااااااااااااورپر 

 شد  باشد.خ س ال م    امال خادی بود. 

 

 آزاد:پس بزت   بگیم کم در واقع  ش با برسا  بود . 

 

برسا ندتدان روی هم  گ ت و م  تاخودآ ا  از شایدن اسم

 سایید . 

 

_بوشت  تارا میم هم از همیزم.کم چرا آد  کم تبط دو روز  

سااااام و وارد زتدگیمون شاااااد  تون ااااامم تراز رو بزت  از م  .شااااازا

 درک  کزم. 

 

 گ مم و او با ل  زد کوچش شاتم ها   را باال اتداخت. 
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آزاد:همااااااام ی ماااااااا همیزطورنم.ااااااااایه اوقاااااااات ن ااااااااااااااا ااااااات بااااااام 

ون رو بم ا  اااسااات تزدیک ترن  آد  های زتدگیمون خودم

تیم.  ن  کری و کوری مت 

 

 ۱۲۶#پارت_ 

 

 گ ت و پس از م   کوتایه ادامم داد: 

 

ا هیچوقت بم خالقم ی تراز آزاد: ااادقاتم جواب بدی .واق 

د  بودی ؟یا تزمید  بودی  و ن اااااااااااا  ت بم خودتون شااااااااااااک تتک

ن ؟  تبط ت میم گرتمم بودی  کم تادید    بگت 

 

اتم ا  شاااااااااااااااوکم ا  کرد.اتمصار  تداشااااااااااااااامم کم با جواب ما گت 

ن ساااااااااااااوایل روبرو شاااااااااااااو .تاخودآ ا  بم ت ر ترو رتمم و بم  چزی 

ن م   را زد  تما  زمان هاب  کم تراز درمورد دوست داش ی 

 بود و م  تمامشان را شوسن شزداشمم بود  ت ر کرد . 
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 اااااااااال کاااااااام تاا اار  را ماایاا اارد نتااراز بااوشاااااااااااااااات  از هاازاران بااااااااار 

موشااااااااام ا  ااااااااااساااااااااات  ن ااااااااا ت بم م  را جار زد  بود و م  ه

تادید  شااااااااان گرتمم بود .چون خود  می واساااااااامم کم تادید  

شاااااان بگت  .چون خود  می واساااامم کم  را ها   شااااوسن 

زد.چون خود  می واسااااااامم کم خود  را بم کری و کوری باشااااااا

 بزتم. 

 

س وتم را کم دید ل  زد  شررتگ تر شد.ت اه  را از چشم 

م  هایم گرتت و ساااپس دوبار  قد  ها   را از ش گرتت.و 

 بک م طیل قد  ها   را دت ا  کرد . 

 

 آزاد:چم ا  اش درمورد  دارند؟ 

 

ا  اساتم یک جواب  شرسید و م  از میان اقیاتوس ممالکم

ون کشید . کوتا  برای سوال    بت 
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 _ التم  نتارا ممند  آشوبمنو بوشت  از همم خ  ابن ا . 

 

 شرسید: 

 

 آزاد:از تراز؟ 

 

 جواب داد : 

 

ناز ایز م ب د از امشاااااااااا  دیگم هیچوقت رابطم  ن _از همم چت 

  با تراز مثل سابش تموشمناز ایز م تزدیک ترن  آد  زتدگیم 

ساااااااااااااااااااااات داد ناز ایز اااااااام     اگر بااااااااازهم داشاااااااااااااااماااااااام رو از د

باااااااشااااااااااااااام ن    اگر تااااااا آخر خمر  هرروز ببیزم  باااااااز هم 

پای خشاااااش های یک  میدوتم کم از دساااااا  داد نچون وق   

د آد  ها همدیگم رو از دست میدننم  هم کرتم وسط میا

 .  717



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

تراز رو از دساات داد نم ااب   هم ا  اااساایم کم توی ق   

 ز ای  خ  اتیم. اوتم و توی ق   م  تو ت.و م  ا

 

 برای ل صم ای س وت کرد و ب د گ ت: 

 

ن کاام خاااشاااااااااااااااش ی باااشااااااااااااااا  خزان  آزاد: آد  هااا اتم اااب تمی ین

توی خاتمنتموشاااااااااام ب اکر ا  اااااااااااش کم ن اااااااااا ت بم یم آد  

ق  شااااااااون ریشاااااااام کرد  بازخواساااااااااشااااااااون کرد.چون خا ااااااااوت 

نز .  ن رو بزم مت   خشش همیزمنمثل کوتان میاد و همم چت 

 

ت ااااه  را بااام ساااااااااااااااممم   را مموق  کزاااد بک آت ااام قاااد  هاااا 

 چرخاتد و با ل  زدی ادامم داد: 

 

آزاد:شااااااااما زن جذابک ه اااااااااید خزان خاتم.تراز رو برای ایز م 

 خاشش شماست شزن  تمی زم. 
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 ۱۲۷#پارت_ 

 

 دوخااات کااام گوب  هرگز را  
ن  رت  جوری پااااهاااایم را بااام زمی 

ن را یاد تگرتمم بود .مات و مبزوت ا  اااااااااااااااماد  و ت اه   رتی 

 کرد . 

 

ذهزم برای شااااااااااااااایدن ای  ت رن  تاگزابن ا  آماد  تبود.قرار 

تبود در شااااااااا ک کم در شااااااااا  مم ترن  و بزم رن مم ترن  وتاااااااااع 

زااد و ق  م را باام تپ  مم زم قرار داشااااااااااااااامم مرا زن ااا خطاااب ک

 
گ
ب زاادازد.قرار تبود امشاااااااااااااااا  کاام در میااان ای  هماام آشااااااااااااااا مش

ایا ای  غوکم ور بود  با  را ها   مرا آش مم تر سازد.خد

 مرد بدون شک  مر بم دیواتم کردن م  . مم بود. 
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 ا نبااا ل  زاادی کاام گوب  
گ
او امااا بااا همااان آرام  هموشاااااااااااااااش

م خت   ماتد  تبط بم ل  های او زن ا   آمد بم چشااااااااااااااام های

 بود و ت اهم می رد. 

 

هیا اثری از دروغ و رنا در چشاااااااااااام ها   تبود.جوری ت اهم 

   م  زن اترن  زن دتیا می رد کم ات ار واق ا بم چشااااااااااااااام ها

نز از ا  اااااااااااااااساااااااااااااااب  می رد  کم  بود .و ای  تما  وجود  را لتک

 ان مم تا  برا شان اتم اب کزم. تمیمو 

 

س کوتایه کشااید و قد  ساا وت میاتمان کم کوالبن شااد ت 

بم م  تزدیک تر شااد.دساات ها   را در جی  شاا وار  ترو 

 برد و گ ت: 

  

شااااااااااااااادی  دوبار  با همدیگم آزاد:بزت   وق   هردوتون آرو  تر 

ی کاااام  را بزتیااااد  ن ن خودتون     کزیااااد.برخالا چت  و بی 
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ت ور  رو می زید خشش یک کرتمنالزاما پایان یم رابطم ی 

 ید همدیگم رو از دست بدی . دوس   تو ت.مجبور تو ا

 

 بک هوا شرسید : 

 

ن موق ی   بودی ؟   _تا  اال توی چزی 

 

 : ابروها   را باال اتداخت و جواب داد 

 

؟ایز م یش خاشاااااااابم باشاااااااام و م  خاشااااااااب   آزاد:چم موق ی  

 ت اشم؟یا برخ س؟ 

 

 بک هدا شاتم باال اتداخمم. 

 

 _مگم ترق  دار ؟بزر ا  هردوشون خشش یک کرتم ن. 
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 آه مم خزدید و همرا  با تکان دادن ش  گ ت: 

 

آزاد:ترقشااااااااااون توی آدمیم کم آسااااااااااو  میبیزم.اوبن کم ق    

 شب  م مومم باق  میموتم. موش زم و داسمان خ

 

جوا.  ل  هایم را بم ساا وت وا داشاات.چطور میموان اات 

؟چطور میموان اااااااااااااااات ایزباادر تااا ای  اتااداز  خوب  را بزتااد 

قابل شو  بی ن باشد؟  غت 

 

 م  قاااد  
گ
ای  مرد از کجاااای ای  کر  ی خاااا  قاااد  بااام زتااادی

 گذاشمم بود تا ایزطور مرا کو  و مات خود  کزد؟

 

 ۱۲۸#پارت_ 
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یم روزی داساااااااااااامان خشااااااااااااش یک ت ر رو م مومم رها  :مزمآزاد 

 کرد .آد  کم دل  با م  بود اما ا  اس  جوابک تداشت. 

 

جوا.  تاااخودآ ااا  شااااااااااااااااااخااک هااایم را ت ااا  کرد.کزجکاااواتاام 

 شرسید : 

 

 _اون موقع ب اکر  ا  اس گزا  تداشاید؟ 

 

 سوالم را با سوا  دیگری جواب داد: 

 

 ارند؟ آزاد:شما االن ا  اس گزا  د

 

 بک درتگ پاسخ داد : 

 

 _خییل زناد. 
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جوابم ل  زد نشاااااااااااااااااتد روی لا  هاا  .باز هم قاد  ج وتر 

 پس از س وب  کوتا  گ ت: آمد و 

  

آزاد:تم م ز چزد سااااااا  گذشاااااامم و تم شاااااامایز امروز هیچ دو  

گزاهکار تبودیم و تو ااااااایم.خشااااااش و ا  اااااااس بم زور و اج ار 

ارنن ش پااذیر  و رد باام وجود تمیاااد.آد  هااا  ش اتم اااب د

کردن ا  اساب  کم بم سماشون میاد رو دارن.هموتطور کم 

د.پس لط ا خودتون رو بم م  داشممنهموتطور کم شما دارن

خاکر ا  ااااااش کم جاب  توی ق بمون تدار  شزن  ت زید و 

ب اکر  ا  اس گزا  تداشمم باشید.ما تمیموتیم جوابگوی 

م خزان خاتم.و ا  ااااااااساااااااات تما  آد  های زتدگیمون باشاااااااای

 ای  ابدا تب ت  ما تو ت. 

 

 را هااااا   برایم مزبع بک کرابن از آرام  بودتاااد.باااا او کااام 

د  ا  ااااااااااااااااااااااس می رد  کاااااام مباااااااباااااال  اااااااذا ترن   را  ن مت 
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روانشااازاس دتیا ا  اااماد  ا .با ترا ایز م روانشاازاس ها هرگز 

تموان اااااااااااااااماام بودتااد بااا  را هااا شااااااااااااااااان مرا آرا  کززاادنامااا آزاد 

 توان اامم بود.ات
گ
 ار ای  مرد از آساامان ها آمد  بود تا بم زتدی

 شر از اتطراب م   یم آرام  ب  شد. 

 

 _ممزوتم. 

 

زااااا وا   ای بود کاااام توان ااااااااااااااامم در برابر درنااااای آرام  ای  تز

 را ها   بم زبان بیاور .شاید چون م  بم اتداز  ی او در 

 را زدن خوب تبود  و شاااااااااید چون هرگز یاد تگرتمم بود  

 باید ا  اساتم را بروز دهم. کم چطور 

 

در جوابم تززا بم تکان دادن آرا  ش  و ل  زدی دوسااااااااااماتم 

 م  را دیگری میاتمان رد و بد  شود هردو اکم ا کرد.بک آت

چرخیدیم و قد  های آه امم مان را ایا ار در م ات  برگشات 

 بم خاتم شو  بردیم. 
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  تبط خادا بود کام میادان اااااااااااااااات  را زدن باا او تاا چام اتداز 

 هایم را از 
گ
وجود   الم را خوب کرد  بود و چبدر آشااااااااااااا مش

 دور کرد  بود. 

 

 ااادای مم   و در دسااات و م  آن ل صات با آه ااامم ترن  

تیاتم ن ترن  ق اااااااااامت ذهزمنبم ای  ت ر می رد  کم  ضااااااااااور 

 ا  میموان ااااااااااااااات همان دلییل باشاااااااااااااااد کم 
گ
آزاد ابمکار در زتدی

 کزم. ب واهم ب اکر  پس از سا  ها از خدا تش ر  

 

 ۱۲۹#پارت_ 

 

ن بم  الت  دو روز ب د از ات اقات آن شااااااااااااااا نتبرن ا همم چت 

ن سابش برگشمم بود  ن بم جز رابطم ترما  و روتی  .البمم همم چت 

 ا  با تراز. 
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یط ای  دو روز هیا ارت ایط میاتمان شاااکل تگرتمم بود.تم او 

 با م  تماس گرتمم بود و تم م  برا   شیا  ترسماد  بود . 

 

ن را  آت م دلمبا وجود  می واساااااااااااااات زودتر ببیزم  و همم چت 

ب زمان  ل کزمناما ت اامیم گرتمم بود  تا بم هردونمان برای 

ی بدهم.درسااااااااااات هماتطور کم آزاد  آرا  شااااااااااادن زمان بوشااااااااااات 

گ مم بود.تمی واساااااااااامم دیدار دوبار  مان در چزارچوبک شر از 

د کم هیا تاید  ای هم تداشمم باشد.   تا  شکل بگت 

 

ن  ارت اط را با او برقرار کرد  روزنترد ر ای  دو د ی کم بوشااااااااااااات 

بود  آزاد بود.هم ایم شدتمان باخ  شد  بود تا بدون تیاز 

باام هیا بزاااتاام ی خااا  بوشااااااااااااااات  هماادیگر را ببیایم و بااا هم 

 گ ت و گو داشمم باشیم. 

 

ن   الت از تا اا م ای کم میان بالک  خاتم ی او و  یا در  مت 

ی دیگر دسااااااااااات تکان شااااااااااات برای وجود دا شزجر  ی اتاا م 
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ن  ترن   ااالاات  دهیم.کاام باام توباام ی خود  برای م  شااااااااااااااات 

 ارت اط مم   بود. 

 

واق یا نهرچبدر بوشااات  او را موشااازاخمم بوشااات  شااای مم ا  

موشاااااااااااااد .برای م  آزاد ابمکار تززا یک مرد مشااااااااااااازور تبود کم 

 مثبا  شزرت  باشد.کم تما   را های زن ا   
گ
تززا ونوی

مزم کردن خال اااااااام شااااااااوتد.کم  ار و مزمک مشاااااااات شاااااااا در ی

تبط رنا باشااااااااد و تصاهر و در پشاااااااات شوساااااااامم ی زن ا   یک 

 باک  پ ید تز مم باشد. 

 

برای م  آزاد ابمکاااار تراتر از تماااا  ای  هاااا بود.بااام او کااام ت اااا  

می رد  مردی را میاااااادیااااااد  کاااااام میموان اااااااااااااااااااات تززااااااا بااااااا یااااااک 

 جم من  اااااااااااااااا.  را از تما  مردهای مز وری کم د
گ
ا  ر زتدی

 ت کرد  بود  جدا کزد. مالقا
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دنآرام  ب شیدن را ب د بودن د  ن کیس کم خاقالتم  را مت 

ن  ا  میموان ااااااااات یک  و مرزها   را رخایت می رد و در خی 

دوسااااااااااااااات خوب باشاااااااااااااااد.شااااااااااااااازرت و موتبیت باخ  غرور و 

ت تک  نشااااااااااااد  بود و در یک  ال نم زای واقیع یک ان اااااااااااان 

 خوب بود. 

 

م ی پدر  از تما  مردها ن از خاتز جدا شدبرای م ن کم ب د ا

وع جدید بود.   دتیا گرن مم بود نآشزاب  با آزاد یک شر

 

در تمااا  خاااکراب  کاام از پاادر  داشاااااااااااااااممناو را مرد م اااااااااااااااا اادی 

 م  و مااادر  را هموار  زنر سااااااااااااااااایاام ی مرد 
گ
میاادیااد  کاام زتاادی

 ساالری ا  تگم داشمم بود. 

 

ااا  ااا کم بوشاااات  از پدر و همرا   بودن  تبیک پدرنیک همرا

 ا  ای ا می رد.درسااااات ات ار یک قا ن 
گ
 سااااا مگت  را در زتدی
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کم خاتم را بم چشااااااااااااام دادااه  و خاتواد  ا  را بم چشااااااااااااام 

 مجر  و ممزم ببیزد. 

 

ون  از تصر پدر ن را او  و آخر باید از دهان مرد خاتم بت 

  آمد.ت اااااااامیمات مزم باید توسااااااااط مرد گرتمم موشاااااااادتد و 

ن ا و چگوتمرد بود کم میموان ات چر  ی را مشاا   م ی هرچت 

کزد.اخمبادات مرد سااااااااااااااااالراتم ا  آتبدر برایم مز ور بود کم 

ار باشم.  ن  باخ  موشد از همان کودی از تما  مردها بت 

 

 م ااااااااااااااامب م را 
گ
ب دها کم از خاتم ی پدر  جدا شاااااااااااااااد  و زتدی

وع کرد نخواسااامم یا تاخواسااامم با مردهاب  روبرو شاااد  کم 
شر

باخ  موشااااااااااااادتد هاب  کم شاااااااااااااازد.مردادخای امروزی بودن دا

برای مدت کوتایه بم ای  ت ر کزم کم شاااااااااااید ت اید همم را با 

یک چوب بزتمناما در تزایت می زمید  کم تک ت شااااااااااانندر 

خمیش ترن  ق اااامت اخمباداتشااااان همان مرد ساااااالرابن بودتد 

 کم باخ  ت رتم موشدتد. 
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 ا   ضااااور داشاااات و با ت رت ت اه
گ
  تززا مردی کم در زتدی

ود.تاارازی کاااااااام   اااااااااااااااااااااااسااااااااااااااااواااااااات هااااااااای ماارا   تااراز بااتااماایاا اارد

میدان ااااتنخاکرات ت  م را از بر بود و هموشاااام تال  کرد  

بود تا   اااااااااااااااب خود  را از باق  مردهای دتیا برای م  جدا 

تگم دارد.اما در تزایت مردی کم   ااااااااااا.  برایم از تما  دتیا 

 جدا شد  بود تراز تبودنآزاد بود. 

 

وب  خاری از هر .رتمار خدن تداشااااااتآزاد تیازی بم تال  کر 

تصاهر و رناب  بود.ش اه   بم پدر  تداشت.شبیم باق  مردها 

ن واقیع بودن  مرا شاااااای مم ی او  هم تبود.خود  بود و همی 

مو اااااااااااااااخت.اما با وجود تما  ای  هانهزوز هم تمیموان اااااااااااااامم 

 تا  برای ا  اش کم ن  ت بم او داشمم اتم اب کزم. 

 

 ۱۳۰#پارت_ 
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پایان داد.ت اهم را از  وشر ا نبم اتکار  دای زتگ خوردن گ

برگم هاب  کم بک هدا بزشاااااااااان خت   شاااااااااد  بود  گرتمم و بم 

سمت گوشر چرخاتد .با دیدن اسم آزاد کم روی    م ی 

گوشر تب  . ااااااااااااااامم بود تاخودآ ا  ل  زدی روی ل  هایم 

 شکل گرتت. 

 

ن گوشر از  نبک  برگم ها را کزار گذاشاااامم و با برداشاااای 
ن سااااطح مت 

ن رتااگ م طیل پاااساااااااااااااااخ را لمس کرد  و گوشر را  آی ون ساااااااااااااااتک

 تزدیک گوشم تگم داشمم. 

 

 _بم بم آقای ابمکار. 

 

 ل   شوخم  دای خزد  ی آرام  را در بر داشت. 

 

 آزاد:بد موقع کم مزا م نشد ؟ 
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ن در هم رن مم و شااااااااااااااا وغم  شرساااااااااااااااید و م  با ت ا  کردن بم مت 

 داد .  شی بم نشاتم ی م ال ت تکان

 

ای آموزشااااااااااااااا ا  بود . ارها هم کم هیچوقت ت   اره_تم.درگ

؟   تمو  تدارن.چم ختک

 

 آ  کوتایه کشید و جواب داد: 

 

ن نشی ن و  آزاد:مزم درگت   ارهای آموزش اهم.یکم با پشت مت 

 مدیرنت غرن م   ویل  م  م دار  خادت می زم. 

 

بم  تاخودآ ا  بم  رت  ل  زد زد .میموان ااااااامم  س کزم کم

ن زودی چب ن برای در دل  برای اسااااااااااااایهمی  ج و ساااااااااااااز تواخی 
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هزاران تماشااااااسر کم م اااااخ و مم ت  بم او خت   شاااااد  باشااااازد 

 تزگ شد  بود.کم البمم  ش هم داشت. 

 

 ا  را بم همرا  ساز  روی   زم های 
گ
ت   بوشت  زتدی

باشااا و  کشاااورهای بزرگ و کوچک گذراتد  بود. ش داشااات 

 ترماااا  تر تال  برای یاااک زتااا کااام  ااااال ای  دور مااااتااادن و 
گ
دی

    س ت باشد. برا

 

 آزاد:تون اید با تراز  را بزتید؟ 

 

سااااااااااااا وب  کم میاتمان شاااااااااااااکل گرتمم بود دوبار  با  ااااااااااااادای او 

شااا  ااامم شاااد و مرا از دتیای اتکار  خارز کرد.با تارا    آیه 

 کشید  شو  از آت م جواب دهم: 

 

 اشیم. _هزوز تم.ت ر تمی زم هزوز آماد  ی  را زدن ب
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شاااااااااااااتم ی تزمیدن گ ت و ساااااااااااا وت دوبار  ا  بم ن"هو " آر 

آمد تا میاتمان باشاااااااااا زد.ات ار کم او هم درساااااااااات بم اتداز  ی 

م  تگران رابطم ی شاااا راب شااااد  ا  با تراز بود.یا شاااااید هم 

اااااااااااااا بزم خوردن رابطاااااام ی م  و تراز  تبط خود  را مبصا

میاادان اااااااااااااااات.کاام البماام بااا شااااااااااااااازاااخ   کاام از او داشااااااااااااااامم ب یااد 

 اشد. ایزطور بمیدان مم 

 

تاگزان ت ری بم ذهزم رسااااااید.تاخ  اتگشاااااات کوچکم را میان 

دتاادان هااایم تگاام داشااااااااااااااامم و پس از ل صاام ای ت ر کردن بک 

 مبدمم شرسید : 

 

 _امش  با هم شا  ب ورنم؟ 

 

آشااااااکارا از شوشااااااززاد  جا خورد.م   کوتایه کرد و سااااااپس با 

 خزد  جواب داد: 
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؟   آزاد:باشم.ویل چرا ایزبدر یزوب 

 

او آه اامم خزدید  و شاااتم باال اتداخمم.بم یک   یت از بم تاب

 واس شرب  بزرگ ا میاز داشاااااااااااامم و آزاد میموان اااااااااااات  مک 

  الم باشد. 

 

ان   _قرار شاااااااااااااااا  ق  یمون ب اکر م  کا ااااااااااااااال شاااااااااااااااد.بم جتک

 امش  شا  مزموتمون می زم. 

 

  کرد و قرارمان بر ای  مواتبا  را در  مت  از یک ثاتیم اخال 

  ساخت  اری هردونماننساخت و مکان را شد تا پس از اتما

 ااادیگر همااااهزاااگ کزیم.شو  از آت ااام خااادا اااات ن کزیم باااا ی

 ات ار کم م ا م ای را بم خاکر آورد  باشد گ ت: 
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 آزاد:راس   خزان خاتم... 

 

خواسمم جوا.  را بدهم.اما با شایدن  دای آشزاب  کم بم 

 در تضای دتت  شیچید ماتم برد. ی  ار  

 

  . برسا :سال 

 

 ۱۳۱#پارت_ 

 

مااااات و مبزوت ش  را باااااال گرتمم و ت اااااهم را باااام او کاااام در 

چزاااااااارچوب در ا  ااااااااااااااامااااااااد  بود و خت   خت   ت ااااااااهم می رد 

 دوخمم.او ایزجا چکار داشت؟ 
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ت ا  شرسااااااااشااااااااگر  را کم دید ل  زدی زد و همزمان با قد  کم 

ر  ا  را کزار گوشاااا  تکان داد و اتگشاااات اشااااا٬ج و گذاشاااات

 ت تا بم تماسم پایان دهم. از م  خواس

  

چزر  ا  از ایماا و اشااااااااااااااااار  هاا   بک اخمیار در هم کشاااااااااااااااید  

شاااد.چشااام هایم را با خ ااا اتوت برا   چرخاتد  و ساااپس با 

 اااااااااااادای آرا  خطاب بم آزاد کم هزوز هم پشاااااااااااات خط بود 

 گ مم: 

  

 _م  ب دا دوبار  باهاتون تماس میگت  . 

  

 تگران شرسید: 

  

 مد ؟ آزاد:مشکیل شو  او 
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بم مشااااااکیل کم درساااااات مثل آی زم  در جوا.  آیه کشااااااید  و 

ی دا روبرونم ا  اااااااااااااااماااد  بود ت ااا  کرد .کیسااااااااااااااا کاام  ماااکااان 

ل  زد بم ل  داشاااااات و اتمصار می شاااااید تا بم تماسااااام خاتمم 

 دهم. 

  

ی نشاااااااااااااااااااد .تبط یااااام  ااااااری برا  شو  اوماااااد .ب ااااادا  ن _تااااام چت 

    ت می زیم. 

  

باشاااااااام" ی کوتایه اکم ا کرد و گ مم و او ایا ار در جوابم بم "

سید.ب د از آت م خدا اتظ آرا  را بم زبان س وا  دیگری تتر

ن گذاشااااااااااااااامم و با قالب کردن  آورد  گوشر را روی ساااااااااااااااطح مت 

 ت اهم را مجددا بم برسا  داد . ٬اتگشت هایم زنر چاتم

  

؟   _تو ایزجا چیکار می  ن
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شدن  ل زم آتبدری تزد و زتزد  بود کم باخ  در هم کشید 

ن   تزدیک تر شد و جواب داد:  چزر  ا  شود.قد  بم مت 

  

چزد دقیبم ی دیگم  السااااا  تمو  ٬برساااااا :اومد  دت ا  تییل

موشاام.گ مم  اال کم تا ایزجا اومد  یم شی هم بم تو بزتم و 

 یم سال  کزم.بد  اری کرد ؟ 

  

ی را روی ل  هایم شکل داد.  ن   رت  شوزخزد تم  ر آمت 

  

باام م  ش کاام ب وای بیااای و بااا م  داری   _تو چاام ن اااااااااااااااب   

؟ی اتبدر با همدیگم  مییم شدیم کم م  یاد  تمیاد؟   بزبن

  

ن تزدیک شااااد.دساااات  آه اااامم خزدید و باز هم یک قد  بم مت 

خمدا بم ٬چپ  را باال برد و با تگم داشاااااااااااااما  کزار  اااااااااااااورت 

   بم ای کم دور اتگشا  میدرخشید اشار  کرد و گ ت: 
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ما ٬تم .چم قبو  ک ن چمخواهرتم خزان برسااااااااااااا :م  شااااااااااااوهر 

دیگم با همدیگم تامیل شاااااااااااادیم.چم اشااااااااااااکایل دار  اگم ب وا  

سم؟    ا  خواهر زتم رو بتر

  

ت ااا  کوتااایه باام   باام ا  اتااداخمم و بااا همااان شوزخزاادی کاام 

 روی ل  هایم جا خو  کرد  بود جواب داد : 

  

ن ت ا .هزوز تا مراساااااااام خروساااااااا مون خییل  _خییل هم مطمی 

 وتد . م

  

ن ٬ابروهااا   را باااال اتااداخاات و بااا ج وتر آماادن  باام ل اام ی مت 

ی ا  کشید.  ن  ت یم زد و اتگشا  را روی آوتگ رو مت 
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رساااااااااااااااااا :چیاام؟باااز هم می وای تزاادیااد  ک ن کاام تییل رو از  ب

ی؟   میگت 

  

 کم  اال بم لط  اتگشاااااااامان او بم  رکت 
گ
بم گوی های آوتش

 در آمد  بودتد خت   شد  و گ مم: 

  

_م  تییل رو ازت تمیگت  .ویل شک تدار  وق   دست دروغ 

هااااااا و دو روب  هااااااای تو برا  رو شاااااااااااااااااااام خود  ازت جاااااادا 

 موشم.مزم تبط مزمصر میموتم. 

 

ی  بک آت م ت اهم کزد آه اااااااااااااامم خزدید و ایا ار ت زگر م کمت 

باام آخرن  گوی آوتااگ تواخاات و شنااااع تر از ق اال باام  رکاات 

 در  آورد. 

  

ت بم  ار تمویساااار و دساااات دروغ ها و دساااابرسااااا :چرا خودت 

؟   دو روب  ها  رو برا  رو تمی  ن
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ساااااااااااااااوال  باام م زااای واقیع دهاااتم را دوخاات.بک آت اام  رقن 

بزتم بم او خت   ماتد .دلم می واسااااات در همان ل صم ده  

بااز کزم و ب زاد ش  ترنااد ب شااااااااااااااام.آتبدر ب زاد کام بم گو  

ن  امروز  های تییل برساااااااااااد.دلم می واسااااااااااات میموان ااااااااااامم همی 

ن را در مورد ای  مرد بم خواهر ساااااااااد  لو م بگونم و  همم چت 

 کم اثت   شد  بود آزاد کزم. 
 او را از دا  شیطابن

 

امااااااا تمیموان ااااااااااااااامم.تمیموان ااااااااااااااامم چون ماااااادری در دساااااااااااااااااااات 

و ٬تمیموان امم چون کیساا  را هایم را باور تمی رد٬تداشامم

 تمیموان مم چون تییل در هم موش  ت. 

  

ن  م تییل بیچااااار  ی  آتباااادر دیواتاااام ی ای  مرد بود کاااام یبی 

او هم ٬داشاااااااااااااامم اگر ُبت برسااااااااااااااا  را در ذها  موشاااااااااااااا  اااااااااااااامم

ن ت و تابود موشاااااااااد.و م   همراه  موشااااااااا  ااااااااات و ترو مت 

 تمی واسمم م    تابود شدن تییل باشم. 
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سااااااا وتم کم کوالبن شاااااااد ت اه  را از رتت و آمد گوی های 

وز ر  آوتگ گرتت و ش  را بم ساااامت م  چرخاتد.ات ا کم شت 

 میدان شد  باشد ل  زد م  ن داری زد و گ ت: 

  

برساااااااااااااا :آترن .دلیل خوبک رو برای سااااااااااااااکت موتدن اتم اب 

کردی.ج ممون باید مراق  تییل باشااااااااااایم.خودت کم میدوبن 

 چبدر دخت    اس و ش ززد  ایم. 

  

ماااات و مبزوت مااااتاااد  از آن همااام وقاااا ا .از ایز ااام  ااااال 

ذات  را باام خود  تمیااداد.از ن دیگر     ز ماات اتکااار کرد

با خواهر ٬آن هم با تییل٬ایز م غت  م ااااااااااااااامبیم تزدید  می رد

 خود . 

 

 ۱۳۲#پارت_ 
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هرچبدر کم بوشااااااااااات  برساااااااااااا  را ٬هرچبدر بوشااااااااااات  میگذشااااااااااات

سااااید  کم باخ  و بابن ٬موشاااازاخمم  بم ای  اکمیزان مت 
بوشاااات 

 بازی ل ز   کم در  گت  اتماد  بود  او بود. 

 

  ها و تزدید ها بدون شک م ب ک بم ت  ٬هاتما  آن خ س 

جز برسااااااا  تداشااااااازد.تززا کیساااااا کم پشاااااات ای  قضاااااایم شززان 

شااااااااااد  بود خود او بود.    اگر تا آخر دتیا اتکارشااااااااااان می رد 

ن زنر ش خود   باااز هم م  خوب میاادان ااااااااااااااامم کاام هماام چت 

 بود. 

 

تما  آن خ س ها و ت    ها و بزاتم های وایه ق ااااااااااااااام   از 

ودتد تا بمواتد بم م  تزدیک تر شاود.و و ب  اتبشام ی بک تب

 ترن  خورد  بود  و در ای  
گ
م ز ا مش کم در تزایت سااااااااااادی

 م م م ی ل ز   گت  اتماد  بود . 
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 برسا :اوتاع با تراز چطور شو  رتت؟ 

  

سااااااااااااوا  دور از اتمصار  رشاااااااااااامم ی اتکار  را پار  کرد.بک آت م 

 بزتم شرساااااااااااااشاااااااااااااگراتم بم او خت   ماتد .ت 
کم دید   را  اهم رقن

 ل  زدی زد و ادامم داد: 

  

.میدوتم کم با  نو از م  شززان ک ن ن برساااااااااااااااا :الز  تو ااااااااااااااات چت 

 همدیگم ب ثمون شد . 

  

 ا  را دو چزدان کرد.خ ااااااااااا ک از ایز م چرا تراز 
گ
 رت   التش

تا ای  اتداز  با ای  آد  ا  اس  میمیت می رد کم ب واهد 

ن  را با او در میان بگذارد چش را چرخاتد  و  ایمم ههمم چت 

ن ش  ن اتاااداخی  تصااااهر بااام مطاااال ااام ی برگااام هاااای زنر ٬باااا پاااایی 

 دسمم کرد . 

  

ب  تون.       تدار .برو  رب  تو  _بم 
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ات ار کم ل   تزد  برا   مزم ت اشااااد ل  زد کوچش زد و باز 

 کم آرا  آرا  مموق  موشد ت زگری 
گ
هم بم آخرن  گوی آوتش

 . تواخت و از تو بم  رکت در  آورد 

  

برساااااااااااااااااا :می وای بااام ارت اااکاات باااا آزاد اداماام بااادی؟بااا ایز اام 

 میدوبن وجود  باخ  تارا    تراز ؟ 

  

 التم از دخالت ها   پ   هایم را با  ر  روی ی دیگر 

د  و با کوبیدن دسااااااااااااااامم روی آوتگ اااااااااااااار  رکت گوی ها را ٬ترا

 مموق  کرد . 

  

_بزااااات گ مم بااااام تو رب  تااااادار .تو ی بااااااشر کااااام ب وای از 

 زت
گ
و ت ااااااااااااااامیماتم ش دربیاری؟کجای رابطم ی م  و  م  دی

؟توب  کم تبط 
ترازی کم ب وای درموردمون اظزار تصر ک ن
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دو روز  ش و   م ت تو زتدگیمون شیدا شااااااااااااااااد  بم چم جراب  

؟   م  رو سوا  و جواب می  ن

  

ن   اااادایم رتمم رتمم اوز میگرتت و ب زدتر موشااااد.شاااااید همی 

ت اوب  ا  از روی هم باخ  شاااااااااااااااد تا شاتجا  ماساااااااااااااااک بک 

ن اتگشت اشار    مبابل بی ن   ورت  بی مد و با تگم داشی 

 ادار  کزد. بم س وت و ٬ا 

  

آرو  تر خاتم مدیر.ای  همم خ اااااا اتوت ٬برسااااااا :هوشااااااشاااااا 

 اهت یم شو را  برای یم سوا  ساد ؟می وای وسط آموزش

 بزدازنم؟ 

  

 با خ اااااا اتی   کم ات ار با هر  ال  او در وجود  بوشاااااات  شاااااا  م

ن اتگشااااااات  ور موشاااااااد از روی  ااااااازدیل ا  برخاسااااااامم و با گرتی 

   ا  بم سمت در دتت  غرند : اشار 
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ن االن.تذار چشاااما   ون برساااا .همی  _از آموزشااا ا  م  برو بت 

رو برنز .کاام اگر رو ببزااد  و ده  باااز کزم و همیزجااا آبروت 

ایزکااار رو تمی زم تبط و تبط ب اااکر تی یاام.پس  اااااااااااااااتک مزو 

 امم ان ت  . 

  

ن قد  بم ساامت  ن گرتت و با برداشاای  ت یم ا  را از ل م ی مت 

ک  دساااااااااااات ها   را بم نشاااااااااااااتم ی ت اااااااااااا یم باال تگم ٬خب 

 داشت و گ ت: 

  

برسا :باشم.م  مت  .تیازی بم ای  همم خ  اتوت تو ت.بم 

 بدجوری دارن می رزن. ٬دسمات ت ا  ک 

  

تاخودآ ا  بم دسااااات هایم ت ا  کرد .لرزشاااااشاااااان شااااادید تر از 

ساااااااااااااااید و تپ  باالی ق  م گوایه بر ای  هم وشااااااااااااااام بم تصر مت 

بود.بم سااااا    هردو دسااااامم را مشااااات کرد  و با شززان قضااااایم 

ن   ایا ار با  داب  آرا  تر غرند : ٬کردنشان زنر مت 
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ون.   _ بت 

  

خباا  گرد کرد و باام ٬آیه کشااااااااااااااایااد و بااا تکااان دادن آرا  ش 

ز شاااود سااامت در قد  برداشااات.اما شو  از آت م از دتت  خار 

 مجددا ا  ماد و گ ت: 

  

 آزاد دلیل لرز  دست هات رو میدوتم؟٬برسا :راس   

 

 ۱۳۳#پارت_ 

 

یخ را روی ش  خااایل  ساااااااااااااااوال  ات ااار کاام یااک ساااااااااااااااطاال شر از 

کرد.ل  هایم خشاااک شااادتد و تویدن ق  م را برای ل صم ای 

 ا  اس ت رد .برای چم ای  سوا  را شرسید  بود؟ 

  

 .  750



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

ش؟ _برای...برای سر ای  رو می  تر

  

 شرسااید  و او بک ت اوت شاااتم ها   را باال 
با  اادای تاا یفن

 اتداخت. 

  

 برسا :همیزجوری.تبط م ظ کزجکاوی. 

  

دروغ میگ ت.شااااااااااک تداشاااااااااامم کم دروغ میگ ت.مم   تبود 

آن سااااوا  را بدون ق ااااد و قرض بم زبان آورد  باشااااد.مم   

تبود ات اااق  و رصتااا از روی کزجکاااوی ممزوخاام ترن  ساااااااااااااااوا  

 مرا شرسااااید  باشااااد.ی  ن میدان اااات؟ی  ن تییل ماجرا را زت
گ
دی

 د از زبان تراز شاید  بود؟ بم او گ مم بود؟یا ت ز

  

 ا  را کااام دیاااد ل  زااادی زد و بک آت ااام 
گ
سااااااااااااااا وت و بزااات زدی

 را دیگری بزتد چرخید و م اات   را بم ساامت در خروسک 

دتت  اداماام داد.ات ااار کاام خیااال  از بااد کردن  ااا  م  را اات 
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باشااااااااااااد.ات ار کم آخرن  زهر  را رن مم باشاااااااااااد و  اال شااااااااااااد  

 م باشد. دیگر دلییل برای ماتدن تداشم

  

ن دیگم.   برسا :راس   یم چت 

  

 ااااااااادا   یک بار دیگر در تضاااااااااا شیچید.ایا ار در چزارچوب 

در ا  اااااااااااااااماد  بود و تززا یک قد  با تاپدید شااااااااااااااادن از مبابل 

 چشماتم تا  م داشت. 

 

ی بگونم ت اه ن و ساااااااااااوا    کرد .دیگر از وا   ها بک آت م چت 

 هاب  کم می واست بم زبان بیاورد و شت داشمم. 

 

با ش اتگشت اشار  گوشم ی ابروی راسا  را خاراتد و پس 

 از ل صم ای س وت گ ت: 

  

 .  752



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

ن امروز   برساااااااا :تراز دار  برای چزد روز مت   م ااااااااترت.همی 

ن ا نااااا  هااااام را  اتاااااماااااااااد   دار  مااااات  . ااااا   مااااامااااا ااااازاااااااام هااااامااااای 

. ٬وتم کم ختک تداریباشم.مید  گ مم کم بدوبن

  

کشید  شد.تراز   چزر  ا  از شدت شدرایم و تاباوری در هم

تت.م اااااااترت دیگر چم  کم بدون ختک دادن بم م  جاب  تمت 

  ی م ای بود؟ 

  

 _م اترت؟ 

  

شرسااااااااید  و او با جمع کردن ل  ها   ش  را بم نشاااااااااتم ی 

ن برد.   تایید باال و پایی 

  

 .گ ت کم با دوساااااااااااااااما  باها   را زد برساااااااااااااااا :یکم شو 

ن م اترت.   چزد روزی مت 
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 ساخا  ت ا  کرد و ادامم داد: و ب د بم    م ی 

  

برساااااااااااااا :ت ر تمی زم هزوز را  اتماد  باشااااااااااااا .شااااااااااااااید اگم یکم 

ن ببیزو .   خج م ک ن بموبن ق ل از رتی 

  

اا می رد  کاااااااام  را هااااااااا   مرا بزم رن ماااااااام  بااااااااایااااااااد اخت 

ن ایز اا ن بودتااد.پااذیرتی  م تراز  اااال باام جااای در میااان گااذاشااااااااااااااای 

د با برسا   را م٬ را ها   با م  ن  برایم س ت بود. ت 

 

ی  ن یک ب   سااااااااد  تا ای  اتداز  میاتمان تا ااااااا م اتداخمم 

 می رد؟ 
گ
 بود؟ی  ن تا ای  اتداز  با م  ا  اس غرن ش
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ا  اااااااس می رد  کم برسااااااا  با تم اااااا ر ت اهم می زد. الت 

 زااااااااد مضااااااااااااااا ااااااااک و م  ن آن ل ٬چشااااااااااااااام هااااااااا  ٬ت اااااااااه 

 ا ال تما  وجود  باخ  بد شدن  الم موشد. ٬دار 

  

ن  ت ااا  از چزر  ا  گرتمم و بااا خ ااااااااااااااا اااتواات مشااااااااااااااا و  رن ی 

ن  وسااای م داخل کی م شااد .وق   برای ا  اامادن و   زجار رتی 

با برساااااااااا  تداشااااااااامم.باید تراز را شیدا می رد .باید ق ل از آت م 

 می زد .  برود میدیدم  و سزگ هایم را با او وا 

  

ب زد بزد کی م را روی شااااااااااااااااتم ا  اتداخمم و ب د با قد  هاب  

 خرض اتاا را پشت ش گذاشمم و بم سمت در بم را  اتماد . 

 

از کزار برسااا  کم  ماکان هماتجا مبابل در ا  ااماد  بود خبور 

ن برو  کم  اااااااادا   دوبار   کرد  و خواساااااااامم تا از پ م ها پایی 

 در گو  هایم شیچید. 
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  :می وای برسوتمت؟ سابر 

  

د  و با بک آت م ت اه  کزم پ   هایم را روی ی دیگ ااااااااااااار ر ترا

ن  ن  تالشم برای آرا  تگم داشی  کشیدن ت س خمیف  کم بزت 

ن دوند  و او را پشت ش گذاشمم. ٬خود  بود  از پ م ها پایی 

  

با دیدن خاتم ٬با رساااااایدن قد  هایم بم در خروسک آموزشاااااا ا 

سمت آموزش ا  میدوند برای ل صم تارصی کم خجوالتم بم 

ها   مموق  شاااوتد.با  ای ا  اااماد  و اتمصار کشاااید  تا قد 

د مباب م  ن دیدتم هماتطور کم از شاادت دوندن ت س ت س مت 

 ا  ماد و برند  برند  گ ت: 

  

تاااااارصی:وای...وای ب  شااااااااااااااایاااااد دیر رسااااااااااااااایاااااد  خااااااتم بزااااااور 

جااان.ب ادا ادار  ی پ اااااااااااااااات اتباادر شااااااااااااااا وغ بود کاام  یل کو  

مزدتوتم.  کشید   تا  ار  را  بی مم.ب دا شر
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 تم گ مم: بک توجم بم  را ها   خجوال 

  

_مزم تو ااات.م  دار  مت   جاب   ار دار .شااااید امروز ترسااام 

 برگرد  آموزش ا .شما  واسمون بم  ارها ه ت دیگم؟ 

  

تزد تزد ش  را بم نشااااااااااتم ی مث ت تکان داد.ت  ااااااااا  هزوز 

  امل باال تیامد  بود. 

  

آر  قربوتمون بر .م   واساااااااام ه اااااااات.شااااااااما برند بم ی: تارص 

  ارتون برسید. 

 

بااا ل  زاادی از او تشااااااااااااااا ر کرد  و ب ااد بک آت اام  را دیگری 

میاتمان رد و بد  شااااااااود با خج م بم ساااااااامت خیابان دوند  تا 

سااید  کم دیر شااد  باشااد.باید شو   یک تاکیساا شیدا کزم.میت 

ن کزااااد شیاااادا   می رد  و  بااااا او  را  از آت اااام تراز خز  رتی 

د .  ن  مت 
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 ۱۳۴#پارت_ 

 

تم ی ترازنهمزمابن کم در تما  کو  م اااااااات  تا رساااااااایدن بم خا

بک وق م شااااااااااااااامار  ی او را میگرتمم تا ب کم جوابم را بدهدندر 

د  دخا دخا می رد  کم دیر نشااااااااااااااد  باشااااااااااااااد و ق ل از رتما  

 بمواتم ببیزم . 

 

 تمیدان اامم کم چرا تا ای  اتداز  ا  اااس بدی ن اا ت بم ای 

بچم ای  م اااااترت تاگزابن ا  داشاااامم.شاااد  بود  شاااابیم دخت 

ن  کم و دور شااادن تززا دوسااات و هم ازی ا  و شااات از رتی 

 کرد  باشد. 

 

تراز تما  داراب  م  بود.تززا خاتواد  ا  بود.تززا بازماتد  ی 

 گذشمم ای بود کم تمی واسمم بم یاد بیاورم . 
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ودن        اگر خاشااب  تبود ن    اگر ا  اااساامان یش تب

دوساااااااااااااااات داشاااااااااااااااات اگر هرگز تمیموان ااااااااااااااامم آتطور کم او مرا 

شااااااااامم باشااااااااامنباز هم تراز همم کس م  بود. ش دوساااااااااا  دا

تداشاااااااات ایزطور مرا پشاااااااات ش بگذارد و برود. ش تداشاااااااات 

 مثل یک غرن م با م  رتمار کزد. ش تداشت تززایم بگذارد. 

 

بااا توق  تاااکیسااااااااااااااا مباااباال خاااتاام ا نت اااهم خت   ماااتااد روی 

کم با  ااااازدوا خب  باز مبابل در خاتم پار  شاااااد  ماشااااای ن  

ن   ت س بود.تاخودآ ا آساااود  ای کشاااید  و ل  زد زد .ماشااای 

 تراز بود.دیر ترسید  بود .هزوز ترتمم بود. 

 

ن شیاد  شد  و  کرایم را   اب کرد  و ب د خجوالتم از ماشی 

بم سااااامت خاتم ا  دوند .با دیدن جاوندندوسااااات  ااااامییم 

 
گ
دنابروهایم تراز کم با سا  بزری ن ون مت   در دسا  از خاتم بت 

ن را در هم کشااااااید  و ج وتر  رتمم.با دیدتم سااااااا  را روی زمی 

وب  گ ت: 
 گذاشت و با خوشر
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 جاوند:سال  خزان خاتم. ا  شما؟ 

 

بااا ل  زاادی م ااااااااااااااا     کاام  ااامال در تضااااااااااااااااااد بااا گر  ی میااان 

 ابروهایم بود جواب داد : 

 

 _سال .ممزوتم.تراز داخ م؟ 

 

ی تایید تکان داد و ب د با  اااااااااااااااادای تبرن ا  نشاااااااااااااااااتم شی بم

 ب زدی گ ت: 

 

ون خزان خاتم اومد . جاو   ند:ترااااز.بیا بت 

 

 ا  با چشاااااام هاب  گرد شااااااد  ت اه  
شااااااوکم از ترناد تاگزابن

 کرد .دوبار  ل  زدی ت ون م داد و در توجیح  ار  گ ت: 
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جاوند:داخل یکم شااااااا وغمنبچم ها درگت  آماد  کردن ساااااااور و 

 سات س رن.باید خربد  ب یسر تا  داتو .شزون. 

 

ن قرار داشاااااااات و  کزجکاواتم بم سااااااااا  کم کزار پا   روی زمی 

ن  ن تراز ت ایه اتداخمم.ماشاااای   اااازدوا خب  ن اااابما شر ماشاااای 

جاوند هم  یم ج وتر پار  شااااد  بود و نشااااان میداد کم قرار 

ن بم م اااااترت بروتد.پس ت دادشااااان ا مماال بود با  دو ماشاااای 

 ود. زناد ب

 

تراز:کوچااام رو چرا گاااذاشااااااااااااااا   رو شت مرتی ااام؟ مماااا باااایاااد 

 اسمشو خربد  بزبن تا همم .شزون؟ 

 

ن ها بگت    شایدن  دای تراز باخ  شد تا ت اهم را از ماشی 

د خت   شو .  ن ون مت   و بم سمت او کم  اال از  یاط خاتم بت 
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اهر خ اااااااااااااا ک بود اما میدان ااااااااااااامم کم مد   را ل ا  بم ظ

همیزطور است و خزد  ی جاوند هم گوایه زدن  با جاوند 

 . بر ای  قضیم بود 

 

.داخل هزوز  ااا شر جاوند:باشااام  اال تمی واد واساااام م  قیصا

  ار موتد  یا تمو  شد ؟ 

 

شرسااید و تراز از گوشاام ی چشاام ت ا  کوتایه بم م  اتداخت 

 شو  از آت م جواب دهد: 

 

موتیم تراز:تم یکم  ار موتد  هزوز.برو  م شاااون ک  ببیایم می

 ق ل از تارنک شدن هوا را  بی میم یا تم. 

 

جاوند شی در تایید  را ها   تکان داد و ب د سااا  را از 

ن برداشاااااات و با چپاتدن  داخل  ااااااازدوا خب ناز  روی زمی 

 م  خدا ات ن کرد و بم داخل خاتم برگشت. 

 .  762



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

 

  و مزدی را م اک  قرار میداد در  اااادای ب زد  کم داتیا

د تا تراز چشااام ها   را بچرخاتد و کوچم شیچید و باخ  شااا

 د. زنرل  ت یسر تثار  کز

 

 بک ختک بری م اترت. 
 _پس می واس  

 

کزایم ا  ل  زد کوچش را روی ل  ها   شااااااااکل داد.دساااااااات 

ها   را داخل جی  شاااااااااااا وار  ترو برد و با خت   شاااااااااااادن بم 

 چشم هایم گ ت: 

 

از:ظاهرا کم موتش نشااد .مز  ت خییل موثبم.بپا گذاشاا   تر 

 را ؟ ب
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برخالا اونبا چزر  ای خبوس قد  ج وتر گذاشمم و دست 

 بم س زم مباب   ا  ماد . 

 

  ارمون بم جاب  رساااااید  کم بپا بذار  برات؟ی  ن دیگم 
_ی  ن

اوتبدر غرن م   کم ختک م اااااااااترت رتمزت رو از خودت تمناز 

تاز  دو روز  اومد  تو زتدگیمون .شااااااااااااااازو ؟ای  یم غرن م کم 

 ن؟رسمشم تراز خا

 

ل  زنرنا  را بم دتدان گرتت و با کج کردن ش  ت ا  شر از 

ی تگ ااات.ابروهاااایم را  ن  رت  را بااام چزر  ا  دوخااات اماااا چت 

 در هم کشید  و با ل  ن خ  ک تزی  زد : 
 بوشت 

 

_اوتجوری مثااال گربااام ی شر  بااام م  ت اااا  ت  .جواب مزو 

ی م ااااااااترت؟اگم برسااااااا   بد .واساااااام سر بزم تگ    داری مت 

؟ تمیگ  سید  باهات  را بزتم سر ت   و تمت   ت و مت 
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ابروها   را باال اتداخت و با گرد کردن چشم های روشا  

 شرسید: 

 

نااااااات  ن تراز:مگااااااام ای  چزاااااااد روز کااااااام بااااااااهاااااااا   را تزدی چت 

تت رو . شد؟ای  زم مت 

 

 ۱۳۵#پارت_ 

 

 بم تب ید از او چشم هایم را گرد کرد  و تزد تزد پ   زد . 

 

اااااااا؟ب کم زمان د کرد  خواسااااااااامم بزت ی_االن م  شاااااااااد  مبصا

؟بد کرد  ت واسااااااااااااااامم دوبار  تو خ ااااااااااااااا اتوت با  بد  آرو  شر

 همدیگم ب   ت زیم و تزتیم بم توپ و تای همدیگم؟ 
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ن ش  ن اتداخی    با  اااااااادای آرا  جواب آیه کشااااااااید و با پایی 

 داد: 

 

ن دار  یاام چزااد روزی از ای   تراز:آرو  نشاااااااااااااااااد .واساااااااااااااااام همی 

هواب  ب ور  بم ش  و  ا  و خراب شااااااااااااااااد  مت   تا ب کم یم 

 هوا  خوض شم. 

 

ن و زار  با تارا    ت اه  کرد .خادت تداشااااااامم ایزطور غمگی 

ااااااااااا ای   ا  و  ببیزم .و ت ر کردن بم ایز م تززا خود  مبصا

د. روز  بو  ن  د  بم تارا    ا  دام  مت 

 

 _برمیگردی دیگم؟ 

 

شرساااید  و او ات ار کم از ساااوالم خزد  ا  گرتمم باشاااد ش  

 ا باال گرتت و با ل  زد ت اهم کرد. ر 
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تراز:مگااام میموتم برتگرد ؟خوتااام   ایزجااااساااااااااااااااااتنخااااتواد    

 ایزجاستن ار  ایزجاست. 

 

 و در اتمزای جم م ا  با  دای آرا  تری زمزمم کرد: 

 

 .  تراز:تو ایزجاب 

 

تمیاادان ااااااااااااااامم کاام در آن ل صاام بااایااد چاام واکایسااااااااااااااار نشاااااااااااااااااان 

 یا م ذب.  بدهم.تمیدان مم کم باید خوش ا  باشم

 

ایطمان مثل ساااابش بود ا مماال ش و تم  را هایمان  اگر شر

ی  ن شااااابیم را با یک مشااااات شاااااوسن هم   آوردیم.اما دیگر چت 

 سابش تبود. 
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و م  با تما  وجود آرزو می رد  کم زمان بم خب  برگردد و 

تما   را هاب  کم آن شااااااا  میاتمان رد و بد  شاااااااد  بود را 

 زداز ذه  هر دو ت رمان پا  ک

 . 

نم  تراز:تاز  قرار تو ااااااااااااااات جای دوری هم بر .چزد روزی مت 

ونالی شاااااااااما  و ب د  برمیگردیم.ت  زمم تا زمان برگشااااااااازم 

. خ  امو  میموتم.الز  تو ت تگران باشر

 

 بک هوا شرسید : 

 

ن مثل سابش موشم؟   _وق   برگردی همم چت 

 

سوالم ل  زد نشاتد روی ل  ها  .قد  ج وتر گذاشت و 

ل هموشم با دست ها    ورتم را قاب گرتت و درست مث

 شد و گ ت:  بم چشم هایم خت  
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 تراز:درسا  می زیم.تما  تالشم رو می زم. 

 

ن ترن  اتاااطراب  خیالم دوبار  ات ار کم را ت شااااد.بارز ساااازگی 

دتیا بم ی  ار  از روی شاتم هایم برداشمم شد.دل و  شد  

د ن ایز م دوبار  با  دل و  بم٬بم دیدن ایز م دوبار  ل  زد مت 

 
گ
مثااال ترازز ٬م  ااات ت ااااهم می رد.مثااال هماااان تراز هموشاااااااااااااااش

 خود . 

  

ن با ل  زد کوچش ش  را بم نشاااتم ی تا یید  رت  باال و پایی 

برد  و دساااات هایم را روی دساااات های بزرگ  کم هزوز هم 

  ورتم را قاب گرتمم بودتد گذاشمم. 

  

وبن شاااااااااااااااماااا  _زود برگرد.زنااااد باااا ای  قو  خجوز و مجوز تم

  بزت خو  بگذر  ایزجا رو یادت بر . 
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آه اامم بم  رتم خزدید و با تشااار دساات ها   از دو کرا 

   ورتم را چالتد. 

  

 برات 
گ
تراز:چرا؟دلاااات تزاااااگ موشااااااااااااااااااام برا ؟بااااادون م  زتااااادی

 س مم؟ 

  

م کم دسااااااااااااات هایم را روی دسااااااااااااات ها   کوبید  و با کزار 

   تم اااا ر گوتم هایم را ماسااااا  داد  و برا   شااااک٬زدنشااااان

ی در آورد .جوابم را مثل هموشاااااااام با شااااااااک   خزد  دار  ن آمت 

 دسا  روی ش  موهاب  تری داد و ب د خزدید و با گذا
ن شی 

ون زد  بودتد را بزم رن ت.   کم از زنر مبز م ا  بت 

  

ل صااااام ای هر دو بک آت ااااام  رقن بزتیم باااااا ل  زاااااد بااااام برای 

می واساااااااااااااااایم ی اادیگر ت ااا  کردیم و ش تکااان دادیم.ات اار کم 

بم ی دیگر بگونیم کم همم ٬بدون مموسااااااااال شااااااااادن بم وا   ها

ن دوبااار  خوب خواهااد شااااااااااااااااد.کاام ت یااازی باام ترس و تگرابن چت 
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تو ااااااااات.کم اگر هر ات اق  هم بی مد ما دو ت ر تا ابد همدیگر 

 ها ت واهیم کرد. را ر 

 

 ۱۳۶#پارت_ 

 

ون زدن دوساااااااااااااااااات هاااای تراز از خااااتااام و ٬ل صااااب  ب اااد باااا بت 

تزمید  کم زمان رتماشااااااااااااان ترا ٬ما دو ت ر شیوسااااااااااااماشااااااااااااان بم

 رسید  است. 

 

خب  ا  ااااااااماد  و تماشااااااااا کرد  کم چطور بم  مک ی دیگر با 

ن  شاااااوسن و خزد  وساااااای شاااااان را داخل  ااااازدوا خب  ماشااااای 

وا از س ری کم در شو  داشازد جای میدهزد و با ذوا و ش

تزد.  ن   را مت 
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برای تراز خوشاااااااااا ا  بود .دوساااااااااات های خوبک داشاااااااااات کم 

ای  کزاااااااار  ه موشااااااااااااااااااااام هوا   را داشاااااااااااااااازاااااااد و در هر شر

 تد.ا  اش کم م  هرگز تجربم ا  ت رد  بود . بود

  

 ا  غرا شااااااااااد  بود در مزجالب 
گ
تا بم خود  آمد  بود  زتدی

را گرتمم بود و مرا دور تگم  سااااااااااااااایایه کم برای یک خمر دامزم

داشااااااااااااامم بود از هر آد  کم قد  بم ساااااااااااااممم برمیداشااااااااااااات و 

 سممم دراز می رد.  دست دوس   بم

  

ساااید .از ایز م کزار  باشااازد و  از تزدیک شااادن بم آد  ها میت 

از ٬از ایز م راز  را ب زمزد٬از گذشاااامم ی تارنکم ش در بیاورتد

 ایز م بازخواسمم کززد. 

  

زبن در آساااااااااااااااماااتام ی ش ٬ی تمااا  ای  ترسااااااااااااااایاادن هاااو تایجاام 

 ا  تداشااااات و   اااااار 
گ
 بود کم هیا دوسااااا   در زتدی

گ
ساااااالع

 تززاب  ا  هرروز ب زد تر موشد. 
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اااتم ٬با شاااااایدن اسااااامم از زبان تراز بم تاچار از اتکار شر از  را

تا اااا م گرتمم و ت اهم را بم او کم بم سااااممم قد  برمیداشاااات 

 دوخمم.با ل  زدی قد  ج و گذاشمم و شرسید : 

  

ی؟   _داری مت 

  

 شی بم نشاتم ی تایید تکان داد. 

  

 م. ارنش هوا برسیبی میم کم ق ل از ت .زودتر را تراز:آر 

  

ت ا  کوتایه بم جاوند و داتیا  کم  یم آتطرا تر مشااااااااااااااا و  

ب   درمورد ایز م چم کیسااااااااا پشااااااااات ترمان باشااااااااا زد بودتد 

 اتداخمم و با  دای آه مم ای گ مم: 
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ن پشاااات ترمون ن رو تدی دساااات جاوند _خودت .شاااای  .ماشاااای 

 هممون رو ب رسمم تم در . 

  

دید و با دت ا  کردن م ااااااااااااااات  ی بم  رتم خزبا  ااااااااااااااادای ب زد

 ت اهم جواب داد: 

  

ن خود  یااااام شی از بچااااام هاااااا رو  _تااااام جااااااوناااااد باااااا مااااااشااااااااااااااای 

سوتم.داتیا  و مزدی هم با م  میان.خیالت را ت.   مت 

  

ن از م  بم ساامت آن دو ت ر قد  گ ت و ب د با تا اا م گر  تی 

 برداشت تا بم ب یشان خاتمم دهد. 

  

ار  برای د بااار خاادا ااات ن و سااااااااااااااا ااپس از چزاا٬دقااایف  ب ااد

مراق  بودن و آرزوی بک خطر بودن سااااااااااا رشاااااااااااان با ی دیگر 

ن تراز در شیا خیااابااان   کاام ماااشااااااااااااااای 
وداع گ میم و م  تااا زمااابن

 داد . تاپدید شود هماتجا ا  ماد  و برا   دست تکان 
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ن تاگزابن  با وجود ایز م دلم هزوز هم بم ای  م ااااااااااااااااترت رتی 

داشااااااااااااامم کم ای  سااااااااااااا ر میموان ااااااااااااات اما باور ٬ا  را ن تبود

مان   ال  را بزت  کزد و زمیزم ساز دوبار  خوب شدن رابطم

ن هم برای را ت بودن خیالم  اقن بود.   باشد.و همی 

 

خ  با٬شایدن  دای زتگ توتی ی ش  ت  زم از داخل کی 

ون کشیدن  شد تا ت اهم را از اتمزای خیابان بگت   و برای بت 

ن ب زداز .  گوشر از میان آش مم بازار   داخل کی م ش  را پایی 

 

موتش باااااام شیاااااادا کردن  ٬شاتجااااااا  پس از ل صاااااااب  کزکااااااا 

شاااااااد .موهایم را از روی  اااااااورتم کزار زد  و با روشااااااا  کردن 

برایم بم شیا  جدیدی کم از ساااااااااااااامت آزاد ٬ اااااااااااااا  م ی گوشر 

 ترسماد  شد  بود خت   شد . 

  

 .  775



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

 ل  زد کوچش تورا روی ل  هایم شاااااااکل گرتت و بم دت ال 

 اتگشاااااااامم روی  اااااااا  م کشااااااااید  شااااااااد تا شیام  را باز کزد.اما 

ن شیا  ل  زد  را بم همان شخ   ٬ثابت ماتدن ت اهم روی می 

 کم پدیدار شد  بود تاپدید کرد. 

  

م مجبور  قرار "یاااام  ااااار توری برا  شو  اومااااد .مماااااسااااااااااااااا اااااتاااا

.ت ر می زم مجبور باشااااااااااام تا دیر امشااااااااااا مون رو کا ااااااااااال کزم

 م."وقت توی آموزش ا  بموت

 

 ۱۳۷#پارت_ 

 

بچم ای کم تززا دل وشر ا  را  ل  هایم درساااااااااااات مثل دخت 

از او گرتمم باشاااااااازد آونزان شاااااااادتد.بم م زای واقیع   مم توی 

ذوقم خورد  بود.تمیااادان ااااااااااااااامم چااام رازی بود کااام هموشااااااااااااااااام 

مان تاکا    ماتدتد.ات ار ق اااااااااااامت تبود کم ما دو ت ر قرارهای

 گذراتیم. در کزار ی دیگر و در آرام   یم وقت ب
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اما ٬با وجود ایز م از کا ل شدن قرار شاممان تارا ت بود 

تمیموان ااااااااااااااامم بااام او خرد  بگت  .هزار باااار م  قرارهاااایماااان را 

وبت کا ااااااال کرد  بود  و او مرا در  کرد  بود و  اال ایا ار ت

م  بود تااا او را در  کزم.در تایجاام ت س خمیف  کشااااااااااااااایااد  و 

 سپس برا   تایپ کرد : 

  

 ار .تر ت زناد .انشاهلل یم ش  دیگم" یل تد"اشکا

  

شیا  را برا   ترساااااااااااماد  و ٬و ب د با اتم اب گونزم ی ارساااااااااااا 

گوشر را مجددا داخل کی م اتداخمم و ساااااااااااااااپس بم آرا  بم 

وع بم قد  زدن کرد .   سمت اتمزای خیابان شر

  

ن بم آموزش ا  را تداشمم.دلم می واست  ق د دوبار  برگشی 

و باااق  روز را در ت اات خوابم بگااذراتم. اااال  باام خاااتاام برگرد 

خیالم از بابت تراز و خوب بودن اوتاخمان را ت شد   کم
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ان بک   چشم هایم را ببزد  و بم جتک
گ
بود میموان مم با آسودی

خوابک چزد شااا  گذشااامم یک د  سااات  ب وابم.قرار شاااامم با 

آزاد هم کم کا ااال شاااد  بود.بزابرای  دیگر برای امروز برتامم 

 ا  تداشمم کم ب واهم تگران  باشم. ی خ

  

 ااااااااااااااا م ای کم ذهزم را درگت  خود  کرد  بود برساااااااااااااا  تززا م

بود.ت رت روز اتزوتم ن  ت بم ای  مرد خمیبا ت ر  را درگت  

 کرد  بود.سوا  امروز  هزوز هم برایم قابل در  تبود. 

 

چرا بم ی  ار  شرسید  بود کم آیا آزاد دلیل لرز  دست هایم 

کم داتد یا تم؟چم تی   پشاااااات سااااااوال  شززان شااااااد  بود  را می

م  قادر بم تزمیدن  تبود ؟ی  ن تییل درمورد گذشااااااااااااااامم ی 

ی بم او گ مم بود؟یا ت زد از تراز شاید  بود؟  ن  م  چت 
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 التم آیه کشاااااااید  و شی تکان داد .ایزطوری تموشاااااااد.باید 

ن تر ااااااااااااات با تییل  ااااااااااااا  ت می رد  و تم و توی ای   در اولی 

 در   آورد .  قضیم را 

  

                                    *** 

  

 ااااادای دلچ ااااا  بابک جزات    در تضاااااای خاتم شیچید  

کماب مورد خالقم ا  روی زاتوهایم قرار داشاااااات و ک م ٬بود

 ت خ شکالب  کم خاشب  بود  دهاتم را شر کرد  بود. 

  

ن ت اااات گااااذراتااااد  بود  و باااام  تبرن ااااا تمااااا  روز  را روی همی 

ا ت داد  بود .کماب خواتد  بود  یف  موساااااااااااااا٬خود  اساااااااااااااات 

گو  داد  بود  و م ااد  ا  را بااا خورا  هاااب  شر کرد  بود  

تمم.  ایط خادی بم شاغشان تمت   کم در شر
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تال  کرد  بود  تا ذه  شااااااااااااا وغم را خایل کزم و  یم آرام  

س  برای خود  ب ر .یط چزاااد روز گاااذشااااااااااااااامااام آتبااادر اسااااااااااااااات 

خمیباااا بااام ای  آرام  درماااابن تیااااز  کشااااااااااااااایاااد  بود  کااام  ااااال 

 داشمم. 

  

ن پاکت شاااکالت ت خ تزمید  کم ظرتیت ٬با خایل شااادن دومی 

ااااااااااااااا  اااااتا زم برای  ااااداقاااال یااااک مااااا  آیزااااد  شر شااااااااااااااااااد   مصا

اسااات.کماب را . ااامم و ت ایه بم پاکت های خایل خورا  ها 

 و آبمیو  هاب  کم دو کرتم را شر کرد  بودتد اتداخمم. 

  

د و وتااااااا یمم را میدید تا ر تراز ایزجا بو شاااااااک تداشااااااامم کم اگ

د کم چرا بم جای درساااااااااااااااات غذا خوردن خود  ن  ااااااااااااااابح غر مت 

  م د  ا  را با ای  آت و آش ا  ها شر می زم. 

ن کماب از روی ت ت ٬ت س خمیف  کشاااااااید  و با کزار گذاشااااااای 

ب زد شااد  و پاکت های خورا  خایل را داخل سااطل آشاا اِ  

ن ت ت اتداخمم و سپس از ات ون زد . پایی   اا بت 
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م شاااااااااااااااا  بود. 
ُ
موبای م را کام برای چزد ساااااااااااااااااخات تزدیاک بام تا

ساخت گذشمم روی م ل رها کرد  بود  برداشمم و با روش  

 کردن    م ا  بم سمت شزجر  قد  برداشمم. 

  

هیا شیا  یا تماش از آزاد تداشااااااااااامم.تززا کیسااااااااااا کم برایم شیا  

ون زدن ترساااااااااااااااماااد  بود و  ااالم را شرسااااااااااااااایااد  بود تییل بود.  بت 

  کرد  بود و می واساااااات تاگزابن امروز  از آموزشاااااا ا  تگران

دلی   را بااداتااد.در خجاا  بود  کاام اگر می زمیااد دلیاال تمااا  

ااااااااااا خونز  اسااااااااااااات چم خ س ال میل   هایم همرا
گ
بزم رن مش

 نشان میداد؟ 

  

بک آت م جواب شیام  را بدهم تزدیک شزجر  ا  ماد  و شرد  

وشاااااااااااا  خاتم ی آزاد باخ  گرد را کزار زد .دیدن چراغ های ر 

شاااااااادن چشاااااااام هایم شااااااااد.ی بم خاتم برگشاااااااامم بود؟مگر قرار 

 تا دیروقت در آموزش ا  بماتد؟  تبود امش 
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اگر میگ مم کم تارا ت نشااااااااااااااد  بود  دروغ گ مم ٬ ااااااااااااااادقاتم

ت ا  شااااااااد  بود و ذهزم را شر  د امابن ا  دوبار بود .قو  ی ب

 .  می رد از اتکار شوچ و مزفن

 

ا ااااااااااال ماتدن  در آموزشاااااااااا ا  را بزاتم  رد  کم ا  اااااااااااس می

کرد  بود تا از زنر قرار امشااااااااا مان شااااااااااتم خایل کزد.وگرتم چم 

دلییل داشااااات  اال کم زود بم خاتم برگشااااامم بود با م  تماس 

د؟   تگت 

  

کشااااااااااااااایااد  و خبوس شرد  را اتااداخمم و باام   بااا چزر  ای در هم

سااااامت ساااااال  برگشااااامم.ا اااااال بم در  کم تمی واسااااات با م  

 شا  ب ورد.مگر م  کشمم و مرد  ی او بود ؟ 

  

 ااااااااااااااااداب  در ش  باام شخاات تزیاا  زد کاام  ش تاادار  درمورد 

آزاد ایزطور  را بزتم و قضاااااااوت  کزم.با شاااااازاخ   کم از او 
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مموسااال شااادن بم دروغ داشااامم امکان تداشااات کم ب واهد با 

 مرا بویچاتد. مما دلیل خوبک برای تماس تگرتما  داشت. 

 

 ۱۳۸#پارت_ 

 

آیه کشاااااااید  و روی م ل مبابل ت ونونون نشااااااا ااااااامم. ااااااادای 

 در ا  پ   را قطع کرد  و بک هدا بم  ااااااااا  م 
موسااااااااایف 

 ی خامو  ت ونونون چشم دوخمم. 

 

از یاااک کرا دلم می واساااااااااااااااااات خود  باااا او تمااااس بگت   و 

وال  باااااشااااااااااااااام و از کرا دیگر ت ر ایز اااام ت زااااد جونااااای ا 

 مزا م  باشم مات م موشد. 

  

با تردید  ااا  م ی گوشر  م دتدان گرتمم و گوشااام ی ل م را ب

بم اساااااام او ٬را روشاااااا  کرد  و با باز کردن لو اااااات تماس هایم

 کم در  در لو ت قرار گرتمم بود چشم دوخمم. 
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ن ی ن درگت  دتیای شر از تردید  برای تماس گرتی  ا تماس تگرتی 

با او بود  کم ت    بم ی  ار  در دسااااااااااااااامم زتگ خورد و تا  او 

 . ت.  روی    م تب 

  

.پس بک اخمیاااار خزااادیاااد  و زاتوهاااایم را روی م ااال جمع کرد 

ایز م میگ مزد د  بم د  را  دارد درساااااااااااااات بود.وگرتم چطور 

ن زمااااان دقیف  را برای زتااااگ زدن باااام م   مم   بود کاااام چزی 

 باشد؟ اتم اب کرد  

 

  ااااااااا کرد  و ساااااااپس با لمس 
گ
ا ونم را با شتم ای سااااااااخمش

ن رتگ پاسخ  تزدیک گوشم تگم داشمم. گوشر را ٬خط ستک

  

 _الو؟ 
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  دای گر  و دلچ    در ثاتیم ای گوشم را شر کرد. 

 

آزاد:یااااام مشاااااااااااااااکااااال بزرگ برا  شو  اوماااااد  و ت ر می زم بااااام 

  م مون تیاز داشمم باشم. 

  

ل    م و بو  تگران  ل  زاد  را باام شخاات م و کرد و بام 

 روی شوشابن ا  نشاتد. 
گ
 جا   اخم بزری

  

  اتماد ؟ وبم؟ات اق  _ المون خ

  

 با تگرابن شرسید  و او بالتا  م جواب داد: 

  

 م مون تیاز دار .مم زم زود خودتون رو   آزاد:خوبم.تبط بم

 برسوتید ایزجا؟ 
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 هاز و واز پ   هایم را باز و . مم کرد  و ل  زد : 

  

 _بیا  خوتم ی شما؟ 

  

 جواب داد: 
گ
 بم سادی

  

 آزاد:ب م.مزمصرتوتم. 

  

ب د بک آت م مزمصر شاااااااایدن جوابم بماتد ت    را قطع کرد  و 

 و بم تماسمان پایان داد. 

 

مات و مبزوت گوشر را از گوشاااام تا اااا م داد  و بم  اااا  م 

ا  خت   شاااااااد .چم ات اق  اتماد  بود کم بم  مک م  ا میاز 

داشاااات؟چرا خواساااامم بود بم خاتم ا  برو ؟ت زد  ال  بد 

 ماد  بود؟ بود؟ت زد ات اا بدی برا   ات
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بوشاااااااااات  از آن م طل ت رد .شاساااااااااایمم از جا برخاساااااااااامم و بم 

  یدهای ٬و با شوشاااااااااایدن ماتمو و شااااااااااالم سااااااااااامت اتاقم دوند 

ون زد .   خاتم را از کی م برداشمم و مجددا از اتاا بت 

  

تگرابن تما  ق  م را شر کرد  بود.خود  هم تمیدان مم کم چرا 

بود  کاام پااا   تاااز  باام  تااا ای  اتااداز  تگران و دلواپس مردی

 ا  باز شااااااااااد  بود.اما هرچم کم بود
گ
میدان اااااااااامم کم ق ال ٬زتدی

 بک  اااد و مرز را تجربااام ت رد  بود .یااا ای
  ا  ااااااااااااااااااس تگرابن

  داقل یط چزدی  سا  گذشمم تجربم ا  ت رد  بود . 

  

ون زد  رسااااااااااااااایدتم بم در خاتم ا   مت  از چزد  از خاتم کم بت 

ورودی را برایم باز گذاشااااامم بود ثاتیم کو  کشاااااید.از ق ل در 

اخااال بزاااابرای  تیاااازی بااام زتاااگ زدن تبود.بک م طیل قاااد  بااام د

ن در خجوالتم بم سااااامت خاتم ٬ یاط گذاشااااامم و ب د از . ااااای 

ن پ م ها وارد خاتم ا  شد .   دوند  و با پشت ش گذاشی 
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بوی خو  غااذاب  کاام در تمااا  خاااتاام شیچیااد  بود باام م و 

ت س ٬وادار  کرد تااااا بک اخمیااااارورود شاااااااااااااااااااماااام ا  را شر کرد و 

 خمیف  ب شم. 

  

ن بم سااااااااااااااامت ساااااااااااااااال  قد  برداشااااااااااااااامم و با  مم ج  و تامطمی 

  دای آرا  تام  را بم زبان آورد . 

  

 _آقا آزاد؟ 

  

خاتم بم گوشم رسید.  ن   دا   از سمت آشتر

  

 ایزجا  خزان خاتم. آزاد: 
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 م ت   دا را دت ا  کرد  و آخرن  قد  ها را بم سمت سال 

 غذاب  کم بم زن اب  برای
ن دو  خاتم ا  برداشااااااااااااااامم.با دیدن مت 

ت ر چید  شاااد  بود بم م زای واقیع   مم ماتم برد.با ت ج  

خاتم ا  اااااااماد   ن  آشاااااااتر
ش  را باال گرتمم و بم او کم پشااااااات  اتت 

ن دو .شاااااااااباب مباب   بود خت   بود و با دقت مشااااااااا و    تز ی 

 شد . 

  

 _شما  المون خوبم؟ 

  

ای کوتا  ش  را باال گرتت و با برای ل صم  شرساااااااااااااااید  و او 

 ل  زدی ت اهم کرد شو  از آت م دوبار  مش و   ار  شود. 

  

 آزاد:خوب بم تصر تمیا ؟ 

  

ی کم با  ن با تردید قد  ج وتر گذاشاااااااااااامم و دوبار  ت ایه بم مت 

 م چید  شد  بود اتداخمم شو  از آت م پاسخ دهم: س یب
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ن کااااااام بااااااام  ماااااااک ا میااااااااز دارن   _وق   زتاااااااگ زدی  و گ می 

ن مرت م؟ تمون شد تگرا  .همم چت 

  

با ل  زدی .شاااااااااباب ها را از روی  اتت  برداشااااااااات و هماتطور 

خاتم خارز موشد خونرداتم جواب داد:  ن  کم از آشتر

  

تززا شااا  ب ور . اال کم  آزاد:مشاکل ای  بود کم تمی واسامم

 شما ایزجایید دیگم مشکیل وجود تدار . 

 

 ۱۳۹#پارت_ 

 

ن بود؟مرا تا ش  د ات باوراتم ت اه  کرد .دلی   تبط همی 

مرگ تگران خود  کرد  بود کاااام در تزااااایاااات بااااا هم شااااااااااااااااااا  

 ب ورنم؟ 
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؟ماااا  از تااااگاااارابن ماااارد .تاااا اااار کاااارد  اتاااا اااااااااق  بااااراتااااون  ن _هااااماااای 

اتماد .تمیمون اااااااااااید ر  و راساااااااااات بگید کم دلمون می واد با 

 م  شا  ب ورند؟ 

  

ن گذاشاااااااات و ب خت   شاااااااادن بم چشاااااااام  ا .شااااااااباب ها را روی مت 

 هایم  ش بم جات  جواب داد: 

 

آزاد:م ااااااااذرت می وا  کاااااااام تگراتمون کرد .امااااااااا اگر میگ مم 

سااااااااورپرایز شااااااااا  رو خراب می رد .دلم تمی واساااااااات خرا.  

 کزم. 

  

ن غذا چرخاتد .دو .شاااباب پاساااما کم با  ت اهم را بم سااامت مت 

 شاااااااااااااد  بودتد   اااااااااااااابک خود تماب  می ردتد.با 
ن سااااااااااااا یبم تز ی 

کا ل شدن قرار شاممان او باز هم خود  را بم خاتم   د و وج
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رساتد  بود تا برایم شا  درست کزد.باز هم مثل هموشم مرا 

 غات مت  کرد  بود . 

  

ن تمون مم غذای خییل  آزاد:یکم دیر برگشمم خوتم.برای همی 

خا  آماد  کزم.اما پاسماهای م   را تدارن.مطمازم کم 

 خوشمون میاد. 

  

ار  پایان داد.ت اهم را بم ساااما  چرخاتد  و کت ااادا   بم ا

 با ل  زد کوچش گ مم: 

  

_میدوتید ایزجا خییل مرساااااااااااو  تو ااااااااااات کم یم دخت  رو برای 

 شا  بم خوتمون دخوت کزید. 

  

ن را برایم خب   هماتطور کم یش از  اااااااااااازدیل های پشاااااااااااات مت 

 می شید خونرداتم شرسید: 
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 آزاد:بم رسم و رسومات پایبزدی ؟ 

  

 رتگ پاسخ داد : د بک 

  

 _تم چزدان. 

  

و او ات ار کم جواب مورد اتمصار  را شاید  باشد با ل  زدی 

بم  اااااازدیل کم برایم خب  کشااااااید  بود اشاااااار  ٬شر از رتااااااایت

 و گ ت:  کرد 

  

 .پس لط ا .ش زید. آزاد:خالیم

  

دیگر بوشاااات  از آن م ال    نشااااان تداد .قد  ج و گذاشاااامم 

روی  ااازدیل نشااا ااامم و تماشاااا کرد  ٬را و همرا  با تشااا ری آ
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ن قد  برمیدا رد و روی  زدیل کم او چطور بم سمت دیگر مت 

 مباب م میاش زد. 

  

دساااااااااااااااااااات هااااااایم را زنر چاااااااتاااااام ا  باااااام ی اااااادیگر قالب کرد  و 

 کزجکاواتم شرسید : 

  

 تا دیروقت توی آموزش ا  بموتید؟  _قرار تبود امش 

  

ی مث  ت شاااااااااکل  هماتطور کم چز ال  را از دسااااااااامما  سااااااااا ر 

ون می شید ج ن بت   واب داد: روی مت 

  

ی کااااام ت ر  رو  ن  از اون چت 
آزاد:خوشااااااااااااااا  مااااااتااااام  اااااار   مت 

می رد  کو  کشاااااااااااااید و تون ااااااااااااامم زودتر خود  رو برساااااااااااااوتم 

 خوتم. 
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مباب م قرار داشااات و ب د با ل  زدی بم .شاااباب پاساااماب  کم 

 اشار  کرد و ادامم داد: 

  

وع کزید.اگر شد  .شم ک م خوب  رو از دست  آزاد:لط ا شر

  . مید

  

ن تااا اااااااااهااام از  در جاااوا.ااا  لااا ااا ااازااااااااد کاااوچاااش زد  و بااااااااا گااارتااای 

چز ا  را برداشااامم و داخل ظرا پاساااما ترو برد  و ٬ اااورت 

 مبداری از غذا را داخل دهاتم گذاشمم. 

 

یک ثاتیم باخ  شااااااااااااااااد تا تاخودآ ا  ک م خوب  در  مت  از 

مزمااااام چشااااااااااااااام هااااااایم را ببزااااااد  و "هوو " کشااااااااااااااایاااااد  ای را ز 

کزم.آتبدر خوشااامز  بود کم شاااک داشااامم خود  آماد  ا  

 کرد  باشد. 

  

 آزاد:بزمون کم گ مم.پاسماهای م   را تدارن. 
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شایدن  دا   وادار  کرد تا چشم هایم را باز کزم و ت اهم 

یااادن ل  زاااد  تااااز  تزمیاااد  کااام را بااام  اااااااااااااااورت  بااادهم.باااا د

  چبدر زناد ن ااااااااااااااا ت بم ک م غذا خ س ال مل نشاااااااااااااااان داد

ک  دسااااااامم را مبابل ل  هایم تگم ٬ا .با خزد  ای بک اخمیار

 داشمم و گ مم: 

  

_ب  شااااااااااااااایاااد کااام ایزجوری خ س ال مااال نشاااااااااااااااون داد .آخااام 

اتمصار تداشااااااااامم ایزبدر ک م  خوب باشااااااااام.واق ا خودتون 

 درسا  کردی ؟ 

  

    آمد تا میان ابروها   باشااااااااااااا زد.چز ال  را اخم م ااااااااااااا 

 ید: تزدیک ل  ها   تگم داشت و شرس

  

ی ب د باشم؟  ن  آزاد:می واید بگید بزم تمیاد آشتر
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دوبار  خزدید  و با بم چپ و راسااااااات تکان دادن ش  جواب 

 داد : 

  

_مزصور  ای  تبود.یااا شاااااااااااااااااایااد هم بود.تمیاادوتم بزصر از اون 

یشون خوب باشم.  ن  تایپ مردهاب  تو اید کم آشتر

  

جوناادن  ایا ااار او هم خزاادیااد و ب ااد از سااااااااااااااا وب  کوتااا  کاام باام

 غذا   گذشت جواب داد: 

  

خوتم   رو یم  ن آزاد:م  توی خوتم ای بزرگ شااااااااد  کم آشااااااااتر

ن  رتم ای ادار  می رد.پدربزر  ام روی ک م غذاها ش آشاااااااااااااااتر

ن  ن هم باخ  موشااااااااااااد تا ش آشااااااااااااتر خییل   ااااااااااااااس بود و همی 

غذاها رو خییل با دقت آماد  کزم.مزم اایه کزار  میموتد  

ی رو از روی دسااااااااا  یاد  ن میگرتمم.ب دها کم مجبور  و آشااااااااتر

نم هم بم مرور بزت  شد.  ن  کزم آشتر
گ
 شد  تززا زتدی
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لیوان توشاااااااااااااااابم ا  را برداشااااااااااااااات و با تزدیک کردن  بم ل  

 ل  زدی زد و ادامم داد: ٬ها  

  

ی هم یاااااد  ن آزاد:وق   یاااام مرد مجرد تززااااا باااااشر بااااایااااد آشاااااااااااااااتر

ی.وگرتام در خو  ب زااتام ترن   االات یاا از خوردن بو   بگت 

. ا
گ
ی یا از گرسزش  ز  د غذاهای آماد  میمت 

 

 ۱۴۰#پارت_ 

 

تم را شررتگ تر کرد.چز ا  را ل   شاااوخ  ل  زد روی  اااور 

 دوبار  در .شبابم چرخاتد  و گ مم: 

  

 خوبک باشم.اگم 
ن _برخ س شما م  هیچوقت تمون مم آشتر

 هال  شااااااااااااااد  
گ
تراز رو تداشاااااااااااااامم ا مماال تا االن از گرساااااااااااااازش

ن خییل خ  وبیم. بود .اوتم آشتر
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 با دقت بم چزر  ا  خت   شد و ب د گ ت: 
 برای ل صاب 

  

دی کم موقع آوردن اسااااااااااام تراز روی  اااااااااااورتمون آزاد:از ل  ز

نشاااااا اااااات میموتم ب وتم کم ا مماال رابطم تون دوبار  خوب 

 شد . 

 

 رت   بیبما ساااااورپرایز  کرد.مم ج  و با چشااااام هاب  گرد 

را  شااااااااااااااااااااااد  ت اااااااااه  کرد .ای  مرد قاااااااادرت خواتاااااااادن ذهزم

ن و دقیش باشد؟  داشت؟چطور مم   بود تا ای  اتداز  تت 

 

را زدیم.قرار شااااااااد بر  بم یم م ااااااااترت _امروز با همدیگم  

ن رو درست  کوتا  و وق   برگشت دوبار  با همدیگم همم چت 

 کزیم. 
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گ مم و او با مزربابن ل  زد زد و ش  را بم نشااااااااااااااااتم ی تایید 

 تکان داد. 

  

خذاب  رو موشاااااااااااازو .راسااااااااااااا  مدا آزاد:خوشاااااااااااا الم کم ای  

وجدان ای  رو داشمم کم باخ  خراب شدن رابطم تون شد  

 باشم.االن خیالم را ت شد. 

  

جواب ل  زد  را با ل  زد دوساااااااااااااااماتم تری داد  و بک آت م 

ی بگونم ش  را زنر اتداخمم و ت اهم را بم .شاااااااااااااااباب تیم  ن چت 

 خورد  ی غذایم دوخمم. 

  

 کم روز ابن می رد .از  میمی   ا  تم ق  م ا  اس تگر راس

بم روز میان م  و آزاد بوشااااااات  موشاااااااد را ن بود .آتبدر کزار 

او ا  اااااس را    و آرام  داشاااامم کم دلم می واساااات تما  

 روز  را در کزار او بگذراتم. 

 

 .  800



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

اما تگران تراز بود .تگران ایز م  ااااااااااااااامیمیت میان م  و آزاد 

ا  کزم و بم ایز م تاخواسمم تارا باخ  آزار  شاود.تگران 

بم بزتم.تگران ایز م ق    را بوشااااااات  از ای   ا  ااااااااساااااااات  رصن

 .ش زم. 

  

ن را درسااااااااااااااات   ا  میموان ااااااااااااااامم ب د از برگشاااااااااااااااما  همم چت 

کزم. ا  قدرت  را داشااامم کم ا  ااااساااا  ن ااا ت بم م  را 

در ق    ب شااااااااااااااام و وادار  کزم تا دوبار  بم م  بم چشااااااااااااااام 

 ت ا
گ
ات اا   . ا  یک م جز    کزد همان خزان هموشاااااااااااااااش

ن دوبار  مثل سابش خوب موشد.  اتماد و همم  چت 

  

ن شما و برسا  مشکیل وجود دار ؟٬آزاد:خزان خاتم  بی 

 

ماتم برد.اتگشت هایم دور چز ا  شال شادتد و ت ا  مبزوتم 

باال رتت تا روی  اااورت او باشااا زد.چرا بم ی  ار  ای  ساااوا  

 را شرسید  بود؟ 
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 _چطور؟ 

  

رد شو  از آت م   و او م   کوتایه کبا  اااادای آرا  شرسااااید

 پاسخ دهد: 

  

آزاد:امروز ب د از ایز م خدا ات ن کردیم یادتون رتت ت    

رو قطع کزید.تاخواساامم یم ق اامت از  را هاتون با برسااا  

 رو شاید . 

  

بک اخمیار بم  زدیل ت یم زد  و بزاا ت جن کم زنر زباتم جمع 

  بااااود باااااااام و خااااورد .اتااااااااااااااااااطااااراب اتاااامااااااااادشااااااااااااااااااااااد  بااااود را تاااار 

 ااااااااااااااامم تااا چاام اتااداز   را هااایمااان را شاااااااااااااااایااد  جاااتم.تمیاادان

ن را شاااااااااااااااایااد  بود چاام؟هزوز آماااد  تبود  تااا  بود.اگر هماام چت 

 درمورد برسا  و اتکار  در مورد او با کیس  را بزتم. 
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_خییل بااا هماادیگاام خوب کزااار تمیااایم.ی  ن م  باااهااا  کزااار 

 تمیا . 

  

جمع کردن ل  ها    گ مم و او همزمان با   با  ااااااااااادای آرا 

 ی تکان داد. ش 

  

 آزاد:دلییل هم برا  دارند؟ 

  

زباتم را روی ل  های خشااک شااد  از اتااطرابم کشااید  و با 

 همان  دای آرا  جواب داد : 

  

 _ت ر می زم بوشت  از یم دلیل داشمم باشم. 
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ات ار کم کزجکاو شاااااااد  باشاااااااد چز ال  را داخل .شاااااااباب رها 

ت اااااااا  ٬تگشااااااااااااااااااااات هاااااااا   زنر چااااااااتااااااامکرد و باااااااا قالب کردن ا

 م مبیم  را بم چشم هایم دوخت. 

  

 آزاد:و خواهرتون از ای  دلیل ها با ختک ؟ 

  

شرساااااااااااااااید و م  تورا ش  را بم نشااااااااااااااااتم ی م ال ت بم چپ و 

 راست تکان داد . 

  

 _تم.ت اید هم ازشون با ختک .شم. 

 

 ۱۴۱#پارت_ 

 

ی جوابم آشااااااااااااااکارا شدرام  کرد.میدان اااااااااااااامم کم با  را ها

تاااااااااد و تبیضااااااااام یک دتیا خالمت ساااااااااوا  در ذها   اشااااااااامم 
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ا .دلم می واساااااات میموان اااااامم بدون ت ارا و ر  و راساااااات 

اتکاااار  را باااا او در میاااان بگاااذار  و بگونم کااام از دیااد م  تماااا  

برسااااااااااا  بد ذات ترن  و شاااااااااایادترن  آد  دتیاساااااااااات کم  مر بم 

اما  یساا باز هم بم ساا وت وادار  ٬تابودی آرام  م  . اامم

 د. می ر 

  

تمی واسمم کم با  را هایم او را درگت  جدالم با برسا  کزم 

واهم او را هم بم و ذها  را بزم برنز .دلییل تداشااااااات کم ب 

 هایم ب شاااااااااااااام.ای  بود کم پس از ل صاب  
گ
ساااااااااااااامت آشاااااااااااااا مش

  التم دس   بم شوشابن ا  کشید  و گ مم: ٬س وت

  

_تییل دخت  خییل   اااااااااااااساااااااااااایم.بم کرز دیواتم واری خاشااااااااااااش 

سااااااامم و شاااااادیدا وا. ااااااشااااام.در واقع برسااااااا  تما  دل وشر بر 

ن تمی وا  تززا دل وشو  رو از  بگت  .م تی   یم.برای همی 

با برساااااا  رابطم ی خوبک تدار  اما تمی وا  اون کیسااااا باشااااام 

ن ترجیح مید   کم باخ  آسااااو  دیدن تییل موشاااام.برای همی 
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ساااااااااااکت بموتم و خباید  درمورد برسااااااااااا  رو برای خود  تگم 

 . دار 

 

ات ار کم  را هایم قات   کرد  باشاااااااازد بم آرا  شی تکان 

ا  ت س داد.برای ثاتیم هاب  سااااااااااااااااکت ماتد و ساااااااااااااااپس بم همر 

 خمیف  گ ت: 

  

آزاد:شاااااااااااااااماااا خواهر خییل خوبک ه اااااااااااااااایاااد خزان خااااتم. ااااال 

 می زمم کم چرا تییل خاتم ایزبدر دوسامون دار . 

  

ن اتاااا ن ش  تاااااخودآ ااااا  در جوا.  ل  زااااد زد  و بااااا پااااایی  داخی 

 مم. ت اهم را بم تاخ  های بک رت م دوخ

  

د  _بوشت  شبیم یم خواهر خودخوا  و ترسو ا  کم ترجیح می

 کزاام باام جااای ایز اام  بیباات رو 
گ
خواهر  بااا یاام دروغ زتاادی

 ب زمم و آسو  ببیزم. 
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 . 

ت یم ا  را بم  اااااااازدیل ا  داد و شاتگشاااااااات ها   را کبش 

 ا  بااا  رک   موز وار
گ
یش پس از دیگری ٬خااادت هموشاااااااااااااااش

ن کوبید.   روی سطح مت 

  

تید.ای  رو هم تمیدوتم  ن   را مت 
آزاد:تمیدوتم از چم درویعن

کاام درمورد برسااااااااااااااااا  چاام ت ری می زیاد.اماا برسااااااااااااااااا  اتم ااب 

ا اخمیااااار خودمون خواهرتون بود  خزان خاااااتم.ماااا آد  هااااا باااا

اتم اب می زیم کم چم کیسااااااااااااا رو وارد زتدگیمون کزیم و چم 

مون دور کزیم.و برسااااااا  اتم اب خواهرتون کیساااااا رو از خود

هرتون برای تما  خمر بود .شااااااااما م اااااااااو  اتم اب های خوا

 تو اید.و ای  از شما یم آد  خودخوا  و ترسو تمو از . 

  

د.از ت اه  کرد .مثل هموشااااااااااااااام آرا  و با اکمیز ن ان  را مت 

ایز م برای بر بردن بم مشااااااااااکیل کم میان م  و برسااااااااااا  وجود 

ت رد  بود خوشاااااااااااا ا  بود .ا ااااااااااااال دلم داشاااااااااااات پاتشاااااااااااااری 
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تمی واسااااااااااااااات کم شاااااااااااااااا  دو ت ر  مان را با  را زدن درمورد 

 برسا  خراب کزم. 

  

 برای آت م موتوع ب   را خوض کزم گ مم: 

  

مزااد  ی _قرار بود امشاااااااااااااااا  م  مزموتمون کزم.ویل بااا ز  شر

 شما شد . 

  

 در جوابم آه مم خزدید و گ ت: 

  

شا  اد .دت م ی دیگم شما برا  آزاد:اشکایل تدار .تر ت زن

 درست کزید. 

  

 بم تاب یت از او خزدید  و ابروهایم را برا   باال اتداخمم. 
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 خوبک تو اااااااااامم.ت ر ت زم 
ن _بزمون کم گ مم.م  ا ااااااااااال آشااااااااااتر

غذاب  رایه بیمارسااااااااااااااامان  دلمون ب واد ب اکر م ااااااااااااااامومیت

 .شید. 

  

 : چشم ها   را رنز کرد و با ل  زد م  ن داری جواب داد 

  

آزاد:چرا کم تم؟اگم باخ  مرنو شدتم .شید خودتوتم باید 

 از  شرسماری کزید.م  کم  امال راتیم. 

  

 دست بم س زم بم  زدیل ا  ت یم زد . 

 

 . _پس غذا بزوتم ست.در واقع دلمون شرسمار می واد 

  

 جواب بدون ت ارت  زباتم را بزد آورد. 
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ن شرسماری مثل   شما بد  میاد؟ آزاد:کدو  مردی از داشی 

  

مات و مبزوت بم چشااااااااااااام ها   خت   ماتد .ات ار کم  ارصن 

جوابک ا  هماتجا تم کشاااااااااااااااید  باشاااااااااااااااد.ای  مرد در بزد آوردن 

 زباتم خجی  ت  ر داشت. 

  

تزمید  کم ا مماال ٬ ااااااااااااادای خزد  ی آرام  را کم شااااااااااااااید 

 بم او خت   ماتد  ا .خزد  ا  مرا هم بک 
برای مدت کوالبن

 د  اتداخت. اخمیار بم خز

  

 واسمم بازتد  ی ب   خوشایزدمان باشم.بازتد  بودن تمی

در ذاتم تبود.ای  بود کاام دساااااااااااااااات هااایم را زنر چاااتاام زد  و بااا 

 خت   شدن بم چشم ها   گ مم: 

  

_هر موقع مرنو بودید میموتید روی شرساااماری م    ااااب 

اما درمورد شاااما میموتم ٬کزید.درمورد باق  مردها تصری تدار 
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ن ثزاا قا ل .شااااااااااااام.بزر اساااااااااااااا  ا  هم اااااااااااااایم بودن بم درد همی 

 روزها می ور . 

  

و ایا ار توبت او بود تا ساااااااااکت بماتد و بم م  خت   شااااااااود.تم 

تبط ات ار اتمصار شااااااااااایدن ای  ٬ایز م جوابک تداشاااااااااامم باشااااااااااد

 . جواب را از سمت م  تیم کشید 

  

ن ٬ل صاااام ای ب ااااد هردو در سااااااااااااااا وت ل  زااااد زدیم و بااااا پااااایی 

ن ت اممااان اداماام دادیم و باااق   اااهمااان باام خوردن شااااااااااااااااااتااداخی 

ی شد. ٬زمان  شر از  را ستر
 در س وب 

 

 ۱۴۲#پارت_ 

 

سااااشااااوار را خامو  کرد  و با ٬با شااااایدن  اااادای زتگ آی ون

برای ل صم ای م طل ٬چرخاتدن ش  بم ساااامت سااااال  خاتم

ن شو .   کرد  تا از  داب  کم شاید  بود  مطمی 
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  مازم کرد کم اشاااااااااااااااا ات رار  اااااااااااااااادای زتگ برای بار دو  مط

نشااااااااااید  ا .سااااااااشااااااااوار را روی ت ت رها کرد  و هماتطور کم 

اتگشاااااااااااااات هایم را میان موهای تیمم مرکوبم  رکت میداد  

ون زد  و بم سمت آی ون قد  برداشمم.   از اتاا بت 

  

ابروهایم با دیدن ت اااااااااااااااونر تییل کم روی  ااااااااااااااا  م ی آی ون 

د کم تب  . اااااااااااامم بود در هم کشااااااااااااید  شاااااااااااادتد.ختک تداد  بو 

 یدتم بیاید.آن هم ای  وقت روز. می واهد بم د

  

 بار ت رار شد آیه کشید  و بک 
ن  دای زتگ کم برای سومی 

آت اام گوشر آی ون را بردار  در را برا   باااز کرد  و ب ااد باام 

 سمت در ورودی سال  قد  برداشمم. 

  

در چزارچوب ا  اااااااااااااااماد  و بم او کم ٬با چرخاتدن دسااااااااااااااامگت  

ی برساااااااااااااااااتااد چشااااااااااااااام ا باام پ اام هااای ورودمیاادونااد تااا خود  ر 

دوخمم.رتمار کود اتم ا  هیا ساااااز ی   با ل اس ها و آرا   
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سااااااااااااااازگیا  تاااداشااااااااااااااااات.تییل هزوز خییل  م سااااااااااااااا  و ساااااااااااااااااا  

بود.تمیدان ااامم چم ارصاری داشااات کم با ل اس ها و آرا یسااار 

کم مزاساااا  ساااا  و سااااال  تبودتد خود  را بزرگ تر نشااااان 

 دهد. 

  

های  ید می واست بم چشمشاید هم دلی   برسا  بود.شا

مردی کم  داقل پاتزد  سااااا  میانشااااان اخمالا ساااا ن وجود 

 زبن بال  و پ مم بم تصر برسد. ٬داشت

  

با رسااااااااااااااایدن قد  ها   بم پ م های ورودی آیه کشاااااااااااااااید  و 

تال  کرد  تا اتکار  را خب  تگم دار .یط چزد روز گذشااااامم 

 آتباادر باام برساااااااااااااااااا  و رتمااارهااای خجی   ت ر کرد  بود  کاام

 دیگر     ت رار اسم  در ذهزم هم باخ  ش درد  موشد. 

  

تییل:سال  قربوتت بر .چم خج  ما تون ایم شما رو ببیایم 

 اتم. خ
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شااایدن  اادای شزتد  ا  باخ  ل  زد زدتم نشااد.بک آت م 

 رقن بزتم با تکان دادن ش  بم داخل خاتم ت ارت  کرد  و 

مم و روی یش سپس خود  ج وتر از او بم سمت سال  برگش

 از م ل ها نش مم. 

  

 تییل: مو  بودی؟ 

  

همااتطور کام ک   هاای پااشااااااااااااااازم ب زاد  را از پاا در   آورد 

و م  با  رکت دادن دوبار  ی اتگشاااااااااااات هایم میان  شرسااااااااااااید 

 موهای مرکوبم جواب داد : 

  

_تاز  از  مو  در اومد  بود .داشااامم ساااشاااوار می شاااید  کم 

 اومدی. 
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در را پشاااات ش  ای گذاشاااات و ب د  ک   ها   را گوشاااام

. ت و بم سممم قد  برداشت.شا  و ماتموی  را در آورد و 

  تزد تزد خود  را باد هماتطور کم با  رکت دسااااااااااااااات ها 

د گ ت:  ن  مت 

  

ون چم آتویسااااااااااااااار می ار .ب دا کم تا. ااااااااااااااامون   بت 
تییل:تمیدوبن

 ایزبدر گر  تبود.ت ال برخ س شدن ات ار. 

  

تم ها   ا  کم آزاداتم روی شااااااااا بم موهای تاز  رتگ شااااااااد 

رن ماااام بودتااااد ت ااااا  کرد . مت  از یااااک مااااا  شو  موهااااا   را 

 تگشان را ت یت  داد  بود. رتگ کرد  بود و  اال دوبار  ر 

  

_اگم موهات رو با یم گت   زنر شااااااااااااالت جمع ک ن  مت  گرمت 

 موشم.س مت تو ت هموشم ایزطوری بازشون میذاری؟ 

  

ن کزار  روی م ل جوابم  رتم خزدید و با نش  ب داد:  ی 
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تییل:واال سااا ت کم ه ااات.اما باید  واسااام بم توپ و قیاتم 

م ت اشاام ای  پ ز اب  کم میان   باشاام دیگم آبجک خزان. واساا

 آموزش ا  شوهر  رو رو هوا زدن. 

  

ن داشااااااااااااااامم کم  مات و مبزوت ت اه  کرد .می زدید اما یبی 

کرد     بیبااااااات را بااااااام زباااااااان آورد  بود.پس درساااااااااااااااااااااات ت ر 

بود .دلیاال تال  هااای تییل برای شااااااااااااااایااک بودن ل اااس هااا و 

  خوب بودن ظاهر  برسا  بود. 

ی کم تاز ٬خواهر کوچک م   را رد دخت 
گ
  مرز بو ااااااااات ساااااااااالع

وع شاااااااااااااااااااد  ٬کرد  بود ی کاااام دتیااااای جوابن ا  تاااااز  شر دخت 

ی کم ٬بود ی ت دیل شاااااااااااااااد  بود بم دخت  ن بم شاااااااااااااااکل رقت اتگت 

 میدید. تما  زن های دتیا را رقی  خود  

  

سااید اگر ظاهر  خوب ت اشااد شااوهر  را از  ی کم میت  دخت 

ی کم اخمماد بم ت س تداشااااااااااااااات.کم  چزگ  در بیاورتد.دخت 
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سااااید کم اگر ساااااخت ها ٬اگر خوب میپوشااااید و بم خود  مت 

کم اگر ساااااااااااا    شوشاااااااااااایدن ل اس ٬مبابل آیزم وقت میگذراتد

هااااای رت ااااارتااااگ و ک   هااااای پاااااشااااااااااااااازاااام ب زااااد را باااام خود  

ن خود  تبود.ب کاام دلی   مردی    شااااااااااااااااااد بوددلی٬میااداد

سااااااااااااااایاااد باااا دیااادن یاااک زن زن ااااتر از او د  ب زاااد و  بود کااام میت 

 رها   کزد. 

  

 با تارا    بم چزر  ی زن ا   چشم دوخمم و شرسید : 

  

_پس دلی   همیزم؟ایز م توپ و ظاهرت رو ب د از آشاازاب  

ا  ایز م ما  بم م٬با برسااااااااا   ااااااااد و هشااااااااماد درجم ت یت  دادی

ون ٬موهاااات رو رتاااگ می  ن  ایز ااام بااادون آرا   از خوتااام بت 

ن پاااهااات باااز  پاااشااااااااااااااازاام ب٬تمیااای  زااد ایز اام بااا وجود درد گرتی 

ش کیساااااااااااا برسااااااااااااا  رو ٬میپوشر   دلیل همم ی ایزا ایزم کم میت 

 ازت بدزد ؟ 
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در جوابم ل  زد کوچش زد و ش  را زنر اتداخت.ت اه  را 

با  ااااااااااادای آرا   بم تاخ  های ماتی ور شاااااااااااد  ا  دوخت و 

 پاسخ داد: 

  

تییل:در م تمی  ن آبجک خزان.شااااااااااااااااایااد اگاام تو هم کیسااااااااااااااا رو 

ترس از دست دادن  وادارت می رد کم مثل ٬دوست داش   

 .  م  رتمار ک ن

 

 ۱۴۳#پارت_ 

 

ن اتگشااااااماتم زنر چاتم ابرو  هایم را در هم کشااااااید  و با گذاشاااااای 

د و بم چشاااااام هایم ت٬ا   ا  وادار  کرد  تا ش  را باال بگت 

 کزد. 

  

_ببیزم برسااااااااااااااااااا  مجبورت می زااام کااام ایزجوری تواااپ بزبن و 

؟   ل اس بپوشر
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تورا چشااااااام ها   را گرد کرد و ش  را تزد تزد بم نشااااااااتم ی 

 م ال ت تکان داد. 

  

 ب دا آبجک خزان.برسا  هیجر بزم تمیگم.  تییل:تم

  

گوشاام ی ل   را بم دتدان گرتت و پس از م  ت کوتا  ادامم 

 داد: 

  

.جااااذاباااام دتیااااا دیااااد  ٬موتباااام٬تییل:برساااااااااااااااااااا  مرد  ااااام یاااام آبجک

های خوشاااااااااااا یل کم بم ٬ساااااااااااات مشاااااااااااازور .اکرات  شر  از دخت 

جو تزدی   موشااااااااااااااا .روزی  اااااااااااااااااااااادتاااااااا دخت  بااااااام  خزوان هتن

.اما  ایا اااااااااااااااماگرام  دایرکت ن میدن و بز  ابراز خالقم می ین

 برسا  از میون همشون م  رو اتم اب کرد . 
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ن مااااایااااا اااااوا  بااااارا  باااااااام  اتااااااااداز  ی  اااااااااقن خاااااوب بااااارای هااااامااااای 

 وا  وق   کزااااار  را  مت   از وجود  خجااااالاااات باااااشااااااااااااااام.می

ت شاااااااااااااام.مامان میگم چون م  خییل از برسااااااااااااااا  کوچیک تر  

ن باید تال    کزم مثل یم رتمارها  بوی خا  میدن برای همی 

بچم  خاتم رتمار کزم تا یم وقت برساااااااااااااااا  ت ر ت زم با یم دخت 

اگااام ٬ت یت  داد ازدواز کرد .اگااام ماااد  ل ااااس شوشااااااااااااااایااادتم رو 

اگم رو ظاهر    اااااااااااااساااااااااااام برای ایزم کم ٬زنادی آرا   می زم

یااام خااااتم واقیع وق   برساااااااااااااااااا  بزم ت اااا  می زااام  س کزااام باااا 

 . ازدواز کرد .تمی وا  باخ  پشیمون شدن  .شم

  

گو  هااااایم باااام م زااااای واقیع در  ااااا  ساااااااااااااااوت کشااااااااااااااایاااادن 

بودتد.خوتم بم جو  آمد  بود. را های تییل آتبدر برایم 

قابل هضاااااااااام بودتد کم دلم می واساااااااااات با  اااااااااادای ب زد  غت  

 ش  ترناد ب شم. 

  

ن مزخرتاب  را بم خورد دخت    ن چزی  باور  تموشاااااااااااااااد کم مزی 

اااا تابود شااااادن اخمماد بم  داد  باشاااااد. اال می زمید  کم مبصا
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ن هم در ای  مااااجرا تب  ٬ت س تییل تززاااا برسااااااااااااااااااا  تبود مزی 

 . داشت

  

را در دساااااااااااات هایم   التم آیه کشااااااااااااید  و دساااااااااااات های تییل

 بم چشم های غمگیا  دوخمم و گ مم:  گرتمم.ت اهم را 

  

 یاااک ت ر دلیااال خوبک برای ت یت  دادن 
ن _دوساااااااااااااااااات داشااااااااااااااای 

خودمون تو ااااااااااااااااااات تییل.باااام خودت ت ااااا  ک .تو هزوز خییل 

بک اتاااااداز  زن ااااااب  و ق  ااااات از چزر  ت زن اااااا ٬مزربوبن ٬جووبن 

مر رو مردی کم قرار  یک خ٬و دوساااااات دار تر .مردی کم تو ر 

خودت باشاااااااااااام تم خاشااااااااااااش ل اس با تو بگذروتم باید خاشااااااااااااش 

تم خاشاااااش موهای ٬تم خاشاااااش  اااااورت آرا   شاااااد  ت٬هات

 رتگ شد  ت. 

اگر ب وای تما  خمرت رو با ترس ایز م یک ت ر از را  برسم 

 برات جززم موشااااااااااااام 
گ
و برساااااااااااااا  رو ازت بدزد  بگذروبن زتدی

 خونزدلم. 
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 .ل  ها   را روی  بم زدن اشاااک را در چشااام ها   دید 

تا م ادا ب ضاااااااااا  .شاااااااااا زد و اشااااااااااک ها    هم تشااااااااااار میداد 

اما م  بم را    میموان اااااااامم غیم کم در دل  ٬جاری شااااااااوتد

 سزگی ن می رد را ا  اس کزم. 

  

 یم بم او تزدیک تر نشااااااااا ااااااااامم.دسااااااااات ها   را م کم تر از 

د  و با ل     مالییم گ مم: ق ل میان دست های لرزاتم ترر

  

ی کاااام ییل.دساااااااااااااااااات از _خودت بااااا  ت ن تصاااااهر کردن باااام چت 

تو    بردار.بذار برسا  خاشش خود واق یت باشم تم ت ونر 

 اید  آیل کم سیع داری ب اکر اون از خودت . ازی. 

  

ی از هیچ یس  م تداری.برسا  خییل مرد خو   ن تو هیا چت 

ش باید شااااااااااااان اااااااااااایم کم تو رو تو زتدگو  دار .اگم از م   میتر

ن تو خدا رو شاااااا ر کزمروزی  ااااااد هزار بار ب .و م خاکر داشاااااای 
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را  رو برا  باز بذار تا از زتدگیت ٬اگر غت  از ای  ت ر می زم

ون.   بر  بت 

  

جم م ی آخر  آشاااااااکارا ترس بم جان  اتداخت.تورا ش  را 

 بم نشاتم ی م ال ت تکان داد و گ ت: 

  

ن.م  اگم برساااا  رو از تییل:توروخدا ایزجوری ت   آبجک خزا

 میمت  . ٬ا می زمدست بد  د

  

  التم چشم هایم را برا   چرخاتد  و تزی  زد : 

  

ی تییل.هیچوقت هیچ یسااااااااااااااا ب اکر تبودن یم آد   _تمیمت 

ی.ایزباااااااادر توی ذهزاااااااات  تو زتاااااااادگو  تمرد .تو هم تمیمت 

 خودت رو وا. مم ی برسا  ت  . 
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ن اتداخت .سد مباوما  شاتجا  در هم ش  را دوبار  پایی 

ی اشاااش روی گوتم ا  غ مطید.با  ااادای  شااا  ااات و قطر 

 ت یفن جواب داد: 

  

تییل:م  برساااااااااا  رو خییل دوسااااااااات دار  آبجک خزان.اون تززا 

 م  ق اال 
گ
 مزاام.تو کاام خوب میاادوبن زتاادی

گ
ات اااا خوب زتاادی

کم میدوبن م  چبدر از آشزاییم با برسا  چبدر سیا  بود.تو  

ن میتک  ک اایم کم ٬درد کشااید .برسااا  ک اایم کم دردا  رو از بی 

ن ٬مراق مااام٬بزم امیاااد میاااد ٬زتااادگیم رو قشااااااااااااااازاااگ می زاام از بی 

 دوسمم دار . ٬آد  ها م  رو اتم اب کرد همم ی 

  

اگااااام برسااااااااااااااااااااا  بر  م  دوباااااار  برمیگرد  بااااام همون روزهاااااای 

ن  ای برای ادام  کم هیا اتگت 
گ
م دادن  تدار .بم سیا .بم زتدی

 کم هرروز وادار  می زم بم مرگ ت ر کزم.شا
گ
ید ببیم اتردی
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ن   کین
گ
اما ٬ی آدما بموت  ب ِد از دسااااات دادن خشااااابشاااااون زتدی

.م  بدون برسا  تمیموتم.م  میمت  . م  تم  یموتم آبجک

  

 را در سااااا و  بم سااااا و  وجود  ا  ااااااس می رد .با  
گ
درماتدی

وع کرد  بود  و  اال بم کجا  چم ق اااااااااااااااادی ای  مکالمم را شر

تییل را آرا   رساااااید  بود .تما  امید  برای آت م شااااااید بمواتم

آرا  ن  ت بم برسا  دلرد کزم و برای روزی کم شاید دیگر 

بود و بم  تابود شاااااااد ٬برساااااااا  در میان ت اشاااااااد آماد  ا  کزم

 ب  . ت خورد  بود. 

 

 ۱۴۴#پارت_ 

  

تییل بوشااااااااااات  از آبن کم ت ر  را می رد  وا. ااااااااااامم ی برساااااااااااا  

بود.آتباادر کاام     ت ر تبودن برساااااااااااااااااا  دیواتاام ا  می رد.و 

ی بم  ا  روزی کم ای  ت ر بم واق یت ت دیل موشد.تییل وا

 .  825



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

ن داشااااااااااااااامم کم بدون برساااااااااااااااا   کاقت تیم آورد. اال دیگر یبی 

 رد. تیم آو  کاقت

  

 التم آیه کشااااید  و شی تکان داد .تبشاااام ا  بم ب  . اااات 

 خورد  بود و باید همیزجا مموق   می رد . 

 دسااااات هایم را از دسااااات های تییل جدا کرد  و با خم شااااادن

ن  ون ٬بم سااااااااااااااامت مت  چزد برگ دسااااااااااااااامما   اغذی از باکس بت 

 شید  و بم سما  گرتمم. ک

  

 شاااااااوهری.بگت  اشااااااا
کاتو پا  ک  _باشااااااام  اال گرنم ت   دخت 

 رنم ت رن مم ترسزا  شدی. 

  

ن دسااااااااااامما  ها از دسااااااااااامم اشاااااااااااک ٬میان گرنم خزدید و با گرتی 

 ها   را پا  کرد و شی بم نشاتم ی تایید تکان داد. 
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د یزو زد  زنر گرنم.خییل   اس شد .هر موقع ب  شیتییل: 

نز .   کم  را تبودن برسا  میاد وسط ایزجوری بزم مت 

  

خاتم بک آت م جوابک  ن بدهم از جا ب زد شااااد  و بم ساااامت آشاااتر

بت آماد  کزم.تمی واسااااااامم کم  قد  برداشاااااااامم تا دو لیوان شر

 دیگر بوشت  از آن ب   را ک  بدهم و تییل را تارا ت کزم. 

  

بت ها  خاتم شاااااااااااااااد  و خود  را بم آماد  کردن شر ن وارد آشاااااااااااااااتر

مشااا و  سااااخمم. ااادای تییل را از ساااال  شااااید  کم میگ ت 

ی تااااادارد و تیااااااماااااد  تاااااا مرا بااااام ز مااااات میااااال بااااام خورد ن ن چت 

 ب زدازد. 

  

ن  بت را داخل ساااای ن گذاشاااامم و ب د با برداشاااای  لیوان های شر

ون زد  و بم ساااااااال  برگشااااااامم. ٬سااااااای ن  خاتم بت  ن با دیدن از آشاااااااتر

بت ها چشم ها   را چرخاتد و با ل   ا م مزدی گ ت:   شر
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 .مگاامتییل:قربوتاات بر  گ مم کاام خودت رو باام ز ماات تزااداز 

 م  غرن م  ؟ 

  

ن مباب مان گذاشامم.یش از  کزار  نشا امم و ساای ن را روی مت 

بت را برداشمم و با گرتما  بم سما  جواب  لیوان های شر

 داد : 

  

 خزان  جااااا بیاااااد.ب اااادا تری_بگت  ب ور  ااااالاااات 
گ
باااام ببیاااام بش

 اشکمو در آورد یم چی م آبم بزم تداد. 

  

آه اااامم بم  رتم خزدید و لیوان را از دساااامم گرتت.قاشااااش را 

 درون لیوان چرخاتد و پس از ثاتیم هاب  س وت گ ت: 

  

تااایااایل:خاااااااا ...یاااکااامااام شاااااااااااااااااامااااااااا از خاااودت  ااارا بااازن خااازان 

 خاتم.اوتاع با جزاب ابمکار چطور شو  مت  ؟ 
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ل اام ی لیوان را باام لاا  هااایم چ ااااااااااااااا اااتااد  و تصاااهر کرد  کاام 

بت را ش کشااید  و مموجم مزصور  نشااد  ا  .مبداری از شر

 بک ت اوت جواب داد : 
 ب د با ل  ن

  

_مگاام قرار  جور خااا  شو  بر ؟مثاال دو تااا هم ااااااااااااااااایاام ی 

م مویل.اااااااااایه هماااااااادیگاااااااام رو میبیایم چزااااااااد   ماااااااام  را 

 . ن تیم.همی  ن  مت 

  

و ل  زااد م  ن داری زد.از یم تاااز  کرد پشاااااااااااااااات چشااااااااااااااایم برا

 ت مرا همان ل  زدهای م  اااااااااااااااو  خود  کم ات ار میگ

 .  تمیموابن گو  بزبن

  

تییل:دو تا هم ااااااااااااایم ی م مویل آر ؟برو خودت رو رتگ ک  

خزان خاااااااتم.م  کاااااام خوب میاااااادوتم یاااااام َش و ِشی ب زمون 

 ه ت. 
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ن قرار  بت را روی مت   داد . خم شد  و لیوان تیم خورد  ی شر

  

 _اگم میدوبن پس دیگم شرسیدتت برای چیم؟ 

  

هیجان زد  روی م ل جا بم جا شاااااااد و  یم بوشااااااات  بم ساااااااممم 

 چرخید.چشم های مشماق  را بم چشماتم دوخت و گ ت: 

  

.ب دا دار  از  تییل:چون دلم می واد خودت برا  ت رن  ک ن

سااااااام   م.ج مموتم کم تم پس تمیدی .از آزاد میتر
تضااااااااویل میت 

سااااااااااااااام همون ل  زاااااد   زاااااد  کوتاااااد ل  ت ون م میاااااد .از تو میتر

 کوتد  ک  دسااااااااااااااامم تمیاذاری.باور ک  خادا رو خو  تمیاد 

 خواهرت رو ایزجوری بذاری تو خماری. 
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از شر  رقن هاااا   تااااخودآ اااا  خزاااد  ا  گرتااات.ت س خمیف  

 کشید  و دست بم س زم بم م ل ت یم زد . 

  

؟   _سر می وای بدوبن

  

 تورا جواب داد:  کرد و   را گرد  ذوا زد  چشم ها 

  

ی تو ااااااااااااااات کم.خواهر   ن .بابا  م چت 
تییل:هر سر بوشااااااااااااااات  بزت 

شااااااااااات غو  رو شاااااااااا  اااااااااامم ب د از یک خمر باالخر  بم یم مرد 

ن نشون داد .م  بم خزوان خواهر باید بدوتم رابطم  چراغ ستک

 تون در چم  د  یا تم؟ 

  

و ب ااد ک  دساااااااااااااااات هااا   را مباااباال  اااااااااااااااورت  باام ی اادیگر 

  اتد و با ل  ن م ممس اتاتم کرد: چ 
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 تییل:توروخدا تزن تو ذوقم. 

  

خزااد  ا  از  ر ااات کود اااتاام و باااتم   شاااااااااااااااادت گرتاات.لاا  

زنرنزم را برای چزد ثاتیم در دهاتم م ید  و ب د آیه کشید  

 و گ مم: 

  

ی خا  تو ااات _رابطم مون تامشااا  اام.ی  ن توی مر  م 

وقت میگذروتیم کم .شاااام برا  اساااایم گذاشاااات.تبط با هم 

. و تال  می زیم همدیگم رو بوشت  . ن  شزاسیم.همی 

  

 ابروها   را برایم باال اتداخت و ت رار کرد: 

  

؟  ن  تییل:همی 
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ی زد و  ن  کم جوابک از م  نشااااااااید ل  زد شااااااایطزت آمت 
و زمابن

 ادامم داد: 

  

ناااام ق ن ن مگاااام  م چت  ربون شاااااااااااااااکاااال ماااااهاااات بر ؟ت ر تییل:همی 

وع مااا ن مااا  و کاااردی بااابااایاااااااام از کاااجااااااااا شر ن ماااگاااااااام؟هااامااای 
یااا اااین

جو بودیم.یکم با همدیگم اول  مثال اساااااااااااااااماد و هتن ٬برسااااااااااااااااا 

وقت گذروتدیم یکم همدیگم رو شااااااااااازاخمیم یزو بم خودمون 

ن وقااات  ن از همی  اومااادیم دیااادیم خااااشاااااااااااااااش شاااااااااااااااااادیم.همااام چت 

وع موشم خونزدلم.  ن ها شر  گذروتدن ها و شزاخی 

  

ن در جو  ا.   ماکان سااااااااااااااا وت کرد .در واقع  رقن برای گ ی 

ن و رونااااااا شرداتاااااا ز داشااااااااااااااامم.م  باااااام اتااااااداز  ی تییل خو  بی 

تبود .تمیموان اااااامم باشاااااا زم و برای رابطم ای کم هزوز او  و 

ن هم ترجیح  آخر  مشااااااااااااااا   تبود روناااااا ب ااااااتم.برای همی 

 میداد  س وت کزم.بزر ا  هیچ س از آیزد  ختک تداشت. 
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 ۱۴۵#پارت_ 

 

شت  :تو لیاقت خوش ا  بودن رو داری آبجک خزان.تو بوتییل

دن رو از هماام ی آد  هااای ای  دتیااا لیاااقاات خوشااااااااااااااا  اات بو 

 داری. 

  

 اااااااااااااااادا   باام اتکاااری در ذهزم جرنااان داشاااااااااااااااازااد مزر پااایااان 

کوبید.ماسااااااک بک ت اوب  ا  شاتجا  از چزر  ا  اتماد و ق  م 

 تاخودآ ا  مم و از گرما شد. 

  

ی   ی بک اراد  بم دخت  کم مباب م نش مم بود خت   شد .دخت 

ی کم هرگز از ٬هم خوتم تبود٬اقیع ا  تبودکم خواهر و  دخت 

ن از ٬م  ااات تااادیاااد  بود م  هرگز یاااک جم ااام ی م  ااات آمت 

ی کم برای ساااا  ها رتمار شر از ت رت ٬زباتم نشااااید  بود دخت 

ی کااام  مرا دیاااد  بود اماااا بااااز هم بااام ساااااااااااااااممم آماااد  بود.دخت 

اتم دوساااات داشاااات.شااااااید خال  تر از میدان اااامم مرا خال اااا
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ی کم برای ای  دتیا و آد  هر کیسااااا در ای  د تیای بزرگ.دخت 

 و  از اتداز  خوب بود. ها   ب

  

؟م   را بدی زد ؟   تییل:آبجک خزان؟خوبک

  

ون کشید.تزمید   سوال  مرا از دتیای شر هیاهوی اتکار  بت 

کاااام ا مماااااال بو  از اتااااداز  باااام او خت   ماااااتااااد  ا  و باااااخاااا  

ل  زاااادی ت ج   شااااااااااااااااااد  ا .بزااااابرای  شی تکااااان داد  و بااااا 

 کوچک گ مم. 

  

 _خوبم.تبط یم ل صم  واسم شرت شد. 

  

بک چون و چرا بزاااااااتاااااام ا  را باااااااور کرد و ب ااااااد بااااااا ل  زاااااادی 

با  را دوبااااااار  برداشااااااااااااااااااااات و مشااااااااااااااا و  ٬د آساااااااااااااااو  لیوان شر

ن اتداخمم و بم توشااااااایدن  شاااااااد  .م  هم بک هدا ش  را پایی 
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بت  قطرات کوچش کم روی دیوار  ی شد و خوس لیوان شر

 وردتد خت   شد . رو  می 

  

ساااااااااااااااوایل بااام تااااگزاااان ذهزم را درگت  کرد.ساااااااااااااااوایل کااام ا ممااااال 

ب ا میااااز جوا.  شو  تییل بود و م  خجیااا  بااام ای  جوا

بک آت م ش  را ٬داشااااااااااامم.ای  بود کم پس از ل صاب  سااااااااااا وت

 باال بگت   با  دای آرا  شرسید : 

  

؟ ٬_تییل ی گ    ن  تو در مورد گذشمم ی م  بم برسا  چت 

  

ن شااااااااچ م ها   بم ی  ار  چزارتا شاااااااادتد.لیوان را تورا روی مت 

 گذاشت و با ل  ن کم آشکارا تگران بود جواب داد: 

  

ی  ن تییل:تاااام ب اااادا.م  غ ط ب زم درمورد  باااام برسااااااااااااااااااا  چت 

ی شد ؟  ن  ب م.مگم چت 
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 ل  هایم را جمع کرد  و آه مم ش تکان داد . 

  

ی نشد .  ن  _تم چت 

  

ن  رقن د  د  کشااااز گوشااام ی چشااام دید  کم آ ارا برای گ ی 

سااااااااید از بم زبان آوردن  رقن کم در ذه   می زد.ات ار کم میت 

 داشت. 

  

ش از گ ما ؟   کم میت 
گ
 _سر می وای بش

  

با ل   آرا  شرساااااااااااااااید  و او ات ار کم شاتجا  ت ااااااااااااااامیم  را 

گرتمم باشد گوشم ی ل   را ااز گرتت و پس از ت  یل کوتا  

 گ ت: 
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وتم ازت شززان کزم آبجک خزان.م  درمورد میتییل:راسااا  تم

ی تگ مم.ی  ن یش دو بااار از   ن گااذشاااااااااااااااماام ت باام برساااااااااااااااااا  چت 

شااارسااااااااااااااااایاااااااادا ویل مااا  هااایاااجر بااازااا  تاااگااا ااامااام.اوتااام دیاااگاااااااام از  

سید.اما...   تتر

  

 س وت کرد و م  کزجکاواتم ادامم ی  رت  را گرتمم. 

  

؟   _اما سر

  

شو  از آت اام باام ساااااااااااااااوالم پاااساااااااااااااااجن باادهااد م ماااکااتاام ت اااهم 

دهم کرد.درساااااااات ات ار از خ س ال میل کم قرار بود نشااااااااان ب

سید.   میت 

  

اب  تزمیااااااد .ات ااااااار یاااااام ت ر 
ن تییل:امااااااا ظاااااااهرا خود  یاااااام چت 

شب اااااامم درمورد گذشاااااامم ت باها   را زد .ویل ب دا م  
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 تمیدوتم از ی شاااااید .    از  شرسااااید  ویل جواب درساااا   

 بزم تداد. 

  

ن بود   باااا وجود آت ااام از درون در  اااا  آت  اماااا تماااا  ٬گرتی 

ااد و آرا  نشاااان تالشااام را ب م  ار گرتمم بود  تا خود  را خونرا

دهم.اگر تییل آن کیسااااااااااااااا تبود کم درمورد گذشااااااااااااااامم ی م  بم 

پس دلییل هم تداشت کم ب واهم ٬برسا  اکالخات داد  بود

 م.  ر  و خ  ات مم را ش او خایل کز

  

از کجا آب اما باید هرجوری کم بود می زمید  ای  قضااااااااااااااایم 

م راج  گذشاااااااااااامم ا  بم می ورد.باید هرچم زودتر کیساااااااااااا را ک

برسااااااااااااا  اکالخات داد  بود را شیدا می رد  و   ااااااااااااابم را با او 

 .  اا می رد 

  

 تییل:تمیدوتم چرا م د  ا  بزم رن مم. 
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چرخاتد .ات ار دست از اتکار  کشید  و ت اهم را بم سما  

  بود و دسااااااا  را کم درد داشاااااامم باشااااااد چزر  در هم کشااااااید

 روی شکم  تشار میداد. 

  

 _می وای یم قر  م د  برات بیار ؟ 

  

شرسید  و او ش  را بم نشاتم ی م ال ت تکان داد.اما شو  

ی بگوناااد  اااالااات تزوع اماااان  را برناااد و  ن از آت ااام بمواتاااد چت 

و بم ساامت شویس بزداشاا    وادار  کرد تا از جا ب زد شااود 

 بدود. 

  

د  و بم دت ال  دوند .در ن از جا ب زد شااااااااااادسااااااااااااپاچم و تگرا

ورودی شویس بزداشاااا   ا  ااااماد  و بم او کم داخل ساااا زک 

د خت   شد .  ن  روشوب  خم شد  بود و خش مت 

  

 _ الت خوبم تییل؟سر شدی یزو؟ 
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دلواپ اااااااااااااتم شرساااااااااااااید  و ب د چزد قد  ج وتر رتمم و موهای 

و آزاد  را پشاااات ش  جمع کرد .با بی ایل  اااااا ا  ااااماد 

 دسا  را دوبار  روی م د  ا  تشار داد. 

  

.ش  گیج مت  .   تییل:تمیدوتم آبجک

  

 ااااااااااادا   تااااااااااا ی  و بک رمش بود.مشااااااااااا   بود کم ا اااااااااااال 

 ال  خوب تو اااااااااات. م   کرد  تا بم م  ت یم کزد و ب د 

 م ماکاتم از شویس بزداش   خارج  کرد . 

  

 .  _بذار االن ل اس میپوشم برنم دکت 

  

 د:  ال ت باز کر تورا ل  بم م
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 تییل:تم آبجک دکت  الز  تو ت.یکم دراز ب شم خوب موشم. 

  

 مصاتم ت رار کرد : 

  

نم  _ی  ن سر کم دراز ب شاااااااااااااام خوب موشاااااااااااااام؟ الت بد  مت 

 .  دکت 

  

لج ازاتم ا  اااااااااااماد و با کشااااااااااایدن دسااااااااااامم وادار  کرد تا م  هم 

 با  مم. 

 

 ۱۴۶#پارت_ 

 

دراز ب شااااااااااااااام و یااام تییل:آبجک ب ااادا دکت  الز  تو ااااااااااااااااات.یکم 

ر  خوب موشااااااااااام.واسااااااااااام یم تزوع کم اسااااااااااامکان ت ات داغ ب و 

 . ن دکت   تمت 
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با تردید ت اه  کرد  و زمابن کم پاتشاااااااااااری ا  را دید  آیه 

 کشید  و شی بم نشاتم ی مواتبت تکان داد . 

  

 دراز ب  . _باشم.بیا برنم اتاا م  یکم 

  

بردارنم.وارد گ مم و ب د  م   کرد  تا بم سااامت اتاقم قد  

رد  تا روی ت ت دراز اتاا کم شاااااااااااااااادیم م ماکاتم  م   ک

و   ن ایز م مت  ب شاااااد.شمو را روی بدن  کشاااااید  و ب د با گ ی 

 تا برا   ت ات داغ آماد  کزم از اتاا خارز شد . 

  

ن باری بود کم بد شاااااااااادن  ا  تییل ر  ا میدید .دت م ای  دومی 

ی م .با وجود ی او  در آموزشااااااااااااااا ا  بود و ای  بار در خاتم 

ن باااشااااااااااااااام کاام ت زااد امااا تگران بود   ٬آت اام تمی واسااااااااااااااامم باادبی 

 بیماری خا  باخ  ای  بد ا  شدن ها   باشد. 
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خاتم تال  کرد  تا مزفن باقن  ن با قد  گذاشاااازم بم داخل آشاااتر

د  را مشاا و  هایم را کزار بگذار .ت س خمیف  کشااید  و خو 

ز دو دقیبم آماد  کردن ت ات داغ کرد .آماد  شاااااااااادن   مت  ا

ن  خاتم کو  کشااااااااااید.اساااااااااامکان را برداشاااااااااامم و با خروز از آشااااااااااتر

 دوبار  م ت  برگشت بم اتاقم را یط کرد . 

  

وارد اتاا کم شاااااااد  تییل چشااااااام ها   را . ااااااامم بود.آه ااااااامم 

ج و رتمم و کزار  ل م ی ت ت نشااااااا ااااااامم.با ا  ااااااااس باال و 

ن تشاااااااااااکپا ن رتی  بم آرا  چشااااااااااام ها   را باز کرد و ت اهم ٬یی 

  کرد. 

  

 _بیا ای  ت ات داغ رو ب ور م د  ت یکم آرو  شم. 

  

ن شاااااااااد و اسااااااااامکان را از دسااااااااامم  بم سااااااااا    روی ت ت تیم خت 

 گرتت و بم ل  ها   تزدیک کرد. 
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 تییل:ب  شید آبجک خزان.تو رو هم تو ز مت اتداخمم. 

  

دسااااااامم را ج و برد  و موهای شریشاااااااان  را از روی  اااااااورت  

 تگ شرند  بود. کزار زد .شوسا  هزوز هم ر 

  

ن تاجوری ت وردی امروز؟   _چت 

  

و او هماااااتطور کاااام ت ااااات داغ  را جرخاااام جرخاااام شرسااااااااااااااایااااد  

 میزوشید ش  را بم نشاتم ی م ال ت تکان داد. 

  

ی  ن تییل:تااام.تبط باااا برساااااااااااااااااا  تااااهاااار خورد .ب اااد  دیگااام چت 

ت ورد  کااام ب واد م اااد    رو اذیااات کزااام.تمیااادوتم چرا یزو 

 ایزجوری شد . 

  

  شرسید : شوسن بم 
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؟   _ ام م کم تو   

  

باخ  شاااد بم شتم بی مد.ک  دساااا   خزد  ی تاگزابن ا 

را چزدبار آه ااااااااااااامم بم ق  ااااااااااااام ی سااااااااااااا زم ا  کوبید و ب د با 

 خزد  جواب داد: 

  

 تییل:امکان دار  از کرنش گرد  اتشابن  ام م شد  باشم؟ 

  

 ممبابال خزدید  و شاتم هایم را باال اتداخمم. 

  

 تم.با ای  نشوتم هاب  کم تو داری ب ید تو ت. یدو _تم

  

اساااااااااااااامکان خایل ت ات داغ را بم دساااااااااااااامم داد و ب د دوبار  دراز 

 کشید.پ   ها   را روی هم گذاشت و گ ت: 
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.یکم ب وابم  الم بزت  موشم.   تییل:االن خییل بزت   آبجک

  

 شی بم نشاتم ی تایید تکان داد  و از روی ت ت ب زد شد . 

  

 _باشم.تو یکم ب واب ب دا بیدارت می زم. 

  

 شو  از آت م از ت ت تا  م بگت   دسمم را گرتت و گ ت: 

  

 تییل:آبجک خزان.موشم زتگ بزبن برسا  بیاد دت الم؟ 

  

چزر  ا  تاخودآ ا  در هم کشااااید  شااااد.تورا ل  بم م ال ت 

 ز کرد : با
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_برساااااااااااااااااا  چرا؟بیااادار کااام شااااااااااااااااادی خود  آ انس ختک می زم 

سوتمت خوتم. م  ت 

  

 مصاتم درخواسا  را ت رار کرد: 

 

.ب دا ب زمم  تییل:برساااااااااااااااا  بیاد دت الم خیالم را ت تر  آبجک

  الم بد شد  و بز  تگ مم تارا ت موشم. 

  

 التم آیه کشید  و بم تاچار ش  را بم نشاتم ی مواتبت با 

ن برد .اگر بوشت  از آن م ال ت نشان د رخواسا  باال و پایی 

 اد  مم   بود کم بم رتمار  شک کزد. مید

  

تم.  ن  _باشم.تو ب واب م  بز  زتگ مت 
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گ مم و او با ل  زدی تشااااااا ر کرد شو  از آت م چشاااااام ها   

کزد.م  هم بم سااااااااااااااامت در   را ببزدد و بدن  را زنر شمو جمع

ارز شااااااااادن از اتاا در را پشااااااااات خروسک اتاا برگشااااااااامم و با خ

 ش  . مم. 

 

 ۱۴۷#پارت_ 

 

چکااااار کزم.از یااااک کرا ا اااااااااااااااال دلم    کاااام بااااایااااد ماااااتااااد  بود

تمی واست کم بم برسا  زتگ بزتم و او را بم خاتم ا  دخوت 

و از کرا دیگر باام تییل قو  داد  بود  کاام بااا او تماااس ٬کزم

  میگت  .خمال بر ش دو رایه ماااتااد  بود  و  اااال مجبور بود

 رایه کم بم آن را ن تبود  را اتم اب کزم. 

  

بم ساااااامت م یل کم ت  زم را روی قد  هایم را آیه کشااااااید  و 

ن اسااامکان  آن رها کرد  بود  ساااوا داد .نشااا ااامم و با گذاشااای 

ن  گوشر را برداشااااااااااااااامم و پس از ثاتیم ٬خایل ت اات داغ روی مت 
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ن بااا خود  شاتجااا  شااااااااااااااامااار  ی برسااااااااااااااااا  را ٬هاااب    زجااار رتی 

 گرتمم. 

  

 هد.اما زمابن در دلم خدا خدا می رد  کم تماسااام را جواب تد

اتم ا  در گوشاام شیچید تزمید  کم دخاهایم کم  اادای مرد

 بم ب  . ت خورد  اتد. 

  

 برسا :جاتم خزان جان؟ 

  

د  و در دلم ترناد کشااااااید   اااااار  التم پ   هایم را روی هم ترا

"خزان جان و زهرمار".اما زباتم   مات دیگری را برای بازگو 

 کردن اتم اب کرد. 

  

ت ختک از  خواساااااااات بز ال  بد شااااااااد . _تییل خوتم ی مزم. 

 بد  بیای دت ال . 
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  دا   در ثاتیم ای رتگ تگرابن گرتت. 

  

 برسا :چرا  ال  بد شد ؟چ  شد ؟االن خوبم؟ 

  

تمیاااااااادان ااااااااااااااامم چرا دیگر تگرابن هااااااااا   برایم باااااااااور پااااااااذیر 

تبودتد.همم ی  ارهای ای  مرد برایم بوی تصاهر و دو روب  

 میدادتد. 

  

  م رن مم بود. کم م د    بز_االن خوبم.ی

  

 تورا جواب داد: 

  

ن االن را   ساااااااااااااااوتم اوتجااا.همی  برساااااااااااااااااا :م  االن خود  رو مت 

 می مم. 

 .  851



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

  

در جوا.  بم "باشااااااااااااااام"ی کوتایه اکم ا کرد  و ب د بک آت م 

مزمصر شاااااااااااااااایدن  را دیگری بماتم ت    را قطع کرد  و بم 

 تماسمان پایان داد . 

  

ز جا ب زد شااد  گوشر را مجددا روی م ل اتداخمم و سااپس ا

شاااااااااااامم.کبش م مو  با کزار زدن و بم ساااااااااااامت شزجر  قد  بردا

 اد گر  خورد. شرد  ت اهم م مبیما بم خاتم ی آز 

  

میدان ااااامم کم تما  روز را در خاتم ماتد  بود و بم آموزشااااا ا  

درساااااااات مثل م .کزجکاو بود  کم بداتم مشاااااااا و  ٬ترتمم بود

اشاااامم ب د از اتجا  چم  اری اااات.اگر تییل تیامد  بود ق ااااد د

سااااام  ساااااشاااااوار کشااااایدن موهایم بم او زتگ بزتم و   ال  را بتر

رن مم بود.و تایجم ا  شااااااااد  اما آمدن تییل برتامم ا  را بزم 

 بود ما دو ت ر کم تما  روز از ی دیگر بک ختک ماتد  بودیم. 
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ن شرد  دوبار  بم سااااااااااااااامت ساااااااااااااااال  ٬آیه کشاااااااااااااااید  و با اتداخی 

ن ااااااااااااااامم باام ب اادا موکو  برگشااااااااااااااامم. را زدن بااا آزاد را میموا

کزم.ت ال باید برای روبرو شاااااادن تاخواساااااامم ا  با برسااااااا  خزا 

 مم. میگرت

 

                                    *** 

 

 مت  از یک ساااااخت ب د  اااادای زتگ آی ون در خاتم شیچید 

و م  بک آت م از جا ب زد شااو  میدان اامم کم چم کیساا پشاات 

 در است. 

 

خالا میااال بااااک ن ا  کااام بک  و ااااااااااااااا ااام آیه کشااااااااااااااایاااد  و بر 

از جا برخاساااااااامم و بم ٬ط بید بم  اااااااادای زتگ اخمزاب  ت زممی

 قد  برداشمم. سمت آی ون 
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ت ااااااااونر برسااااااااا  روی  اااااااا  م ی آی ون تب  . اااااااامم بود.بک 

دن د مم در را ٬آت م گوشر را بردار  دست ج و برد  و با ترر

 برا   باز کرد . 

 

چرخاتدن راهم را بم سااااااااامت در ورودی ساااااااااال  کج کرد  و با 

ی کم یط در را تیمم باز رها کرد  و ٬دسااااااااامگت   ساااااااااپس م ااااااااات 

  برگشاامم و روی م ل نشاا اامم و کرد  بود  را دوبار  بم خب

 بم    م ی ت ونونون خت   شد . 

 

 اااااااادای قد  هاب  کم بم داخل خاتم کشااااااااید  ٬ل صم ای ب د

شااادتد را شااااید .بک آت م توجیه نشاااان دهم  ماکان ت اهم را 

م داشاااااااامم. اااااااادا   از پشاااااااات ش در گو  روی ت ونونون تگ

 هایم شیچید. 

 

مزد  شد .   برسا :چم اسمب ا  گر .شر
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 ۱۴۸ت_ #پار 

 

 بک تم   ده  کجک کرد  و چشااااااااااااااام هاااااایم را 
بااااام شاااااااااااااااوسن

ن رتمااارهااای تااااااااااااااااد و تبیضااااااااااااااا  بود کاام  چرخاااتااد .برای همی 

میگ مم تگرابن ها   برای تییل را باور تداشمم.بم جای آت م 

ن جم م   شرساایدن  ا   تییل باشااد ا  ااماد  بود و برای اولی 

ن ت.   م  تمک مت 

 

 _تییل تو اتاا م  خوابم. 

 

گ مم و او ایا اااار بک آت ااام  را دیگری بزتاااد   باااا ل   شدی

 قد  ها   را بم سمت اتاقم شو  برد. 

 

از گوشاااااام ی چشاااااام ت اه  کرد .دساااااامگت   ی در را بم آرا  

 چرخاتد و م ماکاتم وارد اتاا شد. 
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ردن ت ونونون از جا ب زد   و با خامو  کت س خمیف  کشاااااااید

ورودی شد  و بم سمت اتاا قد  برداشمم.در آسماتم ی در 

اتاا ا  اااماد  و بم او کم ل م ی ت ت نشاااا ااامم بود و آه ااامم 

 موهای تییل را تواز  می رد خت   شد . 

 

ش چرخاتد و با چشاااام ٬ات ار کم مموجم  ضااااور  شااااد  باشااااد

ن بم چزر  ا  شرسید:   دوخی 

 

 خوا.  برد؟  :یبرسا

 

 شاتم هایم را باال اتداخمم و جواب داد : 

 

 _خییل وقت تموشم. 
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نشااااااااااتم ی تایید تکان داد و ساااااااااپس آه ااااااااامم از روی شی بم 

ت ت ب زد شاااااااااااااااد و بم سااااااااااااااامت م  قد  برداشااااااااااااااات.مم ج  

 ت اه  کرد . 

 

 _کجا؟

 

اتگشااااات اشاااااار  ا  را تورا بم نشااااااتم ی سااااا وت مبابل بی ن 

زمزمم وار جواب ٬ر  ای کوتا  بم تییلا  ت ا  داشت و با اشا

 داد: 

 

ون  را بزتیم.مم زم بیدا  ر  کزیم. برسا :بیا برنم بت 

 

خواسااااااااااااااامم ده  باز کزم و بگونم آخر م  چم  رقن دار  کم 

ون زدن از ٬ب واهم با تو بزتم اما او با رد شااااااااادن از کزار  و بت 

 اتاا بم تاچار وادار بم س وتم کرد. 
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تاا خارز خاتد  و پشاااااااات ش  از ا التم چشاااااااام هایم را چر 

شاااااد .ت ا  خ ااااا ک ا  را بم او کم  اال وساااااط ساااااال  ا  اااااماد  

 د دوخمم و گ مم: بو 

 

ون؟  _چرا از اتاا اومدی بت 

 

 مم ج  ت اهم کرد و ابروها   را باال اتداخت. 

 

 برسا :پس چیکار کزم؟

 

 با خ  اتوت جواب داد : 
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؟زتت رو بیدار ک  دسااااا  رو بگت  با  خودت بتک  _چیکار ک ن

ی تاام ایز ام خوتاام.زتااگ زد  بیااای ایزجاا تییل رو  بااا خودت بتک

. تو خوتم   واسم   خودت دور بزبن

 

ااااااداتم قد  بم سااااااااممم برداشااااااات.مباب م  ل  زدی زد و خونرا

ا  اااااماد و با ترو بردن دسااااات ها   در جی  های شااااا وار  

 گ ت: 

 

برسا :خواهرت تاز  خوا.  برد .ت ر ت زم  ار درس   باشم 

اب بااایاااااااادار  کااازااایااام.بااایااااااااا اجاااااااااز  باااااااادیااام یاااکااام دیاااگاااااااام از خاااو 

رو    بیااااادار  می زم و دساااااااااااااااا ب اااااد  قو  میاااااد٬ب وابااااام

م .باشم؟  میگت   و با خود  میتک

 

د  و تال  کرد  تا  اااااااااااار با  ر  پ   هایم را روی ی دیگر ترا

با ب زدترن   ااااااادای مم   ش  ترناد ت شااااااام.ای  مرد خمال 

  مر بم دیواتم کردن م  . مم بود. 
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  بم شوشابن ا  کشید  و گ مم: خ  ک دس   آش مم و 

 

ون مزمصر  بمون.هر موقع بیدار شااد  _باشاام.پس تو برو بت 

ت می زم.   ختک

 

 در جوابم ابروها   را باال اتداخت و مم ج  شرسید: 

 

ون؟همیزجا مزمصر میموتم.   برسا :چرا بر  بت 

 

و ب اااد بک آت ااام مزمصر شاااااااااااااااایااادن جوابم بمااااتاااد چرخیااد و باام 

برداشااااااااااااااات و تزدیک ترن  م ل را برای  سااااااااااااااامت م ل ها قد 

ن اتم اب کرد.با ل  زدی ت ا م  ه  را دوبار  بم نشااااااااااااااا ااااااااااااااای 

 دوخت و ادامم داد: 
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برسااااااااااااااااا :یط ای  مدت هم م  و تو میموتیم یکم با همدیگم 

 گپ بزتیم.تصرت چیم؟

 

ماااااات و مبزوت ت ااااااه  کرد .چطور میموان ااااااااااااااااااات ایزباااادر 

ن  ااا  گ ااااااااااااااامااات و وقیح باااشااااااااااااااااد؟چطو  ااااااااااااااد و در خی  ر خونرا

د و جوری رتمار کزد کم  میموان اااااات رتمارهای مرا تادید  بگت 

 د تدارد؟ات ار مشکیل ب زمان وجو 

 

ون برسا .  ن االن از خوتم ی م  برو بت   _همی 

 

ن اتگشاات اشااار  ا  بم در خروسک خاتم گ مم  همزمان با گرتی 

و او ات ار کم ا ااااااااااال  رتم را نشاااااااااااید  باشااااااااااد با همان ل  زد 

 آزاردهزد  ا  شرسید: 

 

؟  برسا :تون    دیروز تراز رو ببی ن
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 بم تزدی جواب داد : 

 

 تدار . _بم تو رب  

 

  ش بم جات  چزر  در هم کشید و بم م ل ت یم زد. 

 

برسااااا :بک ات اااااا ت ا  خزان.اگم ب اکر م  تبود کم ا ااااال 

 باختک تموشدی تراز خز  س ر کرد . 

 

اتم بک اخمیار توشااا زدی زد  و یک تای ابروهایم را شرساااشاااگر 

 باال اتداخمم. 

 

 _ت زم اتمصار داری ب اکر  ازت تش ر کزم؟
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جمع کرد و آه اااااااامم ش  را بم چپ و راساااااااات  ل  ها   را 

 تکان داد. 

 

 .  برسا :اتمصار دار  یکم بزت  باها  رتمار ک ن

 

 ۱۴۹#پارت_ 

 

 اااااااااتک  دیگر بم ش آمد  بود.ای  مرد یا زبان مرا تمی زمید یا 

   بود. خمدا خود  را بم ت زمیدن زد

 

 التم از ب  ت کم تایجم ای تداشت چشم هایم را چرخاتد  

پاشااااااااازم ی پا چرخید  تا بم سااااااااامت دیگری از  و ساااااااااپس روی

خاتم قد  بردار .اما ساااااااااااااااوایل کم بم ی  ار  ذهزم را درگت  کرد 

 ماتع قد  برداشازم شد. 
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مجااااااددا باااااام ساااااااااااااااما  برگشااااااااااااااامم و ت اااااااهم را باااااام چزر  ا  

داشااااااااااات.جوری ت اهم می رد دوخمم.هزوز هم ل  زد بم ل  

 کم ات ار ذهزم را خواتد  بود. 

 

 ا  رو از  شرسیدی؟_چرا دیروز اون سو 

 

 شرسید  و او آشکارا خود  را بم ت زمیدن زد. 

 

 برسا :کدو  سوا ؟

 

 بم تزدی جواب داد : 

 

_خودت رو تزن باام اون را .خوب میاادوبن دار  از سر  را 

تم.  ن  مت 
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ممایل کردن بدن  بم سااامت ت یم ا  را از م ل گرتت و با م

 ت: ج و گ 

 

 هاتم؟برسا :مزصورت دلیل لرز  دست 

 

 با  ر  دتدان روی هم سایید  و قد  ج و گذاشمم. 

 

 _ی بزت گ مم؟

 

 خونرداتم شاتم باال اتداخت. 

 

 برسا :چم ترق  دار ؟

 

  التم براا شد  سما . 
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ن تااا راز زتادگیم  _آد  هااای اکراا م  هیچوقات دور  تمی ی 

 م یش مثل تو بگ .شرسید  ی بزت گ مم؟رو ب

 

ب زد شاااااد.با دو قد  ب زد خود   ت س خمیف  کشاااااید و از جا 

را بم م  رساتد و مباب م ا  ماد.ت اه  را م مبیما بم چشم 

 هایم دوخت و بک ت اوت جواب داد: 

 

 برسا :ظاهرا آدمای اکراتت ایا ار از دساشون در رتمم. 

 

م و تا ااااااااااااااا م ی ب زمان را بک اخمیار قد  بم خب  برداشااااااااااااااام

ت س کشااااااااااااااایدن را  زناد کرد .تزدیک بودن بم ای  مرد  دوبار 

 برایم س ت می رد. 

 

بت برای شااااااوهر خواهرت  برسااااااا :خییل تشاااااازمم.یم لیوان شر

؟  درست تمی  ن
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جم اااام ا  ک ر  را در آورد.ت ااااه  از روی لیوان هااااای تیم 

ن چرخید روی  اااااااااااااااورتم و با ل  زد  بت روی مت  خورد  ی شر

 یم ابرو باال اتداخت. برا

 

جوا.  بگونم برای تو بااا تمااا  وجود  دلم می واساااااااااااااااات در 

زهرمااار هم در ای  خاااتاام وجود تاادارد.امااا شیچیاادن  ااااااااااااااااادای 

زتگ آی ون در تضاااای خاتم ماتع از ای  شاااد کم بمواتم  ال  

 بم زبان بیاور . 

 ت ا  هردونمان همزمان بم سمت آی ون چرخید. 

 

 برسا :مزمصر کیس بودی؟

 

سااید و م  بک آت م جوابک بدهم از خدا خواساامم بم ساامت ر ش

ی ون دوناااااد .برایم مزم تبود کااااام چااااام کیسااااااااااااااا پشااااااااااااااااااات در آ

 .  867



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

است.همیز م آمد  بود تا مرا از هم   ب   با برسا  تجات 

 دهد  اقن بود. 

 

با دیدن ت اااااااونر ٬قد  هایم کم تزدیک آی ون مموق  شااااااادتد

زد  و  آزاد کم روی  اا  م تب  . اامم بود تاخودآ ا  ل  زد 

 سپس دست ج و برد  و گوشر را برداشمم. 

 

ی بگوند.اما شو  قد  تز  ن دیک تر آمد و ده  باز کرد تا چت 

از آت اام بمواتااد  ال  باام زبااان بیاااورد شو  دسااااااااااااااا   کرد  و بااا 

 ل    میماتم ای کم برای خود  هم تاآشزا بود گ مم: 

 

 _اومدی آزاد جان؟بیا داخل. 

 

 ۱۵۰#پارت_ 

 

 .  868



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

ت ااااه  رتاااگ  ماااات و مبزوت شااااااااااااااااااد و دیاااد  کااام چزر  ا  

ساااااااااید ما ی تا تاباوری گرتت.مرد بیچار    مما از خود  میتر

 ای  اتداز   مییم شد  بودیم کم او ختک تداشت. 

 

ن  بک آت م  را دیگری بزتم در را برا   باز کرد  و با گذاشی 

چرخید  و ت ایه بم برسااااااااااااا  کم مثل برز ٬گوشر روی آی ون

 ود اتداخمم. زهر مار بم م  خت   شد  ب

 

و ک زم میداد قد  ج و گذاشااااااااااااااات و با ل  ن کم بوی کزایم 

 گ ت: 

 

برساااا :آزاد جان؟ات ار خییل با همدیگم  ااامییم شااادی .ت ر 

 .  تمی رد  ب د باشر با آد  ها خوب رتمار ک ن

 

 ابروهایم را باال اتداخمم و درست ماتزد خود  کزایم زد : 
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رو داشااااااااامم باشااااااااا  _اشاااااااااا ا  ت  .م  با آد  هاب  کم لیاقا  

اوتاب  کم لیاقت تدارن ت   ورت خوب رتمار می زم.اما تو 

 هم تمیزداز . 

 

چزر  ا  تورا در هم کشاااااید  شاااااد و آشاااااکارا دتدان روی هم 

ساااااااااااااااایید.مشااااااااااااااا   بود کم جوابم بم مزاج  خو  تیامد  

 است. 

 

بوشااااااااااااااات  از آن در کزااار او وقاات ت   ت رد .قااد  هااایم را باام 

اد  و با چرخاتدن دسااامگت   سااامت در خروسک ساااال  ساااوا د

ون زد   . از خاتم بت 

 

ت اهم کم روی آزاد ثابت ماتد پ م ها را دو تا یش پشاااااااااااات ش 

 گذاشمم و بم سمت او کم وسط  یاط ا  ماد  بود دوند . 
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مرا کم دید ل  زدی زد و چزد قد  ج وتر گذاشاااات و تا اااا م 

 ی م دود ب زمان را بم پایان رساتد. 

 

 م مزا م نشد ؟آزاد:سال .بد موقع ک

 

جوا.  ش  را باام نشااااااااااااااااااتاام ی شرسااااااااااااااایااد و م  بک م طیل در 

ن   م اااال اات تکاااان داد .دلم می واسااااااااااااااااات بگونم ات ااااقااا بزت 

زمان را برای آمدن اتم اب کرد  و بک آت م بداتد مرا از یک 

م م ااااااااااااام ی بزرگ تجات داد .اما بزا بم دالییل ترجیح داد  

 کم س وت کزم. 

 

و  ن برساااااااااااا  بت  نآزاد:ق اااااااااااد داشااااااااااامم بر  بت  ون .دید  ماشااااااااااای 

 شد  ت زم ات اق  اتماد  باشم. پارکم.تگران 

 

 اشار  ی کوتایه بم پشت ش  کرد  و جواب داد : 
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 _ ا  تییل یکم بد شد  بود.برسا  اومد  دت ال . 

 

چزر  ا  تورا رتگ تگرابن گرتت.ابروها   را در هم کشاااید 

 و شرسید: 

 

 آزاد:االن  الشون بزت  ؟

 

 را بدهم.اما شااااایدن  اااادای برسااااا تا جوا.   دهان گشااااود 

 از پشت ش  دایم را در  زجر  گت  اتداخت. 

 

 برسا :بزت   آزاد جان.خوابید .ممزون از تگراتوت. 
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ون ترساااااااااااااااماااااد .البماااام کاااام  ت  ااااااااااااااام را بااااا  ر  از سااااااااااااااا زاااام بت 

تمیموان اااااااااات از ج ت پا شرندن وسااااااااااط ب   م  و آزاد آزاد 

 چشم شوشابن کزد. 

 

شااااااااااتم ی م  بم پشااااااااات ه  را از باالی ش آزاد در جواب ت ا

جاااب  کاام برسااااااااااااااااا  ا  اااااااااااااااماااد  بود دوخاات.ل  زاادی زد و ٬ش 

 گ ت: 

 

 آزاد:خداروش ر.امیدوار  بال ازشون دور باشم. 

 :�🌺�سازی کم  دا   توب  

 ۱۵۱#پارت_ 

 

ی بگوند آه مم پ م ها را پشت ش  ن برسا  ایا ار بک آت م چت 

 گذاشت و بم سمت ما دو ت ر قد  برداشت. 
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ا ااااااااااااااا م ی مم   بم قد  ها   در تزایت در تزدیک ترن  ت

م  مموق  شااااااااااااااادتد.با ل  زد آزاردهزد  ای ت اه  را میان 

 م  و آزاد چرخاتد و سپس گ ت: 

 

 برسا :ت ر می رد  امروز آموزش ا  باشر آزاد جان. 

 

بک اراد  از او تا ااااا م گرتمم و بم آزاد تزدیک تر شاااااد . رکمم 

زان تماتد.چزر  ی برسااا  بم از چشاام های هیچ دامشااان شز

هم کشااااااید  شااااااد و آزاد ات ار کم بم م ذب بودتم وتااااااوح در 

بر برد  باشاااااد تا ااااا م ی م دود میاتمان را م دود تر کرد و 

 سپس رو بم برسا  گ ت: 

 

ون.یم  آزاد:امروز ترتمم آموزشااا ا .قرار  با خزان جان برنم بت 

 شی  ار ه ت کم باید بزشون برسیم. 
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م نشااااااااا ااااااااات کم ا  ااااااااااس "  جوری بم دلل ظ "خزان جان

هر آن است ق  م س زم ا  را .شکاتد و خود  را روی کرد  

ن ب زدازد.   زمی 

 

بک اخمیار ل  زد زد  و ت اهم را بم سما  چرخاتد .درجوابم 

 ل  زد شررتگ تری زد و پ   ها   را برایم باز و . مم کرد. 

 

برای میدان امم کم خمدا مرا خزان جان  اادا زد  تا تبشاام ا  

یه کزد.با وجود ایز م خال  شاااادن از دساااات برسااااا  را همرا

ن   ال  بم زبان تیاورد  بود  اما او باز هم خواهشم  کوچ ت 

را از ت اااهم خواتااد  بود و باام داد  رسااااااااااااااایااد  بود.و م  باااباات 

 ایزکار  بک اتداز  ممزون  بود . 

 

؟دار  دیرمون موشم.   آزاد:تمی وای بری داخل و آماد  .یسر
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کوبید.برای چزد ثاتیم بم اتکار  مزر پایان   ااااااادا   شاااااااایدن 

گیج و گزاااگ ت ااااه  کرد  و ب اااد ات اااار کااام تااااز  مزصور  را 

تزمید  باشااااااااااااام تورا شی بم نشااااااااااااااتم ی تایید تکان داد  و با 

و  تا آماد  شااااو " از آن ها تا اااا م گرتمم و  ن ایز م "مت  گ ی 

 بم سمت خاتم دوند . 

 

قرار بود همرا  آزاد کجااا هیا ایااد  ای درمورد ایز اام ا اااااااااااااااال 

و  تداشاامم.همیزبدر میدان اامم کم ق ااد تداشاامم با وجود بر 

 برسا  در خاتم بماتم. 

 

م  و  تبود کم بیدار شااااااااادن تییل چبدر کو  ب شاااااااااد و یبیزا 

برساااااااااااا  ق اااااااااااد داشااااااااااات تا آن زمان بم بزاتم ی تییل در خاتم 

بماتد.بزابرای  چار  ای جز ترار کردن از خاتم ی خود  برایم 

 ماتد  بود. ت
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ن خجوالتاااااام ل اااااااس هاااااا ایم را شوشااااااااااااااایااااااد  و ب ااااااد بااااااا برداشااااااااااااااای 

ون زد  و بم  یاط ٬کی    یدها و موبای م دوبار  از خاتم بت 

 برگشمم. 

 

 _خ  م   ارصن .برنم. 

 

همزمان با مموق  شاااااااادن قد  هایم تزدیک آن دو ت ر گ مم 

و آزاد در جوابم ل  زاادی زد و ش  را باام نشاااااااااااااااااتاام ی تاااییااد 

 تکان داد. 

 

از چشاااااااام های برسااااااااا  آت  جرات میموان اااااااامم بگونم کم  مب

می ارند.ت اه  تا زمابن کم م  و آزاد از در خاتم خارز شونم 

ی بگونااد و ماااتع  ن همراهمااان بود.هرل صاام مزمصر بود  تااا چت 

ن ات اق  تی ماد.شاید چون  رتمزمان شود.اما خوش  ماتم چزی 

ید در آن ل صم بزاتم ای بم ذها  ترساااااااااااااااید  بود.و یا شاااااااااااااااا
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سااااااااااااااات آزاد را ن ااااااااااااااا ت بم خود  ب اکر ای  بود کم تمی وا

 مش و  کزد. 

 

 ۱۵۲#پارت_ 

 

ن آزاد کم شااااااد  با خیایل آسااااااود  چشاااااام هایم را ٬سااااااوار ماشاااااای 

ن چ  اتد .ا  اس می رد   . مم و ش  را بم  زدیل ماشی 

کم از جززم تجات شیدا کرد  ا .ای   جم از ت رتم ن ااااااااااااااا ت 

ساتد.  بم برسا  دیگر  م  م داشت خود  را   هم میت 

 

 خوبم؟ آزاد: المون

 

شایدن  دا   وادار  کرد تا چشم هایم را باز کزم و ت اهم 

را بم سااامت او بچرخاتم.با ل  زدی ش  را بم نشااااتم ی تایید 

 تکان داد  و گ مم: 
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_خوبم.ممزوتم کااام  مکم کردی .واق اااا تمیااادوتم اگااام شاااااااااااااااماااا 

 تبودی  چطور باید اوتاع رو جمع و جور می رد . 

 

ن ل   رساااااااایم سااااااااابش.از خزان دوبار  برگشاااااااامم بودیم بم هما

جاااان و آزاد جاااان برگشااااااااااااااامااام بودیم روی ل ظ آقاااا و خااااتم.و 

 بیبا  هزوز تمیدان اااااامم کم از ای  بابت خوشاااااا ا  بود  

 یا تارا ت. 

 

ی کاااااام ت ر  رو می رد  بوشااااااااااااااات   ن آزاد:برسااااااااااااااااااااا  از اون چت 

 م ذبمون می زم. 

 

ن را روشااااااااا  می رد گ  ت و م  در جواب هماتطور کم ماشااااااااای 

 کشید  و ت اهم را بم روبرو دوخمم. آیه  
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_امیدوار  ای  موتاااااااااااااااوع روی رابطم ی  اری شاااااااااااااااما دو ت ر 

ن اوتاع ب زمون .شم.  ی تذار .تمی وا  باخ  بزم رن ی   تاثت 

 

 در جوابم ل  زد کوچش زد و گ ت: 

 

ن م  و برساااااااااااااا    بی 
آزاد:در  هر  اااااااااااااورت  ااااااااااااامیمیت چزدابن

 تگران  باشید. وجود تدار .تیازی تو ت 

 

ون ل   ن بم بت  د  و از شاااوشااام ی ماشااای  اار هایم را روی هم ترا

ت ا  کرد .تمیدان ااااااااااااامم کم مب اااااااااااااد آزاد کجاسااااااااااااات اما یبیزا 

تمیموان ااااااااااااااامم مثل یک مزا م تاخواتد  برتامم ها   را بزم 

برنز .بزابرای  پس از ل صاب  ساااااااااااا وت ت اهم را بم سااااااااااااما  

 چرخاتد  و گ مم: 

 

 . باالتر شیاد  کزید  _لط ا م  رو چزد خیابون

 .  880



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

 

 بک آت م ت اهم کزد ابروها   را باال اتداخت و شرسید: 

 

 آزاد:چزد خیابون باالتر  ار خا  دارند؟

 

 تورا ش  را بم نشاتم ی م ال ت تکان داد . 

 _ اری کم تدار .اما تمی وا  مزا م برتامم ی شما باشم. 

 

آه اااااااااااااامم بم  رتم خزدید و ب د هماتطور کم دسااااااااااااااا  را بم 

 بک  ال  کم در ا   مت پ ت  دراز می رد ساا
تا  اادای موساایف 

 پ   بود را زنادتر کزد جواب داد: 

 

آزاد:شااااااااااما مزا م تو اااااااااااید.مزم  ار خا  تدار .می وا  بر  

کماااب تروشر و یاام شی کماااب برای تکمیاال کردن کماااب وتاام 

   س ار  بد .خوش ا  موشم اگر شما هم همراهم بیاید. 
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دتد.خییل هایم از ذوا درخشاااااااااای اساااااااااام کماب کم آمد چشاااااااااام

وقت بود کم تر ااااااااااااااات ت رد  بود  برای خرندن کماب های 

 جدید بم کماب تروشر برو . 

 

ن را  اشاااایاقم را کم دید ل  زد  شررتگ تر شاااد.شخت ماشااای 

 زنادتر کرد و گ ت: 

 

 آزاد:پس برا چشماتون رو میذار  بم پای مواتبممون. 

 

خا  برای  دلییل برای م ال ت کردن وجود تداشااااااااااااااات. ار 

ن   اتجااا  دادن تااداشااااااااااااااامم و وقاات گااذراتاادن بااا آزاد برایم بزت 

 گونزم بود. 

ن ت اااااااهم باااااام م ااااااااااااااات   ای  بود کاااااام ل  زاااااادی زد  و بااااااا دوخی 

گو  بم موساااااااااایف  شر از آرامیساااااااااار دوخمم کم تضااااااااااای ٬روبرو

ن را شر کرد  بود.   ماشی 
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 ۱۵۳#پارت_ 

 

" ا  اااماد  بود  و ت اهم را  کزار ق  ااام ی "رمان های خارسک

گوتاگوبن کم کزار ی دیگر داخل ق  ااااااااااااام جای   بم کماب های

 گرتمم بودتد دوخمم بود . 

 

از آخرن  باری کم تر اااااات کرد  بود  بم کماب تروشر بیایم 

ن ای   جم از  زمان زنادی گذشااااااااااااااامم بود و  اال اتم اب از بی 

 کماب های جدید برایم س ت ج و  می رد. 

 

  برای شیااادا آزاد دقاااایف  شو  بااام همرا  م ااااااااااااااااو  کمااااب روشر 

کردن کماب های موردتصر  بم سمت دیگری از کماب روشر 

 کم شو  از رتما  در دسااااااااااا  دید  
گ
رتمم بود.لو اااااااااات بزری

بود  نشااااااااااااان میداد کم ق ااااااااااااد دارد یک کماب اتم ی  امل در 

 خاتم ا  داشمم باشد. 
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ثاااباات ماااتااد روی ٬ت اااهم از میااان کماااب هااای بزرگ و کوچااک

 ا  ل  زدی زد  و اشمم.تاخودآ کمابک کم بک اتداز  دوسا  د

ون کشااید  و بم اسام  دساات ج و برد  و کماب را از ق  اام بت 

 روی ج د  خت   شد . 

 

"خطای ساااااااااماراان ب ت ما".تززا کماب خاشاااااااااباتم ی دتیا کم 

 بود  هزار بار ب واتم  بک آت م برایم ت راری شود. 
  ارصن

 

راسا  زناد کرتدار کماب های خاشباتم تبود .کماب اتم ی 

ن  خاااشاااااااااااااااباااتاام ای کوچکم شر بو  د از کماااب هاااب  کاام کوچ ت 

درشااااااااااااااااااااااان وجاااود تااااااااداشاااااااااااااااااااااات.امااااااااا ایااا  کاااماااااااااب بااارایااام تااارا 

جای اه  برایم خا  بود و بم قو  تراز ساااااااااااااااوایل ٬داشااااااااااااااات

 کماب هایم بود. 

 

 آزاد:تون اید کماب هاتون رو اتم اب کزید؟
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شایدن  دا   از پشت ش باخ  شد تا ت اهم را از خزوان 

سااااااااما  بچرخاتم.تزدیکم ا  ااااااااماد   و ش  را بمکماب بردار  

 بود و کزجکاواتم بم کمابک کم در دست داشمم ت ا  می رد. 

 

_هزوز تم.کماب های جدید اوتبدر زنادن کم تمیدوتم باید 

کدومشااااااااااون رو اتم اب کزم.شااااااااااما تون اااااااااااید کماب هاب  کم 

 می واساید رو شیدا کزید؟

 

 داد.  در جوابم ل  زدی زد و ش  را آه مم تکان

 

.دارن برا  آزاد  ن :خوشااااا  ماتم تما  کماب ها رو موجود داشااااای 

 . ن  . مم بزد شون می ین
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گ ت و ب د قد  ج وتر گذاشاااااااات و با خت   شاااااااادن بم کمابک 

 کم در دست هایم بود ادامم داد: 

 

 آزاد:خطای سماراان ب ت ما؟

 

ن کماب جواب داد :   ل  زدی زد  و با باالتر گرتی 

 

تززاااااا کمااااااب خااااااشااااااااااااااابااااااتااااام ی اقع _کمااااااب موردخالقمااااام.در و 

 موردخالقم  .خوتدیا ؟

 

 ش  را بم نشاتم ی م ال ت تکان داد و گ ت: 

 

آزاد:ت رن   رو خییل زناد شاااااااااید .اما مماساااااااا اتم هیچوقت 

 تر ت خوتدن  رو شیدا ت رد . 
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 ۱۵۴#پارت_ 

 

 

از جوا.  تااااامیاااداتااام چزر  در هم کشااااااااااااااایاااد  و کمااااب را بااام 

 سما  گرتمم. 

 

 ااااااااااااااااااات خرناااادهاااااتون اتااااااااااااااااااااتاااام   م لو_پس  ممااااا بااااایااااد باااا

 ب کم اج ارنم. ٬کزید.خوتدن  تم تززا تو یم ست

 

آرا  باام  رتم خزاادیااد و کماااب را از دسااااااااااااااامم گرتاات و بااا ل   

 شوسن گ ت: 

 

 آزاد:چشم.دسمورتون اکاخت موشم. 
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چرخید بم ساامت ق  اام ی کماب ها.برای  ت اه  بالتا اا م

ا از ها ر چزدثاتیم ات ار کم دت ا  کماب خا  باشاااااااااااااااد کماب 

تصر گذراتد و ب د دساااات ج و برد و کماب غرور و ت  اااا  را 

ون کشااااید.با ل  زدی دساااات روی خزوان کماب  از  ق  اااام بت 

 کشید و گ ت: 

 

 آزاد:ای  کماب خاشباتم ی موردخالقمم. 

 

م ت  ت اه  را دت ا  کرد  و با خت   شدن بم خزوان شررتگ 

 "غرور و ت   " ل  زد زد  و گ مم: 

 

  . ت رد_ت ج  

 

د و مم ج  بم  جوابم باخ  شاااااااااااااااد تا ت ا  از ج د کماب بگت 

 چشماتم چشم بدوزد. 
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 آزاد:چطور؟

 

 شاتم هایم را کوتا  و آرا  باال اتداخمم. 

 

د  کم کرتدار خاشاااااااااااباتم های  ن _راسااااااااااا  یجوراب   دس مت 

  السیک باشید. 

 

در جوابم "هو " آرا  گ ااااااات و ب اااااااد کمااااااااب را بااااااااز کرد و 

د.درست مثل او بم    م ای کم ذراتصر گ   ات  را از ت

باز کرد  بود چشم دوخمم و با خواتدن سطر او  کم مکالمم 

اباات بود تاااخودآ ااا  ل  زااد زد  و  ن ای میااان آقااای دارش و الت 

 گ مم: 
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_وق    م سااااااااااااااا  و ساااااااااااااااا  تر بود  آقای دارش مرد روناها  

بود.هموشاااااااااااااااااام باااا خود  ت ر می رد  وق   بزرگ تر شااااااااااااااااااد  

د  شیااادا کزم و خشاااااااااااااااش رو دارش برای خو  میموتم یااام آقاااای

 همراه  تجربم کزم. 

 

 کزجکاواتم ت اهم کرد و شرسید: 

 

 آزاد:تون اید شیدا  کزید؟

 

در جوا.  بک اراد  خزدید  و شی بم نشااااااااااااااااتم ی م ال ت 

 تکان داد . 

 

_وق   بزرگ تر شااااد  تزمید  کم آقای دارش برای هموشاااام 

ن برای شیدا کرد تم و قرار تو ااااااااااتتوی دتیای ق اااااااااام ها میمو 

ن هم دسااااااااااااااااات از اتمصااار کشااااااااااااااایاادن برا   م  بیاااد.برای همی 

 برداشمم. 
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م ااا  کوتااایه کرد  و ب اااد بااا هماااان خزاااد  ای کاام روی لاا  

 هایم بود ادامم داد : 

 

ن  _گاذر زماان باا دزدیادن رونااهای آد  هاا اون هاا رو واقع بی 

 می زم. 

 

 ۱۵۵#پارت_ 

 

تکان داد و مواتش باشااااااااااد آه اااااااااامم ش ات ار کم با  را هایم 

را باام کمااابک کاام هزوز هم در دساااااااااااااااات هااایم تگاام  ب ااد ت اااه 

داشاااااااااااااااماام بود  دوخاات.چزااد ل صاام ای سااااااااااااااا وت کرد و ب ااد 

 شرسید: 

 

ی درمورد ای  کماب براتون خا م؟ ن  آزاد:چم چت 
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د  و ب ااد از اتاادی ت ر کردن اااااااااااااار بااا  ٬لاا  هااایم را روی هم ترا

 خت   شدن بم کماب جواب داد : 

 

اس مان خشاااااااش و درد رو ا  ااااااخوتدن  باخ  موشاااااام همز _ 

 کزم. 

 

 _شرسشگراتم ابرو باال اتداخت. 

 

 آزاد:خشش و درد؟

 

 در جوا.  بم آرا  ش تکان داد . 

 

_ بیب   کااااااام هرگز تمیموتیم اتکاااااااار  کزیم ایزااااااام کااااااام درد 

هموشااااام بم دت ا  خشاااااش میاد.تمیموتیم خشاااااش رو بم ق  مون 
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ت از .قدرت  رو تدارنم.درساااااااااااارا  بدیم اما درد  رو تپذیرنم

خشااااااااش بم زتدگیمون قد  میدار  درد رو  همون ل صم ای کم

هم همرا  خود  میار .تمیموتیم از بیاشاااون یش رو اتم اب 

 کزیم و دیگری رو دور بزدازنم. 

 

ن ت اهم بم چشااااااااااااااام ها    ت س خمیف  کشاااااااااااااااید  و با دوخی 

 ادامم داد : 

 

ن داسااااااااماتیم.رابطم ا ی کم درساااااااات _ای  کماب روایت گر چزی 

  ساااااااااخ   آماد  ی شااااااااکل گرتما  مثل یک بماز ل صم ی 

ات جار .خشااااااااااااااف  کم روی درد بزا شااااااااااااااد  و دردی کم هرگز بم 

سم.   پایان تمت 

 

 شرسید: 

 

سید؟  _از درد کشیدن میت 
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ساید .تما   سااوال  برایم غرن  بود.م  از درد کشاایدن تمیت 

ی خمر درد کشااااااااااید  بود  پس درد برایم تاآشاااااااااازا تبود.اما درد

ر ترساااااااازا  کم رایم ترساااااااازا  بود.آتبدکم از خشااااااااش   آمد ب

 تما  خمر از آن گرن مم بود . 

 

 جواب داد : 

 

سااااام .اما دردی کم از خشاااااش میاد از _م  از درد کشااااایدن تمیت 

تم.تا بم خودت بجز ک  ن بم مت  تااا ی  ترن  موتاااع بم آد  رصن

 از پا در اومدی.م  تبط دلم تمی واد کم از پا در بیا . 

 

ل  ها   نشاااااتد.کماب را هایم ت  اااام کوچش را روی  را 

م آرا  از دسااااااااااااااامم گرتت و همزمان با ورا زدن  با همان با

 ا  گ ت: 
گ
 ل   مالیم و شر از آرا  هموشش
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تاام خزان خاااتم.مزمون  ن آزاد:خشاااااااااااااااش ق اال از اوماادن  در تمت 

وارد ق   موشااام و جوری اوتجا ٬تاخوتد  ایم کم   ید میزداز 

هموتجاااااا ت اااااار تماااااا  خمر مم  ش بااااام جاااااا خو  می زااااام کااااام ا

زمابن کم اتم ابمون کزم تمیموتیم از  ٬مبود .وقا  کم برساا

 ترار کزیم. 

 

 ۱۵۶#پارت_ 

 

 کماب را . ت و با دادن ت اه  بم چشم هایم ادامم داد: 

 

 هموشااام شر از دالی یم کم 
گ
آزاد:چم ب وایم و چم ت وایم زتدی

تم.درد کشاایدن درساات از زمابن   ن کم قد  بم بزمون آسااو  مت 

 ور  و تااااا ل صاااام رنم باااام وجودمون شیوتااااد میای  دتیااااا میااااذا

مرامون رهامون تمی زم.و ما بم خزد  دارترن  شاااااااااااااااکل مم   

 هموشم در تالشیم تا از دردها ترار کزیم. 
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ی زن ا ٬اما خزان خاتم ن ت اتگت  ب  ااااااااااااااان دردها بم شاااااااااااااااکل  ت 

ن ت ااا یمشاااون .شااایم و  ه اااازد.اوتبدر زن ا کم وادارمون می ین

یاد بیارنم.دردی کم از خشااااش مبرابرشااااون ش ت صیم ترود در 

ن دردهای زن است.   هم یش از همی 

 

مم زاام مااا رو باام گرناام بزااداز  و ٬مم زاام بزمون آساااااااااااااااواا  بزتاام

شااااااااید     از پا درمون بیار  اما در تزایت تجربم ی زن اترن  

 ا  اس دتیا رو بزمون هدیم مید .تجربم ی خشش رو. 

 

ا   م م  کم بک ت س بم  را هقد  ج وتر گذاشااااااااااااااات و ب

د  بود  تزدی  ک تر شد.ل  زد دلاشی ن زد و گ ت: گو  ستر

 

 بک خشاااااشن اگر باشااااادن ل ک بک خزد  اسااااات
گ
بر ل  /  آزاد:زتدی

 بک خزد  باید جای خزدیدن گری ت. 

 

داد:            ادامم  و  خزدید  آه مم  کوتاه  ش ر  دت ا  بم  و 
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 آزاد:هر موقع کم ب   خشاااااااش وساااااااط باشااااااام ای  شااااااا ر میاد 

ای   مم خشاااااااااش رو تجربم کزم.اما توی ذهزم.م  هرگز تمون ااااااااا

    اگر ٬رو میااااادوتم کااااام اگر روزی بیااااااد و در ق  م رو بزتااااام

باادوتم تمااا  دردهاای دتیااا رو هم باام همرا  خود  آورد  بااز 

هم قبول  می زم.چون...مگم دردی مبدس تر از خشش هم 

 وجود دار ؟

 

زااااااد آورد   را هااااااا   باااااام م زااااااای واقیع   ماااااام زباااااااتم را ب

یک مرد مباب م    را هم تمی رد  کم روزیبودتد.هرگز ت ر 

با  ااااااااااااااامد و آتبدر زن ا از خشاااااااااااااااش بزتد کم مرا مات و مبزوت 

مردی کم هموشااااااااااااام رایه برای ٬خود  ساااااااااااااازد.اما او آزاد بود

 کو  و مات کردن م  شیدا می رد. 

 

ساااااااااااا وتم را کم دید ل  زد  شررتگ تر شااااااااااااد.دو کمابک کم در 

ز آت م برود وی ی دیگر گذاشاااات و شو  ادساااات داشاااات را ر 
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جدید  را بم لو ااات کماب ها   اتااااتم کزد  تا کماب های

 گ ت: 

 

آزاد:شاید یم روزی باالخر  آقای دارشز شما ش راهمون قرار 

 بگت   خزان خاتم.لط ا اون روز از  ترار ت زید. 

 

و ب ااد رتات...رتات و مرا باا اقیااتوش از اتکااری کام در ذهزم 

دتد تززا گذاشت. موز  ن  مت 

 

 اال ٬  با ق  ک کم پس از سا  ها ترار از خششزا ماتدو م  تز

ات ار کم لرزند  بود.برای مردی کم آمد  بود تا م ز شس ت 

 را ت  یم خود  سازد. 

 

 ۱۵۷#پارت_ 
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ااااا بود کم از آموزشاااااا ا  بم ٬روز ب د ساااااااخت  وایل چزار خصا

 خاتم برگشمم. 

 

 هواب  کم ات
گ
 ار ق ااااااااااااااادی برای بزت  شااااااااااااااادن از گرما و گرتمش

اساااااااات زودتر بم خاتم ت  التم بود  و تبط دلم می و تداشاااااااا

 برسم و خود  را داخل  ما  ب زداز . 

 

قد  کم بم داخل خاتم گذاشااااااااااااااامم کی  و مبز م   را هماتجا 

ن اتاداخمم و ساااااااااااااااپس همااتطور کام د مم  تزدیاک در روی زمی 

هااای ماااتمونم را یش یش باااز می رد  باام ساااااااااااااااماات  مااا  قااد  

 برداشمم تا دو  بگت  . 

 

تم درسااااااااااات مثل هموشاااااااااام خییل کو  ت شاااااااااااید اما کرد   ما 

 همان دو  کوتا  هم برای س ک شدتم  اقن بود. 
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 ولم را دور بدتم شیچید  و هماتطور کم موهایم را با  ولم 

ی دیگری خشااااااک می رد  از  ما  خارز شااااااد  و بم سااااامت 

 اتاقم را  اتماد . 

 

ن بم اتاا م ثابت ماتد روی کماب هاب  ت اه٬با قد  گذاشااااااااااااااای 

مو  کرد  بود  کااام در م دیروز خرناااد  بودمشااااااااااااااااااان و تراکااا

کماب اتم جاب  برا شاااااااااااااااان شیدا کزم در تایجم از همان دیروز 

ن ماتد  بودتد.   روی مت 

 

کزجکاو بود  کم بداتم آیا آزاد توان ااااااااامم تما  آن کماب ها را 

 در کماب اتم ا  جای دهد یا تم. 

 

میاتمان  آن  را هاب  کم در کماب روشر ب د از تما  ٬دیروز

م ات اااا ی اادیگر باام خاااتاام برگشاااااااااااااااماام باا٬رد و بااد  شاااااااااااااااااد  بود

بودیم.برسا  و تییل ق ل از برگشازمان رتمم بودتد و تززاب  و 
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سااااا وت خاتم بم م  ای  تر ااااات را میداد تا تما  شااااا  را بم 

  را های آزاد ت ر کزم. 

 

دواتد  بودتد کم  را ها   جوری تا م ز اسم واتم ریشم 

زن ا در بم ترامو  کردنشااااان باشاااام.آتبدر ب ید میدان اااامم قا

از خشاااااش و دردی کم از تصر م  بک ر م ترن  و دردتا  ترن  

درد دتیا بود  را زد  بود کم ا  اااااااااااااااااس می رد  اارد بزرام 

ن بود  .ااااااااااردی کاااااااام شو  از او آرا  آرا  در  ااااااااا  ترو رن ی 

 هیچ یس موتش بم تض ی   نشد  بود. 

 

ن ساااااااااشاااااااااوارل اس هایم را شوشاااااااااید  و با برداشااااااااا مبابل آیزم ٬ی 

ا بم ت ر کوتا  کردن  ا  اااااااااماد  تا  موهایم را خشاااااااااک کزم.اخت 

موهااایم اتمااااد  بود .ای  موهااای ب زاااد و مواز دیگر اماااتم را 

 برند  بودتد. 

 

 .  901



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

شو  از آت م بمواتم ساااااااااااشاااااااااااوار را روشااااااااااا  کزم  ااااااااااادای زتگ 

ن موبای م در ساااال  خاتم  شیچید.آیه کشاااید  و با کزار گذاشااای 

ال  بم را  اتماد . اادای زتگ از ساامت سااشااوار بم ساامت ساا

 ا تزدیک در رها   کرد  بود    آمد. کی م کم هماتج

 

ون کشااااایدن گوشر از کی  بم  ااااا  م ا   خم شاااااد  و با بت 

چشاااااااام دوخمم.دیدن اساااااااام آزاد روی  اااااااا  م باخ  شااااااااد تا 

 ثاتیم کو  ب شد. جواب دادن بم تماس برایم  مت  از دو 

 

 _الو؟

 

 اد.  دای دلاشیا  جوابم را د

 

 آزاد:سال .بد موقع کم مزا ممون نشد ؟
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اگر جز او هر کس دیگری پشت خط بود ا مماال در جوا.  

ات اقا بد موقع مزا م شاااااااااااااااد .اما او هر کس ٬میگ مم کم چرا

 دیگری تبود.در  تایجم گ مم: 

 

 برگشمم خوتم. _تم  ار خا  تداشمم.تاز  از آموزش ا  

 

 جواب داد:  ات ار کم خیال  را ت شد  باشد تورا 

 

ن خوتم.راسا   آزاد:خالیم.مزم امیدوار بود  کم برگشمم باشی 

دار  کماب وتم رو میچیزم اما کماب ها ایزبدر زنادن کم ت ر 

ن با خود  ت ر کرد   ت زم تززاب  از پ شون بربیا .برای همی 

 شاید بموتم رو  م مون   اب کزم. 

 

در دلم شو  از آت م     جم م ا  را بم پایان برسااااااااااااااااتد م  

ن مواتبمم را اخال  کرد  بود .بزابرای  بام  م و خااتمم یاتی 

 بدون ل صم ای ت  ل جواب داد : ٬ را ها  
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 _ مما.تا چزد دقیبم ی دیگم اوتجا . 

 

 ۱۵۸#پارت_ 

 

مکالمم مان هماتجا بم پایان رساااااید.خجوالتم بم سااااامت اتاقم 

ن آماد  شاااااااو .موهایم را ششی ساااااااشاااااااوار دوند  تا  برای رتی 

ل اس های را    ا  را با ل اس های مزاساااااااااا  تری ٬کشااااااااااید 

ون ٬کرد   خوض  یم بم خود  خطر زد  و ساااااااااااپس از اتاا بت 

ن کی م از خاتم خارز شد .   زد  و با برداشی 

 

در ورودی را از ق اال برایم باااز گااذاشاااااااااااااااماام ٬مثاال دت اام ی شو 

ن پ م بود.قد  بم داخل  یاط گذا شاامم و با پشاات ش گذاشاای 

رخاتد  و وارد خاتم ا  شاااااد .ت اهم دسااااامگت   ی در را چ٬ها

 اکراا چرخاتد  و  دا   زد :  را کزجکاواتم بم
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 _آقا آزاد؟

 

  دا   از ک بم ی باال بم گوشم رسید. 

 

 آزاد:ایزجا  خزان خاتم.لط ا بیاید باال. 

 

سااااااامت را  م ااااااات   ااااااادا را دت ا  کرد  و با کج کردن راهم بم 

از پ م ها باال ٬پ م ای کم بم ک بم ی دو  خاتم مزمیه موشاااااااااد

 رتمم. 

 

ت اهم ثابت ماتد روی او ٬آخرن  پ م را کم پشت ش گذاشمم

ن اتاا راهرو ا  اااااااااااااااماد  بود و با چزد کماب در  کم داخل اولی 

دساااااااااا  ت اه  را بم اکراا اتاا   چرخاتد.درسااااااااات ات ار 

 کم بم دت ا  مکان خا  باشد. 
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د  ق٬ه اااااااااااااامم ج و رتمم و با تبم ی کوچش کم بم در کوبید آ

 بم داخل اتاا گذاشمم. 

 

 _سال . 

 

ت اه  بک م طیل بم سااااااااااممم چرخید.با دیدتم درساااااااااات مثل 

هموشم  اامیماتم ل  زد زد.کماب هاب  کم در دسات داشات 

ی کم در مرکز اتاا خودتماب  می رد گذاشااااااااااااااات و 
ن را روی مت 

ن دو قد  بم م  ت  زدیک تر شد. سپس با برداشی 

 

 آزاد: امال بم موقع رسیدی . 

 

 گ ت و ب د با اشاااااار  بم کماب هاب  کم ا ت س خهمرا  ب
میف 

 دو کرتمان را شر کرد  بودتد ادامم داد: 

 

 .  906



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

آزاد:ا مماااااال باااااا خودتون میگیااااد کااااام چااااام هم اااااااااااااااااااایاااام ی شر 

اما برای جمع و جور کردن ای  ٬دردشی ت ااااااااااااااا بمون شااااااااااااااااد 

 دار .  کماب ها واق ا بم  م مون تیاز 

 

کم در هر گوشاام م ااات  ت اه  را دت ا  کرد  و کماب هاب  را  

تصر گذراتد . ش با او بود.ابدا  از اتاا بم چشم می وردتد از 

امکاااان تاااداشاااااااااااااااااات کااام بمواتاااد بااام تززااااب  از پس جمع و جور 

ن ایزجا بود .   کردنشان بربیاید.و م  برای همی 

 

ر  ی دسااااااااااااااااات هااایم را باام شز وهااایم زد  و بااا چرخاااتاادن دوبااا

 ت اهم بم سمت او شرسید : 

 

 وع کزیم؟باید از کجا شر ٬_خ 

 

در جوابم ل  زااادی زد و باااا ت اااا  کردن بااام چزاااد ردی  چیاااد  

 شد  ی داخل کماب اتم گ ت: 
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 رو چیااد .االن بااایااد ردی  هااای بااالب  
ن آزاد:ردی  هااای پااایی 

 رو مرت  کزیم. 

 

آت م ش  را آه اااااااااامم بم نشاااااااااااتم ی تایید تکان داد  و ب د بک 

وع باااااااام در آوردن ماااااااااتاااااااامااااااااوناااااااام   اااااااارا دیااااااااگااااااااری باااااااازتاااااااام شر

می واسااااااااامم موقع مرت  کردن کماب ها در دسااااااااات و کرد .ت

 پایم باشم. 

 

ماتمو را کزاری گذاشااااااااااااااامم و ساااااااااااااااپس قد  هایم را بم سااااااااااااااامت 

کماب اتم ساااااااااااااااوا داد  و م ماکاتم از پ م های تردبابن کم بم 

 ردی  های باالب  مم ل موشد باال رتمم. 

 

اض آ  زاد در ثاتیم ای در اتاا شیچید.  دای اخت 
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ن برنااااد باااااال خزان خاااااتمآزاد:الز  تبود شااااااااااااااامااااا  .همیز اااام پااااایی 

 بموتید و کماب ها رو بزم بدید  اتیم. 

 

ن کماب بم ساااااااااااااااما  دراز کرد  و  ن اولی 
دسااااااااااااااامم را برای گرتی 

 همرا  با ل  زد کوچش جواب داد : 

 

_اشاااااکایل تدار .م  هموشااااام دلم می واسااااات یم کماب وتم ی 

گ رو بچیزم. اااال کاام تر اااااااااااااااا  شو  اومااد  تمی وا  از بزر 

 بد . دسا  

 

شی بم نشااااااااااتم ی تایید ٬جوابم ات ار کم قات   کرد  باشاااااااااد

ن  تکاااان داد و بک آت ااام م اااال ااات دیگری بااام زباااان بیااااورد اولی 

 کماب را بم سممم گرتت. 

 

 ۱۵۹#پارت_ 
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کماب را از دسااااا  گرتمم و داخل ق  اااام قرار دادم .خییل 

ای ب دی میاتمان رد و بد  شدتد و ق  م های زود کماب ه

 س از دیگری شر شدتد. خایل یش پ

 

  ااااااااااب زمان از دساااااااااممان در رتمم بود.هر بار کم کمابک را بم 

دسااااااااااااااامم میااااداد کزجکاااااواتاااام خزوان  را می واتااااد  و درمورد 

سید .   موتوخ  از او سوا  میتر

 

اتم و و او ات ار کم تما  کماب های دتیا را خواتد  باشد  بور 

ماب مشااااااااااماقاتم بم تک تک سااااااااااوا  هایم جواب میداد و از ک

برایم  هاب  کم شاااااااااید تا امروز     تامشااااااااان را نشاااااااااید  بود 

د.  ن   را مت 

 

 ا  مردی را مالقات ت رد  بود  کم ٬شو  از او
گ
هرگز در زتدی

تا ای  اتداز  اهل کماب خواتدن باشاااااااااااااد.در کماب اتم ی پدر  
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تراز ا اااااااال بم ٬ون شیدا تموشااااااادهرگز کمابک جز کماب های قات

 مردهاب  کم موشاااااااااازاخمم  کماب ها خالقم ای تداشاااااااااات و 
باق 

 قت میدان ازد. هم کماب خواتدن را اتالا و 

 

آزاد اما درسااااااات مثل هموشااااااام مم اوت از باق  مردها بود.اگر 

باید میگ مم کم ٬می واسااااااااااااامم کماب اتم ا  را تو ااااااااااااای  کزم

 س طز   تداشت. ترا چزدابن با کماب اتم های 

 

تبودتد ت داد کماب هاب  کم خرند  بود برایم قابل شاااااااااامار  

ی کم از همم بوشاااااااااااات  توجزم را ج   کرد ن   بود ای  بود و چت 

یاااا دساااااااااااااااااات  م تود ٬کااام ات اااار تماااا  کمااااب هاااا را خواتاااد  بود

 در دشان را. 

 

 اال میموان مم در  کزم کم چرا تا ای  اتداز  ان ان خاقل و 

 در قابل ت  ااااااااااای ن بود 
گ
.بدون شاااااااااااک ای  کماب ها تاثت  بزری

 ش  وت بک تصت   
ن  داشازد. شکل گرتی 
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بم خودمان کم آمدیم تما  ردی  ها چید  شااااااااااااااااد  بودتد و 

ن باق  تماتد  بود.   دیگر کمابک روی زمی 

 

آخرن  کماب را هم از دساااااااا  گرتمم و در تززا ق ااااااامت باق  

اتما   ارمان ماتد  ی ق  م جای دادم .را ن و خشزود از 

ت س خمیف  کشاااااااااااید  و با ل  زد کماب های مرت  شاااااااااااد  را 

 لمس کرد . 

 

 _ایزجا بزم ا  اس کماب وتم ی دیو رو مید . 

 

 با  دای آرا  گ مم و او مم ج  و شرسشگراتم ت اهم کرد. 

 

 آزاد:کماب وتم ی دیو؟
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 آه مم ش  را بم نشاتم ی تایید تکان داد  و ل  زد زد . 

 

دیو و دلتک .ایزجاااااااا مزو یااااااااد کمااااااااب وتااااااام ای  _مزصور  تی م

 میزداز  کم دیو بم بل هدیم داد. 

 

در جوابم "هو " آرا  گ ت و با قالب کردن دساااااااات ها   

با قد  هاب  آه ااااااامم تردبابن کم هزوز روی آن ٬پشااااااات  مر 

 ا  ماد  بود را دور زد. 

 

پس ای  ی  ن م  خود ٬آزاد:اگر ایزجا کماب وتم ی دیو باشاااااااام

 دیَو ؟

 

شرسااااااااااااااایااااد و م  از شاااااااااااااااایاااادن ساااااااااااااااوال  بک اخمیاااار بااام خزاااد  

ن آمد  و با رساااااااایدن  اتماد .م ماکاتم از پ م های تردبان پایی 

ن جواب داد :   پاهایم بم پارکت های ک  زمی 
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ن ٬_ق اااااد  تبط ت رن  از کماب وتم تون بود تم یش دون ااااای 

 . ن  شما با دیو.امیدوار  تارا ت نشد  باشی 

 

 ۱۶۰#پارت_ 

 

مباااباال ی اادیگر ا  اااااااااااااااماااد  بودیم.م  باام پ اام هااای  اااال دیگر 

ای  مت  از دو قاااد   تردباااان ت یااام زد  بود  و او باااا تاااا ااااااااااااااا ااام

 روبرونم ا  ماد  بود. 

 

ذر  ای ا  اااااااااس م ذب ٬با وجود تا اااااااا م ی م دود ب زمان

تزدیک بودن بم او ٬بودن یا تارا    تداشااااااااااااااامم.    بال  س

م بااااخااا  ب   بود.اخمماااادی کااام بااام او داشااااااااااااااام برایم آرام 

 موشد تا در کزار  ا  اس آرام  داشمم باشم. 
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م شاااااااااااااااااتاام هااا   را بااال آه اااااااااااااااما٬پس از ثاااتیام هاااب  سااااااااااااااا وت

 و گ ت:  اتداخت

 

آزاد:دلییل برای تارا ت شااااااااااااااادن وجود تدار .همم ی ما توی 

م فن ترن  و تاااارناااک ترن  ق ااااااااااااااامااات وجودمون  یااام دیو رو 

م دیر یا زود ت ااااااااااااااامی٬شززان کردیم.دیوی کم . ااااااااااااااامم بم زمان

 میگت   تا خود  رو نشون بد . 

 

د  رت  باااخاا  شاااااااااااااااااد تااا بک اراد  چزر  در هم ب شااااااااااااااام.مرد

 شرسید : 

 

 _    شما؟

 

 در جوابم ل  زد زد و ش  را  یم روی شاتم کج کرد. 

 

 .  915



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

 آزاد:    م .    شما. 

 

تاخودآ ا  بم ت ر ترو رتمم. ش با او بود.م  سااا  ها بود کم 

 شززان کرد  بود .  یک دیو را در خمف  ترن  ق مت رو م

اما هرگز مرا ٬دیوی کم شااااااااااید از ت ا  دیگران شززان ماتد  بود

ن      برای ل صاام ای رهااا ت رد  بود.دیوی کاام  اااال در همی 

د  بود و از بیم ایز م م ادا ل صم  بم  را هایمان گو  ستر

 شیچید. کیس بم وجود  بر برد  باشد بم خود   

 

 مواتبید؟ آزاد:با یم لیوان آب میو  ی خزک

 

شااااااااااایدن  اااااااااادا   وادار  کرد تا دساااااااااات از اتکار  ب شاااااااااام و 

م او بدهم.تجونم و ت  یل سااااوا  ساااااد  ا  ت اهم را دوبار  ب

 برایم چزد ثاتیم کو  کشید. 
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در تزایت ل  زد کوچش زد  و با تکان دادن آه ااااااااامم ی ش  

ن جم م ی "زود برمیگرد "  مواتبمم را اخال  کرد .و او با گ ی 

 ارز شد و مرا با خود  تززا گذاشت. از اتاا خ

 

گر  ااااری ت ااااهم دوباااار  بک هااادا میاااان کمااااب هاااا چرخیاااد.دی

م.ای  بود کااام پس از برای اتجاااا  دادن در ای  اتااااا تاااداشااااااااااااااام

ل صاااب  د  د  کردن شاتجااا  از اتاااا خااارز شااااااااااااااااد  و قااد  

 هایم را بم سمت اتاا تمرنا  سوا داد . 

 

تمرنا  را از شزجر  ی خاتم شو  از ای  هموشااااااااااام تمای اتاا 

 آن هم ت  م و تیمم. ٬ی خود  تماشا کرد  بود 

ن باری ودن در ای  اتاا را شیدا کرد  بود کم تر ات ب ای  اولی 

بود .البمم اگر از روزی کم برای پ ااااااااازدیدن خاتم آمد  بود و 

 در ای  اتاا هم    ت شد  بودیم تاکمور میگرتمم. 
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د.روی دیوارها چزدی  و تضای اتاا توا ال اد  دلچ   بو 

شیاتوی ٬چزد ونول  با ساااااااایزهای مم اوت خودتماب  می ردتد

یااک ق  ااااااااااااااااام ی ٬گوشااااااااااااااااام ی اتاااا قرار داشااااااااااااااااات  کوچش در 

مک چزدک بم کم شر بود از  ای ها و جوایز کزار شزجر  چشااااا

د و در تزایت ونول  ساااایل کم  در مرکز اتاا روی پایم ا   ن مت 

 قرار گرتمم بود. 

 

 ۱۶۱#پارت_ 

 

یم را بم سااااااااااامت ج و شو  برد .دسااااااااااامم را آه ااااااااااامم و قد  ها

ودآ ا  م ماکاتم روی بدتم ی ونول  سااااااااااااااال کشاااااااااااااااید  و تاخ

 ل  زد زد . 

 

ای  همان سااااازی بود کم با  اااادا   مرا جادو کرد  بود.سااااازز 

آزاد ابمکار.ساااااازی کم شاااااایدن  ااااادا   تما  اتاااااطراب های 
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دتیا را از م  دور می رد و  اال م  تر ااااااااااااات لمس کردن  را 

 دا کرد  بود . شی

 

ن دیاااادارمااااان اتماااااد .همااااان روزی کاااام باااام  تاااااخودآ ااااا  یاااااد اولی 

با دتیاب  از اکرا  و بک مییل قد  بم ساااااااااااااااال  ٬یلارصار تراز و تی

 ٬   ب دکارت گذاشمم بود  و ساخ
گ
دیگر آن خزاِن هموشش

 تبود . 

 

درسااااااااااااااااات از همااان ثاااتیاام ی اویل کاام آزاد را دیااد  بود  ات ااار 

د قرار اسااااااااااااااااات دی  و دتیااایم را ت یت  میااادان ااااااااااااااامم کاام ای  مر 

دهد.میدان ااااااااااااااامم کم قرار اسااااااااااااااات ب د از دیدن  دتیا و آد  

هاااااا   را یاااااک کرا بگاااااذار  و همرا  او در کرا دیگر  

برایم از تما  با  ااااااامم و میدان ااااااامم کم قرار اسااااااات   اااااااا.  

 آد  ها جدا شود. 
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اما ت ر  را هم تمی رد  کم ب واهیم بم ایزجا برسیم.ت ر  

رد  کاااام ت اااادیاااال شاااااااااااااااونم باااام دو آد  کاااام تبرن اااا تماااا  را تمی 

ن  ا  هیا روزشااااااااااااااااان را در کزار ی دیگر میگذراتزد و د ر خی 

 تا  برای رابطم ی خجی شان اتم اب ت رد  اتد. 

 

بم راساااا   ما دو ت ر با ی دیگر چم ن ااااب   داشااااایم؟هم ااااایم 

بودیم؟کجااااای دتیااااا هم ااااااااااااااااااایاااام هااااا تااااا ای  اتااااداز   ااااااااااااااامییم 

پس چرا ی دیگر را بم اسااااااااااام کوچک بودتد؟دوسااااااااااات بودیم؟

دیم؟میاتمان ا  اااااااااااااااش وجود داشاااااااااااااات؟اما چم  ن  اااااااااااااادا تمت 

ا  اااااش بود کم وادارمان می رد هر دقیبم و  ا  اااااش؟چم

اشر کزیم و هر سااااااااااااااااخت برای بودن در کزار ی دیگر بزاتم تر 

 دور ماتدن برایمان دشوار باشد؟

 

 آزاد:ایزجایید؟

 

 .  920



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

سااااااامت خمف  ترن   شاااااااایدن  ااااااادا   تاخودآ ا  اتکار  را بم

ق اااااامت م ز  هدایت کرد.تورا دساااااامم را از روی ساااااااز خب  

ید  و بم او کم با دو لیوان آب کشاااااااااااااید  و بم سااااااااااااااما  چرخ

ی رد شرتبا  در آسماتم ی در ا  ماد  بود و با ل  زد ت اهم م

 خت   شد . 

 

 _ب  شید کم بک اجاز  اومد  ایزجا. 

 

اتااام ی خجاااالااات زد  گ مم و او باااا تکاااان دادن ش  بااام نشااااااااااااااااا

م ااال اات چزااد قااد  ج وتر گااذاشاااااااااااااااات.یش از لیوان هااا را باام 

 سممم گرتت و گ ت: 

 

ری کردی .بزر ا  خود  هم می واسااااااامم قا خوب  اآزاد:ات ا

 ایزجا رو نشوتمون بد . 

 

 و ب د ت اه  را بم دور تا دور اتاا چرخاتد و ادامم داد: 
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 آزاد:تصرتون چیم؟از ایزجا خوشمون میاد؟

 

دسااااااااااا  گرتمم و ب د بم تاب یت از او ت اهم را بم لیوان را از 

 اکراا اتاا چرخاتد  و با ل  زدی گ مم: 

 

  زناد.آرامیسر کم ایزجاست رو دوست دار . ییل_خ

 

ت اهم در تزایت ثابت ماتد روی شیاتوی گوشم ی اتاا.لیوان 

 شد آبمیو  میان اتگشت هایم چرخید. 

 

 _تمیدون مم ب دید شیاتو بزتید. 

 

آه اااااااااااااااماام خزاادیااد و ل اام ی لیوان را باام لاا  هااا    گ مم و او 

 چ  اتد. 
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اب  ب د . 
ن  آزاد:ِای.یم چت 

 

 ۱۶۲#پارت_ 

 

جوا.  بک اراد  ل  زد ت جن را روی ل  هایم نشااااااااتد.شاااااااک 

ن سااااااااااااازها مزارت  تداشاااااااااااامم بوشاااااااااااات  از آبن کم بداتم در تواخی 

ااااات  بم د  م  ماتد   داشاااااات.مزارب  کم برای یک خمر  را

 بود. 

 

 آرا  گ مم: با  دای 

 

_وق   خییل کوچیک بود  مادر  گز ایه دور از چشم های 

د.خییل خوب یاادمام ن هربار کام پادر  از خوتم  پادر  ساااااااااااااااااز مت 
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تت شاغ ساااااااااااز  اوتبدر  تت و مادر  یواشااااااااااش مت  ون مت  بت 

 ی رد  کم ات ار دتیا رو بزم داد  بودن. ذوا م

 

هم  گرداب خاکرات و شیاتم تما  وجود  را ا اکم کرد.باز 

شر شاااااااااااااااااد  از یاااد روزهاااب  کاام مرورشاااااااااااااااون آت  باام جاااتم   

 . اتداخت. دایم بم وتوح لرزند و آرا  تر شد 

 

َمت مزیم توی جام م ٬_پدر  مرد ت  اااااایل کرد  ای بود سااااااِ

ن اما  ا  میذاشای  داشات و آد  های زنادی بودن کم بز  ا ت 

اتکار  قدییم بودن.دل  تمی واسااااااااات زن خوتم ا  سااااااااااز 

 خوش  تمیومد. ٬بزتم

 

ساااااااااید  کم   هموشااااااااام از خود  میتر
گ
یادمم توی اون خالم بچش

دار ؟چرا مادر  چرا پدر   دای ساز زدن مادر  رو دوست ت

ساااااام؟اما  با وجود ایز م  ار اشااااااا ایه اتجا  تداد  از پدر  میت 

 دا تمی رد . هیچوقت جوابک شی
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د  بود. ااالاات چزر  ی  بااا دقاات باام  را هااایم گو  ساااااااااااااااتر

هیا خ س ال مل خا  را مز  س تمی رد.شااااااااااااااااید  آرام 

ن هم باخ  موشااااااااااااااااد کم بمواتم خاکراب  را کم یک خمر  همی 

   برای او بازگو کزم. ازشان گرن مم بود

 

د؟ ن  آزاد:مادرتون چم سازی مت 

 

پس از ثاتیم هاب  ساااااا وت شرسااااااید و م  با ل  زدی کم خارز 

 اخمیار  بود جواب داد :  از اراد  و 

 

 _سامور. 

 

ساااد ش  را ل  ز د کوچش زد و بک آت م ساااوا  اتااااتم ای بتر

 بم نشاتم ی تایید تکان داد. 
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ا لر  زشااااشااااان  مت  شااااد  بود اما بم دساااات هایم ت ا  کرد .اخت 

  هزوز هم
گ
برایم یاد آور ت خ ترن  و ساااااااایا  ترن  روزهای زتدی

 ا  بودتد. 

 

 آ  خمیف  کشید  و گ مم: 

 

و سامور زدن  رو  وق   کزار مادر  میاش مم٬_اون زمان ها

اب ها ٬تماشااااااااا می رد  ااااااان وق   میدید  کم چطور ماهراتم مصا

میداد  کم  رو روی سااااایم های ساااااامور می وبم بم خود  قو 

 شد  مثل اون ساز زدن رو یاد بگت  . 
 وق   بزرگت 

 

ساااااااااااام بدون ایز م تال  کزم هتن  رو ٬بدون ایز م از مردی بت 

با  ااااادای ساااااز   م فن کزم آزاداتم سااااااز بزتم و گو  دتیا رو 

 کر کزم. 

 

 .  926



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

 ت اهم را بم سمت او چرخاتد  و با ت  زدی ادامم داد : 

 

 کردن.   _اما ای  دست ها  ار رو برا  س ت

 

لا  هاا   را جمع کرد و بام دساااااااااااااااات هاایم خت   شااااااااااااااااد.چزد 

ل صم ای بم ت ر ترو رتت و ب د با دادن دوبار  ی ت اه  

 بم چشم هایم گ ت: 

 

 بموتید ساز بزتید. آزاد: م مون می زم 

 

 ۱۶۳#پارت_ 

 

چشااااام هایم با شاااااایدن جم م ی دور از اتمصار  در ثاتیم ای 

 گرد شدتد.اشا ا  شاید  بود ؟
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؟  _سر

 

ن شرساااااااااااااااید  و او با اکمیزابن کم در چزر  ا   مردد و تامطمی 

د  رت  را ت رار کرد.  ن  موز مت 

 

 آزاد:گ مم  م مون می زم بموتید ساز بزتید. 

 

او باااا جواب تاااام زوم   مش بااام  اااالم گیج شاااااااااااااااااد  بود  و 

 ت رد  بود.چزر  در هم کشید  و با تردید شی تکان داد . 

 

ن  _چجوری؟ا ااااااال مگم با وتاااااا یت دساااااات های م  همچی 

ی مم زم؟ ن  چت 

 

ن ابروهاااااا    در جوابم ل  زاااااد کوچش زد و باااااا بااااااال اتاااااداخی 

 گ ت: 
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مم  ن وجود تدار  خزان خاتم.  ن غت   آزاد:هیا چت 

 

شدرام بم او خت   ماتد  بود  و اتمصار شایدن   ماکان گیج و 

توتاااااااااااایح درساااااااااااات و درمابن را می شااااااااااااید .او هم ات ار کم بم 

 س از م   کوتایه ادامم داد: وت یمم بر برد  باشد پ

 

موساایف  هموشاام تون اامم را  درمابن برای  مرتگ ٬آزاد:ببیاید

کردن خاااکرات ت خ و آزاد کردن ذه  از پس لرز  هااای اون 

اشااااااام.م  تمیدوتم دلیل لرز  دسااااااات هاتون چیم خاکرات ب

اما امون می زم یاداار یم تجربم ی ت خ باشااااااااااااااا .در واقع یاد 

ن یم سااااااااز  م ن تواخی   مون می زم ذهزمون رو از بزد اون گرتی 

 تجربم ی ت خ رها کزید.مموجم مزصور  موشید؟

 

ن  اااا  برایم قاااابااال در    را هاااا   را می زمیاااد  و در خی 

کااااااام میمواتاااااااد  مکم کزاااااااد؟ی  ن تبودتاااااااد.داشااااااااااااااااااااات میگ ااااااات  
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میموان ااامم با وجود ای  دسااات های لرزان بم آرزوی چزدی  

 و چزد سالم ا  برسم؟میموان مم ساز بزتم؟

 

 هیجان زد  گ مم: 

 

_م  ق ال باااارهاااا بااام آموزشااااااااااااااا اااا  هاااای م م فن ش زد  و باااا 

اساتید زنادی    ت کرد  تا ب کم شاید یک ت رشون قبو  

دساااااااااااااااااات هااااا  بزم آموز  بااااد .اماااا کزاااام بااااا وجود مشاااااااااااااااکاااال 

ن ت ری ه ااااااااااید کم  هیچ دومشاااااااااون قبو  ت ردن.شاااااااااما اولی 

 میگید میموتم ساز زدن رو یاد بگت  . 

 

 واب داد:   زدی زد و جبا اکمیزان ل

 

ن  آزاد:آد  ها بم کور ذاب  از چال  های سااااااااااااا ت ترار می ین

ن هر سااااازی یم  خزان خاتم.و دساااات های شااااما برای یاد گرتی 

  ااااااااااااااااااب میاااان.امااا م  از چاااال  هااا لااذت چاااال  بزرگ بااام 
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ن می وا  امم ان  کزم.البمم اگر شاااااااااااااااما هم  میتک .برای همی 

 موتش باشید. 

 

مگر  بود کم مواتش بود .ا اااال داشااات شاااوسن می رد؟م  و  

میموان اااااامم مواتش ت اشاااااام؟برای رساااااایدن بم ای  آرزو  ارصن 

 بود  هر اری اتجا  دهم. 

 

ق ا شاااااااااااااااادتیم؟مزصور  _م  ومم کم مواتبم.اما...اما ی  ن وا

 ایزم کم...تمیدوتم.ت ر می زید از پ   برمیا ؟

 

آتباادر ذوا زد  بود  کاام جمالت بک ش و تزم کوچااک ترن  

رایم تداشااااازد.آخرن  باری کم از شااااایدن یک ختک تا اهمی   ب

یجان زد  شااااااااد  بود  را بم یاد تیم آورد .ا ااااااااال ای  اتداز  ه

ن االن دست   اتد اخمم دور گردن آزاد اگر چار  داشمم همی 

 و م کم ب    می رد . 
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ذوقم را کم دید خود  هم بک اخمیار بم خزد  اتماد.دسااااا  

ن لیوان آب میو  ای کم در دسااااامم تکان  را ج و آورد و با گرتی 

 تکان می ورد گ ت: 

 

آزاد:شاااااادتیم.یکم ساااااا مم اما تما  تالشاااااام رو می زم تا شاااااادبن 

 باشم.تگران ت اشید. 

 

 ۱۶۴#پارت_ 

 

 لرزاتم را بم ی دیگر شیا و تاب داد  و شرسید :  دست های

 

ان  چم  اری میموتم براتون اتجا  بد ؟  _اما در جتک

 

 ل وراتم جواب داد: تورا چزر  در هم کشید و د
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ان دار ؟  آزاد:م  گ مم ازتون اتمصار جتک

 

  ش بم جات  گ مم: 

 

ان  _شااااااااااااااامااااااا تگ میااااااد.امااااااا م  ترجیح میااااااد  لط مون رو جتک

 کزم.مثال میموتم یم م  یعن رو بم خزوان شزرنم شرداخت کزم. 

 

ایا ار ابروها   را باال اتداخت و با ل  زدی دتدان تما کزایم 

 زد: 

 

؟  آزاد:دیگم سر

 

 التم از ایز م مرا جدی تمیگرتت آیه کشاااااااااااااااید  و چشااااااااااااااام 

 هایم را چرخاتد . 

 

 .  933



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

 _پس... 

 

 آزاد:همدیگم رو بم اسم کوچیک  دا بزتیم. 

 

 ا   اااااااااااااااادایم را در  زجر  گت  اتااداخاات و جم اام ی 
تاااگزااابن

ی کم شااااااااااااااااید  بود   ن ن از چت  زباتم را بزد آورد.مردد و تامطمی 

د ل  زدی زد و بم او خت   ماتد .ت ا  شرساااااااااااااااشاااااااااااااااگر  را کم دی

 ت رار کرد: 

 

آزاد:بیاید ای  ل   رسااااااااااااااایم آقا و خاتم رو کزار بذارنم و مثل 

سااااااااااااااام کوچیک دو تا دوسااااااااااااااات از ای  بم ب د همدیگم رو بم ا

  دا بزتیم. 

 

اگر میگ مم کم خوشااااااا ا  نشاااااااد  بود  دروغ گ مم بود .ای  

ا اخ اااااب خود  را هم خرد  ل   رساااایم و آقا و خاتم ها اخت 

دت ها بود کم اتمصار می شاااااااااااید  بم ای  تبطم کرد  بودتد.م
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برسیم اما تمی واسمم خود  برای  مییم تر شدتمان شو  

شااااااااااززاد  را مطرح کرد  آزاد شوقد  شاااااااااااو .و امروز شاتجا  

 بود. 

 

 آزاد:قبولم؟

 

شااایدن  اادا   بم اتکار  خاتمم داد.بم دساا   کم بم سااممم 

م هاب  دراز کرد  بود چشااااااااااااااام دوخمم و در تزایت پس از ثاتی

بم آرا  دساااااااااااااااا  را ٬ت  ل ل  زد زد  و با ج و بردن دسااااااااااااااامم

د .   ترر

 

 _قبولم. 

 

درخشاااااااااااااااا  چشاااااااااااااااام هااااااااای ت س گت   از ت اااااااااهم شززااااااااان 

 زد دلاشاای ن زد و ممبابال تشااار آرا  بم دساامم وارد تماتد.ل 

 کرد. 
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ن باری بود کم دساااااااااااا  را میگرتمم.برخالا دساااااااااات  ای  اولی 

 و م کم بود.  هموشم شد و لرزان م  دست او گر 

 

خجی  در تضااااااد با روح یخ زد  ی م  بود و م  باز ٬ای  مرد

 هم دیواتم وار شی مم ا  بود . 

 

تاگزابن گوشر ا  بم ارت اط میان چشااام  اااادای زتگ خوردن 

 هایمان پایان ب شید. 

 

آیه کشااید  و دساامم را با بک مییل و اکرایه آشااکار از دسااا  

جود  را در بر گرتمم جدا کرد .گرماب  کم برای چزد ل صم و 

 بود بم ی  ار  شر کشید و تو ت و تابود شد. 
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با ل  زدی کوچک زنر ل  خذرخوایه کرد  و سااااااااپس گوشر 

ون کشاااید  و بم  ااا  م ا  چشااام ا   را از جی  شااا وار  بت 

 دوخمم. 

 

اما ل  زد  با گر  خوردن ت اهم بم اساااااااااایم کم روی  ااااااااا  م 

ا بم گر  ی تب  . اااااااامم بود در ثاتیم ای م و شااااااااد و جا   ر 

 میان ابروهایم داد. 
گ
 شررتش

 

 برسا . 

 

 ۱۶۵#پارت_ 

 

تما   س و  ا  خوبک کم از بودن در کزار آزاد ت   م شد  

د بم ی  ار  رتگ شوسر گرتت و ق  م شر شااد از ا  اااسااات بو 

 آزاردهزد  ای کم  الم را بد می ردتد. 
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اتگشااااات هایم بک اخمیار دور بدتم ی گوشر مشااااات شااااادتد و 

  رتت تا روی  ورت آزاد باش زد. ت اهم باال 

 

 تاگزابن ٬با دیدن  الت چزر  ا 
گ
درسااااات ات ار کم بم آشااااا مش

در هم کشااااااااااااید و قد  ج وتر  ا  بر برد  باشااااااااااااد ابروها   را 

 گذاشت. 

 

 آزاد:سر شد ؟

 

شرساااااااااااااااید و م  بک آت م جوابک بم ساااااااااااااااوال  بدهم دوبار  بم 

ا  ااااااا  م ی گوشر خت   شاااااااد .و ایا ار او هم م ااااااات  ت اهم ر 

 دت ا  کرد. 
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 بک وق ام در ا  زتاگ خوردن بود.میان دورایه ایز م 
گوشر

 تماس  را رد کزم یا جوا.  را بدهم ماتد  بود . 

 

ز یک کرا دلم تمی واسااااااااااااااات     برای ثاتیم ای با او هم ا

 ال  شاااااااااااااااو  و از کرا دیگر تگران بود  کم ت زد برای تییل 

ز خییل هم دور ات اق  اتماد  باشاااد.کم با توجم بم ات اا دیرو 

 از اتمصار تبود. 

 

شاتجا  ت میمم را گرتمم.ت س خمیف  کشید  و با م ذرت 

 آزاد کرد  و تماس را جواب داد . پشمم را بم ٬خوایه آرا 

 

 _سر می وای؟

 

 ل زم تزد اما  دایم آه مم بود.جواب داد: 
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؟  برسا :کجاب 

 

 _هرجا.بم تو رب  تدار .شرسید  برای سر زتگ زدی؟

 

   ی آرا  و آزاردهزد    در گوشم شیچید. خزد  دای

 

. ج وی در خوتم تم.هرچبدر زتگ  برساااااااااااااااا :جو  تیار دخت 

. زد  در رو باز   ت ردی.گ مم ببیزم کجاب 

 

قااااااد  هااااااایم در ثاااااااتیاااااام ای باااااام ساااااااااااااااماااااات شزجر  ی اتاااااااا کج 

ون  شدتد.پشت شزجر  ا  ماد  و با کزار زدن آراِ  شرد  بم بت 

ا پشااااات در خاتم ا  ا  اااااماد  خت   شاااااد .دروغ تمیگ ت.واق 

 بود. 

 

 _برای سر اومدی در خوتم  ؟
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 شرساااااید  و او با چرخاتدن ت اه  بم اکراا
گ
وادار   با  التش

 کرد تا شرد  را ب زداز  و قد  بم خب  بردار . 

 

برسااااااااا :تییل دیروز یش از وساااااااای م ها  رو توی خوتم ت جا 

ن تزدی یا ه ااااااااااااااا٬گذاشااااااااااااااامم    اومد  اوتو پس بگت  .اگم همی 

 مزمصرت بموتم. 

 

 ابروهایم تاخودآ ا  بم ی دیگر گر  خوردتد. 

 

 _چیو جا گذاشمم؟

 

 بک  و  م جواب داد: 

 

 برسا :ایرپادشو.تزدیش یا تم؟
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گوشاااااااااااام ی ل م را بم دتدان گرتمم و ت اهم را بم ساااااااااااامت آزاد 

چرخاتد .او هم درسااات مثل م  چزر  ا  را در هم کشاااید  

 بود. 

 

ن تداشمم ون   تمیداد  .اگر االن ایرپاد را ت چار  ای جز رتی 

ب دا دوبار  باید روبرو شاااااااااااااااادن با او را بم جان می رند .ای  

 تزایت  التم آیه کشید  و گ مم: بود در 

 

 _ تک ک  االن میا . 

 

و ب د بک آت م مزمصر شااااایدن پاسااااجن بماتم بم تماس خاتمم 

داد .آشااا مم و خ ااا ک دسااا   بم شوشاااابن ا  کشاااید  و خطاب 

کم تما  مدت مزمصر شاااااااااااااااایدن  رقن از سااااااااااااااامت م    بم آزاد 

 ماتد  بود گ مم: 
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جا گذاشااااااااااااااامم و _باید بر .تییل دیروز ایرپادشاااااااااااااااو تو خوتم   

 برسا  اومد  پ   بگت  . 

 

ش  را آه اامم بم نشاااتم ی تایید تکان داد و پس از ل صاب  

 ت ر کردن گ ت: 

 

 آزاد:می وای مزم همراهت بیا ؟

 

   م بود و جااا   را باام ای  لاز ایز اام ل   رسااااااااااااااایم ا  رتماا

 داد  بود بک اراد  ل  زد زد . 
 خودمابن

 

ت می زم. _تیازی تو ت.اگر هم تیازی   باشم ختک

 

 ۱۶۶#پارت_ 
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گ مم و او جواب ل  زد  را با ل  زد دلاشااااااااااااااای ن داد.بم زبان 

تیاورد  بود اما میدان اااااامم کم او هم از  اااااامییم تر شاااااادتمان 

وان مم از چشم ها   خوش ا  است.ای  را بم وتوح میم

 ب واتم. 

 

بم اتاا کماب اتم برگشاااامم ٬ل صم ای ب د از اتاا خارز شاااااد 

ن کرد . و با شوشی  دن ماتمونم خز  رتی 

 

باااا وجود ایز ااام دلم می واسااااااااااااااااات بوشااااااااااااااات  در کزاااار او وقااات 

بگذراتم با هم خدا ات ن کردیم و او تا د  در همراهم آمد 

ا  اااااااااماد و رتمزم را و تا زمابن کم از خاتم خارز شاااااااااو  هماتجا 

 تماشا کرد. 
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ت اهم در ٬با خروجم از خاتم و . ااااااااامم شااااااااادن در پشااااااااات ش 

روی برساااا  کم درسااات روبرونم بم در خاتم ا  ت یم ثاتیم ای 

 زد  بود ثابت ماتد. 

 

مرا کم دید ابروها   تورا در هم کشاااید  شااادتد و چزر  ا  

بر اتروخمم شااااااااااد.ت یم ا  را از در گرتت و قد  بم ساااااااااامت 

 و برداشت. ج 

 

آیه کشااااید  و با بک مییل بم سااااما  قد  برداشاااامم.هرچبدر 

  اااااااورت  و آتیسااااااار کم در کم تزدیک تر موشاااااااد  براتروخم
گ
ش

د برایم آشاکار تر موشد. امال مش    ن چشام ها   موز مت 

بود کم اتمصار خارز شااااادن م  از در خاتم ی آزاد را تداشااااات 

 و  اال   ابک غات مت  شد  بود. 

 

؟ی آزاد چیکار دبرسا :تو خوتم   اش  
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 اااااااااادای دو رگم شااااااااااد  از خشاااااااااام و  ر اااااااااا  در گو  هایم 

 مم از ش  دود ب زد شد  بود. شیچید.دروغ تبود اگر میگ 

 

 مباب   ا  ماد  و خونرداتم جواب داد : 

 

 _خ مم تمویسر از ایز م هربار بزت می م بم تو رب  تدار ؟

 

ن قد   آشاااااااااااااکارا دتدان روی هم ساااااااااااااایید و با ج وتر گذاشاااااااااااای 

 غرند: 

 

برسا :جواب مزو بد  خزان.می م برای سر داری از خوتم ی 

ون میای؟از ی ایز ی خوتم آزاد بت  بدر  مییم شدی  کم مت 

  ؟
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بک آت م بم ساااااااوا  ها   توجیه نشاااااااان دهم چشااااااام هایم را 

برا   چرخاتد  و ب د از کزار  رد شاااااااااااااااد  تا بم در خاتم ا  

 برسم. 

 

ییل را ت ون   دهم تا از می واسااااااااااااااامم هر چم زودتر ایرپاد ت

ال  شااااااااااااااو .اما شیچیدن تاگزابن و م کم اتگشاااااااااااااات شر  خ

تع از ای  شاااااااااااااااد کم بمواتم قد  ب دی را ها   دور بازونم ما

 بردار . 

 

 برسا :بزت می م جواب مزو بد . 

 

نز شااااااااد و خشاااااااام ش تا پای   اساااااااام ی  ااااااااتک  در یک ثاتیم لتک

با  وجود  را ترا گرتت.با خ اااااا اتوت ش چرخاتد  سااااااما  و 

 هل دادن  بم خب  وادار  کرد  تا بازونم را رها کزد. 
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.بااام چااام جراب  بااام م  دساااااااااااااااااات  _دسااااااااااااااااااات رو ب   خو ن

؟ها؟ ؟ا ال تو ی باشر کم م  رو سوا  جواب ک ن بن ن  مت 

چرا خوتم ی آزاد بود ؟جواب می وای؟دلم خواساااااااااااااات بر  

؟ا اااااااااااااااال  خوتاام  .ایزم از جواباات. اااال می وای چیکااار ک ن

 ؟چیکار میموبن ب  ن 

 

 ا  ل صم 
گ
 ااااااادای ب زد  تما  کوچم را برداشاااااامم بود. التش

ت ا  م  شززان تبود.شو  بم ل صم شااااااااادت میگرتت و ای  از 

از آت م بمواتد جوابک بم  را هایم بدهد اتگشاااات اشااااار  ا  

 را تزدید وار بم سما  گرتمم و غرند : 

 

_ واساااااااااات بم  ارات باشاااااااااام برسااااااااااا .م ادا دساااااااااات از پا خطا 

ن االن همیزجا یم آبرو رنزی را  میزداز  م ادا.وگر ٬ک ن  تم همی 

ت و دمار از ای  کوچم سااااااااااااااات برنزن رو ش کم هرسر آد  تو 

. تک  روزاارت دربیارن.ت ا  هم تمی زم کم شوهر تییل ه   

نز ت  .   مزو لتک
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ی را کزج ل  ها   شااکل  ن  را هایم توشاا زد تم اا ر آمت 

 : داد.یک تای ابروها   را باال اتداخت و کزایم زد 

 

بن آدمای کوچم برنزن ش  یا آزاد جوتت؟ ن  برسا :داد مت 

 

ا ترا گرتماام بود قااد  باام او بااا  ر  کاام ش تااا پااای وجود  ر 

تزدیک تر شاااااد .بم چشااااام ها   ز  زد  و با توشااااا زدی کم 

 بک ش اهت بم توش زد خود  تبود جواب داد : 

 

_برای ایز ااااام تو یاااااک ت ر رو باشاااااااااااااااوتم ش جاااااات تیااااااز بااااام 

 ر .شک داری بم  رتم؟امم اتم ک . هیچ یس تدا

 

 ۱۶۷#پارت_ 
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شااااااااااااااا زااااد ت اااااهم ایا ااااار دیگر جوابک تااااداد.کزااااایاااام تزد و بااااا تو

ت رد.سااااااااااااا وت کرد  بود و ای  سااااااااااااا وت تاگزابن ا  ک ر مرا 

 بوشت  از ق ل در  آورد. 

 

شاید چون وقت هاب  کم س وت می رد تمیموان مم ذها  

آن م ز  را ب واتم و ب زمم کااااااام چااااااام اتکاااااااار پ یااااااادی درون

 شوم  جرنان دارد. 

 

شاتجااااا  ت اااااهم را از روی ٬پس از ثاااااتیاااام هاااااب  خت   ماااااتاااادن

ا  برداشااااااااااااااامم و قاااااد  تاااااا ااااااااااااااا ااااام گرتمم.چرخیاااااد  و چزر  

 هماتطور کم بم سمت خاتم قد  برمیداشمم گ مم: 

 

 _همیزجا بمون.مت   ایرپاد تییل رو برات بیار . 
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ط گذاشمم قد  بم داخل  یا٬و ب د   ید را در ق ل چرخاتد 

سمون خاتم بم لرز   و چزان در را پشت ش  کوبید  کم چزار 

 در آمد. 

 

ن  یاط وارد خاتم شد  و ٬ل صم ای ب د با پشت ش گذاشی 

م ااااامبیما بم سااااامت م یل کم تییل دیروز روی  نشااااا ااااامم بود 

 قد  برداشمم. 

 

ن بود  کم تییل دیروز ا ااال ایرپاد  را از کی    تبرن ا مطمی 

س چطور مم   بود کاام در خاااتاام ی م  جااا درتیاااورد  بود.پ

دروغ  دیگر از گذاشاامم باشااد ؟ی  ن مم   بود ای  هم یش

 های برسا  باشد؟

 

ن اتکار بود  کم ت اهم بم  اور قرمز رتگ ایرپادی  درگت  همی 

کم میان بالشااااااااااااااات های م ل گت  اتماد  بود خورد.تاخودآ ا  

جا جا اخم کرد  و دسااااااااااااااات ج و برد  تا بردارم .واق ا همیز

 .  951



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

مااااااااتاااااااد  بود.اماااااااا چطور مم   بود کااااااام م  دیروز تااااااادیاااااااد  

 باشم ؟

 

بت آماد  کزم از کی  شااااید زمابن کم رتمم بو  د  تا برا   شر

ن از کی   اتماد  بود.یا  در  آورد  بود.شاااااااید هم موقع رتی 

 شاید هم...شاید هم  ار برسا  بود. 

 

 امال بم یک موجود پاراتو ید ت دیل شد  بود .بم همم کس 

ن شااااااااک داشاااااااامم و در راس همم ی ای  همم کس و  و همم چت 

ن   ها برسا  قرار میگرتت. همم چت 

 

ن ایرپاد الت از روی م ل ب زد ٬م آیه کشاااااااااااااااید  و با برداشااااااااااااااای 

ن  شااد  و بم ساامت خروسک سااال  قد  برداشاامم.پ م ها را پایی 

ن  یاط در را دوبار  بم روی ٬دوند  و با پشااااااااااااات ش گذاشااااااااااااای 

وِن خاتم مزم  صر  ا  ماد  بود باز کرد . برسا  کم بت 
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بااا دیاادتم ت یاام ا  را از باادتاام ماااشااااااااااااااایا  گرتاات و قااد  باام 

برداشاااااااات.بک آت م م اااااااامبیما ت اه  کزم ایرپاد را بم  سااااااااممم

 سما  گرتمم و گ مم: 

 

 _ایزم از ایرپاد تییل. اال دیگم بم سالمت. 

 

دسا  را ج و آورد و ایرپاد را از دسمم گرتت.ده  باز کرد تا 

ی بگوناا ن د امااا شو  از آت اام مجااا  باام زبااان آوردن  ال  را چت 

 رد کرد . سمت خاتم خب  گ شیدا کزد چرخید  و بم

 

 برسا :خزان. 

 

 ااادا   از پشااات ش در گوشااام شیچید.قد  هایم تاخودآ ا  

مموق  شااااااادتد.ا  ااااااماد  و بک آت م بم ساااااااما  ش بچرخاتم 

 اتمصار کشید  تا  رت  را  امل کزد. 
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 گ ت: قد  تزدیک تر آمد و  

 

برسااااااااااااااااا :از م  موشااااااااااااااازوی ایزبدر زود و را ت بم غرن م ها 

 اخمماد ت  . 

 

نشاااااااااااتد کزج ل  هایم.برسااااااااااا  داشاااااااااات از  رت  زهرخزدی 

د.آخرالزمان شد  بود؟ ن  اخمماد  را مت 

 

 ش  را  یم چرخاتد  و از باالی ش شاتم ت اه  کرد . 

 

_م  خوب میااادوتم باااایاااد بااام ی اخممااااد کزم و بااام ی اخممااااد 

.و در  ا   ارصن کیس کم ن  ت بز  بک اخمماد  آزاد ت زم

هشدار دادن بم م  یم ت ری .پس بزت   بم جای توب  ٬تو ت

 .  برای خودت ب  ن
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ای  را گ مم و ب د بک آت م مزمصر جوابک از سااااااااااااااامت او بماتم 

 وارد خاتم شد  و در را م کم بم روی  . مم. 

 

مماد  را آخرن  کیس کم در ای  دتیا میموان ت برایم از اخ

 بزتد برسا  بود. 

 

 ۱۶۸#پارت_ 

 

ن در  ش  بود کم شاتجا  د  ۹ساخت تزدیک بم  از نش ی 

کزج چزاردیواری خاتم کزد  و م ت  تم چزدان کوالبن خاتم 

 آزاد را در شو  گرتمم. 

 

پس از چزد ساااخت  را زدن پشاات ت    و شیامک های بک 

  او شاتجااااا٬پااااایااااان و ارصارهااااای او و بزاااااتاااام تراشر هااااای م 
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وز میدان شاااد  بود و بم تواتش رساااید  بودیم تا ج  ااام ی  شت 

 م  امش  و در خاتم ی او باشد.  او   الس موسیف  

 

راساااااااااااااااا  دیگر آن ذوا چزاااد ساااااااااااااااااااخااات شو  را در وجود  

اما ٬ا  ااااااااس تمی رد .ی  ن تم ایز م ذوا تداشااااااامم باشااااااام تم

 اال ا  اااااااس بزرگ تری بم تا  اتااااااطراب بالی جاتم شااااااد  

بود. بود و خوش   ایل را از ق  م مت 

 

از  ذهزم شر شاااااااااااااااااد  بود از ت رهاااای مزفن و اگر و اماااا هاااا.اگر 

پ ااااااااااااااا  برتیم آماااااد  چااااام؟اگر آزاد را هم از خود  تااااااامیاااااد 

می رد  چم؟اگر امیدی کم بم م  ب شااید  بود مثل هموشاام 

 تاامید موشد چم؟

 

ن مزفن باااقن هااا و خودخوری هااا وادار  کرد  بودتااد تااا  و همی 

وع هرچم زودتر  الس زمابن کم آ زاد شوشززاد  را مب ن بر شر

دامان بزاتم تراشر هایم دسااااااااااااااات بم ٬دهایمان مطرح کرد  بو 
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شاااااااااااااو  و تال  کزم کم بم قو  م روا او را بویچاتم و از زنر 

 بار هر آتچم کم اتمصار  را   کشید شاتم خایل کزم. 

 

ت ار ا٬آزاد اما ات ار کم دلیل بزاتم تراشر هایم را تزمید  باشد

کم ا اااااااااااال از ق ل خود  را آماد  شاااااااااااایدن بزاتم هایم کرد  

 ی  رت  ا  ماد. باشد س ت و س ت پا

 

آتبااادر پااای ت    گ ااات و گ ااات و گ ااات و ل صاام ای پااا پس 

ت شااااااااااااید کم در تزایت توان اااااااااااات مرا ت اااااااااااا یم خود  کزد و 

د.   مواتبمم را بگت 

 

و  اال م  در م ت  رسیدن بم خاتم ا  بود .خاتم ی مردی 

تمیدان مم چطور ایزبدر خوب مرا   شزاخت و چطور کم 

 د. مرا ت  یم خود  ساز میموان ت 
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م ن کم برای تما  دتیا و آد  ها   یک کماب . اامم و مزر و 

مو  شااد  بود  و  اال ات ار کم آزاد ساا ت و ساا ت ت اامیم 

ن باااااااااری بود کاااااااام م   باااااااام خواتاااااااادتم گرتماااااااام بود.و ای  اولی 

ی  کماب ممزوخم را .شاااا زد می واساااامم یک ت ر مزر و مو  ا

 و    م بم    م مرا ب واتد. 

 

ل  زااااد کوچش را روی لاااا  هااااا    گااااذر ای  اتکااااار از ذهزم

شااااکل داد.ت س خمیف  کشااااید  و دساااات هایم را خمیش تر از 

 ق ل در جی  هودی ا  ترو برد . 

 

چزااد قااد  بوشااااااااااااااات  تااا رسااااااااااااااایاادن باام خاااتاام ی آزاد باااق  تماااتااد  

ی کم در آن قد  برمیداشمم  بود.ای  روزها شرت رار ترن  م ت 

ن تا  م ی کوتا  میان خاتم هایمان بود  همی 

 

گوشر ا  در جی م ٬قد  هایم بم در خاتم ا  کم رسااااااااااااااایدتد

لرزند و ختک از یک شیا  جدید داد.ل  هایم را روی ی دیگر 
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د  و گوشر را از جی م در آورد  و بم  اااااااا  م ا  خت    ااااااار ترا

ود  بود کم برایم شااااااااااااد .هماتطور کم اتمصار می شااااااااااااید  خ

 شیا  ترسماد  بود. 

 

 "م   ماکان مزمصر "

 

ن کو  تا  شیام  خزدید  و سااپس اتگشاات هایم آه اامم بم می 

 را تزد تزد روی    م  رکت داد  و برا   تایپ کرد : 

 

؟م  پشت در خوتم تم"  "مزمصر سر

 

ل صاب  کوتا  کو  کشاااااااااااااااید تا شیامم را ب واتد و بم دت ال  

 در خاتم در گو  هایم بویچد.  دای "تش" باز شدن 
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ن در بم سمت گوشر را دوبار  در جی م ترو برد  و با هل داد

 داخل آه مم قد  بم داخل  یاط خاتم ا  گذاشمم. 

 

 ۱۶۹#پارت_ 

 

با دیدن  کم کزار در ورودی ا ااایل ا  ااماد  بود و اتمصار  را 

 می شید تاخودآ ا  ل  زد زد  و قد  هایم شنااااع تر شدتد. 

 

 م  م داشااااااااااااامم باور می رد  کم ق اااااااااااااد   خج .دیگمآزاد:چم 

 تداری بیای. 

 

ل  هایم را شررتگ تر کرد.از پ م های  کزایم ا  ل  زد روی

ورودی باال دوند  و با مموق  شاااااااااااااااادن قد  هایم مبابل او 

ن جواب داد :   درست مثل خود  کزایم آمت 
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_راسااااااااااااا  واق ا هم ق ااااااااااااد  رو تداشاااااااااااامم.اما چم موشاااااااااااام 

 زدید و اج ار مجبور  کرد. کرد؟یم ت ر بم زور ت

 

 یساااار باال دسااااات بم سااااا زم ا  ااااماد و ابروها   را با  ال   تما

 اتداخت. 

 

آزاد:خج .مگم ا ال زور و اج ار روی ش ار خاتم اثری هم 

 دار ؟

 

درسااااااااااااااااات مثاال خود  ابروهااایم را باااال اتااداخمم و مثاال یااک 

بچم ی ت س جواب داد :   دخت 

 

 _ت ر ک      یک در د. 
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ر بم شززان کردن  تبود ش تکان داد   ای کم قادو او با خزد

 و گ ت: 

 

 آزاد:درسا  هم همیزم. 

 

گ اات و گوی کوتاااهمااان هماااتجااا باام پااایااان رسااااااااااااااایااد.باام ات اااا 

م ااااامبیما بم سااااامت ٬ی دیگر وارد خاتم شااااادیم و با دخوت او

را  پ م ای کم بم اتاا تمرنا  مزمیه موشااد قد  برداشااایم و 

 از پ م ها باال رتمیم. 

 

م ای کم پشاااااااااااات ش میگذاشاااااااااااامم اتااااااااااااطرابک کم تما  ر پ با ه

برای شکوب کردن  بم  ار گرتمم بود  دوبار  در تالشاااااااااااام را 

 وجود  ش  م می شید و راه  را بم سمت ق  م شیدا می رد. 
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تمااا  آن امااا و اگر هااا برگشاااااااااااااااماام بودتااد تااا  ااالم را بااد و لرز  

دسااات هایم را شااادیدتر کززد.آن هم درسااات زمابن کم بوشااات  

 از هموشم بم آرا  بودنشان ا میاز داشمم. 

 

ن آخرن  پ مبا پشااااااااااااات ش گذا آزاد  یم ج وتر از م  بم ٬شااااااااااااای 

ساااااااامت اتاا قد  برداشاااااااات و م  هم آه اااااااامم قد  ها   را 

 دت ا  کرد . 

 

تزدیک در اتاا کم رساااااااید ا  اااااااماد و چرخید ساااااااممم.با ل  زد 

 بم چشم هایم خت   شد و گ ت: 
ن و شر از اکمیزابن  دلاشی 

 

ن ج  اااااااااااااااام ی د:قآزا  ال از ایز اام وارد ای  اتاااا .شااااااااااااااایم و اولی 

وع کزیم می وا  بدوبن دلییل برای اتطراب  الس مون رو شر

و ترس وجود تدار .میدوتم االن چم ت رهاب  توی شتم.تک 

 تک ترس هات رو میموتم از چشم هات ب وتم. 

 

 .  963



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

اگاااااام از پ ااااااااااااااا  ٬اگاااااام گزااااااد بزتم٬اگاااااام خراب کزم٬اگاااااام تموتم

ی برتیا ...میموتم  ببیزم کم مدا  داری با ای  اتکار   زجار مت 

 مگم تم؟

 

ن برد   ش  را آرا  بم نشااااااااااااتم ی تایید  را ها   باال و پایی 

و ای  ل  زد روی ل  ها   را شررتگ تر کرد.بم چزارچوب 

در ت یم زد و با ترو بردن یش از دسااااااااااااااات ها   داخل جی  

 ش وار  ادامم داد: 

 

رهااااااااا رو بااااااارنااااااازی دور آزاد:ازت مااااااایااااااا ااااااوا  تااااااامااااااااا  ایااااااا  تااااااا ااااااا

زدن رو یاد  رو.م  ت اااااامیم گرتمم بزت ساااااااز  همشااااااون٬خزان

باااااد  و ای   اااااار رو می زم.مزم تو ااااااااااااااااااات قرار  چبااااادر کو  

برای ٬ب شااااام.شاااا  ما  ی  اااااا  د  ساااااا  برای م  ترق  تدار 

 تو هم ت اید داشمم باشم. 
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قرار تو اااااااااااااااات ت زااگ بگت   باااالی ٬قرار تو اااااااااااااااات خج اام کزیم

قرار ٬ اااااااااااااامم شاااااااااااااایم و جا بزتیمقرار تو اااااااااااااات دو روز  خ٬شت

س بد .   تو ت بزت است 

 

ایزجااا ماادرساااااااااااااااام یااا  الس درس تو ااااااااااااااااات کاام م یط  برات 

ماشااااااااااااااازج باشااااااااااااااام.قرار  مثل دو تا دوسااااااااااااااات شو  برنم و م  

ی کم میدوتم و ب د  رو بزت یاد بد  ن . ٬می وا  هرچت  ن  همی 

 

پس لط ا تما  ترس ها و اتاااااااااااطراب هات رو پشااااااااااات در ای  

ل همون خزان شااجاع و شکیساار کم اتاا جا بذار و ب د  مث

 شو.باشم؟شزاخمم وارد اتاا 

 

 ۱۷۰#پارت_ 

 

خجی  بود اما  را ها   آرامم کرد  بودتد.تما  اتطرابک 

ن یااک دقیباام ی شو  بااار سااااااااااااااازگیا  را باام دو   کاام تااا همی 
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می شید  تاپدید شاد  بود و جا   را بم آرامیسر خجی  در 

 ق  م داد  بود. 

 

بیایم  ها    اقن بود تا بم خود ات ار کم تززا شاااااااایدن  را 

ون ب شم. و ق  م را از ز   نر س طم ی سایم ی سیا  ترس بت 

 

بک آت ااااام  رقن بزتم باااااا ل  زاااااد ت ااااااه  کرد .ابروهاااااا   را 

 شرسشگراتم برایم باال اتداخت و با ل   شوسن گ ت: 

 

 باشم. 
گ
 آزاد:نشاید  بش

 

  رت  ل  زااد  را باام خزااد  ای آرا  ت اادیاال کرد.قااد  ج وتر 

اکمیزان جواب گذاشاااامم و با خت   شاااادن بم چشاااام ها   با 

 داد : 
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 _باشم.تما  تالشم رو می زم. 

 

را ن از شااااایدن جوابم ل  زدی زد و ب د کزاری ا  ااااماد و با 

ن دساااااا  بم سااااامت ورودی اتاا بک آت م  ال  بم زبان ٬گرتی 

بیااااورد از م  خواساااااااااااااااااات تاااا شو  از او قاااد  بااام داخااال اتااااا 

 م ا  را اکاخت کرد . بگذار .و م  خواسم

 

ت اهم روی دو  ااااااااازدیل کم در مرکز اتاا  وارد اتاا کم شاااااااااد 

روبروی ی دیگر قرار گرتمم بودتد ثابت ماتد.ونول  سااااااااال در 

کزااار یش از  ااااااااااااااازاادیل هااا روی پااایاام ا  قرار گرتماام بود و بااا 

دیدن  میموان ااااااااامم  دس بزتم کم کدا   ااااااااازدیل مم  ش بم 

 آزاد است. 

 

 . ن  آزاد:لط ا .شی 
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ا برداشمم و بم شایدن  دا   ت اهم را از روی  زدیل ه ا ب

او کاام از کزااار  رد موشااااااااااااااااد و باام ساااااااااااااااماات  ااااااااااااااازاادیل ا  قااد  

 برمیداشت چشم دوخمم. 

 

زودتر از م  روی  اااااااازدیل نشاااااااا اااااااات و سااااااااپس هماتطور کم 

ونول  ساااااااال را از روی پایم ا  برمیداشاااااااات با اشااااااااار  ی ابرو 

  زم. دوبار  از م  خواست تا روی  زدیل مباب   باش

 

 اازدیل نشاا اامم و بم او کم درگت  آه اامم ج وتر رتمم و روی 

کو  کردن ساااااااااز  بود چشاااااااام دوخمم.دساااااااات هایم را روی 

 زاتوهایم مشت کرد  و کزجکاواتم شرسید : 

 

وع می زیم؟  _از کجا شر
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برای ل صم ای کوتا  ت اه  را باال آورد تا بم چشااااااااااااااام هایم 

ن اتاداخت و ت اا  کزاد و ب اد باا ل  زدی مجاددا ش  را پاا یی 

 از ش گرتت. ادامم ی  ار  را 

 

 آزاد:از آسون ترن  مر  م. 

 

ن از جواب شباال   ابروهایم را در هم کشید .   تامطمی 

 

 _اوتوقت آسون ترن  مر  م دقیبا کدو  مر  م ست؟

 

ایا ار بک آت م ت اهم کزد زنرل  خزدید و آرشاااااااااااااام را با  رک   

 از را در آورد. روان و تر  روی سیم ها کشید و  دای س

 

 داشمم با  خاتم بزاور. آزاد:یکم  تک 
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آرا  بودن   التم ا  می رد.م  از شااااااااااادت ذوا و دلزر  آرا  

و قرار تداشااااامم و آتوقت او روبرونم نشااااا ااااامم بود و با ل  زد 

 میگ ت کم  تک داشمم با . 

 

البمم کم  ش داشاات آرا  باشااد.او کم مثل م  تما  خمر  را 

ی ت رد  بود کم  اال د با آرزو و  رت ساز  توی  زدن ستر

 دل  ت اشد. 

 

 ۱۷۱#پارت_ 

 

 ار  کم با کو  کردن ساااااز تما  شااااد ت س خمیف  کشااااید و 

شاتجا  ش  را باال گرتت.ت اه  را بم چشاااااااااااامان مزمصر و 

 مشماقم دوخت و شرسید: 

 

وع  الس؟  آزاد:خ  آماد  ای برای شر
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ای  ساااااااااااااااوا  و م  ات ار کم تما  خمر  را بم اتمصار شاااااااااااااااایدن 

 م     بمواتد جم م ا  را بم پایان نشاا اامم باشاام شو  از آت

 برساتد تزد تزد ش  را بم نشاتم ی مث ت تکان داد . 

 

وع شاااد.آزاد  ل صم ای ب د ج  ااام ی او   السااامان رساااما شر

 ااااااااااااااابوراتاام و دقیش تااک تااک تکاااب  کاام یاااد گرتماشااااااااااااااااان برایم 

وری بودتد را بازگو می رد و م  با دقت تمامشاااااااااااااااا ن را در رصن

 یادداشت می رد .  اتصم ا  

 

از اجااااااازاب  کاااااااام بااااااااایااااااااد ٬از کاااااااو  هااااااااای ساااااااااااااااااااااااز مااااااایاااااااگااااااا اااااااات

از سیم ها و تت های زنر و بیم کم بک اتداز  ٬موشزاخممشان

از اسااااااااااام ها و ا اااااااااااطال اب  کم ااها برایم خجی  ٬مزم بودتد

ن ساز٬بودتد ن و تگم داشی  از آرشم ای کم ٬از ت و  ی نش ی 

 ..  مت  ارمان بود و. شاید تگم داشما  س ت ترن  ق
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د  بود  ساااااز  د و م  گو  سااااتر ن  کم او  را مت 
در تما  مدب 

و آرشاااااااام در اخمیار خود  بودتد.اایه میان  را ها شاااااااان 

قط م ای میزواخت تا مرا بوشاااات  با ساااااز آشاااازا کزد و در تما  

ن ساز   آن زمان های کوتا  م  بک اراد  م خ  دای دلاشی 

 موشد . 

 

او در میااااااان یم شو    آمااااااد بااااااا هر موقع کاااااام ساااااااااااااااوایل برا

میگذاشاااااااامم  و او مزرباتاتم و  اااااااابوراتم بم تک تک سااااااااوا  

هایم پاسااااااااااخ میداد و     ااها دوبار  و دوبار  یک م    را 

 ت رار می رد. 

 

دیگر هیا دلزر  و اتااااااااااااااااطرابک در وجود  باااااااااق  تماااااااااتااااااااد  

بود.درست هماتطور کم او قول  را داد  بود ا  اسز بودن 

م.آتبدر با شاااوسن ها یم و خشاااک را تداشااامدر یک  الس رسااا

و خزد  ها   تضاااااااااااااا را برایم دلچ ااااااااااااا  کرد  بود کم  ارصن 

بود  تا آخر دتیا در ای  اتاا باش زم و بم  را ها   گو  

 بدهم. 
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ی  دود تیم سااااااااااااااااخت یا شااااااااااااااااید هم  یم  ن  را هایمان چت 

ن شااد تما  ٬بوشات  بم کو  اتجامید.در تزایت زمابن کم مطمی 

را برداشت و از روی  زدیل  یاد گرتمم ا  ساز  ا و  اولیم را 

 ا  ب زد شد. 

 

 مم ج  ت اه  کرد  و شرسید : 

 

ی؟  _ساز رو کجا میتک

 

 قد  بم م  تزدیک تر شد و با خزد  جواب داد: 

 

آزاد:جاب  تمت  .سااااااااااااااااز رو مید  دسااااااااااااااات تو کم ببیزم سر یاد 

 .  گرت  
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رای از شاااایدن  رت   یم شاااوکم شاااد .ت ا  شر از تردید  را ب

چزر  ی او و سازی کم بم سممم گرتمم بود  چزد ل صم میان

توسااااااااااان داد  و ب د در تزایت دساااااااااات هایم را آه اااااااااامم ج و 

 برد  و ساز را از او گرتمم. 

 

مجددا خب  گرد کرد و روی  ااااااازدیل ا  نشااااااا ااااااات.دسااااااات 

ها   را روی ق  م ی س زم قالب کرد و پا روی پا اتداخت 

 گ ت: خمم بود با ل  زد  و هماتطور کم ت اه  را بم م  دو 

 

وع ک  خاتم بزاور.   آزاد:شر

 

 ۱۷۲#پارت_ 

 

مااات و مبزوت ت اااه  کرد .داشاااااااااااااااات شاااااااااااااااوسن می رد مگر 

ن ج  اااااااااااااااام ی  تاام؟چطور اتمصااار داشاااااااااااااااات کاام بمواتم در همی 

 آن هم با ای  دست های لرزان برا   ساز بزتم؟٬او 
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 با  دای آرا  زنرل  تجوا کرد : 

 

 _م  تمیموتم. 

 

ی ایجاد کزد ابروها   را ت نشااا اااما  بک آت م در  ال ت یت 

 باال اتداخت. 

 

؟  آزاد:سر رو تمیموبن

 

 با چشم هایم بم ساز اشار  کرد . 

 

_تمیموتم ساااااااااااااز بزتم.ا ااااااااااااال هزوز کرز تواخما  رو بزم یاد 

 تدادی.از  چم اتمصاری داری؟
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ل   تزد و غرغر ماتزد  باخ  خزد  ا  شااااد.ت یم ا  را از 

 دن  بم سمت ج و گ ت: یل کردن ب زدیل گرتت و با ممما

 

آزاد:ازت ت واسااااااااااااااامم کاام برا  ساااااااااااااااااز بزبن دخت  خوب.گ مم 

.می وا  ببیزم تیم ساااااااااااخت  را  نشااااااااااوتم بد  سر یاد گرت  

 زدتم تایجم داشمم یا تم. 

 

ایا ااار مزصور  را تزمیااد .خجااالاات زد  از ایز اام چرا آتباادر 

 تزااااد جوا.  را داد  بود  لاااا  گونااااد  و بااااا تکااااان دادن آرا 

را بوشاااات  بم ساااامت خود  کشااااید  و تال  کرد  تا ساااااز ٬ش 

 هماتطور کم او گ مم بود تگز  دار . 

 

ی کم ت ر  را می رد  بم  ن تگم داشااما  ساا ت تر از آن چت 

ن باااار  بود ایزطور ت ر  سااااااااااااااایاااد.یاااا شااااااااااااااااااایاااد چون اولی  تصر مت 

 می رد . 
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ق اامت پشاا   ساااز را بم ساا زم ی چپم چ اا اتد  و با مممایل 

ت اهم را دوبار  بم او دوخمم ٬راسااااات بدتمت کردن  بم سااااام

 و شرسید : 

 

 _دار  درست اتجام  مید ؟

 

 کشااااااااااید و بک آت م  رقن بزتد از جا ب زد شااااااااااد.با 
ت س خمیف 

قد  هاب  ب زد  زدیل مرا دور زد و پشت ش  ا  ماد و شو  

از آت م بمواتم بم ساااما  ش بچرخاتم دسااات ها   را روی 

 شاتم هایم گذاشت. 

 

 م  زدیل ت یم بدی.بدتت رو یکم بد  ج و.  اید بآزاد:ت

 

و بم دت ا   رت  آه اااامم بم شاااااتم هایم تشااااار آورد و بدتم 

 را بم سمت ج و هدایت کرد. 
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بان ق  م بم ی  ار  رتت روی هزار.ات ار کم جرنان برق  با  رصن

ولما  باال بم بدتم و ااااااال کرد  باشااااااازد دهاتم خشاااااااک شاااااااد و 

 شدتد. از شل دست هایم دور بدتم ی س

 

ن تر آمدتد و  دساااااات ها   آرا  آرا  از روی شاااااااتم هایم پایی 

روی بازوهایم نشااااااااا اااااااااازد.بازوی چپم را  یم باالتر آورد و بم 

دت ال  شاتگشاااااماتم را روی دسااااامم ی ونولا ااااال گذاشااااات و 

سااااااپس با دساااااات دیگر  آرشاااااام را بم دساااااات راساااااامم داد و با 

  دای آرا  گ ت: 

 

 تگز  داری. داد   زت یاد آزاد:سیع ک  هموتطور کم ب

 

تال  کرد  تا  واسااااااااااااااام را از روی لمس آرا  دسااااااااااااااات ها   

ن آرشم بگذار .   شرت کزم و تما  ذهزم را روی تگم داشی 
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ق م   از آرشم هزوز در دست او بود و م  باید اتگشماتم را 

دور پاااشااااااااااااااازاام ی آرشاااااااااااااااام جمع می رد .لاا  هااایم را روی هم 

د  و بم اتگشاااااامان لرزاتم تشااااااار آو  ااااار اشاااااازم ی روی پ رد  تا ترا

 اما تایجم ا  تززا لرزندن بوشت  دسمم بود. ٬آرشم باش ززد

 

 ۱۷۳#پارت_ 

 

ن زودی روی شوشااااااااابن ا   رو  خوردن قطرات خرا را بم همی 

ا  اااااااااااااس می رد .یک بار دیگر تال  کرد  تا آرشاااااااااااام را تگم 

 دار  اما باز هم لرز  شدید دسمم مات م شد. 

 

 با  دای ت یفن تجوا کرد : 

 

 یموتم. _تم
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 تر آورد و جاااب  تزدیااک گوشااااااااااااااام بااا ل  ن شر از 
ن ش  را پااایی 

 کرد:   اکمیزان زمزمم

 

.بوشت  تال  ک .   آزاد:میموبن

 

ا  اااااااااااااس می رد  ت  ااااااااااااام باال تیم آید.دوبار  تال  کرد  تا 

آرشاااااااااااااام را تگم دار  اما ای  بار هم تت   بم ساااااااااااااازگ خورد.یک 

 یک باخت دیگر. ٬تال  دیگر

 

.ا  اس متاتوابن داشمم.ا  اا  اس 
گ
ی رد  س بک خرتش

ن یک ت م ٬کم از پس آساااااااااااان ترن   ار دتیا از پس تگم داشااااااااااای 

 چوب برتیم آمد . 

 

 روی هم 
گ
دیگر کاااقاات تیاااورد .پ اا  هااایم را بااا درد و  التش

د  و با کزار زدن ساااز بم ی  ار  از جا ب زد شااد .ت اهم را  ار ترا
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خ اااااا ک بودن می رزند بم آزاد دوخمم و با  ااااااداب  کم از ترت 

 گ مم: 

 

تمیموتم.دیااادی کااام تالشااااااااااااااام رو کرد  اماااا ٬_م  تمیموتم آزاد

تمیموتم.از م  برتمیاد.خود  میدون مم کم از پ   برتمیا  

امااااا باااام امیااااد وایه کاااام تو بزم دادی د  خو  کرد  و باااااور 

 کرد  کم میموتم اتجام  بد . 

 

قد  ونولا ل و آرشم را روی پایم م  و شان قرار داد و 

ا چزر  ی خ ااااااا ک و ر شاااااااد.چزر  ا  برخالبم م  تزدیک ت

سید.   آش مم ی م  آرا  بم تصر مت 

 

 .  آزاد:خزان تیازی تو ت ایزبدر خ  ک .یسر

 

بک توجااام بااام  رت  چشااااااااااااااام هاااایم را چرخااااتاااد  و همرا  باااا 

 ت  زدی ش تکان داد . 
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_خ ااااااااااااااا ک تو ااااااااااااااامم آزاد.تاااامیااد .تاااامیااد  چون ت ر می رد  

د  ون ات ار ترامو  کر بیا  اما تمون مم.چمیموتم از پ   بر 

بود  ای  دساااااااااااااات ها قرار تو اااااااااااااات تززا  بذارن.چون تو بزم 

 امید دادی و گ    کم میموتم ساز بزتم اما... 

 

شو  از آت م بمواتم جم م ا  را بم پایان برسااااااااااااتم میان  رتم 

 شرند. 

 

.م   .هزوز  بااااور دار  کااام میموبن آزاد:هزوز  می م کااام میموبن

بااا تمااا   .بزاات امیاادی داد  کاامیااد وایه تااداد  خزانبزاات ام

و تیاااااااز دار  کاااااام تو هم بز  باااااااور ٬وجود  بز  باااااااور دار 

 .  داشمم باشر

 

 رت  ایا ار بم سااااا وت وادار  کرد و او باز هم قد  ج وتر 

 آمد.مباب م ا  ماد و با خت   شدن بم چشم هایم ادامم داد: 
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ن باااااار  را  بر  هزار باااااار  آزاد:یااااام بچااااام وق   می واد برای اولی 

ن می ور  تاا بمو  ن قادم  رو بردار .یم توازتد  هم زمی  تم اولی 

ن ساز  رو یاد بگت  .  ن ب ور  تا تواخی   باید هزار بار زمی 

 

تو ت ر می  ن م  و امثاااا  م  از بااادو تولاااد توازتاااد  بااام دتیاااا 

اومدیم؟میدوبن م  چبدر شااااااا  ااااااات خورد  و چبدر تال  

 م؟کرد  تا تون مم بم ایزجا برس

 

 ۱۷۴#پارت_ 

 

جای  را ها   کم رساااااااید ک  هردو دساااااااا  را ج و ایزبم 

آورد و با اشااار  ی چشاام از م  خواساات تا دساات هایم را در 

 دسمان  بگذار . 
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برای ل صم ای با تردید بم دسااااات ها   ت ا  کرد  و ساااااپس 

 آرا  دست هایم را ج و برد  و در دست ها   قرار داد . 

 

ن  ن ت اه  بم اتش  را پایی  گشاااااااات های اتداخت و با دوخی 

 لرزاتم گ ت: 

 

آزاد:میااادوتم ای  دسااااااااااااااااات هاااا آزارت میااادن.میااادوتم ا ممااااال 

ب اکر ای  دساااااااااااااااات های تاآرو  تما  خمر ذهزت رو با پس 

 زمیزم ی "م  تمیموتم" شر کردی.اما اشا ا  می  ن خزان. 

 

اشاااااااکایل تدار  اگم امشااااااا  تمون ااااااا   آرشااااااام رو توی دساااااااات 

ی.اشااااااااک تردا دوبار  ایل تدار  اگم امشاااااااا  موتش نشاااااااادی. بگت 

 امم ان می زیم. 

 

چبدر کو  ب شااام تا تبط بموبن آرشااام رو  مزم تو ااات قرار 

توی دساااااااااااااااات تگم داری.ما تردا و ه مم ی ب د و ما  ب د و 
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تما  ساااااااااااااااا  رو وقت دارنم.میدوتم کم در تزایت از پ ااااااااااااااا  

 برمیای. 

 

زودتر از اون  تو اوتبدر دخت  قوی ای ه اااااااااا   کم ایمان دار 

ی کاااام ت ر  رو  ن ن ه چت  .برای همی  م می زیم موتش مویسااااااااااااااار

 باشم؟٬ازت می وا  کم تو هم بم خودت باور داشمم باشر 

 

در آن ل صم با تما  وجود  میدان ااامم کم اگر سااااا  ها شو  

ن را ترامو  ت رد  بود  ا ممااااال امشااااااااااااااااا  باااا  اشاااااااااااااااااک رن ی 

د .  ن   دای ب زد زنر گرنم مت 

 

 آزاد چزااااان باااام ق اااا  و جاااااتم ت وذ   را هااااا و دلمر  هااااای

را باام اتمصااار شاااااااااااااااایاادن ای   کرد  بودتااد کاام گوب  تمااا  خمر 

  را ها گذراتد  بود . 
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ن ت اهم بم تبطم ی  ل  زنرنزم را بم دتدان گرتمم و با دوخی 

ات ا  دست هایمان آه مم بم نشاتم ی تایید  را ها   

خود  ش تکان داد .اگر او مرا باور داشاااااااات پس م  هم باید 

 را باور می رد . 

 

ا  تر شدتم را ت شد ل  زدی زد و آه مم م از آر خیال  ک

دساااااااااااااااات هایم را رها کرد.چزد قد  بم خب  برداشاااااااااااااااات و با 

ن ساز و آرشم ا  ت ا   ن دوبار  روی  زدیل و برداشی  نش ی 

 کزجکاو مرا بم دت ا  خود  کشید. 

 

سااااااااااااااااز را میان پاها   تگم داشااااااااااااااات و پس از ت  یل کوتا  با 

ن چشاااام ها   آرشاااام را روی ساااایم . های ساااااز بم  رکت  اااای 

م ای ب د آوای قط م ی زن ای درناچم ی قو در آورد و ل ص

 تضای اتاا را شر کرد. 
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ش  را روی شااااااااااااااااتم کج کرد  و با ل  زد ت اه  کرد .چبدر 

خوب مرا شاااااازاخمم بود.چبدر خوب تزمید  بود کم  اااااادای 

بک اتداز  سااااااااااااااز  وجود  را غرا آرام  مو اااااااااااااازد.و م  چم 

  . شی مم ی ای  مرد بود

 

 ۱۷۵#پارت_ 

 

ن  تکابن ب ور  یا  رقن   بک آت م کوچت 
برای ل صاب  کوالبن

 بزتم هماتجا ا  ماد  و تواخما  را تماشا کرد . 

 

ن قط م ای ٬هتن اتگشت ها    دای ساز  و آوای دلاشی 

ن اتم اااب کرد  بود هماام و هماام دساااااااااااااااات باام ٬کاام برای تواخی 

از آرام   داد  بودتد تا ق   تا آرا  مرا مم و دساااااات ی دیگر 

 کززد. 
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ن کزد  شاااااااااادتد و مرا بم ٬دقیبم ای ب د پاهایم شاتجا  از زمی 

 سمت شزجر  ی تیمم باز بالک  سوا دادتد. 

 

شرد  های  رنر سااااااااااااااا یدرتگ را از مبابل شزجر  کزار زد  و با 

 قد  بم بالک  گذاشمم. ٬باز کردن  امل کاقم های در

 

تا  برخورد ن اااااااااااااایم شد هوای شاااااااااااااا  بم  ااااااااااااااورتم وادار  کرد 

 بازوهایم را ب ل بگت   و ت س خمیف  ب شم. 

 

ن ساااااااااز آزاد هزوز هم از داخل اتاا بم گو    اااااااادای دلاشااااااای 

سید و زن اب  ا  را بم رت س وت مط ش ش  می شید.   مت 

 

دساااااات هایم را آه ااااامم روی بازوهایم کشااااااید  و ت اهم را بم 

ا  دوخمم.آتبدر ذهزم درگت  بود کم  چراغ های روشاااااا  خاتم

ون زدن از خاتم خاموشاااااشاااااان ترامو  کر  د  بود  شو  از بت 

 زم. ک

 .  988



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

 

ت ااااهم را روی شزجر  ای کااام رو بااام باااالک  خااااتااام ی آزاد بااااز 

موشاد ثابت تگم داشامم و هماتطور کم بم  اادای ساااز گو  

میداد  با خود  بم ای  ت ر کرد  کم تما  ای  سا  ها چبدر 

 بدهکار بود  ا . بم خود  

 

خمم بود  و چشااام . ااامم بود  کم چبدر خود  را تاتوان شااازا

ن شد  بود. ر   کم در اخماا وجود  تم نشی 
 وی تما  قدرب 

 

و  را های امشااااااااا  آزاد درسااااااااات مثل ت زگری م کم ات ار 

 کم مرا از خواب غ  ت بیدار کرد  بودتد. 

 

ایز م مرا م دود بم دساااااااااااااات های ٬ایز م او مرا باور داشاااااااااااااات

م بااام م  ایز ااا٬رزان و روح تاااارناااک و زخم خورد  ا  تمیااادیااادل

 ارز  بود. قوت ق   می  شید بک اتداز  برایم با 
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ات ار کم خدا او را ترساااااااااااااااماد  بود تا پس از ساااااااااااااااا  ها غوکم 

 برگرد . 
گ
 خوردن در اقیاتوس یاس و تاامیدی دوبار  بم زتدی

 

یم بک اخمیار ل  زدی را روی لا  ها٬گاذر ای  اتکاار از ذهزم

 شکل داد. 

 

ا آخرن  ت ایه کم بم ت س خمیف  از هوای شااااا  کشاااااید  و ب

 تم ا  اتداخمم چرخید  تا بم اتاا برگرد . شزجر  ی خا

 

شو  از آت اام بمواتم     یااک ٬امااا درساااااااااااااااات در همااان ل صاام

قااد  بردار  ت اااااااااااااااونری را دیااد  کاام روح از باادتم خااارز کرد و 

 و شت بم جاتم اتداخمم. 

 

خاتم ٬شرد  های کشید  شد  ی خاتم ا پشت شزجر  و ٬آتجا

    ضور تداشمم یک سایم ا  ماد  بود... ای کم م  در 
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 ۱۷۶#پارت_ 

 

مات و مبزوت ماتد  بود .ذهزم قدرت در  ت ااااونر مبزیم 

کم مبابل چشاااااااااااام هایم در جرنان بود را تداشاااااااااااات و ق  م بم 

 ترس و و شت را بم تما  وجود  پمپا  می رد. ٬جای خون

 

ج وتر گذاشااااااامم تا شااااااااید ب زمم کم اشاااااااا ا  بم سااااااا    قد  

اد  کم اشاااا ا  دید  ا .اما ساااایم  ماکان هماتجا ا  اام٬کرد  ا 

 بود و سیایه ا  را بم رت چشماتم می شید. 

 

ل  هایم آه اااااااامم و بک جان لرزندتد تا تززا اساااااااایم کم در آن 

 ل صم بم ذه  خاموشم رسید  بود را  دا بزتزد. 

 

 _آزاد. 
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ید.آوای زن ای درناچم ی قو  ماکان  ااااادایم بم گوشااااا  ترسااااا

 . در جرنان بود 

 

 ایا ار  یم ب زد تر اسم  را بم زبان آورد . 

 

 _آزاد... 

 

باز هم  دایم را نشاید.ل ز   چرا امش   دایم بم گوش  

سید؟  تمت 

 

در یک ل صم تم ق  م خایل شااااااااااد.ساااااااااایم مبابل چشاااااااااماتم از 

شاااااااااید پشاااااااات شزجر  کزار رتت و ثاتیم ای ب د تاپدید شااااااااد.و 

ن هم باخ  شااااااااااد تا ق ل  زجر  ا  شاتجا   شاااااااااا  اااااااااامم همی 
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ای مم   بم زبان شااااود و بمواتم اساااام آزاد را با ب زدترن   ااااد

 بیاور . 

 

 _آزااااااد. 

 

 دای ساز شاتجا  قطع شد و س وت مط ش ش  دوبار  

همم جا را ترا گرتت.کویل ت شاااااااااااااااید کم  ااااااااااااااادای قد  های 

ن اتداز شاااااااااااااااد و ل صم ای ب د تزدیک  ب زد  در تضاااااااااااااااا کزی 

 . بودن  را ا  اس کرد 

 

 ؟ الت خوبم؟آزاد:سر شد 

 

تگران و شاساااااااایمم شرسااااااااید و م  کم م ااااااااخ و بک اخمیار هزوز 

هم بم شزجر  ی خاتم ا  چشااااااااااااااام دوخمم بود  آه ااااااااااااااامم ش 

 چرخاتد  و بم او ت ا  کرد . 
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 ورت رتگ شرند  و چشم های ترسید  ا  را کم دید تگرابن 

 گرتت.قد  ج وتر گذاشت و دلواپ اتم شرسید: ا  شدت  

 

رنااااااااد ؟از سر چرا رتگاااااااات ایزباااااااادر شآزاد:خزان سر شااااااااااااااااااااااد ؟

 ترسیدی؟

 

ل  های خشاااااااااکم را بم سااااااااا    از هم تا ااااااااا م داد  و با یک 

 با  دای لرزابن جواب داد : ٬دتیا جان کزدن

 

 ...یم ت ر تو خوتمم. _یم

 

ابروهاا   بااا شاااااااااااااااایاادن جوابم بالتااا ااااااااااااااا اام در هم کشااااااااااااااایااد  

دتد.با تردید ت اه  را بم سمت شزجر  ی خاتم ا  چرخاتد ش
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دوبااااار  باااام م  ت ااااا  کرد و ٬ل صاااام ای خت   ماااااتاااادن و پس از 

ن شرسید:   تامطمی 

 

؟  آزاد:ی  ن سر کم یم ت ر تو خوتمم؟مطما ن

 

ن برد .   بک م طیل ش  را بم نشاتم ی تایید باال و پایی 

 

.آزاد _مطمازم.خود  دیدم  کم پشااااات شزجر  وا  ااااااد  بود 

 یم ت ر توی خوتمم. 

 

ب م تگم داشاااااااات و ک  دساااااااات ها   را برای آرا  کردتم مبا

 گ ت: 

 

س  آزاد:باشاااااااااام.باشاااااااااام آرو  با  تیازی تو اااااااااات ایزبدر اساااااااااات 

ی.   بگت 
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قوت ق    برخالا هموشااااااااااااااام ایا ار آرامم ت رد.بک آت م بم 

 رت  توجم کزم از او تا اااااااااا م گرتمم و سااااااااااپس با قد  هاب  

 اخل خاتم برگشمم. ب زد و شاسیمم بم د

 

ی؟  آزاد:خزان...خزان  تک ک .داری کجا مت 

 

یدن  ااااااااااادا   باخ  توق  قد  هایم نشاااااااااااد.از اتاق  اشااااااااااا

ون زد  و همااااتطور کااام پ ااام هاااا را دو تاااا یش پشاااااااااااااااااات ش  بت 

 میگذاشمم جواب داد : 

 

_مت   خوتااام.باااایااد ببیزم کیااام کااام دار  برای خود  راسااااااااااااااااات 

 راست توی خوتم میچرخم. 
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شنااااع تر از م  پشاااااااات ش گذاشاااااااات و شو  از آت م پ م ها را 

ن بدو م مباب م ا  اااااااماد و ساااااااد راهم  بمواتم از آخرن  پ م پایی 

 شد. 

 

نم خوتاااام ت.امااااا ق    بیااااا باااام پ وس زتااااگ  آزاد:باااااشاااااااااااااااااام مت 

 بزتیم.ا مماال دزد باشم. 

 

  التم ت اه  کرد  و با ل  ن تزد جواب داد : 

 

بزتیم و اوتا برسااااااااا  _اگم دزد باشااااااااام تا ما بیایم بم پ وس زتگ 

ن رو جمع کرد  و برد .م ط م ت   آ  زاد. کرا همم چت 

 

و ب د بک آت م مزمصر شاااااااااایدن جوابک بماتم آخرن  پ م را هم 

پشااااااااااات ش گذاشااااااااااامم و با رد شااااااااااادن از کزار او بم سااااااااااامت در 

 خروسک خاتم ا  دوند . 
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کویل ت شاااااید کم او هم   یدهای خاتم را برداشااااات و ساااااپس 

ون زد. بم دت الم از خاتم   بت 

 

 ۱۷۷#پارت_ 

 

ون زدتمان از خ ن  یاط و بت  اتم و رساااایدن پشاااات ش گذاشاااای 

ی  مت  از  ن  تیم دقیبم کو  کشید. بم خاتم ی م  چت 

 

ترش ٬ت اهم کم روی درز تیمم باز  یاط خاتم ا  ثابت ماتد

کم در ق  م ریشااااااااااام دواتد  بود بزرگ تر و قوی تر شاااااااااااد.    

ی کم چزد  ن دقیبم ی شو  با چشاااااماتم اگر یک در اااااد بم چت 

آن یک ٬دید  بود  شاااااااااک داشااااااااامم  اال با دیدن باز بودن در

ن رتمم بود.   در د شک و تردید هم از بی 
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آزاد ٬شو  از آت م بمواتم دست ج و بتک  و در را  امل باز کزم

بود کم شو  قد  شاااااااااااااااد و ج وتر از م  قد  بم داخل  یاط 

قد  ها   را گذاشااااااااااااااات و م  بک آت م  ال  بم زبان بیاور  

 دت ا  کرد . 

 

د.هردو م ماک اتم از پ م خاتم در سااااااااااااااا وت  امل بم ش میتک

ن آخرن  پ م های ورودی باال رتمیم و با پشااااات با ٬ش گذاشااااای 

 درز  امال باز سال  مواجم شدیم. 

 

تگران و مضاااااااااااااااطرب ت اااه  کرد  و ده  باااز کرد  تااا  رقن 

ن اتگشت اشار  ا  مبابل بی ن  ا  از م  بزتم اما او با گرتی 

 خواست تا س وت اخمیار کزم. 

 

ان داد  و او باز هم ج وتر آه اامم شی بم نشاااتم ی تایید تک

م  وارد ساااااااااااال  شاااااااااااد و با دقت ت اه  را بم اکراا خاتم از 

 چرخاتد. 
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سااااااااااااید.تما  وساااااااااااای م ها ات ار کم ش  ن آرا  بم تصر مت  همم چت 

 کااام ختک از دزدی و شقااات 
گ
جاااا شاااااااااااااااااان بودتاااد و بزم رن مش

 بدهد بم چشم تمی ورد. 

 

بااام  ت ااااا  مبزیم بااااا ی اااادیگر رد و بااااد  کردیم و ب ااااد هر یااااک

ای کم م  سااااااااام   از خاتم قد  برداشاااااااااایم تا بم دت ا  ساااااااااایم 

پشاااااااااااات شزجر  دید  بودم  و  اال ات ار کم م و شااااااااااااد  بود 

 بگردیم. 

 

تااااااااااک تااااااااااک اتاااااااااااا هااااااااااا را بااااااااااا دقاااااااااات ج اااااااااااااااااااااااات و جااااااااااو 

کم بم   پشااااااااااااااات شرد  و هرجای دیگری٬زنرت ت٬کرد . مدها

سااید را با دقت گشاامم اما هیچ یسا بم جز خود  و ٬ذهزم مت 

 ر  در آیزم در اتاا  ضور تداشت. ات کاس ت ون
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ن مش وی  تما  وسایل با ارزشم ش جا شان بودتد و هیا چت 

 بم چشم تمی ورد. 

 

دلشاااااااااااااااور  اتمااد  بود بام جااتم.چطور مم   بود کام یک ت ر 

تبود م  بدون هیا   یدهای خاتم ا  را داشاااااااااامم باشااااااااااد و در 

دردشی وارد خاتم ا  شاااااااااود و برای خود  راسااااااااات راسااااااااات 

 بگردد؟

 

آخر بم جز م  و تراز کم کیس   یدهای خاتم را تداشت.تراز 

هم کم م اااااااااااترت بود.پس آن سااااااااااایم ی ل ز   مم  ش بم چم 

 کیس بود؟

 

ون زد .آزاد مشااا و  ج ااات   التم آیه کشاااید  و از اتاا بت 

خاتم بود اما  ن میدان ااااااااامم کم قرار تبود آتجا هم  و جوی آشاااااااااتر

ی شیدا کزد.  ن  چت 
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شو   سااااااااااااااامت شزجر  ای کم دقایف  ت اهم بک اخمیار چرخید 

آن ساااااااااااااااایم را در کزار  دید  بود .با دیدن  تاخودآ ا  ای  

ساااااااااوا  در ذهزم شاااااااااکل گرتت کم چرا  اااااااااا   ساااااااااایم برای 

 مموایل بک آت م تکان ب ورد پشااااااااااااااات شزجر  ا  اااااااااااااااماد  
دقایف 

 بود؟

 

ای دزدی آمد  بود چرا ا  اااااااامادن در کزار شزجر  ای کم اگر بر 

ت  وجود تداشاااااااااااات را اتم اب کرد  هیا شر قیم   در اکرا

م میدان اااات بود؟ی  ن داشاااات بم م  ت ا  می رد؟یا شاااااید ه

کم م  دقیبا روبروی  ا  اااااااااااااااماد  ا  و می واسااااااااااااااات با آتجا 

ی را بم م  ب زماتد؟ ن  ا  مادن  چت 

 

ر کاااام م ز  را شاتجااااا  باااام  ااااار گااااذر ای  اتکااااار از ذهزم ات ااااا

رد  و بااا اتااداخاات.تورا قااد  هااایم را باام ساااااااااااااااماات شزجر  کج ک

دقاات باام هر آتچاام کاام در اکراا شزجر  باام چشااااااااااااااام می ورد 

 ت ا  کرد . 
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ت اهم در تزایت ثابت ماتد روی اساااااازد ا دان زنر شزجر .اگر 

ی برای شیدا شااااااااااادن وجود داشااااااااااامم باشاااااااااااد قط ا  ن قرار بود چت 

 همیزجا بود. 

 

را دسااات ج و برد  و ا دان را از روی ساااطح  ااااا اساااازد تو 

ن ل صم بود کم ت اهم روی پاکت برداشاامم.و درساات در هما

 کم زنر ا دان شززان شااااد  بود ثاب
گ
ت ماتد.درساااات ساااا ید رتش

 ت ر کرد  بود . 

 

بک م طیل ا دان را کزاری گذاشااااااااااااااامم و بم پاکت چزگ زد  و 

تمااااااااا  برخ  ااااااااااااااا  کرد  و ٬همزمااااااااان بااااااااا باااااااااز کردن پ مپ 

 م مونات  را روی سطح اسازد خایل کرد . 

 

بت ماتدن روی خ س هاب  کم چشااااااااام هایم در ثاتیم ای با ثا

 اال روی اسازد پ   بودتد گشاد شدتد و ت  م بزد آمد.  
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اااااا امروز مبابل خاتم ا  از م  و برساااااااا  ٬خ س هاب  کم خصا

 گرتمم شد  بودتد... ٬کم دست مرا گرتمم بود

 

 ۱۷۸#پارت_ 

 

 

مبزوت مااااتاااد  بود .بک آت ااام ت ااااهم را از خ س هاااا  ماااات و 

  و برد  و دوتا شان را برداشمم. بگت   دست های لرزاتم را ج

 

تمااا  خ س هااا از م  و برسااااااااااااااااا  بودتااد و از زاوناام ای گرتماام 

شااااااااد  بودتد کم بدون شااااااااک میموان اااااااات هر ب ززد  ای را بم 

 شک و تردید ب زدازد. 
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د کااام یاااک ت ر امروز اماااا چطور مم   بود...چطور مم   بو 

از ای  تا ااااااااااا م ی تم چزدان دور از ما خ س گرتمم باشاااااااااااد و 

   مموجم  ضور  نشد  باشم؟م

 

ا اااااااااااااااال برای چاااام دوبااااار  ای  خ س هااااای ل ز   برگشاااااااااااااااماااام 

ی از ای  خ س هااااا و  بودتااااد؟خییل وقاااات بود کاااام دیگر ختک

 خکاس تاشزاسشان تبود. 

 

دا شاااااااااد  بود پس چرا  اال دوبار  ش و   م ا  از تاکجاباد شی

د؟هدا ل ز   ا  از تما  ای   ارها  تا م ز مرا بم بازی بگت 

 بود؟چم 

 

 آزاد:خزان؟

 

شاااااااایدن  ااااااادای آزاد از پشااااااات ش بم ی  ار  تم ق  م را خایل 

کرد.ترساااااااید  و و شااااااات زد  از ایز م م ادا خ س ها را ببیزد 
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تورا خ س هاب  کم در دساات داشاامم را روی اسااازد اتداخمم 

و پشااااات بم اساااااازد جوری ا  اااااماد  کم دیدن  و ب د چرخید 

مم   باشد.   خ س ها برای او غت 

 

گران و مضاااااااااااااااطربم را بم چزر  ا  دوخمم و او ات ار کم   تت ا

 ا  را از چشم هایم خواتد  باشد چزر  در هم کشید 
گ
آش مش

 و چزد قد  ج وتر گذاشت. 

 

ی دیدی کم ایزبدر آش مم ای؟ ن ؟چت   آزاد:خوبک

 

لااا  هاااای م  بک هااادا بااااز و . ااااااااااااااامااام باااا تردیاااد شرسااااااااااااااایاااد و 

و  شاااااااااااااااااادتاااد.می واسااااااااااااااامم آتبااادر در شیا و خم م ز  بچرخم

ن را برای  بچرخم تااا شاتجااا  قاااباال قبو  ترن  جواب دروغی 

 سوال  شیدا کزم. 
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اماااا بااام ی  اااار  تصر  ت یت  کرد.ا اااااااااااااااال چرا باااایاااد بااام او دروغ 

میگ مم؟چرا بااایااد خ س هااا را از او م فن می رد ؟چرا بااایااد 

ی  میبود  کااام او مم   اسااااااااااااااااات درمورد  چااام ت ری تگران ا

داد  بود  کااام ب واهم کزاااد؟مگر م   اااار اشاااااااااااااااا اااایه اتجاااا  

ی بود ؟چرا باید بار  ن ااا چت  ب اکر  تگران باشاااام؟مگر مبصا

 ای  تزدیدهای بک  ال  را تززا بم دو  می شید ؟
ن  سزگی 

 

 آزاد:خزان؟شایدی سر گ مم؟

 

قطیع تر کرد.اگر قرار شااایدن دوبار  ی  اادا   ت اامیمم را 

و بود در ای  دتیا بم یک ت ر اخمماد کزم و ای  موتااااااوع را با ا

 آن یک ت ر آزاد بود. ٬مطرح کزم

 

 . ی ه ت کم باید ببی ن ن  _یم چت 
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با  ااااااادای آرا  گ مم و ساااااااپس از ج وی اساااااااازد کزار رتمم و 

 اجاز  داد  تا ت اه  روی خ س ها ثابت بماتد. 

 

تااورا باااااااام یاا اااااااادیااگاار گاار   بااااااااا دیاااااااادن خاا ااس هااااااااا ابااروهااااااااا اا 

خوردتااد.برای ل صاام ای ت ااا  تااامطماا  را باام ساااااااااااااااماات م  

پس چزد قد  ج وتر گذاشااااااااااااااات و بم اساااااااااااااااازد چرخاتد و سااااااااااااااا

 تزدیک تر شد. 

 

دلم مثل سااااااااااااااات  و شکم میجوشاااااااااااااااید.با وجود ایز م هیا  ار 

اشاااااااااااااااا ااایه اتجااا  تااداد  بود  امااا باااز هم تگران ای  بود  کاام 

با چم واکایسااااااااار از سااااااااامت او ب د از دیدن خ س ها قرار بود 

 روبرو شو . 

 

اااااااااااااا   خطاااب اگر  را هااایم را باااور تمی رد چاام؟اگر مرا مبصا

و از چشااااااااااااااام    می رد؟اگر تصر  درمورد  ت یت  می رد 

 اتماد ؟اگر اگر اگر... 
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 خت   مااااتااادن بااام خ س هاااا شاتجااا  ش  را 
پس از ل صاااب 

باال گرتت و ت اه  را بم م ن کم از ترت اتااااااطراب شوساااااات 

 م را  رن اتم میجوند  دوخت. ل 

 

 آزاد:داسمان ای  خ  ا چیم خزان؟

 

    یم آرام  بم وجشرسید و ل   مالیم
گ
نز از آش مش ود لتک

 ا  تزرنش کرد. 

 

اتگشااااااااااااااات هایم را بم هم شیا و تاب داد  و پس از سااااااااااااااا وب  

 کوتا  گ مم: 

 

ی کاااام میاااادوتم ایزاااام کاااام یاااام ت ر  ن _خودمم تمیاااادوتم.تززااااا چت 

 خ س ها تزدید  کزم. ق د دار  با ای  
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و ب د م   کوتایه کرد  شو  از آت م با  ااااااااااااااادای آرا  تری 

 دهم: ادامم 

 

ن بار هم تو ت.   _اولی 

 

 رتم آشکارا باخ  شدرام شدن  شد.ابروها   را در هم 

 کشید و با تردید شرسید: 

 

ن بار تو ت؟  آزاد:اولی 

 

در جوا.  ش  را بم نشاااااااتم ی م ال ت تکان داد  و پس از 

ثاتیم هاب  ت  ل شاتجا  ت ااااااااامیم گرتمم کم همم ی ماجرا را 

 ای   ار را هم کرد . از ابمدا برا   ت رن  کزم.و 
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ن را درساااااااااااااااات از او  وخ  مو باام مو ٬هماام چت  از تبطاام ی شر

وع ت    های  برا   بازگو کرد .از آشااااااازاب  ا  با برساااااااا  و شر

مشااااااااااااااا و  گرتماام تااا رتمااارهااای خجیاا  و دوروب  هااا و دروغ 

برساااااااااااااااا  و خکاس مرموزی کم مدا  از ما دو ت ر خ س  های

رواتم را بزم میگرتاااات و بااااا ترسااااااااااااااامااااادن خ س هااااا برای م  

ن ت.   مت 

 

از شاااااااااک و تردید  ن ااااااااا ت بم او کم ٬از ب   هایم با برساااااااااا 

از  س بدی کم از او ٬شاید همم ی ای   ارها زنر ش او باشد

از خشاااااااف  کم بم تییل داشااااااات و بم چشااااااام های م  ٬میگرتمم

 دروغ   آمد و... 

 

ن باااق   ی برای گ ی  ن آتباادر گ مم و گ مم تااا شاتجااا  دیگر چت 

دیگر ساااااازگی ن بار  را های تاگ مم از روی شاااااااتم تماتد.کم 

 هایم برداشمم شد. 
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خایل شد  بود .آتبدر ا  اس س ک بودن می رد  کم دلم 

می واساااااااااااااااااات بااام  یااااط بااادو م و دیواتااام وار و خمیش ت س 

 های ای  روزهایم را ب شااااااااام.آتبدر خمیش کم 
گ
تما  ت س تزش

ان کزد.   جتک

 

و  ا  ااااااااااااماد  آزاد در تما  مدت  را زدتم ساااااااااااااکت و خام

د  بود. بود و با دقت بم  را هایم    گو  ستر

 

چزر  ا  درساااااااااااااات مثل هموشاااااااااااااام هیا ا  اااااااااااااااس خا  را 

ن هم باخ  موشااااااااااااد کم تمواتم ب زمم  مز  س تمی رد و همی 

 در ش  چم میگذرد. 

 

پایان رسیدن  را هایم ت س خمیف  کشید و شاتجا  با بم 

 از ت اه  را از چشااااااااااااااام هایم گرتت.دساااااااااااااااات دراز کرد و یش

خ س ها را از روی اساااااااااااااااازد برداشااااااااااااااات و با خت   شااااااااااااااادن بم 

 ت ونر  گ ت: 
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آزاد:پس دلیل ایز م کزار برسااااااااااااااااا  ا  اااااااااااااااااس را    تمی  ن 

 همیزم. 

 

 در جوا.  آه مم شی تکان داد . 

 

 ۱۷۹#پارت_ 

 

ی بم جز _برساااااااا  از ر  ن وزی کم وارد خاتواد  ی م  شاااااااد  چت 

 دردش برای م  بم همرا  تداشااااااااااااااامم.تا ق ل از ا
گ
ومدن  زتدی

م  آرو  و ترماااااا  بود اماااااا  ااااااال میبی ن کااااام بااااام چااااام روزی 

ید خوتم   رو دار  برای خود  را  می مم اتماد .یم ت ر کم   

و میاااد داخاال خوتاام تااا ای  خ س هااا رو برا  بااذار  و ب ااد  

تم.  غی   ن  مت 
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برای ل صم ای کوتا  ساااااا وت کرد  و سااااااپس هماتطور کم با 

 زمزمم وار ادامم داد :   ر  شوست ل م را میجوند 

 

 _یم ت ر کم ب ید تو ت خود برسا  باشم. 

 

خ یس کم در دست داشت را مجددا روی اسازد گذاشت و 

 ت ا  کزجکاو و شر از سوال  را بم چشم هایم دوخت. 

 

بن کم مم زم تما  ای   ارها زنر ش برسا  آزاد:اگم  دس  ن مت 

؟اگم  بن ن برسااااااااااااا  باشاااااااااااا  پس چرا درمورد  با تییل  را تمت 

ن رو  ن آد  و شاااااازا  باشااااام تییل  ش دار  همم چت  واق ا چزی 

 کورکوراتم   بردار . درمورد  بدوتم و دست از خشش  

 

 در جوا.   التم آیه کشید  و چشم هایم را چرخاتد . 
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ما  برای خود  آسوتم؟م  ساکت موتد  _ت ر می  ن تگ 

 چون تمیموتم ای  قضااایم رو بم تییل یا هرکس دیگم ای ثابت

کزم.خمال هیا مدر  درسااا   تدار  کم نشاااون بد  برساااا  یم 

 . خودشمآد  شیاد  و تما  ای   ارها زنر ش 

 

اگم بر  و ای  خ س ها رو بم تییل نشون بد  ا مماال دیووتم 

ن زنر ش موشااااااااااااااااام و وق   تموتم ب ز  ثاااباات کزم کاام هماام چت 

ن   الت ت ر می زم م  ق د دار  شوهر   برسامم در بزت 

 چزگ  در بیار . رو از 

 

مزربوتاااام و م  رو مثاااال خواهر ٬آر  تییل خییل دخت  خوبیاااام

واق و  دوساااااات دار  اما دیواتم وار خاشااااااش برسااااااامم و وق   

 بک مزطش کم 
پای اون وساااااط باشااااام ت دیل موشااااام بم یم دخت 

ن. خی  ا  می زم  ل دتیا ق د دارن خشب  رو از  بگت 

 

 .  1015



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

از م  و شااوهرت  تمیموتم بر  و ب م تییل بیا ای  خ  اااب  کم

.ق ل از ایز  ن ن رو ببی 
م     تر ااااات توتااااایح دادن بزم گرتی 

ساام تو چرا دور از چشاام م  با شااوهر  در ارت اط  بد  از  میتر

 بودی کم کیس ب واد ازتون خ س بگت  ؟

 

مطمازم تما  خاتواد    قرار  ای  ساااااااااوا  رو از  ٬تم تززا تییل

ساااااااا  و در تزایت م  رو یم دخت    ااااااااود کم چشاااااااام تدار   بتر

خوشااااااااااا     خواهر  رو ببیزم و می واد زتدگو  رو خراب 

ن  .و آخر  هم همم چت  ن  ش م  خراب موشم. کزم خطاب کین

 

پس تم.تا زمابن کم یم مدر  م کم شیدا ت زم تم بم تییل بم 

ی تمی م.اما شک تدار  کم دیر یا زود هیچ س دیگم  ن ای چت 

ساااا  اون مدر  رو شیدا می زم.و اون موق  ااات کم دسااات بر 

 رو برای همم رو می زم. 
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با تما  شاادن  را هایم ت س خمیف  کشااید  و دساات های 

 لرزاتم را میان موهایم ترو برد . 

 

باید  خییل زود شو  از آت م دیر موشاااااااااااااااد مدری برای اث ات 

یدا می رد  و تییل را از دسااااااااااااااات برساااااااااااااااا  تجات  را هایم ش

و تییل  میداد .اگر ای  ماجرا تا موخد مراسااااااااام ازدواز برساااااااااا 

ادامم شیدا می رد آتوقت دیگر تمیموان اامم اوتاااع را درساات 

 کزم. 

 

آزاد:ممزوتم کاااام باااام م  اخمماااااد کردی و  بیباااات رو باااااهااااا  

 درمیون گذاش   خزان. 

 

ن با اتکار    شایدن  دا   وادار  کرد تا دست از    زجار رتی 

بردار  و ت اااهم را دوبااار  باام چشااااااااااااااامااان  باادهم.ل  زاادی کاام 

 یدرخشید ق  م را آرا  می رد. روی چزر  ا  م
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قد  ج وتر گذاشااات و مباب م ا  اااماد.ت ا  م اااامبیم  را بم 

 چشماتم دوخت و با همان ل  زد دلاشیا  ادامم داد: 

 

ن موتااااااااوع با کیسااااااااا آزاد:میدوتم کم ا مماال درمیون   گذاشاااااااای 

 بک 
برات سااااااااا ت بود  و  ایز م م  رو قابل اخمماد دون ااااااااا  

ا  بااااادوبن     اگر ببیااااام  را اتاااااداز  برا  ارز  دار .می و 

ن  م  باورشون می زم.   هات رو باور ت ین

 

میموتم از چشم هات ب وتم کم بوشت  از خودت تگران تییل 

.تو آد  خییل  خوبک ه ااااااااااااااا   و می وای کم مراق  اون باشر

ه    خزان.و بزت قو  مید  کم از ایزجا بم ب د دیگم توی 

مم بربیاد برای ای  را  تززا تو ااااااااااااااا   و م  هر اری کم از دسااااااااااااااا

ن با .    مک بزت اتجا  مید .مطمی 
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ن  اثری از دروغ  ت اه  کرد .در چشم های زن ا   کوچ ت 

و رنااا وجود تااداشاااااااااااااااات.مردی کاام مرا یااک آد  خوب خطاااب 

ن   آد  دتیا بود.  می رد خود  بزت 

 

ن  بیبت بم او درست ٬و در آن ل صم م  میدان مم کم گ ی 

 ا  بود  است. 
گ
 ترن  ت میم زتدی

 

 ۱۸۰#پارت_ 

 

در جواب جمالت شر مزر  ل  زد کوچش زد  و آه مم ش 

 تکان داد . 

 

ن  چاااام ت رهااااای بیزود  ای کاااام تااااا ق اااال از درمیااااان گااااذاشااااااااااااااای 

یواتم بود  کم  بیبت با او از ذهزم رد نشاااد  بودتد.چبدر د

خیاا  می رد  ای  مرد قرار اساااااااااااااااات اتگشاااااااااااااااات اتزام  را بم 

 سمت م  تگم دارد. 
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ا وجود ایز اااام از شااااااااااااااازاااااخماااام بود ؟چرا بااااچطور هزوز او را ن

اخماا ق  م بم خوب بودن  ایمان داشاااااااااااااامم باز هم هربار با 

هر جم م و هر  رت  غات مت  موشاااااد ؟ای  مرد ی قرار بود 

 برایم ت راری شود؟

 

  هاب  کم مثل یک گرداب در ش  میچرخیدتد ل  زد سااااااااااااوا

 روی ل  هایم را شررتگ تر کردتد. 

 

ابروها   را  ز  را ج   کرد  باشاااااااااااااااد ات ار کم ل  زد  توج

 باال اتداخت و شرسید: 

 

آزاد:باااام سر ت ر می  ن کاااام ایزطوری باااااخاااا  ل  زااااد زدتاااات 

 شد ؟
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و م  بک آت م اخمیاری روی وا   ها داشااااااااااااااامم باشااااااااااااااام بک هوا 

 جواب داد : 

 

 _بم تو. 

 

چشاااااااااام ها   در یک آن درخشاااااااااایدتد و ق   م  در ساااااااااا زم 

 جوابک بم او داد  ا . م کم تر کوبید.تاز  تزمید  کم چم 

 

گوشم ی ل م را م کم بم دتدان گرتمم و تال  کرد  تا بزاتم 

ون شرناااد    کااام از دهااااتم بت 
ان  رقن ی قاااابااال قبویل برای جتک

 ای وجود تداشت. اما هیا وا   ٬بود شیدا کزم

 

او اما مثل م  م ذب تبود.خوشاااااااا ا  بود از شااااااااایدن جم م 

م  تداشاات و تالشر  ای کم شاااید اتمصار شااایدن  را از زبان

 برای شززان کردن ای  خوش ایل تمی رد. 
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د قااااد  ج وتر  بک آت اااام ت ااااا  خت   ا  را از چشاااااااااااااااماااااتم بگت 

 گذاشاااات و مباب م ا  ااااماد.آتبدر تزدیک کم میموان اااامم هر 

ت س های گرم  را روی شوست یخ زد  ی  ورتم ا  اس 

 کزم. 

 

یک ت ر  آزاد:تا امروز هیچوقت ایزبدر از ایز م دلیل ل  زد 

 باشم خوش ا  نشد  بود . 

 

با  ااادای آرا  تجوا کرد و زمزمم ا  ت س کشااایدن را از یاد 

م  برد.تا اااااااااااا م ی میاتمان آتبدر م دود بود کم ا  اااااااااااااس 

بان ب زد ق  م را .شزود. می رد  میمواتد بم را        دای رصن

 

ای  مرد چم میدان اات کم با هر جم م ا  چم لرز  ای بر در 

چار  ی م    اتداخت و چم آتیسااااااااااااااار در دلم و شی ر ق   بی

 بم پا می رد. 
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 : �🌺�سازی کم  دا   توب  

 ۱۸۱#پارت_ 

 

ت اهم را بم سااا    از چشااامان  گرتمم و برای آت م خود  را 

تجات دهم از کزار  رد شد  و بم سمت از آن وتع و  ا  

اساااااازد قد  برداشااااامم تا خود  را مشااااا و  جمع کردن خ س 

م هزوز هم از گوشااااااام ی چشااااااام بم او ها نشاااااااان دهم اما ت اه

 بود. 

 

همرا  با ت س خمیف  دسااات بم سااا زم ا  اااماد و هماتطور کم 

ششاااتم ا  بم خ س هاب  کم  اال در دساات داشاامم  از باالی

 ید: ت ا  می رد شرس

 

؟  آزاد: اال می وای چیکار ک ن
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سااااوال  برایم تام زو  تبود.میدان اااامم کم درمورد چم  را 

تاااد.می واساااااااااااااااااات بااادا ن تاااد کااام برای مرتااا  کردن دوباااار  ی مت 

 ا  چم تبشم ای در ش دار . 
گ
 اوتاع زتدی

 

_تال  می زم یم مدر  برای اث ات ایز م برسا  یم شیاد دو 

  خ س هاااا رو شیااادا کزم رو ااام شیااادا کزم.اگااام بموتم خکااااس ای

 خییل خوب موشم. 

 

هماتطور کم خ س ها را داخل پاکت میگذاشمم گ مم و ب د 

 ت او چرخاتد  و ادامم داد : ت اهم را بم سم

 

 _تردا هم مت   شاغ برسا  تا ای  خ س ها رو نشون  بد . 

 

 ابروها   را شرسشگراتم باال اتداخت. 
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 داشمم باشم؟آزاد:ت ر می  ن تاید  ای هم 

 

 آیه کشید  و شاتم هایم را باال اتداخمم. 

 

اا کزم.اما شاید بد ت اشم  ی اخت  ن _م  ما قرار تو ت بم چت 

 و گوشر تو خوتم   آب بد .تمیدوتم شاااااااااااااااااید بموتم یم ش 

ن بدرد ب ور   ی شیدا کزم. چت 

 

لااا  هاااا   را جمع کرد و زنر لااا  "هو " آرا  گ ااات.چزاااد 

 ید: ل صم ای س وت کرد و ب د شرس

 

 آزاد:می وای م  هم همراهت بیا ؟

 

 در جوا.  شی بم نشاتم ی م ال ت تکان داد . 
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 _تیازی تو ت.خود  از پ   برمیا . 

 

 دست ها   را در جی  ش وار  ترو برد و با گ ت: 

 

آزاد:میدوتم کم از پ ااا  برمیای.اما اگم بم  مک تیاز داشاا   

 لط ا ختک  ک  باشم؟

 

 آت ااام  ال  بااام زباااان بیاااور  پ اا  تااااخودآ ااا  ل  زااد زد  و بک 

 هایم را بم نشاتم ی تایید  رت  باز و . مم کرد . 

 

تززااا تبود  برای قوت  همیز اام میاادان ااااااااااااااامم دیگر در ای  را 

ن ق  م   اقن بود.   گرتی 

 

 آزاد برای م   اقن بود... ٬یا بم خ ارب  بزت  
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 ۱۸۲#پارت_ 

 

 ا  از 
گ
خواب بیدار  اااااابح روز ب د با شاااااادیدترن  شدرد زتدی

شاااااد .چشااااام هایم از شااااادت بی وابک مو اااااوخمزد و م ز  در 

 مرز ات جار قرار داشت. 

 

 وابم.آتبدر ت ر و تبرن ا تما  د شااااااااااا  را تموان ااااااااااامم بود  ب

م تموان مم بود      برای ثاتیم ای پ   خیا  در ش  بود ک

 روی هم بگذار . 

 

 برخالا ارصارهای او مب ن ٬ب د از  را های د شاا م با آزاد

ن  یش از  بر ایز ااام شااااااااااااااااا  را تززاااا در خااااتااام تگاااذراتم و بااام متن

دوساامان یا آشاازایاتم برو  بم او اکمیزان داد  بود  کم تیازی 

 تو ت و جاب  برای ترس وجود تدارد. بم ت
 گرابن
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ن ای   بیبت کم  با وجود ایز م خود   م و بو  از دان ااااااااااااااای 

بود   یک ت ر جز خود  و تراز   ید خاتم ا  را دارد ترسااااااااااااید 

 اما تمی واسمم خاتم ا  را تر  کزم. 

 

پشااات ای  بازی هرکیسااا کم بود ق اااد  تبط ترسااااتدن م  

ن ذهزم بود.اگر می و  است آسی ک بم م  برساتد و بزم رن ی 

اتم وجود تا االن ایزکار را کرد  بود.بزابرای  دلییل برای تر  خ

 تداشت. 

 

خاتم ا   ای  بود کم آزاد را با وجود تما  تگرابن ها   رایه

کرد  و ب ااد باام ت اات خوابم رتمم تااا شااااااااااااااااایااد بمواتم بااا چزااد 

س هایم را  یم از خود  دور کزم.   ساخت خوابیدن است 

 

کم خواب خزم  را برای دوری از چشم های دان مم  اما تمی

م  جز  کرد  بود و قرار بود تا خود  اابح بیدار تگزم دارد.و 

 تم را برند  بود.  اال تایجم ا  ای  شدرد ل ز   بود کم اما
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ون زد  و هماتطور کم خمیاز  می شاااااااااااااید    التم از ت ت بت 

را بم سمت شویس بزداش   قد  برداشمم تا دست و رونم 

 .شونم. 

 

وق   برای ماتدن و  اااااااا  اتم خوردن تداشاااااااامم.باید امروز بم 

د  ن اما ق ل از آن  ار مزم تری داشاااااااااامم کم ٬آموزشاااااااااا ا  ش مت 

ن ٬باید اتجام  میداد   بم خاتم ی برسا . رتی 

 

ن بم خاتم ی برسااااااااااا  بزرگ  ای  ا مماال تززا رتی  ن شر در چزی 

 ا  بود
گ
ن ما برساااااااااااااااا٬ترن  ری ااااااااااااااااک زتاادی ا  باام امااا برای گرتی 

ن ای  ری ک ا میاز داشمم.   پذیرتی 

 

تمیدان اااااااااااامم چرا اما تم دلم امید داشاااااااااااامم کم بمواتم در خاتم 

ی کاااااام باااااام اث ااااااات  ن ن باااااام درد ب وری شیاااااادا کزم.هرچت  ا  چت 

 ادخاهایم درمورد برسا   مک کزد و برگ برتد  ا  باشد. 
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ون زدن از خااااااتااااام بود .بااااام خااااااتم   ب اااااد آمااااااد  ی بت 
دقاااااایف 

  تااا دیر رسااااااااااااااایاادتم باام آموزشااااااااااااااا ااا  را اکالع تااارصی شیااا  داد

ن بااااا تزدیااااک ترن  آ انس تمااااا٬دهم س گرتمم و یااااک ماااااشااااااااااااااای 

 کی م و خ س هاب  کم از شاا  
ن خواساامم و سااپس با برداشاای 

 کی  گذاشمم بودمشان از خاتم خارز شد .   ق ل داخل

 

قد  بم خیابان کم گذاشااااااامم آ انس هزوز ترساااااااید  بود.ت ایه 

بااا دیاادن شزجر  هااای . اااااااااااااااماام ی باام خاااتاام ی آزاد اتااداخمم و 

ون زد   اتاااااق  تزمیااااد  کاااام امروز زودتر از م  از خاااااتاااام بت 

 است. 

 

آیه کشااااااااااااااایاااد  و بک  و ااااااااااااااا ااام بااام اتمزاااای خیااااباااان چشااااااااااااااام 

ن چزااااد دقیباااام  دوخمم.آتباااادر خج اااام داشااااااااااااااامم کاااام     همی 

 اتمصار کشیدن هم برایم س ت بود. 
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ن مورد تصر کم وارد   باا دیادن مااشااااااااااااااای 
شاتجا  ب اد از دقاایف 

 یابان شد ت س را    کشید  و ج وتر رتمم. خ

 

ن  سوار شد  و ب د از بازگو کردن آدرس خاتم ٬با توق  ماشی 

م زد  و ت  زم را از کی م بم  اازدیل ت ی٬ی برسااا  برای راتزد 

ون کشید .   بت 

 

 ۱۸۳#پارت_ 

 

توتی ی شاا  دو شیا  جدید روی  اا  م تب  . اامم بود.یک 

 دادن تاخت   تشاا ر شیا  از ساامت خاتم تارصی کم بابت ختک 

سااااااااید رایه خاتم  کرد  بود و شیا  دیگر از ساااااااامت آزاد کم میتر

 شد  ا  یا تم؟ی برسا  

 

شااااااااد  و برا   توشاااااااامم کم تورا وارد  اااااااا  م ی چمم با آزاد 

 تاز  از خاتم خارز شد  ا  و را  اتماد  ا . 
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 کویل ت شید کم شیا  ب دی ا  روی    م تب  . ت. 

 

ی ا میاز داشاااااااااا    "مواظ  خودت با  و اگر  ن بم م   بم چت 

 ختک بد "

 

بااا خواتاادن شیااام  تاااخودآ ااا  ل  زااد کوچش روی لاا  هااایم 

ن یک  "باشم"ی کوتا  اکم ا شکل گرتت.در جوا.  بم توشی 

ت اهم ٬کرد  و ب د با قرار دادن دوبار  ی گوشر داخل کی 

ون دوخمم...  ن بم بت   را از شزجر  ی ماشی 

 

   

                                   *** 
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ن مبابل خمارت برسااااااا  کرایم را ٬ساااااااخ   ب د با توق  ماشاااااای 

 شرداخت کرد  و شیاد  شد . 

 

 بک آت ااام قاااد 
بردار  همااااتجاااا ا  ااااااااااااااامااااد  و بااا  برای ل صااااب 

تردید بم خمارت ت ا  کرد  و سااااااااپس ت س خمیف  کشااااااااید  و 

 قد  هایم را بم سمت ج و سوا داد . 

 

دن د   مم ی آی ون اتمصار کشید  پشت در ا  ماد  و با ترر

 در برایم باز شود.  تا 

 

ب د از گذشاااااااااات چزد ل صم در ٬اتمصار  خییل کو  ت شااااااااااید

 داخل  یاط بزرگ خمارت گذاشمم. باز شد و م  قد  بم 

 

ت ااااهم در هماااان وه اام ی او  روی خااادممکاااری کااام از خاااتاام 

ن پ م ها بم ساااااااااااااااممم قد   ون زد و با پشاااااااااااااااات ش گذاشااااااااااااااای  بت 

 برداشت ثابت ماتد. 
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تزدیااک تر کاام رسااااااااااااااایااد ل  زاادی ت ون م داد و بااا خو  روب  

 گ ت: 

 

 _سال  خاتم.خو  اومدی . 

 

 در جوا.  ل  زد کوچش زد  و گ مم: 

 

ن  دارن؟  _ممزوتم.برای دیدن آقا برسا  اومد .داخل ترر

 

 تورا ش  را بم نشاتم ی م ال ت تکان داد. 

 

ن  .ام _آقا همی  ن ون رتی  ن چزد دقیبم ی شو  از خوتم بت  ا گ ی 

 زود برمیگردن.شما ب رمایید داخل. 
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 کااام باااا شاااااااااااااااایااادن جوا.  روی لااا  هاااایم تب  
گ
ل  زاااد بزری

بود.ظاهرا شااانس امروز با م   . اات خارز از اراد  و اخمیار 

یار بود.تبودن برساااااااااااااااا  در خاتم     برای چزد دقیبم بم م  

ای  تر ااااااااااااااات را میداد تا بمواتم را ت تر در خاتم ا  ش و 

 م. گو  آب بده

 

 _باشم.پس م  داخل مزمصرشون میموتم. 

 

گ مم و خاادممکااار بااا ل  زاادی در تاااییااد  رتم ش تکااان داد و 

 م کرد. سپس بم سمت خاتم هدایم

 

 ۱۸۴#پارت_ 

 

 

 هردو بم سمت ساخممان خمارت بم را  اتمادیم. 
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با ورودمان بم خمارت خدممکار هماتطور کم بم سمت سال  

چم توع توشاااایدبن میل دار  پذیراب  هدایمم می رد شرسااااید کم 

ی ا میاز تدار  از او خواسااااااااااااامم تا  ن ن ایز م بم چت  و م  با گ ی 

 ت اشد. م  ار  برسد و تگران م  ب

 

با دور شااادن خدممکار و تززا شااادتم در ساااال  ٬ثاتیم هاب  ب د

 بک هدا هماتجا روی م ل نشااااااااااااا ااااااااااااامم و بم 
پذیراب  ل صاب 

 اکراتم ت ا  کرد . 

 

ماات تااا ب زمم او  از کاادا  ق ااااااااااااااادرون ذهزم در تال  بود  

 ای  خاتم ی بزرگ باید ج ت و جونم را آغاز کزم. 

 

ی را  ن در خاتم ا  شززان تگم  م ااااااااا ما اگر برساااااااااا  قرار بود چت 

س ٬دارد  کردن  از جاب  ماتزد ساااال  کم در دسااات 
برای م فن

 تما  خدممکارها بود اسم اد  تمی رد. 
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وع بزابرای  ا مماال باید ج ااااااااااات و جونم را از اتا ا ها   شر

 می رد . 

 

ن شاااااااااااااااد  ٬شاتجا  پس از گذشااااااااااااااات ل صاب   زمابن کم مطمی 

از روی م ل  خدممکار قرار تو ااااااات بم ساااااااال  برگردد آه ااااااامم

ت ا  م ماکاتم ای بم اکراا اتداخمم و ساااااپس با ٬ب زد شاااااد 

قد  هاب  ب زد اما بک  اااااادا بم ساااااامت را  پ م ای کم بم ک بم 

 ی دو  خاتم مزمیه موشد دوند . 

 

رتمزم از پ م ها توجزم بم در . ااامم ی چزد اتاق  کم در اال با ب

 راهرو وجود داشااازد ج   شااد.ج وتر رتمم و پس از ل صاب  

ن اتاااا را ٬دسااااااااااااااااات و شزجاام تر  کردن بااا تردیااد در تزااایاات اولی 

 اتم اب کرد  و با چرخاتدن دسمگت   وارد اتاا شد . 

 

 و کویل ت شااید تا ب زمم قد  بم داخل اتاا ل اس های تییل

 برسا  گذاشمم ا . 
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ی بم جز راا  های ل اس مرداتم و زتاتم  ن دور تا دور اتاا چت 

شاااااان مم  ش بم بر  ردی  ک   ها و ٬ساااااا  بودتدای کم بوشااااات 

کی  های رت ارتگ تییل و چزد کشاااااااو کم ا مماال داخ شاااااااان 

ی جز   ک ااااااااااااااایون خیزااااک و ساااااااااااااااااااخاااات و کراوات وجود  ن چت 

ی بم چشم تیم خورد.  ن  تداشت چت 

 

ای  ها ل اس های تییل نشاااااااااااااااان میدادتد کم او ر تما  خالو  ب

بزابرای  امکان تداشااااااات ٬زناد بم ای  اتاا رتت و آمد داشااااااات

ی را در ای  اتاا شززان تگم دارد. کم ب ن  رسا  ب واهد چت 

 

 التااام آیه کشااااااااااااااایاااد  و از اتااااا خاااارز شااااااااااااااااااد .زماااان زناااادی 

تداشامم.هرل صم مم   بود برسااا  بم خاتم برگردد و مچم را 

 د. بگت  
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اتاااا دو  کاام اتم اااب کرد  اتاااا خوا.  بود.در مرکز اتاااا 

خ وب  ا  اااااااااماد  و ت اهم را بم اکراا چرخاتد .اتاا ن ااااااااابما 

یک  مد کوچک ٬بود و بم جز یک ت ت خواب کیزگ سااااایز

یاااک آیزااام روی دیوار و یاااک ق  اااااااااااااااااام باااا ت اااداد ٬کزاااار ت ااات

ن خاااا  دیگری در  وجود  اتگشااااااااااااااااات شااااااااااااااامااااری کمااااب چت 

 تداشت. 

 

ی کماب ها قد  برداشاامم.تک ت شااان را در ق  اام  بم ساامت

ی شیدا  ن دساااااااااات گرتمم و ورا زد  تا شاااااااااااید ال بم ال شاااااااااان چت 

 شم بک تاید  بود. اما تال ٬کزم

 

ن پات    را هم  روی زاتوهایم نشااااا ااااامم و داخل کشاااااوهای مت 

ی شیدا ت رد . ٬بازرش کرد  ن  اما آتجا هم چت 

 

یم ب زد دیگر داشااااااااااامم  التم موشاااااااااااد .خ ااااااااااا ک از روی زاتوها

 ون زد . شد  و با قد  هاب  ب زد از اتاا بت  
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ی در ای  خااااااتااااام شززاااااان ت رد  بود کاااام  ن ی  ن واق ااااا هیا چت 

 بمواتد شتجن برای م  باشد؟

 

ی شاابیم یک ن اا م ی دیگر از خ س هاب  کم برای 
ن مثال چت 

ی را در  ن ن چت  م  ترسااااااااماد  شااااااااد  بودتد.اگر میموان ااااااامم چزی 

مااادر  م کم تری برای اث اااات  ای  خااااتااام شیااادا کزم دیگر بااام

  را هایم ا میاز تداشمم. 

 

بار ایا ار وارد اتاا تمرنا  شاااااااااااااااد .اتاق  کم شو  از ای  یک 

دیگر هم قد  بم آن گذاشاااااااااااامم بود .در همان شاااااااااااا  مزمابن 

وع تماا  رتماارهای خجیا  و تااااااااااااااااد و  کاذاب  کام تبطام ی شر

 تبیو برسا  بود. 

 

کم   ل صم ای ت  ل کرد  و ساااااااااااااااپس بم سااااااااااااااامت ق  ااااااااااااااام ای

برداشااااااااااااااامم.مباااابااال  جوایز  را در آن تگااام داری می رد قاااد 
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ما     ق  م ا  ماد  و با دقت ک بم ها را از تصر گذراتد .ا

ن مشااااااااااااااا وی کاااااام توجزم را ج اااااا  کزااااااد وجود  آتجااااااا هم چت 

 تداشت. 

 

تاامیداتم قد  بم خب  برداشمم.اشا ا  ت ر کرد  بود .تت   

از آبن بود  م اااااامبیما بم ساااااازگ خورد  بود.برسااااااا  باهو  تر 

 کم ت ر  را می رد .دست  م گرتمم بودم . 

 

 التم آیه کشاااید  و چشااام هایم را چرخاتد .امکان تداشاات 

ن ک ی شیدا کزم.برساااااااااا  ت ر همم چت  ن م بمواتم در ای  خاتم چت 

 را کرد  بود. 

 

 ۱۸۵#پارت_ 
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ن اتکاااار تااااامیاااداتااام بود  کااام ت ااااهم در یاااک ل صااام  درگت  همی 

ز کزجز دیوار خودتماب  روی گوشر موباییل کم روی 
ن ساااااطح مت 

 می رد ثابت ماتد. 

 

ابروهاااایم را در هم کشااااااااااااااایااااد  و دقیش تر ت ااااا  کرد .در یاااک 

کورسااااااوی امیدی در ق  م روشاااااا  شااااااد.گوشر برسااااااا  ل صم  

 بود. 

 

ن دوند  تا  تورا م اااااااااااات  قد  هایم را کج کرد  و بم ساااااااااااامت مت 

گوشر را بردار .بم کرز ا مباتم ای امید داشااااااااااااااامم کم گوشر 

ن دیگری تداشااااااااامم ا  ق  ل اثر اتگشااااااااات یا پ ااااااااااوورد یا هرچت 

باشاااد.اما زمابن کم گوشر را در دسااات گرتمم و  ااا  م ا  را 

 کرد  تما  امیدهایم با خا  ی  ان شد. روش   

 

بااا خ ااااااااااااااا اااتواات لاا  زنرنزم را باام دتاادان گرتمم و گوشر را در 

 دسمم چرخاتد . 
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شااااک تداشاااامم کم ای  گوشر میموان اااات م زن اشار برسااااا  

شااد.کم اگر خو  شااانس بود  و میموان مم بم اکالخات  با

ن ت یت  می رد دس ش شیدا کزم ا مماال همم چت 
 . ت 

 

دن تااااااگزااااابن گوشر در دسااااااااااااااامم بااااام اتکاااااار  پااااایااااان زتاااااگ خور 

ن اتداخمم و چشااااااام بم  ااااااا  م ی ب شاااااااید  .تورا ت اهم را پایی 

 گوشر دوخمم. 

 

 " پشت خط بود. Sیک ت ر با اسم ذخت   شد  ی "

 

 ا  درهم کشااید  شااد.ای  تا  ذخت   شااد  ی تاخودآ  چزر  ا 

تمی رد.چرا م    یا م م ار ا  اس خوبک بم وجود  البا 

 تام  را  امل ذخت   ت رد  بود؟
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گوشر  مااااکاااان در  اااا  زتاااگ خوردن بود و  س کزجکااااوی 

 شدیدتر از هموشم در وجود  ش  م می شید. 

 

ماتد  میان دورایه جواب دادن بم تماس و جواب تدادن  

خوردن  بود  و میدان ااااااااااااامم کم هرل صم مم   اسااااااااااااات زتگ

 .باید دست   جز اتد . ت    قطع شود 

 

شاتجا  ت اااااااااامیمم را گرتمم.ت س خمیف  کشاااااااااید  و شو  از 

آت م ت    قطع شااااااود گونزم ی پاسااااااخ را لمس کرد  و گوشر 

 را تزدیک گوشم تگم داشمم. 

 

 شیچید.   دای ک  کار و خ  ک زتاتم ای بالتا  م در گوشم

 

_الو؟چرا جواب تمیاااادی تو دو سااااااااااااااااااااخماااام دار  بزاااات زتااااگ 

؟ تم؟کجاب 
ن  مت 
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مم خشاااااااااااکم زد  بود.آتبدر شاااااااااااوکم شاااااااااااد  بم م زای واقیع   

بود  کم     قادر بم باز و . اااامم کردن پ   هایم تبود .ای  

زن دیگر چم کیس بود؟چم ن ب   با برسا  داشت کم ایزبدر 

د؟ ن  را ت با او  را مت 

 

ی خ اا ک ا  دوبار  در گوشاام البن شااد  ااداساا وتم کم کو 

 شیچید. 

 

بن برساااااااا ؟بازی را  اتداخ   با  ن م ؟یا کیسااااااا  _چرا  را تمت 

؟  شوشمم و تمیموبن  را بزبن

 

لرز  دسااااااااات هایم با هر  ال  کم از دهان زن خارز موشاااااااااد 

شاادیدتر موشاادتد.ای  زن چکار  ی برسااا  بود؟م شااوقم ا  

یزبدر خودمابن بود؟اگر تم پس چرا ل    اااااااااااا  ت کردن  ا
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 برسااااااااااااااااا  ختک 
گ
بود؟ا اااااااااااااااال آیااا تییل از وجود ای  زن در زتاادی

 داشت؟

 

م باید چکار کزم.تمیدان ااامم کم باید بم سااا وتم ماتد  بود  ک

سااااااااااااااام کاام او کو اااااااااااااااات و چام  ادامام دهم یااا ده  باااز کزم و بتر

ن اااب   با برساااا  دارد؟کم چرا برساااا  را بم اسااام کوچک  ااادا 

تد؟کم چرا اسم  در ت    ب ن " مرموز سیو Sرسا  با یک "مت 

 شد  است؟

 

ن   ال    را اما شو  از آت م بمواتم ت ااااااااااااااامیم بگت   یا کوچ ت 

شااااااااااااایدن  ااااااااااااداب  از پشاااااااااااات ش ق  م را برای ٬بم زبان بیاور 

 ل صم ای از تویدن اتداخت. 

 

 تییل:آبجک خزان؟

 

 ۱۸۶#پارت_ 
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خشااااکم زد  بود.اتمصار شااااایدن  اااادای هرکیسااا را داشااامم بم 

تییل دیگر ایزجاااا چااام  اااار داشااااااااااااااااات؟از کجاااا  جز تییل.ا اااااااااااااااال 

بود؟بااااایااااد...بااااایااااد چاااام  ااااار ا شیاااادا   شااااااااااااااااااد  بود؟از ی ایزجاااا

 می رد ؟

 

گوشر  ماکان در دساااااااااااااامم بود و جراب  برای ش چرخاتدن در 

خود  شیدا تمی رد .خجی  بود کم  اال زن پشاااااااات خط هم 

سااااااااااا وت اخمیار کرد  بود و دیگر      ااااااااااادای ت س ها   

سی  د. هم بم گو  تمت 

 

بااااایااااد باااام خود    آمااااد .بااااایااااد زودتر خود  را جمع و جور 

تییل را بم شاک و تردید ت زداز .ت اید گوشر برسا   می رد  تا 

را در دساااااااااامم میدید و ت اید از وجود زبن کم پشاااااااااات خط بود 

دار موشاااااااااااااااااد د  ٬ختک  کاام باام هونا  بر تتک
 ااداقاال تاام تااا زمااابن

 بود . 
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یل گوشر را از ای  بود کم آه ااااااااااااااامم و دور از چشااااااااااااااام های تی

 ا قطع کرد  و ب د هماتطور کمتماس ر ٬گوشاااااام تا اااااا م داد 

تال  می رد  م فن تگز  دار  روی پاشاااااااازم ی پا چرخید  

 و بم سمت تییل برگشمم. 

 

چشاااااام هایم با دیدن او کم با  ولم ای تاپو  ساااااا ید رتگ و 

 ولاام ی دیگری کاام باام موهااا   شیچیااد  بود در چزااارچوب 

گراتم ت اهم می رد بم م زای واقیع در ا  ااااماد  بود و شرسااااشاااا

   مم چزارتا شدتد. 

 

 تا پا   را از تصر گذراتد .ای  دیگر چم ش و هاز و واز ش 

وتااااااااااااااایع بود؟چرا تییل با  ولم در خاتم ی برسااااااااااااااااا  شرسااااااااااااااام 

د؟ی  ن شاااااااااا  را ایزجا گذراتد  بود؟یا ت زد دیگر  امال بم  ن مت 

 کزااد 
گ
؟تاام ای  ایزجااا تباال مکااان کرد  بود تااا بااا برساااااااااااااااااا  زتاادی
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ن اجاااااااااز  ای  ن خاااااااااتاام اباااااااادا چاازاای  مااماا اا  تاابااود.پاااااااادر  و ماازاای 

 پس چرا... تمیدادتد. 

 

؟  تییل:آبجک خزان؟خوبک

 

شااااااااااایدن  اااااااااادا   تاخواساااااااااامم بم اتکار  مزر پایان کوبید.بک 

آت م ت ر کزم ل  هایم را از هم تا ااااااااااااا م داد  و با  اااااااااااادای 

 آرا  شرسید : 

 

؟  _تو ایزجا چیکار می  ن

 

 داخت. ا   را مم ج  باال اتخزدید و همزمان ابروه
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ساااااااااام ها تییل:در واقع ای  مزم کم باید ای  سااااااااااوا   رو ازت بتر

؟ ی اومااادی کااام م  مموجااام  آبجک خااااتم.ایزجاااا چیکاااار می  ن

 نشد ؟

 

راسااااااااااااااااات میگ ااات.ای  دیگر چااام ساااااااااااااااوایل بود کااام شرسااااااااااااااایاااد  

بود .ایزجااا خااااتااام ی شاااااااااااااااوهر  بود و بودن  در ای  خاااتاام 

.ای  م  بود  کم باید جاب  برای ساااااااااااااااوا  و جواب تداشااااااااااااااات

رای ایزجاااا جواب میاااداد .ای  م  بود  کااام باااایاااد بزااااتااام ای ب

 بودتم دست و پا می رد . 

 

آه اااااااااااامم و م ماکاتم با دساااااااااااا   کم پشاااااااااااات  مر  شززان کرد  

ن قرار داد  و ساااااااااااااااپس بااااا  بودم  گوشر را روی ساااااااااااااااطح مت 

 ل  زدی ت زیع جواب داد : 

 

کاام _خییل وقااات تو ااااااااااااااااات کااام اومااد .خاادممکااار بزم تگ اات  

ن از دیدتت ت ج  کرد  .برای همی   . ایزجاب 
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گذاشاااااااااات و وارد اتاا شاااااااااااد.دسااااااااااات ها   را بم قد  ج وتر  

ساااااااااااااااماات  ولاام ی دور موهااا   برد و هماااتطور کاام از روی 

د جواب   ولم موها   را ماسااااااا  میداد تا رکوباشاااااان را بگت 

 داد: 

 

ی تییل: مو  بود  ن ن بزاااات تگ ماااام.چت  .ا مماااااال ب اااااکر همی 

 ی ایزجا؟شد  کم اومد

 

چزدان  ساااااااااااوال  اتاااااااااااطرابک کم در ق  م رخزم کرد  بود را دو 

کرد.شوسااااااات خشاااااااک شاااااااد  ی ل م را  رن ااااااااتم جوند  و در 

تزایت پس از ل صاب  سااااااا وت د  دسااااااا   ترن  بزاتم را برای 

 بم زبان آوردن اتم اب کرد . 

 

ساااااااااااام.از ب ِد بد شاااااااااااادن  _اومد  بود   الت رو از برسااااااااااااا  بتر

 شمم.تگران بود .  الت دیگم ازت ختک تدا
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ردید پ   ها   دست ها   را از روی  ولم برداشت و با ت

 را باز و . مم کرد و گ ت: 

 

تییل:خاا  چرا بزم زتااگ تزدی قربوتاات بر ؟الع باام خودت 

 ز مت دادی ای  همم را  رو بیای تا ایزجا. 

 

 در جوا.  ل  زد خ  ک و کوچش زد  و شی تکان داد . 

 

س خارز بود.  _بزت زتگ زد .اما گوشوت  از دست 

 

 شرسید:  گوشم ی ل  ها   را کج کرد و دوبار 

 

 تییل:خ  چرا بم برسا  زتگ تزدی؟
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 ۱۸۷#پارت_ 

 

 

 التم و خ ااا ک از سااااوا  های بک پایان  اتگشااات هایم را بم 

ی ااادیگر شیا و تااااب داد .چرا امروز ساااااااااااااااوا  هاااای ای  دخت  

تماااا  تاااداشاااااااااااااااازاااد؟چزاااد بزااااتااام ی دیگر باااایاااد ج ااات و جور 

 ی رد  تا قات   کزم؟م

 

 _خ  چون... 

 

اما م  تمون ااااااااااااااامم ٬زتگ زدن تییل جان_برساااااااااااااااا :بم م  هم 

 جوا.شوتو بد . 
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شیچیدن  اااااااادای تاگزابن برسااااااااا  در اتاا باخ  شااااااااد تا هردو 

ت رمان همزمان ش بچرخاتیم و بم او کم در آساااااااااااااااماتم ی در 

 اتاا ا  ماد  بود خت   شونم. 

 

دتیااا ات ااار کاام باام ی  ااار  باام بااا دیاادن  تمااا  اتر ی هااای مزفن 

د  را شر کردتد.از ی بم جم مان مم هجو  آوردتد و وجو سااااام

 شیوسمم بود کم مموجز  نشد  بود ؟

 

ن م  و تییل چرخاتد و ب د  با ل  زد م  ن داری ت اه  را بی 

ج وتر آمد و وارد اتاا شااااد.بک آت م ت اه  را از روی چشاااام 

رداشت و در تزایت های م  بردارد م مبیما بم سممم قد  ب

 کزار  ا  ماد. 

 

سااااااااااااامت  مر  برد برای یک ل صم بک اراد  دساااااااااااااا  را کم بم 

 خود  را کزار کشید . 
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خ س ال م م از ت اه  شززان تماتد.توشااااااااااااااا زدی زد و ب د 

ن دراز کاااارد و گااااوشر ا  را  دسااااااااااااااااااااااا  را باااااااام سااااااااااااااااااماااااااات ماااات 

برداشاااااااااات.ت اه  را بم سااااااااااامت تییل چرخاتد و با تکان دادن 

   ادامم داد: گوشر کزار  ورت

 

رو خوتم جا  برساااااااااااااااا :تمون ااااااااااااااامم جواب بد  چون گوشااااااااااااااایم

ن هم خزان خاتم ز مت کشاااایدن و  گذاشاااامم بود .برای همی 

س .   تا ایزجا اومدن تا  ا  خواهر یش یدوتم شوتو از م  بتر

 

و ب د ت اه  را دوبار  بم چشاااااااام های م  دوخت و با ل  ن 

 کم آشکارا بوی کزایم میداد اتاتم کرد: 

 

 ست می م خزان خاتم؟ :در برسا

 

دور از چشاااااااااام تییل ابروها   را با خ اااااااااا اتوت ت اه  کرد . 

برایم باال اتداخت و چشااااااامش ت ون م داد.ات ار کم با ت اه  
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میگ اااات خودت میاااادابن کاااام مجبوری  را هااااایم را تاااااییااااد 

 چار  ی دیگری تداری. ٬ک ن 

 

 التم آیه کشاااااید  و در تزایت ش  را بم تاچار بم نشااااااتم ی 

 یید تکان داد . تا

 

بم تییل ت ا  کزم و بم  چبدر دلم می واست کم در آن ل صم

واق ا ٬او بگونم کم چشااااااااااااااام هایت را باز ک  و خوب ت ا  ک 

تمیبی ن کم یک جای  ار شاااااااااااااااوهرت خجی  می زگد؟کم یک 

 اساااااااام ای زنر تیم  اساااااااام ا  اساااااااات؟تمیدابن کم بم جز تو با 

 یک زن یا ا ال شاید چزد زن

؟  جی   بااا م  را تیمط اسااااااااااااااااات؟رتمااار خدیگر در ارت ااا بی ن

 ای  اتداز  کور شد  ای؟ ی  ن تا 

 

دلم می واست میموان مم خ س هاب  کم در کی  داشمم را 

مباااباال چشااااااااااااااام هااا   تکااان دهم و بگونم کاام خوب باام ای  
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اااااااا تمامشاااااااااان مرد م بوبت اساااااااااات ت ا   خ س هاب  کم مبصا

 ات ک .ت ااااا  ک  و ب زم کاااام ای  مرد ت ااااایااااد جاااااب  در ز 
گ
تاااادی

 داشمم باشد.ت ا  ک  و بم خودت بیا. 

 

اما تمیموان ااااااااااااامم.تمیموان ااااااااااااامم چون هزوز زمان  ترساااااااااااااید  

 بود.بزابرای  تاچار بم س وت بود . 

 

 ۱۸۸#پارت_ 

 

 تییل:گوشر رو چرا خوتم جا گذاش   آقای تراموشکار؟

 

شاااااااااااااااایدن  اااااااااااااااادای شر از خزد  ی تییل تبطم ی پایابن را در 

گذاشااااااااااااااات.ش  را چرخاتد  و بم او   اتمزای خط اتکار  بم جا 

 بم برسا  ت ا  می رد چشم دوخمم. کم با خشش و ش
گ
 ی مش
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ق   ای  دخت  آتبدر زال  و پا  بود کم موشااد هر درویعن را 

 بم را    بم وجود  تزرنش کرد. 

 

برسااااااااااااااااا :آخم بز  تیاز تداشااااااااااااااامم قربوتت بر .تو کم  مو  

تاام.برای ٬بودی ن ن جز تو هم کاام کیسااااااااااااااا باام م  زتااگ تمت  همی 

دم  با خود .   تتک

 

 کم ا مماال چشااااام های تییل آشاااااکارا ب
گ
را زدتد و ل  زد بزری

میموان ااات گوتم ها   را ساااورات کزد روی ل  ها   تب  

 . ت. 

 

مبابل چشاااااااااام های م  بم برسااااااااااا  تزدیک تر شااااااااااد و با   بم 

روی شزجاام ی پاااهااا   ٬کردن دساااااااااااااااات هااا   دور بااازوی او

گوتم ا  بم جا گذاشت   ا  ماد و بوسم ای آرا  و کوتا  روی

 و گ ت: 
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 چبدر خاشبمم دیگم جزاب  امکار؟ تییل:میدوبن م 

 

برساااااا  در جواب ل  زد کوچش کم بم چشااااام های م  واقیع 

تبود ت ونل تییل داد و ب د از گوشاااااااااااام ی چشاااااااااااام بم م  ت ا  

 کرد تا خ س ال م م را ببیزد. 

 

 ک و م  با شیدا کردن ت ا  شززابن ا  روی خود   التم و خ 

اتاا خت    چشااااااااااااااام هایم را چرخاتد  و بم تبطم ی دیگری از 

 شد .ای  مرد یبیزا ق د دیواتم کردن مرا داشت. 

 

باارسااااااااااااااااااااااا :باازاات   بااری و زودتاار مااوهااااااااات رو خشااااااااااااااااااااااک کاا ن 

خونز .موهااااات خوس باااااشااااااااااااااا  مم زاااام دوبااااار  خاااادای ت رد  

.میدوبن کم مزم کاقت دیدن  ا   ی و اذیت شر شدرد بگت 

 بدت رو تدار . 
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تییل جواِب جم م ی بم ظاهر خاشاااااااااااااااباتم ا  آرا   خزد  ی

بود.دست ها   را از دور بازوی برسا  باز کرد و قد  از او 

 تا  م گرتت و با چرخاتدن ت اه  بم سمت م  گ ت: 

 

 و یم تزجون چاب  
ن تییل:آبجک خزان تا تو با برساااااااااااا  بری پایی 

ب وری مزم موها  رو خشک کرد  و اومد  شوشمون.ب د  

 . ت در اخمیارتم.  دیگم در 

 

را بم نشاااااااااااااتم ی تایید  رت  باال و ل  زد کوچش زد  و ش  

ن  ن برد .با مزربابن دسااااااااا   بم بازونم کشاااااااااید و ب د با گ ی  پایی 

ایز اام خییل کول  تمیاادهااد از اتاااا خااارز شااااااااااااااااد و م  را بااا 

 برسا  تززا گذاشت. 

 

ون زدن  از اتاا ت اهم بالتا ااااااااااا م بم سااااااااااامت برساااااااااااا  ٬با بت 

رای او هم ات ار کم تما  ای  مدت مزمصر تر ااااا   بچرخید و 
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تززا ماتدتمان بود  باشااااااد ل  زدی زد و بم چشاااااام هایم خت   

 شد. 

 

 برسا :را  ام کردی خزان خاتم. 

 

ن هم باخ  شاااااد  ن و شر از تم ااااا ر بود.همی  ل ا  ک زم آمت 

 تا ل  هایم را جمع کزم و با ل  ن خشک و شد بگونم: 

 

 ا بزتم. _اومد  ایزجا تا باهات  ر 

 

بااااااااا تکااااااااان دادن  ابروهااااااااا   را باااااااااال اتااااااااداخاااااااات و همزمااااااااان

 زنرل  "هو " آرا  گ ت شو  از آت م بگوند: ٬ش 

 

برساااا :اون  کم مشااا  ااام.اما ایز م شخود پاشااادی اومدی 

توی اتاااااا تمرنزم یکم خجی اااام.میاااادوبن کاااام خوب تو ااااااااااااااااااات 
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همیزجوری شزد  وارد خوتم ی آدما .یسااااااااار و در تبودشاااااااااون 

.خ و ا اگم اون خوتمتوی اتاا هاشو  خوتم ٬ن ش  ب یسر

 خواهر آیزد  ت باشم.  ی شوهر 

 

 ۱۸۹#پارت_ 

 

 رت  بک اغراا غااااات مت   کرد.از کجااااا تزمیااااد  بود کاااام باااام 

 اتاا ها   ش  کشید  بود ؟چطور مچم را گرتمم بود؟

 

بزاا دهاتم را آه ااااااااااااااامم ترو خورد  و تال  کرد  تا با باالتر 

ن چاتم ا  خود  را آ  را  و خونرد نشان دهم. تگم داشی 

 

داشمم توی اتاقت ش  می شید ؟م   _چرا ت ر می  ن م 

 تبط دت ا  شویس بزداش   میگشمم. 
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 رتم خزد  ی دتدان تماب  را روی ل  ها   شااااااااااااکل داد.از 

همان خزد  هاب  کم ات ار ترناد می شااید "ساایع در گو  زدن 

 چم کیس داری؟"

 

ترو بردن یش از دساااااات ش  را  یم روی شاااااااتم کج کرد و با 

 جواب داد:   ش وار  ها   داخل جی

 

برساااااااااا :تالشااااااااات برای گو  زدتم قابل ت  ااااااااا زم خزان.اما تو 

خوب میدون    کم توی ای  اتاا هیا ٬ق ال هم ایزجا بودی

 مگم تم؟٬شویس بزداش   وجود تدار 

 

ت اه  را بم ساااااااااااااامت ٬و ب د برای ل صم ای کوتا  م   کرد

تک تک ک بم ها را با دقت از ٬دق  ااااااااااااااام ی جوایز  چرخات

گذراتد و سااااااااااااااپس با ل  زدی کوچک اما م  ن دار ادامم تصر  

 داد: 
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برساااااااااااااا :و بیا ا اااااااااااااال در مورد ایز م چطور ترتو  جوایز  رو 

بزم رن    و ب د  تاشاااااایاتم تال  کردی ش جای اولشااااااون 

بارشااااااااااااااااون گاردوبن با اااااااا  تا اازایام و خاودمون رو خ ااااااااااااااااماااااااام 

 باشم؟٬ت زیم

 

د  دن  بیبت دیگر تاین مم کم اتکار کر در آن ل صات میدا

ای تداشاااااااااااات.برسااااااااااااا  مچم را گرتمم بود و اتکار  را ها   

دیگر بک م  ن بود.ای  بود کم در تزایت آیه کشاااید  و ایا ار 

بک آت ام بزااتام ی دیگری بام زباان بیااور  دساااااااااااااااات بام سااااااااااااااا زم 

 ا  ماد  و یک تای ابروهایم را برا   باال اتداخمم. 

 

 ا برای ل صاب  تر ای کم ل  ها   ر  خ س ال م م  خزد 

کرد  بود دوبار  برگرداتد.هماتطور کم می زدید زبان  را بم 

دیوار  ی داخیل گوتم ا  تشااار داد و سااپس چشاام ها   را 

تزگ تر کرد و همزمان با تکان دادن دست ها   کزار بدن  

 شرسید: 
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ی برای شززان کردن  ن برسا :خزان تو واق ا ت ر می  ن م  چت 

ی٬ر ؟یاااا تااامدا ن برای شززاااان کردن  ا اااااااااااااااال بیاااا بگیم واق اااا چت 

اماااا ایزجاااا؟توی ای  خوتااام؟جااااب  کااام تییل تبرن اااا ٬وجود دار 

تما  روزها  رو تو  میگذروتم؟از تصر تو م  تا ای  اتداز  

 ا مبم کم ب وا  ایزکار رو اتجا  بد ؟

 

بک توجاام باام  را هاااب  کاام شاااااااااااااااااایااد خییل اشاااااااااااااااا ااا  باام تصر 

ساایدتد ش   موباییل  را روی شااااتم کج کرد  و ت اهم را بمتمت 

 کم هزوز هم در دسا  تگم داشمم بود دوخمم. 

 

ی کم داری شززان  می  ن توی خوتم  ن _ ش با تو م.شاید چت 

ت ت اشااااام.شااااااید جاب  شززان  کردی کم بموبن هموشااااام توی 

دور از چشم همم ی ٬دسات تگز  داری.دور از چشم تییل

 دتیا. 
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 ۱۹۰#پارت_ 

 

ر  ت ر کردن ا بک آت ااااام     تیاااااازی بااااام دوباااااا رتم ر مزصور 

داشاااامم باشااااد مموجم شااااد.تورا ت اه  را بم ساااامت موبای   

چرخاااتاد و پس از ت  یل کوتاا  تورا ق اال  ااااااااااااااا  اام ا  را بااز 

ی را چک کزد.  ن  کرد تا چت 

 

کویل ت شاااااااید کم  الت چزر  ا  آشاااااااکارا ت یت  کرد.مجددا 

بم چشااااااااام هایم  ش  را باال گرتت و همزمان با خت   شااااااااادن

 ل  زد خ  ک زد و گ ت: 

 

برساا :بزت یاد تدادن کم دسات زدن بم گوشر آد  ها بدون 

 اجاز  شون  ار اشا اهیم؟

 

ی زد  و ابروهایم را باال  ن در جوا.  توشاااااااااااا زد تم اااااااااااا ر آمت 

ن وتاااااااااااااااع و  ااا  آشااااااااااااااا ماام ای کاام تال   اتااداخمم.دیاادن همی 
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ن شااااااااااااو  یک  می رد شززان تگز  دارد برایم  اقن بود تا مطمی 

 جای  ار  می زگد. 

 

؟بم تو یاد تدادن وق   زن داری ت اید شززابن با یم زن _تو  سر

؟  دیگم در ارت اط باشر

 

 اا  م ی گوشر ا  را خامو  کرد و  ش بم جات  جواب 

 داد: 

 

جوها  خاتم  برسااااااا :م  یم اسااااااماد موسااااایف  ا  خزان.اکتت هتن

ن و شاااااااااا  م ایجاب می زم کم  م و بو  باهاشااااااااااون در  ه اااااااااای 

خییل خوب میدوتم و  ااااااااااااد در  اط باشااااااااااااام.و تییل ای  رو ارت

ایط مشاکیل تدار .تمی زمم هدتت از شرسیدن   اد با ای  شر

 ای  سوا  ها چیم. 
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 رت  بک اخمیار باخ  بم خزد  اتمادتم شااااااااد.ای  مرد واق ا 

ن تصت  تداشت.   در ق م شاب  و دروغ باتی 

 

جوهات تو رو ی  ن اساااامادشااااون رو ٬_خج .پس همم ی هتن

ت ؟تاااا  باااا  ن ای  اتاااداز  بااااهااااشاااااااااااااااون  اسااااااااااااااام کوچیاااک  ااااااااااااااااادا مت 

؟مطما ن تییل از ای   ااااااااااااااامیمیااات بو  از اتاااداز  تون  را   

ختک دار ؟ی  ن می وا  بدوتم اگم االن بر  و ای  موتاااوع رو 

 باها  درمیون بذار  باخ  تارا مو  تموشم؟

 

قد  ج وتر گذاشااااااااااااااات و بم م  تزدیک تر شااااااااااااااااد. اال دیگر 

جا   را بم ی چزر  ا  اتماد  بود و ماسااک بک ت اوب  از رو 

 تشوی  و اتطرابک آشکار در چشم ها   داد  بود. 

 

برساااااااااااااااا :هدتت از ای   را ها چیم خزان؟می وای چیکار 

؟می وای بری و یم مشت مزخرا کم تمامشون ساخمم  ک ن

ی ذه  شاااااااااکا  خودت  رو ت ونل تییل بدی تا شااااااااااید بموبن 
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؟از خااراب    رابااطاااااااام   بااااااااا ماا  رو خااراب کاا ن
گ
کااردن زتاااااااادی

   ت موشم؟خواهرت سر ت 

 

ااد و بک ت اوت بم چشااام ها   آشاااوب  خت   شاااد  و  خونرا

ل  زاااااااادی زد .دروغ بود اگر میگ مم از دیاااااااادن ای   ااااااااا  

د .   شاسیمم و آش مم ا  لذت تمیتک

 

بیا ایزطوری بگیم کم  ش با تو م.اما چرا یم مشاااااااااات ٬_باشاااااااااام

  مزخرقن کم تمامشااااااون ساااااااخمم ی ذه  شااااااکا  و مرنو م

ن ایزبدر تو رو میت   ساااااااااوت  برساااااااااا ؟چرا باخ  موشااااااااا  ه ااااااااای 

؟هو ؟  ایزجوری آش مم .یسر و دست و پات رو ام ک ن

 

 کم جوابک بم جز سااااااااااااا وت  و ت س های سااااااااااااازگیا  
و زمابن

وزمزااداتاام ای زد  و بااا  اااااااااااااااااداب  زمزماام وار  تگرتمم ل  زااد شت 

 ادامم داد : 
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 مگم تم؟٬_شاید چون میدوبن تمامشون  بیبت م ض 

 

 ۱۹۱ت_ #پار 

 

 

 م جوابک بدهد تززا بم چشاام هایم خت   ماتد ایا ار هم بک آت

 ت س کشااید.و ای  ساا وت  بک اتداز  برایم خجی  
ن و ساازگی 

 بود. 

 

ایز م مثل هموشااااااام ده  باز تمی رد تا بزاتم ها   را پشااااااات 

ایز م ماسک خونردی ا  از چزر  ا  ٬ش هم ردی  کزد

راب در چشاااااااام های اتماد  بود و جا   را بم تگرابن و اتااااااااط

ایز م آشااکارا دساات و پا   را ام کرد  بود ٬داد  بودتت   ا  

مبابل چشاااام هایم ٬و ایز م دیگر  را های مرا اتکار تمی رد

ت اااااااااااااااونری از او   سااااااااااااااااخت کم شو  از ای  هرگز مالقات  

 ت رد  بود . 
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 س وت و خت   ماتدن
ت س خمیف  ٬در تزایت پس از ل صاب 

ن قد  رتمم. از او تا  م گ٬  بم خب کشید  و با برداشی 

 

ن اتااداخمم و بااا باااز کردن زنااپ کی م پاااکاات خ س ٬ش  را پااایی 

ون کشاااید  و بم  هاب  کم تبرن ا تراموشاااشاااان کرد  بود  را بت 

 سمت او گرتمم. 

 

_شاااااااااید دلت ب واد یم ت ایه بم ایزا بزدازی تا یکم بوشاااااااات  با 

 . ن و شکا  و مموهم م  آشزا .یسر  ذه  بدبی 

 

میان چشاااااااام های م  و پاک     مردد  را م ای ت ابرای ل ص

کم در دسااات داشااامم چرخاتد و ساااپس ت س خمیف  کشاااید و 

 پاکت را از دسمم گرتت و باز  کرد. 
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ون بیاورد تا زمابن کم تک   کم خ س ها را از پاکت بت 
از زمابن

ت شاااااااااااااااااان را بااا دقاات از تصر بگااذراتااد  اادودا یااک دقیباام ای 

 کو  کشید. 

 

دن خ س ها تما  شاااااد ا کر کم  ار  با تماشااااازمابن  ٬در تزایت

ش  را دوبار  باال گرتت و با چزر  ای در هم کشید  بم م  

 چشم دوخت و شرسید: 

 

 برسا :ایزارو ِی ترسمادن برات؟

 

ی زد  و باااا ت اااایه کااام ترناااد  ن بک اخمیااار شوزخزااد تم ااااااااااااااا رآمت 

" بم چشم ها   خت   شد . 
 می شید "خودت بزت  میدابن

 

 م تو ش و   م ت از ایز چزد ساااااااااااااااخت ب د _د شاااااااااااااا .دقیبا 

 ج وی خوتم   شیدا شد.خییل جال م مگم تم؟
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جوابم گر  ی میااان ابروهااا   را شررتااگ تر کرد.خ س هااا را 

 مبابل  ورتم تکان داد و با ل  ن  التم غرند: 

 

برسا :چرا ایزجوری ت اهم می  ن خزان؟ مما باز   می وای 

ن و پشاات  کم ای  خ س ها  ار مین
گ
ا تما  ای  بازی مزخر  بش

 آر ؟٬مزم کم شززان شد 

 

دساااات بم ساااا زم ا  ااااماد  و یش از شاااااتم هایم را بم نشاااااتم ی 

ن باال اتداخمم.   تداسی 

 

؟برای خودت خجیاااااااا   _تمیاااااااادوتم.خودت سر ت ر می  ن

دار موشاااام  تو اااات کم یم خکاس تاشاااازاس چطور و از کجا ختک

مون کااام تو قرار  بیاااای بااام دیااادن م  تاااا خود  هم دقیباااا ه

دت اااااالاااات را  بی مااااام و ازمون خ س  روز و همون سااااااااااااااااااااخااااات
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بگت  ؟یا شاااااید هم کرتمون با خالم غی  در ارت اکم و بز  

 وس موشم؟

 

 ا  با هر  ال  کم از دهاتم خارز موشاااااااااااااااد شااااااااااااااادت 
گ
 التش

د  ن میگرتاات و ای  از خشااااااااااااااایم کاام در چشااااااااااااااام هااا   موز مت 

 هوندا بود. 

 

ر کااام ت ااااه  را از چشااااااااااااااام هاااایم گرتااات و ساااااااااااااااپس همااااتطو 

د ت س خمیف  کشااید تا اتگشاامان  را می ان موها   ترو میتک

د.    یم آرام  بگت 

 

 ۱۹۲#پارت_ 
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چزد ل صم ای در سااااا وت بم ش برد و ساااااپس مجددا ش  

 را باال گرتت و گ ت: 

 

برسااااااااااااا :م  دیگم واق ا از ای  ب   ت راری خ اااااااااااامم شااااااااااااد  

از ٬خزان.از ای  شک و تردید شوسر کم تو ن  ت بم م  داری

ن رو از چشاام ٬دشاامزممز م ت ر می  ن م  ای از ایز م همم چت 

 م  میبی ن خ مم شد . 

 

مزم مثااال تو قرباااابن ای  ٬چااام ب وای بااااور ک ن و چااام ت وای

ی ختک تدار .مزم مثل تو تمیدوتم کم  ن ماجرا ه اااااااااااامم و از چت 

ای  آد  چطور و از کجاااا شیااادا  شاااااااااااااااااد  و چرا از ماااا دو ت ر 

 خ س میگت  . 

 

 واد کم بم هونا  بر یوشااااااااااااااات  از تو دلم مو باور ک  خییل ب

 بتک  و ای  درامای م  ر  رو هر چم زودتر تمو  کزم. 
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 کاااااااام تمیموتم.دسااااااااااااااامم باااااااام جاااااااااب  بزااااااااد 
امااااااااا تمیموتم.میبی ن

تو اااات.هیا اید  ای تدار  کم ای  آد  کیم و از جوتمون سر 

می واد.کااااام چرا از م  و خواهرزتم خ س میگت   و باااااادون 

زاااادیااااد باااام تروپاااااشر م ا  بااااا تییل رو تایز اااام  رقن بزتاااام رابطاااا

 می زم. 

 

پس تو هم لط ا تموم  ک  خزان.اتگشااااااات اتزا  کم مدت 

ن بیار و دساااااات از  هاساااااات بم ساااااامت م  تگم داشاااااا   رو پایی 

ن م  بردار چون م  دیگاام واق ااا تمیاادوتم  گزاااهکااار دون ااااااااااااااای 

 چطور باید قات ت کزم.واق ا تمیدوتم. 

 

شااااااید اگر شااااازاخمم ٬شااااااید اگر در هر موق یت دیگری بودیم

ن اااااااااااااا ت بم برسااااااااااااااا   مت  بود و یا شاااااااااااااااید اگر آد  زود باور و 

ن ل صم ت اا یم  را های  ا  اااش بود  همیزجا و در همی 

 او موشد  و بک گزایه ا  را باور می رد . 
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آتبدر خوب تب  آد  های بک گزا  را بازی می رد کم بدون 

یا اما مماسااااا اتم ٬شاااااک میموان ااااات اکمیزان هرکیسااااا را ب رد

 ا باق  آد  ها ترا داشمم. خوش  ماتم م  ب

 

کاام اگر ن ااااااااااااااا اات باام یااک ت ر در دلم شاااااااااااااااااک و تردیااد ایجاااد 

تا دتیا دتیا بود ت اهم ن ااااااااااااااا ت بم آن یک ت ر ت یت  ٬موشاااااااااااااااد

 تمی رد.و در ای  ل صم برسا  دقیبا همان یک ت ر بود. 

 

ای  بود کاام در جواب تمااا   را هااا   باام کشااااااااااااااایادن ت س 

و خ س ها و  سااااپس دساااات ج و برد  خمیف  . اااازد  کرد  و 

پاکاشااااااان را از دسااااااا  گرتمم.با ل  زدی م  ن دار بم چشاااااام 

 ها   ت ا  کرد  و گ مم: 

 

 _باشم.بیا ببیایم زمان چیا رو مش   می زم. 
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و ب د پاکت خ س ها را داخل کی م قرار داد  و با چرخیدن 

روی پااااشااااااااااااااازااام ی پااااهاااایم بااام سااااااااااااااامااات در خروسک اتااااا قاااد  

نشااااااااااااااد  بود  کم شااااااااااااااایدن زوز از اتاا خارز برداشاااااااااااااامم.اما ه

  دا   از پشت ش قد  هایم را مموق  کرد. 

 

ن هم مزم  برساااااااااااااااااا :تییل باام م  اخمماااد دار  خزان.برای همی 

تو اااااات کم چبدر برای خراب کردن ت ااااااونر م  توی ذها  

 .  تال  ک ن

 

ن االن بری و ای  خ س ها رو بم اتااااااتم ی تما    همی 
میموبن

تییل نشااااااااااااون بدی و ات ترساااااااااااامادن بم خ س هاب  کم ق ال بر 

 کااام ت ر می  ن یااام  ااااسااااااااااااااااام ای زنر تیم  ااااسااااااااااااااااام ی 
گ
بز  بش

 کم پشااااااااااااااات شرد  ی تما  ای  خ س ها مزم
گ
.میموبن بز  بش

 م  م فن شد  و ت اید بم م  اخمماد داشمم باشم. 
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ب ااااد  میموتیم ببیایم کاااام اتم اااااب تییل چیاااام.ایز اااام  را 

کاااام تبرن ااااا  اااال   هااااای بک پااااایاااام و اساااااااااااااااااااس خواهر تاااااتزو  رو 

زتدگو  دوساااااااا  تداشااااااامم باور کزم یا اخمماد  ن ااااااا ت بم 

 . مردی کم هموشم خاشباتم دوسا  داشمم رو   ظ کزم

 

ن االن برای م  مشااااااا  ااااااام .اما هرچزد...اتم اب تییل از همی 

 .  تو میموبن تالشت رو ب  ن

 

ن شاااد از اراد  و  ی کم کزج ل  هایم ساااتک ن توشااا زد تم ااا رآمت 

ن بود  اخمیار  خارز بود.  کم اشک های تم اح ای  برای همی 

 مرد را باور تداشمم. 

 

ن کم از  ن مرد رقت اتگت  ن بود.همی  چزر  ی واقیع برسااااااااا  همی 

اخمماد کورکوراتم ی تییل سااااااو اساااااام اد  می رد و     ذر  ای 

 بابا  شر  تداشت. 
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بیا ببیایم زمان چیاا رو مشااااااااااااااا   ٬_بزات کم گ مم برسااااااااااااااااا 

 می زم. 

 

ت اه  کزم یا مزمصر شایدن آت م      ای  را گ مم و ب د بک 

جوابک بماااتم بااا قااد  هاااب  ب زااد از اتاااا خااارز شاااااااااااااااااد  و او را 

 پشت ش گذاشمم. 

 

 ۱۹۳#پارت_ 

 

اغراا تبود اگر میگ مم تمااااااا  وجود  از شااااااااااااااااااااادت خشااااااااااااااام 

می رزناد.باا وجود آت اام تمااا  تالشااااااااااااااام را باام  ااار گرتمام بود  تاا 

ون در  ااا  مباااباال او خود  را م کم نشااااااااااااااااان دهم امااا از در 

ن بود .   سوخی 

 

با خیا  ایز م بمواتم جوابک برای سااااااااااااوا  هایم شیدا کزم پا بم 

ای  خاتم گذاشمم بود  و  اال تم تززا جوابک شیدا ت رد  بود  
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ب کااااام هزاران ساااااااااااااااوا  کوچاااااک و بزرگ دیگر هم بااااام دتیاااااای 

 سواالتم اتاتم شد  بودتد. 

 

ی تموان ااامم بود  هیا مدری خ یم برسااااا  شیدا کزم.تم ن ا  چت 

م اک   دسااااااامگت   شاااااااد  بود یک تماس تام زو  از یک کم

 تاشزاس بود کم     تمیدان مم چم ن ب   با برسا  دارد. 

 

ن بم تییل تداشاااااااااااااامم.چون هماتطور  در تایجم  رقن برای گ ی 

اگر قرار بود تییل میان باور کردن  را ٬کم برساااااااا  گ مم بود

را اتم اب های برسا  و  را های بک سزد و مدر  م  یش 

 اتم ا.  بدون تردید برسا  بود. ٬کزد

 

 بزابرای  ای  م  بود  کم باید  ماکان ساکت میماتد . 
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 ااالتاااااااام آیه کشااااااااااااااااایااااااااد  و بک هاااااااادا در ماایاااااااااتاااااااام ی راهاارو 

ا  اااااماد . ااااادای ساااااشاااااوار از سااااامت یش از اتاا ها بم گو  

سید.   مت 

ش چرخاتد  تا ب زمم مزبع  ااااااااااااااادا از کدا  اتاا اسااااااااااااااات.در 

 قد  هایم را بم آن سااااااااااامت کج م ااااااااااات  ٬کردن   تزایت با شیدا 

دسااااات ج و برد  و در ٬کرد  و با رسااااایدن بم درز تیمم باز اتاا

 را بم سمت داخل هل داد . 

 

ن آرا شاااااا  نشاااااا اااااامم بود و بم  مک  تییل بک  واس پشاااااات مت 

ساااااااااشاااااااااوار موهای تیمم مرکوب  را خشاااااااااک می رد.آرا  و بک 

شااااااااااااااااات در دغاادغاام.بک ختک از دتیااای شر از دروغ و رناااب  کاام پ

 . مم ی اتاق  در جرنان بود. 

 

ت س خمیف  کشااااااید  و قد  ج وتر گذاشاااااامم.کویل ت شااااااید 

کم با دیدن ت ااااااااااونر  در قاب آیزم مموجم  ضااااااااااور  در اتاا 
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شاااااااااااااااااااد.تورا ساااااااااااااااشاااااااااااااااوار را خااااامو  کرد و همزمااااان بااااا کزااااار 

 چرخید و ت ا  مزربان  را بم چزر  ا  دوخت. ٬گذاشما 

 

؟ ن  تییل:آبجک چرا هزوز ترت   پایی 

 

 وا.  ل  زد کوچش زد  و شی تکان داد . در ج

 

تمم.اومااد  بود  از خوب بودن  ااا  تو  _دیگاام داشااااااااااااااامم مت 

ن شم کم شد .دیگم خیالم را مم.   مطمی 

 

ابروهااا   را در هم کشااااااااااااااایااد و ساااااااااااااااپس هماااتطور کاام دوبااار  

ن  ت اه  را بم سااااااااااااااامت آیزم میچرخاتد شاااااااااااااااااتم را از روی مت 

 ت: د و گ آرا   برداشت و بم سمت موها   بر 
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.ای  همم را  تا ایزجا اومدی  تییل:ایزجوری کم تموشاااااااااااام آبجک

 ای  دیگم 
گ
زشااااااااااااااامم بدون پذیراب  بری.ب د شو  خودت تمیش

 چم خواهر بدرد ت ورنم کم م  دار ؟

 

بک آت اام جوابک باام جمالب  کاام پشااااااااااااااااات ش هم ردی  می رد 

باادهم ج وتر رتمم و پشاااااااااااااااات ش  ا  ااااااااااااااامااد .در آن ل صام 

تم بود کم وق   برای ت ر کردن بم  سااااااااااااواال ذهزم آتبدر درگت  

 ت ارا های تییل تداشمم. 

 

 _برای سر ایزجاب  تییل؟

 

سااااوا  بک مبدمم ا  آشااااکارا باخ  ت ج   شاااد.ابروها   را 

 باال اتداخت و با ل  زدی  ش بم جات  جواب داد: 

 

تییل:مگم ایزجا بودتم دلیل می واد؟خوتم ی شوهرمم دیگم 

 .  آبجک
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خشاااااکم کشاااااید  و آه ااااامم شی تکان   های زباتم را روی ل

 داد .چطور باید مزصور  را بم او می زماتد ؟

 

_میدوتم کم ایزجا خوتم ی شااااااااوهرتم.اما ت ر می رد  تا ق ل 

.ی  ن با توجم   ک ن
گ
از ازدواجمون قرار تو ت بیای ایزجا زتدی

ن خاتم ی های بابا و مزی  دیدتت ایزجا با ای  ٬بم ساااااااااااااا ت گت 

 بم تصر میاد. خجی   ش و وتع یکم برا 

 

ن برگرداتد و   کشااااااید و شاااااااتم را روی مت 
در جوابم ت س خمیف 

سااااااااااااپس هماتطور کم در قویط کر  مرکوب کززد  ا  را باز 

ن جواب داد:   می رد با ل  زدی شیطزت آمت 

 

تییل:مامان و بابا تمیدوت  اومد  خوتم ی برساااااااااااااا .د شااااااااااااا  

الع بزشااااااااااااون گ مم کم می وا  شاااااااااااا  رو خوتم ی دوساااااااااااامم 
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وتم اما اومد  ایزجا.با دوساااااااااااااممم هماهزگ شاااااااااااااد  کم اگم مب

 بز  زتگ زدن یم وقت سوب  تد . 

 

ماااااااات و مبزوت ت ااااااااه  کرد . بیبماااااااا زبااااااااتم بزاااااااد آماااااااد  

ی کم ٬بود.باور  برایم سااااا ت بود کم برساااااا  از تییل از دخت 

دروغ گوب  و شززان  اری در ذات  تبود آد  سااااااخمم بود کم 

غ میگ ت و ششاااااااااااااان را شااااااااااااات   و ر بم را    بم خاتواد  ا  د

 میمالید. 

 

آشاااا مم و خ ااا ک چزر  در هم کشااااید  و با ل  ن تزی  گوتم 

 گ مم: 

 

.اگم اوتا _ت اید بزشون دروغ میگ    تییل. ار درس   ت ردی

تمی وان تا ق ل از مراسم ازدواجمون با برسا  هم وتم .یسر 

 مما دلیل خوبک برا  دارن.ت ر می  ن اگر ب زم  گولشون 

 و اخممادشون رو ش     خوش ا  .ش ؟ یدز 
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 ۱۹۴#پارت_ 

 

 بچااام باااا لااا  هااااب  
روی  ااااااااااااااازااادیل چرخیاااد و مثااال یاااک دخت 

ن بم چشاااااااااااااام هایم خت   شااااااااااااااد و جواب  آونزان و ت ایه غمگی 

 داد: 

 

تییل:آبجک ایزجوری تگو دیگاااااام.ب اااااادا خودمم خوشااااااااااااااا ااااااا  

 چیکار کزم؟ذه  
گ
تو مم از ایز م بزشون دروغ گ مم.اما میش

خییل . ااااااامم سااااااات.ا اااااااال یم ش ساااااااوزن امروزی  ا بمامان و با

 . ن  تو ی 

 

ن االن  هم زن و شاااااااااااوهرنم مدا   با ایز م م  و برساااااااااااا  همی 

ن  ات ااار م  بچاام  .خاا  وق   ٬رتاات و آماادمون رو چااک می ین

ن مگم چار  ی دیگم ای  ایط رو برامون اتبدر س ت می ین شر

ن برا  باق  میموتم؟  جز دروغ گ ی 

 .  1087



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

 

ساپس از روی  ازدیل ا   و برای ل صم ای کوتا  م   کرد 

ن دساات  ب زد شااد و مباب م ا  ااماد.دساات ها   را برای گرتی 

هایم ج و آورد و با جا دادن اتگشاااااااااااااات ها   میان تضااااااااااااااای 

 خایل اتگشمان م  با ل  ن م مم اتم ادامم داد: 

 

تییل:آبجک توروخاااادا تو دیگاااام دخوا  ت  .تو کاااام بااااایااااد در م 

.مگم وقت گذروتدن با کیسااا کم دوساااا  دا  مما بم  یر ک ن

 می زیم آخااام؟م  خود  
گ
ازدواجااام؟مگااام تو خزاااد بوا زتااادی

خییل باااابااات ایز ااام مجبور  بزشاااااااااااااااون دروغ ب م تاااارا مم اماااا 

چار  چیم؟تب ااااااااااات  خودشاااااااااااوتم کم ایزبدر مزو ت ت تشاااااااااااار 

 میذارن. 

 

اگم ایزبدر برای وقت گذروتدن با شااااااااااااااوهر  برا  م دودیت 

ن مزم مجبور تموشاااد  بزشاااون دروغ ب م.م همم  لثتمیذاشااای 

ی زوز های ترما  میمون اااااااامم بدون دوز و     بم خوتم ی 
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شاااااااااااااااوهر  رتاااات و آمااااد کزم.امااااا میبی ن کاااام چباااادر بی ودی 

.یااام ل صااام خودت رو باااذار جاااای م   ن ی می ین سااااااااااااااا ااات گت 

 بزم  ش تمیدی؟٬آبجک 

 

 بزتم دل ااااااااااوزاتم ت اه  کرد .دتیاب  از جواب 
بک آت م  رقن

زم در هذهااااای بزرگ و کوچااااک هماااااتزااااد یااااک گرداب درون 

ن شیاادا    ااا  جوابک برای گ ی 
ن  ااا  چرخیاادن بودتااد و در خی 

تییل آماد  ی شایدن جواب های ٬تمی رد .یا بم خ ارب  بزت  

 م  تبود. 

 

 ا  بود کم دلم می واسااات از سااا ت 
گ
ن بار در زتدی برای اولی 

ی هااااای پاااادر   مااااایاااات کزم.پاااادر م  مرد دتیااااا دیااااد  ای  گت 

 ا  آد  ها
گ
مجر  و بک گزا  دید   یبود.آتبدر در کو  زتدی

د.و م  در  بود کااام بمواتاااد باااا یاااک ت اااا  بااام ذات آد  هاااا بر بتک

خج  بود  کم آیا توان مم بود ذات واقیع برسا  را .شزاسد 

 یا ایز م برسا      او را هم گو  زد  بود؟
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ایط دیگری بودیم اگر ٬ذر  ای تردید تداشمم کم اگر در هر شر

بود و اگر تا ای  اتداز   د ابرسااااااااااااااا  یک مرد خوب و مورد اخمم

ن تبود  یبیزا بدون ثاتیم ای درتگ با تما   ن اااااااا ت بم او بدبی 

 را های تییل مواتبت می رد  و      مایا  می رد  تا 

ن س ت و س ت پدر   تبط مثل هموشم م ال مم را با قواتی 

 نشان بدهم. 

 

ای  کام هیا  ایط ترا داشاااااااااااااااات.در شر امااا در ااا   ااارصن شر

ا  و تییل وجود تداشاااااااااااات ای  د  ی برساااااااااااابرای آیزتضاااااااااااامی ن 

 روز اتزون تییل ن اااااااااا ت بم برسااااااااااا  و آیزد  ای کم 
گ
وا. اااااااااامش

سااااااااااااااایااد.و ای   هزوز از را  ترسااااااااااااااایااد  بود خطرتااا  باام تصر مت 

ی بود کم بوشت  از همم باخ  تگرابن م  موشد.  ن  همان چت 
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د  شدن آرا  دست هایم در دست های تییل باخ  شد  ترر

درام  ت اااا  کرد  و م هاااای ش یم.بااام چشاااااااااااااااتاااا بااام خود  بیاااا

 تزمید  کم ا مماال برای مدت کوالبن ساکت ماتد  ا . 

 

ای  بود کم آیه کشااید  و با وجود  را های بک شااماری کم 

پشاااات   ااااار ل  هایم  اااا  کشااااید  بودتد آه اااامم ش  را 

 بم نشاتم ی تایید تکان داد . 

 

د و سااااااپس ات ار کم دتیا را بم او داد  باشاااااام هیجان زد  خزدی

بم آغوشاااام اتداخت.بازوها   را م کم دور بدتم خود  را 

   بم کرد و با خوش ایل گ ت: 

 

 .  تییل:خاشبمم آبجک خزان.تبط توب  کم م  رو در  می  ن

 

 چشم هایم را . مم و با ل  زدی ت خ در آغو  گرتمم . 
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 کم 
گ
تییل در یک قد  شرت ا  تابودی ا  ماد  بود.خشش بزری

شرت ا  کشااااتد  بود.و م  باید ا ل م ی او را ت بم برساااا  داشااات

شو  از آت م از شرت ا  سااااااااااااااابوط کزد تجات  میداد .شو  از 

 آت م خییل دیر شود... 

 

 ۱۹۵#پارت_ 

 

 

قد  کم بم داخل خاتم گذاشمم بوی خوشر  کم تم میدان مم 

د مشا  و رنم  چو ات و تم میدان مم از کجا شچشمم میگت 

 هایم را شر کرد. 

 

اری کزارز در رها کرد  و هماتطور  اش دیو روی جال کی م را 

کم خمیش ت س می شاااااااااااااید  قد  هایم را بم سااااااااااااامت ساااااااااااااال  

 پذیراب  سوا داد . 
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خاتم بم  ن ش و  اااااااااادای تم چزدان ب زدی کم از ساااااااااامت آشااااااااااتر

سید ختک از  ضور  در آن ق مت خاتم میداد.   گو  مت 

 

خاتم ن مبابل ٬م دیدم  کم پشت بم ٬با تزدیک شدن بم آشتر

 ی مش و  است. ا  ماد  و بم  ار  اجاا ااز 

 

قااد  ج وتر گااذاشااااااااااااااامم و او ات ااار کاام  اااااااااااااااادای قااد  هااایم را 

 ا  
گ
شاید  باشد بک آت م برگردد با همان ل   آرا  هموشش

 گ ت: 

 

 آزاد:خو  اومدی.هرچزد یکم دیر کردی. 
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ل  زد کوچش زد  و قد  هایم را بم  اتت  رسااااااااااااااتد . ااااااااااااازدیل 

ید  و هماتطور کم روی  ب زد پشااااااات  اتت  را خب  کشاااااااپایم 

 اش مم جواب داد : می

 

_ ار  تو آموزشااااااااا ا  یکم کو  کشاااااااااید.مجبور شاااااااااد  بوشااااااااات  

 بموتم. 

 

چرخید و م  شاتجا  توان اااااااامم  ااااااااورت  را ببیزم.موها   

بم شااااکل شاااا  مم ای روی شوشااااابن ا  رن مم بودتد و هودی 

 کم بم ت  کرد  بود چزد سااااااایل 
گ
جوان تر نشاااااان  ساااااا ید رتش

 میداد. 

 

ن قد  بم سااامت ج و ا از  جاا ااز تا ااا م گرتت و با برداشااای 

آن سوی  اتت  ا  ماد. یم خم شد و با قرار دادن ساا های 

ت اه  را بم م  ٬هردو دسااااااااااااااا  روی سااااااااااااااطح  اااااااااااااااا  اتت  

 دوخت  و شرسید: 
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 آزاد:شا  خوردی؟

 

ن برد  و بم  تب ید آه ااامم ش  را بم نشااااتم ی تایید باال و پایی 

 روی  اتت  گذاشمم.  از او هردو دسمم را 

 

؟ ی خورد .تو سر ن  _تو آموزش ا  یچت 

 

ن دیگری بگوند بم  "هو " آرا  گ ات و ساااااااااااااااپس بک آت ام چت 

چزر  ا  دقیش شاااااااااااااااااد.آتبااادر دقیش کااام ات اااار در میاااان اجزای 

ی میگشت.  ن   ورتم بم دت ا  چت 

 

خ اااااااااااامم بود .تااااااااااااد آتمابک کم  اااااااااااابح بم  ااااااااااااورتم زد  بود  

خوابک د شااااا  بدون شاااااک  تا االن ماساااااید  بود و بک  ا مماال 

چشاااااااماتم را گود اتداخمم بود.در مجموع اگر می واسااااااامم زنر 
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سید .شاید ٬بگونم در آن ل صم از ت ا  خود  زن ا بم تصر تمت 

ن ب زاااداز  و  ن ت ر هم بود کااام بااااخااا  شاااااااااااااااااد ش  را پاااایی  همی 

  ورتم را از ت ا  خت   ی او بدزد . 

 

س_ایزجوری ت ا  ت  .م  م. یدوتم اتمضاح بم تصر مت 

 

ساااااااااااااااید گ مم و او بک  باا خزاد  ای کام خییل واقیع بام تصر تمت 

 جواب 
گ
آت اام ت ااا  خت   ا  را از روی م  بردارد باام سااااااااااااااااادی

 داد: 

 

ی توی  ن آزاد:اتمضاح؟م  کم بم جز زن اب  بک  د و  صا چت 

  ورتت تمیبیزم. 

 

تاااااااخودآ ااااااا  ش  را باااااااال گرتمم و باااااام چشااااااااااااااام هااااااا   ت ااااااا  

ناااا  اثااااری از دروغکاااار  و رنااااااااا درشااااااااااااااااااااااان وجااااود  د .کااااوچاااا اااات 
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جوری ت اهم می رد کم باخ  موشد ب واهم بوشت  تداشت. 

 از هموشم خود  را دوست داشمم باشم. 

 

بک آت م ت اهم را از چشاامان  بگت   اتگشااماتم را زنر چاتم ا  

 بم ی دیگر قالب کرد  و با ل  زد گ مم: 

 

؟  _داری سیع می  ن م ذبم ک ن

 

 ت اهم کرد.  ابروها   را باال اتداخت و مم ج 

 

 آد  های اکراتت 
گ
؟می وای بش آزاد:چرا باید م ذب .یساااااااااااااار

ن کااام چبااادر زن اااا و خت   کززاااد   هرروز بزااات یاااادآوری تمی ین

 ای؟
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ل  هایم را جمع کرد  و آه اامم شی بم نشاااتم ی م ال ت 

 تکان داد . 

 

را هااا _مکااالمااات م  بااا آد  هااای اکراتم م موال باام ای   

 خمم تموشم. 

 

ید و برای چزد ل صم در داخل دهان  کشااااااااااااااال  پاییا  را 

ساااااااااااا وت ت اهم کرد شو  از آت م ساااااااااااازگی ن وزن  را از روی 

  اتت  بردارد و  اا با  مد. 

 

آزاد:پس م  بااا اتم ااار م ااااااااااااااااولیاات ایز اام ای  موتاااااااااااااااوع رو 

 هرروز بزت یاد آوری کزم بم خزد  میگت  . 

 

اخودآ ا  بم خزد  اتماد .ای  ل ا  آتبدر باتمک بود کم ت

 هموشم میدان ت کم چطور باید در  مرد 
گ
ل  زد ٬اوز خ مش

بیاورد.      هایم  ل  بم 
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 آزاد:خ  ت رن  ک .روزت چطور بود؟

 

هماتطور کم مجددا بم سااااااااااااااامت اجاا ااز قد  برمیداشااااااااااااااات 

 شرسید و سوال  خزدیدن را آرا  آرا  از یاد م  برد. 

 

  ات اقاب  کم امروز  اااابح در ذهزم در ثاتیم ای شر شااااد از تما

ز برای آزاد ی برساااااااااااااااااااااا  رت داد  بودتاااااااد و م  هزو  خااااااااتااااااام

ت رن شاااااااان ت رد  بود .در واقع تما  روز برای ترار از اتکار  

آتبدر خود  را درگت   ارهایم کرد  بود  کم تر اااااااااااااااات ت رد  

بود  با او تماس بگت   و جز یات تبشاااام ی شاااا  اااات خورد  

 ا  را برا   بازگو کزم. 

 

 وتا  گ مم:  التم آیه کشید  و پس از س وب  ک

 

 .  1099



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

ن بااام درد ب وری شیااادا  _تمون ااااااااااااااامم تو خوتااام ی برسااااااااااااااااااا  چت 

ن  کزم.تبرن ااااا تماااااا  خوتااااام   رو زنر و رو کرد  اماااااا هیا چت 

مشااااااا وی بم چشااااااامم ت ورد.در تایجم تزمید  کم برساااااااا  از 

ی کم ت ر  رو می رد  باهو  تر .  ن  اون چت 

 

ن ش  میان دساااااااااااااات ل صم ای م   کرد  و سااااااااااااااپس  با گرتی 

 امم داد : کم بم مرات  خ مم تر از ق ل بود اد  هایم با ل  ن 

 

ی کم دسمگت   شد ای  بود کم تزمید  برسا  با یم  ن _تززا چت 

زن دیگااام در ارت ااااکااام.یااام زن کااام تااام اسااااااااااااااام  رو میااادوتم تااام 

 اما شک تدار  کم یم رابطم ای بیاشون ه ت. ٬هونا  رو

 

 ۱۹۶#پارت_ 

 

 

 .  1100



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

 . چرخاتد و از باالی ششاتم ت اهم کرد ش  را  یم 

 

 آزاد:یم زن؟

 

دن شاتگشااااات هایم روی شااااابیبم های  اااار شرساااااید و م  با ترا

 دردتاکم جواب داد : 

 

" ذخت   شد  و بم قدر  اقن S_آر .اسم  توی ت    برسا  "

ن کم برسااااااااااا  رو بم اساااااااااام کوچی    با همدیگم را ت ه اااااااااای 

یگم کم ای   ااااااااااااااادا بزتم.تمیدوتم چرا اما یم  س قوی بزم م

 ماجرا مرت طم. زن هرکیس کم ه ت بم ای  

 

ن دو تزجااان از   اااب زاات باااالی ش  را باااز کرد و بااا برداشااااااااااااااای 

بم ساااااااااااااامت م  چرخید و تزجان ها را مباب م ٬داخل ق  اااااااااااااام

 روی  اتت  قرار داد. 

 .  1101



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

 

ات ار کم  را هایم توجز  را ج   کرد  باشزد ل  ها   

 کاواتم شرسید: را جمع کرد و پس از ثاتیم ای س وت کزج

 

 ی؟از برسا  سوا  شرسیدآزاد:درمورد ای  زن 

 

آیه کشاااااااید  و با رها کردن شااااااابیبم هایم شی بم نشااااااااتم ی 

ن برد .   مث ت باال و پایی 

 

جوهای  _شرساااااید .اما یم مشااااات مزخرا ت ون م داد.م  هتن

خاتم زنادی دار  و ش  م ایجاب می زم با خاتم ها در ارت اط 

ن بزاتم   های د  دس   دیگم. باشم و...همی 

 

اشاااااااات و با دساااااااات وی سااااااااطح  اتت  گذک  یک دسااااااااا  را ر 

 دیگر  ق مت پش   گردن  را لمس کرد. 

 .  1102



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

 

ن بااام اتاااداز  ی  آزاد:بزااااتااام هاااا  برای ایز ااام تییل رو قااااتع کین

س .   بم تصر مت 
  اقن مزطف 

 

 التم چشاااااام هایم را چرخاتد  و ت  ااااام را با  ر  از سااااا زم 

ون ترسماد .   بت 

 

ی درمااورد  _باارای  ن ن هاام تاامااون اااااااااااااااااماام باااااااام تاایاایل چاات  هااماای 

ثل یم م.برساااااااااااا  قشااااااااااازگ تییل رو گرتمم توی مشاااااااااااا  و مب 

ل  می زم.اگم وساااااط روز بگم شااااا م تییل  خروساااااک کوی کزت 

اگاام بگاام بیااا خودمون رو شرت کزیم تو چااا  ٬هم میگاام شااااااااااااااا اام

تییل باادون ل صاام ای تردیااد مواتباات می زاام. اااال ت ر ک  بااا 

ز  ب م تییل جان م  ت ر می زم ای  وتاااااااااااااا یت م  بر  و ب

ثابت  م زن دیگم در ارت اط باشم اما مدری برایشوهرت با ی

 کردن  تدار .خمرا  رتم رو باور کزم. 
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 ااااااااااااااااادای خزاااد  ی آرام  بااام غرغرهاااای بک وق ااام ا  پاااایاااان 

ب شااااااااااااااایااااااااد.مم جاااااااا  ت اااااااااه  کرد  و ابروهااااااااایم را در هم 

کشااااااااااااااایااد .تمیاادان ااااااااااااااامم جمالتم بودتااد کاام باااخاا  باام خزااد  

 مادن  شد  بودتد یا ل   غر زدتم. ات

 

  زدی؟اری می_چرا د

 

با دل وری شرسااااااااااید  و او در ایل کم آشااااااااااکارا در تال  بود تا 

خزااد  ا  را شززااان تگاام دارد شی تکااان داد و قااد  از  اااتت  

 تا  م گرتت. 

 

آزاد:ب  شاااااااااااااااید.تبط تاا  ااال غر زدتات رو تادید  بود .وق   

وع می  ن بم  را زدن خ . تزد تزد شر  ییل باتمک مویسر

 

وناااااد و دورترن  تبطااااام ی دتیاااااا د ل  زااااادی کااااام بااااام ی  اااااار  از 

خود  را روی لااا  هاااایم جاااای داد  اااامال خاااارز از اخمیاااار  
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ن  ن اتداخی  بود.موهایم را از روی  اااااااااااااااورتم کزار زد  و با پایی 

ن  ش  ت اهم را بم بازی اتگشت هایم دوخمم.هموشم در چزی 

    ها را  م   آورد . مواقیع ذهزم از  ار   اتماد و وا

 

؟آزاد:خ ... اال م  ی وای چیکار ک ن

 

سااااااااااوال  وادار  کرد تا مجددا ش  را باال بگت   و ت اهم را بم 

او کم  اال پشاات بم م  ا  ااماد  بود بدوز .آه امم شاااتم ای 

 باال اتداخمم و جواب داد : 

 

_تمیاادوتم.ت ر می زم اگاام بموتم یجوری باام گوشر برساااااااااااااااااا  

ش شیدا   سااااام.ای  دسااااات  کزم بم جواب خییل از ساااااوا  ها  مت 

کزم و از   زن هری کم ه اااااات باید هرجوری کم شااااااد  شیدا 

 هونا  ش دربیار . 
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چرخید و ت ا  م  روی قوری شاااااااااااوشااااااااااام ای کم میان دسااااااااااات 

هااا   خودتماااب  می رد ثاااباات ماااتااد.ج وتر آمااد و بااا تزدیااک 

تزجااااان هاااااب  کاااام دقیباااام ای شو  مباااااب م ٬شاااااااااااااااااادن باااام  اااااتت  

وع بم شر  گذاشااااااااااااااامم بود را بم سااااااااااااااامت خود  کشاااااااااااااااید و شر

 د. ردنشان با مایع دایعن کم درون قوری بود کر ک

 

ساااااام.با شاااااازاخ   کم م  از برسااااااا   آزاد: ار ساااااا    بم تصر مت 

 دار  م موال ت  ا  رو از خود  دور تمی زم. 

 

تاااگ و خو  خطری کااام  ااااال هردو  ت ااااهم را بااام ماااایع خوشر

 ب داد : تزجان را شر کرد  بود دوخمم و جوا

 

 ا  شیدا می زم. _میدوتم.ویل باالخر  یم رایه بر 

 

ل  زدی زد و برای ل صم ای کوتا  ت ااهم کرد شو  از آت م 

 قوری را کزار بگذارد و یش از تزجان ها را مباب م قرار بدهد. 
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 کزجکاواتم ت اه  کرد  و شرسید : 

 

 _ای  دیگم چیم؟

 

تزجاتم میگذاشااااااااااااااات هماتطور کم یک آبا ات کوچک کزار 

 جواب داد: 

 

م جز  گیااااااهااااان آرام   .باااام کرز آزاد:یاااام چاااااای ترکی ک از  

 آساب  میموتم اخ ابت رو آرو  کزم. 

 

دساااات ج و برد  و تزجان را آه اااامم از روی  اتت  برداشاااامم و 

ت س خمیف  از خطر خوب  ٬بااااا تزدیااااک کردن  باااام بی ن ا 

 کشید . 
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ا  ورود باام  اااال دیگر میااادان ااااااااااااااامم کاام خطر خوشر کاام هز اا

ی بود.  خاتم مشامم را شر کرد  بود مم  ش بم چم ن  چت 

 

 ۱۹۷#پارت_ 

 

دقااایش ب اادی باام رصا چااای و  را زدن درمورد روزی کاام 

 گذراتد  بودیم گذشت. 

 

با وجود آت م هردوت رمان روز کوالبن را پشااااات ش گذاشاااامم 

بودیم و   اااابک خ ااامم بودیم اما آتبدر غرا هم  ااا ب   با 

 یم کم  امال زمان از خاکرمان رتمم بود. ی دیگر شد  بود

 

خبربم های ساااخت گذر از یازد  شاا   کم آمدیم  بم خودمان

را نشاااااااان میدادتد.قوری چای تبرن ا خایل شاااااااد  بود و آتبدر 

ن باق  تماتد  بود.    را زد  بودیم کم دیگر  رقن برای گ ی 

 .  1108



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

 

هردو برای چزااااد ل صاااام ای در سااااااااااااااا وت باااام ی اااادیگر خت   

ن   مااااتااادیم و زماااابن  ن شیااادا کردیم دیگر  رقن برای گ ی  کااام یبی 

 تد  است بک اخمیار بم خزد  اتمادیم. باق  تما

 

 _ت زمیدیم زمان چطور گذشت. 

 

بااا  ااااااااااااااااداب  آرا  میااان خزااد  هااایم گ مم و او در تاااییااد  رتم 

ن برد.   ش  را باال و پایی 

 

تم زمان رو ام می زم.  ن  آزاد:وقت هاب  کم با تو  را مت 

 

دیگر از آن جم اااام هااااا   کاااام ق  م را باااام م کم باااااز هم یش 

می ردتزاااد را بااام زباااان آورد  بود و بااااز هم ق ااا   تویااادن وادار 
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را  م  بود کم دیواتم وار خود  را بم در و دیوار هموشاااااااااااااام آ

 س زم ا  می وبید. 

 

 با ل  زد ت اه  کرد  و تجوا کرد : 

 

 _مزم همیزطور. 

 

 هایم خت   شود. و ایا ار توبت او بود تا با ل  زد بم چشم 

 

  دادن ل صاااااام ای ب ااااااد ت س خمیف  کشااااااااااااااایااااااد  و بااااااا خباااااا

یل کم روی شاااااااتم هایم آه اااااامم از جا برخاساااااامم.شااااااا٬ اااااازدیل

 اتماد  بود را دوبار  روی موهایم کشید  و گ مم: 

 

_دیگاااااااام بزت   م  بر .دیروقماااااااام و تو هم تردا بااااااااایااااااااد بری 

 .تا همیزجاشم زنادی وقمت رو گرتمم. آموزش ا 
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از م  از جا برخاست و با ترو بردن دست ها   بم تاب یت 

هودی سااااا ید رتگ  ل  زد مزربابن زد و جواب داخل جی  

 داد: 

 

آزاد:م  هیچوقت از هم  ااا ب   با تو سااات  تموشااام.راساااا  

اگم بم م  باشااااام میموتم تا  ااااابح همیزجا .شااااا زم و بم  را 

هااات گو  بااد .امااا ا مماااال تو خییل بوشااااااااااااااات  از م  تیاااز باام 

ا ت   داری.پس تاچار  بذار  بری. است 

 

و ساااااااااااااااپس هماااااتطور کاااام باااام  در جوا.  ل  زااااد کوچش زد 

در خروسک خاتم قد  برمیداشاااااااااامم تا کی م را از روی  ساااااااااامت

 جال اش بردار  گ مم: 

 

_راسااااااااااااااا   بابت چای ممزون.ب دا باید دسااااااااااااااامور تزیم   رو 

  مما بزم یاد بدی. 
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ت ج و دساااا٬قد  هایم را دت ا  کرد و با ا  اااامادن پشااااات ش 

ال اش برد و شو  از آت م دست م  بم کی  برسد از روی ج

 بر  داشت و با گرتما  بم سممم جواب داد: 

 

آزاد:دسااااااااااااااامور تزیام   رو بزات یااد تمیاد .اما هرموقع دلت 

 خواست میموبن بیای ایزجا تا برات درسا  کزم. 

 

 ۱۹۸#پارت_ 

 

 گرتمم. چشم هایم را برا   رنز کرد  و کی  را از دسا   

 

؟  _تم بابا؟گرو کیسر می  ن
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ورت  را مبابل  ااااااورتم خزدید و با خم شاااااادن بم سااااااممم  اااااا

 ت و بم تب ید از م  چشم ها   را رنز کرد و گ ت: تگم داش

 

 .  آزاد:یجوراب 

 

خزد  ا  بک اراد  مرا هم بم خزد  اتداخت.شی تکان داد  

 و هماتطور کم بزد کی  را روی شاااتم ا  میگذاشاامم در را باز 

ون زد  و او قد  هایم را دت ا  کرد.   کرد  و از خاتم بت 

 

تا زمابن کم قد  هایمان بم اتمزای  یاط برسااازد  ا  همرایه

ت س خمیف  کشااااید ٬کو  کشااااید.با رساااایدتمان بم در خروسک 

و بک آت م ت اه  را از روی م  بردارد دست ج و برد و ق ل 

 در را باز کرد. 

 

 آزاد:ترداش  وقمت آزاد ؟
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 د و شرسشگراتم ابروهایم را باال اتداخمم. شرسی

 

 _چطور؟

 

ترو برد و با ل  زدی کوچک داخل جی    دسااااااااااااات ها   را 

 بم در ت یم زد و جواب داد: 

 

 آزاد:برای ج  م دو   الش کم ات ار تراموشت شد . 

 

گوشااااااااااااااااااااام ی ل م را ااااااااز گرتمم و درهمااااااان  ااااااا  آه اااااااااااااااماااااام 

جوری تما  ذهزم را خزدید . ش با او بود.برسا  و  ارها   

رد پا  شر کرد  بودتد کم اگر موتااوع  الس را یاد آوری تمی 

 از خاکر برد  بودم . 
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 خجالت زد  دس   بم شوشابن ا  کشید  و گ مم: 

 

_واق اااااااا ب  شااااااااااااااایاااااااد.ذهزم اوتبااااااادر درگت   کااااااام  واش برا  

 ترداش  وقمم آزاد . ٬تموتد .و آر 

تایید باز و . مم کرد و چشم ها   را با مزربابن بم نشاتم ی 

 د: سپس هماتطور کم در را  امل برایم باز می رد جواب دا

 

 آزاد:پس تردا ش  میبیزمت. 

 

ون  قد  ج و گذاشااااااااااامم و با رد شااااااااااادن از کزار  از  یاط بت 

زد .ده  باز کرد  تا جم م ی ب دی ا  را بم زبان بیاور  اما 

ی واقیع با ثابت ماتدن ت اهم روی مزصر  ی مباب م بم م زا

   مم خشکم زد و وا   ها از م ز  پا بم ترار گذاشازد. 

 

  ماد  بود. ر خاتم ا  ا تراز مبابل د
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 ۱۹۹#پارت_ 

 

 

وع بم تامزصم تویدن کرد و دهاتم از زور  ق  م در ثاتیم ای شر

 اتطراب خشک شد. 

 

تراز ایزجا چکار داشاااات؟ی از ساااا ر برگشاااامم بود کم م  ختک 

 بااادهاااد ی زو ش و   ااام ا  تاااداشااااااااااااااامم؟چرا بااادون آت ااام ختک 

 ج وی در خاتم ا  شیدا شد  بود؟

 

ای  کم باید قرار گرتمم بود .  در موق یت اتمضااااااااااااااااس در شر

میاااادونااااد  و تراز را ب ااااد از چزااااد روز دوری بااااا روی باااااز در 

ایزجااا ا  اااااااااااااااماااد  بود  و بااا ترس ایز اام قرار ٬آغو  میگرتمم

 اساااااااااات با چم خ س ال میل روبرو شااااااااااو  دساااااااااات و شزجم تر 

 می رد . 
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با ٬آزاد کم ات ار تا آن ل صم مموجم  ضااااااااااور تراز نشااااااااااد  بود

ن سااااااااااااااا وت تاگزابن ا  مم ج  ش چرخاتد و کوالبن شاااااااااااااااد

 م ت  ت اهم را دت ا  کرد. 

 

گوب  بم دلیل س وتم ٬با ثابت ماتدن چشم ها   روی تراز

بر برد  باااشااااااااااااااااد لاا  زنرنا  را باام دتاادان گرتاات و ت اااه  را 

 مجددا بم م  دوخت. 

 

راز  مااااکاااان مباااابااال در خااااتااام ا  ا  ااااااااااااااامااااد  بود.ش  را زنر ت

دن ت اه  روی  اااااا  م ی موبای   اتداخمم بود و ثابت بو 

واق   باخ  شااااااااااااد  بود تا هزوز بم  ضااااااااااااور م  در کزار آزاد 

 ت اشد. 

 

تمیااادان ااااااااااااااامم کااام باااایاااد چکاااار کزم.دلییل برای شززاااان  ااااری یاااا 

خ س  تبط تگران ای  بود  کم م ادا تراز ٬ترساااااایدن تداشاااااامم
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ن تگرابن هم  ال مل بدی نشان دهد یا با آزاد درگت  شود.همی 

 
گ
 ا  شد  بود. باخ  آش مش

 

برای یاااااک ل صاااام بااااام ش  زد کااااام از شرت بودن  واس تراز 

اسااااااااااااااام اد  کزم و با آزاد بم داخل خاتم برگرد  و تا زمابن کم 

ن کزد هماتجا بماتم.اگر هم بم موبای م زتگ  تراز ق اااااااااااااااد رتی 

د میموان ااااااااااااااامم ن با یک بزاتم ی د  دسااااااااااااااا   قات   کزم و  مت 

سید. قضیم را خمم بم خت  کزم.ت ر خوبک بم تص  ر مت 

 

شو  از آت ااام     ٬اماااا دیگر دیر شاااااااااااااااااد  بود.در یاااک ل صااام

بمواتم قد  از قد  بردار  تراز ش  را باال گرتت تا از سی ار 

د.و درسااات در همان ل صم بود کم ت اه   روشاااا   ا  بگت 

  ماتد و م  از همان تا اااااااااااااا م توان اااااااااااااامم روی م  و آزاد خت  

ب  کم در چشمان  خروشید را   ببیزم.  موز خشم و  ت 
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ثاتیم هاب  مثل یک مج ااااامم ی یجن هماتجا ا  اااااماد و بم ما 

درساااااااااااااااات ات ااار کاام تاااز  باام ٬دو ت ر خت   خت   ت ااا  کرد و ب ااد

ن  خود  آمد  باشاااااااااااااد سااااااااااااای ار  را با خ ااااااااااااا اتوت روی زمی 

ب زد  را بم سااااااااااااامت م  و آزاد ساااااااااااااوا اتداخت و قد  های 

 داد. 

 

ون  میای خزان؟ تراز:تو چرا داری از خوتم ی ای  مرتی م بت 

 

د  اما خشاااااااااااااایم کم در  موز٬ اااااااااااااادا   چزدان ب زد تبود ن مت 

وع تاج م را توند میداد.   شر

 

 ای  بود کم تورا قد  بم سما  برداشمم و گ مم: 

 

 _تراز گو  ک . 
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زاد چرخاتد و با  داب  کم  اال ت ا   التم ا  را میان م  و آ

 بم مرات  ب زد تر شد  بود ت رار کرد: 

 

ا داری از خوتاااااام ی ای  یااااااارو کزم؟می م چر   تراز:چیو گو 

ون میای؟  بت 

 

 و ب د ت اه  را روی آزاد ثابت تگم داشت و ب زدتر غرند: 

 

 تراز:خزان تو خوتم ی تو چیکار دار  مرتی م؟

 

ساااااا وت شاااااا  را در هم  اااااادای ب زد  تززا  ااااااداب  بود کم 

موشااااااا  ااااااات و شاااااااک تداشااااااامم کم اگر ادامم شیدا می رد تما  

مت شزجر  می شاتد و یک تما   بم را    هم ایم ها را سا

 اتداخت. 
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ج وتر رتمم و با چ اااااا اتدن دساااااات هایم بم ق  اااااام ی ساااااا زم 

 ا  تال  کرد  تا خب  تگز  دار  و آرام  کزم. 

 

 وتیح مید . _تراز داد تزن.بیا برنم داخل خوتم بزت ت

 

 ۲۰۰#پارت_ 

 

 

ات ار کم ا اااااااال  را ٬ات ار کم گو  ها   کر شاااااااد  باشااااااازد

ا نشااااازود ت ا  خشااااامگیا  را بم چشااااام هایم دوخت و هایم ر 

 گ ت: 

 

 تو خوتااام ی ای  یااااارو چیکااااار داشااااااااااااااا   یاااا همیزجاااا 
گ
تراز:میش

 گردن  رو .ش زم؟
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آزاد کم گوب  دیگر خب  ا  مادن و دخالت ت ردن را  الح 

ی  ن تمیدید شاتجا  قد  ج و گذاشااااااات و ده  باز کرد تا چت 

  خارز شااااااود ک  یش بگوند.اما شو  از آت م  ال  از دهان

 از دست هایم را مباب   تگم داشمم و خواه  کرد : 

 

 _تیا ج و آزاد.تو برو داخل.م  خود      می زم. 

 

 با تارا    چزر  در هم کشید و جواب داد: 

 

 باها   را بزتم. آزاد:خزان بذار م  

 

و جم م ا  آت  شد برای ات ار باروت تراز.سد دست های 

ن ب  بم سمت آزاد با خشیم بک بدیل مرا پس زد و با خت 
ن رداشی 

 غرند: 

 

 .  1122



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

تراز:تو چااااام  رقن داری باااااا م  بزبن مرتی ااااام؟تو چااااام  رقن 

.ی  بن ن ؟ا اااال غ ط می  ن اسااامشاااو  ااادا مت 
داری با م  بزبن

 بون بیاری ها؟بم تو اجاز  داد  اسمشو بم ز 

 

بک آت ااام قاااد  بااام خبااا  بردارد یاااا از ٬آزاد اماااا برخالا تراز

  ن آرا  و شر از آرام  جواب داد: کور  در برود با ل 

 

آزاد:آرو  باااا  تراز.تیاااازی بااام داد زدن تو اااااااااااااااااات.ات ااااق  هم 

 .  تی ماد  کم بی ودی داری ش وغ  می  ن

 

 اااارتاااا  خاااازااااااااد  ای خ ااااااااااااااااااا ک باااااااام جااااااااان لاااااااا  هااااااااای تااااراز 

طور کم می زدید چشاااااام ها   را چرخاتد و با اتداخت.همات

 تکان دادن دسا  در هوا با خود  تجوا کرد: 

 

 بم گام ات ااتراز:می
گ
ق  تی مااد .میگم آرو  باا .ای  بچام ترتش

 م  میگم آرو  با . 

 .  1123



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

 

و ب د خزد  ا  م و شد.خ  اتوت بم چزر  ا  برگشت و 

ن اتگشا  بم سمت آزاد غرند:   با نشاتم گرتی 

 

 چیکااار کزم و چیکااار ت زم.تو تبط بااایااد تراز:تو باام م
گ
  تمیش

تگت   .شاای ن دخا ک ن امشاا  گردتت رو نشاا زم و جوتت رو 

ن دخا ک .   باشم؟پس .شی 

 

 های تراز دتدان روی هم سایید  و با تشار 
گ
 التم از دیواتش

دساات هایم روی ق  اام ی ساا زم ا  بم ساامت خب  ه   

 داد . 

 

بود و داشاااااااات مزخرا دیگر رسااااااااما خب   را از دساااااااات داد  

میگ ااات.بااااز هم ت ااادیااال شاااااااااااااااااد  بود بااام یش از آن مرد هاااای 

وجود  ازشاااااااااااااااااان ت رت مم  اااااااااااااااا  بی ودی کاام م  بااا تمااا  

 داشمم. 
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نم  .مت  _ ااااتیااام دیگااام تراز.. ااااااااااااااااام هرسر تماااا   را  اتاااداخ  

تیم.  ن  خوتم  را مت 

 

با خ ااااااااااااااا اتوت غرند  و ب د با چرخاتدن ت اهم بم سااااااااااااااامت 

 بودن اوتاع برا   تکان داد . شی بم نشاتم ی خوب ٬آزاد

 

بم زبان تیاورد  بود  اما در آن ل صم تبط خدا میدان اااااااااااات 

ون آرا  بودن ای  مرد بود .ایز ااااام در برابر کااااام چبااااادر ممز

ا  ه ی خ اااااااا اتوت و بد و بت  ن ای تراز ساااااااا وت کرد  بود و چت 

تگ مم بود تا ب   را بزرگ تر ت زد و مرا بوشااات  م ذب ت زد 

 یا برایم ارز  داشت. بم اتداز  ی یک دت

 

د ن  کم در چشاااااااام ها   موز مت 
آه اااااااامم شی ٬با وجود تگرابن

ن برد و ب د   قد  بم سمت خب  برداشت.  باال و پایی 
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شاتجا  ٬م  هم با تشاااااار بوشااااات  دسااااات هایم روی بدن تراز

موتش شد  تا بم سمت خاتم ا  ه   بدهم و از آزاد دور  

 کزم. 

 

اااااااااااااابچاام ی سااااااااااااااامج هرچزااد کاام تااا ل صاام ی آخر مثاال یااک پ را

ت اه  را روی آزاد ثابت تگم داشااااااااااااااامم بود و با چشااااااااااااااامان  

 برا   خط و نشان می شید. 

 

 ۲۰۱#پارت_ 

 

با قد  گذاشااااازمان بم داخل  یاط و . اااامم شاااادن در پشاااات 

 ا  را ت ون   ٬شمان
گ
خ ااااااااا ک ترن  و  ر  ترن  ت ا  زتدی

ی بگونم با قد  هاب  ب زد بم ساااااامت 
ن داد  و ب د بک آت م چت 

 خاتم  رکت کرد .  ورودی
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وع بم دت ا  کردن قد  هایم کرد و با  اااااااادای  در ثاتیم ای شر

 : ب زدی از پشت ش  گ ت

 

تراز:اوتجوری بااام م  ت اااا  ت زاااا خزان.ای  وساااااااااااااااط ک  کاااار  

؟  ه   

 

 بک آت م قد  هایم را مموق  کزم بم تزدی جواب داد : 

 

_چرا ک  کار ت اشااااااام؟مگم م  اوتیم کم مثل یم الت بک ش و 

ا اومااد  م رکاام را  اتااداخمم و  اال خیااابون رو گااذاشااااااااااااااامم رو پاا

 ش ؟

 

کزار  مباب م ا  اااااااماد و بک م طیل پا تزد کرد و با رد شااااااادن از  

 سد راهم شد. 
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 خوتاام ی 
گ
ن االن بزم میش تراز:خزان مزو دیووتاام ت  .یااا همی 

 ای  مرتی م چیکار داش   یا... 

 

برسااااااتد براا شاااااد  شو  از آت م بمواتد جم م ا  را بم پایان 

 سما . 

 

ون الم شاااااااااااازگم  ی اون بت  ؟دوبار  مت  ؟بگو دیگم یا سر _یا سر

ی یباااام ی  ؟یااااا ش م  رو را  بزاااادازی؟مت  آزاد رو میچ ااااااااااااااا ک

ی تردی  خان؟  میذاری ل   وض گو  تا گو  میتک

 

 التم چشم ها   را چرخاتد و اتگشمان  را میان موها   

 ترو برد و زنر ل  با خود  تجوا کرد: 

 

تم. ت ن ن چجوری دار   را مت   راز:ال الم اال هللا...ببی 
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از پ م بک توجم بم  رت  از کزار  رد شاااااااااد  و با باال دوندن 

خل خاتم دسااااااااااااااامگت   ی ورودی را چرخااتد  و قاد  بام دا٬هاا

ن اتداخمم و با  گذاشااااااااامم.کی م را هماتجا تزدیک در روی زمی 

  دای ب زدی غر زد : 

 

داری تو ای  جام م ٬ای_خت  شت ش سالمم.ت  یل کرد  

.ویل باااااااااز  تااو شت یاااااااام جااو ماا ااز   ماایاا اا ن
گ
ی کااوتاا   زتاااااااادی

ربد  کیسااااااار می  ن تو ااااااات.تو مگم بک شااااااا  ااااااای   کم میای خ

؟کااام م  گردتم    مااام؟آترن   آخااام؟چیو می وای ثاااابااات ک ن

مدا  بزداز  دور اون  بارنکال بم گردن    میت.ا ااااااااااال بیا ج و 

 گردتت. 

 

ت و با ا  ااااااااااااااامادن در بم دت الم قد  بم داخل خاتم گذاشاااااااااااااااا

دسااااااااااااااات ها   را بم  مر زد و با خزد  ای از ٬آساااااااااااااااماتم ی در

 روی تاباوری گ ت: 
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؟م   اباااا.داری دساااااااااااااااااتتراز:آترن  بااا ی پس تی    شو  میگت 

م  یم ٬م ز تدار ؟م  شاا  ااوت تدار ؟...باشاام ا ااال قبو 

بک م زز بک شاااااااااا  ااااااااااوت.تو م با م زز با شاااااااااا  ااااااااااوت بگو چرا 

مرد غرن م در اومدی؟بگو  سااااخت یازد  شااا  از خوتم ی یم

 دیگم. 

 

شالم را روی م ل اتداخمم و هماتطور کم د مم های ماتمونم 

  ش بم جات  جواب داد :  را باز می رد 

 

بن برای م  غرن ااام  ن _ای  مرد غرن ااام کااام داری از   را مت 

تو ت.دار  بزم ساز زدن یاد مید .مت   خوتم   تا ساز زدن 

 یاد بگت  .ای  از تصر تو جرمم؟

 

قد  ج وتر گذاشااااااات و با تزگ کردن چشااااااام ها   بم ت جن 

 کزایم زد: 
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ا  درد ت زم.اما تراز:دار  بزت موساایف  یاد مید ؟باشاام دساا

موسااااایف  بزرگم.خبل  کم می زم  یارو  اااااا   یم اموزشااااا ا 

ی.امااااا تو چیکااااار  بری اموزشااااااااااااااا اااااه  سااااااااااااااااااااز زدتمو یااااااد بگت 

؟اتم اااااب می  ن ت ااااااااااااااا اااام شاااااااااااااااااا  پااااا شر بری خوتاااام  می  ن

 یل جال م مگم تم؟ .خی

 

 ۲۰۲#پارت_ 

 

اتگشااااااااااات هایم را میان موهای مواجم ترو برد  و  التم آیه 

رتمااااام بود روی آن مود بک مزطش و  کشااااااااااااااایاااااد .تراز بااااااز هم

بوشاات  ک  مم  اا   و شااک تداشاامم کم اگر ای  ب    یم 

 شیدا می رد بدجوری دل  را موشکاتد . 

 

آزاد ا اااااااال _مت   خوتم   چون اوتجا را ت تر .در تااااااام  

تو آموزشااا اه  بم کیسااا سااااز زدن یاد تمید .بم مزم دار  رو 

   اب دوسایمون آموز  مید . 

 .  1131



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

 

د و همزمااان دسااااااااااااااا   باام تاام ار  خ ااااااااااااااا ک خزاادیااگ مم و او دوباا

 ریش  کشید. 

 

تراز:موتد  تو چرا ایزبدر زود بم ای  آد  اخمماد کردی آخم 

.اگم  خزان؟بابا ش جمع چزد ما  تموشااااااااااااااام یارو رو شااااااااااااااازاخ  

؟  بالب  شت بیار  سر

 

 تورا در سدد دتاع از آزاد بر آمد . ٬بدون ل صم ای ت  ل

 

یچکاااری اتجااا  تااداد  _بز  اخمماااد دار  چون هیچوقاات ه

ن اخمماااد  .شاااااااااااااااام.تراز آزاد واق ااا آد  کاام باااخاا  شااااااااااااااا   ااااااااااااااای 

خوبیااااااام.یط ای  مااااااادب  کااااااام شااااااااااااااازااااااااخمم  هیچوقااااااات     

ن  خطاااااااب  از  ش تزد  کاااااام باااااااخاااااا  تااااااارا    م  
کوچ ت 

م.بااااور ک  اگااام ای  ااااارد بزرگاات رو کزاااار باااذاری میموبن .شااااااااااااااااا

 .شزاسو . 
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تکان دادن بک توجم بم  را هایم قد  تزدیک تر آمد و با 

ار  اوز شیدا می رد دسااااااااات ها   در هوا و با  اااااااااداب  کم دوب

 جواب داد: 

 

تراز:م  تمی وا  ای  آد  رو .شاااااااازاساااااااام  خزان.ا ااااااااال گور 

.تااا مااااااااا  هااام و غااامااام بااااااااابااااااااا .مااا  تااامااااااااا  تااا ااار و ذکااار  تاااوب 

.تگراتمم لط ا ب زم.   توب 

 

ش  را روی شاااااااااااااااااااااااتاااااااام کاااج کااارد  و بااااااااا تااااااااارا ااا   تااا اااااااااهااا  

م بود.میااادان ااااااااااااااامم کااام تماااا  ای  کرد .میااادان ااااااااااااااامم کااام تگرات

م ن ااااااا ت بم رتمارهای بک مزطب  از خالقم و   اااااااااسااااااای   ک

م  داشاااات شچشاااامم میگرتمزد.و در تزایت کیساااا کم بوشاااات  

 از همم آسو  میدید خود  بود. 
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د  و سااپس همرا  پ ار    هایم را برای چزد ثاتیم روی هم ترا

 با  داب  آرا  و خ مم گ مم: ٬با کشیدن ت س خمیف  

 

 یگم بچم تو مم.میموتم از پس خود  بربیا . م  د _تراز 

 

ت اه  را از چشاااااااااااااااماتم گرتت و با چرخاتدن  بم سااااااااااااااامت 

 زنرل  تجوا کرد: ٬دیگری از خاتم

 

. تراز:بچم تو    اما مثل بچم ها ر   تمار می  ن

 

برند  و  التم از ب  ت کم ات ار تایجم ای تداشاااااات دساااااا   بم 

 ا  کشید  و با قد  هاب  بک رمش
 از او تا  م گرتمم.  شوشابن

 

_م  دیگم تمی وا  ب   کزم.هرجور کم دلت می واد ت ر 

 ک . 
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 ۲۰۳#پارت_ 

 

هماتطور کم بم ساااااااااامت م ل ها قد  برمیداشاااااااااامم  اااااااااادا   

 شر کرد. دوبار  گو  هایم را 

 

تراز:ا اااااااااااااال ای  یارو چیکارتم؟تامزدتم؟شاااااااااااااوهرتم؟دوسااااااااااااات 

ااااااااااااااتاام؟ال اقاال بگو یاام ن اااااااااااااااب   باااهااا  داری کاام  مت  دلم  پرا

  وز . .

 

بک آت م ت اهم را بم ساااما  بچرخاتم روی تزدیک ترن  م ل 

 نش مم و بک ت اوت جواب داد : 

 

_هیچ دو .تم تامزدمم تم دوست پرمم تم شوهر .تموشم 

 م؟تبط دوسمم باش
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جوابم آتیساااااااار کم در وجود  شاااااااا  م می شااااااااید را دو چزدان 

 کرد و  داب  کم اتدی آرا  شد  بود را دوبار  باال برد. 

 

اا  تو کدو  جززیم بزرگ  تراز:تم تموشااام.م  تمیدوتم ای  پرا

ساااااااااااااموبن پاشاااااااااااااد  اومد  ایران.اما تو ای   شاااااااااااااد  و از کدو  قتک

باااهااا  مم کاات  ش تاادار  یاام دخت  مجرد کاام هیا ن اااااااااااااااب   

تدار  رو اوتم ت ااااااااا م شااااااااا  ب شاااااااااوتم خوتم   رو   ااااااااااب 

ا تو ت.  ؟رو   اب ایز م دوسایم.ایزجا از ای  ختک  سر

 

ن ا برا   باااااال اتااااداخمم و شوزخزاااادی بروهااااایم را تم ااااااااااااااا رآمت 

 ت ون   داد . 

 

_خم جدی؟پس تک ی  خودت سر موشااااااااااااااام تراز خان؟توب  

ب    کم از ه ت روز ه مم شزج روز  خوتم ی دوساااامای دخت 

و بااااااهااااااشاااااااااااااااون وقااااات میگاااااذروبن تک ی ااااات چیااااام؟برای تو و 

 .  1136



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

 می زید 
گ
دوسااااااامات ایزجا ایران تو ااااااات؟شاااااااما تو ساااااااو د زتدی

 جزاب؟

 

بم ق  ااام ی سااا زم ا  چ ااا اتد و  ش ر  ا  را اتگشااات اشاااا

 بم جات  پاسخ داد: 

 

 تراز:م  ترا دار . 

 

ن جم م ی کوتا  برای دیواتم شاادن و از کور  در رتمزم  و همی 

ی کم از ت زگ آزاد موشااااااااود از جا شرند  و با  اقن بود.مثل ت ت 

 هجو  بردن بم سما  تزی  زد : 

 

و مردی و م  _چرا تو ترا داری؟ها؟چرا ترا داری؟چون ت

بگو.بزر ااا  تااا ٬الاات ت  زتم؟دلیاال ت ااااوتمون همیزاام؟خجاا

ایزجا کم اومدی ببیم شم بگو.باالخر  یم جا باید نشون بدی 
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ن بزاور تو هم یش از مردهای ن ااااااااااال  ا   بزم زن و زن سااااااااااامت 

 .  هاب 

 

ات ار کم از  رت  پشااایمان شاااد  باشاااد ش  را زنر اتداخت 

با  دای آه مم و با کشیدن ک  دست ها   بم  ورت  

 ای گ ت: 

 

تاراز:م ااااااااذرت مایا اوا  خازان.تمای اواساااااااااااااااامام ایا   ارا رو 

 بزتم.خ  ابن بود  از دهزم شرند.م  تبط... 

 

اتد.ت اهم را از  ورت  اجاز  تداد  تا  رت  را بم پایان برس

گرتمم و در ااایل کاام تمااا  تالشااااااااااااااام را برای آرا  بودن باام  ااار 

 گرتمم بود  گ مم: 

 

بن ه ایم مم زم ز.االن هردومون خ  ا_بزت   دیگم بری ترا

هاب  بگیم کم ب دا از گ ماشاااااااااااون پشااااااااااایمون .شااااااااااایم.ت ال 
ن چت 
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برو.ب   کردتمون در ا   ارصن هیا تاید  ای تدار .ب دا 

تیم. کم آرو  ت ن  ر شدیم دوبار   را مت 

 

برای چزد ل صم با تردید ا  ااااماد و ت اهم کرد و ب د با وجود 

د  ن تاامیداتم آیه کشاااااید و  اکرایه کم در چشاااااام ها   موز مت 

با زمزمم ی "خدا اتظ" آرا  زنرل  خب  گرد کرد و ل صم 

 تم خارز شد. ای ب د از خا

 

 کاام ق  
گ
م را باام درد رتاات و م  تززااا ماااتااد  بااا یااک دتیااا  التش

   آورد... 

 

 یک دخوای دیگر با تراز

 خایل تر از ای  تموشد. 

 

 ۲۰۴#پارت_ 
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بوتت بر ؟چرا گوشوت "آبجک خزان باز تو کجا غی ت زد  قر 

درز خااوتاااااااام تاام اومااااااااد  امااااااااا در رو باااااااااز رو جااواب تااماایاااااااادی؟

ت ردی. اااااااالااااااات خوبااااااام؟سر شاااااااااااااااااااااد  کااااااام بااااااااز رت   تو غاااااااار 

بزم زتااگ بزن تززااایواات؟توروخاادا وق   شیااامم رو شاااااااااااااااایاادی 

 خییل تگراتمم."

 

با قطع شاااااااادن  اااااااادای تییل کم از دساااااااام ا  شی امگت  در  ا  

 م ل جمع کرد .  آیه کشید  و زاتوهایم را روی٬پ   بود

 

 بار بک هدا در لیوان چاب  کم بم یاد 
ن قاشاااااش را برای هزارمی 

نا  کرد  بود  یا تم تکان داد  و ب د  تیم آورد  ا ااااااااال شاااااااات 

وشااااااااااااااایدن  داشااااااااااااااامم باشااااااااااااااام لیوان را میان بک آت م مییل بم ت

 اتگشت های شد  چرخاتد . 

 

 .  1140



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

و دلم  .غی م زد  بود.دوباااااار  غی م زد  بود  ش بااااااا تییل بود 

 تمی واست کم کیس شیدایم کزد. 

 

دخوای شااااااااااااااااا  گاااذشااااااااااااااامااام ا  باااا تراز و  را هاااای ت جن کااام 

میاتمان رد و بد  شاااااااااد  بودتد آتبدر روی روح و رواتم تاثت  

بم قو  تییل دوبار  بم غار تززاب  ا  شزا   گذاشاااااااااااااامم بودتد کم

 برد  بود . 

 

ت ا  خ ااااامم ا  را بم چرخ  شنااااع چای داخل لیوان دوخمم 

م اکااااماااایاااازااااااااان شاااایاااااااادا کاااارد  کاااااااام قاااارار تااااو اااااااااااااااااااااات و زمااااااااابن کاااااااا

اشااااااااش برداشاااااااامم و با رها شاتجا  دساااااااات از ش ق٬بزوشاااااااام 

د.   کردن  داخل لیوان اجاز  داد  تا ل صم ای آرا  بگت 

 

ن مباب م گذاشاااااامم و با ترو بردن خم شااااااد  و  لیوان را روی مت 

اتگشاااااااااااااات هایم میان موهای آشااااااااااااااا مم ا  بم شی کم درد  
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زت بم ای  شدردهای ت س ساااااااکت تموشااااااد تشااااااار آورد .ل 

 .  گت 

 

ی تداشمم.ب د از دخوایمان تم شیا  میاتمان رد و  از تراز ختک

بد  شاااااااد  بود و تم     بم ی دیگر زتگ زد  بودیم.آتبدری 

از دساااااااااااااااا  خ ااااااااااااااا ک بود  کم ت واهم ت ال بم دیدن   هم

 برو . 

 

م  از وجزم ای کم تراز د شاااا  در خ اااا اتیا  نشاااااتم داد  

ار بود .  ن از مردی کم بم ا ااااااااااااطالح "ت  اااااااااااا "چشاااااااااااام بود بت 

از مردی کااااام ٬بودهااااااا   را کور و گو  هااااااا   را کر کرد  

از مردی کم شاااااابیم پدر  و خمونم و هر ٬مزطش ش  تموشااااااد

آن خاااتاادان ل ز   رتمااار می رد و تال  می رد  مرد دیگری از 

ار بود .  ن  تا مرا سوا  و جواب کزد بت 
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ن  ار بود  و ای  م  از ترازی کااااام شااااااااااااااابیااااام تراز خود  تبود بت 

د.  واق یت بم  ا  بد  دام  ن  مت 

 

دوبار  بم ٬ التم ت س خمیف  کشااااااااااید  و با رها کردن موهایم

شوسااات خشاااک م ل ت یم زد  و ایا ار با دتدان هایم بم جان 

 شد  ی ل  هایم اتماد . 

 

از د ش  دیگر از آزاد ختک تداشمم.تم تماش گرتمم بود و تم 

وجود ایز م مزمصر تماسااااااااااااااا  و شیا  برایم ترساااااااااااااااماد  بود.با 

شاااااااااااااااایدن  ااااااااااااااادا   بود  اما ای  موتاااااااااااااااوع تم تززا تارا مم 

 باخ  موشد بوشت  از هموشم ممزون  باشم.  ب کم٬تمی رد

 

ش گذاشاااامم بود  رمف  برای  را  در کو  روزی کم پشاااات

زدن تداشااااااااااااامم.اما میدان ااااااااااااامم کم باید با او تماس میگرتمم و 

یاااا ٬ذرخوایه می رد باااابااات آبرو رنزی د شااااااااااااااااا  تراز از او خااا
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دست  م برا   یک شیا  می رسماد .ای  خذرخوایه را بم او 

 بدهکار بود . 

 

ن  لیوان چای ٬ل صم ای ب د با خم شاااادن دوبار  ا  ساااامت مت 

از جا ب زد شاااااااااااااد  و م ااااااااااااات  ٬ورد  ا  را برداشاااااااااااااممدسااااااااااااات ت 

خاتم را در شو  گرتمم تا چای شد شااااااااد  ا  را ت ونو  ن آشااااااااتر

 کزم. 

 

م بود  کم شااایدن  اادای ز دو قد  برتداشااماما هزوز بوشاات  ا

 پاهایم را وادار بم ا  مادن کرد. ٬زتگ موبای م

 

 ۲۰۵#پارت_ 

 

ن شیوسااااااامم زت گ ش چرخاتد  و بم موباییل کم روی ساااااااطح مت 

تت خت   شد .   می ورد و ونتک  مت 
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در ش  بود کاااام اگر مثاااال دت ااااات ق اااال بااااا اسااااااااااااااام تییل روی 

ت   و برو  تا بم  ااا  م ی گوشر مواجم شاااد  تادید  ا  بگ

  ارهایم برسم. 

 

اماا زماابن کام ت اااهم روی اسااااااااااااااام آزاد ثاابات مااتاد تزمیاد  کم 

ن و جواب تدادن تو ت.کیس کم  ی از تادید  گرتی  ایا ار ختک

 ر  بود  باالخر  تماس گرتمم بود. مزمص

 

تورا دو قااااد  کاااام برداشاااااااااااااااماااام بود  را خباااا  گرد کرد  و بااااا 

ن دوبار  روی م ل ا کزاری گذاشاااااااااامم و لیوان چای ر ٬نشاااااااااا اااااااااای 

ن برداشاااامم و شو  از آت م زتگ خوردن   گوشر را از روی مت 

ن رتگ پاسخ را لمس کرد .  قطع شود دایر   ی ستک

 

 _الو؟
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ی کم  ن ت ر  را می رد  گرتمم تر بم تصر  اااااااااااااااادایم از آن چت 

ساااااااااااااااید.آتبدر سااااااااااااااااکت ماتد  بود  کم ات ار روی تارهای  مت 

  وب  ا  گرد و خا  نش مم بود. 

 

 از خواب بیدارت ت رد  باشم. یدوار  آزاد:ام

 

 ااااااااادای گرم  و ل   مزربان  ت دیل شااااااااادتد بم تززا بزاتم 

ای کم ل  زد بم ل  هایم آورد.روی م ل لم داد  و با خب  

ن ت اهم بم سب  باالی ش  جواب داد : دا  دن ش  و دوخی 

 

 _تگران ت ا .بیدار بود . 

 

 کاام برای ل صاام ای کوتااا  سااااااااااااااا وت کرد و ساااااااااااااااپس بااا تگرابن 

 آشکارا در  دا   شززان شد  بود شرسید: 
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 آزاد: الت خوبم خزان؟

 

بک آت م ت اهم را از ساااب  بگت   ش  را آه ااامم بم نشااااتم ی 

 م ال ت تکان داد . 

 

 خوب تو مم. _ 

 

 سوا  ب دی ا  را پس از ثاتیم ای ت  ل بم زبان آورد. 

 

 آزاد:دلت می واد بیای ایزجا؟

 

م م را بک هدا باال برد  و بدر جوا.  ت  زدی زد  و دسااااااااااااام

سااااااااااااااامت ساااااااااااااااب  گرتمم.اتگشااااااااااااااات هایم را آه ااااااااااااااامم در هوا 

 چرخاتد  و پس از س وب  کوتا  جواب داد : 
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  الم اتجا  بدی؟_میموبن  اری برای بزت  شدن 

 

 چزد ثاتیم ای س وت کرد و سپس پاسخ داد. 

 

 آزاد:میموتم برات ساز بزتم. 

 

بم دساااااااااااااااا  آماااد  ایا اااار بک اراد  بااام خزاااد  اتمااااد .خوب ق 

میمواتاااد  اااا  و هوایم را بود.خوب میااادان ااااااااااااااااات کااام چطور 

 خوض کزد. 

 

ن آورد  و گ مم:   دسمم را آه مم پایی 

 

 گ مم. _اگم ب م وسوسم نشد  دروغ  
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درساااااات مثل م  آه اااااامم خزدید و  اااااادای خزد  ی زن ا   

 ق  م را ت یل ب شید. 

 

 آزاد:میای؟

 

ار  ت ر شرسااااااااااااید و م  برای پاسااااااااااااخ دادن بم سااااااااااااوال  بم دوب

 کردن ا میاسک تداشمم. 

 

ی از اون چای آرام  شت برات موتد ؟ ن  _چت 

 

 با مزربابن جواب داد: 

 

 زمصرتم. آزاد:تا تو برش ایزجا چای هم  ارصن شد .م

 

 و مکالمم مان هماتجا بم پایان رسید. 
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 ۲۰۶#پارت_ 

 

باادون ل صاام ای اتالا وقاات از جااا ٬بااا قطع شااااااااااااااااادن تماااس

 را  اتماد .  برخاسمم و بم سمت اتاقم بم

 

اه  مرداتم ی گشااااااااااااااد و یک  ل اس های را    ا  را با یک شت 

ن خوض کرد  و پس از ش کردن شاااااااالم مجددا از  شااااااا وار جی 

شااااااااااااااد  و با خامو  کردن چراغ های اتاااااااااااااااتم ی اتاا خارز 

ن گوشر و   یدهایم از خاتم خارز شد .   سال  و برداشی 

 

ود .مثاال دقیباام ای ب ااد مباااباال در خاااتاام ی آزاد ا  اااااااااااااااماااد  ب

 بود.  هموشم در را از ق ل برایم باز گذاشمم
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شو  از آت م وارد خاتم شاااااااااااو  ش چرخاتد  و بم سااااااااااااخممان 

ای کزار شزجر  ی خاتم ا   های اکراا ت ا  کرد .هم ااااااااایم

 ا  ماد  بود و شززابن بم م  ت ا  می رد. 

 

 اال کم ت ر  را می رد  بم یاد   آورد  کم د شاااااااااا  هم او 

  دید  بود .ا مماال  دای داد و بیداد تراز او را را کزار شزجر 

ود و  اال تماشاااای رتت و آمدهای م  بم تا شزجر  کشااااتد  ب

   ا  شد  بود. خاتم ی تراز ت دیل بم شگر 

 

با وجود ایز م در م  م ی آرا  ساااااااک  بودیم و هم اااااایم ها 

اما باز هم رتت و آمد مداو  ٬ اری بم  ار ی دیگر تداشاااااااااااااازد

ی تبود کم از  یک دخت   ن مجرد بم خاتم ی یک مرد مجرد چت 

ت ا  آد  ها شززان بماتد.بزر ا  آد  ها هموشااااام دت ا  بزاتم 

 ب  بودتد. و داسمان شاای برای قضاوت 
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ن ت اهم از شزجر  ی خاتم ی هم اااااایم  آیه کشاااااید  و با گرتی 

قد  بم داخل  یاط خاتم ی آزاد گذاشمم و در را پشت ش  

 . مم. 

 

دتد و قضاوتم در  اگر ا ال بم  ن آد  ها پشت ش   را مت 

بم در .مگر زمابن کم م  در غم و غ اااااام دساااااات و ٬می ردتد

د  ای  آد  ها تگراتم بودتد ک ن م  اال م  ب واهم تگران پا مت 

 اتکارشان باشم؟

 

با قد  هاب  آرا  بم ساااااامت ورودی خاتم بم را  اتماد . یاط 

ن از پ  م ها دساااااااااااااامگت   را را پشاااااااااااااات ش گذاشاااااااااااااامم و با باال رتی 

 چرخاتد  و قد  بم داخل خاتم گذاشمم. 

 

بوی خوشاااااااایزد چای م  اااااااو  کم اتمصار  را می شاااااااید  

رنم هایم را شر کرد.تاخودآ ا  در ثاتیم ای در مشااامم شیچید و 
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 از 
گ
چشااااااام هایم را . ااااااامم و همرا  با ت س خمیف   جم بزری

 آن بوی خوشایزد را درون س زم ا  کشید . 

 

 آزاد:اومدی؟

 

شاااااااااااایدن  ااااااااااادا   وادار  کرد تا چشااااااااااام هایم را باز کزم و با 

دت ا  کردن م ااااااات   ااااااادا بم دت ا  او بگرد .با دیدن  کم در 

  ااااااماد  بود و ت اهم می رد بک اخمیار ورودی سااااااال  پذیراب  ا

 ل  زدی زد  و ج وتر رتمم. 

 

مزم رو هوا گرتمم .ب  شااید کم ایزبدر ٬_تو یم ت ارا زدی

 شررو م. 

 

یدن بم  رتم چشااااااااااااااام ها   را چرخاتد و و با خزدگ مم و ا

هماتطور کم بم سمت م ل های پذیراب  اشار  می رد جواب 

 داد: 
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ن مزم االن م  یا  شوشت. آزاد:لوس نشو..شی 

 

خاتم قد  برداشااااااااااااااات تا بم  ن و ب د خود  بم سااااااااااااااامت آشاااااااااااااااتر

 ارها   برسااااااااااااااد.م  هم بم تاب یت از ت ارت  م اااااااااااااات  قد  

روی یش از م ل ها ٬بم سااااااااااال هایم را کج کرد  و با رساااااااااایدن 

 نش مم. 

 

 ۲۰۷#پارت_ 

 

ساااااااااا دساااااااامم را روی ق اااااااامت پشاااااااا   م ل قرار داد  و با ش 

خاتم مشاااااااا و  بم او کم در ٬چرخاتدن بم ساااااااامت خب  ن آشااااااااتر

ن چای در داخل تزجان ها بود چشم دوخمم.   رن ی 
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ات ار کم سااااااااااااااازگی ن ت اهم را  س کرد  باشاااااااااااااااد هماتطور کم 

ل صاااام ای کوتااااا  ش  را باااااال  تزجااااان هااااا را شر می رد برای

 گرتت و ت اهم کرد و ب د با ل  زدی گ ت: 

 

اما با خود  ت ر ٬آزاد:تما  روز می واسااااااااااااااامم بزت زتگ بزتم

. کرد  ش  اید خییل مشماا  را زدن ت اشر

 

ن درون  در جوا.  لااا  هاااایم را جمع کرد  و باااا بااااد اتاااداخی 

 آه مم شی بم نشاتم ی تایید تکان داد . ٬لپ هایم

 

 ت ر کردی.ا ال  و  م ی  را زدن تداشمم. ست _در 

 

ن ساای ن  تزجان ها را درون ساای ن گذاشاات و سااپس با برداشاای 

ون زد و قد  ها    خاتم بت  ن را بم ساااامت م یل کم م  از آشااااتر

روی  نشااااا ااااامم بود  ساااااوا داد.کزار  روی م ل نشااااا ااااات و 
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ن میگذاشاااااات  هماتطور کم یش از تزجان ها را مباب م روی مت 

 گ ت: 

 

ن  آزاد:پس تم ب   د ش ت با تراز بم جاهای خییل  دس مت 

 خوبک خمم نشد  باشم. 

 

ن تزجاتم را برداشاامم  آیه کشااید  و با خم شاادن بم ساامت مت 

کاااااام میااااااان اتگشااااااااااااااااااااات هااااااای هموشااااااااااااااااااااام شدر    و همزمااااااابن 

 میچرخاتدم  جواب داد : 

 

 _ دست درسمم.ب   اتمضاس داشایم. 

 

از و ب اااد ل ااام ی تزجاااان را بااام لااا  هاااایم چ ااااااااااااااا ااااتاااد  و پس 

م ار ادامم داد :   س وب  کوتا  با ل  ن شر
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_راسااااااااااااااا   باااااباااات ات اااااق  کاااام د شاااااااااااااااااا  اتماااااد واق ااااا م ااااذرت 

ر ک  تراز ا اااااال می وا .م  ت زمید  ا ااااااال یزو سر شااااااد.باو 

ن آد  تو ااااااااااات.ا اااااااااااال خادت تدار  خربد  کیسااااااااااار کزم و  چزی 

برای آدما شااااااااات و شااااااااوتم ب شاااااااام.تبط وق   پای م  وسااااااااط 

و ببو  م روا خون بم  باشاااااااااام یکم زنادی   اااااااااااس موشاااااااااام

ساااام.تب اااات  خودشاااام تو اااات.توی یم خاتواد  کم  م ز  تمت 

ُشر  از مردهای مردسااااااااااااااااالر بزرگ شاااااااااااااااد .خبایدشاااااااااااااااون خوا  

 ی ذها  تاثت  گذاشمم. تاخوا  رو 

 

مبداری از چای را توشید  و سپس همرا  با ت  زدی اتاتم 

 کرد : 

 

 تبرن ا تما  مردهای ایرابن همیزجورن . ٬_هرچزد

 

ا دقااات بااام  را هاااایم گو  میاااداد تزجاااان ر کااام باااهمااااتطو 

ن یک تای ابروها   گ ت:   چای را برداشت و با باال اتداخی 
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 ایراتیم. آزاد:مزم یم مرد 

 

 ش بااام جااااتااا  ت ااااه  کرد  و باااا رنزتر کردن چشااااااااااااااام هااایم 

 جواب داد : 

 

 _یم مرد ایرابن کم تو یم َجو سیم مردساالر بزرگ نشد . 

 

 ۲۰۸#پارت_ 

 

 

دت ا  توشااااااااااااااایدن مبدار اتدی ان داد و بم آه ااااااااااااااامم شی تک

ن گذاشت و گ ت: ٬چای  تزجان را مجددا روی مت 
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م م  بم ایراتم.بم آزاد:تموشاااااااااااام گ ت ای  وتاااااااااااا یت تبط 

خزوان کیساا کم بم کشااورهای زنادی ساا ر کرد  میموتم بزت 

اکمیزان بد  کم همم جای دتیا مردهاب  کم بم دت ا  ثابت 

ن و تال  ن تا زن ها رو کردن برتری خودشاااااااااااااون ه ااااااااااااای    می ین

 ت ت س طم ی خودشون تگم دارن شیدا موش . 

 

د  و بم پش   م ل ت یم زد .   ل  هایم را روی هم ترر

 

  اال بوشت  تارا ت شد  کم مشکل جزاتیم. ٬_خ 

 

با  اااداب  آرا  بم  رتم خزدید و ساااپس دسااات ج و برد تا از 

ن شکالب  بردارد.   ظرا کری مایل روی مت 

 

 بک آ
ی بگونم باااااابرای ل صاااااااب  ن م او خت   ماااااااتاااااد  و ت اااااام چت 

تماااااااشاااااااااااااااااااااا   کرد .ساااااااااااااااوایل در ذهزم میچرخیااااااد کاااااام برای 
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یت د  بم درنا زد  و اجاز  شرسیدن  تردید داشمم.اما در تزا

 داد  تا   مات روی زباتم جاری شوتد. 

 

؟  _تو چطور ت ر می  ن

 

مزصور  رتم را بک آت م تیازی بم شرساااایدن سااااوا  اتاااااتم ای 

جم شااااااد.هماتطور کم رو  شااااااکالت  را باز داشاااااامم باشااااااد ممو 

 : می رد ل  زد کوچش زد و جواب داد 

 

 آزاد:بم تصر تو چطور ت ر می زم؟

 

 گوشم ی ل  هایم را کج کرد  و شاتم ای باال اتداخمم. 

 

 _دلم می واد از زبون خودت .شزو . 
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شاااااااااااااااکالت را بااام سااااااااااااااامااات لااا  هاااا   برد و شو  از آت اام در 

 پاسخ
گ
 داد:  دهان  بگذارد بم سادی

 

آزاد:از ت اااااااا  م  هیا برتری وجود تااااااادار .چااااااام مرد و چااااااام 

در هیا ت اوت خا  بیاشاااااااااااااااون وجود تدار .همم ی ما ٬زن

نم.وق   ٬ت س می شیم٬تزایت ان اتیم  می زیم و میمت 
گ
زتدی

چاام دلییل ٬در اتمزااا م ااااااااااااااات  هممون جاااب  زنر خروارهااا خاااکاام

 برای برتری میموتم وجود داشمم باشم؟

 

م شززای  ااااااورت روی ل  هایم یار ل  زدی بجوا.  بک اخم

 ت اه  کرد .اگر می واسمم با خود   ادا 
گ
آورد.با شی مش

دورترن  ت اااااااااااااوراتم هم تمیگزجید کم روزی  هرگز در ٬باشااااااااااااام

روبروی مردی باشااااا زم کم ایزگوتم با  را ها   مرا م اااااخ 

 و م  ور خود  سازد. 
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خود  را امااا او آزاد بود.آزادی کاام از دورترن  تبطاام ی دتیااا 

روح بدب زم بم دتیای کوچک م  رسااااااااااااااااتد  بود تا بم ق   و 

م ب  اااااااااااان ک٬ثابت کزد کم همم ی آد  های دتیا بد تو ااااااااااااازد

آد  ها ت م ای از بزشاااااااات را در وجود خود شززان کرد  اتد.و 

 برای م  آزاد همان ت م از بزشت بود. 

 

 ۲۰۹#پارت_ 

 

 آزاد:اجاز  میدی م  با تراز  را بزتم؟

 

اتمصار  وادار  کرد تا دسااات از اتکار    دور از شاااایدن ساااوا

 ب شم و ت ا  مم ج م را بم چشم ها   بدوز . 

 

ن داشاااااااااامم بم می واساااااااااات با ترا ز  را بزتد؟با ترازی کم یبی 

خون  تشااااااااااازم بود؟با ترازی کم      ارصن تبود اسااااااااااام  را 

سید.   .شزود؟چبدر خزد  دار بم تصر مت 
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؟
گ
 _می وای سر بز  بش

 

ااااااااااااااداتم شااااااااااااااااتمشرساااااااااااااااید  و او خ ای باال اتداخت.بم تصر  ونرا

سید کم کیزم ای ن  ت بم تراز داشمم باشد.در  بیبت  تمت 

آزاد دقیبا ٬ز ن ااااااااااااااا ات بام آزاد   اااااااااااااااااس بودهرچبدر کام ترا

 برخ    خونرداتم رتمار می رد. 

 

ی کم الز  باشم.  ن  آزاد:هرچت 

 

بک اراد  توشااااااااااااااا زدی زد  و با تزدیک کردن دوبار  ی تزجان 

 هایم جواب داد : چای بم ل  

 

سااااااااام کم ا مماال جوابک براشاااااااااون  _تراز ازت ساااااااااوا  هاب  میتر

 تداری. 
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بااااال دادن یاااک تاااای ابروهاااا   لااا  هاااا   را جمع کرد و باااا 

 شرسید: 

 

 آزاد:مثال؟

 

تزجان را میان اتگشااااااااااااااات هایم چرخاتد  و با خزد  ی آرا  

 کم خارز از اراد  ا  بود گ مم: 

 

داری.در ااا   ااارصن ای  _مثال ایز اام چاام ا  اااااااااااااااااش باام م  

ن   سوالشم.  بزرگت 

 

جواب خزد  ا  ل  زد کوچش بود کم روی ل  ها   تب  

 بم سمت ج و مممایل کرد و با چ  اتدن . ت.بدن  را  یم

بک ٬اتگشااااااااااااااامان  بم ی دیگر در  د تا ااااااااااااااال میان زاتوها  
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د با اکمیزابن کم در ٬آت م ت ا  خت   ا  را از چشاااااااااااااااماتم بگت 

د شر  ن  سید:  دا   موز مت 

 

 م  جوابک برای ای  سوال  تدار ؟
 آزاد:و تو ت ر می  ن

 

  را بم یک خزد  آرا  آرا  از روی ل  هایم م و شد و جا 

دتیا ساااوا  و شدرایم در چشااام هایم داد.اتمصار شاااایدن ای  

 جواب را تداشمم. 

 

 ش  را  یم روی شاتم کج کرد  و با تردید شرسید : 

 

 _داری؟

 

والم رسااااید  باشاااد ت ها ق ل بم جواِب سااااو او ات ار کم از مد

 با ل  زدی کم شاش اکمیزان بود جواب داد: 
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 ا.  رسید . آزاد:خییل وقمم کم بم جو 

 

 ۲۱۰#پارت_ 

 

 

ماااات و مبزوت ت ااااه  کرد .در آن ل صااام باااا تماااا  وجود  

سااااااااااااااام کاام واق ااا چاام  دلم می واساااااااااااااااات کاام ده  باااز کزم و بتر

و ای  رابطم  خود  را ٬ا  اااااااش ن اااااا ت بم م  دارد؟کم مرا

ی شیچیااااااد  ی مااااااان را چطور میبیزااااااد؟کاااااام اگر جوابک برای 

جواب هااااا رو ساااااااااااااااوا  هااااای تراز دارد م  هم می واهم آن 

 .شزو . 

 

ن هایم ترش وجود داشاااااات کم ٬اما در ورای تما  ای  خواساااااای 

بم ل  هایم مزر سااااااااااااااا وت می وبید.ترش کم میگ ت هزوز 

کم از ت ر برای شاااااااااااایدن جواب های آزاد آماد  تبود .ترش  
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ایز م ا  ااااااااااساااااااااات آزاد برای ق  م زنادی باشااااااااازد رخشااااااااام   

 اتداخت بم تما  وجود . 

 

.آماد  ی خاشاااااااااااااااف  تبود .آماد  تبود م  آماد  ی خشاااااااااااااااش 

با تما  ق  م دوساااات داشاااامم ٬تبود  تا کیساااا را با تما  وجود 

باشاام.آماد  تبود  تا ا  اااسااات کیساا را بپذیر .یا بم خ ارب  

 ود . بزت  ا ال ب د تب

 

 بود.م  هیا بوب  از خشاااااااااااااااش 
ن ن م  همی   بیباااااِت غم اتگت 

د  بود .کیسااااااااااااااا هرگز خاااشاااااااااااااااف  کردن را باام م  یاااد  تااداد  تتک

بود.کیساااااا برایم از خشااااااش تگ مم بود.کیساااااا خشااااااش را نشاااااااتم 

 تداد  بود. 

 

ن ها از م  زبن ساااااااااااخمم بود  و تما  ای  تاب دی ها و تدان ااااااااای 

ا ق    را کم امروز از شااااااایدن ا  اااااااسااااااات مردی کم آشااااااکار 

 ت ا   کرد  بود و شت داشت و گرنزان بود. 
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ایم م  ن ااااااااااااااا ااات بااام آزاد بک ت ااااوت تبود .از آب و آی زااام بر 

روشااااااااااااااا  بود کم ای  مرد با تما  خوبک ها   ق  م را لرزاتد  

بود.کاااام او تززااااا مردی بود کاااام قااااادر بود ت س هااااایم را بزااااد 

 ق   شد  را شر از گرما کزد و دسااااااااااااات های هموشااااااااااااام٬بیاورد

 . لرزاتم را آرا  تگم دارد 

 

ن تبود .از خوِد دیواتم ی  ا  و بی الم.   اما از خود  مطمی 

ساااااااید .از ایز م ا  ااااااااساااااااات آزاد را بداتم و م  از خود  میت  

تمواتم جاب  برای پذیرتماشااااان در ق   ساااایا  و آسااااو  دید  

 ا  شیدا کزم. 

 

کم او را ن اااااااااااااا ت بم خود  و رابطم ای کم     تمیدان اااااااااااااامم 

شاااااااااااااااکل گرتما  آماد  بود  یا تم امیدوار کزم و ب د   برای

 . مم بم ا  اسات  آسو  بزتمتاخواس
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ن  و درساااااااااااات ترن  ٬دو آسااااااااااااو  دیدن آزا آسااااااااااااو  دیدن بزت 

 ا  مالقات کرد  بود  و آسو  دیدن تززا 
گ
مردی کم در زتدی

ساتد.  ی در ای  دتیا مرا میت  ن  از هرچت 
 دوسمم بوشت 

 

ن شاااااااااااد  ا  را بم سااااااااااا    از رنم هایم  در تزایت ت س سااااااااااازگی 

ون ترسماد  و ت اهم را تاشیاتم از چشم های او دزدید . ب  ت 

 

م و باااا مشااااااااااااااا و  کردن تصااااهری خود  باااا ش  را زنر اتاااداخم

 آه مم جواب داد : ٬تزجان چای

 

_از شوشاااااااااااااااززااادت واق ااا ممزوتم آزاد امااا تراز آد   را زدن 

ایط اگر یک ت ر باشاااااااام کم بموتم با ها  تو اااااااات.توی ای  شر

  را بزتم و آروم  کزم اون مزم. 

 :�🌺�سازی کم  دا   توب  

 ۲۱۱#پارت_ 

 .  1169



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

 

 

م اااااااااات  گ ت و گونمان تاامید شااااااااااد  ات ار کم از ت یت  خمدی 

 باشد آیه کشید و سپس بم آرا  شی تکان داد و گ ت: 

 

 . آزاد:باشم.بزر ا  تو تراز رو بزت  از م  موشزاش

 

تزجااابن کاام دیااگ در جوا.  ل  زااد کوچش زد  و بک هاادا 

د  بود را میاااااان اتگشاااااااااااااااااااات هاااااایم درون  چااااااب  بااااااق  تمااااااتااااا

 چرخاتد . 

 

اااااااااااااا  ن   را ت دتیااا روی دلم سااااااااااااااازگی ن در آن ل صااات بزرگت 

اااااااااااااات ایز اااام چرا تمیموان ااااااااااااااامم یااااک دخت  خااااادی  می رد. را

ات ایز م چرا گذشاامم ی ساایا  و شر از درد  آیزد   باشاام؟ را

 خود  کرد  ای کم     هزوز از را  ترسید  بود را هم درگت  

 بود؟
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 رت ایز م چرا تمیموان مم مثل باق  آد  های دتیا را ت 

 کزم
گ
ا ت گرنم کزم و را ت خاشاااااااااااااااش ر ٬را ت ب زد ٬زتدی

 شو  و خشش بورز . 

 

کم چرا شتوشااااااامم ایزبدر ت خ بود.کم چرا تمیموان ااااااامم ده  

باز کزم و ا  ااااسااااتم را با مردی کم آشاااکارا دوساااا  داشااامم 

چرا رازهاب  کم تما  خمر شززانشاااااااااااان کرد   درمیان بگذار .کم

 بود  دست از ش  برتمیداشازد.کم چرا و  چرا و چرا... 

 

ن تاگزابن آزاد از روی م ل مرا وادار کرد تا دساااااات از بر  خاساااااای 

ن با اتکار  بردار  و با ت ایه شرساااااااااااااااشاااااااااااااااگراتم او را    زجار رتی 

 دت ا  کزم. 
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باشاااااااد ل  زد ات ار کم ساااااااوا  هایم را از چشااااااام هایم خواتد  

ها   را داخل جی  کوچش زد و سپس هماتطور کم دست 

د گ ت:   ش وار را    ا  ترو میتک

 

 :بیا برنم باال.قو  داد  برات ساز بزتم. آزاد 

 

ا و مزربان  بم ی  ار  تما  غم ها و غ ااااااام هایم را  ل  زد گت 

 بم 
گ
ن  با شاای مش از دلم شاا اات و پا  کرد.بک آت م از جا برخت 

 شد .  چزر  ا  خت  

 

آن چشااااااام های ت س گت    اری می ردتد کم ٬چشااااااام ها  

می رد...جوری ت س کشیدن را از یاد بتک  و جوری کم ت اهم 

کاام باام م  خت   موشااااااااااااااااد ات ااار کاام زن اااترن  زن دتیااا مباااب   

نشااااااا ااااااامم اسااااااات باخ  موشاااااااد کم ق  م دیواتم وار در سااااااا زم 

 ب وبد. 
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 ت   م را کااااااام دیاااااااد دو قاااااااد  ج وتر گاااااااذاشاااااااااااااااااااااات و مبااااااااب م

ردن چشاااااااام ا  ااااااااماد.دسااااااااا  را بم سااااااااممم دراز کرد و با گرد ک

 ها   ت رار کرد: 

 

 آزاد:ب زد شو دیگم. 

 

ن دساااااااا  دیگر و  م  ایا ار بک اخمیار ل  زد زد  و برای گرتی 

ی بم خرز تداد .    تک

 

 ۲۱۲#پارت_ 

 

 

بم ات اا ی دیگر بم سااااامت را  پ م قد  برداشاااااایم.یط مدت 

ن از پ م ها کو  کشیدزمان تم چزدان کوتایه کم باال ر  تم ٬تی 
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او دسااااااامم را رها کرد و تم م  تماییل برای جدا شااااااادن دسااااااات 

 اد . ان نشان دهایم

 

او کم دسااااااااااااامم را میگرتت ا  ااااااااااااااس می رد  کم تما  آرام  

دتیا بم وجود  شرنز شد  است.هر زمان کم دسمم را م کم 

میان اتگشاات های مرداتم ا  میگرتت تما  ترس هایم را از 

د  و دتیا در همان تبطم ی ات ااااااااااااا  دساااااااااااات هایمان یاد میتک 

 خال م موشد. 

 

ن دسااااااااااااااا٬تا شو  از آمدن او ار هموشااااااااااااااام از گرتی  ن ت آد  ها بت 

بود .هربار کم کیسا دساا  را بم ساممم دراز می رد ذهزم شر 

موشااااااااااااااااد از ای  ت ر کم اگر دساااااااااااااااات های لرزاتم را ببیزد چم 

سد دلیل لرز  دست هایم چو ت  ت ری می زد؟کم اگر بتر

بااایااد چاام جوابک باادهم و چاام درویعن برا   ش هم کزم؟کاام 

غرن  بم  ت زد دوبار  بم چشم آد  ها یک موجود خجی  و 

 تصر بیایم. 
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ن دساااااااااااااااات آد  ها  ن هم بود کام تبرن اا تمااا  خمر از گرتی  همی 

تت تاخودآ ا   ترار کرد  بود .هربار کم کیسااااااااااااااا کزار  را  مت 

ن می رد  تا دسااات هایم را پشااات  مر  یا در جی  هایم شززا

سید  ج   توجم ت ززد و هربار کم پای دست دادن وسط مت 

د . با هزار ترس و لرز دست ج و می  تک

 

تمیدان ااااااااااااامم ایز م یک ت ر دساااااااااااااات را ٬تا شو  از آمدن آزاد

د و رهاااااا   ت زاااااد چااااام ا  ااااااااااااااااااااس  م کم در دساااااااااااااااا  بگت 

 قشزگو ت. 

 

ن آد  ها را از دور تماشااا کرد   آتبدر دساات در دساات را  رتی 

 می رد . بود
گ
   کم گوب  در دتیاب  جدا از دتیای آن ها زتدی
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ن ا  ااااااش را خیا  می رد  کم هرگز قرار تو ااااات خود  چ زی 

تجربااام کزم.کااام باااایاااد تاااا اباااد تاااک و تززاااا در دتیاااای بک رتاااگ و 

 کزم. 
گ
 دلمرد  ی خود  زتدی

 

اماااااا ات اااااار آزاد آماااااد  بود تاااااا بااااام دتیاااااای بک رتاااااگ م  رتاااااگ 

ب زماتد دتیایم از دتیای باق  آد   بپاشااااااااااااد.آمد  بود تا بم م 

سااام و خود   را از ت ا  ها ها جدا تو ااات.کم تیازی تو ااات بت 

  تگم دار . م فن 

 

د .هربار کم ٬او کم کزار  بود لرزندن دساات هایم را از یاد میتک

دسااااااااااااااااات هاااایم را میگرتاات ات اااار کااام تماااا  دتیاااا از  رکاات   

آن  دتیاب  کم دسااااااااات های تاآرا  م  هم ق ااااااااام   از ٬ا  ااااااااماد

 بودتد. 

 

گوب  خدا او را تبط برای م  از بزشااااااااااااااا  ترسااااااااااااااماد  بود تا 

 شر از دردی کم پ
گ
 شت ش گذاشمم بود  باشد. پادا  زتدی
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شاتجا  دست هایمان از ٬با رسیدن بم ورودی اتاا تمرنا 

 ی دیگر جدا شدتد. 

درساااات مثل هموشاااام کزاری ا  ااااماد تا او  م  قد  بم داخل 

هم پشاااااااااات ش  وارد اتاا شااااااااااد و  اتاا بگذار  و ب د خود 

 ت. م مبیما بم سمت شزجر  ی . مم ی بالک  قد  برداش

 

 ه ت کم دلت ب واد برات بزتم ؟
گ
 آزاد:آهزش

 

شرساااااااااااااااید و م  آه ااااااااااااااامم شی بم نشااااااااااااااااتم ی م ال ت تکان 

داد .در  بیباااااااات آهزااااااااگ هااااااااای زنااااااااادی بودتااااااااد کاااااااام دلم 

می واسااااااااااااااات او برایم بزوازدشاااااااااااااااان.اما در آن ل صات ذهزم 

از آبن خ اااااااااااامم بود کم بمواتم تا  آهزگ خا  را بم  بوشاااااااااااات  

 زبان بیاور . 
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ل  زدی ٬ا باز کرد و با کزار زدن شرد  ها هاشزجر  ی بالک  ر 

ت ون م داد و سااااااااااااپس هماتطور کم بم ساااااااااااامت  اااااااااااازدیل ا  

 برمیگشت جواب داد: 

 

 پس خود  اتم اب می زم. ٬آزاد:باشم

 

 ۲۱۳#پارت_ 

 

 

ن روی  زدیل٬ل صم ای ب د ساز و آرشم ا  را از ٬با نش ی 

وع روی پایم  ی م  ااااو ااااشااااان برداشاااات و شو  از آت م شر

ن  کزد با اشاااار  ی دسااات از م  خواسااات تا مباب     بم تواخی 

 باش زم. 
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ن  بم تاب یت از درخواساااا  روی  ااازدیل نشااا ااامم و با دوخی 

ن ساز  در اتاا  ت اهم بم او اتمصار کشید  تا  دای دلاشی 

 بویچد. 

 

ا بردن آرشااااااااااااام ر اتداخت و همزمان بکبش م مو  ش  را زن

خواسااات تا چشااام ها   را ٬بم سااامت سااایم های ونول  سااال

 ببزدد. 

تااد لاا  ٬امااا شو  از آت اام پ اا  هااا   روی ی اادیگر قرار بگت 

اض باز شدتد.   های م  بودتد کم بم اخت 

 

 _چشمات رو تبزد. 

 

با شااااااایدن  اااااادایم ش  را باال گرتت و شرسااااااشااااااگراتم ت اهم 

کم درخواساات دور از اتمصار  باخ    کرد. امال مشاا   بود 

 گیج شدن  شد  است. 
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  و باااااااا کج کردن ش  روی ای  بود کااااااام ل  زاااااااد کوچش زد

 ادامم داد : ٬شاتم

 

_هموشااااااااااااااااااااام وق   می وای سااااااااااااااااااااااز بزبن چشااااااااااااااام هااااااات رو 

 .  میبزدی.دلم می واد ایا ار بزم ت ا  ک ن و ساز بزبن

 

 کم در مرز بارنش میان دروغ و  بیبت ا  اااااااااماد  بود .دلییل

تگ مم  برا   آورد  بود  دلیل واقیع خواهشااااااااااااااام تبود.دروغ

  بیبت را هم بم زبان تیاورد  بود . بود  اما تماِ  

 

در ش  جواب هاااای بک شااااااااااااااامااااری میچرخیااد کااام ج اااااااااااااااااارت 

 گ ماشان را شیدا تمی رد . 

ت بم  دلم می واست بگونم دوسات تدار  چشاامان ت س گت 

ک خدای زمی ن رونم . اااامم شااااوتد.کم می واهم وق   مثل ی

بن آتبدر بم چشاام هایت ت ا  کزم کم رنم هایم  ن برایم ساااز مت 

تد.   ت س  کشیدن را از یاد بتک
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کاام آتباادر مرا م ماااد چشااااااااااااااام هااایاات کرد  ای کاام از . اااااااااااااااماام 

شااان بم  ساام.کم اگر     برای دقیبم ای م ااات 
شااادنشااان میت 

ن و آسااااامان را بم ی دیگر  م  مزمیه نشاااااود دلم می واهد زمی 

 بدوز . 

 

تزااااایاااات هیچ اااادا  از ای  جمالت رایه برای جاااااری  در  امااااا 

دتد.و ذهزم بم تاچار کوتا  شاااااااااااااادن بم ساااااااااااااامت زباتم شیدا ت ر 

ترن  و مزطف  ترن  بزااااااتااااام را برای جواب دادن بااااام دتیاااااای 

 سواالت او اتم اب کرد. 

"  "دلم می واهد ت اهم ک ن و ساز بزبن

 

ی بگونااد باام ن  بک آت اام چت 
 جوابم را کاام شاااااااااااااااایااد برای ل صاااب 

چشااااااااااااااام هااایم خت   ماااتااد و ساااااااااااااااپس لاا  هااا   باام خزااد  ای 

 دتد. تما و م  ن دار باز ش دتدان
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خزاااد  ا  جوری بود کااام ات اااار میگ ااات "م  کااام میاااداتم در 

هزارتوی ذه  شاااااااااااااااا وغ و شر شیا و خماااااااات چاااااااام میگااااااااذرد 

جاااان ن ٬اماااا خی ک تااادارد٬دخت  بیاااا بااااز هم تصااااهر بااام تااادان ااااااااااااااای 

 کزیم"

 

ی باز خادت تدار .اما اگم آزاد:خییل بم سااااز زدن با چشااام ها

نم کم تو می وایای  چ ن  م؟م  ی باشم کم م ال ت کز٬ت 

 

ن  بود.ات ار  ز وجود م  زنادی شااااااااااات 
ل   مزربان  برای ت جن

ن  ترش برای بیاااان ٬کااام برخ س ترس هاااای م  آزاد کوچ ت 

 ج وراتم ی اتکار  تداشت. 

 

ن هم بود کم مرا شااااااااااااااای مم ی او سااااااااااااااااخمم بود ایز م او ٬و همی 

با تبطم ی مبابل م  بود.قط م ی پازیل کم میموان ااااات دقی

کزااد و م  برای تمااا  خمر ام     اام و تیماام را  اااماالم ز ت ااااااااااااااا

 کرد  بود . 
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 ۲۱۴#پارت_ 

 

 

 

د اتگشاااااامان دساااااات  بک آت م ت ا  خت   ا  را از چشااااااماتم بگت 

چپ  را روی سااااااااااااااایم ها م ااااااااااااااامبر کرد و ل صم ای ب د با بم 

 اب  تما  اتاا را شر  ااادای م ودی زن٬ رکت در آوردن آرشااام

 کرد. 

 

د  ت ا ب زمم ابروهایم را در هم کشااااااید  و با دقت گو  سااااااتر

ن اتم اااب کرد  اساااااااااااااااات.و  ایا اار چاام قط اام ای را برای تواخی 

 کویل ت شید کم بم جواب سوالم رسید . 
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بااام تاااا  "تمیمواتم ٬تراتااام ای خااااشااااااااااااااابااااتااام از الویس شری ااااااااااااااایل

 خاشبت ت اشم". 

 

م  ثااااااباااات بود.ل  زااااد ت ااااااه   مااااااکااااان روی چشااااااااااااااام هاااااای 

ی بم ل  داشااات و با هر بار رتت و آمد آرشااام شااایطزت آ ن مت 

ااااابچم ی ت س ابروها   ٬روی ساااااایم ها جوری مثل یک پرا

د کم مرا بم خزد  وا میداشت.  ن میتک  را باال و پایی 

 

شو  از ای  هرگز او را ایزطور تدید  بود .هموشااااااااااام زمابن کم 

موشااااد و  ساااااز بم دساااات میگرتت چزر  ا  تاخودآ ا  جدی

ن چشااااام ها   غرا موشاااااد در دتیاب  کم ات ار بم جز ٬با . ااااای 

 رای هیچ یس تداشت. او جاب  ب

 

 اال ٬اما  اال... اال کم ت اه  از روی م  برداشااااامم تموشاااااد

د و می زدید و باز هم تما   واسااااااااااااااا  بم م   ن کم ساااااااااااااااااز مت 
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باخ  موشاااااااااد کم خیا  کزم ش اتجا  بم دتیای ممزوخم ٬بود

 ا .  ا  را  شیدا کرد 

 

تما  دتیایم در آن ٬دری از گذر زمان تداشااامم.در آن ل صات

دای سااااز و مردی کم مباب م نشااا ااامم بود خال ااام اتاا و  ااا

 موشد. 

 

د جم م ی   کم آزاد بک آت م چشاام ها   را از م  بگت 
و زمابن

از اخماا ق  م ٬"تمیمواتم خاشاااااابت ت اشاااااام"را برایم تجوا کرد

 صااام برای هموشاااااااااااااااااام آرزو کرد  کااام  اااا  زماااان در هماااان ل

 . مموق  شود 

 

ع شاااااااادن با مموق  شااااااااادن  رکت آرشااااااااام و قط٬ثاتیم ای ب د

 اااااااااااااادای ساااااااااااااااز تزمید  کم ایا ار هم مثل هموشاااااااااااااام آرزونم 

 برآورد  نشد  است. 
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تاامیداتم آیه کشاااااااااااااااید  و بم آزاد کم  اال چاتم ا  را روی 

دساااامم ی ونول  ساااال گذاشاااامم بود و ت اه  را بم م  دوخمم 

 بود ت ا  کرد . 

 

دیدن تارا    ا  آشااااکارا باخ  خزد  ا  شااااد.چاتم ا  را از 

ز برداشاااااات و با ت یم زدن بم  اااااازدیل ا  روی دساااااامم ی سااااااا

 گ ت: 

 

آزاد:م  برات ساااااز زد  کم  الت بزت  .شاااام.اما ظاهرا بوشاااات  

 تارا مت کرد . 

 

در جوا.  ل  زااد کوچش زد  و همزمااان بااا تکااان دادن آرا  

 : پس از س وب  کوتا  گ مم٬ش 

 

_اگم ب وای  ا  م  رو خوب ک ن باید تا آخر دتیا .شااااااااااای ن 

 ساز بزبن آقای ابمکار.  روبرو  و برا 

 .  1186



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

 

ن  اثری از  ابروهااا   را بااااال اتاااداخاات و باااا ل  ن کااام کوچ ت 

 شوسن در  وجود تداشت پاسخ داد: 

 

اگر تو ٬آزاد:تااااا آخر ای  دتیااااا یااااا تااااا آخر هر دتیااااای دیگاااام ای

و تا زمابن کم دساااااااات ها  از  ب وای  ارصن  روبروت .شاااااااا زم

ن برات ساز بزتم.    ار بی ی 

 

ثاتیم ای باز هم دیواتم وار تویدن  را از ش گرتت و ق  م در 

وجود  درگت  جاااادا  بک ر ماااااتاااام ای میااااان موسک از گرماااااب  

 سوزتا  و شماب  مزجمد کززد  شد. 

 

اتگشت های شد و لرزاتم را بم ی دیگر گر  کرد  و با  داب  

 ر از اخماا وجود  شچشمم میگرتت شرسید : کم ات ا
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 _دساااااااااااااااااات هاااای یااام توازتاااد  
گ
تماااا  زتااادگوشااااااااااااااا .می وای بش

خوشااااااااااااااا ا  بودن م  ارز  از  ار اتمادن دساااااااااااااااات هات رو 

 دار ؟

 

د ن  کم در  اااااااادا   موز مت 
بک آت م بم ل صم ٬و او با اکمیزابن

 ای درتگ یا دوبار  ت ر کردن تیاز داشمم باشد جواب داد: 

 

از  ار اتمادن تما  زتدگیم رو  بودن تو ارز آزاد:خوشااااااااااا ا  

 . دار 

 

همان ل صم بود کم م  توان ااااااامم با سااااااا و  بم و درسااااااات در 

جم ااام ای کااام مااادت هاااا شو  در کماااابک کااام ٬سااااااااااااااا و  وجود 

 دوسا  داشمم خواتد  بود  را لمس کزم. 

 

 "خاشب  ميشد 
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وي  آتگوتم كم بم خواب ترو مت 

 ابمدا بم آرا   

 و ب د  

 ."بم يك ار .. 

 

 ۲۱۵#پارت_ 

 

 

 _آقا لط ا ج وی اون آت یم تگم دارند. 

 

با شایدن  دایم زنرل  "چشم" آرا  گ ت و سپس راتزد  

ن مب ااادی کم نشااااان  داد  بود   با زناد کردن شخت ماشاااای 

مباااااابااااال آت یااااام ی تراز ٬را در شو  گرتااااات و ل صااااام ای ب اااااد

 مموق  شد. 
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ن از ما٬آه اااامم تشاااا ر کرد  و پس از   اااااب کردن کرایم شاااای 

 م. شیاد  شد  و بم سمت ورودی آت یم قد  برداشم

 

آت یم برخالا روزهای دیگر از پشااات شاااوشااام تضاااای داخیل 

ن تراز  سید اما ماشی  های تبرن ا تارز ورودی خ وت بم تصر مت 

کااام  یم آتطرا تر پاااار  شاااااااااااااااااد  بود مطمازم می رد کااام در 

 آت یم  ضور دارد. 

 

ز ٬موتا٬با قد  گذاشاااااااازم بم داخل آت یم
 تراز بک م طیل مایسااااااار

وب  سال  و ا وا  از جا برخاست و با خو 
 شرش کرد. شر

 

ن  کج  ل  زد کوچش زد  و م اااااات  قد  هایم را بم ساااااامت مت 

کرد .از آخرن  باااری کاام دیااد  بودم  خییل ت یت  کرد  بود 

ن  و ا ممااااال ای  ت یت  را مااادیون رتاااگ روشااااااااااااااا  موهااا   و لتن

 خ یل رتگ  بود. 
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ود و بی ن و ل   خا  اتجا  داد  بیا شاید هم خمل جراس

ود.تشاا ی اا   یم دشااوار بم تصر ها   را دساامکاری کرد  ب

سید.   مت 

 

 _سال .تراز ه ا ؟

 

همزمان با م طوا کردن ت اهم بم اکراا آت یم شرسااااااااااید  و 

موتا با همان ل  زد مزربان  شی بم نشااااااااااااتم ی تایید باال و 

ن برد.   پایی 

 

.مزمز ن ی دارن ک بم ی موتا:ب م خزان خاتم ه ی  ا االن مشت 

.اگر  باال  ن ورنم میموتم  ااااداشااااون  مشاااا و  خکاساااای   ارتون رصن

 کزم. 
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ن  آه اااامم شی در م ال ت با  رت  تکان داد  و با برداشاااای 

هماتطور کم روی یش از  ااااااازدیل ٬بزد کی م از روی شااااااااتم ا 

 ها   نش مم جواب داد : 

 

 مزمصر میموتم  ار  تمو  شم. ٬_تم تیازی تو ت

 

ن  ار  را دور زد و  دای پا  هاب  با قد شزم  آرا  و مرت  مت 

های ب زد ک   ها   در تضاااااااااااااا شیچید.مباب م ا  اااااااااااااماد و با 

 مرت  کردن شا  قرمز رتگ  گ ت: 

 

 قزو  یا آبمیو ؟٬موتا:سر میل دارند براتون بیار ؟چای

 

 در جوا.  ل  زد کوچش زد  و گ مم: 

 

 _یم لیوان آبمیو  ی خزک لط ا. 
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ن از م  بم سمت   گ ت و "چشم" آرا سپس با تا  م گرتی 

از آت یم قد  برداشااات و  ااادای تش تش پاشااازم ها   دیگری 

 را بم دت ا  خود  کشید. 

 

 ۲۱۶#پارت_ 

 

 

ون آوردن ت  زم از کی م  کشااااااااید  و با بت 
خود  ٬ت س خمیف 

 را شگر  خواتدن توتی ی ش  شیا  هایم کرد . 

 

کرا تییل چزااااااد تماااااااس از دساااااااااااااااااااات رتماااااام و یااااااک شیااااااا  از 

امروز بم آموزشااااااااااا ا  ود کم خاتم تارصی شرسااااااااااااید  ب٬داشااااااااااامم

و  یا تم شر م  و  روزهای ٬مت  ن ن خاتم یک شیا  اتگت  مزی 

ه مم برایم ترسااااااااااااااماد  بود و باق  توتی ی شاااااااااااااا  ها مربوط بم 

 . ت الیت تالوونزگ های اتد م در ایا ماگرا  بود 
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  تک ت شااااان را بم جز شیا  خاتم تارصی از روی  اااا  م پا 

ن   ایز م امروز کرد  و پس از جواب دادن بم شیام  و توشااااااااای 

و  گوشر را مجددا در کی م گذاشمم.   بم آموزش ا  تمت 

 

میدان ااااااااااااااامم کم باید جواب تییل را میداد  تا از تگرابن در  

بیاااور .امااا آتباادر بک  و ااااااااااااااا اام بود  کاام     تمی واسااااااااااااااامم 

ری ک مواجم شدن با سوا  و جواب های بک شمار  را بم 

او را بم وق   کم ان ب ر .بزابرای  بزت  بود کم  را زدن با ج

  الم  یم بزت  باشد موکو  می رد . 

 

 ایزم از آبمیو  ی شما. ٬موتا:ب رمایید

 

شیچیدن  ااادای موتا در تضاااانباخ  شاااد تا ش  را باال بگت   

ن کوچک  و بم او کم خم موشاااد تا لیوان آب شرتبا  را روی مت 

 م.ل  زدی زد  و گ مم: مباب م بگذارد ت ا  کز
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  مت شد برات. ز ٬_ممزوتم موتا جان

 

ن  برمیگشاااااااااات با مزربابن جواب  هماتطور کم بم ساااااااااامت مت 

 داد: 

 

 موتا:خواه  می زم خونزدلم. اری ت رد . 

 

ن ت اه  بم م  ادامم  ن  نشا ات و با دوخی  و ب د پشاات مت 

 داد: 

 

؟خییل وقمم بم ما ش تزد  بودی .البمم م   موتا:خ  چم ختک

 ا  از آقا تراز جونای ا والمون ه مم. مد
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ن  زبابن ا  ل  زد زد  و هماتطور کم خم بک  اخمیار بم شااااااااات 

 موشد  تا لیوان آبمیو  ا  را بردار  جواب داد : 

 

مثااال همااام ٬_تو لط  داری خونز .ختک خاااا  هم تو ااااااااااااااااات

؟دانش ا  رو تمو   ن زتدگیمم.تو چیکار می  ن درگت  باال و پایی 

 کردی؟

 

 زد. شد  ا  را از روی  ورت  کزار وهای رتگ خزدید و م

 

موتا:دانشاااااااااااااا ا  رو کم یم چزد مایه موشاااااااااااااام تمو  کرد .البمم 

ن مدر م.ماشااااااااااااااااهلل  هزوز وقت ت رد  بر  دت ا   ارهای گرتی 

 اتبدر ایزجا  ارمون زناد  کم ا ال وق   برامون باق  تمیموتم. 

 

 در ایل کم آبمیو  ا  را میزوشاااااااااااااااید  آه ااااااااااااااامم شی در تایید 

تراز خییل  م   را ها   تکان داد .موتا ن ااااااااااااااا ت بم م  و 

سااااااا  و ساااااااا  تر بود.تبرن ا تر  او  دانشاااااا اه  بود کم برای 
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ن و  مایساااااار گری در آت یم ی تراز درخواساااااات  ار داد  بود و تت 

ترز بودن و برخورد خوب  باخ  شااااااااد  بود تا تراز ت اااااااامیم 

د.   بم اسم دام  بگت 

 

د ساااااایل میگذشااااات در آت یم از همان موقع هم تا االن کم چز

اتد  بود.دخت  خوب و دوساااااااااااات داشاااااااااااام ن بم  ار ممشاااااااااااا و  

بود.آتبااااادر کااااام م  هموشااااااااااااااااااام میاااااان شاااااااااااااااوسن هاااااایم از تراز 

سااااااااااااااایاااد  کااام چرا باااا موتاااا ازدواز تمی زاااد؟و او هم باااا ای   میتر

جواب کم موتا جای دخت   اساااات ش و تم قضاااایم را هم   

 آورد. 

 

ن آوردن  لیوان آبمیو  را از لاااا  هااااایم جاااادا کر  د  و بااااا پااااایی 

اتم ٬زتمقن بخواسااااامم تا  ر اما شاااااایدن  ااااادای خزد  ی دخت 

ای و بام دت اال   اااااااااااااااادای خزاد  ی تراز بااخ  شااااااااااااااااد تا ش 

 بچرخاتم و با ت اهم بم دت ا  م ت   دای خزد  ها بگرد . 
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 ۲۱۷#پارت_ 

 

 

ی  ی کم ا مماال مشت  چشم هایم خییل زود روی تراز و دخت 

دو در  ایل کم بک وق م می زدیدتد ا  بود ثابت ماتدتد.هر 

دتدو گپ  ن ن آمدن از پ م ها بودتد. ٬مت   در ا  پایی 

 

ن قرار داد  و سااااااااااااااپس آه اااااااااااااامم از جا  لیوان آبمیو  را روی مت 

برخاسااااااااامم و قد  بم ساااااااااماشاااااااااان برداشااااااااامم. ا  شاااااااااازد  ی 

بزاااااااورهااااااا آتباااااادرهااااااا هم کاااااام ت ر  را می رد  بااااااد باااااام تصر 

سید.   تمت 

 

 _سال  ترازخان. 
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 خ  شااااااااد تا خزد  ی روی ل  ها   در دایم باشااااااااایدن  اااااااا

ثاتیم ای خشک شود و ت اه  بم سمت م  بچرخد. الت 

مم ج   اااورت  نشاااان میداد کم تا چم اتداز  از  ضاااور بک 

 ختک م  در آت یم ا  غات مت  شد  بود. 

 

قد  ج وتر گذاشااااااااااامم و با چرخاتدن ت ا  م  ن دار  میان او 

ی کم کزار  ا  ماد  بود ل    زدی زد  و شرسید : و دخت 

 

 نشد ؟ _بد موقع کم مزا م

 

تورا ابروها   را در هم کشاااید و پس از  ااااا کردن ا وی  

 
گ
 ت اه  را بم دخت  دوخت و گ ت: ٬با شتم ای ساخمش

 

تراز:م  بااام م و آمااااد  شااااااااااااااااادن خ س هاااا بااااهاااات تمااااس 

ن  جان.خییل کو  تمی شم.   میگت   شت 
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ی کم  اال تزمید  بود  اسااااااااااااااام  شااااااااااااااات  
ن  اسااااااااااااااات در دخت 

ل  زدی زد و ش تکان داد.شاااااااااااااایل کم جوا.  با  ااااااااااااامیمیت 

روی شاااااااتم ها   اتماد  بود را برداشاااااات و در ایل کم تال  

ن شد  ا  ثابت تگز  دارد گ ت:   می رد روی موهای کراتی 

 

_دیگم ری  و قیجر رو مید  دسااااااااااااااات خودت تراز...از هیا 

 . ادیت و توتوشابر برای خوش ل تر شدن خ  ا درناااا  ت  

 

 کاام زد  بود بااا  ااااااااااااااااادای ب زااد و ب ااد خود  باام دت ااا   رقن 

 خزدید و دسا  را بم بازوی تراز کوبید. 

 

تراز اما درسااااااات ات ار کم از  ضاااااااور م  م ذب شاااااااد  باشاااااااد 

ل  زد کوچش زد و آه ااااااااااااااامم شی بم نشااااااااااااااااتم ی تایید باال و 

ن برد.   پایی 
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 تراز:خیالت را ت.. پارشون بم م . 

 

  همرا٬  کوتاااایه بااام م  اتاااداخاااتگ ااات و ب اااد از ایز ااام ت اااا

ن  بم سمت در خروسک آت یم قد  برداشت تا بدرقم ا   شت 

 کزد. 

ن  کویل ت شااااااااااااااایااد کاام از ی اادیگر خاادا ااات ن کردتااد و بااا رتی 

ن  دیگر هیا بزاتم ای کم مزمیه بم دوری از م  شاااااااااود ٬شااااااااات 

 برای تراز باق  تماتد. 

 

ایااا  باااود کاااااااام آیه کشاااااااااااااااااایااااااااد و پاااس از لااا اااصاااااااااب  مااا اااطاااااااال 

برگرداتااد و در جااا  قااد  هااا   را باام ساااااااااااااااماات م  شات٬کردن

 تزایت مباب م ا  ماد. 

 

خمو؟  تراز:از ای  ورا؟را  ام کردی دخت 
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ل   ت خ و خ اااااااااااااااماااام ا  ل  زااااد را از روی لاااا  هااااایم پااااا  

ن  ت رد.دساااااااااااااااات بم سااااااااااااااا زم ا  اااااااااااااااماد  و همرا  با باال اتداخی 

 ابروهایم جواب داد : 

 

در چم  الم.کم _گ مم بیا  یم شی بم پرخمو  بزتم ببیزم 

 قضا خییل هم بم موقع رسید .  البمم دست بر 

 

آه ااااااااااااااامم خزدید  و ب د با تزگ کردن چشااااااااااااااام هایم با ل  ن 

ن ادامم داد :   کزایم آمت 

 

ن ن   شاااااااااات 
_ماشاااااااااااهلل چم دوساااااااااامای خوبک هم داری.چم دخت 

ن  بود دیگم آر ؟واق ا کم اسااام برازتد  ای  بود.اسااامشااام شااات 

 رو برا  اتم اب کردن. 

 

 ۲۱۸#پارت_ 
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چرخاتد و ت اه  را بم سااااااااااااامت موتا  التم چشااااااااااااام ها   را 

ن شاااااااااود دزدی مشااااااااا و  گو  دادن مکالمم  چرخاتد تا مطمی 

مان ت اشاااااد.و خوشااااا  ماتم موتا آتبدر غرا  ارها   بود کم 

 ا ال توجیه بم ما دو ت ر تداشمم باشد. 

 

؟  تراز:اومدی ایزجا کم ای  تی م ها رو بار  ک ن

 

 داد : خ   زد  را پا  کزم پاسشرسید و م  بک آت م ل

 

_تااام تیوماااد  تی ااام باااارت کزم.اوماااد  بااااهاااات  را بزتم.اماااا 

ن دو شاااااااااااااااا   تبط برا  جااالاا  بود کاام چطور یاام ت ر کاام همی 

اااااااااااااا  ش تدارن با  شو  برای م  تاز ایزجا ایراتم و دخت  و پرا

همدیگم دوسااات باشااا  و همدیگم رو بم اسااام کوچیک  ااادا 

دوسااااااامای دخت   هرهر و بزت  برداشااااااامم بود  اال خود  با 

 کر را  اتداخمم؟کر 
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ن   ااااااااااااادا  رو  یا شااااااااااااااید مزم باید مثل خودت با دیدن شااااااااااااات 

میزداخمم تو ا و  و خربد  می شید  و شوشم های آت یم ت 

ن میاورد ؟ب دشم یبم ی ای  دخت   رو میچ بید  و  رو پایی 

جون اگاام یاام بااار دیگاام تو رو دور و بر تراز  ن دخت  میگ مم ببی 

 وشد ایزجوری؟دتمو موش زم...ها؟خوب مببیزم گر 

 

آشاااااا مم و خ اااااا ک دساااااا   میان موها   کشااااااید و شی تکان 

 داد. 

 

. را زدن بزاتم ست.   تراز:می م کم اومدی تی م بار  ک ن

 

ن روی یش از  قد  میاتمان تا اااااااااااااا م اتداخمم و با نشاااااااااااااا اااااااااااااای 

دسمم را روی  زدیل کزار  کشید  ٬ زدیل های پشت ش 

اسااااااااااااااامم تااا کزااار  م زبااان بیاااور  از او خو و باادون آت اام  ال  باا

 باش زد. 
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و او بک آت م م ال    نشااااان دهد ج وتر آمد و روی  اااازدیل 

 جای گرتت. 

 

از ت و  ی دزدیااادن ت ااااه  م  و  بود کااام برخالا ظااااهر 

آرام  ذها    ااااااابک بزم رن مم اساااااات.اگر     ذر  ای او 

را موشااااااااازاخمم میدان ااااااااامم کم ای  یش دو روز را با کشااااااااام   

  گذراتد  بود اما ترس ایز م ای دروبن و خودخوری ها ه

مم   اساااااات چم  را هاب  از م  .شاااااازود باخ  شااااااد  بود 

 کم خود  را خب  تگم دارد و بم سممم تیاید. 

 

برای ل صاب  در ساا وت بم تیمرخ  چشاام دوخمم و سااپس 

 ت س خمیف  کشید  و گ مم: 

 

؟  _تراز...تو از ای  وت یت ب زمون را ن ه   
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  را باااااااال تگرتاااااات.    ب دادن باااااام ساااااااااااااااوالم ش جوا برای

 ت اه  را بم سممم تچرخاتد.تززا ت  زدی زد و گ ت: 

 

تراز:از کدو  وتاااااااااااا یت؟از وتاااااااااااا یت مزخرقن کم دوساااااااااااات 

 جدید تو باخ  و باتوشم؟

 

د  و تما  تالشااااااااااااااام را بم  ار  اااااااااااااار ل  هایم را روی ی دیگر ترا

د.   گرتمم تا ل   ت    آرا  بودتم را از م  تگت 

 

؟وای آزاد رو مبص ی _م  بدوبن

 

سااااوالم آشااااکارا باخ  آت  گرتما  شااااد.ت ا  خ اااا ک و شر از 

  ر   را شاتجا  بم سممم چرخاتد و تزی  زد: 
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اااااااااااا بدوتم ؟تا ق ل از ایز م ش و   م ی ای   تراز:ت اید مبصا

ن از  ن ب زمون خوب بود.اما ببی  مرتی م آزاد شیدا شااااااااام همم چت 

روز م رابطااام مون.از ه ااات وق   اوماااد  چطوری گزاااد زد  بااا

 ه مم ش  روز  رو در  ا  دخوا و جر و ب ثیم. 

 

 ۲۱۹#پارت_ 

 

 

ش  را روی شاااتم کج کرد  و با ل  زدی شزن  وار ت اه  

 کرد . 

 

_ت ر می ردی تاااا آخر خمر هیچ یسااااااااااااااا قرار تو اااااااااااااااااات وارد 

زتاااادگیم شاااااااااااااااااام تراز؟اتباااادر خودخواهااااتاااام م  رو تبط برای 

تماااااا   اااااا  خوب ای   خودت می وای کااااام داری آد  کااااام

اااااا ج و  میدی؟واق ا ت ر می  ن ر  وزها  رو مدیونشااااااام مبصا

 آزاد ب زمون قرار گرتمم تا رابطم مون رو بزم بزتم؟
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مشااااات شااااادن اتگشااااات ها   روی زاتوها   برای ثاتیم ای 

توجزم را ج   کرد.بزاق  کم شاااااید بوشاااات  شاااابیم ب و بود را 

اب  دورگم با  د٬م کم ترو خورد و پس از ل صم ای س وت

 شرسید: اما آرا  

 

تراز:اون دلیااال  اااا  خوب ای  روزهااااتااام؟ی  ن م  تماااا  ای  

سااااااااااااااااا  هااا تمون ااااااااااااااامم     برای یااک روز دلیاال  ااا  خوباات 

 باشم؟

 

آیه کشید  و دسمم را آه مم روی زاتوی  کم  اال با لرزی 

 خ  ک بک وق م تکان می ورد گذاشمم و گ مم: 

 

ه ااااااا   تراز.تما   _تو هموشااااااام دلیل  ا  خوب م  بودی و 

 کزم.برای  ای 
گ
ساااااااااااا  ها اگم تو تبودی م  تمیمون ااااااااااامم زتدی

 باق  خمرمم اگم تو ت اشر تمیموتم زتد  بموتم. 
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تو همد  روزهای تززاب  م  بودی.توی تما  روزها و شااااااااااااا  

هاب  کم م  داشاااااامم از شاااااادت غم و غ اااااام میمرد  تو بودی 

 کم  واست بزم بود. 

 

اق م االی ش  نش    و مر تو بودی کم ش  های مرنضیم ب

.تو بودی کااااااام هرموقع از  اااااااابوس شرناااااااد  دسااااااااااااااامم رو بودی

.تو بودی کم هموشاااااااااااام  واساااااااااااات بود سر می ور  سر  گرت  

 میپوشم کجا مت   و ی برمیگرد  خوتم. 

 

م  هماام ی ای  هااا رو میاادوتم تراز.تااک تااک خاااکراب  کاام تو 

برا  ساااااااااااااااخ   رو ایزجا توی  اتصم   تگم داشاااااااااااااامم.و تا آخر 

  هات مدیوتمم.اما... خمر  ب اکر تما  خوبک 

 

ی کم روی ل  ها   تب  . اااااااااات بک 
ن ل  زد ت خ و غم اتگت 

اخمیار وادار  کرد تا مبابل جم م ای کم هزوز  ام   ت رد  
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بود  تبطم ی پایان بگذار .ش  را بم نشاتم ی تاس  تکان 

 داد و زنرل  تجوا کرد: 

 

ن   مای کام پاای یام تراز:همیزم کام دار  م  رو می شاااااااااااااااام.همی 
ی
ا

 ل ز   وسطم. 

 

برای ثاتیم ای سااااااااااااا وت کرد و ساااااااااااااپس ت اه  را بم ساااااااااااااممم 

ن دساااااااا  روی دسااااااامم با ل  ن خاجزاتم ٬چرخاتد و با گذاشاااااای 

 کم ق  م را بم درد   آورد ادامم داد: 

 

ماب  وساااااااط ت اشااااااام خزان؟تموشااااااام تا 
ی
تراز:تموشااااااام پای هیا ا

ر تاااا آخر دتیاااا م  همون آد  بااااشااااااااااااااام کااام توی ه٬هموشااااااااااااااااام

ای  ک  زارت میموتم؟تموشم تبط م  برات  اقن باشم؟شر
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 التم آیه کشاااااااید  و ت اهم را از چشاااااااامان شر از خواهشااااااا  

دزدید .شو  بردن ای  مکاالمم ی ل ز   برایم از هر  ااری در 

 ای  دتیا س ت تر بود. 

 

چطور میموان اااااااامم ا  اااااااااساااااااااب  کم بم آزاد داشاااااااامم را برا   

ن  اااااا  بااااااخااااا   ن ق   توتااااااااااااااایح دهم و در خی   شااااااااااااااا  ااااااااااااااای 

ت ااااشااااااااااااااام؟ق  ک کااام ات اااار یاااک خمر برای م  تویاااد  بود و م  

 هرگز تدید  بودم ... 

 

 ۲۲۰#پارت_ 

 

 

 تراز:تو واق ا دوسا  داری مگم تم؟
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شاااااااایدن ساااااااوا  دور از اتمصار  باخ  شاااااااد تا تما  ت رهای 

کوچک و بزرام از م رکم ی ذهزم پا بم ترار بگذارتد و ت اهم 

 بم سمت او بچرخد. 

 

م ساااااااااااااااوال  باادهم مااات و مبزوت ت اااه  ابک باا اام جو بک آت

کرد .میدان ااامم کم می واهد درمورد ا  ااااسااااب  کم ن ااا ت 

اما م  چطور میموان اااامم جوابک ٫بم آزاد داشاااامم بوشاااات  بداتد

بم ساوا  ها   بدهم زمابن کم     برای ساوا  های خود  

 هم جوابک تداشمم؟

 

تر سااااااااااااااا وتم را کااام دیاااد ل  زاااد ت خ روی لااا  هاااا   شررتاااگ 

ن ت اه  از  شاااد.دساااا  را از روی دسااامم برداشااات و با گرتی 

 چشم هایم زمزمم کرد: 

 

 تراز:پس داری. 
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در آن ل صم با تما  وجود  دلم می واساااااات کم بمت  .دیدن 

 کم در چشاام ها   ٬تراز در آن وتااع و  ا 
گ
دیدن غم بزری

د و مبص  تززا م  بود  باخ  موشد کم از خود   ن موز مت 

 ا  و ا 
گ
ن و زتدی  ار شو .  اساتم بت 

 

تراز خونزترن ز م  بود.خونز ترن ن کم     در دورترن  و شو  

ن بااخ  و  ترن   اابوس هاایم هم تمیادیاد  کام روزی ای  چزی 

 بابن در هم ش  ما  باشم. 

 

اما  اال همان  ابوس های دور و شاااااااو  بم واق یت شیوسااااااامم 

اااااااااااااای باااام جز م   بودتااااد و تمااااا  ای  ماااااجرای شر از درد مبصا

 ت. تداش

 

با ل  ن ٬ التم آیه کشااید  و با کشاایدن دساامم روی بازوی 

 مالیم برای آرا  کردن  گ مم: 
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باز  تا آخر دتیا تو ٬_    اگم توی ق  م یک ت ر دیگم باشااااااااام

 مرد شمار  ی یک زتدگییم آقای بزاور. 

 

ی را  ن  رتم بر خالا اتمصااار  خزااد  ی کوچااک امااا غم اتگت 

ماااتااد و ب ااد  کااتسااااااااااااااااا روی لاا  هااا   شاااااااااااااااکاال داد.ثاااتیاام ای 

ت اه  را بم سااممم چرخاتد و با تکان دادن آه اامم ی ش  

 جواب داد: 

 

تراز:    اگاام یاام ت ر دیگاام تو ق  اات باااشاااااااااااااااام باااز  م  تااا آخر 

 زتدگیت کزارتم خاتم بزاور. 

 

موسک از آرام  بم ی  ار  بم ق  م شازنر شااااد.ات ار کم ا ااااال 

شاااااااااا اااااااااامم ن  متما  ای  چزد روز را بم اتمصار شااااااااااایدن ای  جم

 بم ی  ار  آرا  گرتمم. ٬باشم
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ن  جم اام ا  شر از غم بود.غیم کاام ختک از در هم شااااااااااااااا  ااااااااااااااای 

ق    میااداد.غیم کاام میگ اات ای  مرد بااا وجود خشاااااااااااااااف  کام 

برای ساااااااااااااااااا  هااا شززااابن در ق    تگاام داشاااااااااااااااماام بود  اااال کاام 

تزمید  بود خشاااااااااااااااب  رایه بم ق   م  شیدا تمی زد باز هم 

 می واست کزار م  بماتد. 

 

 کم وجود  از ترس از دسااااااااااااااات دادن او...اوب  کم راب و 
ی م ن

ن  را  اقن ٬تززا خاتواد  ا  بود شر شااااااااااااد  بود شااااااااااااایدن همی 

بود.همیز م میدان اااااامم ترار ق ااااااادی برای دور ماتدن از م  

 تداشت ق  م را ت یل می  شید. 

 

ن دسااااااااااااااامم دور شاااااااااااااااااااااااتااااااام  ل  زاااااااد کوچش زد  و باااااااا اتاااااااداخی 

.اما شاااااااااااااااایدن تاگزابن تمبز دهاتم را باز کرد  تا  رقن ٬ها  

 ااااادایم را در  زجر  ٬ ااااادای بک اتداز  آشااااازاب  از پشااااات ش

 گت  اتداخت. 
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 تییل:ما اومدیم. 

 

 ۲۲۱#پارت_ 

 

 

ت اااهم زودتر از آبن کاام ت ر  را می رد  باام ساااااااااااااااماات خباا  

چرخیاااد.باااا دیااادن تییل کااام در آسااااااااااااااامااااتااام ی در ورودی آت یااام 

اخمیار  بک م ا  اااااااااااااااماد  بود و با ل  زد ت اهمان می رد ابروهای

 در هم کشید  شدتد. 

 

ی کاام ثاااتیاام ای ب ااد باااخاا  شررتااگ تر شاااااااااااااااادن گر  ی  ن امااا چت 

ب کم دیدن مردی بود ٬میان ابروهایم شاااااااد  ضاااااااور تییل تبود

 کم پشت ش او ا  ماد  بود.برسا . 

 

 .  1216



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

دس   کم رتمم بود تا دور شاتم های تراز   بم شود را خب  

 اتگشاااااااات هایم را روی 
گ
مشاااااااات  هایمزاتو کشااااااااید  و با  التش

 کرد . 

 

دیدن چزر  ا  باخ  موشد کم ب واهم با ب زدترن   دای 

مم   جی  بزتم تا ب کم ش سااوزبن از ت رب  کم ن اا ت بم او 

 داشمم  اسمم شود. 

 

ن موشااااد؟ی  ن  تمم مباب م سااااتک خدایا چرا ای  مرد هرجا کم مت 

تموشااااااااد آد  دیگری را برای م ک زدن ظرتیت  اااااااابوری ا  

؟ مما  بالب  ش    آورد  تا را ن شااوی  د یکبای شیدا ک ن

 دست از ش  برداری؟

 

ج وتر آمدن و قد  گذاشماشان بم داخل آت یم وادار  کرد تا 

ن هزاربار  ی برساااااا  در دتیای  شااااای 
 
از اتکار  تا ااااا م بگت   و ک

 خیاالتم را بم زمابن دیگر موکو  کزم. 
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د   د قهردو بم گر  با موتا سااااااااال  و ا وا  شرش کردتد و ب

ا شااااااااان را بم ساااااااامت  اااااااازدیل هاب  کم م  و تراز رویشااااااااان ه

 نش مم بودیم سوا دادتد. 

 

ا  از جا ب زد شاااااد و با  با تزدیک شااااادنشاااااان تراز بم رسااااام ا ت 

ای   ار  مرا هم در خمل اتجا  شاااااااااااااااد  قرار داد.ای  بود کم 

آیه کشاااااااااااااااید  و برخالا میل باک ن ا  از جا برخاسااااااااااااااامم و 

 کشید .   ن را ا شااتمصار مموق  شدن قد  ه

 

ن ی ایزجاساااااااااااااات.م  تو آساااااااااااااامون ها ٬تییل:بم بم توروخدا ببی 

 چم خج  تون مم شیداتون کزم. ٬دت ا  شما میگشمم خاتم

 

ن  ا  شر از ک زم و کزایم ا  ل  زدی  ل   شاداب و در خی 

تم چزدان واقیع را روی ل  هایم شاااااااااااکل داد.میدان ااااااااااامم کم 

م شااااااااااا  ااااااااااام  دل  اااااااااااابک بابت بک م یل های ای  چزد روز  ا
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اسااااااااااااااات اما باز هم خشاااااااااااااااش خواهراتم ای کم ن ااااااااااااااا ت بم م  

داشااااااااااااااااات اجااااز  تمیاااداد تاااا باااا دل وری و االیااام  را بزتاااد و 

 تارا    ا  را بروز دهد. 

 

_یکم ای  چزد روز بک  و اا م بود .ب  شااید کم جواب شیا  

 هات رو تداد .می واسمم ش وقت بزت زتگ بزتم. 

 

شو  از آت م شاااااااااااااااید نم کخزدید و با مزربابن دسااااااااااااااا   بم بازو 

 پاسخ دهد: 

 

تییل:تدای شت.ما بم ای  غی  شااااااااااااااادن های یزوب  شاااااااااااااااما 

خادت کردیم خواهر خوشااااااااااااااا  م.ویل باز خدا تراز رو برامون 

  ظ کزم کم  داقل هموشاااام تم تز  میموتیم تو رو کزار  

 . شیدا کزیم
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 رت  ل  زااد ت جن روی لاا  هااای تراز آورد کاام از ت ااا  م  

آت اام بمواتم تر ااااااااااااااا   برای ت  یاال    از ا شوشززااان تماااتااد.اماا

م زای ل  زد  شیدا کزم  ااااااااااااادای برساااااااااااااا  بود کم در گو  

 هایم شیچید. 

 

ای  روزهاا دیگاام     تراز  تمیموتام ٬برسااااااااااااااااا :البمام تییل جااان

خزان خاتم رو شیدا کزم از اوتجاب  کم ا شااااون دوساااات جدید 

 شیدا کردن. 

 

تمم بود  ر گر م  ااتماا  تالشر کام کام برای ت اا  ت ردن بام او با

 در یک ل صم تو ت و تابود شد. 

ت ا  خ اااااااا ک و شر از  ر اااااااام را بم سااااااااما  ٬با ت رب  ششااااااااار

چرخاتد  و او با ل  زدی کم برای رو م شااااابیم یک ساااااوهان 

 
گ
بود ابروها   را باال اتداخت.درسااااااااات ات ار کم دیدن  التش

 م  برا   لذت ب   باشد. 
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و  اقن برای ا مرنو هممرد  مرنو...در واقع     وا   ی 

ن روی تبطم تاا   آد  ها و  تبود.آد  کم از دساات گذاشاای 

ی تراتر از مرنو  ن د چت  ن ذه  و رو شان لذت میتک بزم رن ی 

 بود. 

 

ت ا   التم ا  را از چزر  ا  گرتمم و با تگرابن بم تیمرت تراز 

چشااااااااااااااام دوخمم.جوری کاام ش  را زنر اتااداخماام بود و تزااد و 

یداد کم برسااااا  از  نشااااان م میجوند   رن اااااتم شوساااات ل   را 

 ت ی  ترن  موتع بم ا  اسات  آسو  زد  بود. 

 

و ای  ی  ن تما  تالشر کم م  تا شو  از آمدن برسااااااااااااااا  برای 

 آرا  کردن  بم  ار گرتمم بود  بم ی  ار  شوچ شد  بود. 

 ل زت بم تو و آن زبان سیاهت. ٫آت برسا 

 

 ۲۲۲#پارت_ 
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رو ت رد  بود کم ابمکار   آقای تییل:آت گ    برسااااااااااا .ب دا ای

ن  دار .جوری خواهر ما رو  اااااااااااااار چبدر آب زنر ا  و زرتگ ترا

دزدید  کم دیگم باید برای دو دقیبم دیدن  زتگ بزتیم و از 

نم  . ا شون توبت ق یل بگت 

 

و ب اااد خود  باااا  ااااااااااااااااادای ب زاااد بااام مز  شرابن ا  خزااادیاااد و 

 برسا  هم خزد  ا  را همرایه کرد. 

 

هاای تییل خزاد  دار بم  از  را ا ق ااااااااااااااام   برای م  اماا هی

سااااااااااااااایااااااد.آتباااااادر دلواپس  ااااااا  تراز بود  کاااااام تبط  تصر تمت 

می واسامم آن ب   کذاب  هرچم زودتر بم پایان برسد شو  

 از آت م تراز دوبار  کزت   اخ ا.  را از دست بدهد. 

 

ای  بود کاام ت اااهم را دوبااار  باام ساااااااااااااااماات تییل چرخاااتااد  و بااا 

 : ل  ن شد و خشک شرسید 
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 ا ا ال برای سر اومدی  ایزجا؟دوت _شما 

 

ل   تزد  آشاااااااااااااااکارا خزد  را روی ل  های هردو ت رشااااااااااااااااان 

 م  
گ
خشاااااااااااک کرد و تییل درسااااااااااات ات ار کم تاز  مموجم  التش

شاااااد  باشاااااد ت ایه با شاااااوهر  رد و بد  کرد شو  از آت م با 

  دای آرا  پاسخ دهد: 

 

؟ختک داری کاااام چزااااد روز  دیگاااام  تییل:تراز بزاااات تگ ماااام آبجک

.م  و برسااااااااااااااااا  هم می وایم ق اال از تولااد یاام   یااپ ولااد مزاامت

خاشاااباتم ی کوتا  با تم جشااا  تولد دو ت ر  تااا ط کزیم و از 

تراز خواساااااایم ز ما  رو برامون ب شااااام.امروز  قرار  با هم 

داری.   برنم ش لوکوش  تی متک
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با وجود آت م ذوا تز مم در  دا   برایم  یم خزد  دار بم 

سااااااااااااااایااد  در تاااییااد  را هااا   تکااان وت شی بک ت ااا تصر مت 

خم شاااااااد  تا ٬داد  و ساااااااپس با زمزمم ی "آهان" آرا  زنرل 

کی م را از روی  ااااااااااااااازادیل بردار .دیگر دلییل برای مااتدن در 

 جم شان تداشمم. 

 

 _باشم.خو  بگذر .مزم دیگم باید بر . 

 

گ مم و تییل درسااااااات ات ار کم از شاااااااایدن  رتم تاامید شاااااااد  

ساااااااااات ها   دور و با شیچیدن د قد  ج و گذاشااااااااااتباشااااااااااد 

 با ل  ن لوس و کشدار گ ت: ٬بازونم

 

تم  ن ؟چزااد روز  دار  ماادا  بزاات زتااگ مت  تییل:کجااا بری آبجک

ن موتااااااااااااوع رو بزت ب م.می واساااااااااااامم ازت ب وا  تو  کم همی 

 هم باهامون بیای. 
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ابروهایم را مم ج  باال اتداخت و با چشااااااام هاب  گرد شاااااااد  

 ت اه  کرد . 

 

  ؟  دیگم کجا بیا_م

 

 شرسید  و او با بوشت  چ بیدن بم بازونم جواب داد: 

 

.م  اوتجاااا  یل  اااار دار  و  تییل:بیاااا شوشااااااااااااااام باااا  دیگااام آبجک

سم.ب دا اگم تو شوشم باشر  یل  دست تززا .ش تا پامم است 

 دلمر  موشم. 

 

بچم آونزان کرد و با بچ اتم  و ب د ل  ها   را مثل یک دخت 

 مم داد: کردن  دا   ادا

 

 دا...بم خاکر م . توروختییل: 
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شو  از آت اام بمواتم دهاااتم را باااز کزم و م ااال مم را نشااااااااااااااااان 

 دهم  دای تراز بود کم دت الم ی  را های تییل را گرتت. 

 

تراز:تییل راسااات میگم خزان.باهامون بیا.امروز کم دیگم ت ر 

  داقل باهامون بیا  و  م ت ش تر . ٬ت زم بری آموزش ا 

 

از یک کرا تییل کم رار گرتمم بود . خمل اتجا  شاااااااااااااااد  قدر 

بک وق م باا تکاان دادن باازونم تال  می رد را ن ا  کزد و از 

ن ب زداز .   کرا دیگر ترازی کم تمی واسمم  رت  را زمی 

 

ای  بود کم در تزایت بم تاچار آیه کشاااااااااااااااید  و با تکان دادن 

 ش  جواب داد : 

 

 _باشم.برنم. 
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 ۲۲۳#پارت_ 

 

 

کم یک   لوکوشااااااااااا  مورد تصر تییل تبرن ا یک ساااااااااااااخت ب د بم

ا تزران بود رسیدیم.   باغ خمارت در شر

 

ن ٬کبش برتامم رنونمان قرار شاااد  بود تا تییل و برساااا  با ماشاای 

برسااااا  خودشااااان را بم باغ برساااااتزد و م  و تراز بم ات اا تیم 

ن دیگر پشااااااااات  داری و خ س برداری آت یم با دو ماشااااااااای  تی متک

 رکت کزیم. ششان  

 

ن ک تییل و برساااا  چزد دقیبم زودتر از ٬یمم شیاد  شاااداز ماشااای 

مجددا بم ی دیگر ٬ما بم مب ااااااد رسااااااید  بودتد.با رساااااایدن ما

شیوساااااااااااااااایم و پس از گپ و گ    کوتا  بم ات اا ی دیگر قد  

 بم داخل باغ گذاشایم. 
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لوکوشاااا ن کم برای خ س برداری اتم اب کرد  بودتد در یک 

ساااااااااااید و هرچبدر ت س گت  ب٬ ال  وی  م تصر مت  اااااااااار در باغ شورا

م خصمت و زن اب  بک  د و مرز  بوشاات  بم چشاام   می ردی

 آمد. 

 

سم خمارت زن ا کم بم گ مم ی تراز هرکدامشان یک لوکوش  

ی کم ات ار اتمزاب  ٬جدا برای خ س برداری بودتد
ن باغ شسااااااتک

یک آب تمای بزرگ با مج اااااااامم ی مرمری زبن کم ٬تداشاااااااات

وچک و م اااااااااازویع با رودخاتم ی ک٬ ااااااااااماد  بوددر مرکز  ا 

یش م  ش روی سااااطح آب کم در ساااامت دیگری از باغ یک قا

میان اتبو  شاااااااخم های درخمان شززان ماتد  بود و در تزایت 

آالچیف  سزگ تما با سبفن گز دی شکل کم سمون ها   از 

 شیچک ها شوشید  شد  بودتد. 
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تمیم تراز با  ااااااااااااااداب  رسااااااااااااااا  برای تییل و هماتطور کم ج و مت 

کم باید در هر ق ااااااام   از یم آت یم توتااااااایح میداد  برساااااااا  و ت

داری شااااوتد تا در تزایت  باغ چطور مشاااا و  بم خ س تی متک

 تایجم ی مورد قبولشان خایدشان شود. 

 

سااااااااااااااایااد.همزمااابن کاام باام  تییل بک اتااداز  هیجااان زد  باام تصر مت 

بچم قد   توتاای ات تراز گو  میداد درساات مثل یک دخت 

ی  وشااام ش  می شاااید و با ازد برمیداشااات و بم هر گهای ب 

 ار  چزد ت ری کم ل اس های مج یساااا ا  را پشاااات ش  

  مل می ردتد وادار می رد تا قد  ها   را دت ا  کززد. 

 

سید.آرا   برخالا او اما برسا  خییل هیجان زد  بم تصر تمت 

ن پشااااااااااااااات ش تییل قد  برمیداشااااااااااااااات و ا مماال با رتمار  و ممی 

ر   آد  هاب  کم برای باهیجان  باخ  موشاااااااااااااااد تما خایل از 

او  او و تییل را میااادیااادتاااد بااام ای  ت ر کززاااد کااام چااام دتیاااای 

 از ت اوت میان آن دو ت ر وجود دارد. 
گ
 بزری
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با رسااااااااااااااایدتمان بم ورودی یش از خمارت ها چزد ٬دقایف  ب د

خاااتم باام همرا  یااک آقااا کاام ا مماااال از  ااارکزااان باااغ بودتااد باام 

 ن آمدتد. اسمب الما

شرش با تراز و برسااااااااااااا  شااااااااااااد و مشاااااااااااا و  ا وا  مرد بم گر  

خاتم ها از ما خواسااااااااااازد تا بم همراهشااااااااااان بم داخل خمارت 

داری آماد  شونم.  وع تی متک  برونم و برای شر

 

پااا بااام داخااال خماااارت مج یل ٬باااا دت اااا  کردن قاااد  هاااا شاااااااااااااااااان

ی  م تداشت.  ن  گذاشایم کم از زن اب  و ش و  هیا چت 

ماات را  پ اام ای مااارپیا تم هااا هماااتطور کاام باام سااااااااااااااایش از خااا

راهزماب  مان می رد برایمان توتااااااااایح داد کم باغ خمارتشاااااااااان 

داری بم شااااااااااااامار  ن  لوکوشااااااااااااا  های خ س و تی متک
یش از بزت 

ود و باااابااات ایز ااام تییل بااااغ آن هاااا را برای تااااااااااااااا ط   یاااپ  مت 

 تولد  اتم اب کرد  بود از او قدردابن کرد. 
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 ۲۲۴#پارت_ 

 

ن از پ م ها وارد با  ت ونو  اتاق  شدیم کم از ق ل برایباال رتی 

 ل اس تییل آماد  شد  بود. 

ل اس هاب  کم تییل با خود  آورد  بود را یک بم یک روی 

ون رتمزاااد تاااا تییل برای  رااااا  آونزان کردتاااد و ب اااد از اتااااا بت 

 ت ونو ل اس ها   را ت باشد. 

 

وع بم در آو  ردن ماتمو و شاااال  با خروجشاااان از اتاا تییل شر

اااااااا  تزدیااااااک تر قااااااد  ج وتر گااااااذاشااااااااااااااامم و باااااام ر  کرد و م 

شاااااااد .دساااااامم را آرا  روی ل اس های مج یسااااااا رت ارتگ تییل 

 کشید  و سپس با ل  زدی بک اراد  شرسید : 

 

؟  _می وای همم ی ای  ها رو بپوشر
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بم سممم آمد و کزار  ا  ماد و سپس هماتطور کم ت اه  را 

د با خزد  تد تا ی وشاااااااااان را اتم اب کزمیان ل اس ها میچرخا

 د: ای آرا  جواب دا

 

داری کزیم  تییل:قرار  تو ق ااااااااااااااامااات هاااای م م   بااااغ تی متک

ن خواساااامم ل اس ها  م م   باشاااا .برسااااامم چزد  برای همی 

 دست کت ش وار با خود  آورد  خیالت را ت. 

 

 را از روی راااا  برداشاااااااااااااااات و برای 
گ
و ب ااد ل اااس ب زااد آبک رتش

 سمت پاراوان قد  برداشت. شوشیدن  بم 

 

آیه کشااااید  و بک  و اااا م روی  اااازدیل کم پشاااات ش  قرار 

 داشت نش مم و اتمصار کشید  تا  ار تییل تما  شود. 

 

 بیبما هزوز تمیدان ااامم ا اااال برای چم قبو  کرد  بود  کم 

همراهشااااااااان بم ایزجا بیایم.خمال هیا  اری برای اتجا  دادن 
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و ل اس خوض کردن تییل را  تداشمم جز ایز م کزاری باش زم

 تماشا کزم. 

 

ون آوردن موباااای م از داخااال   التااام شی تکااااان داد  و بااااا بت 

کی   اااااا  م ا  را روشاااااا  کرد  تا ببیزم شیا  جدیدی دار  

 یا تم. 

 

با دیدن توتی ی شااااااااااا  شیا  جدیدی از آزاد کم روی  ااااااااااا  م 

تب  . اااااااااااااامم بود  تما  بدخ ف  ا  در ثاتیم ای شر کشااااااااااااااید و 

 م داد. بم ل  زدی کوچک روی ل  هایجا   را 

 

ن کوتاه  را زنر ل  خواتد .   بک م طیل شیا  را باز کرد  و می 

 

 " الت امروز بزت  ؟"
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ل  زد روی ل  هایم در ثاتیم ای شررتگ تر شاااااااد.تورا برا   

 توشمم: 

 

"خوبم. اااابح با تراز  را زد  و ت ر می زم اوتاااااع ب زمون 

  ؟"دوبار  خوب شد  باشم.تو  الت چطور 

 

تا توتی ی شااااااااا  کرد  و اتمصار کشااااااااااید  و ب د شیا  را ارسااااااااااا   

 پاس   روی    م تب  ببزدد. 

 

  دای تییل از پشت پاراوان س وت اتاا را در هم ش  ت. 

 

تییل:واق ا دساااااات تراز درد ت زم.اگم اون تبود تو ای  تا اااااا م 

داری شیدا کزم تم ای  خمارت  ی  م تم میمون ااااااااااامم تیم تی متک

 رو. 
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کم زنپ پشاااااااااااااااا  باز بود با ل اش  ٬ب د در ادامم ی  رت و 

ون آمد و بم سااااااااااااااممم قد  برداشاااااااااااااات و از پشاااااااااااااات پا راوان بت 

 گ ت: 

 

 تییل:آبجک موشم زنپ ل اسمو ببزدی؟

 

 ۲۲۵#پارت_ 

 

شی بم نشااااااااااااااااتم ی تایید تکان داد  و از روی  ااااااااااااااازدیل ب زد 

شااااد .قد  بم ج و گذاشاااامم و با تزدیک تر شاااادن بم تییل کم 

 س  را باال کشید . پشت بم م  ا  ماد  بود زنپ ل ا اال 

 

 _. مم . 
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گ مم و او با تشاا ری کوتا  ایا ار بم ساامت آیزم ی گوشاام ی 

 اتاا قد  برداشت تا آرا ش  را چک کزد. 

سید.   در آن ل اس ب زد آبک رتگ  زن اتر از هموشم بم تصر مت 

 

لرز  گوشر در دسااااااااااااااامم ختک از رسااااااااااااااایدن شیا  کم مزمصر  

وشر دوخمم و بدون داد.تورا ت اهم را بم  اااااااااااا  م ی گبود  

شیا  جدیدی کم آزاد برایم ترساااااااااااااااماد  بود را  ل صم ای ت  ل

 باز کرد . 

 

"مزم خوبم.یااااااام ش اوماااااااد  آموزشااااااااااااااا اااااااا  اماااااااا  اااااااار خاااااااا  

؟تاهار رو با هم ب ورنم؟"  تدار .کجاب 

 

ل  هایم از ایز م تمیموان ااااااامم بم شوشاااااااززاد  جواب مث ت 

 اقیع   مم آونزان شدتد. بدهم بم م زای و 
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ماادتم باام ایزجااا  ماااقاات م و بود.اگر  ت ااااااااااااااا یم کاام آ  واق ااا 

خواه  های تییل نشااااااااد  بود  االن میموان اااااااامم همرا  آزاد 

.امااااا  اااااال مجبور بود  تاااااهااااار ب ور  و بااااا او وقاااات بگااااذراتم

 شوشززاد  را رد کزم. 

 

 تاامیداتم برا   توشمم: 

 

اما با ٬تاهار ب ور "راسااااااااااااا  خییل دلم می واساااااااااااات باهات 

 واد تراز اومدیم لوکوشاااااااااااا  خکاش.تییل می تییل و برسااااااااااااا  و 

ن ت ر کزم تا چزد  برای تولد  یم   یپ ت ط کزم.برای همی 

 ساخت آیزد  ایزجا باشیم"

 

شیا  را کم برا   ارساااااااااا  کرد   ااااااااادای تییل کم مرا م اک  

 قرار میداد دوبار  در اتاا شیچید. 

 

؟موها  چطور؟خوب شد ؟تییل:آرا شم چطور    آبجک

 .  1237



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

 

م را بم او کم اتمصار شاااااااااایدن تصر  را گرتمم و ت اهش  را باال  

.باااا وجود ایز ااام آرا   غ یص   یم توی می شااااااااااااااایاااد دوخمم

د اما واق ا زن ا شاااااااااااااااد  بود.دلم تمی واسااااااااااااااات کم کم  ن ذوا مت 

ی بگونم و ذوق  را کور کزم ن بزااااااااابرای  ت س خمیف  ٬چت 

 کشید  و گ مم: 

 

  ل شدی. _خییل خوش

 

ن  قاااد  ٬دام  ب زاااد ل ااااسااااااااااااااا  ذوا زد  خزااادیاااد و باااا بااااال گرتی 

 بم سممم سوا داد و گ ت: ها   را 

 

 . ن آبجک  تییل:خ  پس م  دیگم آماد   .بیا برنم پایی 
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شی بم نشاااااااتم ی تایید تکان داد  و سااااااپس هردو بم ساااااامت 

در خروسک اتااااا بااام را  اتماااادیم.شو  از آت ااام از اتااااا خاااارز 

تا  ی آخرن  بار در دساااامم لرزند و وادار  کرد شااااونم گوشر برا

 ا چک کزم. برای ل صم ای با  مم و شیا  جدید  ر 

 

یم وقت دیگم با همدیگم تاهار می ورنم.مواظ  ٬"باشم پس

 خودت با ."

 

ن شیا  کوتا   ن و مزربان  کم     از همی  بم ل   م  ت آمت 

هم قابل لمس بود بود ل  زدی زد  و سااااپس بک آت م جوابک 

  . شیام  بدهم همرا  تییل از اتاا خارز شد بم

 

 ۲۲۶#پارت_ 
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داری و خ س برداری از  تبرن ا دو ساااااااااااااااااخات ب ادی بام تی متک

 تییل و برسا  گذشت. 

تما  آن دو ساااااااخت برخالا همم کم بم ت وی در ا  تکاشو 

م  بک  و اا م ٬و تال  بودتد تا بم تایجم ای دل وا  برساازد

تاچار تماشااااااا شااااااان  و خ اااااا ک گوشاااااام ای نشاااااا اااااامم بود  و بم

 می رد . 

 

ن برای خ ااااااااااااااامااااام کززاااااد  و لوس بااااام تصر م بک اتاااااداز  همااااام چت 

سااااااااید.از  ساااااااات های مثال خاشااااااااباتم ی برسااااااااا  و تییل کم  مت 

بوشااااااااااااااات  باام یااک تی م هزاادی شااااااااااااااا اااهاات داشاااااااااااااااازااد گرتماام تااا 

  ااااااسااااای   کم تراز برای خوب از آب در آمدن   یپشاااااان بم 

ن مزد. همم و همم اخ ابم را بزم ٬خرز میداد  مت 

 

چزار بار ل اس خوض  یط ای  مدت تییل و برسااااااا  بوشاااااات  از 

هر بااار باام یش از لوکوشااااااااااااااا  هااا رتماام بودتااد تااا کرد  بودتااد و 
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م ادا ادا و اکوارهای خاشباتم شان در مکابن ت راری باشد و 

 خدای ت رد  یک وقت تی مشان را خراب کزد. 

 

زن هااای تود سااااااااااااااااالاام ی خبوس را داشااااااااااااااامم.در میااا ن  س شت 

دتد جمیع کم همم مشااااااااااااااا و  خو  گذراتدن و خزدیدن بو 

بود  و بم  تززا م  بود  کم با بدخ ف  گوشاااااااااام ای نشاااااااااا اااااااااامم

  اِ  خوب ببیم ایراد میگرتمم. 

 

ن باااار  التااام آیه کشااااااااااااااایاااد  و بااام سااااااااااااااااااخمم ت اااا   برای هزارمی 

کرد .خبربم های ساااااخت خبور از ظزر را یا آور موشاااادتد.در 

داری را تمااا  کززااد و برای خجاا  بود  کاام ی قرار بود تی م تک

ا ت بدهزد. چزد دقیبم بم خود  شان است 

 

بزر ا  دو ساااااااااااااااااخت دوندن و رق ااااااااااااااایدن و ادای آد  های 

شخو  را در آوردن بم توبم ی خود   ار ساا ت و خ اامم 

 کززد  ای بود. 
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مجاااددا ش  را بااااال گرتمم و بااام تییل ت اااا  کرد .در میااااتااام ی 

ا  را باالی ش  بم دساااااااااا٬تزدیک برسااااااااااا  ا  ااااااااااماد  بود٬باغ

با هربار چرخیدن زنر ق ل  دساااااااااااااات برسااااااااااااااا  ق ل کرد  بود و 

شااااااااااد کم دام  ب زد ل اس ساااااااااا ید باخ  مو٬دساااااااااات ها شااااااااااان

 رتگ  در هوا بم چرخ  در بیاید. 

 

سااااااااااااااید.جوری خاشااااااااااااااباتم بم  بک اتداز  خوشاااااااااااااا ا  بم تصر مت 

کم ٬برسااااااااااا  ت ا  می رد کم ات ار جان  بم جان او . اااااااااامم بود

ی ل صم ای از مرد م بوب  دور میماتد ت    ات ار اگر برا

   آمد.  بزد 

 

سااااااااااااااااتد.همیز م تمیدان ااااااااااااااامم آیا  ن هم بود کم مرا میت  و همی 

 برسا  لیاقت خشش بزرگ تییل را داشت یا تم؟
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ن ٬کم اگر تداشاااااات اگر روزی ت اااااامیم بم تر  تییل و شاااااا  اااااای 

ق    میگرتت چم بالب  بر ش ا  اااااسااااات و روح شاااا ززد  

 ی م    آمد؟ی خواهر بیچار  

 

تکار مزفن و آزاردهزد  ا  با تما  وجود دلم می واساااااااااات کم ا

 ز م ز  بگت   و بم دورترن  تبطم ی جزان شرتا.شان کزم. را ا

دلم می واست بم خوب بودن برسا  و واقیع بودن خشب  

ایمان بیاور  و باور کزم کم آمد  تا برای هموشااااااااااااااام کزار تییل 

 بماتد و خوش ال  کزد. 

 

 یموان ااااااااااااااامم.تمیموان ااااااااااااااامم چون در ورای چزر  ی آرا اماا تم

قادر بم اتجا  مرد ترسزا  و مرموزی را دید  بود  کم ٬برسا 

ن ق   کوچک تییل برا   آسان ترن   هر  اری بود.و ش  ی 

  ار دتیا بم   اب   آمد. 

 

 یم دقیبم میای ایزجا؟٬تراز:خزان
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اک  شاایدن  ادای تراز کم از تا ا م ای تبرن ا دور مرا م 

بردار  و ت اهم را بم قرار میداد وادار  کرد تا دساااات از اتکار  

 سمت او بچرخاتم. 

داری تبود و ای  باادان م زااا بود کاام یااا  دیگر مشااااااااااااااا و  تی متک

  ارشان تما  شد  بود و یا مشکیل شو  آمد  بود. 

 

ت س خمیف  کشید  و آه مم از جا برخاسمم و قد  هایم را 

کزار ی دیگر ا  ااماد  بودتد بم سااماشااان سااوا داد .هر ساام  

تصری بیاشان شو  آمد  باشد با  داب   و ات ار کم اخمالا

  و  ب   بودتد. آرا  مش

 

 _سر شد ؟

 

همزمان با مموق  کردن قد  هایم شرسااااااید  و سااااااپس ت اهم 

ن جواب میانشان چرخاتد .   را برای گرتی 
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ی بود کاام توجزم را  ن ن چت  چزر  ی گرتماام و تااارا ن تراز اولی 

 بم ج   کرد.مگر چم شااااااد  بود کم تراز تا ای  اتداز  خ اااااا ک 

سید.   تصر مت 

 

 تییل:آبجک خزان ما بم  م ت تیاز دارنم. 

 

 ۲۲۷#پارت_ 

 

 

شرساااااااااشاااااااااگراتم و مردد ت اه  کرد .ل   شر از خواهشااااااااا  و 

چشااااااام هاب  کم آشاااااااکارا تگران بودتد نشاااااااان میدادتد کم قرار 

 خییل بم مزاز م  بود درخواس   را بم زبان بیاورد کم ا مماال 

 خو  تیم آمد. 

 

 _چم  مش؟
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ن ل  زنرنا  ت اه  را بم تراز داد   و اشرساااااااااااااید و با ااز گرتی 

 تا شاید او بمواتد  م   کزد. 

 التم و بک  و اااااااااااا م م اااااااااااات  ت اه  را دت ا  کرد  و با خت   

 با ل  ن خ  ک تزی  زد : ٬شدن بم تراز

 

 _میگید سر شد  یا تم؟

 

شید و شی تکان داد.ش  را  یم روی تراز در تزایت آیه ک

ن ت ا  تارا ن ا  بم م  جواب داد: شاتم کج کرد و   با دوخی 

 

تراز:تییل می واد تو هم توی یش از  ااااااااا زم های   یپشاااااااااون 

 .  باشر
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چشاااااااام هایم در  مت  از یک ثاتیم بم گردترن  اتداز  ی مم   

 رسیدتد.هاز و واز پ   زد  و گ مم: 

 

 اشم؟_می واد مزم تو   یپ ب

 

رها شااااااااد و  جوابم ت س خمیف  بود کم از میان ل  های تراز 

ن رتت. شی کم بم نشاتم ی تایید باال و پ  ایی 

 

تراز:یم  اااا زم از   یپ ه اااات کم برسااااا  قرار  توی آالچیش 

برای تییل شیاتو بزتم و یم ت ر باید تییل رو با چشم های . مم 

. تا آالچیش بتک .تییل هم می واد اون یم ت ر تو   باشر

 

ابروهایم در  شو  از آت م     جم م ا  را بم پایان برسااااااااااتد 

نشااااااااااتم ی م ال ت  هم کشاااااااااید  شااااااااادتد.بک م طیل شی بم

 تکان داد  و گ مم: 
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 _تم تموشم.م  تمیموتم رو م  ا ال   اب ت زید. 

 

درست ات ار کم از ق ل اتمصار مواجم شدن ٬تییل در ثاتیم ای

ج و گذاشااااات و با شیچیدن  قد ٬با م ال مم را داشااااامم باشاااااد

شر از المماش پاتشااااااااااااااااری  با ل  ٬دسااااااااااااااات ها   دور بازونم

 کرد: 

 

تییل:توروخاااادا آبجک خزان...توروخاااادا قبو  ک  دیگاااام.ب اااادا 

ای  یم  ارو قبو  کزیا دیگم هیجر ازت تمی وا .باشم؟ب اکر 

 م . 

 

 التم آیه کشید  و ت اه  کرد .بم خدا ق م کم ای  دخت  

 واتم کردن م  . مم بود. امروز  مر بم دی
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م ی ای   ااارهااا رو تاادار  _تموشاااااااااااااااام تییل جااان...م   و ااااااااااااااا اا

بوتااااات بر .تااااااز  اگر ب وا  هم ل ااااااس مزااااااسااااااااااااااا ک همراهم قر 

 . ن  تو ت.بزت   از یش از بچم های تیم تراز ب وای  م ت کین

 

 ۲۲۸#پارت_ 

 

 

 روی ل  
گ
چشااااااااااام ها   بالتا ااااااااااا م برا زدتد و ل  زد بزری

. ت.  بم ی دست ها   را دور بازونم تزگ ها   تب  

 تر کرد و با ذوا گ ت: 

 

.م  و تو ساااااااااااایزمون تبرن ا ی یم یت یل:تگران ل اس ت ا  آبجک

ن لااا اااااااااس هااااااااای مااا  یاااش رو اتااامااا اااااااااب کااا  و  دیاااگاااااااام؟از بااای 

 بپو .خوبم؟
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تززا بزاتم ای کم برای رد کردن شوشااااااززاد  بم ذهزم رسااااااید  

. اااااامم خورد  بود و  بود بم خزد  دارترن  شااااااکل مم   بم در 

  اال دیگر هیا بزاتم ای تداشمم. 

 

د  و ت اااهم را باام تراز دوخمم تااا مس ش چرخاااتاا التاام و م م

ن شااااااااااااااااتم شااااااااااااااااید او بمواتد  مکم کزد  .اما او هم با باال اتداخی 

 ها   نشاتم داد کم هیا ق دی برای  مک رساتدن تدارد. 

 

تراز تو   یاااپ برساااااااااااااااااا :تییل تمی واد یش از خااااتم هاااای تیم 

تولد  باشاا  خزان خاتم.می واد کم شااما باشااید.لط ا دل  

  زید. رو نش

 

شااااااااایدن  اااااااادا   بم چشاااااااام هاب  کم خمال ساااااااایع در تادید  

ن او داشازد   ضور  را یاد آور شد. ٬گرتی 

 .  1250



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

با بدخ ف  ابروهایم را در هم کشاااااااید  و ت اه  کرد .جوری 

  دلم ل  زد بم ل  داشاااااااات کم ات ار تمیدان اااااااات تا چم اتداز 

می واسااات با یک مشااات م کم دکوراسااایون  ل  اااورت  را 

ن بیاور .   پایی 

 

باز کرد  تا بگونم ا ااااااال الز  ت رد  او از جات  تییل با  انده

اماااااااا شو  از آت ااااااام بمواتم  ال  بااااااام زباااااااان ٬م   را بزتاااااااد

 ااااااااااااااااادای شر از خواه  تییل بود کااام در گو  هاااایم ٬بیااااور 

 شیچید. 

 

زان.توروخاادا قبو  ک  تییل:برسااااااااااااااااا  راساااااااااااااااات میگاام آبجک خ

دیگم.ب دا قو  مید  زناد کو  ت شاااااااااااااااام تبط یم  ااااااااااااااا زم 

 ست. 

 

ن بار در یک روز در خمل اتجا  شااااااااااااد  قرار گرتمم  برای دومی 

 بم تییل ت ا  کرد .آتبدر شااابیم یک دخت  بچم 
گ
بود .با  التش
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کم برای بم دست آوردن خروسک موردخالقم ا  پاتشاری 

ن باااار می زاااد کااام شااااااااااااااااااد  بود کااام دلم تیم آ ماااد برای چزااادمی 

 خواسمم ا  را رد کزم. 

 

ن  اری قرار تبو بزابرای  با ت ر کردن بم ایز د مرا  م اتجا  چزی 

 ب شد آیه کشید  و شی بم نشاتم ی مواتبت تکان داد . 

 

_باشاااااااااام.اما از االن دار  بزمون می م.اگر بوشاااااااااات  از د  دقیبم 

 کو  ب شم م  میدوتم و شما. 

 

تییل در ثاتیم ای در تضا شیچید   دای خزد  ی ذوا زد  ی

کل مم   و ل صم ای ب د دساااااااااات ها   بم م کم ترن  شاااااااااا

 دور بدتم   بم شدتد. 

 

هماااااااتطور کاااااام مرا در آغو  کشااااااااااااااایااااااد  بود روی شزجااااام ی 

ن شرند و گ ت:   پاها   تزد تزد باال و پایی 
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 . ن  خواهر دتیاب 
 تییل:خاشبمم آبجک خزان.ب دا کم تو بزت 

 

و با باز کردن   بم ی بازوها   از بک  و ااا م آیه کشاااید  

 م تییل را دوساااااااااات دور بدتم قد  بم خب  برداشاااااااااامم.تم ایز

ا تبط از ایز م آد  ها ب  م کززد و خودشااان ر ٬تداشاامم باشاام

 بم م  بچ  اتزد خوشم تیم آمد. 

وی بودن  ن بزر ااااا  ای  هم یش دیگر از خااااادت هااااای بااااد متن

 بود. 

 

 اید  ارصن شم؟_خ ...م  االن باید چیکار کزم؟کجا ب

 

شرساااااااااااید  و تراز کم هزوز هم آن مود خ ااااااااااا ک و  التم ا  را 

 کرد  بود با تکان دادن آه مم ی ش  جواب داد:     ظ
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ن  ااارصن ٬تراز:بااایااد بری داخاال خمااارت بچاام هااا  م اات می ین

ن دیگم هم ه اااااااااااات کم تییل باید  .اما ق ل از رتمزت یم چت  شر

 بزت بگم. 

 

 ۲۲۹#پارت_ 

 

 

با ٬دقیبم ای از شوشاااااااااااااااابن ا  پا  شاااااااااااااااد  بودگر  ای کم برای 

ت ابروهایم شیدا شاااایدن ای   را تراز باز هم راه  را سااام

 کرد. 

 ت ا  شرسشگر  را بم تییل داد  و کزجکاواتم شرسید : 

 

 _چم ختک ؟
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مضطرباتم گوشم ی ل   را ااز گرتت و ت ا  شر از تردیدی با 

ن آوردن برسااا  رد و بد  کرد. امال مشاا   بود کم از بم زبا

 جم م ای کم در ذها  میچرخید اکمیزان تداشت. 

 

 _میگید سر شد  یا تم؟

 

 تزی  زد  و  ااااااااااااااادایم تییل را وادار کرد تا شاتجا  
گ
با  التش

دساااااااااات از ت ا  کردن بم برسااااااااااا  بردارد و با چرخاتدن م اااااااااات  

 با ل   م ماط و مرددی بگوند: ٬چشم ها   بم سمت م 

 

نشاااااااااااااایا...تبط یم خواه  تییل:آبجک قربوتت بر  خ اااااااااااااا ابن 

 خییل خییل کوچولوی دیگم ازت دار .خییل کوچولو. 

 

مان شااا ااات و اشاااار  ا  را مبابل  اااورت  و  اتگشاااو ب د ت

ان کوچک بودن خواهشاا   ن تزدیک بم ی دیگر قرار داد تا مت 

 را نشاتم دهد. 
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دساااااااات بم ساااااااا زم ا  ااااااااماد  و یک تای ابروهایم را برا   باال 

 اتداخمم. 

 

س گرت   م  وماااااااام  _ایزجوری کاااااااام تو  برای گ ما  اسااااااااااااااات 

سر خواهشااااااااااااااات خییل هم کوچولو تو ااااااااااااااات. اال بگو ببیزم 

 می وای. 

 

اتگشاااااااااات ها   را بم ی دیگر شیا و تاب داد و پس از ل صم 

 با  دای آرا  گ ت: ٬ای س وت

 

تییل:موشم بم آزاد زتگ بزبن و از  ب وای بیاد ایزجا تا اوتم 

 تو یم   زم از   یپمون باشم؟
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چزر  ا  در آبن ات اااار کااام خجیااا  ترن  خواساااااااااااااااماام ی دتیااا را 

ت   ن از  رقن شااااید  باشااام رتگ ت ج  و  ت  گرتت.تامطمی 

 کم شاید  بود  چزر  در هم کشید  و شرسید : 

 

 _آزاد بیاد چیکار کزم؟

 

و تییل ات ار کم از ق ل تما  بزاتم ها   برای قاتع کردتم را 

وع کرد بم تزد آماد  کرد  باشد تورا قد  ج و گذاش ت و شر

 تزد توتیح دادن. 

 

ن چزد دقیبم ی شو  یم ن آبجک ما همی  اید  ی خایل  تییل:ببی 

پایابن   یپمون یم  ااااااا زم  زد بم شمون.می وایم برای ب  

تاااااااا ط کزیم کم م  و برسااااااااا  زنر آالچیش در  ا  رق اااااااایدن 

باشیم و یم ونول  سل تواز هم اوتجا کزارمون  ضور داشمم 

 ون ساز بزتم. باشم تا برام
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ب د م  با خود  ت ر کرد  چبدر خوب موشم اگم آزاد بموتم 

ن باشم.  بیاد ایزجا و   تبط برای چزد دقیبم ج وی دوربی 

 

او  ت ر کردیم بزت   برسااااااااااااااااا  بز  زتااگ بزتاام و از  ب واد 

.در  ن بیاد ایزجا اما خ  برسااااااااااا  و آزاد خییل  اااااااااامییم تو اااااااااای 

ن با واقع تززا کیسااااااا کم آزاد باها   ااااااامیمیم ت وب  برای همی 

خودمون گ میم کاام اگر تو از  ب وای  اااااااااااااااااد در  اااااااااااااااااد رد 

 تمی زم. 

ز دارنم تو لط  ک ن و یاام تماااس کوچولو بااا االن تیاااایزاام کاام 

ی و قضااااااااااااااایاااام رو باااااهااااا  درمیون بااااذاری.البماااام اگر  آزاد بگت 

 . مم زم

 

 ۲۳۰#پارت_ 
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ت و   از  ت 
 بیبما تما  توتااااااااااااای ات تییل     ش ساااااااااااااوزبن

 رد  بودتد.ایز م چرا و چطور با خودشااااااااااااااان ت ج  م   م ت

ن ت ر کرد  بودتااد کاام م  میمواتم بااا آزاد تمااا س بگت   و چزی 

 را با او مطرح کزم برایم جای سوا  بود. 
گ
 خواسمم ی بزری

 

تم ایز م خواساااااااااااااامم شااااااااااااااان خییل تام بو  و دساااااااااااااات تیاتم ن 

 اما مشکل ایزجا بود کم آزاد یک آد  م مویل تبود. ٬باشد

ن   بود و     بااا وجود رابطاام ی تزدیااک و خمال یااک سااااااااااااااا  تک

ی  ن ن چت  را از او دوسااااااااااااااامااااتااام ماااان دلم تمی واسااااااااااااااااات کااام چزی 

ب واهم و باااخاا  شاااااااااااااااو  کاام     برای ل صاام ای بااا خود  

آن ٬م اد  از او و شزرت  را دار ت ر کزد کم م  ق د سو اس

هم بم واسااطم ی رابطم ی دوساا   مان کم بوشاات  از چزد ما  

وخ  تمیگذشت.   از شر

 

 اال دیگر میدان ااااااااااامم کم دلیل چزر  ی خ اااااااااااا ک و گرتمم ی 

 کم در چشم ها 
گ
د چم بود. تراز و  التش ن    موز مت 
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او ق ل از م  با اید  ی برسااااااااااا  و تییل مواجم شااااااااااد  بود و از 

کبییع بود کم  اال ٬آتجاب  کم با آزاد میاتم ی خوبک تداشاات

 خ ب  تزگ باشد. 

 

برسااااااااااااااااااا  و تییل داشاااااااااااااااااات اماااا ب ااااکر رو درباااا  ااااااااااااااا   کااام باااا 

تمیموان اااااااات م ال ت ساااااااا ت و ساااااااا ا  را اخال  کزد.و در 

بود تا  ل کردن ای  موتااااااوع را بم م  تایجم ت اااااامیم گرتمم 

 واگذار کزد. 

 

_ا اااااااااااااااال  رت  رو هم تزن تییل.م  تمیموتم زتاااگ بزتم باام 

ی رو از  ب وا .  ن ن چت   آزاد و چزی 

 

ن  آشاااااااااااااااکاااااااارا تااااااااامیااااااادی بااااااام چزر  ی  تییل جواب تزاااااااد و تت 

دواتد.چزر  ا  را در هم کشاااااااااااااااید و با ل   شر از خواه  و 

 المماش پاتشاری کرد: 

 .  1260



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

 

..تبط ی ار بز  زتگ بزن مطمازم اگم توروخدا.  تییل:آبجک 

 تو از  ب وای رد تمی زم. 

 

  التم آیه کشید  و شی تکان داد . 

 

_موتااوع ای  تو اات کم قبو  می زم یا تم تییل.موتااوع ایزم 

ی از  ب وا  تاااخواساااااااااااااااماام باااخاا  کاام تگراتم اگاام چ ن ن چت  زی 

 تارا مو  .شم. 

 

 قد  ج وتر گذاشت و  ش بم جات  جواب داد: 

 

.برسااااااااااااااااااا  کااام  تییل:م  مطمازم کاااام تااااارا ااات تموشاااااااااااااااااام آبجک

رابطم   با تو هم کم م  ومم.ما ٬همکارشم مزم زن همکارشم
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تبط از  می وایم بااااام خزوان یااااام دوساااااااااااااااااااات ای  لط و در 

 ی زیم.  بمون ب زم. ار بدی کم تم

 

ن بار با خواهشااااااااااااااا  م ال ت  دهان باز کرد  تا برای چزدمی 

 زجر  ا  خارز شود باز هم کزم اما شو  از آت م  داب  از 

 با لج ازی ادامم داد: 

 

تییل:تبط ی ااااار بز  زتااااگ بزن آبجک خزان.قو  میااااد  اگاااام 

م اااال ااات کرد دیگااام ارصار ت زم.    خودمم از  م اااذرت 

 خوایه می زم.قبولم؟

 

تااا اااس خااامااایاااف  کشااااااااااااااااایااااااااد  و چشااااااااااااااااام هااااااااایااام را آشااااااااااااااااا اااماااااااام 

چرخااااااااتاااااااد . بیبماااااااا ب ااااااا  کردن باااااااا تییل هیا تاااااااایاااااااد  ای 

مم کم تا بم خواساااامم ا  خمل ت زم دساااات تداشاااات.میدان اااا

 از ش  برتمیاادارد.بزااابرای  م ااال اات کردن م  برا   توتیف  

 با آب در هاون کوبیدن تمی رد. 
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م ای  بود کم پس از ل صاب  د  د  کردن شاتجا  زنپ کی 

قااد  باام ٬را باااز کرد  و بااا خااارز کردن موبااای م از داخاال کی 

گرتمم تا بمواتم را ت خب  برداشااامم و از جم شاااان تا ااا م  

 تر با آزاد    ت کزم. 

 

ن گوشر تزدیک گوشااام  شااامار  ی آزاد را گرتمم و با تگم داشااای 

اتمصار کشاااااااااااید  تا جوابم را بدهد.با وجود ایز م میدان ااااااااااامم 

خ تمیگذارد اما ایا ار دلم می واسااااااات هرگز تماش را بک پاسااااااا

 جواب تماسم را تدهد و مرا از ای  م م م تجات دهد. 

ا   پس از گذر تززا ساااااام بوا مابن  اما ز  کم  اااااادای گر  و گت 

 تزمید  کم دخایم بر آورد  نشد  است. ٬در گوشم شیچید

 

 آزاد:جاتم؟

 

 ۲۳۱#پارت_ 
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ن شر مزر  خون بااام گوتااام هاااایم  دواتاااد.بک اخمیاااار جااااتم گ ی 

ل  زااد زد  و گوشر را م کم تر میااان اتگشاااااااااااااااات هاای لرزاتم 

د .ات ار کم می واساامم با م کم ت ار ن گوشر ترا او ٬ر تگم داشاای 

 را تزدیک تر بم خود  ا  اس کزم. 

 

؟  _جاتت بک بال.کجاب 

 

شرسااید  و او ات ار کم مشاا و  اتجا  دادن  اری باشااد پس از 

 م  ت کوتا  جواب داد: 

 

اما دیگم داشااااااااااامم وسااااااااااااای م رو جمع ٬ز آموزشااااااااااا اهمآزاد:هزو 

؟هزوز مشااااااااااا و  تی م برداری  می رد  کم بر  خوتم.تو کجاب 

؟ ن  ه می 
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ساااااااااااااااوال  دلیااااال تمااااااس گرتمزم را بااااااز هم بااااام ذهزم یاااااادآور 

از ٬شاااااااااااااد.آیه کشاااااااااااااید  و با چرخاتدن ش  بم سااااااااااااامت خب 

باالی ششاااااتم بم تییل کم مزمصراتم بم م  چشاااام دوخمم بود 

 مم و سپس با  دای آرا  گ مم: ت ایه اتداخ

 

ن زتااگ ٬_آر  هزوز  ایزجاااییم.راساااااااااااااااا  رو ب وای برای همی 

 زد . 

 

سد:  آرا  گ ت شو  در جوابم "هو "  از آت م بتر

 

 آزاد:ات اق  اتماد ؟ مش از  برمیاد؟
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مضااااطرب و خجالت زد  تاخ  اتگشاااات شاااا اااامم را بم دتدان 

ن  با خود   گرتمم و پس از ثاتیم هاب  سااااااااااااااا وت و   زجار رتی 

 آه مم گ مم: 

 

بم  م ت تیاز دار .ی  ن در واقع تییل و برسااا  ٬_راسااا  آر 

 بم  م ت تیاز دارن. 

 

ل صم ای سااااااا وت کرد  و ساااااااپس  التم تر از ق ل آیه  ایبر 

 کشید  و ادامم داد : 

 

_میدوتم ا مماال خییل خواسااااااااااااااامم ی تا بم جاییم و م  واق ا 

سااااااااااااااات بزت زتگ ب اکر  خجالت زد  ا .اما تییل از  خوا

ساااااااااااااام کم میموبن خودت رو  ساااااااااااااام کم...ازت بتر بزتم و ازت بتر

شاااااااااااااون  ضاااااااااااااور برساااااااااااااوبن ایزجا و برای چزد دقیبم توی   یپ

؟  داشمم باشر
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ا  اااااااااااااااس اتمضاااااااااااااااس داشاااااااااااااامم.آتبدر خجالت زد  بود  کم 

ا  ااااااس می رد  هر ل صم مم   اسااااات از شااااادت خجالت 

ن ترو برو .و  بیبما سااااااااااااا وب  کم  آب شاااااااااااااو  و بم داخل زمی 

 آزاد اخمیار کرد  بود هم  مش بم  الم تمی رد. 

 

د  و در دلم آرزو کرد  کم  ااااار پ   هایم را م کم روی هم ترا

 ااا  زودتر جوابم را باادهااد و مرا از ای  م م ااااااااااااااااام خال  

 کزد. 

 و خدا را هزاران مرت م ش ر کم ایا ار دخایم بم اجابت رسید. 

 

 می مم. آزاد:لوکوش  رو برا  ب رست.االن را  

 

هاز و واز از مواتب   کم اتمصار  را تمی شید  چشم هایم 

 را باز کرد  و بک اخمیار ل  زد : 
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 _واق ا میای؟

 

خزد  ی آرا  و زن ا   ق  م را مثل یک دیواتم بم  ای ااااااااااااااااد

م کم تویدن وا داشااااااااات.اما جم م ای کم بم دت ا  خزد  ا  

 بم زبان آورد ت س کشیدن را از یاد  برد. 

 

یام ٬و اگر ب وای م  ب اااکرت تااا ق اام ی قاااا هم میااا آزاد:ت

ی تو ت.  ن  تا  م ی یش دو ساخمم کم چت 

 

ا  وجود  از ا  ااااااااااااش کم و م  در همان ثاتیم شر شااااااااااادن تم

میموان ااااااااااااااامم اتکار  کزم را  س کرد .ا  ااااااااااااااااش کم دیگر ت

 دیگران تام  را خشش گذاشمم بودتد. 

 

زمابن کم  ل  هایم چزدی  بار بک هدا باز و . اااااامم شاااااادتد و 

با ٬م ز  هیا جم م ی درسااااااااااااااا   را برای بیان کردن شیدا ت رد

  دای ت یفن تجوا کرد : 

 .  1268



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

 

 _لوکوش  رو برات می رسمم. 

 

ی بود کم بم زباتم  ن ن جم م ی کوتا  تما  آن چت  ...همی  ن همی 

 تماش کم بم پایان رسید. ٬آمد و ب د

 

 ۲۳۲#پارت_ 

 

 

د .ق  اام ی ساا زم ار ا  آتبدر  دساامم را بک اراد  روی ق  م ترا

ن روی  قرار   بود کم گوب  بک ر ماتم ج اااااایم ساااااازگی 
ن ساااااازگی 

 داد  بودتد. 

 

دن م  آترنااد  بودی خاادایااا ای  مرد را از از  برای دیواتاام کر 

ب د از ٬درد کشیدن در جززم دتیایت مگر تم؟ب د از سا  ها 
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 اال او را ترساااااااماد  بودی تا دسااااااامم را ٬ساااااااا  ها رتج و خذاب

د و مرا از جززم بت   کم ٬کم تاااسک ا  بااشااااااااااااااااد٬ون ب شاااااااااااااااادبگت 

 مگر تم؟٬ترشمم ی تجاتم باشد

 

ق  م کاقا  را ٬م  لیاقا  را داشاااااامم؟ا ااااااال لیاقت بم در 

ت؟ق  ک کم یک خمر زنر بار شااااااالا ظ م زماتم  مر خم داشاااااا

 اال کاقت تواز  های شر مزر مردی کم ات ار از ٬دکرد  بو 

 شت؟ق م های دور شرنان پا بم  بیبت گذاشمم بود را دا

 

ساااااااید جواب آزاد چم   ااااااادای ب زد تییل کم از پشااااااات ش میتر

بود  اساااات مثل یک شاااامشاااات  ُبرتد  بم دتیای اتکار  کشااااید  

ی  ار  بم خود  آمد  و تزمید  کم چزد دقیبم است  شد.بم

ن خت   شد   مثل دیواتم ها در یک تبطم ا  ماد  ا  و بم زمی 

 ا . 
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کوبید  و ب د ک  دسااااااااامم را چزدبار بم ق  ااااااااام ی سااااااااا زم ا   

همرا  ت س خمیف  کااام بااام سااااااااااااااا    از رنااام هاااایم آزاد شاااااااااااااااااد 

 چرخید  و با قد  هاب  آرا  بم سماشان قد  برداشمم. 

 

با درناب  از ا  اسات گوتاگون کم در چزر  ها شان سم هر 

د بم م  چشاام دوخمم بودتد و اتمصار شااایدن جوابم  ن موز مت 

 را می شیدتد. 

 

تراز خ اااااااااااا ک و ٬جان و ذواچشاااااااااااام های تییل شر بودتد از هی

ساااااااید و برساااااااا ...ا  ااااااااساااااااات برساااااااا  برایم   التم بم تصر مت 

 تاخواتا بودتد. 

 

؟آزاد سر گ   ت؟قبو  کرد؟تییل:چوشد آبجک
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 اااادا   همزمان با مموق  شاااادن قد  هایم در گو  هایم 

شیچید.دلم تیامد بوشااااااااااااااات  از آن مزمصر  بگذار .ت اهم را بم 

 ای س وت جواب داد : چشمان  دوخمم و پس از ل صم 

 

 _میاد؟

 

و جواب کوتاااااااااهم جی  ب زااااااااد و ذوا زد  ی تییل را در بر 

بچم روی شزجم ی پاها   ب ن داشااات.مثل یک دخت  اال و پایی 

 شرند و با تکان دادن م کم بازونم با خزد  گ ت: 

 

تییل:دیدی؟دیدی گ مم اگم تو از  ب وای تم تمیار ؟دیدی 

 چبدر خاکرت رو می واد؟

 

خجاااالااات زد  بااام تراز ت اااا  کرد  کااام  ااااال ش  را م اااذب و 

 خ ااااااااااااااا ک از تخ سااااااااااااااای اری را از 
ن اتداخمم بود و با  ر اب  پایی 

ون  می شید تا آتش  بزتد.  ج  م ی سی ار  بت 
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 ا  موشاااااد تییل از  را زدن درمورد آزاد در جمیع کم تراز 

هم در   ضااور داشاات دساات بردارد.تمی واساامم خواساامم 

ز ای  باخ  آسااااو  دیدن ا  اااااسااااات  یا تاخواساااامم بوشاااات  ا

 باشم. 

 

برسااااااااااا :رساااااااااایدن آزاد بم ایزجا ا مماال یش دو ساااااااااااخ   کو  

خزان خاتم برن آماد  شااا  می شااام.تا اون موقع بزت  تو ااات 

داری کزیم؟  تا   زم های مربوط بم ا شون رو تی متک

 

ی کم ت ر  را می رد  تایید  ن  از آن چت 
شوشاااااااااااااااززاد  شن ت 

.پک خمیف  بم سااااااای ار  زد و ساااااااپس با تراز را در بر داشااااااات

همزمابن کم دود را از میان ل  ٬تکان دادن آه ااااااااااامم ی ش 

ون می رسماد رو بم م  گ ت:   ها   بت 
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ن  تراز:باااااا تییل برناااااد داخااااال خماااااارت.بچااااام هاااااا  م مون می ین

 ااااارصن شااااااااااااااایااااد.ماااا هم تااااا اون موقع دکور آالچیش رو مرتااا  

 می زیم. 

 

ی بگونم  ن شی باام نشاااااااااااااااااتاام ی تاااییااد در جوا.  بک آت اام چت 

تکان داد  و ساااااااپس همرا  با تییل کم باالج ار دساااااااا  را دور 

تا برای  بازونم اتداخمم بود بم ساااااااااااامت خمارت بم را  اتمادیم

ن االن  هم مرا خ ااااااااامم کرد  بود  داری کم     از همی  تی متک

 آماد  شونم. 

 

                                       *** 

 

 ۲۳۳#پارت_ 
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ن آرا   تبرن  موشاااااااااااااااد کم بک  رکت مبابل مت 
 ا تیم سااااااااااااااااخ  

نشاااااااا اااااااامم بود  و بم چزر  ای کم دو ت ر مشاااااااا و  آرا شاااااااا  

 بودتد چشم دوخمم بود . 

 

دودا سااااااااااااااااام بااار مجبورشاااااااااااااااااان کرد  بود  تااا ماادت  اا یط ای 

آرا شم را پا  کززد و دوبار  از ابمدا آرا شم کززد چون هربار 

ودتد زنادی غ یظ از تصر  آرا یساار کم روی  ااورتم نشاااتد  ب

 بود و باخ  موشد کم خود  را نشزاسم. 

 

تییل  یم آتطرا تر پشاااااات پاراوان مشاااااا و  ت ونو ا مماال 

ن ل اسااا  بود.آ را شااا  دقایف  شو  تما  شااااد  بود و هزارمی 

برگردد و سااااااااااااااکانس هاب   اال دیگر تبرن ا آماد  بود تا بم باغ 

 مز صا مربوط بم خود  بودتد را ت ط کزد. 
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از باااالی ٬ر کاام درگت  شوشااااااااااااااایاادن ل اااس کوتاااه  بودهماااتطو 

پاراوان ت ایه بم م  اتداخت و ساااااپس با خزد  ای شااااایطزت 

ن گ ت:   آمت 

 

رتاااااااااااااااایت بد  آبجک  ایا ار بم آرا شااااااااااااااات تییل:توروخدا دیگم

خزان.بزد  خداها  مرشاااااااااااااااون درد گرتت از .س باالی شت 

 شپا وا  ادن. 

 

ر آیزم خت   در جوا.  بک ت اوت بم چزر  ی  م آرا شااااااااااااااام د

.ایا ار دیگر از آرا شاااااااام را ن شااااااااد  و ل  هایم را جمع کرد 

بود .تززا ق اامت شررتگ  ااورتم ر  ل  قرمز  بود کم واق ا 

اما مشکیل با آن تداشمم.بزابرای  در تزایت ٬تماب  می ردخود

ن برد  و گ مم:   آه مم شی بم نشاتم ی تایید باال و پایی 

 

 _خوب شد . 
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ی کم باال ی ش  ا  اااماد  بودتد با شاااایدن جواب هردو دخت 

مثبمم همزمااااااان ت س را    کشااااااااااااااایاااااادتااااااد و خاااااادا را شااااااااااااااا ر 

ل  هایم کردتد.خ س ال مل باتم شااااااان بک اخمیار خزد  بم 

 آورد.مش   بود کم   ابک جان بم ل شان کرد  بود . 

 

بزشاان خ اامم ت اشاید گ مم و سااپس آه امم از روی  ازدیل 

م  اال د  اسااااا ک باالی برخاسااااامم و دسااااا   بم موهای ب زد  ک

ش  . اااامم شااااد  بودتد کشااااید  شو  از آت م بم ساااامت راا  

 ل اس ها قد  بردار . 

 

 اب کرد  بود یک ل اس ب زد ل اش کم تییل از ق ل برایم اتم

ی بم آن  قرمز  رتگ بود کم پارچم ی م م   زن اب  ت س گت 

 ب شید  بود. 
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با خود  از روی راا  برداشااااااامم  و با لمس کردن پارچم ا  

ن ات برای یک  ضاااااااااور چزد  اااااااار ت ر کرد  کم آیا ای  همم ترا

 ثاتیم ای در   یپ تولد الز  است؟

 

کم از پشااات پاروان    ااادای تش تش پاشااازم ی ک   های تییل

ون   آمد  وادار  کرد تا ش  را بم خب  بچرخاتم و بم او بت 

کم با ل اس پ  پفن زرد رتگ  و موهای کوتا  تر شااااااد  ا  

 واق ا زن ا شد  بود ت ا  کزم. 

 

همااااتطور کااام گوشاااااااااااااااوار  هاااا   را بااام گو    اتااداخاات باام 

ن آرا   قرار داشاااااااااااااااااات دوناااد و  ساااااااااااااااماااات کی   کاااام روی مت 

 ب بم م  گ ت: همزمان خطا

 

.ب د  هم بیا  تییل:برو پشت پاراوان ل است رو بپو  آبجک

ن شو  م .   پایی 
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  و ب ااد باام دت ااا   را هااا   هماااتطور کاام م مونااات کی

 غر زد: 
گ
 بزرگ  را زنر و رو می رد با  التش

 

تییل:م  آخر ت زمید  ای  ایرپاد گور بم گور شاااااااااااااااد  رو کجا 

 ام  کرد . 

 

بم او  یک جم م ی م مویل  جم م ا  شاااااااااااااااااید در وه م ی

اما آتبدر قدرت داشاااااات تا در ثاتیم ای مرا مات ٬تصر   آمد

 و مبزوت سازد. 

 و زمزمم وار شرسید :  تاباوراتم ابروهایم را در هم کشید 

 

 _ایرپادت؟

 

در جوابم شی بم نشاااااااتم ی مث ت تکان داد و ب د هماتطور 

 کم دوبار  زنپ کی   را   . ت گ ت: 

 .  1279



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

 

شااااام ام  کرد .هرچبدر  ت ر می زم زد روزی موتییل:آر .چ

 تمیدوتم کجا گذاشمم . 

 

ی چطور  ن ن چت  هاز و واز پ   هایم را باز و . اامم کرد .چزی 

ر برساااااااااااااااااا  چزااد روز شو  باام در خاااتاام ی م  مم   بود؟مگ

د؟مگر تگ مم بود کم  تیاامد  بود تا ایرپاد تییل را ت ونل بگت 

اشمم؟پس چرا  اال تییل ایرپاد  را داخل خاتم ی م  جا گذ

ن  اکالیع از ای  موتااااااااااااوع تداشاااااااااااات؟چرا      تییل کوچ ت 

رو   هم ختک تداشااااااااااااااات کم ایرپاد  را در خاتم ی م  جا 

 گذاشمم بود؟

 

وع کرد بم چیدن قط ات پاز   ذهزم در ثاتیم ای باز هم شر

ن ایرپاد  در خاتم ی  در کزار ی دیگر.اگر تییل از جا گذاشاااااااای 

ن تداشااات کم او برساااا  را برای پس امکا٬م  اکالیع تداشااات
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پس ام شااادن ٬پس گرتماشاااان بم خاتم ی م  ترساااماد  باشاااد

 ایرپاد ها ا ال  ار تییل تبود. 

 

داشااااات.برساااااا  کیسااااا بود کم ایرپاد را در و ای  تززا یک م  ن 

خاتم ی م  شززان کرد  بود تا ب دا بمواتد بم بزاتم ی آن بم 

تما  ای  ها شاغ م  بیاید و باخ  شاااااااااااااک و تردید  نشاااااااااااااود. 

تبشااااااااااااااام ی برساااااااااااااااا  بود و م  چم ا مباتم از او بازی خورد  

 بود .ل زت! 

 

 ۲۳۴#پارت_ 

 

 

وجود  را ترا موسک از خشااااااااااااااام و ت رت بااااااام ی  اااااااار  شاش 

گرتت.اتگشااااااااااااات هایم را دور پارچم ی ل اش کم در دسااااااااااااات 

 دتدان 
گ
داشااااامم مشااااات کرد  و از شااااادت خ ااااا اتوت و  التش

 روی هم سایید . 
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م مرگ  بود؟هدت  از اتجا  ای  مرد دیواتم چخدایا...ای  

 ارها چم بود؟برای چم دسااات از ش  برتمیداشااات؟ا اااال از 

 ا  چم می واست؟
گ
 جان م  و زتدی

 

ذهزم را دتیاااااب  از ساااااااااااااااوا  هااااای بک جواب ترا گرتماااام بود و 

سید .   بم تایجم مت 
 هرچم بوشت  ت ر می رد   مت 

اساااااااام ای زنر تیم روز بم روز اکمیزاتم ن اااااااا ت بم ایز م یک  

شد اما ب د از ای  همم مدت هزوز  اسم برسا  بود بوشت  مو

هم تموان ااااااااااامم بود  ب زمم کم ا اااااااااااال چم دلییل پشااااااااااات ای  

 رهای مرموز  وجود داشت؟رتما

 

کم ا اااااااال از جان م  چم می واساااااات؟از شرسااااااام زدن اکراا 

ی شیوساااااااااااااامم او را  ن ی خاید  موشااااااااااااااد؟کم چم چت  ن م  چم چت 

سااااااااااااااامت م  قد  بردارد؟چم رازی در پس وادار می رد کم بم 
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آن چزر  ی خز ت و م بول  شززان شااااااااااااد  بود کم م  از آن 

 بک ختک بود ؟

 

دیگر در اتاا تما  شااااااااااااااااد  بود و بم خود  کم آمد   ار تییل 

هماتطور کم برایم دساااااااااااات تکان میداد با ک   های پاشاااااااااااازم 

ب زد  بم سمت در خروسک قد  برمیداشت تا از اتاا خارز 

 شود. 

 

بدر درگت  اتکار  شااااد  بود  کم ا ااااال ت اااا  بوشاااات   را تآ

 ها   را نشاید  بود . 

ی بگونم  ن و تورا چزر  در هم کشاااااااااااید  و ده  باز کرد  تا چت 

ن   ماااااتع خروج  از اتاااااا شاااااااااااااااو .اماااا شو  از آت ااام کوچ ت 

 داب  از  زجر  ا  آزاد شود او از اتاا خارز شد  بود و در 

 را پشت ش  . مم بود. 
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م تموان اااااااااااااااماام بود  موتاااااااااااااااوع را بااا او در میااان از ایز ااتاااامیااد 

بگذار  آیه کشید  و شی تکان داد .شاید بزت  بود ب دا در 

بت را برا   بازگو می رد .بزر ا  موق ی   مزاسااا  تر  بی

 دلم تیم آمد امروز  را خراب کزم. 

 

ای  بود کم ل اسااام را بم اتضاااما  ک   های پاشااازم ب زدی کم 

ذاشاااااااااامم بود برداشاااااااااامم و سااااااااااپس بم ساااااااااامت تییل برایم کزار گ

 پاراوان بم را  اتماد  تا آماد  شو . 

 

                                   *** 

ن و دقاااااایف  ب اااااد  دیگر  اااااامال آمااااااد  بود .همااااااتطور کااااام چی 

چرو  هااای ل اااسااااااااااااااام را مرتاا  می رد  مباااباال آیزاام ی قاادی 

اتااااا ا  اااااااااااااااماااد  و ت اااایه بااام ظااااهر جااادیااادی کااام برای خود  

 م بود  اتداخمم. ساخم
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بم لط  ک   های پاشزم ب زد تییل قد ب زدتر از هموشم بم 

سااااید  و مد  مایه ماتزد ل اس تر  اتدامم را  واتااااح تصر مت 

رتگ روشاشان را ٬تر نشان میداد.آرا    مرتگ چشم هایم

بم رت می شااید و ر  ل  قرمزی کم ل  هایم را شوشاااتد  بود 

  وابن داشت. با ل اس شسن کم بم ت  داشمم هم

 

آه اامم دساا   بم موهای د  اساا ک ا  کشااید  و با تکان دادن 

د  ی ک   تال  کرد  تا  ار اتگشاات پاهایم داخل تضااای ترا

ن ب  شم. تارا      شان را اتدی ت  ی 

 

چزدان بم شوشیدن ک   های پاشزم ب زد خادت تداشمم.تم 

ات اقا ک   های پاشاازم ب زد ٬ایز م دوساااشااان تداشاامم باشاام

موردخالقم ا  بودتد.اما آتبدر با شوشاایدنشاان غرن م هموشام 

بود  کم هر موقع بم پا می ردمشاااااااااااااااان پاهای بیچار  ا  را بم 

 .  اتداخمزد گرنم  
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ت س خمیف  کشاااااااید  و در تزایت زمابن کم از خوب و مرت  

ن شاااااااااااااد  از آیزم تا ااااااااااااا م گرتمم و با قد   بودن ظاهر  مطمی 

ن بم سمت در  از اتاا خارز شد . ٬برداشی 

 

راهروی خماااااارت در سااااااااااااااا وت م و ترو رتمااااام بود.آتبااااادر 

سااااااااااااااااکت و آرا  بود کم ات ار بم جز م  هیا موجود زتد  ی 

د و تززا  داب  کم ذر  ای بم س وت دیگری در  شرسم 
ن تمت 

 مط ب  تی  می شید  دای تش تش پاشزم های م  بود. 

 

یک سااااااااااااخ   از ت   ن  را زدتم با آزاد میگذشااااااااااات.ا مماال 

سااااااااید.از ت ر ایز م قرار بود مرا با ای  ش  دیگر  م  م باید مت 

 ببیزد  یم م ذب بود . و وتع جدید 

ن ظاه ری تدید  بود و ت ر کردن شو  از ای  هرگز مرا با چزی 

باام ایز ام امروز بااا دیاادتم قرار بود چاام خ س ال میل نشااااااااااااااااان 

ن  ااااایل کاااام باااااخاااا  تگرابن ا  موشاااااااااااااااااااد هیجااااان ٬دهااااد در خی 

 . رنش می رد م  وش را هم بم ق  م تز 
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شااااااااااایدن  ااااااااااداب  بک اتداز  آرا  ٬بم اتمزای راهرو کم رسااااااااااید 

 . اداب  تاخودآ ا  باخ  شااد تا از دتیای اتکار  تا اا م بگت  

شا شا وار کااااام از داخااااال یش از اتااااااا هاااااای راهرو بااااام گو  

سید و م   ا    را بم خوبک موشزاخمم  برسا . ٬مت 

 

 ۲۳۵#پارت_ 

 

 

و ت ا  کزجکاو  بک ت  ل بم  قد  هایم بک اراد  مموق  شدتد 

کراا چرخید تا مزبع  ااااااااااااادا را شیدا کزد.کویل ت شاااااااااااااید کم ا

ا  م ی چزدابن با آن چشم هایم روی در تیمم باز اتاق  کم ت

 تداشمم ثابت ماتدتد. دا از سمت آن اتاا   آمد. 

 

پاهایم در ا  کشیدتم ٬شو  از آت م     خود  واق  باشم

شااااااااااااااام را بم  ار گرتمم بود  تا بم سااااااااااااااامت اتاا بودتد.تما  تال 

 .  1287



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

ن   اااااااااااااااادای مم   را ایجاد کززد تا م ادا   پاشااااااااااااااازم هایم  مت 

 باخ  ج   توجم او شو . 

 

یش از دسااااات هایم را آه ااااامم ٬در تیمم باز اتاا با رسااااایدن بم

روی باادتاام ی در گااذاشااااااااااااااامم و بااا م ماااکاااتاام هاال دادن  باام 

 یم بوشاااااات  باز  کرد  شو  از آت م شززابن بم ٬ساااااامت داخل

 ل اتاا ش  ب شم. داخ

 

برساااااااا  آتجا بود.در ایل کم ت  ا  را بم گوشااااااا  چ ااااااا اتد  

 بود بااااااا  ااااااال    التاااااام و خ ااااااااااااااا ک ماااااادا  خرض اتاااااااا را یط

درست ات ار کم درگت  یک مکالمم ی شاش اتطراب ٬می رد

 باشد. دا   ای  بار واتح تر از ق ل بم گوشم رسید. 

 

 چیکار کزم االن؟چرا داری بی ودی 
گ
شااااااااااا وغ  برساااااااااااا :میش

؟دار  می م از ق ااال باااا تییل برتاااامااا م ی امروز رو چیاااد  می  ن

 بودیم تمیمون مم کا    کزم. 
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 در ثاااااااااتیاااااااام ای خو 
گ
د  را میااااااااان ابروهااااااااایم جااااااااا اخم بزری

د؟چم کیساااا پشاااات خط   ن داد.داشاااات با چم کیساااا  را مت 

بود کااام وادار  می رد درمورد برتاااامااام هاااا   باااا تییل جواب 

 . پس بدهد؟ی  ن مم   بود کم.. 

 

ب زااد شاااااااااااااااادن دوبااار  ی  اااااااااااااااادا   خط پااایااابن مباااباال اتکاار  

 گذاشت. 

 

ی رو اخ اااااااااااااااااابم.یااام باااار بزااات گ مم  برساااااااااااااااااا :دیگااام داری مت 

االن بیااااا  شوشااااااااااااااااااات اتمصااااار دار  ب زیم.االتم بااااایااااد  تمیموتم

برگرد  شو  تییل چون مم زااام بااام تبود  شااااااااااااااااااک کزااام.تبیزم 

 امروز دیگم زتگ بزبن بم گوشاااااایم.خود  ب دا تو یم موق یت

تم.  ن  مزاس  بزت زتگ مت 
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دیگر     ذر  ای شااااااااااااااک و شاااااااااااااابزم برایم باق  تماتد  بود کم 

از پشاااااات ت    همان زبن بود کم ق ال  اااااادا   را ٬م اک  

شاااااااید  بود .بدون شااااااک ایا ار هم همان زن پشاااااات خط  

بود.وگرتم چم دلییل وجود داشاااات کم برسااااا  ب واهد دور از 

خماااارت باااا ت     چشااااااااااااااام تییل و شززاااابن در یش از اتااااا هاااای

    ت کزد؟

 

با شاااااااااااااایدن  ااااااااااااادای قد  ها   کم بم سااااااااااااامت در کشاااااااااااااید  

 بم خب  موشدتد بم ی  ار  بم خود  آمد  و شاسیمم قد 

برداشااامم.ت اید مرا ایزجا میدید.تمی واسااامم ب زمد کم شززابن 

د  بود .   بم  را ها   گو  ستر

 

ای  بود کاام ت ااایه باام اکراا اتااداخمم و در تزااایاات سااااااااااااااامون 

 کم در  د تا اااااااااااااال میان دو اتاا قرار داشاااااااااااااات را برای ب
گ
زری

 ززان شدن اتم اب کرد . ش
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د  باشااد و در در د  دخا دخا می رد  کم مموجم  ضااور  نشاا

ن  ا  از خود  خ اااااااااا ابن بود  کم چرا بم ذهزم ترسااااااااااید   خی 

بود  اادا   را تاا ط کزم تا ب دا برای اث ات  را هایم بم 

ا ال خب م در آن دقایش از  تییل مدری داشمم باشم.ات ار کم

  ار اتماد  بود. 

 

در زاونم ای ا  ااااااماد  بود  کم تمیموان اااااامم ببیزم . اااااادای 

هز ااا  خروز از اتاااا شاااااااااااااااایااد  بود  امااا قااد  هااای آرام  را 

ن تبود  کم راهرو را تر  کرد  باشااد.از کرقن  هزوز هم مطمی 

هم تمیموان ااااااااامم بم راهرو ش  ب شااااااااام چون تگران بود  او 

د.بزابرای  در تزایت هماتجا  ا  ااااااااااااااماد  باشااااااااااااااد تا مچم را بگت 

ت ااااااااااااااامیم گرتمم تااا برای دقیباام ای در همااان  ااالاات بماااتم و 

 دتم خاتمم دهم. ب د بم شززان ش

 

اما شو  از آت م     بمواتم ای  سااااااااااااااازارنو را برای بار دو  در 

ذهزم مرور کزم شایدن  داب  از پشت سمون باخ  شد تا 

 در یک ل صم یخ بزتم. 
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؟سابر    :ق د داری  ل روز رو پشت اون سمون قایم شر

 

 ۲۳۶#پارت_ 

 

 

پ ااا  هااایم شنااااع تر از آتچااام کاام ت ر  را می رد  روی هم 

اااااااااااااار  د  شاااااااااااااااادتد و ل  هایم بم زمزمم ی "ل زت" آرا  از ترا

 ی دیگر تا  م گرتمزد. 

 

اماا مموجام ٬مچم را گرتماام بود.تمیاادان ااااااااااااااامم چطور و چگوتاام

ی دیگر بم جز نشاااااااااااان   ضاااااااااااور  شاااااااااااد  بود و  اال م  چار 

 دادن خود  تداشمم. 
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ن قد  کوچک از ٬ای  بود کم  التم آیه کشااااید  و با برداشاااای 

م فن تگاام داشاااااااااااااااازم موتش خماال  م  ی ااایه کاام چزاادان در 

 ت رد  بود تا  م گرتمم و مبابل او ا  ماد . 

 

ن ل  ٬ت اه  کم روی چزر  ا  ثابت ماتد ل  زد تم اااااااا رآمت 

جا   را بم دتیاب  از شااااگ    ها   در ثاتیم ای م و شااااد و 

ت در چشمان تت   ا  داد.   و  ت 

ش تاااا پاااایم را باااا هماااان ت اااا  غرا ت ج   از تصر گاااذراتاااد و 

با  اااااااادای آرا  ٬س ات ار کم زبان  در اخمیار  ت اشاااااااادسااااااااپ

 ل  زد: 

 

 برسا :چبدر خوش ل شدی. 

 

یبم ی ل اسم را کم چزدان ٬م ذب و خ  ک از ت ا  خرندار 

ع و جور کرد .کرز ت اااااااه   ااااااالم را بااااااد هم باااااااز تبود جم

 می رد. 
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آه مم شی تکان ٬ات ار کم با ای   ار  بم خود  آمد  باشد

ت اه  را تاشاایاتم دزدید.ش  را زنر اتداخت و پس از داد و 

ل صاااب  سااااااااااااااا وت دوبااار  همرا  بااا توشااااااااااااااا زاادی چشااااااااااااااام باام 

 چشماتم دوخت و گ ت: 

 

 را های  برسااااااا :بزمون یاد تدادن کم دزدی گو  دادن بم

 دیگران  ار خوبک تو ت خاتم بزاور؟

 

ی بم سااااااااااااممم شرتاب  جم م ی شر از ک زم و کزایم ا  مثل تت 

زمید  بود کم تما  مدت دزدی بم  را ها   شاااااااااااااااد.پس ت

د  بود .   گو  ستر

 

م ااااااار باشاااااام چاتم ا  را باال گرتمم و با ز  زدن بم ٬بک آت م شر

 چشم ها    ش بم جات  جواب داد : 
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؟ اد تدادن وق   زن دارند ت اید شززابن با بم شاااااااااما ی_شاااااااااما سر

 یم زن دیگم  را بزتید و رابطم داشمم باشید آقای  امکار؟

 

ااااااااااااااداتم  ات ار کم  را هایم برا   خزد  دار باشااااااااااااااازد خونرا

 خزدید و قد  ج وتر گذاشت. 

 

برسا :یم زن دیگم؟سر باخ  شد  ت ر ک ن کیس کم باها  

د  یم زن بود ؟ ن   را مت 

 

از خود  یاااک قاااد  ج وتر رتمم و باااا ل   شر از ب یاات بااام تاااا

 اکمیزابن جواب داد : 

 

ب میدوتم دور از _ساااایع ت   ش مزو شاااات   بمایل برسااااا .خو 

 چشم تییل با یم زن دیگم در ارت ایط. 
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 ۲۳۷#پارت_ 

 

 

ن ابروهاااا   "هو " آرا  را زنر لااا  ٬همزماااان باااا بااااال اتاااداخی 

 . ر  ترو برد تجوا کرد و دست ها   را درون جی  ش وا

 

برساااااااااااااااااا :خجاا .ایزجور کاام بو  میاااد ات ااار تو خییل بزت  از 

ی گزا  ت رد  رو خود  از زتدگیم ختک داری.دسااا   دسااا   دار 

 میزدازی گردتم. 

 

 ا  چزر  در هم کشااااااااااااااایاااد  و 
گ
بک توجااام بااام ل   شر از لودی

 دست بم س زم ا  ماد . 

 

 _چرا تییل رو دوست تداری؟
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  را از روی لاا  هااا   پااا  ساااااااااااااااوا  دور از اتمصااار  ل  زااد

رد.ش  را  یم روی شااااااااااااااااتم کج کرد و همرا  با تزگ کردن ک

 چشم ها   شرسید: 

 

 برسا :ی گ مم م  تییل رو دوست تدار ؟

 

 بدون ل صم ای درتگ و ت  ل جواب داد : 

 

.دوسااااااا  تداری  _دوسااااااا  تداری کم ایزجوری رتمار می  ن

  تداری کم کم رتمارهات تا ای  اتداز  تد و تبیض .دوسا

ج وی رو  یجوری و پشاااااااااااااات ش  یجور دیگم.دوسااااااااااااااا  

دیگاااام َش و ِش تااااداری کاااام دور از چشااااااااااااااام هااااا  بااااا یاااام زن 

 داری.دوسا  تداری کم... 

 

 جم م ا  با  دای سوت کوالبن ا  تیمم تما  ماتد. 
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برسااااااااااا :آرو  بابا آرو .شیاد  شااااااااااو با هم برنم.از ی تا  اال تو 

ن می  ن م  زتم رو دوست   دار  یا تم؟ت یی 

 

با ل  زد آزاردهزد  ای گ ت و ب د باز هم قد  ج وتر آمد 

ن دساااا .شااا   آرا  زد شو  ٬  مبابل  اااورتمو با تگم داشااای 

 از آت م ادامم دهد: 

 

ون خزان.ای  دتیاااب  کاام  برساااااااااااااااااا :از دتیاااای توهماااتاات بیاااا بت 

تو  از م  برای خودت یم غو  بک شااااااااااات و د  ساااااااااااخ   رو 

 م  تم دشم  تو ا  تم دشم  تییل. بزداز  دور.باور ک  

 

زن مزم.م  دوساااااااا  دار .دوساااااااا  دار  کم ٬خواهر تو٬تییل

ا  باها  ازدواز کزم.اوتم م  رو دوست دار .تمی زمم می و 

ن ای  سااااااااازارنوهای خجی  و غرن   تو چرا دسااااااااات از سااااااااااخی 

 . برتمیداری
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 اااااااارا هااااااااا اااااااا  باااااااارایاااااااام  اااااااا   ذر  ای بااااااااوی  ااااااااباااااااایااااااااباااااااات 

ن  ا  تداشاااااااااااااازد.میگ ت کم تییل را دو  سااااااااااااات دارد اما در خی 

گ اااات تییل را ارت اااااک  باااااا یاااااک زن دیگر را اتکاااااار تمی رد.می

اما چشاااااااااام ها   دروغ بودن ادخا   را ترناد دوساااااااااات دارد 

 می شیدتد. 

 

ای  مرد هرچم کم بود خاشااااااش تبود.و م  اگر در ق ا  تییل بم 

آن وظی م باز کردن ٬خزوان خواهر  تززا یک وظی م داشمم

ای   بیبت بود.    اگر با ای   ار او را چشاااااااااام ها   رو بم 

ار می رد .  ن  تا آخر خمر از خود  بت 

 

 ۲۳۸#پارت_ 

 

خرن  ت ا  شر از شااااااااااک و شاااااااااابزم ا  را تثار چزر  ا  کرد  و آ

ب د بک آت م جوابک بم بزاتم های  ااااااااد م  یک غاز  بدهم 
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از کزار  رد شاااد  و بم سااامت را  پ م قد  برداشااامم تا هرچم 

باااغ برساااااااااااااااااتم و از شر هم  ااااااااااااااا ب   بااا او  زودتر خود  را باام

 خال  شو . 

 

تداشاااااامم باشااااااد بک او اما ات ار کم ق اااااادی برای رها کردن م  

وع بااام دت اااا  کردن قاااد  هاااایم  م طیل بااام دت اااالم دوناااد و شر

 کرد. 

 

ن تاا آسااااااااااااااامون با خزان  برسااااااااااااااااا :باا ای  ل ااس هاا و آرا   زمی 

 ترا کردی.اتبدر با  اااااااااورت بدون آرا   و ل اس 
گ
هموشاااااااااش

ای تت   دیاادماات کاام  اااال  س می زم یاام خزان جاادیااد باام هاا

 جات اومد . 

 

  هایم شخت ب شاااااید  اما او بک توجم بم  را هایم بم قد

 ظاهرا دست بردار تبود. 
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...ممزون کاام خواهشااااااااااااااام رو قبو  کردی و  برساااااااااااااااااا :راسااااااااااااااا  

 باهامون اومدی ایزجا.ای   ارت واق ا برا  ارزشمزد . 

 

تا پ م ها را با شنااااع ترن    التم آیه کشاااااااااااااااید  و تال  کرد 

 الت مم   پشت ش بگذار  اما ک   های پاشزم ب زد  و 

ن را برایم سااااااااااا ت کرد    اشااااااااااایم ی ب زد دامزم قد  برداشااااااااااای 

 بودتد. 

 

_ب اااااااااکر تو تیومااااااااد  ایزجااااااااا کاااااااام  اااااااااال داری از  تشااااااااااااااا ر 

.ب اکر تییل اومد .   می  ن

 

بم تزدی گ مم و او با  اااااااااااااادای آرا  از پشاااااااااااااات ش خزدید و 

 اب داد: جو 
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برساااااااااااااااااااااا :واق ااااااا چطور میموبن هموشااااااااااااااااااااام ایزباااااادر باااااادخ ش 

؟ا ااااال خو  اخالا بودن رو ب دی ؟ بیبما برا  جای باشر

 سوالم. 

 

هماتطور کم آخرن  پ م را هم پشات ش میگذاشمم بم تزدی 

 پاسخ داد : 

 

_ات اقا خییل خوب ب د  با آد  هاب  کم دوسااااااااااااااشاااااااااااااون دار  

دایر  ی اون آد  ها خوب رتمار کزم.اما مماسااااااااااااااا اتم تو جزو 

 .  تو   

 

و ب د بک آت م مجا  شرساایدن سااوا  دیگری را بم او بدهم از 

 رت خارز شد  و قد  بم باغ گذاشمم. خما

 

 ۲۳۹#پارت_ 
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ت اهم در همان وه م ی او  روی مردی ٬با برگشاممان بم باغ

 ثابت ماتد کم ای  روزها همم ی دل وشر ا  بود. 

ار  ی بزرگ آب همرا  تراز و در مرکز بااغ و در کزاار تو ٬آتجاا

 یل ا  ماد  بود و گر     ت بود. تی

 

اتمصار  را   کشااااااید  خود  را رساااااااتد  زودتر از آتچم کم 

بود.ل  زد گر  و مزربان      از همان تا ااااااااااااا م ی کوالبن 

ن ایز م  ااال تززاا چزد قد   برایم قاابال رونات بود و دان ااااااااااااااای 

 د. میاتمان تا  م بود بم ق  م آرام    ب شی

 

ت  ل را بوشااااااات  از آن جایز تدان ااااااامم.با دسااااااات هایم دامزم را 

 د مشااااماقاتم با قد  هاب  کم بک شااا اهت اتدی باال گرتمم و ب

بم دوندن تبودتد بم ساااااااااااااااما   رکت کرد . بیبا  آتبدر 
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دلمزگ دیدن  بود  کم در آن ل صم  ضاااااااااااااور تراز و تییل و 

     برسا  در باغ چزدان برایم اهمی   تداشت. 

 

مموجم  ضاااااااااااااااور  شاااااااااااااااد.میان ٬د قد  ماتد  بم رسااااااااااااااایدتمزچ

سید   با  با تییل و ترازی کم چزدان خرسز د بم تصر تمت 

خذرخوایه مودباتم ای بم جا آورد و ب د با قد  هاب  آه مم 

م ااات  ٬از آن دو ت ر تا ااا م گرتت و با آمدن  بم سااامت م 

 باقیماتد  ی ب زمان را کوتا  تر کرد. 

 

شاااااااااااااادتد.ک   ر دو قد  ا  مموق  قد  هایم در تزایت د

برایم های تزگ تییل پاهایم را اتدی زد  بودتد اما دردشاااااااااااااااان 

مزم تبود.باااا ل  زاااد بااام چزر  ی هموشااااااااااااااااام آرا  و مزرباااان  

 چشم دوخمم و زنرل  سال  آرا  را تجوا کرد . 

 

او اما برای جواب دادن بم سااااااالمم خج م ای بم خرز تداد.با 

 و ت  اااایا
گ
  ش تا پایم را از تصر گذراتد و ت ا  شر از شاااای مش
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در تزااایاات ات ااار کاام ت س کشااااااااااااااایاادن برا   دشاااااااااااااااوار شااااااااااااااااد  

ت س ت اا  و تیمم ای کشااید و ت اه  را روی چشاام ٬شاادبا

 هایم ثابت تگم داشت و با  دای آرا  گ ت: 

 

آزاد:ت  اااااااااااااام رو از رنم ها  و خب م رو از ش  دزدیدی.ب د با 

بن و ساااااااااااااااال  هم می  ن ؟دزد هم ل  زااد باام چشااااااااااااااامااا  ز  مت   ن

 ایزبدر بک چشم و رو؟

 

  اسااااااااااااااا ک بک اخمیار بم خزد  اتماد .تار موب  کم از موهای د

. ااااااامم شاااااااد  ا  جا ماتد  بود و روی شوشاااااااابن ا  اتماد  بود را 

 کزار زد  و درست مثل خود  با  دای آرا  جواب داد : 

 

؟از ای  دزد بک چشم و رو شکایت 
_ اال می وای چیکار ک ن

؟  ک ن
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ت ا  شااای مم و شر از ت  ااایا  ش تا پایم را از  دیگر با یک بار 

ابروهااا   را باام نشااااااااااااااااااتاام ی تصر گااذراتااد و ب ااد بااا ل  زاادی 

 م ال ت باال اتداخت و پاسخ داد: 

 

آزاد:شاااااااااااااااکای   تدار .در خوض در رو برات باز میذار  کم هر 

موقع خواسااااااا   بیای داخل و یم تی م از وجود  رو بدزدی و 

ی.   با خودت بتک

 

ثل خود  ابروهایم را باال اتداخمم و با شااااااااایطزت ت مدرسااااااااا

 شرسید : 

 

 _و اگم دیگم پ شون تد ؟

 

خزاادیااد و ش  را اتاادی ج وتر آورد. اااااااااااااااورت  را مماااس بااا 

 ورتم قرار داد و با خت   شدن بم چشم هاب  کم  اال جز او 

 کیس را تیم دیدتد تجوا کرد: 
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 آزاد:هیچوقت پ شون تد .جاشون شو  تو ام  تر . 

 

 ۲۴۰#پارت_ 

 

 

 رت  موسک از خون و گرماااا را بااام گوتااام هاااایم دواتاااد.خطر 

ت    رنم هایم را شر کرد  بود.دلم می واسااااااااااات تا مرداتم ی 

اها  ت س  دتیا دتیا بود چشااااااااااااااام هایم را ببزد  و از خطر شت 

 آتبدر کم رنم هایم از  ار بی مزد. ٬ب شم

 

د  ا  ج اااااااااااارت  را داشااااااااااامم کم ده  باز کزم و بگونم کم دز 

...توب  کم ات ار از از  برای٬ا ااااااااایل م  تو ااااااااامم دزدیدن  توب 

 م  قد  
گ
بم دتیا گذاشاااااامم ای.توب  کم درساااااات از ق   ساااااازش

ل صم ی دیدتت جوری ق   و رو م را بم تاراز برد  ای کم 

کم ٬کم دیگر خود  را ام کرد  ا ٬دیگر خود  را تموشااااااازاسااااااام

 .  1307



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

 گذشاااااااامم
گ
ی ساااااااااخمم ای کم امر ٬از دخت  شد و ساااااااازش وز دخت 

دی  و دتیا   را بم یک مرد باخمم اساااااااات.مردی کم تام  با 

ا   با  ورت مزربان تو یش است.مردی تا  تو و  ورت زن 

 .  کم خوِد تو ه   

 

اماااااا شو  از آت ااااام     بمواتم یش از جمالب  کااااام در ذهزم 

شیچیدن  ااااادای  التم ی تراز در ٬میچرخید را بم زبان بیاور 

ن   هایمان پایان ب شید. چشم  تضا بم ارت اط شت 

 

باید  ااااا زم ی مربوط بم ٬تراز:خزان بیا برنم سااااامت آالچیش

داری کزیم.   تو و تییل رو تی متک

 

باام ی  ااار  باام یاااد آورد  کاام مااا دو ت ر در تمااا  ای  ماادت تززاا 

تبود  ایم.کم آتبدر غرا ی دیگر شاااااااااااااااد  بودیم کم تما  آد  

 های اکراتمان را تاخودآ ا  از یاد برد  بودیم. 
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خجالت زد  گوشااااااااااااااام ی ل  هایم را بم دتدان گرتمم و قد  

دن تراز کم پشاااااااات ش آزاد ا  ااااااااماد  بم خب  برداشاااااااامم.با دی

ن  سمت او آت  شرتاب می رد خجالمم  بود و با ت ا  تزد و تت 

 دو چزدان شد. 

 

خج  وتاااااا یت تا بم سااااااامابن شااااااد  بود.مثال بم خود  قو  

 ااااااااااااااامییم رتمار ت زم تا  داد  بود  تا مبابل تراز خییل با آزاد 

باخ  رتجیدن  نشاااااااااااااااو .اما هربار کم آزاد را میدید  جوری 

د  و دیزم را   باخمم کم گوب  چشماتم بم جز او روی تما  

دتیا و آد  ها   . اااااامم موشاااااادتد.خج  بالب  ش م  آورد  

 بود ای  مرد. 

 

ل صم ای ب د آزاد و برسااااااااااااا  کم ات ار تا آن ل صم ی دیگر را 

وع بم ساااااااااااااااال  و ا وا  شرش کردتد.تییل بم تدید  بودت د شر

 از دقیبم  و تراز م  ش شااااااااااد و پس 
گ
م ای برتامم رنزی همش

 بم سمت آالچیِش باغ بم را  اتمادیم. 
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ن برساااااااااااااااا  در تصر گرتمم بودتد از ق ل  شیاتوب  کم برای تواخی 

ن رهاااا  داخااال آالچیش قرار گرتمااام بود.چزاااد باااادکزاااک روی زمی 

ز خ س هااااای دو ت ر  ی تییل و شااااااااااااااااااد  بودتااااد و ت اااادادی ا

 بودتد. برسا  بم سمون های آالچیش چ  اتد  شد  

 

برسااااااااااااااااا  زودتر از مااا قااد  باام داخاال آالچیش ٬بااا راهزماااب  تراز

گذاشااااااات و روی  ااااااازدیل کوچش کم پشااااااات شیاتو قرار گرتمم 

داری ج و رتمزاااااد و دقااااااایف  بااااام بود نشااااااااااااااا اااااااااااااااااااات .تیم تی متک

داری از تک توازی برسا  گذشت  . تی متک

 

در ایل کم کزار تییل ا  ااااااااااااماد  بود  و ش  از قربان  اااااااااااادقم 

ن ها   برای برسااااا  بم درد آمد  بود ت اهم را بم ساااامت  رتی 

 آزاد کم  یم آتطرا تر ا  ماد  بود چرخاتد . 
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ق  م بم ی  ار  ا  اااااااااااااااماد زمابن کم ت اه  را روی خود  شیدا 

 شو  خت   مااتادن بام م  را اتم 
اب کرد .ات ار کام او دقاایف 

 کرد  بود. 

 

با شااااااایدن  اااااادای تراز کم از م  و تییل می واساااااات قد  بم 

داری  ارصن شاااااااااااااااونم بم  داخل آالچیش بگذارنم و برای تی متک

خود  آماااد .بااام تااااچاااار ت ااااهم را از آزاد گرتمم و ساااااااااااااااپس بااام 

 همرا  تییل بم سمت آالچیش قد  برداشایم. 

 : �🌺�سازی کم  دا   توب  

 ۲۴۱#پارت_ 

 

 

ی تییل را با دست هایم م  باید چشم ها٬کبش گ مم ی تراز

داخل آالچیش راهزماب  می رد  تا میپوشاااااااااااتد  و ب د او را بم 

با برساااااااااا  کم پشااااااااات شیاتو نشااااااااا ااااااااامم بود روبرو شاااااااااود.اما از 

آتجااااااب  کااااام دساااااااااااااااااااات هاااااای لرزان م  اتم ااااااب خوبک برای 
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شوشاااااااااااااتدن چشاااااااااااام های تییل تبودتد ب د از اتدی مشااااااااااااورت 

های تییل را با دساااااااااااااااممایل ت ااااااااااااااامیم بر آن شاااااااااااااااد کم چشااااااااااااااام 

 م. بپوشاتیم و ب د باق  برتامم را ادامم دهی

 

ن چشاام های تییل٬ل صاب  ب د داری ٬با . اای  تراز و تیم تی متک

از آالچیش خارز شدتد و با م مبر شدن در زاونم ی مزاس  

از م  خواسازد تا کبش سزارنوب  کم برایم چید  بودتد خمل 

 کزم. 

 

ر دادن دساااااااااااااااااات هااااایم روی ت س خمیف  کشااااااااااااااایاااد  و بااااا قرا

ت ورودی های تییل او را با قد  هاب  آه ااااااااااااااامم بم سااااااااااااااامبازو 

 آالچیش راهزماب  کرد . 

 

برسااااااااا   ماکان پشاااااااات شیاتو نشاااااااا اااااااامم بود و م اااااااات  ت ا  شر از 

ل  زد  بم ساااااااامت م  و تییل مزمیه موشااااااااد.دیدن  آتبدر 

آزار  میاداد کام اگر تگران تاارا ت شاااااااااااااااادن تییل تبود  بدون 
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ن را هماتجا رها می رد  و ب د آتبدر  ل صم ای تردید  همم چت 

 کم رنم هایم از ت س خایل شوتد. میدوند  و دور موشد   

 

 اااااااااااااااادای تبرن ا ب زد تراز کم تامم را م اک  قرار میداد بم 

ن بااااا اتکااااار  ی  ااااار  باااااخاااا  شاااااااااااااااااااد تااااا دسااااااااااااااااااات از   زجااااار رتی 

تااااخوشاااااااااااااااااایزاااد  بردار  و بااام خود  بیاااایم.ت اااا  مم ج م را بااام 

 و شدرام شرسید :  سما  چرخاتد 

 

 _سر شد ؟

 

 ر  زد و جواب داد: با خزد  ای آرا  دست ها   را بم  م

 

؟چرا قیاتم ت یجورنم ات ار  تراز: واسااااااااااااات کجاسااااااااااااات دخت 

؟باید ل  زد بزبن خزان ل  زد.   می وای آد  ب یسر
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  التم چشم هایم را برا   چرخاتد  و غر زد : 

 

بتک  و ب ااااد   _تو بزم گ    تبط قرار  تییل رو تااااا آالچیش

چم   زد بزن و خوش ا  با  .دیگم لدیگم  ار  تمو  موشم

  ی م ایم؟

 

همم با شاااااااایدن  رتم همزمان بم خزد  اتمادتدتد و  ااااااادای 

خزد  ها شااااااااان باغ را شر کرد. ا مماال با خودشااااااااان ت ر کرد  

بودتد کم شااوسن می زم.بیچار  ها تمیدان ازد کم اگر دسات 

 وی تک ت شان رد موشد . خود  بود با یک تاتک از ر 

 

.مثال تو  لدت خواهرتم و تو تراز:قربوتت بر  باید ل  زد بزبن

هم داری باااااااام سااااااااااااااااماااااااات سااااااااااااااااورپرایز تولااااااااد  راهزمااااااااایو  

.تموشم کم قیاتم ت شبیم برز زهرمار باشم.   می  ن
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با خ ااااااااااااا اتوت شوقن کشاااااااااااااید  و شی تکان داد .اگر از همان 

 دتگ و اول  هشااااااااااااااادار میدادتد کم ای   ار قرار اسااااااااااااااات  یل

 تزگ داشمم باشد ا ال قبول  تمی رد . 

 

دوبااار  همرا  تییل باام خباا  برگشاااااااااااااااایم تااا  یااک بااار باام تاااچااار 

داری کزیم .در یااک ل صاام ت اااهم باام آزاد دیگر از ابماادا تی متک

اتماد کم خب  تر از همم ا  ماد  بود و با ل  زد بم م  خت   

 شد  بود. 

 

  را بم ساامت آه اامم دسااا٬ت اهم را کم مموجم خود  دید

ور کم هماتط٬بم ل  ها    اااااااااورت  برد و ساااااااااپس با اشاااااااااار 

د تجوا کرد "ب زد".  ن  خود  هم ل  زد مت 

 

شو  از آت اام ٬و م  خزاادیااد .شو  از آت اام     خود  بااداتم

    برای خزااادیاادن تال  کزم لاا  هااایم در  ااا  خزاادیاادن 

 تبط چون او خواسمم بود. ٬تبط چون او گ مم بود٬بودتد
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 ۲۴۲#پارت_ 

 

 

ن تراز بم تاچار بم خود  آمد  و ٬با  اااااااادای ساااااااام دو یک گ ی 

اهم را از آزاد گرتمم.اما ل  زدی کم او بم  اااااااااااااااورتم هدیم ت 

 داد  بود هزوز هم روی ل  هایم بود. 

 

دوبار  دست هایم را روی بازوهای تییل گذاشمم و بم سمت 

 آالچیش هدایا  کرد . 

هم بم برساااااااااااااااا  تما  تالشااااااااااااااام را بم  ار گرتمم بود  تا م ادا ت ا

 ن ت ا  خت   ی او .اما ساااااااازگیبی مد و اوقاتم را دوبار  ت خ کزد 

کم م اامبیما بم  ااورت م  مزمیه موشااد  ار را برایم ساا ت 

 می رد. 
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باااا قاااد  هااااب  آرا  تییل را تاااا تزدیش شیااااتو هااادایاات کرد  و در 

تزایت هردو ا  اااااااامادیم.با اشاااااااااار  ی تراز دسااااااااات ج و برد  و 

ا   . اااااامم شااااااد  بود را باز کرد  و دسااااااممایل کم بم چشاااااام ه

 داشمم. سپس قد  بم سمت خب  بر 

 

ی ٬تییل با باز شدن چشم ها   ن درست ات ار کم ا ال از چت 

با دساااااات ٬ختک تداشاااااامم باشااااااد و واق ا سااااااورپرایز شااااااد  باشااااااد

ن شرند.   ها   دهان  را شوشاتد و ذوا زد  باال و پایی 

و ل  زد بم برسااااا  هم در ایل کم ت اه  را بم او دوخمم بود 

ن آهزگ خاشبا وع بم تواخی   شیاتو کرد. تم ای با ل  داشت شر

 

از آتجااااب  کااام دیگر  ااااری در آالچیش تاااداشااااااااااااااامم ت ااااهم را بااام 

سااامت تراز چرخاتد  تا ببیزم اجاز  ی خارز شااادن از  ادر را 

دار  یا تم.و زمابن کم او با اشار  ی دسا  اخال  کرد کم  ار  

ت س را    کشااااااید  و با  از خدا خواساااااامم٬تما  شااااااد  اساااااات

ون د  وند . قد  هاب  خجو  از آالچیش بت 
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 ا  را 
گ
 بیبماااا یش از سااااااااااااااا ااات ترن  چزاااد دقیبااام هاااای زتااادی

گاااذراتاااد  بود .هموشاااااااااااااااااام از ایز ااام مرکز توجااام و ت اااا  هاااای 

ار بود  و خدا ات ار کم با م  ش شاااااااااااااااوسن  ن دیگران باشااااااااااااااام بت 

ن موق ی   قرار  د  اد  بود. داشمم باشد امروز دقیبا در چزی 

 

آزاد را آیه کشااااااااااااااایااد  و ت اااهم را میااان جم یاات چرخاااتااد  تااا 

شیاادا کزم.شیادا کردن   یم برایم کو  کشااااااااااااااایاد.در تزااایات در 

سااااامت دیگری از باغ در کزار یش دو ت ر از اخضاااااای تیم تراز 

شیدا   کرد .از آتجاب  کم  ااااااااااااااا زم ی ب دی   یپ باید با 

داری موشاااد بزابرای  ا مماال  مشااا و  آماد    ضاااور او تی متک

 شدن بود. 

 

ن بازوهایمل  زدی زد  و همزمان با ب ل گرت ت ا  شااااااااااااای مم ٬ی 

ا  را روی او کم با جدیت مشاااااااااااا و   اااااااااااا  ت با اکراتیان  

 بود ثابت تگم داشمم. 
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د رتمااااااار  مم اااااااوت  ن  کاااااام بااااااا دیگران  را مت 
چباااااادر زمااااااابن

بود.برخالا تمااا  زمااان هاااب  کاام کزااار م  بود ل  زاد بام لا  

 میان ابروها   خودتماب  جدی بو ٬تداشااااااات
گ
د و اخم  مرتش

خزد  دارترن  شاااااااکل مم   باخ  موشاااااااد کم می رد.و ای  بم 

 ا  اس خا  بودن داشمم باشم. 

 

دلم می واسااااااااااااااات باور کزم کم او تززا در کزار م  خوِد واقیع 

درست هماتطور کم م  در کزار او خود ٬ا  را نشان میدهد

 واقیع ا  بود . 

درساااااااااااااااااات ٬کاااام برا   خااااا ااااااااااااااام  دلم می واساااااااااااااااااات باااااور کزم

 . بود هماتطوری کم او برای م  خا  

و دلم می واساااااااااااااااااات باااااور کزم کاااام چشااااااااااااااام هااااای او تززاااا مرا 

درساات مثل چشاام های م  کم بم جز او روی تما  ٬میدیدتد

 دتیا . مم شد  بودتد. 
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ااااااااااااااا کیسااااااااااااااا را برای خود    ا  هرگز مز صا
گ
م  در تمااا  زتاادی

دوست داشات را در تززا زبن کم مرا خاشاباتم ٬تداشمم.مادر 

مرگ  مجبور شااااااااااد   ساااااااااا   م از دساااااااااات داد  بود  و ب د از 

ااااااااااااا و دخت  جدید  تب اااااااااااااایم کزم.در  بود  تا پدر  را با همرا

دوران مدرسااااام هیا دوسااااات  ااااامییم کم تززا و تززا دوسااااات 

هموشاااااااااااام مجبور شااااااااااااد  بود  تراز را با ٬م  باشااااااااااااد تداشاااااااااااامم

کم خاتواد  ا  تب اایم کزم و هیا خواهر و برادری تداشاامم  

 مونس تززاب  ا  باشد. 

از ٬یم از تززاب  بزرگ م  هم تبودتدو تما  ای  ها کم     تی

ی ساخمم بودتد کم برای تما  خمر  باور کرد  بود  م  دخت 

 ا  بگذارد و تما  
گ
کم هرگز قرار تو اااااات کیساااااا قد  بم زتدی

 و  ما  برای او باشد. 

 

 تااارنااک
گ
مرا بزم  امااا آزاد...آزادی کاام آماااد  بود تااا تصم زتاادی

ن گذاشااااااااااامم برنزد.مردی کم ات ار از خوِد بزشااااااااااات قد  ب م زمی 

 کم 
گ
بود تا بیاید و بم داد  برسااااااد و چشاااااام هایم را رو بم زتدی

 میموان ت زن اتر باشد باز کزد. 
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و م  امروز باام خودخواهاااتاام ترن  شاااااااااااااااکاال مم   ای  مرد را 

تما  و  ما  برای خود  می واسااااااااااااااامم.می واسااااااااااااااامم کم تبط 

برای ٬برای م  ب زدد٬برای م  تگران شااااااااود٬شاااااااادبرای م  با

بزتد و سااااااااااااااز  را تبط و تبط برای م  بم  ااااااااااااادا م   را 

 . دربیاورد 

 بم 
گ
ی کم یک خمر از وا. ااااااااااااااامش و ای  خودخوایه برای دخت 

ی گرن مم بود خجی  بود ن  زنادی خجی ... ٬هرکس و هرچت 

 

 ۲۴۳#پارت_ 

 

بزاتم ای شاااااد برای آت م ٬قطع شااااادن  ااااادای شیاتوی برساااااا 

ن با اتکار  بردار  و  ت اهم را مجددا بم دسااااااااااااااات از   زجار رتی 

 سمت ببیم بچرخاتم. 
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برساااااااااا  و تییل  اال دسااااااااات در دسااااااااات ی دیگر در ا  خارز 

شاااااااااااادن از آالچیش بودتد و همزمان بم  را های تراز کم در 

داری  اا زم ی   تی متک
کزارشااان قد  برمیداشاات و از چگوبن

د گو  میدادتد.  ن  ب د  را مت 

 

یااااک  را هااااا شااااااااااااااااااان تزمیااااد  بود  قرار بود کاااام از آتطور  

 ااااااااااا زم ی ن ااااااااااابما کوتا  از تک توازی آزاد و رق  رماتایک 

داری را بم  تد و ب د  ار تی متک برساااااااااااااااا  و تییل در آالچیش بگت 

 اتما  برساتزد. 

 

دو ت ر از  ارکزان باغ در ایل ونول  سااااااال آزاد ٬ل صم ای ب د

زار  رد شاااااااادتد و را بم همرا  یک  اااااااازدیل  مل می ردتد از ک

ازد تا دکور  اااا زم ی جدید را بم ساااامت آالچیش قد  برداشااا

 جور کززد.  ج ت و 
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های تیم تراز با  اااااااااااااااداب  ب زد تا  آزاد را 
همزمان یش از دخت 

 اادا زد و از او خواساات تا بم ساامت آالچیش بیاید و خود  

داری آماااد  کزااد و آزاد بااا تکااان دادن ش  باام  را برای تی متک

 قد  های ب زد  را بم سااااااامت جاب  کم م ٬ث تنشااااااااتم ی م

 ا  ماد  بود  سوا داد. 

 

پاااهااایم در ٬شو  از آت اام خود  ب واهم و مموجز  باااشااااااااااااااام

 ا  کشاااااایدتم بم ساااااامت او بودتد.ات ار کم آه  رباب  قوی و 

تامرب  در میاتم ی راهمان قرار گرتمم بود و ما دو ت ر را هر 

 رد. ثاتیم بم ی دیگر تزدیک و تزدیک تر می 

 

 از دو قد  مموق  هردونمان در تزایت در تا ااااااااااااااا م ای  مت  

شااااااادیم و مبابل ی دیگر ا  ااااااامادیم.خزد  ای کم ات ار پدیدار 

شاااااااادن  از دایر  ی اخمیاراتم خارز بود بالتا اااااااا م روی ل  

هایم شاااااااااااااااکل گرتت و او هم با دیدن خزد  ا  تاخودآ ا  بم 

 خزد  اتماد. 
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 آزاد:خ مم ت اشید خاتم بزاور. 

 

کرد.آتبدر بم شایدن  دا      ا  ق  م را دگرگون  ا  د

و  را زدن با او خادت کرد  بود  کم  اال ای  یک سااااااخت 

 دور اتمادتمان برایم بم اتداز  ی یک سا  کو  کشید  بود. 

 

 پشت چشیم برا   تاز  کرد  و شرسید : 

 

؟ بن ن  _داری کزایم مت 

 

 د: آه مم شی بم نشاتم ی م ال ت تکان داد و پاسخ دا
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د  کاااام از اتجااااا  دادن  چباااادر م ااااذب .دیااااآزاد:کزااااایاااام تبود 

بودی.آد  از اتجا  دادن  ارهاب  کم باخ   التو  موشااااااااااااااا  

 خ مم موشم.برای همیزم کم بزت خ مم ت اشید می م. 

 

پس مموجم شااااااااااااااد  بود.زمابن کم همم مشاااااااااااااا و  خزدیدن بم 

ن هم   ا  بودتد او م ذب بودتم را دید  بود.برای همی 
گ
 التش

از تما  آد  های دتیا جدا  کم میگ مم   ااااااااااااااااب ای  مرد   بود 

 بود. 

 

 ش  را روی شاتم کج کرد  و با  دای آرا  جواب داد : 

 

_از ایز م مرکز توجم آد  ها باشااااااام خوشااااااام تمیاد.وق   ببیم 

 بزم خت   موش  ا  اس بدی شیدا می زم. 

 

در جوابم ل  زد کوچش زد و دو قد  تا اااااااااااااا م ای کم ب زمان 

 بم یک قد  ت دیل کرد. بود را 
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 از تماشا کردن زن اب  ها لذت میتک آ
ً
ن.تمیموبن زاد:آد  ها ذاتا

ی.م  هم کزارشاااااااون  برای تماشاااااااا کردتت بزشاااااااون خرد  بگت 

اا می زم ت ا  ت ردن بزت  ار سااااااااااا     ا  اااااااااااماد  بود . اخت 

 بود. 

 

و ب د آه ااامم خزدید.ش  را بم یک سااامت کج کرد و اجاز  

ر کززد.ت ا  ق اااام   از شوشااااابن ا  را شداد تا موهای  ااااات  

شر از  رت  را بم چشااااااماتم دوخت و سااااااپس با  اااااادای آرا  

 تری ادامم داد: 

 

 ت ا  ت ردن بم تو هموشم برای م  س مم. ٬آزاد:هرچزد

 

 ۲۴۴#پارت_ 
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ا  ااااااااااااااااس می رد  کم رنم هایم قدرت ت س کشااااااااااااااایدن را از 

 دساااااات داد  بودتد و ق  م بم لج ازاتم ترن  شااااااکل مم   یش

 . اتم اب کرد  بود در میان کوبیدن را 

 

ای  مرد باااااادون شااااااااااااااااااااک ساااااااااااااااودای دیواتاااااام کردن مرا در ش 

داشاااااااااااااات.ذر  ای تردید تداشاااااااااااااامم کم  مر بم دیواتم کردن م  

د.و  با کم در  . مم بود.ا ال آمد  بود تا خبل از ش م  بتک

ای  را  موتش شااااااااد  بود.چون م  دیگر تا اااااااا م ای تا دیواتم 

 شدن تداشمم. 

 

تا  م ای دور آزاد را م اک    دای یک زن کم از دن شای

قرار میااداد تر ااااااااااااااااات اداماام دادن مکااالماام را از هردو ت رمااان  

 دزدید. 

هردو بم سمت خب  ش چرخاتدیم و با دیدن زبن کم اشار  

داری را آغاز کززد تزمیدیم کم ا مماال باز  می رد باید تی متک

 .  1327



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

مکاااان از هم آتبااادر غرا ی ااادیگر شااااااااااااااااااد  بودیم کااام زماااان و 

 بود.  یادمان رتمم

 

هردو همزمااان بااا ل  زاادی کوچااک باام ی اادیگر ت ااا  کردیم و 

سااااااپس بک آت م  را دیگری میاتمان رد و بد  شااااااود با قد  

 هاب  آرا  بم سمت ببیم برگشایم. 

 

تراز را دید  کم در کزار تییل و ٬با تزدیک شااااادتمان بم آالچیش

م  و آزاد ت ا   برسا  ا  ماد  بود و در ایل کم زنر چشیم بم

رد  رن اتم شوست ل   را   جوند. امال مش   بود می 

کم تما  ای  مدت ما دو ت ر را زنر تصر گرتمم بود و تک تک 

 ثاتیم ها   را با خودخوری گذراتد  بود. 

 

تارا ت و  التم آیه کشاااااااااااااید  و ساااااااااااااپس با قد  هاب  آرا  از 

داری  بود تا  م آزاد کم  اال درگت  آماد  شدن  برای تی متک

م سااااااااااااامت تیم ت کوچش کم  یم آن کرا تر بود گرتمم و ب
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ن ت اهم بم  قد  برداشااااااااامم.روی تیم ت نشااااااااا ااااااااامم و با دوخی 

وع شود.  داری شر  آالچیش اتمصار کشید  تا تی متک

 

ن کبش برتاااااااماااااام ٬دقااااااایف  ب ااااااد ن در  ااااااا  شو  رتی  هماااااام چت 

بود.آزاد گوشم ای از آالچیش روی  زدیل ا  نش مم بود و 

های سااااااااز  تکان میداد با  کم آرشااااااام را روی سااااااایم  هماتطور 

ل  زد کوچش بم برسااا  و تییل کم مباب   خاشااباتم ی دیگر 

ق یدتد چشم دوخمم بود.   را در آغو  گرتمم بودتد و مت 

 

گز ایه هم شززابن و دور از چشااااام همم ت اه  را بم سااااامت 

م  میچرخاتد و با ل  زد دلاشاااااای ن کم ت ون م میداد یاد آور 

و با ای   ار  ق  م را مم و  کم  واساااا  بم م  اساااات  موشااااد 

 . از شور و ش   می رد 

 

هماااام ی اتراد  ااااارصن در باااااغ جوری م اااااااااااااااخ و شااااااااااااااای ماااام ی 

 تواخما  شد  بودتد کم هیچ س قدرت پ   زدن تداشت. 
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گز ایه میدید  کم شززابن شا پجر میانشاااااان شااااااکل میگرتت 

 بک ک
ی بم جز ت رن  و تمجید از هتن ن ران کم بدون شاااک چت 

یباات آزاد جوری ت اادیاال باام مرکز توجام همام آزاد تبود.در  ب

شااد  بود کم شااک داشاامم ا ااال دیگر  واس کیساا بم تییل و 

 برسا  باشد. 

 

تییل و برساااااا  اما ات ار کم غرا در دتیای خودشااااان بودتد.بک 

ن  توجیه بم م یط اکراتشاااااااان داشااااااامم باشاااااااد  آت م کوچ ت 

ق ااایدتد و با هماهزگ با م ودی سااااز آز ٬آه ااامم و آرا  اد مت 

   زد بم ی دیگر ت ا  می ردتد. ل

 

ن باری بود کم برساااا  ٬ب د از شااا  خبدشاااان ای  ا مماال اولی 

را بم چشاااام یک مرد خاشااااش میدید .خالقم ای کم ن اااا ت بم 

واقیع بم تصر  د م ااااااااااازویع و غت  ن تییل در چشااااااااااامان  موز مت 

ن رتمارهای تد و تبیض  بودتد کم مرا گیج  سید.و همی  تمت 

م ب زمم کم آیا ای  مرد واق ا تییل دتد.ایز م تمیموان اااااااممی ر 

ن تصاهر می رد.   را دوست داشت یا بم دوست داشی 
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کم اگر دوسااااااااااا  داشاااااااااات پس چرا شززابن با یک زن دیگر در 

د؟و اگر دوساااا  تداشااات  ن ارت اط بود و اکراا م  شرسااام مت 

 پس چرا را ن بم ای  ازدواز شد  بود؟

 

داری را اخال  شااایدن  اادای تراز کم پایان   می رد و بم تی متک

 هاب  کم در تضاااااااااا 
ن دت ال   ااااااااادای "خ ااااااااامم ت اشاااااااااید" گ ی 

 بم دتیای اتکار  پایان داد. ٬شیچید

 

داری بم پایان رساااااااید  بود و شاتجا   خرسااااااازد از ایز م تی متک

میموان اااااامم بم خاتم برگرد  ت س را    کشااااااید  و سااااااپس از 

الچیش جا برخاسااااااااااااااامم و با قد  هاب  آه ااااااااااااااامم بم سااااااااااااااامت آ

 برگشمم. 

 

 ۲۴۵#پارت_ 
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برسااااااااااااااااااا  و تییل  یم زودتر از آزاد از آالچیش خااااارز شااااااااااااااااااد  

 ک   های پاشااااااازم ب زد  را در 
گ
بودتد.تییل از ترت خ ااااااامش

آورد  بود و در ااایل کاام بااا پاااهااای برهزاام روی چم  هااا قااد  

د با شاااااوسن و خزد  از برساااااا  می واسااااات تا کول  کزد.و  ن مت 

ن  ا  هربار کم برساااااااااااااااا   د تا او را روی کول  میچرخیدر خی 

سااااوار کزد تییل با خزد  جی  می شااااید و از او ترار می رد و با 

 ای   ار  تما  اکراتیانشان را بم خزد  وا میداشت. 

 

تراز در گوشااااااااااااااااام ی دیگری از بااااغ درگت  ر وس باااازی هاااا   

د و همزمابن کم بود  .بم هر یک از اخضااای تیم   اری مو ااتر

د ٬تجا  دهزددرسااات اتاکید می رد  ارشاااان را  ن تییل را  ااادا مت 

و از او می واسااااات تا ک   ها   را بپوشاااااد چون هزوز باید 

 در ق مت دیگری از باغ ت دادی خ س میگرتمزد. 
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سااید.میان دو سامون از  آزاد اما از همم مشاا و  تر بم تصر مت 

ساااااااامون های ب زد آالچیش ا  اااااااماد  بود و در ایل کم توساااااااط 

بود بااااا خو  خ ف  و   شااااااااااااااااااد  ت ااااداد زنااااادی زن و مرد دور 

 و ااا م بم تک ت شاااان امضاااا میداد و همراهشاااان خ س   

 اتداخت. 

 

اکرات  آتبدر ش وغ و شر هیاهو بود کم ا ال امکان تداشت 

ن بم تاچار  م  بمواتم رایه بم سااااااااااااااامت او شیدا کزم.برای همی 

مجبور شااااد  کم هماتجا بماتم و بم او کم ات ار هرگز از وقت 

 خ مم تموشد چشم بدوز . اران  گذراتدن با کرتد

 

مشاااازور بودن هم خج  دتیای ساااا    بود.ای  همم  ااااتک و 

 و ااااااااااااااا ااام و خو  برخوردی  بیبماااا از تصر م  سااااااااااااااامودبن 

 دتیاب  کم 
ن بود. داقل م  یک ت ر کم تمیموان ااااااااااااااامم با چزی 

بزرگ ترن  الزماام ا  ل  زااد زدن باام آد  هااا و ارت اااط برقرار 

م.ا مماال اگر جای تر  کزکردن با آن ها بود دساااااااااات و شزجم 
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ن کرتااداری کاام باام ساااااااااااااااممم    آزاد بود  در مواجزاام بااا دومی 

 آمد مثل دیواتم ها پا بم ترار میگذاشمم. 

 

 تراز:چرا ایزجا وا  ادی؟

 

شاااااااااااااایدن  ااااااااااااادای دور از اتمصار  غات مت   کرد.ت اهم را از 

آزاد گرتمم و با چرخاتدن  اااااااورتم بم سااااااامت ترازی کم کزار  

 وچش زد  و گ مم:   زد کا  ماد  بود ل

 

ن تمیاااادوتم بااااایااااد  _ اااااری برای اتجااااا  دادن تاااادار .برای همی 

 چیکار کزم. 

 

سااااااااااااااایااد ت ااا   بااا چزر  ای کاام چزاادان خوشااااااااااااااا ااا  باام تصر تمت 

کوتایه بم آزاد اتداخت و سپس دوبار  ت اه  را بم  ورت 

 م  داد و گ ت: 
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تراز:باشاااااااااااااام.برو داخل خمارت ل اس هات رو خوض ک  ب د 

.تااااااااا اون مااااوقااااع  ااااااااار ماااا  هاااام تاااامااااو  دوبااااااااار   ن باااارگاااارد پااااااااایاااای 

سوتمت خوتم. ٬شد   مت 

 

ن   رت  در یک ثاتیم تما  امیدهاب  کم برای بم خاتم برگشی 

 با آزاد در دلم جواتم زد  بودتد را از ریشم سوزاتد. 

 با چزر  ای کم تاخودآ ا  پ ر شد  بود جواب داد : 

 

رد  میموتم برگ_تو مگااااااام ت اااااااایاااااااد برگردی آت یااااااام؟م  خود  

 خوتم. 

 

پشاات چشاایم برایم تاز  کرد و هماتطور کم قد  بم ساامت 

 خب  برمیداشت کزایم زد: 
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خودمم برت میگردوتم خوتام.هر ٬تراز:خود  آوردمات ایزجاا

 تبشم ای هم جز ای  توی شت داری برنز  دور. 

 

ای  را گ ت و ب د بک آت م مزمصر شااااااااااایدن جوابک از ساااااااااامت 

بم ساااامت  رخید و سااااپسی پاها   چم  بماتد روی پاشاااازم 

 دیگری از باغ قد  برداشت. 

 

 التم آیه کشاااااید  و چشااااام هایم را چرخاتد .ظاهرا کم تراز 

سااااااا ت و سااااااا ت  مر بم کشااااااایدن یک دیوار میان م  و آزاد 

 . مم بود. 

 

باغ دیگر خ وت شاااااااد  بود.تییل و برساااااااا  بم همرا  تیم آت یم 

ا های آخر ر  بم ق ااااااااااااااامت دیگری از باغ رتمم بودتد تا خ س

تاااد.آ زاد و موز کرتااادارهاااا   هم ات اااار در زماااابن کااام م  بگت 

مشا و   را زدن با تراز بود  غی شان زد  بود.ا مماال آن 

ها هم بم ساااامت دیگری از باغ رتمم بودتد تا باق   ارکزان باغ 
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هم بمواتزد با آزاد خ س ب زدازتد و ب دا خ  اااااااشاااااااان را برای 

 . کززد شان مزارر  بازارگر  در    ات اجممایع 

 

بااام خود  کااام آماااد  تاااک و تززاااا در میااااتااام ی بااااغ ا  ااااااااااااااامااااد  

 کشاااااااااااااااید  و با قد  هاب  آرا  بم سااااااااااااااامت 
بود .ت س خمیف 

 آالچیش بم را  اتماد . 

 

تما  ش و  ااااداب  کم تا چزد دقیبم ی شو  تضااااای باغ را شر 

کرد  بود رتمم بود و جا   را بم ساااااااااااااا وب  شر از آرام  داد  

 خوشایزد بود.  از اتداز  برایم بو  بود.س وب  کم

 

کزار یش از ساااااااامون های ب زد آالچیش ا  ااااااااماد  و ت اهم را بم 

برکم ی م ااااازویع کوچش کم در میان ت دادی سااااازگ و بوتم 

 ی کوچک خودتماب  می رد دوخمم. 

آتباادر خ اااااااااااااااماام بود  کاام     دلم تمی واسااااااااااااااااات باام داخاال 

ر چاااار  خماااارت برگرد  و ل ااااس هاااایم را ت ونو کزم.    اگ
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ک  آالچیش دراز می شااید  و برای ساااخ   با مم هماتجا  داشاا

د .  ن  خیا  را ت چرت مت 

 

 ۲۴۶#پارت_ 

 

شاااایدن  ااادای قد  های آرا  از پشااات ش  واسااام را شرت 

کرد.بم خیا  ایز م  مما آمد  اتد تا شیاتوب  کم هزوز داخل 

آالچیش جا ماتد  بود را جا بم جا کززد هماتجا ا  اااااااااااااااماد  و 

 را بم خود  تداد . م پشت ش   ا  کردن بز مت ت

زمابن کم رنم هایم شر شاااااااااااااااادتد از یک خطر ٬اما ثاتیم ای ب د

تزمیااد  کاام بااایااد روی خیاااالتم مزر باااکاال ٬مرداتاام ی آشااااااااااااااازااا

 ب وبم. 

 

 آزاد:چرا تززاب  ایزجا ا  مادی؟
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 اااااااااااااادا   بک اخمیار ل  زد کوچش را روی ل  هایم شااااااااااااااکل 

مثل  بود و درساااات  ا  ااااماد  داد. اال دیگر شااااااتم بم شااااااتم ا

 م  ت اه  را بم برکم دوخمم بود. 

 

 _ب د از گذروتدن یم روز ش وغ تیاز بم یکم تززاب  داشمم. 

 

 "هو " آرا  زنرل  گ ت و ت اه  را بم سممم چرخاتد. 

 

 آزاد:پس م  مزا م تززایوت شد ؟

 

در جوا.  آه اااااااااامم خزدید  و شی بم نشاااااااااااتم ی م ال ت 

م کم تو تززا کیسااا ه ااا   ک  داد .دلم می واسااات بگونمتکان 

امااا در تزااایاات جم اام ی دیگری از ٬هرگز مزا مم تموشاااااااااااااااوی

 دهاتم خارز شد. 
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ن  رقن تزد .   _م  همچی 

 

ن شاتم ها   جواب  بم تاب یت از م  خزدید و با باال اتداخی 

 داد: 

 

ن .شم.   آزاد:میدوتم.تبط می واسمم مطمی 

 

یاااااااااتمااااااااان  کم ترمااااااااا برای ل صاااااااام ای سااااااااااااااا وت کوتااااااااایه م

ن ت اهم از روی برکم وهایم را ب ل گرتمم و بشااااد.باز  ا برداشاااای 

 با ل   شوسن گ مم: 

 

.ت اااایاااد االن شو  اوتاااا  ن _ات اااار کرتااادارهاااات همااام جاااا ه ااااااااااااااای 

؟  باشر
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ن  دساااااااااااات ها   را درون جی  شاااااااااااا وار  ترو برد و با دوخی 

ن جواب داد: ٬ت اه  بم چشماتم  با ل  زدی شیطزت آمت 

 

ی کااااام ایاااااد چون ترجیح داد  کزااااااآزاد:تمیااااادوتم.شاااااااااااااااااااا ر دخت 

 ت باشم؟کرتدار  تو 

 

جوا.   ا  دلم را آتبدر خوب کرد کم بک اراد  با  اااااااااااااااداب  

ب زد بم خزد  اتماد .از آن خزد  هاب  کم شااااااااااااابیم خزد  های 

هموشاااااااااااااااااام آرا  م  تبودتاااد.از آن خزاااد  هااااب  کااام     برای 

 تد. خود  هم غرن م بود 

 

وار ا   تاز  کرد  و کزایم میان خزد  هایم پشت چشیم بر 

 شرسید : 

 

_قرار تو اااااااااات هیچوقت ای  موتااااااااااوع رو ترامو  ک ن مگم 

 تم؟
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آه اامم چرخید و ایا ار  امال رو در رونم قرار گرتت.ش  را 

ند  بم یک سااااامت کج کرد و با ل  زدی کم بزد از بزد دلم میتک

 پاسخ داد: 

 

ن جم م ای کم از زبون تو  شااااااااااید  آزاد:تراموشااااااااا  کزم؟اولی 

.م  تااااااااز  تو ت ر تمو رو؟اتبااااااادر خو  خیاااااااا  ت اااااااا   دخت 

 ردنشم. ک

 

مرز میان شاااااااااااااااوسن و جدی بودن  را ها   آتبدر بارنک 

 بود کم ماتد  بود  ب زد  یا مات و مبزوت ت اه  کزم. 

آه ااااااااااااااامم ٬او اما را ن و خرسااااااااااااااازد از دیدن ت ا  ش درام م 

یم خزدید و پشاااااااا  را بم ساااااااموبن کم کزار  ا  اااااااماد  بود ت 

 چیش چرخاتد و پس از ل صم ایداد.ت اه  را بم اکراا آال 

 س وت گ ت: 
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آزاد:تماشااااای رق اااایدن برسااااا  و تییل برا   س خوشااااایزدی 

 . بود 

 

مزمصر  ا  ابروهایم را باال اتداخمم  مم ج  از جم م ی غت 

و پ   زد .و او ایا ار اجاز  تداد تا ت ج م برای مدت زنادی 

 زبان تر کرد و ادامم داد: کو  ب شد.ل  ها   را با 

 

 باااااام ز آ
گ
اد:میاااااادوتم سر توی شتاااااام.میاااااادوتم کاااااام می وای بش

تصرت خشاااااااش برساااااااا  بم تییل واقیع تو ااااااات.مزم تمی وا  از 

رابطاااااااام ای کاااااااام بیاشاااااااااااااااوتاااااااام  را بزتم.تبط تماااااااااشااااااااااااااااااااااای 

 رق یدنشون ایزجا زنر ای  آالچیش بم تصر  زن ا بود. 

 

کوچاااک و ب اااد م ااا  کوتاااایه کرد شو  از آت ااام باااا ل  زااادی  

 اتاتم کزد: 
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رای یک دقیبم بزشون   ادت کرد  ی زم     بآزاد:ت ر م

 باشم. 

 

تمیدان اااااامم کم باید در جواب  را ها   چم بگونم.ذهزم 

ن مواقیع ق اااال می رد و از وا   هااااا خااااایل  هموشاااااااااااااااااام در چزی 

موشااااااااااااااااد.بزااابرای  ترجیح داد  سااااااااااااااا وت اخمیااار کزم و اجاااز  

 بدهم تا خود   را ها   را  امل کزد. 

 

مصر شاااااااااااایدن جوابک از سااااااااااامت م  او هم ات ار کم از ابمدا مز

ت یم ا  را از ساااااااااااااامون گرتت و با چزد قد  کوتا  تا ٬ت اشااااااااااااااد

اواسط آالچیش شو  رتت.ش  را باال گرتت و ت اه  را بم 

 سب  گز دی شکل باالی شمان دوخت و گ ت: 

 

آزاد:ت ر می  ن تا امروز چزد تا زوز زنر سااااااااااااب  ای  آالچیش 

 باش ؟ رق ید 
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 ااااامم ابروهایم را کم دلی   را تمیدان  مردد از شاااااایدن ساااااوایل

 در هم کشید  و شاتم ای باال اتداخمم. 

 

 _تمیدوتم.شاید  د ت ر؟

 

د زنرل  آه ااااااااامم تجوا کرد  بک آت م ت اه  را از سااااااااااب  بگت 

 " د ت ر". 

 

تمیاادان ااااااااااااااامم کاام هاادت  از شرسااااااااااااااایاادن ای  ساااااااااااااااوا  هااا چاام 

ذها  میچرخیاادتااد کاام باام بود.تمیاادان ااااااااااااااامم چاام اتکاااری در 

 اااااداب  تم ق  م ی  ساااااوا  ها خمم شاااااد  بودتد.اما شرسااااایدن ا

ترناد می شاااااید کم ای  مکالمم قرار بود بم دیواتم شااااادن ق   

 بیچار  ا  مزمیه شود. 

 

 آزاد:بیا ما  د و یکمو  باشیم. 
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جم اام ی کوتاااه  برای شراتاادن برا از ش   اااقن بود.مااات و 

 اخمیار ل  زد : مبزوت ت اه  کرد  و بک 

 

؟  _سر

 

ن آورد.با اتجا  از ت اه  را ش  سااااااااااااااب  گرتت و ش  را پایی 

ل  زاااد کوچش یاااک قاااد  بااام م  تزدیاااک تر شااااااااااااااااااد و ب اااد باااا 

دسااااااااا  را بم سااااااااممم دراز کرد و ل صم ای ٬ا  اااااااامادن مباب م

 ا  
گ
مزمصر  ترن  خواساااااااااامم ای کم در تما  کو  زتدی ب د غت 

 شاید  بود  را بم زبان آورد. 

 

ق  خزان؟آزاد   :با م  مت 

 

 ۲۴۷#پارت_ 
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تما  دتیایم ات ار کم بم ی  ار  از  رکت ا  اااااااااااااااماد و ق  م در 

تضاااد با ساا وت کر کززد  ای کم میاتمان  کم رما شااد  بود 

 قد خ م کرد و ب زدتر از هموشم کوبید. 

 

ت ا  مبزوتم بک اخمیار میان چشم ها   و ل  زد  و دس   

یچرخیااد امااا م ز  برای بیااان کاام باام ساااااااااااااااممم دراز کرد  بود م

ساکوچک ت  تد. رن  وا   ای بم زباتم یاری تمت 

 

 بود کم گوب  
مزمصر  و تاگزابن درخواساااااااااااااااا  آتبدر برایم غت 

ا اااااااااااال ات ار کم ٬تما  وا   ها را از یاد برد  بود .یا بزت  بگونم

 هرگز  را زدن را تیاموخمم بود . 
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ا   کوالبن شاااااااااااااااادن سااااااااااااااا وتم را کام دیاد ل  زد روی لا  ه

ن   شررتگ تر شد.آه مم قد  ج وتر  گذاشت و با باال اتداخی 

 ابروها   شرسید: یک تای 

 

 آزاد:تمی وای جوابم رو بدی؟

 

بک آت اام ت ااا  خت   ا  را از چشااااااااااااااامااان  بگت   لاا  هااایم را بک 

هدا باز و . ااااااامم کرد . ااااااادای تااااااا یفن شاتجا  از اخماا 

 وجود  خود  را بم زباتم رساتد. 

 

 رق یدن ب د تو مم. _م  

 

ن دساااااااا  نشاااااااد.بم جا   جوابم باخ  خب  کشاااااااید  شاااااااد

 کرد و گ ت: اخم  
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سید  رق یدن ب دی یا تم.   آزاد:م  ازت تتر

 

جوا.  بم دتیای تردید و شدرایم ا  دام  زد.آه ااااامم شی 

 تکان داد  و گ مم: 

 

 _مزصور  ای  بود کم ق ال هرگز با کیس ترق ید . 

 

ن رتت و جا    را بم ل  زدی شر از رتایت داد.  اخم  از بی 

 

ن پارتتن رق یدتت باشم. خ  اتم ارمآزاد:پس با  م کم اولی 

 

هااااااااز و واز ت ااااااااه  کرد .دیگر تمیااااااادان ااااااااااااااامم باااااااایاااااااد چااااااام 

بگونم.خب م بااام جااااب  قاااد تمیاااداد.تماااا  بزااااتااام هااااب  کااام ت ر 

ن  می رد   ااارسااااااااااااااااااز باااشااااااااااااااازاااد را باام زبااان آورد  بود  و در خی 

  مم خورد  بودتد. تاباوری تک ت شان بم در .
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راز دسااااااا  هزوز بم سااااااممم د٬بود آزاد هزوز مباب م ا  ااااااماد 

بود و شوشاااااززاد رق ااااایدن  را هزوز پس تگرتمم بود.مثل روز 

 مش   بود کم بزاتم هایم قرار تبود مزصت  کززد. 

 

ن بزاااتم ی دیگری کزاد  وع بام ساااااااااااااااااخی  شو  از آت اام ذهزم شر

  دا   در گوشم شیچید. 

 

ن ت ا  خزان.رق ااااااااااااااایدن آساااااااااااااااون تر از اون آزاد:ایزبدر تگرا

نم کم ن .م  بزت یاد مید .  چت   ت ر  رو می  ن

 

درساااااات ات ار کم ٬و ب د بک آت م مزمصر شاااااااایدن جوابم بماتد

تاز  م ااا م ای را بم یاد آورد  باشااد قد  بم خب  برداشاات 

 و دسا  را پس کشید. 

 ااار  باااخاا  شااااااااااااااااد تااا برای ل صاام ای باام ای  ت ر بی مم کاام 

ااااااااااااا شااااااااااااااد  اساااااااااااااات.اما زمابن کم   مما از  شوشااااااااااااااززاد  مزصا
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ون کشااااید و موساااایف  ات  ویساااا موبای زبابن    را از جی   بت 

 را پیل کرد تزمید  کم اشا ا  ت ر کرد  ا . 

 

 آزاد:رق یدن کم بدون موسیف  تموشم. 

 

همزمان با قرار دادن گوشر روی شیاتو با ل   شاااااااااااوسن گ ت 

گرد کرد و مجددا و سااااااپس با قد  هاب  آرا  بم سااااااممم خب   

بم ساااممم دراز کرد و ایا ار با مباب م ا  اااماد.دساااا  را دوبار  

 ت: ت صییم تما یسر گ 

 

 آزاد:اتم ار یک دور رق  رو بم م  میدی  ش ار خاتم؟

 

ل  زد کوچش تاخودآ ا  روی ل  هایم شااااااااکل گرتت.ش  را 

روی شااااااااااااتم کج کرد  و ت اه  کرد .میدان ااااااااااامم کم در پس 

ج اااازتر از ای   را هاااا بود کااام ب واهاااد از ل ٬ظااااهر آرام 

 ا  مزصا شود. خواسمم 
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ااااااااااا شااااااااااادن  را تمی واسااااااااااامم.دلم ٬و دروغ چرا م  هم مزصا

تمی واساااااات کم خب  ب شااااااد.با وجود تما  ترس ها و تردید 

ن هایم را با او تجربم کزم. ٬هایم  دلم می واست کم تما  اولی 

 

 مرا لرز 
گ
ن مردی تبود کااام ق ااا  سااااااااااااااازش اتاااد  چون مگر او اولی 

ن مردی تبود کااام خزاااد  بااام لااا  هاااایم آورد   بود؟مگر او اولی 

ن مردی تبود کاااااام  ااااااا  دلم را خوب کرد   بود؟مگر او اولی 

بود؟پس دیگر جاااااااب  برای ای  هماااااام تردیااااااد و ت  اااااال وجود 

 ا  هم کم شاااااااد  بود باید د  
گ
تداشااااااات.برای یک بار در زتدی

د .  ن  بم درنا مت 

 

قد  ج وتر گذاشااامم ٬مای  بود کم شاتجا  ت ااامیمم را گرتم

ن دسا  ل  زد کوچ  ش زد  و جواب داد : و با گرتی 

 

 _با  ما  میل. 
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 ۲۴۸#پارت_ 

 

 

چشمان زن ا   آشکارا درخشیدتد و ل  زدی بم روش ن روز 

روی ل  ها   تب  . اااات.اتگشاااامان مرداتم ا  را آه اااامم 

دور دسمم ق ل کرد و سپس با چزد قد  آرا  بم سمت مرکز 

 کرد. آالچیش هدایمم  

 

ن زنادی از رق اااایدن تمیدان اااامم.ی   ن تما  تجربم  بیبما چت 

ی م و شنا  و یا تزایما تماشاااای ا  در  د تماشاااا کردن چزد ت

رق  برسااااااااااااااااااا  و تییل بود.باااام خ ااااارب  بزت  ق ال خود  هرگز 

ی را خودماااان ٬تجربااام ا  ت رد  بود  و بااام قو  تراز ن تاااا چت 

ان مشاااااااااااااااکاااال تجرباااام ت رد  باااااشااااااااااااااایم ت ر کردن باااام آن برایماااا

ن هم تاااااااا شو  از امروز     ت ر  هرگز ٬اساااااااااااااااااااااات.برای همی 

 بود. رق یدن با یک مرد از ذهزم خبور ت رد  
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 ا  آتبااااادر از ایز ااااام یاااااک ت ر 
گ
در واقع در تماااااا  کو  زتااااادی

د ترسااااااااااااید  بود  کم تما   ب واهد دساااااااااااات های لرزاتم را بگت 

ن  ای  سااا  ها ت ر ایز م روزی یک مرد از را  برسااد و با گرتی 

ت هایم مرا بم ساااااامت میدان رق  هدایت کزد     بم دساااااا

 شکل یک رونای م ا  هم از ذهزم خبور ت رد  بود. 

 

اما آزاد ایزجا بود.ایزجا بود تا مثل هموشااااااام بم تما  روناهای 

م ا  م  جامم ی خمل بپوشاااااااااااتد.ایزجا بود تا نشاااااااااااتم دهد 

 هزوز زن اب  ها   را دارد و تبط  اتو اااات تا چشاااامان 
گ
زتدی

تک  آتوقت است کم   تواتم تک٬گرتمم ا  را پا  کزم  غ ار 

 زن اب  ها   را با ق  م لمس کزم. 

 

ا  ماد و بک آت م ت اه  را از ٬بم اواسط آالچیش کم رسیدیم

روی  اااااااااورتم بردارد یش از دسااااااااات ها   را بم آرا  پشااااااااات 

 مر  قرار داد.با دساات دیگر  دساات مرا گرتت و بم ساامت 

ت دسااااات های آزادمان را در تا ااااا م شااااااتم ا  برد و در تزای

 هایمان بم ی دیگر ق ل کرد.  ای کوتا  از بدن
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ت س در رنم هایم گت  اتماد  بود.ا  ااااااااااااااااس می رد  کم یک 

ی ااااااااااااااا ماام در شاش باادتم در ااا   موز بک تزااایاات قوی از الکت 

پ   شااااادن بود و هر ثاتیم ت س کشااااایدن را برایم مشاااااکل و 

 مشکل تر می رد. 

 

تزدیاااک تر بود .آتبااادر تزدیاااک کااام ات اااار از هموشااااااااااااااااام بااام او 

.آتبدر تزدیک ای تپ  های ق    را .شااازو میموان ااامم  اااد

 ااااااااااااااامم ت س هااااای داغ  را در رناااام هااااای خود  کاااام میموان

 ا  اس کزم. 

 

وع بم رق اااااایدن کردیم.با  آه اااااامم و هماهزگ با موساااااایف  شر

او آتبدر خوب و  ااااابوراتم  ر اتم ٬وجود بک تجربم بودن م 

 را هاادایاات می ر 
گ
ن رق  زتادی د کاام ات ااار تاام ات ااار کاام ای  اولی 

 ود. ا  ب
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و تیمم روی شاااتم ا  قرار  با خزد  ای آرا  دساا   کم ت اا م

 داشت را باالتر برد  و را ت تر روی ششاتم ا  گذاشمم. 

 

_ ش با تو بود.اوتبدرها هم کم ت ر  رو می رد  سااااااااااااااا ت 

 تو ت. 

 

ن  بم تاب یت از خزد  ا  آه ااااااااااااااامم خزدید و با م کم تر گرتی 

 دسمم میان اتگشت ها   جواب داد: 

 

.آترن . خییل آزاد:   زود یاد گرت  

 

ن  و ب د دساااااااااا   کم دور  مر  بود را برداشاااااااااات و با باالتر گرتی 

دسااات های ق ل شاااد  مان نشااااتم داد کم باید بچرخم.و م  

 چرخید . 
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 آزاد:راس   بزت گ مم امروز چبدر زن ا و خت   کززد  شدی؟

 

شااااااااااااد  و ایا ار بم جای آت م دساااااااااااامم را روی دوبار  تزدی   

 روی ق  م ی س زم ا  گذاشمم . ٬بگذار ششاتم ا  

 

 .  _تم تگ   

 

 تشار آرا  بم  مر  وارد کرد و با تزدیک تر کشیدتم گ ت: 

 

آزاد:خییل خوشااااااااااااا ل شااااااااااااادی.بم م زای واقیع   مم توی ای  

.شاااااک دار  با وجود تو دیگم کیسااااا بم  ل اس قرمز میدرخیسااااار

 توی اون وندیو توجیه کزم. تییل 

 

ن ن  نز شااد  بود ل  زدر ایل کم ق  م از شاات  دی تمجید  لتک

 زد  و گ مم: 
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 _م  تبط قرار  برای چزد ثاتیم توی اون وندیو باشم. 

 

ن جواب داد:   ابروها   را باال اتداخت و با ل  ن مطمی 

 

آزاد:همون چزااااد ثاااااتیاااام هم برای ایز اااام هماااام ی آد  هااااا رو 

 زن ایوت کزم  اتیم. درگت  

 

باااااا ل  زااااادی و ب اااااد بااااااز هم مرا بااااام خود  تزدیاااااک تر کرد. 

ن بم چشماتم خت   شد و ا  دامم داد: دلاشی 

 

آزاد:اما ت ر می زم م  از همم ی اون آد  ها خو  شاااااااانس 

تر باشاااااااااااام.چون تر اااااااااااات رق اااااااااااایدن با ای  خاتم زن ا رو شیدا 

 کرد . 
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 ۲۴۹#پارت_ 

 

 

نر شوسااااااامم دواتد.شاااااااک ل   دلاشااااااایا  جرنان گر  خون را ز 

اتداخمم  تداشااااااااامم کم گوتم هایم بم شاااااااااکل خجالت آوری ال

بودتد.دسااااااااات پاچم و خجالت زد  ت اهم را از چشااااااااام ها   

 زدید  و تجوا کرد : د

 

؟  _یکم زنادی اغراا تمی  ن

 

آه اامم خزدید و با چ اا اتدن گوتم ا  بم شوشااابن داغ و ت  

بان ق  م را باالتر برد.   دار م  رصن

وتا  س وت کرد و سپس با م کم تر کردن   بم ل صم ای ک

   جواب داد: ی دسا  را دور  مر 
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هر ٬از روزی کااام تو رو شااااااااااااااازااااخمم٬آزاد:م  هرروز از زتااادگیم

ل صم و هر ثاتیم دار  بم ای  ت ر می زم کم تو زن اترن  زبن 

 ه    کم در تما  کو  خمر  مالقات کرد . 

 

 روزهاب  کم خ ااااا ک و خ ااااامم ای
کم زنر چشااااام روزهاب   ٬   

      اگم سااااااااااااااااد  ترن٬هات از شااااااااااااااادت بک خوابک گود اتماد 

    اگم برای روزها دلت ٬ل اس های دتیا رو شوشاااااااااااید  باشر 

 تما  روزهاب  کم بم چشااااااااااااااام ت وا
د باها   را بزبن و    

هاااای خودت زن اااا تو ااااااااااااااا   بااااز هم برای م  تو زن اااترن  زبن 

 ه    کم در تما  کو  زتدگیم دید  و شزاخمم. 

 

اجاز  ٬گوتم ا  را از شوشااابن ا  جدا کرد و با خب  تر رتما 

د تا تا اااااا م ای بم اتداز  ی تیم قد  میاتمان باشاااااا زد.رنمم دا

ن بم رق اااااااااای دتمان را  یم آه اااااااااامم کرد و ب د با چشاااااااااام دوخی 

 چشم هایم ادامم داد: 
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ن  .تبط  بیب   ه اااااای  ن  اغراا تو اااااای 
ً
آزاد:و ای   را ها ابدا

.  کم ت ر می زم دیگم وقا   رسید  باشم کم باورشون ک ن

 

یر بود.از یک کرا  س و  الم در آن ل صم و ااااااااااااااا  تاپذ

ن ده  باز کزد و مرا ب   د و از کرا دلم می واساااات   کم زمی 

دیگر دلم می واساااااااااااات تا دتیا دتیا بود هماتجا میان   ااااااااااااار 

نا  گو  بدهم.   دست های او بماتم و بم  را های شت 

 

ن  شااااااااااااا اه   بم ق  م شر شاااااااااااااد  بود از  اتاااااااااااااطرابک کم کوچ ت 

 ا  تداشااااااااات
گ
ر برایم آتبد٬.برخ ساتاااااااااطراب های هموشاااااااااش

خواسااااااااااااااام ن بود کم دلم می واسااااااااااااااات تا آخر دتیا هماتجا در 

 ق  م بماتد. 

 

دوسااااااا  داشاااااامم چون دلی   او بود.او و چشاااااام های ت س 

نا .اوب  کم هر ٬او و  ااادای گرم ٬گت   او و جمالت شااات 

اوب  کااام ق  م را ماادت هااا ٬یااادزدیاادثااااتیاام ت س از رنااام هاااایم م
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 ا  اوب  کم با آم٬شو  از ساااااااا زم ا  ربود  بود
گ
دن  تما  زتدی

 را زنر و رو کرد  بود. 

 

باااام ی  ااااار  هردو از  رکاااات ا  ااااااااااااااامااااادیم.ت ااااهماااان جوری بااام 

ی دیگر گر  خورد  بود کم     قدرت پ   زدن تداشاااایم.او 

ز یاد آرا  ت س می شاااااید اما م  ات اری کم ت س کشااااایدن را ا

برد  بود .یا بم خ ارب  بزت  آتبدر در اقیاتوس آرا  چشاااااامان 

 شد  بود  کم دیگر ت س کشیدن بم  ار  تیم آمد.  او غرا

 

اتگشاامان دساات چپ  بم آرا  از دور اتگشااماتم باز شاادتد و 

ایا ار روی بازونم نشاااااااا ااااااااازد.تا اااااااا م ی کوتایه کم میاتمان 

ان چشاااااااااام ها و بود باز هم کوتا  تر شااااااااااد.ت اه  بک وق م می

 ل  هایم میچرخید. 

 

 آزاد:خزان... 
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ت م نااااع تر تویدن وا داشااااات.بک آ ااااادای آرام  ق  م را بم ش 

جوابک بااااام خزان گ ما  بااااادهم تززاااااا بااااام چشاااااااااااااااماااااان  خت   

 ماتد .و او با  داب  تجوا گوتم تر  رت  را ادامم داد: 

 

ی ه ت کم باید بزت ب م.  ن  آزاد:یم چت 

 

تاا اااااااام یااخ تاا اااااااادیاااااااال دساااااااااااااااااااااات هااااااااایاام در ثاااااااااتاایاااااااام ای باااااااام دو 

شدتد.میدان مم...میدان مم کم چم   خواهد بگوند.چشم 

شو  از زباااااااان   را هاااااااا   را ترنااااااااد کشااااااااااااااایاااااااد  هاااااااا   

ن تر  ن دان ااااااای  سااااااام را دو چزدان کرد  بودتد.میدان ااااااامم و همی 

 بود. 

 

م  هزوز برای شاااااااایدن  را ها   آماد  تبود .هزوز برای 

زگی ن رو در رو شاادن با ا  اااساااب  کم روی د  خود  هم ساا

می ردتد آماد  تبود .م  هزوز بم خود  و ا  ااااسااااتم شاااک 

م ا  ااااااااسااااااااب  کم هرگز تجربم شاااااااان ت رد  داشااااااامم.ن ااااااا ت ب
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ن بود  و  اااال در دلم جواتام زد  بودتا ن تبود .و همی 
د مطمی 

شااااااک ها و تردید ها باخ  موشاااااادتد کم ت واهم بم ادامم ی 

 ال اقل تم برای امروز. ٬ را ها   گو  دهم

 

 م ...  آزاد:خزان

 

 _تگو. 

 

 ۲۵۰#پارت_ 

 

 

 

د. ااااااامال مردد و شدرام چزر  در هم کشااااااااااااااایااااااد و ت اااااااهم کر 

 ت تاگزابن ا  شااااااااوکم مشاااااااا   بود کم تا چم اتداز  از م ال

 شد  است. 
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بزاا ت خ دهااااااتم را ترو خورد  و باااااا بااااااالتر بردن غت  ارادی 

برای آت م بم دتیای ساااااااااوا  های بک ٬دسااااااااامم روی سااااااااا زم ا 

 دهم با  دای آرا  تجوا کرد : شمار  پایان 

 

.امااااااا بیااااااا امروز درمورد
گ
   را _میاااااادوتم سر می وای بش

ن تو ااااااااااااااامم.ت  ر تمی زم االن تزتیم.م  هزوز از خود  مطمی 

آماد  ی شاااایدن  را هات باشااام و تمی وا  کم ای  ل صم 

 باشم؟٬رو خراب کزم.پس بیا ب دا درمورد   را بزتیم

 

ی بم جز سااااااا وت  ن تبود.سااااااا وب  کم با جواب  را هایم چت 

هر ثاتیم کوالبن تر شدن  بوشت  و بوشت  اتطراب بم جاتم 

اتداخت.ترسید  و تگران از ایز م ت زد  را هایم باخ    

 م چشم ها   خت   شد . دل وری ا  شد  باشزد ب

 

؟
گ
ی بش ن  _تمی وای چت 
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ق ل ل  ها   شاتجا  شاا  اامم شااد.ت س خمیف  کشااید و 

شی بم نشااااااااااااااااتم ی تایید ٬ساااااااااااااااپس همرا  با ل  زدی کوچک

 تکان داد و گ ت: 

 

برای شاااااااایدن  را ها  وق   کم تو ٬آزاد:باشااااااام.یم روز دیگم

تیم.اماااا تاااا وق   اون روز از آمااااد  بودی درم ن ورد   را مت 

 کزیم. ٬را  برسم
گ
ن ل صم زتدی  بیا توی همی 

 

ل   مزربان  تما  تگرابن ها و دلشاااااااور  هایم را در ثاتیم ای 

برد.ت یساااا کم تما  مدت از شاااادت  شاااا اااات و همرا  خود 

ود  از رنم اتطراب در س زم   س کرد  بود  را با خیایل آس

ون ترساااااااااااماد  و بم تاب یت از او آه اااااااااامم شی تکان  هایم بت 

 داد . 
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دلم می واسااااات دهان باز کزم و از او ب اکر ای  همم خوب 

و  ااااااااااااااابور بودن  قاادردابن کزم.امااا شو  از آت اام ذهزم     

شاااااااااااااااایاادن ٬درساااااااااااااااات را کزااار ی اادیگر قرار دهاادبمواتااد   مااات 

ن خکااااش تماااا  وا   هااا ا را از ش   اااااااااااااااااادای ت   زدن دوربی 

 دزدید. 

 

ت ا  مم ج  و شرساااشاااگر هردونمان همزمان بم سااامت مزبع 

یش از خاااتم هااای خکاااس تیم ٬ اااااااااااااااادا چرخیاد.باا دیاادن موااان

ن خکاااااش در دسااااااااااااااامااااان  و ل  زاااادی روی  تراز کاااام بااااا دوربی 

چیش ا  اااااااااااااااماد  بود و ت اهمان  اااااااااااااااورت  مبابل ورودی آال 

 می رد برا از ش  شرند. 

 

د  روی ق  اام ی ساا زم ی آز  بک اخمیار دساات هایم را  ار اد ترا

و تال  کرد  تااااا قااااد  باااام خباااا  بردار .امااااا او بک آت اااام ش 

با م کم تر کردن   بم ی ٬سااااااوزبن مضااااااطرب بم تصر برسااااااد

 دست ها   دور بدتم ماتع از تا  م گرتمزم شد. 
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د کااام بک اجااااز  ازتون خ س گرتمم.اماااا باااایاااد موااااان:ب  شااااااااااااااایااا

اا کزم شاااااااااااما دو ت ر اوتبدر کزار  همدیگم قشاااااااااازگید کم  اخت 

 . ن  تمون مم مباومت کزم.امیدوار  تارا ت نشد  باشی 

 

 رت  تااااخودآ ااا  دلشاااااااااااااااور  ی مرا دو چزااادان کرد.تگران از 

ایز ام ت زااد ای  خ س برای آزاد و  رتاام ا  دردشی ایجااد 

سااااااااااااااامااات او برگرداتاااد .اماااا او برخالا م  کزاااد ت ااااهم را بااام 

سااااااید کم ا ااااد بم تصر مت  ت ار ای  موتاااااوع آتبدر آرا  و خونرا

 کوچک ترن  دلواپیس برا   ایجاد ت رد  بود. 

 

آزاد:تیازی بم خذرخوایه تو اااات خاتم.ات اقا  ار خییل خوبک 

 کردی . 

 

جوا.  ل  زااد روی لاا  هااای مواااان را شررتااگ تر کرد.قااد  

  ت: ج وتر گذاشت و گ
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موااااان:خیاااالم را ااات شااااااااااااااااااد.اگر دلمون ب واد میموتم براتون 

 چاپ  کزم. 

 

بمواتم تر ااااااااااااااا   برای م ال ت کردن شیدا کزم آت م  شو  از 

 آزاد مواتبا  را اخال  کرد  بود. 

 

 چرا کم تم. ٬آزاد: مما

 

گوشاام ی ل م را ااز گرتمم و مضااطرباتم بم مواان ت ا  کرد .و 

چشااام هایم خواتد  باشاااد ل  زد او ات ار کم  را هایم را از 

 دوسماتم ای ت ون م داد و گ ت: 

 

 ز بوب  بتک . .تمیذار  آقا ترامواان:تگران ت ا 
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 ۲۵۱#پارت_ 

 

 

 رت  خیالم را آسااااااااود  کرد.میدان اااااااامم کم اگر تراز کوچک 

د بدون ٬ترن  بوب  از ت اااااااااااااااونری کم مواان ث ت کرد  بود میتک

ا بود.و م  واق ا شکل جزجایل بم پا می رد کم آن ش  تاشید

کشااااایسااااار برای دسااااات و شزجم تر  کردن با یک جدا  دیگر را 

ن میان م  و آزاد تداشاااااامم.  بزابرای  ترجیح میداد  کم همم چت 

 دو ت ر باق  بماتد.  م  یاتم و تبط برای خودمان

 

با شااااااااااااایدن  اااااااااااادای خزد  های ب زد تییل کم از تا اااااااااااا م ای 

سااااااااااااید از اتکار  تا اااااااااااا م گ رتمم و بم ن اااااااااااابما دور بم گو  مت 

 خود  آمد . 

بم  ت اهم را بم سمت اتمزای باغ چرخاتد  و با دیدن تییل کم

ید  تزم٬همرا  برسااااا  و تراز بم ای  ساااامت قد  برمیداشااااازد

 . کم زمان جدا شدن از آزاد ترا رسید  است
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 بک مییل
ن  کشاااااااید  و در خی 

با تشاااااااار ٬ای  بود کم ت س خمیف 

و جدا شاااااد  و قد  از ا٬آرا  دسااااات هایم روی سااااا زم ی آزاد

بم خب  برداشمم.و او ای  بار دیگر برای تزدیک تگم داشازم 

 باوم   ت رد. م

 

هردو ت اااا  م زااااداری بااام ی ااادیگر اتاااداخمیم و ب اااد ل  زااادی 

زدیم و ت اهمان را بم ساامت ساام ت ری کم هر ل صم بم جاب  

 کم ما ا  ماد  بودیم تزدیک تر موشدتد دوخمیم. 

 

 اااااااااااااادای خزد  ٬ن تییل بم آالچیشبا هر قد  تزدیک تر شااااااااااااااد

را  ها   هم برایم واتاااح تر موشااادتد.هزوز هم ل اس ها  

خوض ت رد  بود  اما پاهای برهزم ا  نشااااااااااااااااان میدادتد کم 

های پاشاااااااازم تاثت   را گذاشاااااااامم ساااااااااخت ها شوشاااااااایدن ک   

 بود. 
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برسااااااااااااااا  و تراز کم با تا اااااااااااااا م ای م دود از او ٬برخالا تییل

ساااااااایدتد. امال قد  برمیداشااااااااازد چزدان شر ا تر ی بم تصر تمت 

داری تا چم اتداز  ه ردوی مشااا   بود کم سااااخت ها تی متک

آن ها را خ ااامم کرد  اسااات و در خج  بود  کم چطور تییل 

ن و خزدیدن اتر ی داشت.  هزوز تا ای  اتداز   برای گ ی 

 

ت اه  کم بم ما اتماد ذوق  دو چزدان شد.با دست ها   

تت و ساااااااااااااااپس با قد  هاب  ب زد دام  ب زد  را  یم باالتر گر 

  بم سااااااااااااااامممان دوند و در تزایت وارد آالچیش شاااااااااااااااد.کزار م

 ا  ماد و با   بم کردن دسا  دور بازونم گ ت: 

 

اوتوقت تو ٬تییل:م   ل باغ رو دت الت گشااااااااااامم خواهر تموتم

 تما  مدت ایزجا بودی؟

 

و ب د خزدید و با  اااااااااااداب  کم بم وتاااااااااااوح آرا  تر شاااااااااااد  بود 

 داد: ادامم 
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تییل:خوب چشااااااااااااااام هماااااام رو دور دیاااااادی  و دوتاااااااب  خ وت 

 خوشم اومد.آترن . ٬کردیزا

 

از ایز م ت زد آزاد  را ها   را شاااااید  باشااااد زد   خجالت

چااااپ چااااپ ت اااااه  کرد  و ساااااااااااااااب ماااام ی آرا  باااام شز وی  

 خزدید و برایم چشااااااااااااااام و ابرو 
گ
کوبید .اما او باز هم با لودی

 آمد.ای  دخت  هرگز بزرگ تموشد. 

 

برسااااااااااااااا  و تراز هم بم جم مان شیوسااااااااااااااازد.ت ا  ٬ثاتیم ای ب د

م ای او  آزاد را هاااااادا براتروخماااااام ی تراز در همااااااان وه اااااا

 ای  
گ
گرتاات.جوری ت اااه  می رد کاام ات ااار هر ل صاام آمااادی

د و با او االونز شود.رتمار  را داشت ت ا بم سما  هجو  بتک

 واق اااااا برایم خجیااااا  بود.تراز هرگز آد  کیزااااام ای و باااااد دیل

اما جوری بم آزاد ت ا  می رد کم ات ار برای سالیان سا  ٬تبود
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اشاااااااامم.و ای  رتمار  بک اتداز  مرا میانشااااااااان دشاااااااام ن وجود د

  التم می رد. 

 

ت س خمیف  کشاااااااید و شاتجا  ت اه  را ٬پس از چزد ل صم

از روی آزاد برداشااااات و بم سااااامت مواان چرخاتد.مشااااا و اتم 

 بر اتداز  کرد و شرسید: 

 

؟ تراز:تو   برای سر ایزجاب 

 

س بم جاتم اتداخت.تگران از ایز م  ساااااوال  تاخودآ ا  اسااااات 

ن دلیل بودن  در کزارمان را لو بدهد ت اهم را بم ت زد مواا

اااااااااااااداتم سااااااااااااااما  چرخاتد .ا ما مواان برخالا اتمصار  خونرا

ل  زدی زد و با اشاااااااااار  ای کوتا  بم وساااااااااای   کم در آالچیش 

 بم جا ماتد  بودتد جواب داد: 
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مواااان:یاام شی از وسااااااااااااااای اام هااا ایزجااا جااا موتااد  بودن.اومااد  

 بود  برشون دار . 

 

 ۲۵۲#پارت_ 

 

 

ت س را    کشاااااااااید  و با باز و . ااااااااامم کردن پ   هایم بابت 

رازداری ا  از او قدردابن کرد .و او در جواب تشاا ر  ل  زد 

 کوچش زد و برایم ش تکان داد. 

 

؟تراز:تو چرا هزوز ترت   ل اس هات رو خو   ض ک ن

 

شااااااااااااایدن  اااااااااااادای تاگزابن تراز وادار  کرد تا ت اهم را از روی 

و بم سااااامت او بچرخاتم.اخیم کم روی  اااااورت مواان بردار  
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ال  م   ااااااورت  بود نشااااااان میداد کم ای  بار م اک  سااااااو 

 بود . 

 

 ل  های خشکم را با زباتم تر کرد  و گ مم: 

 

ن  .برای همی  ن
سااا میم _پاها  ب اکر ک   ها یکم درد داشااای 

 اومد کم ای  همم را  رو برگرد  تا داخل خمارت. 

 

ردن چشااااااااااااااام ها   اخم ها   را در هم کشاااااااااااااااید و با تزگ ک

امال مشاااااا   بود کم دروغم باور  مشاااااا و اتم ت اهم کرد. 

نشاااااااااد  اسااااااااات.کم البمم با توجم بم  ضاااااااااور دو ت ر  ی م  و 

 آزاد در آالچیش خییل هم موتوع دور از اتمصاری تبود. 

 

تراز تو چبدر سااااااااااوا  جواب می  ن آخم.ات ار تاظم  تییل:بابا 

وتاام ساااااااااااااااات.یه تو چرا ایزجاااب  خاااتم؟
تو چرا ماادرساااااااااااااااام دخت 
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؟تو چرا زنر  ل اسااااااااااااات ای  شاااااااااااااک یم؟تو چرا تاخزات رو تگرت  

ن کردی؟و   ل دیگم ب  چم. ابرو تمت 

 

ل   شااااوت و باتمک تییل بم ی  ار  جو ساااازگی ن کم بم وجود 

ن برد و خزااد   بام لا  هماام آورد.در ایل کم آورد  بود را از بی 

دسااات ها   را بم  مر  زد  بود چشااام غر  ای ت ونل تراز 

 د ت اه  را بم سمت م  و آزاد چرخاتد و گ ت: داد و ب 

 

: اااااال از ای   را هااااا کاااام بگااااذرنم م  واق ااااا امروز ٬راسااااااااااااااا  

مدیون شااااما دو ت ر شااااد .خییل ز مت کشاااایدید و مزت ش 

شاااما آقا آزاد.میدوتم م  گذاشاااید کم  مکم کردید.خ ااو ااا 

ن درخواساااااااا   رو قبو  تمی زید و  ایط خادی همچی  کم در شر

اما باز  واق ا ٬ر آبجک خزاتم اومدی  ایزجاامروز  تبط ب اک

ان کزم.   ممزوتموتم.امیدوار  بموتم براتون جتک
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آزاد در جواب ت اااارا هاااای مودبااااتااام ی تییل ل  زااادی زد و 

یل ت ا  کزد ت اه  آه مم شی تکان داد.بم جای آت م بم تی

 را بم م  داد و پس از ثاتیم ای س وت با ل  ن مالیم گ ت: 

 

تییل خاتم.هرچزد باید ب م  ش م تشااااا ر تو ااااات آزاد:تیازی ب

با شااااااااااماسااااااااات.م  هیچوقت تمیموتم جواب رد بم خواسااااااااامم 

 های خواهرتون بد . 

 

چشاااااااام چرخاتدن برسااااااااا  و ٬جوا.  خزد  ی شر از ذوا تییل

را بم دت ا  داشاااااااات.ساااااااام خ س ال مل دتدان قروچم ی تراز 

مم ااوت از ساااااااااااااااام ت ری کام هرکادا  ن ااااااااااااااا ات بام آزاد دیاداا  

 داشازد.  مم اوب  

 

و بذارند تا یاد  ترتمم ای  رو هم ب م.ه مم ی ب د ٬تییل:آها

تولاااد مزااام و قرار  توی خوتااام ی برسااااااااااااااااااا  یااام جشااااااااااااااا  بزرگ 
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ن  بیارند  اااار نم.خییل خوشااااا ا  موشااااایم اگر شاااااما هم ترا بگت 

 آقا آزاد. 

 

.ات ااار کاام جواب دادن آزاد ایا ااار  یم بوشااااااااااااااات  کو  کشااااااااااااااایااد 

تامم ها   دو دوتا داشت در ذها  برای هماهزگ کردن بر 

چزارتا می رد.اما در تزایت پس از ل صاب  سااااااااا وت شی بم 

 تکان داد و گ ت: نشاتم ی تایید 

 

آزاد:ممزوتم از دخوتمون.تما  تالشااام رو می زم تا بموتم توی 

 ر داشمم باشم. جش  تولدتون  ضو 

 

تییل خوشاااااااا ا  از جواب تبرن ا مث ت آزاد خزدید و دساااااااات 

یااد.دهااان باااز کرد تااا جم اام ی ب اادی هااا   را باام ی اادیگر کوب

  از  زجر  ا  ا  را بااام زباااان بیااااورد اماااا شو  از آت ااام  ال 

 خارز شود  دای تراز بود کم در تضای ب زمان شیچید. 

 

 .  1379



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

وا دار  تاااارناااک تراز:بااااشااااااااااااااااام  را زدن  ااااتیااام دیگااام. م  م ه

باید برگردیم.زود باشااااااااید برند ل اس هاتون رو خوض ٬موشاااااااام

سوتمت خوتم خزان. کزید کم دیگم را  بی   میم.م  مت 

 

ل ا  جوری بود کاااام دیگر جاااااب  برای هیا م ااااال    باااااق  

مدت زمان زنادی را در ٬تمیگذاشااااااااااااااات.از کرقن  ش با او بود

ن بود.  و از کرا بااااغ گاااذراتاااد  بودیم و  ااااال دیگر وقااات رتی 

ساتد خمال دست  ن ایز م خود  مرا بم خاتم مت  دیگر با گ ی 

 اااااااااااااااماام بود.بزاابرای  باایاد خیااا  بم و پاای مرا برای م اال ات .

ن همرا  آزاد را  امال ترامو  می رد .   خاتم برگشی 

 

سااااید  آیه کشااااید  و  ت ایه با تییل رد و بد  کرد .بم تصر مت 

کام هردو باا ترجیح کام او هم باا م  هم ت ر بااشااااااااااااااااد.ای  بود  

ایز ااام بااااق   را هاااایماااان را بااام ب ااادا موکو  کزیم شی بااام 

بم ات اا ی دیگر ٬ادیم و ل صم ای ب دنشاتم ی تایید تکان د

از آالچیش خااارز شااااااااااااااااادیم تااا برای ت ونو ل اااس هااایمااان باام 

 ت برگردیم. خمار 
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 ۲۵۳#پارت_ 

 

 

آن شاااااااا  در تزایت تراز بود کم مرا بم خاتم رساااااااااتد.با وجود 

ااااااااااااااا کردن تما باز هم خود  ٬  تال  های م  برای مزصا

دو سااااااااخت  مرا تا در خاتم رسااااااااتد و ب د از آن     برای یش

ن شاااااااود آتبدری خ ااااااامم ه ااااااامم کم  در خاتم ا  ماتد تا مطمی 

ون زدن از م ااااااااااااااامبیمااا باام ت اات خوابم برو  و وق    برای بت 

 خاتم تداشمم باشم. 

 

بود اماااا ترجیح باااا وجود آت ااام رتماااار  برایم  یم آزاردهزاااد  

داد  بود  کم س وت کزم و بم   اسوت ها   خییل دام  

 تزتم. 
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ای  تگز ابن    خود  ق اااااد داشااااات با میدان ااااامم کم بم خیا

دادن هااااا   از م  م اااااتصاااات کزااااد.در واقع ای  رتمااااارهااااای 

ن جدیدی تبودتد.تراز هموشااااااااااااااام  م اتصم  اراتم ا  برایم چت 

کااام هردو در مرز   همیزطور بود.از دوران کودی ماااان تاااا االن

 ا  اااااااااااماد  بودیم
گ
ای  چرخم برایمان بارها و بارها ٬ش ساااااااااااالع

 ت رار شد  بود. 

 

ر کم آد  جدیدی تال  می رد اتدی بم م  تزدیک شود باهر 

 ا  بگذارد
گ
تراز جوری سااااااااااااد راه  موشااااااااااااد و ٬و قد  بم زتدی

جوری در م ااااااااااات   سااااااااااازگ اتدازی می رد کم از ت اااااااااامیم  

 را برگردد. پشیمان شود و را  تیامد  

 

راسااااااا  ق ال هرگز با ای  رتمارها   م ال    ت رد  بود .از 

 ا  چزاادان برایم آن جاااب  کاام ورود آد  هاا
گ
ای جاادیااد باام زتاادی

د  ها را از خوشااااااااایزد تبود هموشاااااااام اجاز  داد  بود  تا تراز آ

اکراتم دور کزد و مرا در چزار دیواری کم تززا م م  خود  

 و خود  بود تگم دارد. 
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ن م ال ت ت ردن هایم هم باخ  شد  بودتد و ا  مماال همی 

بم او خالقم  تا تراز شو  خود  ت ر کزد کم ا مماال م  هم

دار  کم اجاز  تمیدهم جز او کیسااااااااااااااا قد  بم دتیای تززاب  ا  

تبط از آد  هااا و ٬ ختک از هماام جااابگااذارد.در ااایل کاام م  بک 

 . ن  دتیای رت ارتگشان گرنزان بود .همی 

 

زاد برایم با همم ی آد  های دتیا ترا داشاااااااااات.در اما آزاد...آ

دور   واقع او تززا کیساااااااا بود کم دلم تمی واساااااااات از خود 

کزم.تززا آد  کم دلم تمی واسااااااااااااااات پشااااااااااااااات دیوارهای ب زد 

یک بودن   ا  دلم را .تززا مردی کم تزددتیایم تگز  دار 

 خوب می رد. 

 

بود.تزمید  بود کم   اب و ات ار کم تراز هم ای  را تزمید  

ن  آزاد برایم از   ااااااااااااب تما  آد  های دتیا جداسااااااااااات و همی 
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از هموشاام شاادیدتر  هم باخ  شااد  بود تا   اااسااوت ها  

 شوتد. 

 

اما خ ...مگر تا کجا میموان ااات بم چزارچشااایم پاییدن م  

ادامااااام دهاااااد؟م  کااااام قرار تبود از ارت ااااااط باااااا آزاد دساااااااااااااااااااات 

ن داشمم کم آزاد هم قرا ر تبود مرا رها کزد.بزابرای  ب شم.یبی 

ای  تراز بود کم در تزایت باید کوتا    آمد و اتم ابم را   

 پذیرتت. 

 

ی کاااام ٬از آن شاااااااااااااااااا ی ب ااااد  یااااک ه ماااام ن شنااااع تر از آن چت 

ی شااااااد.تراز  اال دیگر بو  از شو  با  ت ر  را می رد  سااااااتر

م  وقت میگذراتد.هرروز با بزاتم های م م    داقل یک 

د و بوشت  از ق ل  واس  بم م  بود. بار بم خاتم ا ن    ش مت 

 

شد  بود شبیم پربچم ای کم از ت ر از دست دادن هم ازی 

م ا  ترسااید  باشااد.ات ار کم آزاد را بم چشاام رقی ک موردخالق
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بود تااا برای هموشاااااااااااااااام مرا از او باادزدد.برای  میاادیااد کاام آمااد 

ن هم خزم  را جز  کرد  بود تا مرا س ت و م کم برای  همی 

ود  تگم دارد کم م ادا برو  و او را برای هموشم تراموشر خ

 . پار . 

 

ارهای تراز     بم ارت اکم با آزاد زنر تشااااااااار رتم٬در ای  میان

گ نشاااد  بود.هزوز هم مدا  ت   ن اتداز  ی ش ساااوزبن  مرت

اایه در  اتم ی تزدیک آموزشااااااااااااااا ا  ٬با هم در ارت اط بودیم

میگذاشااااااایم و اکتت شاااااا  ها در خاتم ی او در باهمدیگر قرار 

 کزار ی دیگر وقت میگذراتدیم. 

 

 ۲۵۴#پارت_ 
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 ااات بااام تراز آزاد هیا کیزااام و اااااردی ن ااااااااااااااا٬برخالا اتمصاااار 

سااااااااااایتداشااااااااااات د کم بد رتماری های تراز .در واقع بم تصر تمت 

    ذر  ای باخ  تارا    ا  شااد  باشاازد.هربار کم کزار  

او  ااااااابوراتم بم  را هایم ٬می شااااااید بود  و ب ثمان بم تراز 

 شدن رابطم مان راهزماب  
گو  میداد و در تزایت برای بزت 

 ا  می رد. 

 

ای  کم شااااااااید هر مرد  کم رقدر شر
گ
ی  ی دام  زدن بم جزش

وع کرد  بود را اتم اااااااااب می رد او مثاااااااال ٬ا ممااااااااایل ا  شر

هموشااااااااااااااام  ااااااااااااااابور بودن را اتم اب کرد  بود تا آرام  م  را 

خدشااااااااااام دار ت زد.و م  چبدر برای ای  خوب  بوشااااااااااات  از آن

 بودن های بک وق م ا  مدیون  بود . 

 

ن آزاد دیگر برای درمیااااااا٬ب ااااااد از رق  آن روزمااااااان در باااااااغ

ن ا  اااااااسااااااات  با م  پا شو  تگذاشاااااامم بود.درساااااات  گذاشاااااای 

هماتطور کم خود  از او خواسااااااااااااااامم بود  بم قدر  اقن بم م  

  اااااااااااساااااااااااتم و شااااااااااایدن زمان داد  بود تا برای کزار آمدن با ا
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 را ها   خود  را آماد  کزم.و م  تما  تالشاااااااااااام را بم  ار 

گرتمم بود  تا  ااااااااااا یح و ساااااااااااالم از دتیای سااااااااااایا  ترس هایم 

ور کزم و در تزاااایااات برای شاااااااااااااااایااادن  را هاااای او آماااد  خب

 باشم. 

 

ی  یط ای  مدت دیگر برساااااااااااااااا  و تییل را تدید  بود .تززا ختک

هم خود  و هم برسا  را  کم ازشان داشمم ای  بود کم تییل

  ارهای مربوط بم جشاااا  تولد  کرد  
گ
آتبدر درگت  هماهزش

 بود کم     وقت ش خاراتدن تداشازد. 

 

ن موتاااااااااوع د  بود کم تمواتم تییل را تک و هم باخ  شااااااااا همی 

تززا گوشم ی گت  بیاور  و قضیم ی ام شدن سوری ایرپاد  

روغ های کم  درواقع میموان اااات زمیزم ساااااز رو کردن تما  د

 برسا  باشد را برا   بازگو کزم. 

 

 .  1387



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

هزوز هم تموان اامم بود  ٬ ااادقاتم ب د از گذشاات یک ه مم

و هرچبدر بوشاااااااات  در شیا و دلیل ای   ار برسااااااااا  را در  کزم. 

بوشاااات  ٬خم ذهزم بم دت ا  جوابک برای سااااوا  هایم میگشاااامم

ساااااااااااااااید  کم تما  ماجراهای آن روز زنر ش بم ای   تایجم مت 

   اتد. برسا  بود

 

او هیا اکالیع از وجود خکااااااااس ٬بزااااااااا بر گ ماااااااام ی خود 

تاااشااااااااااااااازاااش کاام در آن روز ت بی   کرد  بود تااا از مااا خ س 

د تداشاااااااات و در  ساااااااات بم اتداز  ی م  از دیدن خ س ها بگت 

غات مت  شد  بود.کم تا ایزجای داسمان بزاتم ا  اتدی قابل 

سااید.اما  ایرپاد دروغ بودن داساامان ام شاادن قبو  بم تصر مت 

 تییل تما  ماجرا را  د و هشماد درجم ت یت  میداد. 

 

ن شااااااد  بم خاتم  اگر آن روز برسااااااا  با تبشاااااام ای از شو  ت یی 

ود تااا ایرپااادی کاام روز ق اال از خمااد در خاااتاام ا  ی م  آمااد  ب

دجاا گاذاشااااااااااااااامم بود را پس ب پس  ضاااااااااااااااور خکااس آن هم ٬گت 
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درسااااااااااااااات در آن سااااااااااااااااخت تزدیک خاتم ی م  هم جزوی از 

 ا  بود. تبشم 

 

درواقع بم ا مما  تود و تم در اااد برساااا  و خکاس تاشااازاش 

کم ا مما  میداد  همان زن مرموز باشاااااد از ابمدای ماجرا با 

گر همدسااااات بودتد تا مرا بازی دهزد.اما چرا؟دلی شاااااان ی دی

برای ای   ار چم   توان ت باشد؟چم رازی پشت ای  بازی 

 خاجز بود ؟ شد  بود کم م  از تزمیدن  ل ز   شززان

 

ن با  بم ای  ترتو  تما  یک ه مم ی گذشااااااااااااااامم با   زجار رتی 

ی شااااااااااد  بود.روزها در بر ی دیگر گذشاااااااااامم   اتکار سااااااااااتر
ن همی 

ی کااام ت ر  را بودتاااد  ن و شاااااااااااااااااا  تولاااد تییل زودتر از آن چت 

 می ردیم ترا رسید  بود. 
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در اتاقم مبابل آیزم ا  ااااااااماد  بود .موهایم را آزاداتم اکراا 

شاتجا  ٬ا کرد  بود  و ب د از سااااااااااااخ   تال شااااااااااااتم هایم ره

 موتش شد  بود  تا آرا   مالییم را روی  ورتم باشاتم. 

 

 کااام بااام ت 
گ
کرد  بود  چزااادان برای   ل ااااس ب زاااد مشاااااااااااااااش رتش

ساااااااااید ضاااااااااور د اما ٬ر یک جشااااااااا  تولد مزاسااااااااا  بم تصر تمت 

خالقم ی اتکار تاپذیر  بم ل اس های تت   وادار  کرد  بود تا 

ن ل اس را برای شوشیدن اتم اب کزم. در   تزایت همی 

 

 ۲۵۵#پارت_ 

 

 

ون  با شاتگشااااات شااااا ااااامم ر ل ک کم  یم از خط زنرن  ل م بت 

رتااگ ر  را ٬باااا بزم ماااالیاادن لااا  هاااایم زد  بود را پاااا  کرد  و 

 روی تما  ق مت های ل م پ   کرد . 
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ا بم شاااااااااااکل قابل توجیه  مت  شاااااااااااد   لرز  دسااااااااااات هایم اخت 

موتش شاااد  بود  تا خط چشااام کوتا  و بارنش بودتد بزابرای  

تت  پشت پ   هایم ب شم.کم بم توبم ی خود  برایم شورر

سید.   بم تصر مت 
گ
 بزری

 

پا کرد  بود  تا ب کم   را  یم زودتر بم ک   های پاشزم ب زد

اتدی برایم جا باز کززد و مجبور  ت ززد کم مثل یک شزگو   

هایم ت اااااااااااامییم برای زخیم را  برو .هرچزد کم ظاهرا ک   

وع بم زدن پاهایم  ن االن شر جا باز کردن تداشاااااااااااااااازد و از همی 

 کرد  بودتد. 

 

 کم از خوب بودن ن اا ک ٬پس از گذشاات دقایف  
ظاهر  زمابن

و بم سااااااااامت ت مم اکمیزان شیدا کرد  از آیزم تا ااااااااا م گرتمم 

 قد  برداشمم تا کی م را جمع و جور کزم. 

وع مزمابن تمااتد   ی تاا شر ن ن االن  دیگر چت  بود.تییل تاا همی 

ن شاااااااود  هم بوشااااااات  از شزجا  شیا  برایم ترساااااااماد  بود تا مطمی 
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 ممااا در مزمااابن تولااد   ضاااااااااااااااور شیاادا خواهم کرد.شاااااااااااااااااک 

ساااااااااااید  تداشااااااااااامم   کم اگر تززا تیم سااااااااااااخت دیر بم تولد  مت 

 . بیچار  ا  می رد 

 

تما  وسااااااااایل موردتیاز  را داخل کی  بزرام رن مم و سااااااااپس 

ن گوشر زنپ کی  را . مم.  ل م ی ت ت نش مم و با برداشی 

ا  کاام دقااایف  شو  روی ت اات رهااا   کرد  بود   ااااااااااااااا  اام 

زاد ا  را روشاااااااااااا  کرد  تا ببیزم آیا شیا  جدیدی از ساااااااااااامت آ

 دار  یا تم. 

 

کبش قو  و قراری کاام چزااد روز شو  بااا ی اادیگر گااذاشاااااااااااااااماام 

قرار بر ای  شااااااااد  بود کم امشاااااااا  بم ات اا ی دیگر بم ٬بودیم

 برونم.در واقع آزاد بود کم مرا را ن بم  ضاااااااااور مزمابن تییل

در مزمااابن کرد  بود.وگرتاام اگر ت ااااااااااااااامیم بااام پاااای خود  بود 

اتم ی شدرد تک و تززا ترجیح میداد  کم تما  شاااااا  را بم بز

 در خاتم بگذراتم. 
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ن و خاتواد   ت ر ایز م امشاااااااااا  قرار بود دوبار  با پدر  و مزی 

د  روبرو شااااو  لرز  بم ای کم هموشاااام از دیدنشااااان گرنزان بو 

.خوب میدان ااااااااااااااامم کم مجبور بود  تما  اتدامم   اتداخت

شاااااااااا  را زنر ت ا  های ساااااااااازگیاشااااااااااان و شا شا هاب  کم تما  

بگذراتم.ت ا  ها و شا شا هاب  کم تما  خمر از دیدن  تداشازد 

 و شایدنشان ت رت داشمم. 

 

اد اما ظاهرا چار  ی دیگری تبود.تییل با واسااطم قرار دادن آز 

برای را ن کردتم خمال تم را  پس برایم باق  گذاشااااااااااااامم بود و 

 تم را  شو . 

 

هرچبااادر هم کااام باااا آزاد  ااااااااااااااامییم بود  اماااا هزوز هم باااا او 

 و گذشمم ی رودربا 
گ
ی از زتدی ن     داشمم.او هزوز هیا چت 

.هزوز تیم دان اااااااااااااات کم ای  دخت  دلمرد  و م  تمیدان اااااااااااااات
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ون آمد  ساااااااااکت از د  چم روزهای ساااااااایا  و شااااااااو  ز  تد  بت 

 است. 

 

ن هم تمیموان ااااااااااامم برا   توتااااااااااایح دهم کم تا چم  برای همی 

اتداز  از پدر  و خاتواد  ای کم هرگز سااااااودی برایم تداشاااااازد 

ن  ار .تمیموان ااااااااااااااامم بگونم کاااام چرا دلم تمی واهااااد بااااا پاااادر  بت 

روبرو شاااااااااااو .تمیموان ااااااااااامم بگونم کم دیدن ای  آد  ها تا چم 

 آزار  میدهد.  اتداز 

 

ن تما  ای   را و تبط  خدا میدان اات کم در د  تگم داشاای 

هااا در مباااباال مردی کاام ای  روزهااا م ر  تمااا  رازهااایم بود تااا 

سید. چم اتداز  برایم س ت و دشوار ب  م تصر مت 

 

 ۲۵۶#پارت_ 
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ت اهم کم روی  اا  م ی روشاا  گوشر و شیا  کم از ساامت 

تاخوشایزد  تما  اتکار ٬او برایم ترسماد  شد  بود ثابت ماتد

 در ثاتیم ای شر کشیدتد و از ذهزم پا بم ترار گذاشازد. 

 

ارادی شیاااا  را بااااز کرد  و ٬بک م طیل و همرا  باااا ل  زااادی غت 

ن کوتایه کم ب  رایم ترسماد  بود را از تصر گذراتد . می 

 

ی؟"  " ارصن

 

اتگشاااااااااااااااماااااتم باااام شخاااات برای جواب دادن باااام شیااااام  روی 

    م بم  رکت در آمدتد. 

 

؟"٬تبرن ا  ارصن "دیگم   تو سر

 

 .  1395



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

جوا.  زودتر از آتچاام کاام ت ر  را می رد  روی  ااااااااااااااا  اام 

 . پدیدار شد 

 

 "م  خییل وقماام کاام آماااد   .مزمصر تو بود .اگاام  ااارت تمو 

 شد  دیگم  م  م را  بی میم"

 

ت ا  کوتایه بم سااااااااااااخت روی دیوار اتداخمم و ساااااااااااپس ت س 

بم خمیف  کشاااااااااااید  و از روی ت ت ب زد شاااااااااااد .هماتطور کم 

سااااااااامت  مد ل اس هایم قد  برمیداشااااااااامم تا ماتمو و شاااااااااالم را 

 بردار  برا   توشمم: 

 

" ن  "باشم.چزد دقیبم ی دیگم میا  پایی 

 

 .یااک شااااااااااااااامم و در  مااد را باااز کردو ب ااد گوشر را کزاااری گااذا

ماتموی مشااااش مج یساااا و یک شاااااا  از روی راا  برداشاااامم و 

.اما ب د مجددا در  مد را . ااااااااااامم و بم سااااااااااامت آیزم برگشااااااااااامم
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شو  از آت م بمواتم ماتمو را بم ت  کزم  ااااااااااااااادای زتگ آی ون 

 تضای خاتم را شر کرد. 

 

مم ج  از ایز م آزاد چطور توان اااااااااااامم بود بم ای  شخت از 

ون بزتد و خود  را بم در خاتم ی م  برساااااااااااااتد خا تم ا  بت 

 بم سال  اتداخمم و سپس خجوالتم ماتمونم را شوشید  ت ایه

را ش می رد  از اتاا خارز شااااااااد  و بم و هماتطور کم شااااااااالم 

 سمت سال  دوند . 

 

 اااااااااااااااادای زتااگ آی ون یااک بااار دیگر در تضااااااااااااااااا شیچیااد و م  

ما پاااایم االیااام  همااااتطور کااام زنرلااا  از شیا خوردن تااااگزاااابن 

 می رد  قد  هایم را بم سمت آی ون سوا داد . 

 

اما ثابت ماتدن ت اهم روی ت ااونر روشاا   اا  م ی آی ون 

ثاتیم ای درد ما پایم از یاد  برود و برا از باخ  شااااااااااد تا در 

د.   ش  بتر

 .  1397



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

 

 تراز بود! ٬کیس کم پشت در خاتم ا  بود آزاد تبود

 

 ۲۵۷#پارت_ 

 

 

ی کم ا  اااااااااااااااماد  و بم ت اااااااااااااااونر مردهاز و واز مبابل آی ون 

سااااااااای ار بم دسااااااااات پشااااااااات در خاتم ا  ا  اااااااااماد  بود و اتمصار 

 می شید کم در را برا   باز کزم خت   شد . 

 

ایزجا چکار داشااااااااات؟چرا بک ختک آمد  بود؟ما کم ا اااااااااال  تراز 

.ا ااااال برای امشاااا  قرار و مداری با ی دیگر تگذاشاااامم بودیم

شااااااااااااااا  بم دت الم بیاید با م  بم خیا  ایز م تراز قرار تبود ام

آزاد هماهزگ شااااااد  بود .اما تراز  اال ایزجا بود.ایزجا بود و 

 م  خاجزاتم ماتد  بود  کم باید چکار کزم. 

 .  1398



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

 

ن بار ت رار شااااد و با بم  اااادا   اااادای زتگ آی ون برای سااااومی 

در آمااادن  بااام م  تزمااااتاااد کااام دیگر زماااابن برای ت   کردن 

تااااام  ضاااااااااااااااور تااااادار .تراز میااااادان ااااااااااااااااااات کااااام م  هزوز در خاااااا

دار .میدان اات کم تا ایزجا آمد  بود.بزابرای  تمیموان اامم در 

 را بم روی  باز ت زم. 

بک آت م گوشر ٬دسااامم ای  بود کم آیه کشاااید  و با ج و بردن

د  و در را برا   باز کرد .   را بردار  د مم را ترر

 

 تماااااا  وجود  را ا ااااااکاااام کرد  بود.تاااااخ  اتگشااااااااااااااااااات 
گ
 التش

دان گرتمم و بم سااااااااامت در قد  شااااااااا ااااااااامم را  رن ااااااااااتم بم دت

 برداشمم تا برای تراز باز بگذارم . 

 

 بیبما م ز  از  ار اتماد  بود.تمیدان ااااااااااااااامم کم باید چم  ار 

یبیزا تراز بم ایزجا آمد  بود تا همرا  ی دیگر بم مزمابن کزم. 

تولااد تییل برونم.چطور بااایااد باام او میگ مم کاام از ق اال بااا آزاد 
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ت با او بم جشااااااااااااااا  برو ؟شاااااااااااااااک برتامم چید  ا  و قرار اسااااااااااااااا

تداشااااااااااااااامم کم از شاااااااااااااااایدن  دیواتم موشاااااااااااااااد.خدایا باید چکار 

 می رد ؟

 

؟دو ساااخمم  تراز:چرا اتبدر کو  کشااید تا در رو باز ک ن  دخت 

تم.  ن  دار  آی ون مت 

 

شاااااااااید   اااااااادا   از ساااااااامت در ورودی سااااااااال  وادار  کرد تا 

دساااااااااااات از جوندن تاخ  هایم بردار  و ت اهم را بم سااااااااااااما  

درساااااااااااااااات از آب در آماادن ٬م.توااپ تیماام رسااااااااااااااایم ا بچرخااات

 دساااااااام را ترناد می شااااااااید. امال مشاااااااا   بود کم آمد  بود 

 م. یگر بم مزمابن بروندت الم تا با همد

 

 _ب  شید.داشمم  ارصن موشد . 
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با  ااااااااااااااادای آرا  گ مم و او هماتطور کم یش از آدامس های 

ت زاب  ا  را داخل دهان  میگذاشاات تا بوی ساای ار  را از 

د ت ایه بم ش تا پایم اتداخت. ب ن بتک  ی 

 

تراز:چم خج .تمرد  و یم بار ش وقت تو رو  ارصن و آماد  

 دید . 

 

هاااماااوشاااااااااااااااااااااام لااا ااا ااازااااااااد باااااااام لااا ااام لااا ااا  شااااااااااااااااااوخااا  بااارخاااالا 

تیاورد.مضاااااااااااااطرباتم گوتم ا  را از داخل جوند  و پس از ثاتیم 

 ای س وت بک هوا شرسید : 

 

 _تو چرا اومدی ایزجا؟

 

ها     را بم دت ا  داشاااات.ابرو سااااوا  بک ربطم ت ا  مم ج 

ن قد  بم سمت ج و جواب داد:   را در هم کشید و با گذاشی 
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د  دت الت کم برنم تولد تراز:ی  ن سر چرا اومد  ایزجا؟اوم

ش چرا.   تییل دیگم.سواالی خجی  میتر

 

بک هاادا و  التاام دسااااااااااااااا   باام موهااایم کشااااااااااااااایااد  و دیوار  ی 

 تمم. داخیل گوتم ا  را م کم تر از ق ل ااز گر 

 

_تم مزصور  ایزم کم...آخم تگ مم بودی میای دت الم.ی  ن با 

 همدیگم هماهزگ ت رد  بودیم. 

 

شاااااااااااااااایااااادن جم ااااام ا  شررتاااااگ تر گر  ی میاااااان ابروهاااااا   باااااا 

شااد.دساات ها   را بم  مر  زد و با کج کردن ش  بم یک 

 سمت مش و اتم شرسید: 
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ی خورد  بم شت؟از ی تا  ن تراز:خزان تو چمم امشاااااااااااااااا ؟چت 

ن بااام مزموبن هاااا از ق ااال باااا همااادیگااا ااا م اال م  و تو برای رتی 

ن بود  کم م  و تو هموشاااااام با  هماهزگ می زیم؟تا بود  همی 

ی ت یت  کرد  کااام م  همااادیگااام بر  ن نم همااام جاااا.ت زااام االن چت 

 ختک تدار . 

 

ن  خاااااااااجزاتاااااااام ت اااااااااه  کرد . بیبمااااااااا دیگر  رقن برای گ ی 

برای رتمزمان  تداشااامم.تم میموان ااامم بگونم کم از ق ل با آزاد 

بم مزمابن برتامم چید  ا  و تم میموان ااااااااااااااامم بگونم کم  اال 

ایط ال اقل برا .هرکدا  ی م  یک ت ر ترا کرد  استدیگر شر

از ای  جواب ها چزان قدرب  داشاااااااااازد کم میموان اااااااااازد تما  

دتیااای تراز را زنر و رو کززااد.و م  دیگر رمف  برای ش و   اام 

 شمم. زدن با یک جدا  دیگر را تدا

 

تک د مم ی کا  را باز کرد و بم سااااااااامت ٬سااااااااا وتم را کم دید

م ل ها قد  برداشاااااااااااات.روی تزدیک ترن  م ل نشاااااااااااا اااااااااااات و 
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روی پا   اتداخت ت ایه بم سااااااااااااااااخت مجر  هماتطور کم پا 

 ا  اتداخت و گ ت: 

 

تراز:بدو خزان.بدو برو کی  و وسااای ت رو بردار کم دیگم  م 

وع شاام و ما  بم موقع اوتجا ت اشاایم  م را  بی میم.مزموبن شر

 تییل برامون   م تمیذار . 

 

شو  از آت اام بمواتم جوابک باام  رت  باادهم  اااااااااااااااادای زتااگ 

ا خواب بم گو  رساااااااااااااااید.تراز با خزد  موبای م از داخل اتا

 .ش  ن در هوا زد و گ ت: 

 

 تگ مم؟ مما خودشم. ٬تراز:بیا

 

در جوا.  ل  زد م اازویع و ت اا م و تیمم ای زد  و سااپس 

ن ای و  تاااا ت    را جواب دهم چرخیاااد  و بااام باااا گ ی  ز ااام مت 

 اشمم. سمت اتاقم قد  برد
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تبود.میدان اااااااااامم کیساااااااااا کم میدان اااااااااامم کم تییل پشاااااااااات خط 

د آزاد بود  ن سااااد داشاااات زتگ مت  .میدان اااامم کم می واساااات بتر

ون تزد   چرا اتبااادر کول  داد  ا  و چرا تاااا االن از خااااتااام بت 

اما هیا جوابک  ا .تما  سااوا  های ا ممایل ا  را میدان اامم

 برای هیچ دامشان تداشمم. 

 

ی کم دقایف  شو  ن  وارد اتاا کم شاااد  م ااامبیما بم سااامت مت 

 بک وق م 
گوشر را روی  رها کرد  بود  قد  برداشاامم.گوشر

د  اساام آزاد روی  ن تت و هماتطور کم  دساا  را مت  ونتک  مت 

    م تب  . مم بود. 

 

 ۲۵۸#پارت_ 
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ان گرتمم و گوشر را از روی مضاااااااااااطرباتم ل  زنرنزم را بم دتد

ن   برداشااااااامم.خمال در بدترن  و سااااااا ت ترن  و خجالت آور مت 

 ا  قاارار گاارتااماااااااام بااود .خاااااااادایااااااااا چااطااور تاارناا  دورایه زتاااااااا
گ
دی

میموان ااااااااااااامم بم او بگونم کم باید برتامم مان را کا ااااااااااااال کزیم 

چون تراز ت ااااااااااااااامیم گرتماااام بود در دقیباااام ی آخر بااااا آماااادن 

مزمصر  ا  بم خاتم ا  مرا سو   رپرایز کزد؟غت 

 

ا ممااااال بااام م و شاااااااااااااااایااادن ای  جواب م ااااااااااااااا ر  باااا تماااا  

ار موشاااااااااااااااد.از م ز بک 
ن اراد  ی تااااااااااااااا ی  کم وجود  از م  بت 

ااااااااااااااخمونم      بم قدر  اقن ج اااااااااااااااارت تداشااااااااااااااامم تا مبابل پرا

باااا  ااااااااااااااامم و بااام او بگونم کااام می واهم باااا یاااک مرد دیگر بااام 

 . مزمابن برو 

 

ر اخمیار از کدا  مردی میموان ااااااااااات ن ااااااااااا ت بم زبن کم آتبد

ی قو  و قرارها   خود  تداشاااااات کم ساااااا ت و ساااااا ت پا

 بماتد خالقم مزد باشد؟
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در ا  زتگ خوردن بود. دای تراز از سال  گوشر شیوسمم 

  آمد کم   شرسااااااااااید چرا جواب ت    را تمیدهم.خود  هم 

میدان ااااااااااااااامم کم باید جوا.  را بدهم.هرچبدر هم کم برایم 

ای  کم در  گرتمار س ت بود باید جوا.  را میداد   و شر

ن   الت او الیش  شد  بود  را برا   توتیح میداد .در  مت 

 اب درست و درمان بود. شایدن یک جو 

 

ای  بود کاام شاتجاا  ت س خمیف  کشااااااااااااااایاد  و بااا لمس کردن 

ن رتاااااااگ پااااااااساااااااااااااااخ ت    را تزدیاااااااک گوشااااااااااااااام تگااااااام ٬خط ساااااااااااااااتک

 داشمم. دای گر  و مزربان  در ثاتیم ای گوشم را شر کرد. 

 

ن مزمصرتم.هزوز اد آز  :کجاب  خزان؟م  خییل وقمم تو ماشااااااااااااای 

  ارت تمو  نشد ؟
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د  و ریشاااااااااام ی ب زد پ   هایم را خاجزاتم روی  ااااااااار ی دیگر ترا

شااااااااااااد  ی کزار تاخزم را بم دتدان گرتمم.تما  جواب هاب  کم 

در ذهزم آماد  کرد  بود  با شااااااااایدن  اااااااادا   از خاکر  شر 

ن هم وادار بم س وت  م می رد. کشید  بودتد و همی 

 

 س وتم کم کوالبن شد  دا   آشکارا رتگ تگرابن گرتت. 

 

 اومد ؟آزاد:خزان  الت خوبم؟مشکیل شو  

 

شرسااااید و م  بم تاچار دهان باز کرد  و با  ااااداب  کم گوب  از 

د ن ون مت   ترن  ق ااامت وجود  بت 
بم هر سااا    کم بود ٬خمف 

 جواب داد : 

 

 ااوا  _آزاد...خاایاایل ماا ااااااااذرت ماایاا ااوا .واقاا ااااااااا ماا ااااااااذرت ماایاا

همدیگم بم جشااااااااااااااا   اما...اما ت ر تمی زم امشااااااااااااااا  بموتیم با 

 برنم. 
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سااااااا وت اخمیار کزد.سااااااا وب  کم برای و ایا ار توبت او بود تا 

 م  از هزاران ترناد بدتر و دردتا  تر بود. 

 

 آزاد:چرا؟ات اق  اتماد ؟

 

پس از ل صاااب  سااااااااااااااا وت شاتجااا  ساااااااااااااااوایل کاام اتمصااار  را 

کشید  و تیم ت ایه بم سمت   می شید  را بم زبان آورد.آیه

 دهم: در اتاا اتداخمم شو  از آت م با  دای آرا  پاسخ 

 

تراز اومد  ایزجا.قرار تبود امشاااااا  بیاد اما بک ختک _راسااااااا  

اومد  چون خادت دار  بم ایز م هموشااااااااااااااام دوتاب  برنم همم 

 جا.و امش  هم... 
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م م شو  از آت م بمواتم  رتم را بم پایان برساتم او بود کم ج

 ا  را تکمیل کرد. 

 

آزاد:امشاااااااااااا  هم اومد  تا با همدیگم برند بم جشاااااااااااا .تو هم 

 کم با م    توی رودربا  ااااااااااا   
گ
گت  کردی و تمون ااااااااااا   بز  بش

 آر ؟٬قرار گذاش   

 

 و تارا    
گ
ل ا  مثل هموشم آرا  و خاری از هرگوتم  التش

.اما م  خوب میدان ااااااااامم کم تارا ا  کرد  بود .با تما  بود 

یموان ااااااااااااااامم ا  اااااااااااااااااس کزم کم تا چم اتداز  باخ  وجود  م

 تاامیدی ا  شد  بود  و ای  دیواتم ا  می رد. 

 

در برای امشاااااااااا  هیجان زد  بود.چبدر از ایز م قرار بود چب

با همدیگر بم جشاااا  برونم خوشاااا ا  بود.چبدر برای را ن 

کردتم تال  کرد  بود.و  اااال م  یااک تزاام گزااد زد  بود  باام 

 . ن  همم چت 
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 : ر تالید بک اخمیا

 

_آزاد...واق ا م ذرت می وا .باور ک  تمی واسمم ایزجوری 

 .شم. 

 

 از پشاااااااااااااااات ت    هم برایم قاااباال لمس ل  زااد مزربااان      

ت س خمیف  کشاااااااااااااااید و ٬بود.پس از ثاتیم ای سااااااااااااااااکت ماتدن

 جواب داد: 

 

 آزاد:تیازی بم خذرخوایه تو اااااااااااااات.موق یمت رو در  می زم

.توی جشااااااااااااااا  پس تیااااازی تو اااااااااااااااااات تااااارا اااات و تگران باااا اشر

 میبیزمت باشم؟
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آت کااام چبااادر دلم می واسااااااااااااااااات در آن ل صااام کزاااار  بود تاااا 

آغو  میگرتمم  و بابت ای  همم خوب بودن  م کم در 

از او تشاااااااااااااا ر می رد .آت کم تبط خدا   دان اااااااااااااات ای  مرد 

مزاااااااد  ی  چطور هرروز مرا باااااااا ای  همااااااام خوب بودن  شر

 خود  می رد. 

 

بگونم کم م  هم بک خواسااااااااااااااامم جوا.  را بدهم.خواسااااااااااااااامم 

اتم مزم صر  تا او را در جشااااااااا ز امشااااااااا  ببیزم.اما شو  از  اااااااااتک

شاااااااااااااااایدن  اااااااااااااااادای تراز از ٬بمواتم  ال  بم زبان بیاور آت م 

 سمت سال   دایم را در  زجر  گت  اتداخت. 

 

؟  تراز:کجا موتدی تو دخت 

 

 ات ار کم  دای تراز را شاید  باشد با  دای آرا  گ ت: 
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زمصرتااام.یااام سااااااااااااااااااخااات دیگااام تراز م٬قطع ک ن  آزاد:بزت   دیگااام

 میبیزمت. 

 

 اااااتظ" آرا  را زنر ل  زااااد کوچش زد  و در جوا.  "خاااادا

ل  تجوا کرد  و سپس تماس را بم پایان رساتد .قطع شدن 

ت    م اااااااااااادا شاااااااااااد با  ورود تراز بم اتاا.در چزارچوب در 

 ا  ماد و با اشار  بم ساخت مجر ا  گ ت: 

 

 شکل ماهت .شم.دیر شد. تراز:بجز  دیگم قربون 

 

آیه کشااااااااااااید  و با قد  هاب  آه اااااااااااامم بم ساااااااااااامت ت ت قد  

الم را روی موهایم مرت  کرد  و ساااااااااااااااپس با برداشااااااااااااااامم.شاااااااااااااااا

ن کی م از روی ت اااات ت اااااهم را باااام ساااااااااااااااماااات تراز  برداشااااااااااااااای 

 چرخاتد  و گ مم: 

 

 _خی م خ .برنم. 
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 ۲۵۹#پارت_ 

 

 

 

ن ٬ مت  از یک ساخت ب د بم خاتم ی برسا  رسیدیم.از ماشی 

 هاب  کم مبابل ورودی
ن  کم شیاد  شاااااااادیم با اتبویه از ماشاااااااای 

اجم شاادیم.ش و  اادای خ یفن خمارت پار  شااد  بودتد مو 

سااااااید تدا از آن میداد کم جشاااااا   کم از داخل باغ بم گو  مت 

وع شد  بود.   شو  از رسیدتمان شر

 

بم ات اا تراز بم ساااااامت ورودی خمارت قد  برداشااااااایم.    

کم یک مزمابن توا ال اد  شااا وغ و تدید  میموان ااامم بگونم  

ن  نشاااااان ها  شر ش و  ااااادا اتمصارمان را می شاااااید.سااااایل ماشااااای 

 
گ
میداد کم تییل تما  آد  هاب  کم تززا یک بار در کو  زتدی
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ا  از کزارشان رد شد  بود را بم جش  تولد  دخوت کرد  

 بود. 

 

_ ا  با خود  قر  م اااااااااااا   آورد  بود .ات ار قرار  شدرد 

 بگت  . 

 

غااار ماااااااااتااازااااااااد  خااازااااااااد  ی آرا  تاااراز را باااااااام دتااا ااااااااا  غااار  لااا ااا 

کااام در م ااااااااااااااات  داشااااااااااااااااات.آخرن   اااا  را از آخرن  سااااااااااااااای ااااری  

رساااایدتمان روشاااا  کرد  بود گرتت و ب د تم ماتد  ی ساااای ار 

 را گوشم ای اتداخت و زنر تشار ک ش  خاموش  کرد. 

 

تراز:باز کم بد اخالا شااااااااااادی خاتم بزاور.یکم ل  زد بزن بابا 

نم جش  تولد خواهرت. خت  شمون دارنم   مت 

 

چشااااااااااااااام هایم را بک  و ااااااااااااااا م برا   چرخاتد  و ت اهم را بم 

 هاب  کم  یم آتطرا تر پار  شااااااااااااد  بودتد داد .در 
ن ماشاااااااااااای 
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 پاادر  و خمونم خودتماااب  می رد.ظاااهرا 
ن میااانشااااااااااااااااان ماااشااااااااااااااای 

هماتطور کم  دسااااااااااااااا  را زد  بود  تییل تما  خاتواد  را بم 

 جش  تولد  دخوت کرد  بود. 

 

ن آزادیدن ما ن پدر  شاااااااای  د کم در تا اااااااا م ی کوتایه از ماشاااااااای 

م  تداد تا بوشااااااااااااااات  از آن با ای  اجاز  را بم ٬پار  شاااااااااااااااد  بود

 هایم دساااااااااااااااات و شزجم تر  کزم.ل  هایم بک اراد  بم 
بدخ ف 

 ک  آمااااادتاااااد و هیجاااااابن مثاااااا  زدبن شتااااااپاااااای 
گ
ل  زاااااد بزری

ن ایز م زودتر از م  خود  را بم  وجود  را ترا گرتت.دان اااای 

بن رسااااااااااااااااااتاااد  بود و  ااااال تززاااا بااام اتاااداز  ی یاااک دقیبااام مزماااا

  م را گر  می رد. میاتمان تا  م وجود داشت ق 

 

تراز:آ بارنکال.گو  شیطون کر چم  را گو  ک  شدی.یم 

 لطفن ک  ای  ل  زدت رو تا آخر ش  تگم دار باشم؟
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شاایدن  ادا   وادار  کرد تا اتکار  را بم سامت خمف  ترن  

م و ت اااااااااهم را باااااااام سااااااااااااااااما  ق ااااااااااااااااماااااااات ذهزم هاااااااال بااااااااده

ن داشااااااااااااااامم٬بچرخاتم.بیچار  تراز  چبدر خو  خیا  بود.یبی 

اگر می زمید دلیل ل  زد بزرگ و تاگزابن ا  کیسااااااا بم جز کم 

آزاد تو ت دخا می رد کم دیگر هیچوقت تا آخر خمر ل  زد 

 تزتم. 

 

بک آت م  رقن بزتم آه ااااااااااااامم شی تکان داد  و سااااااااااااااپس قد  

ن  هایم را از ش گرتمم.ساکت  ماتدن در ای  ل صم یبیزا بزت 

 اتم ابم بود. 

 

ل  یااااط بزرگ خماااارت هردو قاااد  بااام داخااا٬ل صااام ای ب اااد 

برساااااااااا  گذاشاااااااااایم. ااااااااادای موزنک  اال واتاااااااااح تر بم گو  

سااااااااید.خدممکاری بم اساااااااامب المان آمد و پس از خوشااااااااامد  مت 

گوب  بم سااااااااااااااامت باغ هدایممان کرد و ما قد  ها   را دت ا  

 کردیم. 

 .  1417



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

 

دیدن سااایل مزمان هاب  کم دسااامم ٬تمان بم باغبا تزدیک شاااد

ها  ن شان نش مم بودتد برا دسمم در هر گوشم از باغ دور مت 

تما  دوسااااااااااااااات های ٬از ش  شراتد.خالو  بر خاتواد  و تامیل

دور و تزدیااک تییل باام اتضااااااااااااااامااا  همکااارهااای برسااااااااااااااااا  هم در 

 مزمابن  ضور داشازد. 

 

ن ٬در گوشااام ای از باغ ن شاااد  تییل و برساااا  پشااات یک مت  تز ی 

ن  با خد  ای از مزمان ا  اااااماد  بودتد و مشااااا و  خ س گرتی 

ن خاااتم هم  یم آتطرا تر ا  اااااااااااااااماااد  هااا بودتااد.پاادر    و مزی 

 بودتد و مش و   را زدن با دو ت ر از خدممکارها بودتد. 

 

دیدنشااااااان آتیساااااار کم در اخماا وجود  هموشاااااام زنر کویه از 

وسک از خشم خاک ت  شززان شد  بود را از تو ش  م ور کرد.م

 و   ادت بم ی  ار  وجود  را در توردید. 
گ
 و  التش
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شاااااامم کم پدر      یک بار برایم جشاااااا  تولد هرگز بم یاد تدا

نک گ مم ٬گرتمم باشد یا  داقل درست و   ابک تولد  را تتک

باشاااد.در تما  ساااا  های زتد  بودن مادر  او جشااا  و سااااز و 

دا هم آتبدر آواز را در خاتم ممزوع کرد  بود.هموشااااااااااااااام ی خ

کااات در تولااادهاااای دو  درگت   اااارهاااا   بود کااام وق   برای شر

مادر  برایم میگرتت تداشاااااااااااااات.یا بم خ ارب  بزت  ت ر  ای کم 

 ا ال برا   اهمی   تداشت. 

 

مردی کم ساااااااااااا  ٬اما  اال او ایزجا بود.بزم  خان بزاور بزرگ

ااا و دخت  واقیع ا  کرد  بود در ٬ها شو  خون بم جگر همرا

خواتاااد  ا جشااااااااااااااا  تولاااد  درمیاااان مزمااااتاااابن کااام ل ااااس ٬دخت 

و در تضاااااااااااب  کم ها شااااااااااان ش جمع یک ت م پارچم هم تبود 

 اادای ب زد موزنک شر  کرد  بود با دلواپیسا بم ای  سامت 

تت تا م ادا مزمابن تولد خونز درداتم ا   م  و آن ساااااامت مت 

 .  و کری داشمم باشد.خج  تما    مدی مزخرقن

 

 ۲۶۰#پارت_ 
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 ت؟ واست کجاستراز:خزان؟

 

 ااااااااادای تراز درسااااااااات مثل یک تی  روی اتکار تاخوشاااااااااایزد  

ن گرتمم و با چرخاتدن کشااااااااااااید   شااااااااااااد.چشاااااااااااام از پدر  و مزی 

ت اهم بم ساااااااااااامت ترازی کم مم ج  بم م  خت   شااااااااااااد  بود 

 شرسید : 

 

؟ ی گ    ن  _سر شد ؟چت 

 

 تاگزابن ا  را تزمید  باشااااااااد ت ایه بم 
گ
ات ار کم دلیل آشاااااااا مش

س آیه کشید و آه مم دسا  را پشت پدر  اتداخت و سپ

  مر  قرار داد. 
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   واسااات تبود.گ مم بیا برنم شو  تراز:چزدبار  ااادات کرد

 تییل و برسا . 

 

در جوا.  ت س سااااااازگی ن کشااااااید  و بم تاچار شی در تایید 

ن برد  و ساااااااااااااااپس هم ا  با قد  های او بم   رت  باال و پایی 

ی کم تییل و برسااااا  کزار  ا  ااااماد  بو  ن دتد  رکت ساااامت مت 

 کرد . 

 ت اهم برای شیدا کردن یک چزر  ی آشااااااااازا بک ٬در میاتم ی را 

هوا بم اکراا چرخید.تا جاب  کم چشااااااااااااااام  ار می رد آزاد در 

میان جم یت مزماتان  ضور تداشت.یا شاید هم در تبطم 

 ای نش مم بود کم م  قادر بم دیدن  تبود . 

 

اتدی آرا   تاامیداتم ل  گوند  و آ  کشاااید .تما  امید  برای

ن دیادن او بود کام  ااال ات اار با م تااامیادی م د  شااااااااااااااااد  گرتی 

 . بود 
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ن  تییل کاام تااا آن ل صاام ٬بااا تزدیااک شاااااااااااااااادن قااد  هااایمااان باام مت 

ن با یش از دوست ها   بود ذوا زد   مش و  س فن اتداخی 

 جی  خ م ای کشید و خجوالتم بم سمممان دوند. 

ا کزم شو  از آت م بمواتم تر ااااااااااااا   برای خب  کشااااااااااااایدن شید

ن م کم خود  را بااااام آغوشااااااااااااااام اتاااااداخااااات و باااااا   بااااام کرد

 مزرباتاتم گ ت:  بازوها   دور بدتم

 

تییل:آت الیه م  قربون اون شااااااااااکل ماهت .شاااااااااام کم اومدی 

 تولد خواهرت آبجک خزاتم. 

 

 ااااادای تبرن ا ب زد و ل   هیجان زد  ا  باخ  شاااااد تا ت ا  

بم  تما  ک اااابن کم تا آن ل صم مموجم  ضاااور  نشاااد  بودتد 

ی  ار  بم ساااااااااااااااممم بچرخد و در یک ل صم مرا بم مرکز توجم 

 د.همم بم اتضما  پدر . همم ت دیل کز
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م ذب و خ اا ک ل  زنرنزم را زنر تشااار دتدان هایم گرتمم و 

آه اامم از تییل جدا شااد .تما  تالشاام را بم  ار گرتمم بود  تا 

ن  توجیه باام ت ااا  هاااب  کاام رونم زو  شااااااااااااااااد  بودتااد 
کوچ ت 

باشاام.ت اهم را بم  ااورت زن ا و آرا   شااد  ی تییل  تداشاامم

 ش گ مم: دوخمم و با ل  زد کوچ

 

 _تولدت م ار  باشم خونز . 

 

ن دست هایم و تکان دادنشان جواب داد:   خزدید و با گرتی 

 

تییل:دورت بگرد  آبجک قشاااااااااااااااز م.مرش کااام اومااادی و رومو 

 . ن تزداخ    زمی 

 

 امم داد: و ب د ت اه  را بم سمت تراز چرخاتد و اد
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 تییل:شما هم خییل خو  اومدی  جزاب آقای بزاور. 

 

جواب ل   باتم   آه ااااااامم خزدید و ساااااااپس قد  تراز در 

ج وتر گاذاشاااااااااااااااات.هدیام ای کام از جااتا  هردو ت رماان برای 

 تییل خرند  بود را بم سما  گرتت و گ ت: 

 

.دیگم جدی جدی داری  تراز:تولدت م ار  باشااااااام تیم وج ک

 بزرگ مویسر ات ار. 

 

و ب د دساااااا  را ج و برد و روی موهای تییل کشاااااید و با ای  

 جی  تییل را بم هوا برد.  ار   دای 

 

ت اهم برای یک ل صم تاخودآ ا  بم برساااااااااااااااا  اتماد.هزوز هم 

ن ا  اااااااااااااااماااد  بود و شگر   را زدن بااا دو ت ر از  پشااااااااااااااااات مت 

ساااااید کم ا اااااال مموجم  ضاااااور ما  همکاران  بود.بم تصر تمت 

م ب ید میدان اااااامم.بوشاااااات  ایزطور بم تصر شااااااد  باشااااااد.کم البم
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ساااااااااید کم خمدا سااااااااایع داشااااااااات  خود  را بک توجم نشاااااااااان مت 

ن  دهد.و ای  رتمار از برسااا  کم هیا موق ی   را برای را  رتی 

روی اخ اااااااااااااااااب م  از دساااااااااااااااات تمیااداد  یم خجیاا  باام تصر 

سید.   مت 

 

زمااابن کاام تییل  ااااااااااااااااادا   زد تااا باام جم مااان ٬ل صاام ای ب ااد

با همکاران  قطع کرد و ت اه  را بم  ااااااااااااااا با  را ٬بویوتدد

دیدتمان غات مت  شاااااااد  باشاااااااد سااااااامت ما چرخاتد.ات ار کم از 

ن تا  م گرتت و بم سمممان   زد و ب د از مت 
گ
تورا ل  زد بزری

 قد  برداشت. 

کزار تییل ا  ااااااااااماد و با دراز کردن دسااااااااااا  بم ساااااااااامت تراز با 

وب  گ ت: 
 خوشر

 

اااااااااااار ٬برساااااااااااااا :بم بم ن کیا اتم ار دادن و ترا ن  آوردن.خییل ببی 

 خییل خو  اومدی . 
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اد و م اااااااااااااات  ت اه  را بم و ب د  اااااااااااااامیماتم با تراز دساااااااااااااات د

.ل  زد خجی  و غرن ک ت ون م داد ساااااااامت م  م طوا کرد 

 و با  دای آرا  تری گ ت: 

 

برساااااا :خییل خو  اومدی  خزان خاتم.واق ا خوشااااا المون 

 کردی . 

 

بود م ذب از  س بدی کم ل  زد  بم وجود  تزرنش کرد  

چزر  در هم کشااااااااااااااایاااااااد  و ت ااااااااهم را بااااااام سااااااااااااااامااااااات دیگری 

اما امش  رتمار   یم ٬موشم خجی  بودچرخاتد .برسا  ه

با هموشاام ترا داشاات.ت اه   س شااو  بم همرا  داشاات 

 کم بک اخمیار لرز  بم اتدامم   اتداخت. 

 : �🌺�سازی کم  دا   توب  

 ۲۶۱#پارت_ 
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بم ی آه ااااااااااااااامم ای کم بم شز ونم وارد شاااااااااااااااد وادا ر  کرد تا رصن

ن باااااااا اتکاااااااار  بر  خودمم دار  و بااااااام دساااااااااااااااااااااات از   زجاااااااار رتی 

بیایم.ت اهم را بم ساااااامت راساااااات چرخاتد  و بم تییل کم  اال 

 از ق ل بم م  تزدیک تر ا  ماد  بود خت   شد . 

 

 _سر شد ؟

 

مم ج  شرساااید  و تییل با  ااادای آه ااامم ای زنر گوشااام شا 

 زد: 

 

؟مگم قر   ار تبود با آزاد بیای؟تییل:تو چرا با تراز اومدی آبجک

 

   باال اتداخمم. آیه کشید  و شاتم هایم را آرا
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_چرا قرار بود.ویل نشااااااااااااااااد کاام .شاااااااااااااااام.مجبور شااااااااااااااااد  بااا تراز 

 .
گ
ی تش ن  بیا . واست باشم ج وی تراز چت 

 

ن ت اه  بم سمت دیگری  "هو " آرا  گ ت و ب د با دوخی 

 از باغ ادامم داد: 

 

اد جشاااااااااا .ای  چشاااااااااام تییل:اشااااااااااا ا  کردی اجاز  دادی تززا بی

 ردن.  آوردن دور    کس یدا بچم رو تززا گت  

 

ن از جم اام ای کاام م  ن ا  را ت زمیااد  بود   مردد و تااامطمی 

 اخم کرد  و ش تکان داد . 

 

 _مزصورت چیم؟
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با اشاااااااار  ی کوتا  ابروها   بم سااااااامت دیگری از باغ جواب 

 داد: 

 

 تییل:خودت ت ا  ک . 

 

ا   را مموجاام نشاااااااااااااااااد  بااا وجود آت اام هزوز مزصور  را هاا

ت ا  کرد .چشم هایم اتد  و م ت  ت اه  را دبود  ش چرخ

های  ن ها کم ن ااااااااااااااا ت بم سااااااااااااااااایر مت  ن در تزایت روی یش از مت 

سید ثابت ماتدتد.   پذیراب  ش وغ تر بم تصر مت 

 

یااااااک ت ر کاااااام تمیموان ااااااااااااااامم چزر  ا  را ببیزم روی یش از 

ن نشاا اامم بود و دور تا دور  شر  شااد    اازدیل های پشاات مت 

های گوشر بام دسااااااااااااااا   کام ات اار بام دت ا   خ س بود از دخت 

ن بودتد.   گرتی 

و درست در همان ل صم بود کم مموجم شد  ش   پشت 

ن چم کیس است...آزاد!   مت 
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تما  وجود  در ثاتیم ای شر شاااد از   اااادب  آشاااکار.ابروهایم 

بااا گر  ای خمیش باام ی اادیگر شیوتااد خوردتااد و دساااااااااااااااات هااای 

 مشت شدتد. لرزاتم کزار بدتم 

ببیزم .ل  زد کوچک و موقری  اال دیگر بزت  میموان ااااااامم 

بم ل  داشت و بک آت م توجم خا  بم کیس نشان دهد بک 

وق م  اغذهاب  کم بم ساااما  گرتمم موشاادتد را امضااا می رد 

د  ن ن ها ل  زد مت   . و مبابل دوربی 

 

  دای تییل دوبار  در گو  هایم شیچید. 

 

 دی؟ اال چطور می وای جزابتییل:دیدی گ مم اشااااااااا ا  کر 

ن   رو   از دست ای  همم دلتک تجات بدی؟ س تک

 

و ب د خود  با  ااااااااااداب  آه اااااااااامم بم شااااااااااوسن کم از تصر م  

 ا ال خزد  دار تبود خزدید و دس   بم بازونم کشید. 
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م  اما بم هیا وجم د  و دماغ خزدیدن تداشااااااااامم.  اااااااااادب  

ت رد  کم شو  از ای  هرگز ن ااا ت بم هیا مردی تجربم ا  

بر گرتمم بود و ق  م را آت   بود   اال شتاپای وجود  را در 

د.  ن  مت 

 

تا شو  از دیدن ای   اا زم هرگز ت زمید  ٬تا شو  از امشاا 

بود  کم چبدر خودخواهاتم آزاد را تما  و  ما  برای خود  

 می واهم.تبط برای خود . 

و  اااال دیاادن  در ای  وتااااااااااااااا یاات ای   بیباات را مثاال یااک 

 م  ورتم کوبید  بود. سییل م کم ب

 

اه  از میااان جم ی   کاام ا اااکاام ا  کرد  ت اا٬در یااک ثاااتیاام

ن  بودتد روی م  ثابت ماتد.خود اری کم در دسااا  بود پایی 

 آمد و ل  زد روی ل  ها   شررتگ تر شد. 

اما با ٬دید  کم خواسااااااااات از جا ب زد شاااااااااود و بم ساااااااااممم بیاید

ار تزگ تر و شااااااااااااااا وغ تر شاااااااااااااااادن   بم ی کرتداران  بم اج 
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ی  ار  مشااااااا و   دوبار  روی  ااااااازدیل نشااااااا ااااااات و بم ادامم

 شد.هرچزد کم هزوز هم ت اه  بم سمت م  بود. 

 

 تراز:خزان جان؟برنم .ش زیم؟

 

شاااااااایدن  ااااااادای تراز باخ  شاااااااد تا ت اهم را بم اج ار از آزاد 

بگت   و بم سااااااااااااااامت او ش بچرخاتم.در جواب شوشاااااااااااااااززاد  

ساااپس هردو با آه ااامم شی بم نشااااتم ی مث ت تکان داد  و 

برساااااااااا  تا ااااااااا م گرتمیم و بم ساااااااامت  قد  هاب  آرا  از تییل و 

های خایل قد  برداشایم.  ن  یش از مت 

 

ن  از ٬مجبور شاااااااد  کم با چزد ت ر٬در م ااااااات  رسااااااایدتمان بم مت 

ااااااااااااای داشاااااااااااااامم  جم م پدر و مادر تراز سااااااااااااااال  و خ یک م مصا

ن کزارشاااااااان  باشااااااام.برخالا ارصارهای زن خمو برای نشااااااا ااااااای 

 جاااداب  باشااااااااااااااا زیم تاااا را ااات تر ت ااااااااااااااامیم گرتمیم کااا
ن م ش مت 

 اشیم. ب
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 برتامم 
گ
ن و پدر  هم آتبدر درگت  هماهزش خداروشااااااااااااااا ر مزی 

 های جش  بودتد کم تر    برای آمدن بم سممم تداشازد. 

 

ن اتم اب کردیم.ماتمو  ها را برای نشااااا ااااای  ن در تزایت یش از مت 

و شالم را در آورد  و با مرت  کردن موهایم روی  زدیل کم 

 برایم خب  کشید  بود نش مم.  تراز 

مان  ن ن آزاد قرار داشاااااات. اال دیگر در مت  درساااااات در مبابل مت 

تبطم ای نشاااااااااااا اااااااااااامم بود  کم بزت  میموان اااااااااااامم  ااااااااااااورت  را 

سااااااید.از هموشاااااام  ببیزم.چبدر امشاااااا  توا ال اد  بم تصر مت 

خوشاااااااایپ تر و خت   کززد  تر شااااااااد  بود.شاااااااک تداشااااااامم کم 

هااااب  کااام دور تاااا دور 
را شر کرد  بودتاااد هم  تصر تماااا  دخت 

ن بود.   همی 

 

 ۲۶۲#پارت_ 
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گز اااااایه از میاااااان سااااااااااااااایااااال کرتاااااداران  ت ااااااه  بااااام م    

د و آه اااااااااااااااماام دسااااااااااااااااات تکااان میااداد امااا  ن اتماااد.برایم ل  زااد مت 

ب د  دوبار  یک ت ر مباب   قرار میگرتت و میان ارت اط 

 چشماتمان دیوار می شید. 

 

 و   اااااااااااااادت مثل ب مک روی وجو 
گ
د  خ ااااااااااااا ک بود . التش

امشاااا  هرگز ت زمید  بود  کم ساااااایم اتداخمم بود.تا شو  از 

  تواتم تا ای  اتداز    اااااااااود و خودخوا  باشااااااااام.کم     از 

ت ر ل  زااااد زدن مرد م بوبم باااام یااااک زن دیگر شاپااااا آت  

بگت  .کم ا ااال ایزطور دیواتم وار ن اا ت بم یک مرد تاا   

 داشمم باشم. 

 

دخیم تما  وجود  پشیمان بود .پشیمابن مثل یک شکان ب

.پشااااااااااااااایماااان از ایز ااام چرا روی قو  و قرارماااان را شر کرد  بود 

تماااااااتاااااد  بود  و اجاااااااز  داد  بود  تااااااا آزاد تززاااااا بااااام مزماااااابن 
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شاااااید اگر االن بم ٬بیاید.کم شاااااید اگر با همدیگم آمد  بودیم

ن کزار او نشاااااااااا اااااااااامم بود  دیگر مجبور   جای ایزجا نشاااااااااا اااااااااای 

را در میان ای  همم تموشاااد  دسااات روی دسااات بگذار  و او 

 کزم. دخت  تماشا  

 

م  با تما  وجود  بم آزاد اخمماد داشاااامم.میدان اااامم کم تما  

هاااااب  کاااام دور تااااا دور  را ا اااااکاااام کرد  بودتااااد ذر  ای 
دخت 

برا   اهمیت تداشاااااااااازد.میدان ااااااااامم کم ل  زد کوچک روی 

ل  ها   تززا از روی ادب بود و میدان اااااامم کم چشاااااامان  

م دیدن  ا و تززا مرا میدیدتد.اما باز هدر آن جمع بزرگ تزز

 در کزار یک زن دیگر باخ  تارا    و آزار  موشد. 

 

ن بار تزمید  کم  و درسااااااااات در همان ل صم بود کم برای اولی 

د  در گرو خشاااااااااااااااش چاااام مردی داد  ا .مردی کااام ساااااااااااااااودای 

شااازرت  تا آسااامان ه مم رتمم بود.مردی کم میموان ااات تززا 

می واساات را بم سااامت خود   با یک اشاااار  ا  هر زبن کم

.مردی کاام اکرات  شر بود از زن هاااب  کاام شااااااااااااااااایااد ب شاااااااااااااااااتااد 
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جوان تر و شزتد  تر بودتد.مردی ٬هزاران برابر از م  زن اتر

کم بم هرکجا قد  میگذاشاااااااااااات ت ا  خت   ی همم را بم دت ا  

خود  می شااااااااااااااایااد.مردی کاام برخالا م  یااک آد  م مویل 

 تبود... 

 

در کم یک سااااااااااای ن توشااااااااااایدبن را با تزدیک شااااااااااادن خدممکاری  

ا    ماال می رد باام تاااچااار اتکااار  را خباا  تگاام دسااااااااااااااااات هاا

 داشمم و ت اهم را از آزاد گرتمم. 

تراز برای هردوت رمان توشاااااااایدبن برداشاااااااات و م  با ل  زدی 

کوچک از خدممکار تشااااااااااا ر کرد .دسااااااااااات ج و برد  و یش از 

لیوان ها را از دسااااااااااااااات تراز گرتمم و با تزدیک کردن  بم ل  

ن شرسید : ه  ایم تامطمی 

 

 تدار ؟_الکل کم 
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مبداری از توشیدبن ا  را ش کشید و سپس شی بم نشاتم 

 ی م ال ت تکان داد و گ ت: 

 

ط گذاشاااااااااااااامم امشاااااااااااااا  ایزجا  تراز:تم. امال سااااااااااااااالمم.بابات شر

وب شو نشم.با خیا  را ت بد  باال.   مرر

 

ن چرخاتد  و  در جوا.  چشااااام هایم را با  ال   تم ااااا ر آمت 

پس ٬تد .چم خج ل م ی لیوان را بم ل  هایم چ ااااااااااااااا اب د 

ن سااا ت و ساا ا  را  بزم  خان هزوز هم یک شی از قواتی 

   ظ کرد  بود. 

 

ی  دقایش ب دی بم ک اااااااااااااااال کززد  ترن  شاااااااااااااااکل مم   ساااااااااااااااتر

شااااااد.همم بم ت وی مشاااااا و  خو  گذراتدن بودتد. اااااادای 

موزنک     برای ثاتیم ای قطع تموشااااااد و  اااااادای سااااااوت و 

اا  ها و پرا ا را شر هاب  کم شگر  رق ااایدن بودتد تضاااجی  دخت 

 کرد  بود. 
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تراز چزد دقیبم ای موشااااد کم بم میدان رق  شیوساااامم بود و 

مشاا و  رق اایدن با تییل بود.برسااا  هم بم شااکل مرموزی از 

دقاااااایف  شو  غی   زد  بود و م  و  تبود کااااام کجاااااا شگر  

 اتجا  دادن چم  اری بود. 

 

.بااا وجود شااااااااااااااا وغ بودن ا  اااااااااااااااااس تززاااب   التاام ا  کرد  بود 

اکراتم  امال ا  ااااااااااااااااس تززاب  می رد .تراز هم کم تضاااااااااااااااای 

شگر  خو  گذراتدن بود.کم البمم  ف  ٬ا اااال ات ار تم ات ار

هم برای شزن  کردن  تداشمم.او کم مجبور تبود مثل م  

وی رتمار  ن  یک گوشاام باشاا زد و تما  شاا  را مثل یک آد  متن

 راتد. کزد. ش داشت خو  باشد و خو  بگذ

 

ون آیه کشااااااااااااااایااااد  و بااااا بااااا ز کردن زنااااپ کی م موبااااای م را بت 

.هیا شیا  یا کشاااااید  و بک هدا  ااااا  م ا  را روشااااا  کرد 

 تماس از دست رتمم ای تداشمم. 
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ش  را باال گرتمم و تاامیداتم بم آزاد ت ا  کرد .اکرات  دیگر 

خ وت شد  بود اما  اال شگر     ت کردن با چزد ت ر از 

 ود و  واس  بم م  تبود. همکاران  ب

 

گوشاااااااااااااااام ی لاا  هااایم را باام دتاادان گرتمم و بااا باااز کردن ق ال 

وارد  ااااااا  م ی شیا  هایمان شاااااااد  و شیا  ٬ ااااااا  م ی گوشر 

 کوتایه را برا   تایپ کرد . 

 

 " و  م   خییل ش رتمم.تو چطور؟"

 

ن مجدد ش   شیا  را برا   ارساااااااا  کرد  و ساااااااپس با باال گرتی 

م را ببیزد.اما م و اتمصار کشاااااااااااااااید  تا شیامت اهم را بم او دوخم

زمابن کم تبرن ا یک دقیبم گذاشااااااااااااات و دساااااااااااااا  بم سااااااااااااامت 

ت  ا  ترتت تزمید  کم ا مماال ت  ا  را سااااااااااااااااای زت کرد  

 است. 
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 التاام شوقن کشااااااااااااااایااد  و گوشر را درون کی م اتااداخمم.ا ونم 

  اااااااااااااااااااابک خشاااااااااااااااااااک شاااااااااااااااااااد  بود و یااااک توشااااااااااااااایاااادبن خزااااک 

 توشاااااااایدبن ا  را بردار  اما میط بید.دساااااااات ج و برد  تا لیوان 

 دیدن لیوان خایل وادار  کرد تا دوبار  دسمم را خب  ب شم. 

 

ت اهم را بم اکراا چرخاتد  تا ب کم بمواتم خدممکار را شیدا 

کزم و  ااااااادا   بزتم تا یک توشااااااایدبن جدید برایم بیاورد.اما 

 تا جاب  کم چشم  ار می رد خدممکاری وجود تداشت. 

  و با مرت  زد شااااداز روی  اااازدیل ا  ب  ای  بود کم بم تاچار 

ن توشااااااایدبن ها ٬کردن ل اسااااااام قد  های آرامم را بم سااااااامت مت 

کم در سااااااامت دیگری از باغ قرار داشااااااات ساااااااوا داد  تا یک 

 توشیدبن جدید برای خود  دست و پا کزم. 

 

 ۲۶۳#پارت_ 
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 بزرگ پاااذیراب  
ن ت ااااهم را میاااان چزاااد توع ٬باااا رسااااااااااااااایااادن بااام مت 

ن قرار داشاااااااااااازد چر توشاااااااااااابم و آبمیو  ای ک خاتد  و م روی مت 

 سپس دست ج و برد  و یک لیوان آب شرتبا  برداشمم. 

ن ت یااااام زد  و باااااا چرخااااااتااااادن لیوان شد میاااااان  بااااام ل ااااام ی مت 

اتگشماتم ت ایه بم جم ی   کم در هر گوشم از باغ بم ت وی 

 خودشان را مش و  ساخمم بودتد اتداخمم. 

 

ر کم تبط در د  بک اتداز  خ ااااااااااامم و بک  و اااااااااا م بود .آتبد

ی رد  کم هرچم زودتر ای  مزمابن تما  شاااااااااااااااود تا دخا دخا م

بمواتم بم خاتم برگرد  و  یم آرام  بگت  .اما ظاهرا کم ای  

 کذاب  قرار بود  اال  االها ادامم داشمم باشد. 
 مزمابن

 

آیه کشاااااااااید  و با چرخاتدن ت اهم بم سااااااااامت تییل و تراز کم 

ن  اال از سااااااااااااااا  رق  خارز شاااااااااااااااد  بودت د و کزار پدر  و مزی 

م ا  ااااااااااااااامااااااد  بودتاااااد لیوان را بااااام لااااا  هاااااایم تزدیاااااک تر خاااااات
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کرد .پدر  یش از بازوها   را دور شااااااااااتم های تییل اتداخمم 

بود و پاااا بااام پاااای خزاااد  هاااای ب زاااد او می زااادیاااد.در سااااااااااااااامااات 

ن ا  اااااااااااااااماد  بود کم خاشاااااااااااااااباتم بم شاااااااااااااااوهر  و  دیگر  مزی 

ا را بابت دخت   چشااااااااااااااام دوخمم بود و ا مماال در دل  خد

 شااااااااااااااا ر می رد.کاااااااام البماااااااام  ش هم ای  هماااااااام خوشااااااااااااااا     

 ا  را روی ٬داشااااات
گ
بزر ا  ساااااا  ها برای آت م بمواتد زتدی

 یک زن دیگر . اااااااااااااااازد تال  کرد  بود.باید 
گ
خرابم های زتدی

 هم امروز بابت خوش     ا  ش رگذار خدا میبود. 

 

خ اااااااااا ک از تماشااااااااااا کردن مزصر  ای کم هر ثاتیم  الم را بدتر 

شی تکان داد .در خج   رد چشاااااااااااام هایم را چرخاتد  و می 

بود  کم برسااااااااااااااا  بم ی  ار  کجا غی   زد  بود؟و چطور بود 

د    مااااااادت  شاااااااااااااااش تتک
کااااااام هیچ س بااااااام ای  تبودن کوالبن

بود؟کم البمم ت ج ک هم تداشاااات.همم ی خاتواد  جوری بم 

او اخمماد داشااااااااازد کم     اگر مبابل چشاااااااامانشااااااااان مرت   

دن و هم  ااااارصن بودتاااد باااام خوب بو  یااااک قماااال موشااااااااااااااااااد باااااز 
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سااااااااید  درساااااااامکار بودن او ق اااااااام ب ورتد.ایزطور کم بم تصر مت 

ن و شکا  ای  خاتدان م  بود .   تززا ترد بدبی 

 

ل ااام ی لیوان را بااام لااا  هاااایم چ ااااااااااااااا ااااتاااد  و مباااداری از آب 

شرتبا  را ش کشااااااااااید .اما هزوز ا ونم  امال تر نشااااااااااد  بود کم 

ای . ااایار تزدیک باخ   شاااایدن  ااادای مرداتم از از تا ااا م

 شد تا بم شتم بی مم. 

 

 برسا :برای سر تززا ایزجا وا  ادی؟

 

ت ا  مم ج م را بم ساااااااما  چرخاتد  و هماتطور کم شااااااادیدا 

شتم می رد  ک  دساااااااااامم را چزدبار بم ق  اااااااااام ی ساااااااااا زم ا  

کوبید .خدایا او دیگر از کجا شیدا   شااااد  بود؟ا ااااال از ی 

 ضااااااااور  نشااااااااد  بود ؟مگر  کزار  ا  ااااااااماد  بود کم مموجم

موی  را آت  زد  بود  کاام ایزطور ماااتزاد اجاال م  ش مباابال 

 چشماتم ظاهر شد  بود؟
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 پذیراب  
ن هو  شاااااادتم را کم دید آه اااااامم خزدید و قد  بم مت 

تزدیک تر شاااااد.دسااااات ج و برد و درسااااات مثل م  یک لیوان 

ن  آب شرتبااااا  برای خود  برداشاااااااااااااااااات و بااااا ل  ن کزااااایااام آمت 

 گ ت: 

 

.مگااام ج  دیاااوا  تر برسااااااااااااااااااا :ی دی کااام ایزجوری هو  دخت 

 کردی؟

 

ابروهااایم را در هم کشااااااااااااااایااد  و بااا خشااااااااااااااام ت اااه  کرد .دلم 

می واست بگونم کم دیدن تو برای م  تو     از ج  دیدن 

هم بدتر اسااااااااااااات.اما در تزایت ت ااااااااااااامیم گرتمم کم سااااااااااااا وت 

 اخمیار کزم و ب   را ادامم تدهم. 
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ن ساااااااااااا وتم را کم دید چرخید و درساااااااااااات مثل  م  بم ل م ی مت 

داد.ل م ی لیوان را بم ل  ها   چ  اتد و با چرخاتدن ت یم 

 ت اه  میان مزمان ها گ ت: 

 

 برسا :از ای  جمع خوشت تمیاد مگم تم؟

 

 بک آت م ت اه  کزم بم تزدی جواب داد : 

 

 _بوشت  از تو خوشم تمیاد. 

 

آه مم بم  رتم خزدید و شی تکان داد.ات ار کم جم م ا  را 

ای ل صم ای کوتا  ساااااا وت  برداشاااااات کرد  باشااااااد بر شااااااوسن 

 کرد و سپس ادامم داد: 
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برسا :مزم مثل تو ا .خییل از بودن توی ای  جمع خوش ا  

نز .راساااا    و ش و  ااادا اخ اااابم رو بزم مت 
تو ااامم.شااا ویعن

اگم امشااااااا  تولد تییل تبود ا اااااااال ت  بم برگذاری ای  جشااااااا  

 تمیداد . 

 

ی بم شاااااااااایدنشاااااااااان تداشااااااااامم  التم از  را هاب  کم خالقم ا

 یم چرخید  و رو بم او ا  ماد .لیوان تیم خورد  ا  را روی 

ن گذاشمم و با خت   شدن بم تیمرخ  شرسید :   مت 

 

؟یاد  تمیاد ازت سوایل شرسید  
گ
_چرا داری ایزارو بم م  میش

 باشم. 

 

بم تب ید از م  چرخید و رو در رونم ا  ماد.ت اه  را همرا  

سپس با ل  ن خجی  م چزر  ا  دوخت و با ل  زد کوچش ب

 و مرموز جواب داد: 
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برسااااااااااا : ااااااااااتک داشاااااااااامم با . رتامون قرار  بم جاهای خوبک 

 برسم. 

 

شااااااااایدن  اااااااادای ب زد و تاگزابن تییل کم از تا اااااااا م ای تبرن ا 

د ای  اجاز  را بم م  تداد تا ل    ن دور ما دو ت ر را  ااااااااااااااادا مت 

 ت  یل کزم. خجی  و مش و  برسا  را در ذهزم تجونم و 

اتد  و م اااااااات   اااااااادای تییل را دت ا  کرد .با دیدن  ش چرخ

کم  اال کزار کیک بزرگ سااااااااااااااام ک بم ای ا  اااااااااااااااماد  بود و با 

 ااااادای ب زد از م  و برساااااا  می واساااات تا برای برندن کیک 

بم او م  ش شاااااونم ل  زد کوچش زد  و دسااااامم را آه ااااامم بم 

 ااااهم را نشااااااااااااااااااتااام ی تااااییاااد برا   تکاااان داد  شو  از آت ااام ت

 سمت برسا  بچرخاتم و بگونم: مجددا بم 

 

_ را هااااای مااااا دو ت ر هیچوقاااات باااام جاااااهااااای خوبک خمم 

.برو شو  تییل دار  ٬تموشاااااااااااااام.پس بزت   دیگم ایزجا وایا اااااااااااااا  

تم.  ن   دات مت 
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ابروها   را باال اتداخت و ساااااااااااااااپس ٬بک توجم بم  را هایم

د اتااادی چرخیاااد و  بک آت ااام     قاااد  از م  تاااا ااااااااااااااا ااام بگت 

ی از بااااااغ چرخااااااتاااااد.جااااااب  کااااام ه  را بااااام سااااااااااااااامااااات دیگر ت اااااا

ن خاتم٬پدر ٬تییل تراز و ت دادی از دوسااااااااااااااات های تییل ٬مزی 

ی ا  ااااااااااااااامااااد  بودتاااد و برای برنااادن کیاااک آمااااد   ن پشااااااااااااااااات مت 

 موشدتد. 

 

 ۲۶۴#پارت_ 

 

 

امشااا  یم ت ر ایزجاسااات کم تو برای دیدن  ٬برساااا :میدوبن 

 .  خییل مشماق 
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  هزوز هم بم کزجکاواتم ت اه  کرد .م اااااااااااااات  چشاااااااااااااام ها 

همان سمت بود اما توش زد مرموزی کم کزج ل  ها   جا 

د.  ن  خشک کرد  بود  بم  س کزجکاوی ا  دام  مت 

 

 _مزصورت چیم؟

 

ن و مردد شرسید  و او لیوان آبمیو  ا  را در دسا   تامطمی 

چرخاتد.ل م ی لیوان را بم ل  پاییا  چ ااااااا اتد و همزمان با 

بم ی آرا  کم با تو  اتگشااااااااااااااات  دتم ی اشاااااااااااااااار  ا  بم برصن

 لیوان وارد کرد با ل  زدی خب ثاتم گ ت: 

 

 برسا :تمیدوتم...ی  ن باید بزت نشون  بد ؟

 

خ اااااا ک و آشاااااا مم چزر  در هم کشااااااید .دساااااامم شو  از آت م 

خود  مموجز  باشاااااااااااااام بم ساااااااااااااامت لیوان آبمیو  ا  رتت.با 

وجود ایز ااام برساااااااااااااااااا  هزوز  را خاااا  تزد  بود اماااا ل   
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جاتم اتداخمم بود و  اه  اتاااااااااااطراب بمخجی  جمالت کوت

ن هم باخ  خشک شدن ا ونم شد  بود.   همی 

 

لیوان را برداشااااااااااااااامم و بااا توشااااااااااااااایاادن مباادار تاام چزاادان  یم از 

ت اااااااهم را مجااااااددا باااااام چزر  ا  دوخمم و بااااااا ل  ن ٬آبمیو 

 خ  ک تزی  زد : 

 

_برساااااااااااااااااااا  م   و ااااااااااااااا اااام ای  بااااازی هااااای م ااااااااااااااا ر  ت رو 

بن یا تم؟ ن  تدار . را مت 

 

شاتجا  بم سااااااااااااااامت م  چرخید و خت   خت   ت اهم ت اه  

کرد.در آن ل صم میموان ااااامم ق ااااام ب ور  کم چشااااام ها   

دتد.قد  بم کرتم برداشاات و با تزدیک تر  ن ارت برا مت  از شر

 شدن بم م  اتدی بم سممم خم شد و گ ت: 
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ی کم مزمصرشر رو بزت ٬برسااااااااااااااا :باشاااااااااااااام ن بازی بک بازی...چت 

 مید . 

 

ت  آه اااااااامم خزدید.با قد  هاب  کوتا  و ب د در ادامم ی  ر 

و  اااااابور مرا دور زد و در تزایت پشاااااات ش  ا  ااااااماد.تا اااااا م 

مان  اال تبرن ا بم  اااااااااااااا ر رسااااااااااااااید  بود. الت ا  اااااااااااااامادتمان 

جوری بود کاام اگر او اتاادی ش  را خم می رد میموان ااااااااااااااامم 

 چاتم ا  را روی ششاتم ا  بگذارد. 

 

 گرن ااان گت   شاااااااااااااااااد  بود.شگی
جاام ای کاام شگیجاام ی خ یفن

همزمان تما  ش  را بم ساامت دایعن مرگ اری می شاااتد و م  

دلی   را تمیدان اااامم.تاخودآ ا  دساااامم را بم ق  اااام ی ساااا زم 

ا  برد  و با مشاات کوبیدن بم ساا زم ا  تال  کرد  تا را  سااد 

شاااااااااااد  ی ت س هایم را باز کزم.چم بالب  داشااااااااااات بر ش    

 آمد؟چم مرام شد  بود؟
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 تبطم ت ا  ک  خزان.  برسا :خوب بم اون

 

 ااااااااااااااااااااادا   از تزدیاااااااک ترن  تاااااااا ااااااااااااااا ااااااام در گو  راسااااااااااااااامم 

شیچید.آه ااااااااااااامم و بی ا  ش ب زد کرد  و با ت ایه تار و ب ار 

گرتمم م اااات  چشاااام ها   را دت ا  کرد .ت اهم در تزایت بم 

ن چزر  در هم کشااااااااااااااایااد  و  ن و پاادر  خمم شااااااااااااااااد.تااامطمی  مزی 

 ااات  اشاااار  ی چشااام هایم را تزگ تر کرد  تا بزت  ببیزم.چرا م

 برسا  بم آن دو ت ر خمم موشد؟

 

برسااا :یادت میاد چزد وقت شو  یم سااوا  ازت شرسااید  کم 

خییل خ ااااااااااااااا اااتواات کرد؟ازت شرسااااااااااااااایااد  کاام آزاد دلیاال لرز  

دسااااااااااااااااات هااات رو میاادوتاام یااا تاام؟تو هم بااا خ ااااااااااااااا اااتواات از  

شرسااااااایدی کم ی دلیل لرز  دسااااااات هات رو بزم گ مم.یادتم 

 مگم تم؟
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رتمم بود. س دایعن مرگ اری کم تما  شگیجم ا  شاااااااااااااااادت گ

وجود  را ترا گرتماام بود از ا ونم تااا تو  اتگشاااااااااااااااماااتم را آت  

د.  ن  مت 

بم یاد داشااااااامم.تک تک جمالب  کم آن روز میاتمان رد و بد  

.اما ایز م چرا ب د از ای  همم شاااااااااااااد  بودتد را بم یاد داشااااااااااااامم

وقت برسااااا  امشاااا  دوبار  ای  موتااااوع را شو  کشااااید  بود 

 م خجی  بود. برای

 

برسا :اون روز بزم گ    آد  های اکراتت خادت تدارن کم 

 و داسااااااااااامان زتدگیت رو برای غرن م هاب  مثل م  
ن دور  بی ی 

.مزم گ مم کم ظاهرا ایا ار از دساااات ی وشااااون در  ن ت رن  کین

 رتمم.ایزارو هم یادتم مگم تم؟

 

 باز و . ااااااامم کرد  و با  ااااااداب  دورگم 
پ   هایم را بم سااااااا   

 د : غرن
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 _می وای با ای   را ها بم کجا برش برسا ؟

 

 ااااادای خزد  ی آرام  دوبار  در گوشااااام شیچید.دساااااا  بم 

سمت شاتم ا  آمد و اتگشت اشار  ا  بم سمت تبطم ای 

 از روبرونمان نشاتم رتت. 

 

برسااااااااااااااااااااااا :می وا  در  بااااااات یااااااام لط  بزرگ اتجاااااااا  باااااااد  

ای رازهااااااااخاازان.ماایاا ااوا  اون آد  کاااااااام دور  اتااماااااااااد  و دار  

تاادگیاات رو باام غرن اام هاااب  مثاال م  میگاام رو بزاات نشاااااااااااااااون ز 

 بد . 

 

و ب د برای ل صم ای ساا وت کرد.سا وت کرد و با سا وت  

وادار  کرد تا چشاااااااااااااام های غ ار گرتمم ا  را باز کزم و م ااااااااااااات  

اشااااااااااااار  ا  را دت ا  کرد .و در همان ل صم بود کم جم م ی 

دن د آمترو  آخر  مثل یک تت  از چ م ی  مان رها شااااااد و با 

ن شرتاب کرد.   در ق  م مرا از آسمان ه مم بم زمی 
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برساااا :اوتجا...درسااات مبابل چشااام هات یم زن ا  اااماد  کم 

تما  خمرت ساااااایم ا  رو روی زتدگیت ا  ااااااس کردی.زبن 

تما  ٬کم خوشااااااااااااااا     کم سااااااااااااااازم تو و مادرت بود  رو دزدید

روناااااهااااا و آرزوهااااای کودکیاااات رو دزدیااااد و  اااااال امروز کزااااار 

توی قاب خوش     ا  ماد  کم  ش تو بود .و  تییلت و پدر 

اون زن دقیبا همون آدمیم کم راز بزرگ زتدگیت رو بم غرن م 

 ای مثل م  گ مم. 

 

 ۲۶۵#پارت_ 

 

 

تااامااااااااا  دتااایااااااااا در  ااااااااا  چااارخااایاااااااادن دور ش  باااود. اااااااااااااااااااااادای 

 ااااااااااااادای خزد  های تییل...تما  ٬ ااااااااااااادای مزمان ها٬موزنک

سیدتد. تصر بم   داهای دتیا  اال برایم گزگ و تام زو   مت 
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چشااااااام هایم تززا روی یک تبطم خت   ماتد  بودتد.روی زبن 

کم کزار تییل و پدر  ا  ااااااااااااااماد  بود و شخو  و خوشاااااااااااااا ا  

می زدید.زبن کم دیدن خزدیدن  باخ  جوشااایدن خون در 

 . ن  رگ هایم موشد...مزی 

 

 الم خوب تبود.تمیدان مم بم ی  ار  چم مرام شد  بود کم 

ن ر  میدید .موسک از ا  اااااسااااات تااااد و  ارتا ا چزات ار همم چت 

تااااااااااااااااااباااااااااااااااااایااااااااااااااااااو تاااااااااااااااااامااااااااااااااااااا  وجااااااااااااااااااود  را شاااااااااااااااااار کااااااااااااااااارد  

... ٬غم٬تشوی ٬گیجک ٬ت رت٬بود.خشم
گ
 آش مش

 

نات روشااااااااااااااا  بام جااِن ات اار   را هاای برسااااااااااااااااا  مثاال یاک کتک

وکم ماتد  بود اتماد   باروب  کم برای سااااااااااا  ها در وجود  مت 

 بود و  اال مرا در مرز ات جار قرار داد  بود. 

 

ن پس  ار م ن زنر ش او بود.او گذشااااااامم ی مرا بود. زی  ..همم چت 

برای آد  کاام هیا ارت اایط باام م  تاداشاااااااااااااااات ٬برای برسااااااااااااااااا 
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ت رن  کرد  بود.با وجود آت م خوب میدان ااااااااااااااات م  تا چم 

ن گذشامم ا    اااسام اما باز هم  اتداز  روی م فن تگم داشای 

ای  جرات را بم خود  داد  بود تا دهان باز کزد و داسااااااااااامان 

 
گ
 برسا  ت رن  کزد.  برایمرا زتدی

 

داغ کرد  بود .ات ار کم تما  وجود  روی آت  بود.خشااااااام و 

ت رت جوری تما  ق  م را شر کرد  بود کم ات ار دیگر اخمیاری 

ی کاام می واسااااااااااااااامم ای  بود کاام  ن از خود  تااداشااااااااااااااامم.تمااا  چت 

ن  م م ور شااااااااو  و  هماتجا و در همان ل صم بم ساااااااامت مزی 

م ر تمواتد از جا   دیگ   کمجوری زنر مشااااااااااااااات و لمد بگت 

 ب زد شود. 

 

.آمد  بم خود  کم آمد  برساااااااااااااااا  دیگر کزار  تا  اااااااااااااااماد  بود 

مرا ایزطور دیواتااام کرد  بود و ب اااد ٬زهر  را رن مااام بود٬بود

هم راه  را کشاااااااااید  بود و رتمم بود.ات ار کم تما  خواسااااااااامم 

ا  از ابماادا ای  بود کاام مرا بزم برنزد و ب ااد هم بااا دتیاااب  از 

  
گ
 رهایم کزد.مرد  خو ن  و التش

گ
 آش مش
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ت ا  ب ارگرتمم و تار  را بم اکراا چرخاتد . اال دیگر کیساا 

شگر  رق ااایدن تبود.همم هیجان زد  ش جا شاااان نشااا ااامم 

بودتد و مزمصراتم بم تییل چشااااااام دوخمم بودتد تا شااااااامع ها را 

د.   توت کزد و کی   را بتک

 

تماااا   زم. ر میدر یاااک ل صااام دیگر ت زمیاااد  کااام دار  چااام  اااا

اخمیار و اراد  ا  را از دساااات داد .گوب  کم رو م از ج اااامم 

شرواز کرد و جااااا   را باااام یااااک روح دیواتاااام داد.لیوان خااااایل 

ن کوبید  و سااااپس شو  از آت م کیساااا  آبمیو  را م کم بم زمی 

تر اات کزد ت اه  را بم سااممم بچرخاتد با قد  هاب  شنااااع 

ی کم٬و ب زد ن ن  اما بک ت اد  بم ساامت مت  ار  ا  ااماد   کزمزی 

 بود  م م ور شد  و با  دای ب زدی ترناد کشید : 

 

 _تو سر می وای از جون م ؟سر می وای از جوتم؟
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 ااااااااادای ترناد  بم ی  ار   ااااااااادای خزد  ها را خامو  کرد و 

 ت ا  مبزوت و مم ج  همم را بم سممم چرخاتد. 

ن مموق  شاااااااااااااااادتد.مبابل ت ا   قد  هایم شاتجا  تزدیک مت 

ن  شاااااااااو  زد  ی  و پدر  دسااااااااات هایم را م کم روی تییل٬مزی 

 کوبید  و با  داب  ب زدتر ترناد کشید : 
ن  مت 

 

؟برای سر مثااااال ب ماااااک  ن _تو سر می وای از جون م  مزی 

 م ؟چرا؟
گ
 سایم اتداخ   روی زتدی

 

ن  امال  ساااااااااااا وت مرگ اری بم تضااااااااااااا  کم رما شااااااااااااد  بود.مزی 

سااااید.آتبدر از رتمار  غات م د کم ت  شااااد  بو شااااوکم بم تصر مت 

توان پ   زدن تداشت.تززا هماتجا ا  ماد  بود و مات     

 و مبزوت بم م  خت   شد  بود. 

تییل هم ت اوت چزدابن با او تداشااااااااااااااات.تززا ت اوت  ای  بود 

ن االن  هم از اشاااااااااک شر شاااااااااد  بودتد و  کم چشااااااااامان  همی 

 چاتم ا  از ب و می رزند. 
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 تییل:آبجک خزان...سر شد ؟

 

ر تضااااااااااااااااااا را در هم  وت مرگ اااالرزان  سااااااااااااااا  اااااااااااااااااادای آرا  و 

شاااا  اااات.ت اهم از روی  ااااورت  چرخید و ایا ار روی پدر  

ثابت ماتد.اقیاتوش از تاباوری و تگرابن در چشاااااااااااامان  موز 

د.تگران  الم بود؟ اال؟ اال کم دیگر بم دلواپیسااااااااااااااا ا   ن مت 

تیازی تداشااااااااااااااامم؟ اال کم دیگر ساااااااااااااااا  ها بود کم  ار از  ار  

 گذشمم بود؟

 

:خ ن  م؟. الت خوبزان جان.. مزی 

 

 ااااااااااااااادا   بم اتکار در هم رن مم ا  پایان داد و  واس شرت 

شااد  ا  را دوبار  جمع خود  کرد.ت ا  خشاامگیزم را مجددا 

ن اتگشاااات اشااااار  ا  بم  بم سااااما  چرخاتد  و با نشاااااتم گرتی 

 سما  غرند : 
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_بااام م  تگو خزان جاااان.برای م  ادای آد  هاااای خوب رو 

ن آد  خوبک درتیار.چون تو ا ال  .ا ال آد  خوبک تو    مزی 

 .  تو   

 

سااااااااااااااازگی ن دساااااااااااااااااااات هااااااای مرداتاااااام ای کاااااام روی بااااااازوهااااااایم 

ا  ااااااااسااااااشااااااان کرد  وادار  کردتد تا بم تاچار قد  بم خب  

.با خ اااااااااااا اتوت ش  را چرخاتد  و بم پشاااااااااااات ش  ت ا  بردار 

کرد .با دیدن تراز کم س ت و م کم بازوهایم را تگم داشمم 

م کم باام بااازوهاایم خباا  ب شااااااااااااااااد د تااا مرا بود و تال  می ر 

 تکابن داد  و او را بم سمت خب  هل داد . 

 

 _ولم ک  تراز. 
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 التم دوبار  قد  بم ج و گذاشاااااااااات و دساااااااااات ها   را دراز 

کرد تا مرا بم سااااااااااامت خود  ب شاااااااااااد.اما ایا ار هم تایجم ی 

  ار  هل داد  شدن  بم سمت خب  بود. 

 

 ۲۶۶#پارت_ 

 

 

ن چت اهم را مجددا بم  ا ت رت ترناد رخاتد  و بسااااااااااااااامت مزی 

 کشید : 

 

_سااااایم ی ت  اااات رو از زمابن کم تبط یم بچم ی  م ساااا  و 

ساااااا  بود  روی زتدگیم ا  ااااااس کرد .وق   مادر  مرد مثل 

 کاام  ش ماادر  
گ
 ت  اات بااار .زتادی

گ
یاام ب مااک اتمااادی رو زتاادی

 کام  ش م  بود رو دو دسااااااااااااااا   تبدیم 
گ
بود رو دزدیادی زتادی

ت کردی.تماااااااا جووتیم رو جووبن و تو   ساااااااااااااااااااااا  هاااااااای دخت 
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دزدیااااادی..س تبود؟دیگااااام سر می وای از جوتم؟دیگااااام سر 

ی ؟ها؟  موتد  برا  کم ب وای از  بگت 

 

 ااااااااااااااااادای شا شا هاااا و تجواهاااا  ااااال تماااا  تضاااااااااااااااااا را شر کرد  

ن ت و ت اهم می رد.تییل  ن شااوکم و تاباور اشااک مت  بود.مزی 

د.پدر  تگران و تارا ت بم ن چزر  ا   با  اااااااااااااااادای ب زد هش مت 

بود.تراز تال  می رد تااااا مرا خباااا  ب شااااااااااااااااااد و ت   ماااااتااااد  خ

برسااااااااااااااااا ...برسااااااااااااااااا  کام خبا  تر از همام ا  اااااااااااااااماد  بود و با 

ور و شر از رتااااااااایت تما یساااااااار کم در ا  رت دادن  ل  زدی شر

 بود را تماشا می رد. 

 

 الم هر ل صم بدتر موشد.تما  اخمیار و اراد  ا  را از دست 

 هموشاااااااااااااااام   تبود.خودِ م دیگر خودداد  بود .ا اااااااااااااااال ات ااار کاا

 آرامم رتمم بود و جا   را بم یک دخت  دیواتم داد  بود. 
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پدر  شاتجا  دیگر خب  ا  ااااااااااااااامادن را  اااااااااااااااالح تدید.قد  

ج وتر گذاشااااااااااااات و با دراز کردن دساااااااااااااا  بم سااااااااااااامت بازونم 

تال  کرد تا مرا بم سااااااااااامت خود  ب شاااااااااااد.اما شو  از آت م 

خباا  ت خود  را     اتگشاااااااااااااااا  باام باادتم ب ور  باام شخاا

 و با خت   شدن بم چزر  ا  ترناد زد : کشید  

 

_تیا ج و...تو یم ت ر ا اااااااااااال جرات ج و اومدن رو بم خودت 

تاااد  بزم  خاااان چون تو هم درسااااااااااااااااات بااام اتاااداز  ی ای  زن 

اااااااااااااای.بی ودی هم ج وی ای  آد  هااااااا برای م  ادای  مبصا

پدرهای مزربون و تگران رو در تیار چون تبط مزم کم ذات 

 وشزاسم. یع تو رو مواق

 

ک  دسااااااامم را م کم بم ت ت سااااااا زم ا  کوبید  و با  اااااااداب  

 ب زدتر ترناد کشید : 

 

 _تبط مزم کم موشزاسمت بزم  بزاور. 
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  دای تراز از تا  م ای تزدیک گو  هایم را شر کرد. 

 

تراز:خزان  اتیم دیگم. الت خوب تو ااااااااااااااات تمی زیم داری 

.بیا برنم. 
گ
 سر میش

 

ر  بم ساااااااااامت یم را دوبا اااااااااات  چشاااااااااام هابک توجم بم  رت  م

ن چرخاتد  و غرند :   مزی 

 

ن جااااا    ٬دا مرگ کردن مااااادر ٬_خراب کردن زتاااادگیم گرتی 

؟  م ن
گ
 .س تبود کم االن هزوز  دت ا  خراب کردن زتدی

 

دسااات های لرزاتم را باالتر آورد  و با تگم داشاااماشاااان مبابل 

  ورتم ادامم داد : 
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جالبیم کم رات ق م ی _دلیل لرزندن ای  دست ها ایزبدر ب

؟باااااام بالب  کاااااام 
بن ن هرجااااااا موشااااااااااااااای ن درموردشاااااااااااااااون  را مت 

؟آر ؟  شوهرت ش  اورد  اتم ار می  ن

 

س وت شر از بزا  شاتجا  ش  مم شد.هماتطور کم گرنم 

می رد دست ها   را مبابل ل  ها   بم ی دیگر ق ل کرد 

 و با  دای لرزابن گ ت: 

 

:خزان جااان ب اادا داری  ن .م  هیا  اامزی  اری اشاااااااااااااااا ااا  می  ن

تدار  یم خار بم پاهای تو بر  قربوتت  ت رد .م      کاقت

هموتباادر ٬بر .باااور ک  تو برای م  مثااال دخت  خود  خونزی

 کم تییل رو دوست دار  تو رو هم... 

 

جم م ا  با ترناد ب زدی کم از  زجر  ا  آزاد شااد تیمم تما  

 ماتد. 
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  رو.تو م  رو بم اتداز  _تمو  ک  ای  دروغ های م اااااا ر  ت

ت دوساات داری؟ت وب  کم وجودت باخ  شااد مادر  ی دخت 

هیچوقت رتگ خشاااااااااش و م  ت شاااااااااوهر  رو تبیزم؟چطور 

 اوتباادر وقیح و بک چشااااااااااااااام و رو باااشر کاام خودت رو 
میموبن

؟چطور روت موشااااااااام توی چشاااااااااما  ز   جای مادر م  بدوبن

؟ ن  و ایزجوری ا مش ترتم ک ن مزی 
 بزبن

 

 زااد ت خ و شر از پاادر  چرخاااتااد  و بااا ل  ت اااهم را باام ساااااااااااااااماات

 ادامم داد : دردی 

 

.هیچوقااات م   _    تو هم هیچوقااات دوسااااااااااااااامم تاااداشااااااااااااااا  

ی کم از گوشاااااااااااااااات و خون خودت بود رو دوساااااااااااااااات ٬رو دخت 

.تززا کیساااااااااااا کم توی ای  دتیا واق ا م  رو دوساااااااااااات  تداشاااااااااااا  

.تو مادر  رو  داشاااااااااااااااات مادر  بود اما تو اون رو هم از  گرت  

 تولد دخت  تاتایت بموبن ایزجا توی مزموبن کشااااااااااااا   تا امروز 

ی و کز ار زبن کم خاشااااااابیسااااااار با  ااااااا   و براشاااااااون جشااااااا  بگت 

.باید خییل خوش ا  باشر مگم تم؟  ل  زد بزبن
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 اااااااااااااااااادایم در اتمزاااای جم ااام ا  لرزناااد و خاااامو  شااااااااااااااااااد.دلم 

می واساااااااااااااااات بااا  اااااااااااااااادای ب زااد گرناام کزم و هش هش بزتم.اماا 

ن را از  یاد برد  بود .و  ات ااااااوس کم سااااااا  ها بود اشااااااک رن ی 

ردن شااااد  بود ب و دردتا  کم بم تایجم ی ای  از یاد ب  اال 

 ا ونم چزگ اتداخمم بود اما ش  مم تموشد. 

 

 ۲۶۷#پارت_ 

 

 

 

ت س کشیدن برایم دشوار شد  بود.دست هایم باال رتمزد تا 

میااان موهاای شریشاااااااااااااااااتم مشاااااااااااااااات شاااااااااااااااوتااد.ت ااهم بام اکراا 

شزن  و ٬مچرخیااااااااد.تمااااااااا  ت ااااااااا  هااااااااا روی م  بودتااااااااد.تر 

 می رد. م های تک ت شان بیداد قضاوت از چش
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بک ت ااااد  و گیج اتااادی ت و ت و خورد .بااام موهاااایم م کم تر 

 چزگ اتداخمم و با  دای ت یفن زنرل  تجوا کرد : 

 

 _از هممون ممز ر .از تک ت مون ممز ر . 

 

د  و دوبار   دتدان هایم را با  ر  و ت رت روی ی دیگر ترر

ن چرخی م پارچم ی د  و ساااااااااپس در یک ل صم ببم سااااااااامت مت 

ی ساااااااااا ید  ن  کم زنر خرواری از وسااااااااااایل شززان ماتد   رومت 
گ
رتش

بود چزگ اتداخمم و همزمان با کشاااااایدن  با  اااااادای ب زدی 

 ترناد کشید : 

 

_ ااااالم از تااااک ت مون بزم می ور .خاااادا ل زامون کزاااام.خاااادا 

.خاااادا  ن ل زامون کزاااام کاااام م  رو باااام ای   ااااا  و روز اتااااداخمی 

 و تابود کردی . م کم ایزجوری زتدگیم ر ل زامون کز
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کیک بزرگ تییل بم اتضاااما  تما  وسااااایل و .شااااباب هاب  کم 

ی روی  ن ن چید  شااااااااد  بودتد با کشااااااااید  شاااااااادن رو مت  روی مت 

ن ساابوط کردتد و  اادای مزی  شاا  ااماشااان برای ثاتیم  زمی 

 ای تما  باغ را شر کرد. 

 

ن  دو دسااا   تییل با  ااادای ب زد جی  کشاااید و گرنم کرد و مزی 

ت و تراز ای همزمم ی جم یت باال رتبر ش خود  زد. د

با   بم کردن دسااات ها   دور بدتم مرا بم اج ار بم سااامت 

خب  کشاااااتد.هماتطور کم از جم یت دور و دور تر موشااااد  

 با  دای ب زدی ترناد زد : 

 

ند.موشاااازوند سر می م؟هممون  _از م  و زتدگیم تا اااا م بگت 

 کزید.   گورتون رو از زتدگیم ام

 

ن دساااااااااا ن   را روی ق    گذدید  کم مزی  اشااااااااات و روی زمی 

اتمااااد و دیاااد  کااام پااادر  و تییل چطور باااا تگرابن باام ساااااااااااااااما  
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هجو  بردتاااااد. اااااااااااااااااااادای ب زاااااد خمو و زن خمونم کااااام تراز را 

م ااااکااا  قرار میاااداتاااد تاااا بااام  م شاااااااااااااااااان برود از جااااب  میاااان 

 جم یت بم گوشم رسید. 

 

 رها کرد.ماتد  بود کم مرا تراز م ما ل و  التم ا  ماد و مرا 

 م بم سمت جم یت بدود و بم آن بم ماشیا  برساتد یا ایز

 ها  مک کزد. 

 ا  م  هم ت رن  چزدابن تداشاات.تما  قدرتم را از دساات 

داد  بود  و  بیبما دیگر تمیموان ااااااااااااااامم روی پاهایم بماتم و 

 الت تزوع شاااااااادیدی کم گرن ان گت   شااااااااد  بود هم  مش بم 

 . وت یمم تمی رد 

کاااااام در آن ل صاااااام تبط دلم آتباااااادر گیج و خ اااااااااااااااماااااام بود   

می واسااات چشااام هایم را ببزد  و تا آخرن  روز دتیا بازشاااان 

 ت زم. 

 

سوتم  خوتم.تو برو بم خاتواد  ت  مک ک .   آزاد:م  مت 
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شایدن  دای آزاد از میان تما   داهای آزاردهزد  ای کم 

را باز  دتیایم را شر کرد  بود باخ  شاااد تا آه ااامم چشااام هایم

  در کزار تراز ا  اااااااااااماد  بود کزم و ت اه  کزم. 
گ
و با اخم بزری

کم میان ابروها   خودتماب  می رد تگران و دلواپس بم م  

 چشم دوخمم بود. 

 

ل  هایم با دیدن  بک اخمیار بم خزد  ای آرا  باز شاااااااااااادتد و 

دسااااااااااات هایم بم ساااااااااااما  دراز شااااااااااادتد.اما تراز با م کم تگم 

 بم سمت او سبوط کزم. داشازم اجاز  تداد تا 

 

م . ز:الترا  ز  ت رد .خود  میتک

 

بااااااااا ل  ن  التاااااااام و لج ااااااااازاتاااااااام گ اااااااات و آزاد قااااااااد  ج وتر 

گذاشاااااات.دساااااات ها   را آه اااااامم بم ساااااامت م  دراز کرد و 

 هماتطور کم آه مم از بازوهای تراز جدایم می رد گ ت: 

 .  1472



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

 

آزاد:االن وقات لج ازی تو اااااااااااااااات تراز.خاتواد  ت بزات تیاز 

رو  اا یح و سااالم .تگران ت ا  م  خزان شااوندارن برو  م 

سوتم خ  وتم. مت 

 

وع بااام جونااادن شوساااااااااااااااااات ل    تراز آشااااااااااااااا مااام و خ ااااااااااااااا ک شر

کرد.ماتد  بود کم باید چکار کزد.از یک کرا غرور  اجاز  

تمیداد کم مرا بم آزاد . پارد.و از کرا دیگر شایدن  دای 

 بک وق م ی پدر و مادر  در دورایه قرار  داد  بود. 

 

از  ر  کشاااااااااید و با  ا  ت ااااااااامیم  را گرتت.ت س شر شاتج

دتم بم دساااااات های آزاد با ل  ن خ اااااا ک رها ک ردن م  و سااااااتر

 گ ت: 

 

 تراز: واست بز  باشم.  یح و سالم برسون  خوتم. 
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 . ای  را گ ت و ب د با خج م بم سمت جم یت دوند 

آزاد در جوا.  آه ااااااااامم شی بم نشااااااااااتم ی تایید تکان داد و 

. اادای آغوشاا  گرتت و م کم تگزم داشااتسااپس مرا در 

ترن  تبطااااام ی دتیاااااا در گو  هاااااایم آرام  ات اااااار کااااام از دور 

 شیچید. 

 

آزاد:خزان؟ ااااااااااااااادای م  رو موشااااااااااااااازوی؟میموبن روی پاهات 

؟  بموبن

 

 بود  کاااااام بمواتم جوابک باااااام 
بک ت اااااااد  تر و بک  ااااااا  از آبن

سااااااااااوال  بدهم.دساااااااااات هایم را دور گردن  قالب کرد  و با 

را  ورتم در گودی گردن  چشااااااااااااااام هااااااایمشززااااااان کردن  ااااااااااااااا

  در رنم هایم ل  زد کوچش . اااااااامم.شیچیدن خطر ت س گت  

 روی ل  هایم آورد. 
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ن کزد  شاااااااااااد  و ٬ثاتیم ای ب د درسااااااااااات مثل یک شر  ا  از زمی 

روی دسااااااااااااااااات هاااای آزاد م  ش مااااتاااد .باااا قاااد  هااااب  ب زاااد از 

جم یاات تااا ااااااااااااااا اام گرتاات و باام ساااااااااااااااماات در خروسک خمااارت 

  رکت کرد. 

ن با هر ق وارها آرا  و آرا  تر  ااااادای داد و ه٬د  تا ااااا م گرتی 

 در تزایت شاتجا  تما   داها خامو  شدتد.  موشد و 

ی ت زمید .... ٬و ب د از آن ن  دیگر هیا چت 

 

 ۲۶۸#پارت_ 

 

 

چشااام هایم را کم باز کرد  خود  را درون اتاقم و روی ت ت 

خوابم شیاااادا کرد .خ اااااااااااااااماااام و گیج چزاااادباااااری پ اااا  زد  و بااااا 

ا ت رن  درسااا   از چرخاتدن آرا  ش  بم اکراا تال  کرد ت

 م. زمان و مکان شیدا کز
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ی کم بم یاد داشااااااااااااااامم ای  بود کم تراز مرا بم آزاد  ن آخرن  چت 

د  بود تا بم خاتم برساااااااااااااااتد .اما  اال تک و تززا در ای   سااااااااااااااتر

 اتاا بود  و آزاد کزار  تبود. 

 

ن شاااااااااااااااااااد .گرمم بود رد شد٬باااام سااااااااااااااا    روی ت اااات تیم خت 

خشاااااااااااک و دردتاکم شااااااااااادیدی گرن ان گت   شاااااااااااد  بود و ا وی 

د کشااااااااااید  بود  کم ا  اااااااااااس می رد  آزار  میداد.آتبدر ترنا

 تارهای  وب  ا  آسو  دید  اتد. 

 

ت ا  خ ااااااااااااااامم و تار  را دوبار  بم اکراا چرخاتد .چراغ های 

اتاا خامو  بودتد اما توری کم از ساااااااامت سااااااااال  بم چشااااااام 

 ی روش  کرد  بود. می ورد تضای اتاا را اتد 

 

 داشااااامم. 
گ
م ت ا  کرد .هزوز  التم بم ل اس هایا  ااااااس خ ش

هم ل ااااس هاااای مزماااابن را بااام ت  داشااااااااااااااامم.    ک   هاااای 

 پاشزم ب زد  هم هزوز بم پاهایم چ بید  بودتد. 

 .  1476



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

 

ش  را باام هاادبورد ت اات چ ااااااااااااااا اااتاد  و بااا تکااان دادن پااهاایم 

 بک تاید  بود.  .اما تالشمتال  کرد  تا ک   هایم را دربیاور 

 

بم هایم را وهایم ترو برد  و شااااااااااااااابیاتگشااااااااااااااات هایم را میان م

د  تااا ب کاام بمواتم اتاادی از شدردی کاام در ااا   اااااااااااااار م کم ترا

ممالشر کردن م ز  بود بکاااهم.ش  آتباادر درد داشاااااااااااااااات کاام 

گااااااوب  د  تاااااا اااااار هااااااماااااازمااااااااان بااااااااا چااااااماااااااااا باااااااام ش  کااااااوبااااایااااااااد  

ایزطور بودتااااد.تمی زمیااااد  چاااام بالب  بر ش  آمااااد  بود کاااام 

  الم را دگرگون کرد  بود. 

 

م خوردن ظرا و ظروا ها کم از سمت دای برهشایدن  

خاتم بم گوشاااااااااااام رسااااااااااااید باخ  شااااااااااااد تا ب زمم کم تززا  ن آشااااااااااااتر

تو ااااااااااااامم.ت اهم را بم سااااااااااااامت درز باز اتاا چرخاتد  و با ش  

 کشیدن بم داخل سال  با  دای ت یفن گ مم: 
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؟  _آزاد؟توب 

 

د  هاب  کم بم سااااامت اتاا ل صاب  کو  کشاااااید تا  ااااادای ق

و  هایم بویچد.با خیایل آسااااااااود  از کشااااااااید  موشاااااااادتد در گ

زایم تگذاشاااااااامم بود ت س را    کشاااااااااید  و دوبار  بم ایز م تز

هااادبورد ت ااات ت یااام زد  و ت اااا  مزمصر  را بااام در دوخمم تاااا 

 قاما  در چزارچوب ظاهر شود. 

 

دقیبااااام ای ب اااااد قاااااد  هاااااا   در آسااااااااااااااامااااااتااااام ی در مموق  

ایل کم یک لیوان آب در دسااااات داشااااات و ل  زد شااااادتد.در 

وب در وچش روی لاا  هااا   خودتماااب  می رد باام چزااارچک

 ت یم زد و با ل   مالییم شرسید: 

 

 آزاد:بیدار شدی؟
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زباتم را روی ل  های خشااکم کشااید  و با  اادای تاا ی  و 

 آرا  تجوا کرد : 

 

 .  _ت ر کرد  رت  

 

را از ل  زاااااد روی لااااا  هاااااا   شررتاااااگ تر شااااااااااااااااااااد.ت یااااام ا  

  بم سااااااااااااااامت چزارچوب گرتت و با ساااااااااااااااوا دادن قد  ها 

قیش و دلواپ اا  را آه اامم ل م ی ت ت نشاا اات.ت ا  د٬ج و

 بم  ورتم دوخت و پس از ثاتیم ای س وت جواب داد: 

 

ی؟  آزاد:تمیمون مم با ای   ا  و وتع تززات بذار .بزت 

 

 ۲۶۹#پارت_ 
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ت اهم را بم لیوان آب توی دسااااااااااااااا  دوخمم و آه اااااااااااااامم ل  

 زد : 

 

 _تشزمم. 

 

ممم تکان داد و لیوان را بم سااااااااااااا تورا شی بم نشااااااااااااااتم ی تایید 

گرتت.م  اما خ مم تر و بک  ا  تر  از آبن بود  کم ب واهم 

    یک لیوان بم دساااااااااااااااات بگت  .بزابرای  تززا ش  را ج وتر 

برد  و با زبان بک زبابن از او خواساامم تا ل م ی لیوان را بم ل  

 هایم بچ  اتد. 

 

ل    نشااان  ار  آشااکارا باخ  بم خزد  اتمادن  شااد اما م ا

گردتم قرار داد و با   تداد.یش از دساااااااات ها   را آرا   پشاااااااات

دساااااااات دیگر  لیوان را بم ل  هایم چ اااااااا اتد و  مکم کرد تا 

اتاااادی از مااااایع خزااااک داخاااال لیوان بزوشااااااااااااااام و ب ااااد لیوان را 

 مجددا از ل  هایم جدا کرد و کزاری گذاشت. 
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ن چشااااااااام آیه کشااااااااای د  و دوبار  بم ت ت ت یم زد  و با . ااااااااای 

 ایم پشااااااات ش  را بم هدبورد چ ااااااا اتد .سااااااا وت سااااااازگی ن ه

 میاتمان برقرار شد  بود. 

 

بااااا وجود ایز اااام چشااااااااااااااام هااااایم . اااااااااااااااماااام بودتااااد امااااا هزوز هم 

میموان مم سزگی ن ت اه  را روی  ورتم ا  اس کزم.ای  

 کشاااااید  و بک آت م چشااااام ها
یم بود کم شاتجا  ت س خمیف 

 را باز کزم گ مم: 

 

.هر سااااااااااو _میدوتم کم االن درمورد ایل کم   چطور ت ر می  ن

س.تارا ت تموشم.   دلت می واد بتر

 

 بدون ل صم ای ت  ل جواب داد: 
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آزاد:ماا  هاایااا جااور خااااااااا  درمااوردت تاا اار تااماایاا اازاام.تاابااط 

ن .شم کم  الت خوبم.   تگراتمم.می وا  مطمی 

 

ی بک اخمیار کزج ل 
ن هایم شااااکل  توشاااا زد ت خ و تم اااا رآمت 

تم تکان داد  و گرتت.دساااااااااااااات هایم را بک هدا دو کرا بد

 گ مم: 

 

 _ الم خالیم.    از ای  بزت  تموشم.مش   تو ت؟

 

جوابم ایا اااار  اااااااااااااااااادای یاااک ت س خمیش و بااام دت اااال  یاااک 

ساااا وت مممد بود.ساااا وب  کم در تزایت وادار  کرد تا چشاااام 

 هایم را باز کزم و ت اهم را بم سمت او بچرخاتم. 

از کوچش کم میان ابروها   خودتماب  می رد نشاااااااااااااااان اخم  

 دلواپیس  بیف  و بم دور از رنا   داشت. 
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ن ...مگم تم؟  _زتدگیم زنادی رقت اتگت 

 

سوالم گر  ی میان ابروها   را شررتگ تر کرد.بدن  را روی 

ن بم م  جواب  ت ت  یم ج وتر کشید و با تزدیک تر نش ی 

 داد: 

 

ن  ؟آزاد:از کدو   را م  چزی   تایجم ای گرت  

 

دزدیدن ت اهم از چشاااامان  آه اااامم بم  رت  خزدید  و با 

 تکان داد .  شی

 

_تیازی بم شاااااااااااااایدن  از زبون تو تو ااااااااااااات.خود  میدوتم کم 

 ایزطور بم تصر میا . 
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و ب د م   کوتایه کرد  شو  از آت م با  ااااااااااادای تااااااااااا ی  

 تری ادامم دهم: 

 

دوسا  تدارن.یم _یم دخت  کم     خاتواد  ی خود  هم 

ی برای از دسااااااات دادن تدار .  ن  کم چت 
 یم آد  دخت 

گ
مگم زتدی

ن تر باشم  ؟میموتم از ای  هم رقت اتگت 

 

 کرد. بیبت دوبار  با بک 
 رتم     خود  را هم خ ااااااااااااااا ابن

 ر یم تما  بم  ورتم سییل کوبید. 

د  و با تکان دادن م کم پاهایم  اااااااااااااار ل  هایم را روی هم ترا

یم را دربیاور .تصاهر می رد  کم  الم تال  کرد  تا ک   ها

لییل برای تارا    تدار .اما  بیبت خوب اساااااااااااااااات و هیا د

یع داشاامم تما   ر  و تارا    ا  را روی ای  بود کم تززا ساا

 پاهایم خایل کزم. 

 

 ۲۷۰#پارت_ 
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 آزاد: تک ک . 

 

 اااااااااااااااادای آرام  وادار  کرد تا دساااااااااااااااات از تکان دادن پاهایم 

ن .مبابل ت ا  مم جبردار    و شرساااااااااااااشاااااااااااااگر  بم سااااااااااااامت پایی 

 اامم و م ماکاتم از پاهایم ت ت خم شااد و ک   هایم را آه

ن اتااداخاات  و ساااااااااااااااپس دوبااار  باام ساااااااااااااااممم در آورد و روی زمی 

برگشااات.با ل  زد کوچک و دلاشااای ن بم چزر  ا  خت   شاااد و 

 گ ت: 

 

آزاد:دوساات داشاامم شاادن یا دوساات داشاامم نشاادن از ساامت 

  تبیساااااااار در اتم ا.شااااااااون خاتواد  ای کم ما هرگز کوچک ترن

ن تمی زم.ای  دتیا شر  تداشاااااایم ما رو خوشااااا  ت یا رقت اتگ ت 

توادگوشاااااون غرا شاااااادن و از آد  هاب  کم توی مشااااااکالت خا

خون بودن مااا بااا آد  هاااب  کاام اسااااااااااااااامشاااااااااااااااون رو خاااتواد  هم
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میذارنم الزمم ی ای  تو ااااااااات کم  مما دوسااااااااااشااااااااون داشااااااااامم 

 باشیم یا از سماشون دوست داشمم .شیم. 

ای  موتااااااااوع کم تو رابطم ی خوبک با خاتواد  ت تداری پس 

ن هم دلم می واد  ازت ن تمو از .برای همی   رقت اتگت 
یم دخت 

ن  رقن رو از زبوتااااااات  ای  آخرن  بااااااااری بااااااااشااااااااااااااااااااام کااااااام چزی 

 موشزو .باشم؟

 

بک آت م  رقن بزتم تززا در سااااااااااااااا وب  مممد بم چشااااااااااااااام های 

جوری ٬مزربان  خت   ماتد .جوری کم ای  مرد مرا می زمید

د باخ  کم مرا   شااااااااازاخت و جوری کم آرا  کردتم را ب د بو 

را پشت ش موشد تا دلم ب واهد ای  دتیا و تما  آد  ها   

بگذار  و همرا  او بم دورترن  تبطم ی جزان س ر کزم.جاب  

 کم هیچ یس جز م  و او وجود تداشمم باشد. 

 

م لاا  هااایم امااا در تزااایاات باام خزااد  ای آرا  و بک هاادا از ه

 و گیجک هر ثاتیم بوشت  و بوشت  بم و 
گ
جود  باز شدتد.خ مش

 .  1486



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

دن اار ک    چت   موشاااد.پ   هایم را روی هم گذاشااامم و با ترا

 دسمم روی شوشابن ا  گ مم: 

 

ن آقای  _ رتای قشاااااازگت امشاااااا  برای م ز  زنادی ساااااازگیین

 ابمکار. 

 

در جوابم آه ااااااااااااااامم خزدید و شی بم نشااااااااااااااااتم ی تایید تکان 

روی شاااااتم هایم گذاشاااات و با هل دادن داد.دساااات ها   را 

ن گ   ت: مالیمم بم سمت پایی 

 

. ٬آزاد:میدوتم   ب وابک
 خ مم ای.دیگم بزت 

 

بک آت م م ال    از خود  نشااااااااااااااااان دهم با هدایت دساااااااااااااااات 

ن تر برد  و روی ت ت دراز کشید .آتبدر  ها   بدتم را پایی 

خ ااااااامم بود  کم     توابن برای ب زد شااااااادن و ت ونو ل اس 

 هایم هم تداشمم. 
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را  شمو را روی بدتم باالتر کشاااااااااااااااید و ب د ک  دسااااااااااااااات ها  

د تا از روی ت ت ب زد شود.اما ش و  از آت م روی تشک ترر

د دسااااااااااااااامم را دور بااااازوی    باااام کرد  و  ن بمواتااااد از جااااا برخت 

 وادار  کرد  تا ش جا   بماتد. 

 ش چرخاتد و با ابروهاب  باال رتمم مم ج  ت اهم کرد. 

 

ی ا میاز داری؟آزاد:  ن  سر شد ؟بم چت 

 

تم ی م ال ت تکان شرسااااااااید و م  در جوا.  ش  را بم نشااااااااا

 با  دای آرا  بگونم:  داد  شو  از آت م

 

 _شوشم بمون. 

 

 .  1488



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

تاباوراتم چزر  در هم کشاااااااااااااید و پ   زد.درسااااااااااااات ات ار کم از 

ن ت اشد.     ت جم م ای کم شاید  باشد مطمی 

سااااااااااااااامم را دور و م  برای آت ااااااام مطماا  کزم   بااااااام ی د

 بازوی  م کم تر کرد  و قاک اتم تر از ق ل ت رار کرد : 

 

 _امش  ایزجا بمون.جاب  ترو.تمی وا  تززا بموتم. 

 

 کو  کشاااید.دتیاب  از تشاااوی  
تردید  ایا ار ل صاب  بوشااات 

د.اما در تزایت زمابن کم  ن و دو بم شااااش در چشاااامان  موز مت 

نشااااتم ی  پاتشااااری مرا دید ت ااا یم خواهشااام شاااد و شی بم

 تایید تکان داد. 

ن   کزار  بم تاز بدن  را روی ت ت باالتر کشااااااید و با نشاااااا اااااای 

ها   را باالی ش  قرار داد و  ت ت ت یم زد.یش از دسااااااااااااااات

بم دت ال  اتگشااااااااااااااات ها   را تر  و مالیم میان موهایم ُش 

داد.ت اااا  مزرباااان  را باااا ل  زااادی مزرباااان تر بااام چشااااااااااااااامااااتم 

 کرد:   دوخت و با  دای آرا  تجوا 
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 آزاد:جاب  تمت  .را ت ب واب. 

 

ار  ا  دلواپیسااا های دتیا بم ی  و م  گوب  کم سااازگی ن بار تم

از روی شااااتم هایم برداشاامم شاااد  باشااازد شاتجا  پ   هایم 

 را روی هم گذاشمم و ت س آسود  ای کشید . 

 ااااااال کااااام او ایزجااااا کزاااااار  بود دیگر هیا جااااااب  برای ترس و 

دیگر آرام  تما  دتیا را در کزار   دلزر  وجود تداشااااااات. اال 

 داشمم. 

 

تم ا  و گذشااااااااااااات.ت  یش خطر مردا  ت زمید  کم زمان چطور 

م اااااااااااِت خوابم ٬تواز  اتگشااااااااااامان  درسااااااااااات مثل یک الالب  

 کرد  بودتد. 

در ایل کم دتیا و تما  آد  ها و غم و غ ااااااااااااااام ٬و ل صاب  ب د

ها   را از یاد برد  بود  همرا  با  ر ات آرا  اتگشااات های 
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بم آغو ز را ت ترن  خواب تما  ٬رداتم ا  میان موهایمم

 ا  ترو 
گ
 رتمم....  زتدی

 

 ۲۷۱#پارت_ 

 

 

 اااااابح روز ب د با شدردی شاااااادید و  الت تزویع آزاردهزد  

از خواب بیدار شااااااااااد .ک  دساااااااااات هایم را روی شوشااااااااااابن ا  

د  بک اخمیار از 
ن د  و هماتطور کم روی ت ت غ ط مت  اااااااااااااار ترا

تبطاام ی ش  را هاادا گرتماام بود شااااااااااااااااادت دردی کاام تبطاام 

ن   درد مزخرقن از تالید .چم بالب  بر ش  آمد  بود کم با چزی 

 خواب بیدار شد  بود ؟

 

بم ساااااااا    الی پ   های خ اااااااامم ا  را باز کرد  و بم اکراا 

ت ااایه اتااداخمم.تااک و تززااا در اتاااا خود  بود  و ل اااش کاام 

ک   برای مزمابن د شاااااا  شوشااااااید  بود  هزوز هم تزم بود. 
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هایم زنر ت ت اتماد  بودتد و موبای م برخالا هموشم روی 

ن کزار ت ت  خودتماب  تمی رد.  مت 

 

گیج و شدرام چزر  در هم کشااااااااااااااایااااد  و  اااااماااال روی ت اااات 

ی کم بم  ن  اتماد  بود؟آخرن  چت 
نشااااااا ااااااامم.د شااااااا  چم ات اق 

یاااد داشااااااااااااااامم ای  بود کاام باام همرا  تراز باام مزمااابن تولااد تییل 

آن توار ذهزم  امال خایل بود.بم یاد تیم  رتمم بودیم و ب د از 

و ت ت خوابم ش در آورد   آورد  کم چطور دوبار  از اتاقم

ن ل اس هایم بود  و بم یاد تیم آورد  کم چرا شو  از خوابید

 را ت ونو ت رد  بود . 

 

 التم دساااااااااا   بم ا وی خشااااااااااک و سااااااااااوزتاکم کشااااااااااید  و روی 

ن برساااتم.  اما در ثاتیم ای با ت ت چرخید  تا پاهایم را بم زمی 

دیااادن کااات مرداتااام ای کااام بااام تااااز ت ااات آونزان شاااااااااااااااااد  بود 

 م زد. خشک
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ن ش  را روی شااااااااااااتم کج کرد  و دسااااااااااات ج و  مردد و تامطمی 

ن ک    برد  و کت را برداشااااامم.تا جاب  کم میدان ااااامم تراز چزی 

تداشاات.پس ای  کت مرداتم کم ش از اتاا م  در آورد  بود 

 مم  ش بم کم بود؟

 

آ ااا  ش  را  یم ج و برد  و کاات را باام بی ن ا  تزدیااک تاااخود 

ی بک اتداز  آشااااااااااااااازاب  کم بم ی  ار  رنم تر کرد .خطر مرداتم 

زر  را مبابل چشااااااماتم هایم را شر کرد تززا یک اساااااام و یک چ

 آورد...آزاد! 

 

تاباوراتم کت را از  اااااااورتم دور کرد  و پ   زد .کت آزاد در 

 از خاتم ی م  در اتاا م  چکار داشاااااااااااات؟ا ااااااااااااال چطور ش 

 آورد  بود؟آزاد کم هرگز قد  بم خاتم ی م  تگذاشااااااااااااااامم بود 

 پس چطور... 
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سوا  آخر  با پدیدار شدن ت اونر م و و تا واتج مبابل 

چشماتم تیمم تما  باق  ماتد.توار خایل ذهزم آه مم آه مم 

وع بم شر شاادن کرد و خاکراب  کم تراموشااشااان کرد  بود   شر

 بازگشازد. ذر  ذر  بم ذهزم 

 

گیج شااااااااادتم و  م م بم ٬ را های برساااااااااا ٬مزمابن د شااااااااا 

ن  ن مزمااااااابن ٬ترنااااااادهااااااایم٬ را هااااااایم٬مزی  از  ااااااا  ٬بزم رن ی 

و در تزاااااایااااات کزاااااار هم ٬ا آزادبرگشاااااااااااااااازم بااااام خااااااتااااام بااااا٬رتمزم

 خوابیدتمان... 

 

کت بم آرا  از میان اتگشت های یخ زد  ا  رها شد و روی 

ن اتماد.و شااات زد  دسااات هایم را بم  دهاتم کوبید  و از زمی 

روی ت ت ب زد شااد .خدایا م  چکار کرد  بود ؟چکار کرد  

بود ؟چطور تااا آن اتااداز  دیواتاام شاااااااااااااااااد  بود ؟چاام بالب  بر 

 طور اخمیار  را از دست داد  بود ؟ش  آمد  بود کم آت
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ن را دیااد  بود.تمااا  آن ات اااقااات مباااباال  و آزاد...آزاد هماام چت 

 ا  را دید  بودچشاااام های او رت داد  بودتد.دیو 
گ
 بارت ٬اتش

 ا  را دید  بود
گ
 بود. بدب    ا  را دید  ٬و بیچاری

 

خااااااادایاااااااا...خااااااادایاااااااا  ااااااااال باااااااایاااااااد چکاااااااار می رد ؟دیگر چطور 

میموان ااااااااامم ب د از ای  بم چشااااااااام ها   ت ا  کزم و خجالت 

زد  ت اشاااام؟ا اااال دیگر چطور میموان ااامم مبابل چشاااامان  

 ظاهر شو ؟

 

یان موهایم ترو برد  و بک آشاااااااااا مم و خ اااااااااا ک اتگشااااااااااماتم را م

وع بااام قاااد  زدن کرد .مزماااابن تولاااد تییل را  خراب  هااادا شر

ن را بزم رن مم بود .آن هم تبط ب اکر  کرد  بود .همم چت 

.تبط چون گ مم بود کم راز گذشاااااااامم ا  را ا  را های برساااااااا

ن شاید  است.   از زبان مزی 
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آخر چم بالب  بر ش  آمد  بود؟م  کم در  الت خادی  د 

سااااااااااا  کو  می شااااااااااید تا آتطور دیواتم شااااااااااو .پس چم ات اق  

ن و زمان  برایم اتمااد  بود کام در  خرض چزاد ثااتیام آتطور زمی 

 را بم ی دیگر دوخمم بود ؟

 

 ۲۷۲#پارت_ 

 

 

مبابل آیزم ا  اااماد .تما  آرا   د شااا م روی  اااورتم پ   

شاااااااد  بود.موهایم بم آشااااااا مم ترن  شاااااااکل مم   روی شااااااااتم 

سید .  هایم رن مم بودتد و   در یک  ال  اتمضاح بم تصر مت 

 ا  را دیااااد 
گ
م ااااااااااااااااااااری از ایز اااام دیواتش  اااااال ٬بود  م بود شر

 از ایز اام م
گ
مزاادی را بااا ای  قیاااتاام و ظاااهر دیااد  بود هم باام شر

 آن اتاتم شد  بود. 
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 التم ت س شر از  ر  کشید  و بم سمت  مد ل اس هایم 

از تزم قد  برداشااااااااااااااامم.ل اش کم بم ت  داشااااااااااااااامم را خجوالتم 

ت و یک ش وار را    بم  ون کشید  و بم جا   یک تورر بت 

یم را با  ال   شاااااا  مم باالی ش  جمع کرد  و ت  کرد .موها

ا  بااااااا دساااااااااااااااممااااااا   پس از پااااااا  کردن آرا   پ   شااااااااااااااااااااد 

از آیزام تاا ااااااااااااااا ام گرتمم و بام سااااااااااااااامات در اتااا قد  ٬مرکوب

 برداشمم. 

 

بزابرای   از آتجاب  کم کی م د شاااااااااا  در مزمابن جا ماتد  بود 

 اال تمیموان اااااااااااااامم گوشر ا  را شیدا کزم.تززا در د  خدا خدا 

  کم تراز کی م را با خود  بم خاتم برد  باشاااااااااد وگرتم می رد

 بیچار  موشد . 

 

خاتم  ن از اتاا کم خارز شاااااااااااد  بوی مطبوع غذاب  کم از آشاااااااااااتر

 م د  
گ
شچشاااامم میگرتت مشاااااامم را شر کرد و بم بزم رن مش

.با ت ر ایز م یبیزا تراز بم خاتم ا  ا  بوشااااااااااااااات  چزگ اتداخت

ن شاااااااااااااااود  ت س خمیف   آمااااد  تااااا از خوب بودن  ااااالم مطمی 

 .  1497



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

خاتم کج  ن کشااااید  و هماتطور کم قد  هایم را بم ساااامت آشااااتر

  داب  آرا  گ مم:  می رد  با 

 

؟  _تراز؟توب 

 

 کام  ااااااااااااااااداب  بم غت  از 
خاتام یخ زد  زماابن ن در ورودی آشاااااااااااااااتر

  دای تراز جوابم را داد: 

 

 تو ت.مزم.  آزاد:تراز 

 

هااااااااز و واز در چزاااااااارچوب ورودی ا  ااااااااااااااامااااااااد  و ت ااااااااه  

از ا  ااااااااماد  بود و مشاااااااا و  تیمرو کردن کرد .پشاااااااات اجاا ا

 ت م مرغ ها بود. 

باور  تموشااااااد کم هزوز ترتمم باشااااااد.ی  ن ا ااااااال با امید ایز م 

ون زد  باشااااااااااد از اتاا خارز شااااااااااد    اااااااااابح زود از خاتم ا  بت 
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ود.همااااتطور کااام خواسااااااااااااااامااام بود .اماااا او ترتمااام بود.همیزجاااا ب

و  بیبما بود  تما  ش  را در کزار  ماتد  بود تا تززا ت اشم. 

ن دت م ای بود کم تمیدان مم باید بابت مزربابن ا   ای  اولی 

   باشم یا تارا ت. خوش ا

 

 ضور  را کم  س کرد ش  را چرخاتد و از باالی ش شاتم 

 گ ت:   ت اهم کرد.با دیدتم ل  زد مزربابن ت ون م داد و 

 

آزاد:بیدار شاااااادی؟برو دساااااات و  ااااااورتت رو .شااااااور بیا.برات 

  .    وتم  ارصن کرد

 

ن  ااااااااااااااا  اااتاام ای کاام برایم چیااد  بود اتماااد.بزاا  ت اااهم باام مت 

 دهاتم را آرا  ترو خورد  و با  دای آرا  تجوا کرد : 

 

 . _ت ر کرد  دیگم باید رتمم باشر 
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تیمروها را داخل شااااااا  م ی ااز را خامو  کرد و هماتطور کم 

 دو .شباب جدا خایل می رد جواب داد: 

 

اب بیدار شر بموتم.می واسااااااامم آزاد:گ مم تا زمابن کم از خو 

ن .شم کم  الت خوبم.در تم  ت ر کرد  شاید وق    مطمی 

ن برات  اااا  وتم آماد   بیدار شر گرساااازم ت باشاااام برای همی 

 کرد .تیمرو کم می وری؟

 

وان اااات اتبدر آرا  و خادی تاباوراتم ت اه  کرد .چطور میم

 د شااااااا م از 
گ
رتمار کزد؟چطور مم   بود ب د از دیدن دیواتش

ار نشاااااد  باشاااااد؟ی  ن دیدااه  ن ااااا ت بم م  خوض م ن   بت 

ط از روی ادب بم نشااااااااااد  بود؟یا شاااااااااااید هم شااااااااااد  بود و تب

 روی خود  تیم آورد تا مرا بوشت  از آن خجالت زد  ت زد. 
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بودن  و دیدن  باخ   اما م  خجالت زد  بود .آتبدر کم

ن دهان باز کزد و مرا در خود   موشاااااااااااااد کم دلم ب واهد زمی 

 داشااااااااااااااامم.تززاااااا مردی کااااام دلم ب   ااااااد.ا
گ
  اااااااااااااااااااااس شخوردی

ن  شااااکل مم   ببیز د بدترن  می واساااات هموشاااام مرا بم بزت 

 وت یمم را دید  بود و ای  شخورد  ا  می رد. 

 

دت تیاز داشااااااااااامم کم تززا باشااااااااااام.تیاز داشااااااااااامم کم برای یک م

شااااااید برای هزار ساااااا  او را از خود  دور کزم تا ب کم ٬کوالبن 

 
گ
و خجااالمم  م شاااااااااااااااود.ای  بود کاام قااد  ذر  ای از شخوردی

 ج وتر گذاشمم و با  داب  آرا  گ مم: 

 

 _ممزون.ویل بی ودی ز مت کشیدی. 

 

ن قرار میااداد  چرخیااد و هماااتطور کاام .شاااااااااااااااباااب هااا را روی مت 

 مم ج  ت اهم کرد و شرسید: 
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د:چرا؟گرسزم ت تو ت یا از    وتم ای کم برات آماد  آزا

 کرد  خوشت تمیاد؟

 

ت م جوابک بم سوا  ها   بدهم شید  و بک آت س خمیف  ک

 با خت   شدن بم چشم ها   جواب داد : 

 

 _تیاز دار  یکم تززا باشم آزاد. 

 

 ۲۷۳#پارت_ 

 

 

ابروها   آه ااامم آه ااامم در هم کشاااید  شااادتد..شااباب ها 

ن ر  ن بم سااااممم قد  برداشااات را روی مت  ها کرد و با دور زدن مت 

ن بم چشااااااااااام هایم چشااااااااااام  و مباب م ا  اااااااااااماد.با ت ایه تامطمی 

 دوخت و شرسید: 
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ی شد  خزان؟ الت خوبم؟ ن  آزاد:چت 

 

زباتم را روی ل  های خشاااااک شاااااد  ا  کشاااااید  و با دزدیدن 

ن ش  گ مم:  ن اتداخی   ت اهم از چشمان  و پایی 

 

. _خوبم.مشکیل وجود  ن  تدار .تبط می وا  تززا باشم همی 

 

 پ   ها   را آرا  باز و . مم کرد و با ل  ن مردد ل  زد: 

 

 آزاد:اما خودت د ش ... 

 

  التم و خ  ک توپید : 
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_د شااااااااا  رو ترامو  ک  آزاد.م  د شااااااااا  توی  ا  خود  

تبود .تمیدوتم چم مرام شد  بود اما میدوتم خب م شجا  

.تو هم تبود.اشااااااااااااااا ا  کرد  کم ازت خ واساااااااااااااامم شوشاااااااااااااام بموبن

 اشا ا  کردی کم موتدی.تبط تراموش  ک . 

 

در تزدیک ترن  تا اااااا م بم م  قد  ج وتر گذاشاااااات و ایا ار 

ا  ااااماد.دساااات ها   را آه اااامم روی بازوهایم گذاشاااات و با 

 خت   شدن بم چشم هایم گ ت: 

 

آزاد:شااااااااااااید تو اشاااااااااااا ا  کرد  باشر کم از  خواسااااااااااا   شوشااااااااااات 

  ت رد  خزان.م  باااااااایاااااااد شوشااااااااااااااااااااات بموتم.اماااااااا م  اشاااااااااااااااا اااااااا

میموتااد .    اگاام زمااان باام خباا  برگرد  و د شاااااااااااااااا  دوبااار  

ز  کزااااااارت میموتم.تو تمیموبن ب اااااااکر ای  ت رار .شاااااااااااااااااااام بااااااا

 .  ت میمم شزنشم ک ن
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دساااااااااااااااات ها   بم آرا  از روی بازوهایم باال رتمزد و ایا ار 

روی شااااتم هایم نشااا اااازد.ت اه  تر  تر و ت   ااادا   آرا  

 تر شد. 

 

آزاد:چرا ت ر کردی م  میموتم تو رو بااا  ااا  بااد و داغوتاات 

؟آر ؟رها کزم و تززات بذار ؟م  رو ایزجور   ی شزاخ  

 

خاجزاتم بم چشاام های مزربان و دلواپ اا  ت ا  کرد .چبدر 

دلم می واساااات کم میموان اااامم در مبابل ای  چشاااام ها تما  

ن بگذار  و خود  را غرا در آغوشااااااااااااااا  کزم.اما  اارد  را زمی 

داب  کم در اخماا ذهزم ترناد می شااید کم شاااید تما  ای   اا

شزد وادار  می رد تا مزربابن ها   از ش دل وزی و تر م با

 خود  و تما  ا  اساتم را س ت و س ت خب  تگم دار . 
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د  و با قد  کم بم خب  برداشااامم  اار ل  هایم را روی هم ترا

دساااااااااااااااات ها   را از روی بدتم پس زد  و با  اااااااااااااااادای آرا  

  مم: گ

 

_م  خوبم آزاد.شااااااااااااااااااااایااااااد د شاااااااااااااااااااا  خوب تبود  امااااااا االن 

 م هیچ س .تیاااااازی هم بااااام تگرابن و دل اااااااااااااااوزی و تر خوبم

 تدار .پس ت ر کزم دیگم بزت  باشم... 

 

جم اام ا  را بااا ابروهاااب  در هم کشااااااااااااااایااد  و ل  ن تاااباااور تیماام 

 تما  گذاشت. 

 

آزاد:دل ااااوزی؟تر م؟خزان تو ت ر کردی م  شوشاااات موتد  

دلم برات مو اااااااوز ؟ت ر کردی تززا دلیل ایزجا موتدتم چون 

همم ایزم کم ن اااااااااااا ت بزت ا  ااااااااااااس تر م دار ؟ب د از ای  

ب ااد از تمااا  روزهاااب  کاام بااا هماادیگاام گااذروتاادیم واق ااا ٬ماادت

؟  م  رو ایزجوری شزاخ  
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 کزج ل  ها   شااکل 
گ
ت زدی ل  زدی از روی تاباوری و  ت 

اد و ساااااپس با گرتت.دسااااات ها   را دو کرا بدن  تکان د

ن یک قد  تا اا م ای کم میاتمان اتماد  بود را دوبار   برداشاای 

 اد: بم پایان رساتد و ادامم د

 

اگر تمی وا  کاااااام توی ای   اااااا  ٬آزاد:اگر م  ایزجاااااا موتاااااد 

اگر کزااااارتم دلی   تبط ایزاااام کاااام تو برای م  ٬تززااااات بااااذار 

ی کاااااااام  ااا   تااا ااار  رو  ن  از اون چااات 
مااازااایم خااازان.باااوشاااااااااااااااااات 

ی توی ای  دتیا برا  مزیم.شوشااااااااااااااات بوشااااااااااااااات  ا٬می  ن  ن ز هرچت 

ن .شااااااااااااااام کاااام  ااااالاااات خوباااام کاااام ٬موتااااد  چون می وا  مطمی 

کم دوبار  خودت رو توی تارا    ٬تمی  ن  ا  ااااااااااااااااس تززاب  

.چون ای  تززا  ارنم کم از دسمم برمیاد.   هات غرا تمی  ن

 

اوتوقت تو چم ت ری با خودت کردی؟تر م؟دل اااااااااااوزی؟تو 

 ااااااااااااوزی م  تیاز داشاااااااااااامم باشر ا ااااااااااااال چرا باید بم تر م و دل
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خزان؟مگاااام م  ی ا ؟م  چیکااااار    کاااام ب وا  برای تو د  

 اتماد  کم تو ب اکر  . ااوزوتم؟ا ااال مگم چ
گ
م ات اا بزری

؟  تیاز بم دل وزی م  داشمم باشر

 

تبط چون با خاتواد  ت مشااااکل داری؟ت ر کردی تززا آد  

کاااااام توی ای  دتیااااااای بزرگ بااااااا خاااااااتواد    مشاااااااااااااااکاااااال دار  

؟ت ر کردی وتاااااااع م  از تو بزت  ؟ت ر کردی م  رابطم توب  

 زممت؟خوبک با خاتواد    دار ؟کم درکت تمی زم؟کم تمی 

 

 ۲۷۴#پارت_ 

 

 

هاااز و واز ت اااه  کرد  و او ایا ااار دسااااااااااااااااات هااا   را روی 

گوتم هایم گذاشاااااااااااااااات.تا ااااااااااااااا م مان  اال  مت  از هموشاااااااااااااااام 

 بود.آتبدر تزدیک کم میموان مم داغ شدن شوست یخ زد  ا 

 را از گرمای ت س ها   ا  اس کزم. 
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 در سااااا وت بم چشااااام هایم خت   شاااااد و ساااااپس 
برای ل صاب 

ید و هماتطور کم شاتگشاااااات ها   را تر  و ت س آرا  کشاااااا

 ایم می شید تجوا کرد: تواز  وار روی گوتم ه

 

آزاد:تو میاادوبن کاام م  چاام ا  ااااااااااااااااااش ن ااااااااااااااا اات بزاات دار  

رم .اارد بزرگت خزان.میدوبن اما اجاز  تمیدی بم زبون بیا

و دیوارهااای ب زاادی کاام دور خودت کشااااااااااااااایاادی اجاااز  تمیاادن 

بااام سااااااااااااااامااات ج و بزااات تزدیاااک .شااااااااااااااام.هرباااار کااام یاااک قاااد  

هربار کم یک ردی  از ای  دیوارها رو خراب می زم ٬برمیدار 

ی و دیوارهااا رو     از ق اال تو بااا ترس دو قااد  خباا  تر مت  

 .  هم ب زدتر می یسر

 

دور ت  .بااااااااذار تزدی اااااااات  ایزکااااااااار رو ت  .م  رو از خودت

بموتم.باااذار مراق ااات بااااشااااااااااااااام.    اگااام تیاااازی بااام مراق ااات و 
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 جاااااااب  برای م  تو     اگاااااا٬تگرابن م  تااااااداری
م ت ر می  ن

 زتدگیت وجود تدار  باز  بذار کزارت باشم. 

.تیازی تو اااات وق   تیاز بم  تیازی تو اااات هموشااام قوی باشر

 مااااااااک داری ادای آد  هااااااااای قوی رو دربیاااااااااری.چرا وق   

میدوتم بم بودتم کزارت ا میاز داری از خودت دور  می  ن 

 کزم؟خزان؟چرا اجاز  تمیدی کزارت باشم و  م ت  

 

 بزتم بم چشااااااااااااام ها   خت   شاااااااااااااد .هیا رنا و 
بک آت م  رقن

تر یم در ت اه  وجود تداشاااااااااات.میموان اااااااااامم از  ااااااااااورت  

 ب واتم کم از تم ق   تگراتم است. 

ب کااام در تماااا  ٬ززاااا او را ش باااا او بود.دور  کرد  بود .تااام ت

 ا  تک تک آد  هاب  کم خواساامم بودتد قد  بم 
گ
کو  زتدی

 ز خود  دور کرد  بود. سممم بردارتد را ا

 

ن  ی از خشااااااش و دوساااااات داشاااااای  ن چون ترسااااااید  بود .چون چت 

تمیدان ااااااااامم.چون تمی واسااااااااامم وجود شااااااااا  ااااااااامم ای کم بزد 
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.شاااااا زد.چون زدن  برایم سااااااا  ها کو  کشااااااید  بود دوبار  

ترجیح میاااااداد  خود  را در میاااااان دیوارهاااااای اکراتم   س 

تابودی ا   کزم تا م ادا یک ت ر از را  برسااد و دوبار  سااودای

 را ش دهد. 

ی کم هرگز از پدر خود   ٬چون مگر دخت 
گ
ن مرد زتدی از اولی 

ا  خشاااااااااااااااش و م ب   تدید  بود میموان اااااااااااااات از مرد دیگری 

 اتمصار خشش داشمم باشد؟

 

اد را دوسااات داشااامم.با تما  وجود  دوساااا  داشااامم و م  آز 

تا شو  از ات اقات د شاااااا  تما  تالشااااااام را بم  ار گرتمم بود  

وع یک رابطم ی جدید با او آماد  کزم. تا خو   د  را برای شر

ن تبود  کم  اما ب د از ات اقات د شاااااااااااااااا ...دیگر واق ا مطمی 

ی ب واهم.  ن ن چت   چزی 

 

وب میاااادان ااااااااااااااامم کاااام م  آد  مزاااااسااااااااااااااا ک برای آزاد تبود .خ

ترسزگ ها از ت ونر زبن کم میموان ت الیش خشش او باشد 
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 مبود تا ااااااااااااااا م داشااااااااااااااامم.م  شاپا غرا مشاااااااااااااااکل و خبد  و  

ن تمیدان اامم.روح و رواتم بیمار  ی از دوساات داشاای  ن بود .چت 

 ا  وجود تد
گ
اشت بود.    یک تبطم ی مث ت در تما  زتدی

تمیمواتم الیش و هماام ی ای  هااا وادار  می ردتااد تااا باااور کزم 

 خشش او باشم. 

 

لیاقت او خییل بوشااات  از ای   را ها بود.و م  تمی واسااامم 

ن زبن کم بم هیا وجم دسااااااااااااات و پا   را با دوسااااااااااااات دا شااااااااااااای 

 مزاس  و اید  آل  تبود زتجت  کزم. 

 

ای  بود کم برخالا خواسااااااامم ی ق  ک ا  و برخالا  اااااااداب  

از  کم در ش  ترناد می شااااااید ساااااااکت بماتم دساااااات ها   را 

روی  اااااااااااورتم کزار زد  و با خت   شااااااااااادن بم چشااااااااااام ها   با 

 شدترن  ل   مم   جواب داد : 
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اماااا آزاد.ممزوتم از تگراتوااات  _م  ا میااااسک باااام  مااااک تاااادار 

ی کااااااام ازت  ن خود  از پس خود  برمیاااااااا .االن هم تززاااااااا چت 

 می وا  ایزم کم از ایزجا بری و اجاز  بدی تززا باشم.لط ا. 

 

ن و ب د در  مبابل ت ا  مبزوت  چشاااااااااااااااماتم را بم سااااااااااااااامت مت 

 اااا  اتم چرخاتد  و با  اااادای آرا  تری جم م ا  را بم پایان 

 رساتد . 

 

    اتم. _ممزون بابت 

 

برای ل صاااب  هماااتجااا مباااب م ا  اااااااااااااااماااد و هاااز و واز ت اااهم 

.ات ار کم خش   زد  باشد.ات ار کم قدرت هضم جوابک کرد 

 م باشد. کم از زباتم شاید  بود را تداشم

 

ل  ها   چزدباری بک هدا باز و . اااامم شاااادتد اما  ااااداب  

از  زجر  ا  خارز نشاااااااااااااااد.و در تزایت بم خود  آمد.ل  
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د و با ل  زد م و و م زویع ش  را ها   را ر  وی هم ترار

 بم نشاتم ی تایید تکان داد و زنر ل  تجوا کرد: 

 

 هرجور تو ب وای. ٬آزاد:باشم

 

صر شاااااااااااااااایاادن جواب دیگری و باام دت ااا   رت  بک آت اام مزم

ون زد و ثاتیم ای ب د  خاتم بت  ن بماتد با قد  هاب  ب زد از آشاااااتر

 شر کرد.  دای باز و . مم شدن در سال  تضا را 

 رتمم بود! 

 

 ۲۷۵#پارت_ 
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 التاام و خ ااااااااااااااا ک ت س خمیف  کشااااااااااااااایااد  و چشااااااااااااااام هااایم را 

خود  از خود  راتد  ٬. اامم.خود  ترسااماد  بودم  کم برود

ن بودن تداشاااااااااااامم.دور ٬بودم   برای غمگی 
بزابرای  هیا  ف 

 ا  بود.شااااک تداشاااامم کم 
گ
ماتدن از م  تززا را  تجات زتدی

  کرد  بود  خدا را شااااااااااااااا ر ب دها بابت ایز م از خود  دور 

 می رد. 

 

چشااااام هایم را باز کرد  و همزمان با ترو بردن اتگشاااات هایم 

ن  ااااااااااااا  اتم ای  ٬میان موهای . ااااااااااااامم ا  کم برایم ت ایه بم مت 

آماد  کرد  اتداخمم.آتبدر بک اشااااااااااااااامزا بود  کم     مییل بم 

 توشیدن یک تزجان چای ت خ تداشمم. 

 

  بود.تیاز داشاااااااااااامم تا شدرد سااااااااااااودای دیواتم کردتم را ش داد

البن زنر جرنان آب داغ با  ااااااااااامم تا ب کم آب برای دقایف  کو 

د.   ا  را همرا  خود  .شورد و بتک
گ
 بمواتد  التش
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د کااام بک آت ااام     یاااک لبمااام در دهااااتم بگاااذار  قاااد  ای  بو 

ن خاتم بم  هایم را بم ساامت سااال  کج کرد  و با خروز از آشااتر

 آب داغ بگت  . سمت  ما  قد  برداشمم تا یک دو  

 

 

                                    *** 

 

از  ما  کم خارز شاااااااااااااااد  دیگر  وایل ظزر بود.هماتطور کم 

ی کوچک خشاااااااااااااااک می رد  بم سااااااااااااااامت موهایم را با  ولم ا

 اتاقم قد  برداشمم تا ل اس هایم را بپوشم. 

 

ی از تییل و تراز نشااااااااااااااااااااد  ٬برخالا اتمصااااااار  هزوز هیا ختک

م تا ای  ساااااااااااااخت هزوز با ت    خاتم تماس بود.خجی  بود ک

 شوتد.  تگرتمم بودتد تا جونای  الم
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البمام بااا توجاام باام ات اااقاات د شاااااااااااااااا  باام تییل  ش میااداد  کام 

هد قزر باشاااد.بزر ا  مثل یک دیواتم جشااا  تولد  را ب وا

خراب کرد  بود  و  یییت مادر  را ج وی غرن م و آشااااااااااااااازا 

. ش ال  شد  بود برد  بود  و در تزایت باخ  بد شدن  

داشااااااااااااات اگر ت ااااااااااااامیم میگرتت کم دیگر تا آخر خمر      

 اسمم را بم زبان تیاورد. 

 

د.ات ار کم کیساا اما  بیبما ات اقات د شاا  تب اات  م  تبودت

لم را از دساااااااااااااااات داد  بود .م ز   خور  کرد  باااشااااااااااااااااد کزت  ن چت 

درساااااااااااااااات  ار تمی رد و رتمار  در دایر  ی اخمیاراتم تبود.و با 

یز م برساااااااااااااااا  آخرن  شااااااااااااااا  ااااااااااااااا بود کم با او هم توجم بم ا

ن   اااااااا  ت شااااااااد  بود  ا مما  میداد  کم ایا ار هم همم چت 

 زنر ش او باشد. 

 

تولد تییل را برای زدن آن  شاااااااااااک تداشااااااااااامم کم از خمد شااااااااااا 

 را هااااااااا اتم اااااااااب کرد  بود تااااااااا مرا بزم برنزد.ات ااااااااار کاااااااام 

ن و زمان را بزم  میدان ااااااااااااات قرار اسااااااااااااات دیواتم شاااااااااااااو  و زمی 
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آن هم درساااااااااات در همان دقایف  کم خب م رو بم زوا  بدوز . 

 رتمم بود. 

 

اما چرا؟چرا در شاااااااااااااااا  تولد تییل؟چرا یک روز دیگر را برای 

ن ر  ا بااا م  درمیااان بگااذارد اتم اااب ت رد  ایز اام  بیباات مزی 

بود؟چرا خواسااااامم بود کم جشااااا  تولد تییل خراب شاااااود؟چرا 

باا  در تماااا  مااادب  کااام م  مشااااااااااااااا و  داد و ترنااااد بود  او خ

ا  اااماد  بود و با لذت ت اهم کرد  بود؟خدایا در ش ای  مرد 

 چم میگذشت کم تمیموان مم از آن ش دربیاور ؟

 

 کم را  بم جاب  شیدا تمی ردتد آیه  التم از اتکار و ساااااااااااواالب  

کشاااااااااااااااید  و ل اس هایم را بم ت  کرد . ولم ای کم دور ش  

دادن  تم  شیچید  بود  را باز کرد  و هماتطور کم با تشاااااااااااااااار 

موهایم را میگرتمم بم ساااااامت آیزم قد  برداشاااااامم.اما شو  از 

آت م بمواتم مبابل آیزم با  ااااامم  ااااادای زتگ آی ون تضاااااای 

 د. خاتم را شر کر 
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 ولاام را هماااتجااا روی ت اات رهااا کرد  و ش  را باام ساااااااااااااااماات 

ساال  چرخاتد . مما تراز بود کم آمد  بود تا از خوب بودن 

ن شاااااااااااااااود و کبش م م و    یااد هااا   را ترامو   ااالم مطمی 

 کرد  بود. 

 

شی تکان داد  و بک آت م موهایم را خشک کزم با قد  هاب  

ون زد  و بم سمت  آی ون قد  برداشمم.آماد  ب زد از اتاا بت 

بود  تا با داد و ترنادها و شزن  های تراز مواجم شااااااو  اما 

با رساااااااایدن قد  هایم بم آی ون و دیدن ت ااااااااونر زبن کم روی 

تب  . مم بود ابروهایم از ت ج  باال شرندتد.مواان    م 

 دیگر ایزجا چکار داشت؟

 

ن قاااد  ج وتر گاااذاشااااااااااااااامم و گوشر آی ون را  مردد و تاااامطمی 

 برداشمم و با تزدیک کردن  بم گوشم با  دای آرا  گ مم: 

 

 .  1519



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

 _ب م؟

 

  ورت  را بم آی ون تزدیک تر کرد و با ل  زدی جواب داد: 

 

پا بیای د  .بک ز مت موشاام یم تو  مواان:خزان جان موااتم

 در؟

 

شااااااایدن درخواسااااااا  ت ج م را دو چزدان کرد.با وجود آت م 

با م  داشاااااامم باشااااااد تمیدان اااااامم مواان چم  اری میموان اااااات 

ترجیح داد  تا سااااوا  دیگری بم زبان تیاور .ای  بود کم شی 

ن ایز م چزد ثاتیم ای مزمصر  بماتد گوشر  تکان داد  و با گ ی 

ا   برگرداتد  و سپس بم سمت در قد  برداشمم و را ش ج

 از خاتم خارز شد . 

 

 ۲۷۶#پارت_ 
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ی کم ات ار روز بم روز ش  ن دتر موشد بم برخورد باد خزک پایت 

لرز خ یفن بم اتدامم اتداخت. امال ترامو  کرد  ٬ اااااااااااااااورتم

 بود  کم تاز  از  ما  در آمد  ا  و باید ل اس گر  بپوشم. 

 

بااازوهااایم را ب اال گرتمم و خود  را گر  کزم برای آت اام اتاادی 

سااپس  یاط را با قد  هاب  کم بک شاا اهت بم دوندن تبودتد 

بل در مموق  شاااااااااد  و پشااااااااات ش گذاشااااااااامم و در تزایت مبا

 ق ل را باز کرد . 

 

کویل ت شااااااااااااااایاااد کااام ت ااااهم روی چزر  ی خزااادان موااااان کااام 

 پشاااااااات در ا  ااااااااماد  بود ثابت ماتد.با دیدتم ات ار کم از ش و 

وتااااااااااااااا م ت ج  کرد  باشااااااااااااااااد ل  زنرنا  را ااز گرتت و با 

 گ ت: 
گ
مزدی  شر
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مزااااد   مواااااان:تاااااز  از  مو  در اومااااد  بودی خزان جااااان؟شر

 وقع مزا مت شد . ب دا بد م

 

در جوا.  دس   بم موهای مرکوبم کشید  و آه مم شی 

 بم نشاتم ی م ال ت تکان داد . 

 

در اومد  تبط _تم خونز  اشااکایل تدار .خییل وقمم از  مو  

 . کزم  تا  یم میومد کم موها  رو خشک

 

ات ار کم خیال  آساااااااااااااود  شاااااااااااااد  باشاااااااااااااد ل  زدی زد و ت س 

آت م بمواتد ت ارا دیگری را بم زبان را    کشید اما شو  از 

بیاااااورد دساااااااااااااااااات باااام سااااااااااااااا زاااام باااام چزااااارچوب در ت یاااام زد  و 

 شرسشگراتم ت اه  کرد . 
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 _خت  باشم؟از ایزورا؟

 

لم شررتگ تر شااااد.تورا    با شااااایدن سااااوال  زد روی ل  ها

بزاد کی   را از روی شاااااااااااااااااتم ا  برداشاااااااااااااااات و همااتطور کم 

 زنپ  را باز می رد جواب داد: 

 

 یم امات   شو  م  داری.اومد  اون رو بزت بد . مواان: 

 

ون   را بت 
گ
و ب اد از میاان م مونات کی   پااکت سااااااااااااااا یادرتش

 کشید و با گرتما  بم سممم اتاتم کرد: 

 

 .ایزم از امات   شما.  رمایید مواان:ب

 

ن چزر  در هم کشااااااااید  و مشاااااااا و اتم ت اه   مردد و تامطمی 

از دساااااااااااااااا   کرد  شو  از آت م دسااااااااااااااات ج و بتک  و پاکت را 
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بگت  .تا جاب  کم بم یاد داشاااااامم هیچ دا  از وسااااااای م دساااااات 

مواان تبودتد کم ب واهد  اال پ اااشاااان بدهد.پس ای  پاکت 

 دیگر چم بود؟

 

دسااااااااااااات و شزجم تر  می رد  ساااااااااااااواالت ذهزم  هماتطور کم با 

م مونااات  کاام ٬پاااکاات را باااز کرد  و بااا بردن دسااااااااااااااامم داخ  

و  ن کشاااااااااااااااید .اما در ثاتیم ات ار چزد قط م خ س بودتد را بت 

ای با ثابت ماتدن ت اهم روی ت اااااونر آشاااازاب  کم  اال میان 

وع بم تزد تر تویدن  دسااااااااات هایم خودتماب  می ردتد ق  م شر

 کرد. 

 

دکاام مو   امااات    ن همااان خ س هاااب  بودتااد ٬اااان از آن  را مت 

داری   یاااپ تولاااد تییل شززاااابن از م  و آزاد  کااام در روز تی متک

ت در همان زمابن کم زنر آالچیش و دور گرتمم بودشااااان.درساااا

 از چشم همم مش و  رق یدن با ی دیگر بودیم. 
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ش  را باااااااال گرتمم و ت اااااااهم را مجااااااددا باااااام چزر  ی مواااااااان 

 دیدن ت ا  مم ج م آه مم خزدید و گ ت:  .با دوخمم

 

مواان:ا مماال تراموشااااااااااااااشااااااااااااااون کرد  بودی.باید زودتر از ایزا 

واسااامم د شااا  ایزا رو بزت .راساااا  می برات میاوردمشاااون

بد  اما یم مشاااااااااااکیل برا  شو  اومد و تمون ااااااااااامم خود  رو بم 

ن با  تولد برساااااوتم.امروز  آقا تراز تیومد  بود آت یم برای همی 

؟امیدوار  ازشااون خود  ت  ر کرد  کم چم تر اا   از ای  بزت 

 خوشت بیاد.م  کم خاشبشون شد . 

 

 ا شااااد  ت اهم دوبار  سااااامت خ س ها کشااااید  شاااااد.چبدر زن

بودتد.یا بم خ ارب  بزت  چبدر ما دو ت ر در کزار ی دیگر زن ا 

سیدیم.   بم تصر مت 

 

 با  داب  آرا  تجوا کرد : 
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 _ممزون.واق ا قشزگ شدن. 

 

دسااااااا   بم بازونم کشاااااااید و ساااااااپس هماتطور کم بزد تاتم مزربا

کی   را دوبار  دوبار  روی شااااااااااااااتم ا  میگذاشااااااااااااات جواب 

 داد: 

 

مواان:خداروشاااااااا ر کم خوشاااااااات اومد  خونز .امیدوار  آقای 

ابمکار هم ازشون خوششون بیاد.از هر خ س دو شی چای 

 کرد  کم هردوتون بموتید داشمم باشیدشون. 

 

خت و ات ار ی سااااخت مجر ا  اتدا و ب د ت ایه بم  ااا  م

 کم دیر  شد  باشد ادامم داد: 

 

برسااااااااااااااام بم آت یم _م  دیگم باید بر  خزان جان.آقا تراز پا  

 ببیزم تو مم شوست از ش  می زم. 
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ن  ل  زاااد کوچش ت ون   داد  و آه ااااااااااااااامااام شی بااااال و پاااایی 

 برد . 

 

ن ختک  _برو خونز .ز ممت شااااااااااد تا ایزجا اومدی.برات ماشااااااااای 

 کزم؟

 

هماتطور کم از م  تا ااااااااااااااا م میگرتت ساااااااااااااااونیچ  را در هوا 

 تکان داد و گ ت: 

 

ن هاااااماااااراهاااااماااااااام.بااااارو تااااا و شمااااااااا ماااااواااااااااان:تاااااااام خاااااوناااااز  ماااااااااشااااااااااااااااااای 

 ت وری.خدا اتظ. 
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دسااااااااا   بم نشااااااااااتم ی خدا ات ن برا   تکان داد  و تماشاااااااااا 

کرد  کم ساااااااااااوار ماشااااااااااایا  شاااااااااااد و ثاتیم ای ب د با زدن بوا 

ن را بم  رکت در آورد و با   شخت دور شد...  کوتایه ماشی 

 

 ۲۷۷#پارت_ 

 

 

آیه کشاااااااااااید  و با برگرداتدن خ س ها داخل پاکت بم داخل 

پشااااات ش  . ااااامم. امال مشااااا   بود خاتم برگشااااامم و در را 

کم مواان هزوز از رسااواب  کم د شاا  در مزمابن تولد تییل بم 

بار آورد  بود  ختک تداشاااااات.اما شااااااک تداشاااااامم کم بم زودی 

سید.  ن بم گوش  مت   همم چت 

 

لرز بدتم شااااااااااااااادت گرتمم بود.قطرات شد آب ج اااااااااااااااوراتم از 

ن گردتم وارد ی ن مزد و با پشاات ش گذاشاای  بم موهایم ترو مت 

 ی ل اسم موشدتد. 
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هماتطور کم بازوهایم را میمالید  بم سمت خاتم دوند  و با 

 از پ م ها وارد سال  شد .ت ا  گذراب  بم پاکت توی 
ن باال رتی 

ا کردن  روی م ل بم سااااااامت دسااااااامم اتداخمم و ساااااااپس با ره

 اتاقم قد  برداشمم تا موهایم را سشوار ب شما

 

تمااشااااااااااااااااا کزم.    دیگر ت ااااااااااااااامیم تاداشااااااااااااااامم کام خ س هاا را 

تمی واساااااااااااااامم دیگر ت اهم بزشااااااااااااااان بی مد.چون هرچبدر کم 

بوشاات  ت اهشااان می رد  بوشاات  دلم می واساات کم آزاد را در 

را های کزار  داشاااااامم باشاااااام.و ای  خواساااااامم ی ق  ک ا  با  

ت جن کااام امروز  ااااااااااااااابح مباااابااال آن مرد بااام زباااان آورد  بود  

 م ایرت داشت. 

 

ز  مد ل اس هایم برداشاااااااااامم و سااااااااااشااااااااااوار را ا٬با ورود  بم اتاا

هماتطور کم ساایم ب زد  را در دساات میچرخاتد  بم ساامت 

ن آرا شاام قد  برداشاامم تا بم  مک شرنزی کم کزار آیزم قرار  مت 
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ت  از دو قد  برتداشااااااامم داشااااااات روشاااااااا  کزم.اما هزوز بوشااااااا

بود  کم  اااااادای زتگ خوردن آی ون مجددا تضااااااای خاتم را 

 شر کرد. 

 

ر هم کشااااااااااااااید  و سااااااااااااااشااااااااااااااوار را کزاری مم ج  ابروهایم را د

ی را ترامو  کرد   ن گذاشمم و با ت ر ایز م ا مماال مواان چت 

بود و  اال ب اکر  برگشاااااااااااامم بود از اتاا خارز شااااااااااااد  و بم 

 سمت آی ون قد  برداشمم. 

 

کویل ت شید کم مموجم شد   دسم اشا ا  از آب در آمد  

 تراز بود. ٬است.کیس کم پشت در بود مواان تبود

 

 کشاااااااااید  و بک آت م گوشر را بردار  دساااااااات ج و  ت س
خمیف 

دن د مم در را برا   باز کرد  و ب د از آی ون  ااااااار برد  و با ترا

تا ااااااا م گرتمم.در ساااااااال  را هم برا   باز گذاشااااااامم و ساااااااپس 

 با قد  هاب  ب زد بم سمت اتاقم برگشمم. مجددا 
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ن سااااااااااااااازاااااارنوهاااااای  وع کرد  بود بااااام بااااااتی  ذهزم بااااام ی  اااااار  شر

یدان ااااااااااااااامم کم قرار بود بم زودی با یک تراز م م  .خوب م

خ اااااااااا ابن و آماد  ی توران روبرو شااااااااااو .ا مماال آمد  بود تا 

برای رتمار خجی  د شااااااااا م بازخواسااااااااامم کزد و یک توتااااااااایح 

 مزطف  .شزود. 

 

!چطور قرار بود یک توتااااااایح مزطف  برا   مزطف   توتااااااایح

ج ت و جور کزم؟ا ال مگر پشت رتمار د ش  م  مزطف  

کم  اال ب واهم بر اسااااااااااس آن یک توتااااااااایح   وجود داشااااااااات

 مزطف  ت ونل تراز بدهم؟

 

سااااااااااااااایااااد.هیا توجیج برای  ااااارهاااااب  کاااام  ی باااام ذهزم تمت 
ن چت 

د شاااااااا  مرت  شااااااااان شااااااااد  بود  تداشاااااااامم.ا ااااااااال بم در !در 

   الت مجبور موشاااااااااااااااد  ده  باز کزم و سااااااااااااااات  تا شیاز بدترن

رتمااااااااارهااااااااای خجیاااااااا  و مرموز برسااااااااااااااااااااااا  را برا   ت رن  
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برسااااااااااا  همان کیساااااااااا بود کم د شااااااااا  مرا بم آن  کزم.بزر ا 

ی رن مم  ن  ا  و روز اتداخمم بود و ا مماال در آبمیو  ا  چت 

لم را از دسااااااات بدهم.پس چرا باید ای  موتاااااااوع را  بود تا کزت 

 زان تگم میداشمم؟شززان  اری دیگر  اقن بود. از ببیم شز

 

 تراز:خزان؟

 

ز   زجا شایدن  دا   از سمت سال  وادار  کرد تا دست ا

ن برداشااااااااااااااامم و  ن باااااااا اتکاااااااار  بردار .گت   ا  را از روی مت  رتی 

همااااتطور کااام تال  می رد  موهاااای خو ااااااااااااااام را بااااالی ش  

 جمع کزم با  دای آرا  جواب داد : 

 

 ا . _ایزجا .االن می

 

ن سااااااااا وت  مطمازم کرد کم باید  جوابک بم  رتم تداد.و همی 

 خود  را برای یک دخوای بزرگ آماد  کزم. 
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یم را بااام هر سااااااااااااااا    کااام بود بااااالی ش  جمع کرد  و موهاااا

ساااااااااااااپس هماتطور کم بم چزر  ی رتگ شرند  ا  در قاب آیزم 

 خت   شد  بود  شرسید : 

 

؟  _چرا ایزبدر ساک  

 

هایم  ی ب زد بود کم بم گو  اااااااااااااااادای ت س خمیب  آتبدر 

 . برسد 

 

 تراز:بیا ایزجا خزان.باید  را بزتیم. 

 

ی کم ت ر   ن را می رد  گرتمم تر و خ ااااااااااااااامم ل ا  از آن چت 

 تر بود. 
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میدان ااااامم کم تمیموان ااااامم تا ابد خود  را داخل اتاقم م فن 

د  و باااا تراز  ن ون مت  تگاااام دار .درتزاااایااات بااااایااااد از ای  اتاااااا بت 

 راری وجود تداشت. مواجم موشد .را  ت

 

شاتجا  ٬ای  بود کم آیه کشاااااید  و با لمس کردن گوتم هایم

 سمت در اتاا قد  برداشمم.  از آیزم تا  م گرتمم و بم

 

ن االن بزت ب م تراز. الم ا اااااااااااااال خوب تو ااااااااااااات و  _از همی 

ش  اتمضااااااااااااااااح درد می زم.پس اگم اومدی ایزجا تا ب   را  

 بزدازی بزت  ... 

 

پاهایم از  رکت مباب م ثابت ماتد  ت اهم کم روی ت اااااااااااااااونر 

 
گ
ا  ااااااااااااااامادتد و ذهزم از تما  وا   هاب  کم در تما  کو  زتدی

 گرتمم بود  خایل شد. ا  یاد  

مااات و مبزوت در چزااارچوب در ا  اااااااااااااااماااد  و باام مزصر  ی 

مباب م چشاام دوخمم.بم مرد آشاازاب  کم در کزار تراز ا  ااماد  
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ر چشااااااااااااااامان بود و با دتیاب  از ا  اااااااااااااااااسااااااااااااااااات گوتاگون کم د

دتااد باام م  ت ااا  می رد.مردی کاام دیاادن   ن روشاااااااااااااااا  موز مت 

ا بیدار بودتم ایزجا در خاتم ا  باخ  موشاااااااااااااااد کم بم خواب ی

 شک کزم. 

 

 پدر ! 

 

 ۲۷۸#پارت_ 

 

 

وع بااام لرزنااادن کرد.دیوارهااا  ن زنر پاااایم شر بااام ی  اااار  ات اااار زمی 

چرخیااادتاااد و چرخیااادتاااد و ساااااااااااااااب  خود  را آمااااد  ی آوار 

سااااااات هایم یخ زدتد و ق  م آتبدر تزد شااااااادن روی ش  کرد.د

توید کم ترساااید  ت زد ب واهد سااا زم ا  را .شاااکاتد و خود  

ن    شرتاب کزد. را روی زمی 
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مم   ٬باور  برایم ساااااااااا ت بود.ا ااااااااااال ساااااااااا ت کم هیا غت 

.مردی کام شو  از ای  هرگز قاد  بام خااتام ا  تگذاشااااااااااااااامم بود 

مردی کاام یط ای  ساااااااااااااااااا  هااا هرگز برای دیاادتم پااا شو  ٬بود

مردی کم مدت ها بود ترامو  کرد  بود  کم ٬ذاشااااامم بودتگ

مبابل  و درست٬پدر  دا   کزم  اال ایزجا بود.در خاتم ا 

 چشماتم. 

 

ت زد  بود   بک اراد  قد  بم سامت ج و برداشمم.آتبدر  ت 

کم     قدرت باز و . ااااااامم کردن پ   هایم را هم از دساااااات 

 داد  بود . 

را  دا زد اما ت اهم مییل   دای آرا  تراز را شاید  کم تامم

ید  شاادن سااما  نشااان تداد.تززا ل  هایم بودتد کم بم کشاا

زمزماام ای تااام زو  از هم تااا ااااااااااااااا اام آه اااااااااااااااماام لرزناادتااد و باام 

 گرتمزد. 

 

 _ایزجا چم ختک ؟
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پدر  بود کم قد  بم ج و گذاشااات.ت ا  خت   و ٬بم جای تراز

 شر از  رت  را بم چشاااااماتم دوخت و با ل  زدی کم برایم بک 

 اتداز  غرن  بود تجوا کرد: 

 

 _سال  بابا. 

 

هایم بم ت  م بم ی  ار  ات ار کم در اتمزاب  ترن  ق مت رنم 

.چزد ساااااااااااااااا  بود کم زباتم از  دا  اتماد.بابا؟چم وا   ی غرن ک

ادای ای  وا   م رو  ماتد  بود؟چزد سااااااااا  بود کم ترامو  

کرد  بود  مردی ه ااااااااااااااااااااات کااااااام میمواتم بااااااااباااااااا  ااااااااااااااااااااادا   

ن بودن  برای م  وجود تااداشاااااااااااااااات.و بزتم؟مردی   کاام در خی 

م   اال ب د از ای  همم سااااااااااا  ایزجا بود تا پدر بودن  را بم 

 یادآوری کزد؟چبدر مض ک و خزد  دار. 

 

 _تراز ایزجا چم ختک ؟
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 اااااااااادایم ایا ار دیگر دورگم تبود.از شاااااااااادت خشاااااااااام می رزند و 

 آماد  ی ت دیل شدن بم ب زدترن  ترناد دتیا بود. 

 

د.در تزدیک ترن  تا اااا م بم م  ا  ااااماد و ج وتر آم تراز تورا 

 اد: با ل  ن کم ات ار دخوت بم آرامشم می رد جواب د

 

تراز:آرو  باااا  خزان.داد و بیاااداد هم را  تزاااداز.خمو اوماااد  

 ایزجا تا باهات  را بزتم.م  آوردم . 

 

ت ا  خشاااااامگیزم بم سااااااما  چرخید و  ااااااداب  تزی  گوتم از 

  زجر  ا  خارز شد. 

 

 .  1538



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

بی ود کردی بااااا خموت.تو خییل غ ط کردی کاااام  خییل_تو 

.م  چم  رقن  دار  با ای  برای خودت شخود ت اامیم گرت  

 آد  بزتم ها؟چم  رقن دار ؟

 

 التاااام ابروهااااا   را در هم کشااااااااااااااایااااد و شی تکااااان داد.ت ااااا  

کوتایه بم پدر  کم م ذب گوشم ای ا  ماد  بود اتداخت و 

 سپس گ ت: 

 

باااهااات  بگت  خزان.بااابااات می واد  تراز:دار  بزاات می م آرو 

 را بزتااام.ب ااد از آبرورنزی کااام د شااااااااااااااااا  را  اتاااداخ   بااایااد 

  ن و بم  رتا  گو  بدی. .شی

 

تاخودآ ا  بم خزد  اتماد .ت اهم را بم سااامت پدر  چرخاتد  

و با تکان دادن بک هدا دست هایم در هوا با ل  ن تم  ر 

ن گ مم:   آمت 
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رو تموشاااااااازاساااااااام.تمیدوتم  _سر میگم ای  تراز؟ات ار ا ااااااااال تو 

ی ن کاام تو ای  دتیااا ازت برمیاااد  را زدتاام.کاام اگاام   آخرن  چت 

 مد االن  ا  و روزمون ای  تبود. ازت برمیو 

 

ن قد  بم سممم برداشت و گ ت:   با چزر  ای گرتمم و غمگی 

 

_تگراتمم باااااااباااااااجااااااان. ش داری ت وای مزو ببی ن امااااااا تگران 

 دمت...  المم.از د ش  کم توی اون  ا  و وتع دی

 

 اااااادای خزد  ا  کم باالتر رتت  رت  تاخودآ ا  تیمم تما  

شااااااااااااد.با خزد  اتگشاااااااااااات اشااااااااااااار  ا  را بم ماتد و ت اه  مات 

 سما  نشاتم گرتمم و با تم  ر شرسید : 

 

ی کاااااام  _تو؟تگران؟اوتم تگران  ااااااا  م ؟تگران  ااااااا  دخت 

هیچوقااات برا  پااادری ت ردی؟داری شاااااااااااااااوسن می  ن دیگااام 

 مگم تم؟
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 را هااااااایم تااااااداد.تززااااااا ش  را بااااااا  ر جوابک باااااامایا ااااااار دیگ

 زنر اتداخت و آیه کشید. 
گ
مزدی  شر

خزد  را آرا  آرا  از روی ل  هایم م و کرد و در ساااااااااااا وت  

ی جز ت  زدی شر از درد باق  تگذاشاااااااااااااات ن .بک آت م تزایت چت 

ت اهم را از  ورت  بگت   آه مم شی بم نشاتم ی ات وس 

ن تجوا کرد :  تکان داد  و با ل  ن ت خ و ک زم  آمت 

 

خاایاایل ٬_باارای تااگااران بااودن خاایاایل دیاار کااردی باازااماا  خااااااااان

اون زمااابن کاام تیاااز باام ٬کاام بااایااد تگراتم میبودیدیر.اون زمااابن  

مزر پدری و دلواپ ااااااااااااااوت داشاااااااااااااامم روی مرگ و زتدگیم قمار 

کردی.اون زمابن کم تیاز داشااااااااامم توی چشااااااااام ها  ز  بزبن و 

 کم تگران  الیم بزم پشاات کردی.ا
گ
ون زمابن کم باید بزم بش

ت رو میگرت   و تجااااات   مثاااال یاااام پاااادر دسااااااااااااااااااات تااااک دخت 

پس  اااااااااال دیگاااااااام برای سر اوماااااااادی میاااااااادادی رهااااااااا  کردی. 

؟ا  ااااااااس پدری تاز  بیدار شاااااااد   ایزجا؟کم سر رو ثابت ک ن

 ت رو؟
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 ۲۷۹#پارت_ 

 

 

 

جوابم باز هم ساا وت مممد  بود.اما م  دیگر تمیموان امم 

بم ق  ااام ی ساا زم  سااا وت کزم.ک  دسااامم را چزدبار م کم

 ا  کوبید  و با  داب  لرزان ادامم داد : 

 

ن _بم م  ت ا  ک  بزم  خ .ببی  ن ان. ا  و روز داغوتم رو ببی 

ن  ی کاام ساااااااااااااااااا  هااا شو  رهااا  کردی سر موتااد .ببی 
از دخت 

ی کم وظی م داش   مثل چشمات از  مراق ت ک ن بم  دخت 

 چم روزی اتماد . 

؟تاااااز  ت زمیاااادی کاااام چباااادر تاااااز  یااااادت اتماااااد  تگراتم .یسااااااااااااااار

مم سااا  کجا بودی پدر تموتم؟ای  شاا  اامم و داغوتم؟ای  ه
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  داشاااااامم زنر تشااااااار تما  دردهاب  کم باخ  همم سااااااایل کم م

 تک ت شون تو بودی جون میداد  و میمرد  کجا بودی؟

 

اشک آشکارا در چشمان روشا    بم زد  بود و ای  آتیسر 

.خواسااااااااات کم در ق  م زباتم می شاااااااااید را شااااااااا  م ور تر می رد 

 بزتد اما شو  از آت م  داب  از  زجر  
دهان باز کزد و  رقن

 ای ب زد م  بود کم سال  را شر کرد. ا  خارز شود  د

 

ی تگو.م  بزاااات می م کجااااا بودی.تماااا   ن _تاااام  اااااااااااااااتک ک  چت 

تما  روزهاب  کم باید ٬روزهاب  کم م  بم بودتت تیاز داشاااااااااامم

پدری می ردی برای م ن کم تاز  مادر  رو از دست داد  بود  

 جااادیااادت بودی.درگت  باااازی کردن 
گ
ن زتااادی تو درگت  ساااااااااااااااااااخی 

خشاااااااااااااااش دوران ٬رای زن دومااااااااتتب  یاااااااام شاااااااااااااااوهر خوب ب

همون زبن کم ساااااااااایم ی ت  ااااااااا  هرگز اجاز  تداد ٬جووتوت

مادر  از سااااااامت تو یم ش ساااااااوزن خشاااااااش ببیزم.تو م  رو دور 

 جاااادیااااد 
گ
اتااااداخ   تااااا بموبن برای اون زن و دخت   یاااام زتاااادی

 . ازی. 
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دخت  خودت باشر نشااااااااااا ااااااااااا   و با ٬جای ایز م مراق  م  مب

ی کاااااااام هم ون خود ت تبود مراق اااااااات جون و د  از دخت 

کردی تا م ادا  مبودی داشااااااااااامم باشااااااااااام.برای اون پدر شااااااااااادی 

برای اون ت یم اا  شااااااااااااااادی برای اون  ا  شااااااااااااااادی.تک تک 

هاب  کم م  با  رت داشماشون بزرگ شد  بود  رو بم 
ن چت 

م م  هیچوقت ازت تدید  بود  رو اون دادی.خشش پدری ک

ا بااااام اون دادی.اون رو تواز  کردی اون رو توی ق  ااااات جااااا

؟  دادی تما  زتدگیت رو بم پای اون رن    اما م ...م  سر

 

ت  زااد شر از غیم کاام برای ثاااتیاام هاااب  لاا  هااایم را تر  کرد  

بود دوبار  بازگشاااااات. اااااادای ب زد  لرزند و در تزایت در هم 

 ش  ت. 

 

اما تو اماتت دار ٬ت مادر  بود  بزم  خانتو امات _م  برای

 خوبک تبودی. 
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پشااااااات ساااااااد پ   ها   بم  ااااااا  نشااااااا ااااااامم اشاااااااک هاب  کم 

بودتد شاتجا  روی گوتم ها   ترو رن مزد و  اااااااادای گرنم 

ی مرداتاام ا  باام ب و دردتااا  کاام باام ا ونم چزااگ اتااداخماام 

 بود بوشت  دام  زد. 

 

 .میااااادوتم امااااااتااااات دار خوبک 
 تبود .میااااادوتم _میااااادوتم دخت 

مزد  تمون اااااااامم برات پدر خو بک باشاااااااام.تا قیا  قیامت هم شر

روح مادرتم.اما باباجان ق ااام می ور  تما  ای  ساااا   ی تو و 

هاا     یاک روز هم نشااااااااااااااااد کام بام ت رت ت ااشااااااااااااااام.تزدی ت 

تبود  اما هموشااااااام  واسااااااام از دور بزت بود.هموشااااااام از دور 

بیا  و در  مراق ت بود .خدا خود  شاهد  هزاربار خواسمم

خوتاام ت رو بزتم و ازت ب وا  برگردی شو  خود  امااا روی 

تاااااداشااااااااااااااامم.م  خییل در  بااااات باااااد کرد  دخت  ج و اومااااادن 

ن هاام ش  تااااااااا ابااااااااد جاا ااوی تااو  قشاااااااااااااااازاا اام.خاایاایل...باارای هااماای 

  ش داری. 
گ
 پای زم.هرسر کم بش
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 داشااااااااااااااامم.ب و باادجوری را  ت س هااایم را 
گ
ا  اااااااااااااااااس خ ش

مت ا ونم برد  و تشااار  . اامم بود.بک اخمیار دساامم را بم ساا

ن ب رسااااااااااااااامم.اما تاید  ای  داد  تا ب کم بمواتم ب ضااااااااااااااام را پایی 

 تداشت.ای  ب و  د سالم لج از تر از ای   را ها بود. 

 

 _گرنم کردن چم  یس دار ؟

 

د و  ساااااااااااااااوا  دور از اتمصاااار  وادار  کرد تاااا ش  را بااااال بگت 

 شرسشگراتم ت اهم کزد. 

د  آه اااااامم خزدید  و هماتطور کم هزو  ااااار ز هم ا ونم را می را

 اد : ادامم د

 

تارا میت رو با  _ مما باید  س خوبک باشااااام کم بموبن غم و 

ون برنزی مگم تم؟چون م  یاد   گرنم کردن از چشااااااااامات بت 

رتمم گرنم کردن چم  یسااااااااا دار .ساااااااااا  هاسااااااااات کم     یک 

ن تیومد .هموشاااام یم ب و تو  قطر  اشااااک از چشاااام ها  پایی 
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زم اما تمیموتم .شاااا زم  و با گرنم ا ومم کم دار  خ م   می 

 کردن خود  رو س ک کزم. 

 

مان هم گرنم ت رد  مگم تم؟    وق   یادتم تو مراسااااااااااااااام ما

    وق   دیااد  یش دیگاام ٬گ    می وای دوبااار  ازدواز ک ن 

    وق   ت ااااااااامیم گرتمم از خوتم ت ٬رو آوردی جای مادر 

بو ااااات  بر  هم گرنم ت رد .اون موقع شوتزد  ساااااالم بود االن

د  ساااااا  گرنم ت ردن ی  ن سر ٬و هشااااات ساااااالمم ن  سااااات 
میدوبن

 بزم  خان؟

 

ن و پشااااااااااااااایمااان  قااد  هااایم را باام ساااااااااااااااماات مباااباال ت  ااا  غمگی 

دیگری از ساااااااااااال  ساااااااااااوا داد .پالسااااااااااایش کم شر بود از قر  

های اخ اااااااااب و آرام    و هزار توع کوتت و زهرمار دیگر 

ن تما  قر  ه ا روی را برداشاااامم و با برخ س کردن  و رن ی 

ن با  دای ب زدی ادامم داد :   زمی 
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.میدوبن چزد سااااااااااااااااال ن م دار  بم زور ای  _ای  قر  ها رو ببی 

قر  ها خود  رو ش پا تگم میدار ؟میدوبن چزد سالم مثل 

 یم م ماد زتدگیم . مم شد  بم ای  قر  ها؟

 پاااا بااام پاااا  
گ
ش؟از همون شوتزد  سااااااااااااااااااالع می وای از تراز بتر

شااااااااااااااااااااااک و  ن روانشااااااااااااااازاااااااااس رو زنر و رو مطاااااااا  هزارتااااااااا رواتتر

کرد .خود  هرباااااااار ای  قر  هااااااااا رو برا  میگت  .خود  

ر کم خ ااااااااا ک موشااااااااام قر  میذار  ک  دسااااااااامم.از درون هربا

داغون شااااد  شوچ شااااد .میدوبن تو ای  ساااا  و سااااا  بم ایزجا 

؟  رسیدن ی  ن سر

 

 ۲۸۰#پارت_ 

 

 

دسااااات های لرزاتم را مبابل  اااااورتم تگم داشااااامم و تکانشاااااان 

 . داد 
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؟یادت میاد از ی بم لرزندن اتمادن ست ها _ای  د رو میبی ن

ن هیچوقت خوب  نشدن.خوب هم تموش .    مگم تم؟ببی 

.زتاادگیم ب اااکرشاااااااااااااااون  ن ای  قر  هااا هم خوبشاااااااااااااااون تمی ین

جززم شااااااااااااااااااد .هیا  اااااری تمیموتم اتجااااا  بااااد      تمیموتم 

را ت یم خود ار دسااااااااااامم بگت  .هربار کم یش دساااااااااااا  رو بم 

بار میمت   و زتد  موشااااااااااااااام کم ت زم  ساااااااااااااااممم دراز می زم هزار 

ساام.کم اگم  دساات ها  رو ببیزم و دلیل لرزندنشااون رو از  بتر

ااااااااااا لرزندن دساااااااااااات  ساااااااااااام باید چم جوابک بد ؟ب م ی مبصا بتر

 هامم؟پدر ؟

 

دساااات هایم دیوارهای خاتم را اشااااار  گرتمزد و  اااادایم باالتر 

 رتت. 

 

_باام ای  دیوارهااا ت ااا  ک .    تمون ااااااااااااااامم یاام قاااب خ س از 

 ادر  روی ای  دیوارها آونزون کزم.چون ترسااااااااااید  هربار کمم

بی مم برای سر از دسااااااااا  داد .چون هموشاااااااام ببیزم  یاد  

ا مرگ مادر  خود  رو هم  توی ذهزم هموتبدر کم تو مبصا
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اااااااااااااا دون ااااااااااااااامم.کاااااااام اگاااااااام م ز ل ز   تبود  هیچوقاااااااات  مبصا

 بااا مردی کاام 
گ
تمیمرد.هیچوقاات مجبور تموشااااااااااااااااد  پااای زتاادی

تم.کم میمون ااااااااااااات ترار کزم و بر  و دوساااااااااااااا  تداشااااااااااااات بمو 

چون تمی واساااات م  زتدگو  رو تجات بد .اما موتد.موتد 

 
گ
بک پاااااادر بزرگ شااااااااااااااام.چون می واسااااااااااااااااااااات م  خوب زتاااااادی

کزم.خود  رو ترامو  کرد تاااا  اااا  م  خوب بااااشااااااااااااااااام.اماااا 

تمیدون ااااااااااااات کم دخت   هیچوقت قرار تو ااااااااااااات ساااااااااااااایم ی 

پاااادر  رو باااااالی ش  ا  اااااااااااااااااااس کزاااام.کاااام هیچوقاااات قرار 

  ال  خوب باشم. تو ت 

 

بود  ت  اااااام دیگر بم شاااااامار  اتماد  بود.آتبدر ترناد کشااااااید  

 تماتد  بود.بک رمش و بک 
بن در رنم هایم باق  ر کم دیگر اک ااااااااااااات 

ن نشااا ااامم.اتگشااات های لرزاتم را الی   ا  هماتجا روی زمی 

موهایم ترو برد  و با  ااادای در هم شااا  ااامم ای کم  اال بم 

سید تجوا کرد :  مرات  آرا  تر از دقیبم ای ق ل  بم تصر مت 

 

 .  1550



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

ا ای  قر  مبص مص ٬_مبص ای  همم سا  گرنم ت ردن

اااااااااااااا لرزناادن بک وق اام ی دساااااااااااااااات ٬هااای آرام    ل ز    مبصا

ااا مرگ مادر ٬ها  ااا  ابوس ها ٬مبصا ااا ترس ها  ٬مبصا مبصا

اا تمامشاااون توب  بزم  ٬تردیدها   مبودها و خبد  ها  مبصا

 خان. 

 

   اون بالهااا ش  م  تبط یاام دخت  شوتزد  سااااااااااااااااالاام بود  وق

بود کم  تما  امید  بم ای ٬بک شزا  بود ٬اومد.ترساااااااااااااااید  بود 

کااااااام میاااااااااد دت ااااااااالم.اماااااااا تو هیچوقااااااات ٬پاااااااادر  تجاااااااااتم میااااااااد 

 م  توی دساااااااااااااااااااات هااااااای تو بود.تو 
گ
تیوماااااادی.مرگ و زتاااااادی

 م  رو ٬میدون اااا   ق   مادر  تاااا ی م
گ
میدون اااا   اگم زتدی

ماااا بااااز اگااام م  رو تجاااات تااادی ماااادر  میمت  .ا٬اتم ااااب ت  ن 

دی دست خداب   هم م  رو اتم اب ت ردی.تو تبط مزو ستر

 میدون مم وجود دار  یا تم. کم     ت

 

.میمون ااااااااا   برای یک بار هم  میمون ااااااااا   م  رو اتم اب ک ن

ت  کم شااد  چشاام ببزدی روی اون وجدابن کم تداری و دخت 
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.اما تو ایزکار رو ت ردی.اوبن کم چشااااااااامات رو  رو اتم اب ک ن

ن جماخ   کم بم رو  . اا   م   بود .تو م  رو رها کردی بی 

ای  ظ م رو در  ش دخت   خوتم تشااااااااااااااازااام بودن.کاادو  پااادری

 خود  می زم؟

 

د خزاااد  باام لاا   ن  و غیم کاام در چزر  ا  موز مت 
پشااااااااااااااایمااابن

هاااایم آورد.هیچوقااات     خوا.  را هم تمیااادیاااد  کااام یاااک 

ن و  روز ب د از ای  همم سااااااااااااااااا  پدر  را در برابر خود  غمگی 

بیزم.هموشاااااام در خیاالتم او مردی بود کم قرار بود پشاااااایمان ب

م اااااااااااااااا د و شد باق  بماتد.شو  از ای  تا آخرن  روز خمر  

هرگز اشاااااااااااااااااک رن ما  را تااادیاااد  بود .همااااتطور کااام م  در 

مراسااااااااااااااام خمم مادر  اشاااااااااااااااش ترن مم بود  او هم گرنم ت رد  

بود.    روزی کااام ت ااااااااااااااامیم گرتمااام بود  از خااااتااام برو  هم 

ب ااد از ٬ا تاادیااد  بود .و  اااال او ایزجااا بوداشاااااااااااااااااک رن ما  ر 

د  سااا  قد  بم خاتم ا  ن گذاشاامم بود تا نشاااتم دهد تما    ساات 

کم پشااایمان ٬ای  ساااا  ها تگراتم بود  اسااات.کم دوسااامم دارد

 است.کم می واهد برایم پدری کزد. 
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ن و مضاااااااااااااا ک.شتوشاااااااااااااات خج  داساااااااااااااامان  چبدر رقت اتگت 

 غرن ک برایم توشمم بود. 

 

ز  رها شد.دست هایم ن ل  های تیمم بات س خمیف  از میا

دن موهاب  کم  اال روی را بم  اااااااااااااااورتم کشاااااااااااااااید  و با کزار ز 

تال  کرد  تااااا دوبااااار  باااام خود  ٬شوشااااااااااااااااااابن ا  رن ماااام بودتااااد

ن ت اهم بم  ورت  م  ط شو .ل  زد کوچش زد  و با دوخی 

 خوس از اش   گ مم: 

 

.اون دخت  شوتزد  ساااااااااااالم  _اما دیگم الز  تو ااااااااااات تگران باشر

دیگاام بزرگ شااااااااااااااااد . م  م دار  ش سااااااااااااااااال  موشاااااااااااااااام.باادون 

تززا بم ایزجا رساااید .تا امروز بدون تو تززای ٬ن مادربدو ٬پدر

و م بماات زتااد  موتااد  ب ااد از ایزم زتااد  میموتاام.پس تیااازی 

 . تو ت تگران  باشر 
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ن رو ج وی همم برد  مماس   بابت ایز م د ش  آبروی مزی 

ش میدوتم چ یکار کرد  کم الیش ای  تو ااامم.اگم از خود  بتر

تییل آبرورنزی بود .تبط ب اکر خراب شاااااااااادن جشاااااااااا  تولد 

 تارا مم کم ب دا خود  از دل  درمیار . 

 

 ۲۸۱#پارت_ 

 

 

 

ن باق    اال دیگم میموبن بری.ت ر ت زم دیگم  رقن برای گ ی 

ن وجود  موتااااد  باااااشااااااااااااااااااام.هرچزااااد از او  هم  رقن برای گ ی 

های  اااااد سااااالم   تداشاااات.تو تبط اومدی و با اومدتت درد

 رو برا  تاز  کردی. اری کم تما  زتدگیت اتجا  دادی. 

پس  اال دیگم لط ا برو.برو و هیچوقت دیگم سااااااااااااااامت م  

ان ک ن پس تبط  ی رو برا  جتک ن برتگرد.اگاام دلاات می واد چت 
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.خاااتواد  ت رو هم از م  دور تگاام دار.بااذار از م  دور بمون

 . ن  را ت باشم.همی 

 

 بک 
ی بگوند همات برای ل صاب  کوالبن ن جا ا  اااااماد و آت م چت 

آه ااااااااامم شی تکان داد.ات ار ت اهم کرد و ب د آیه کشاااااااااید و 

کم تزمید  باشاااااااااااااد دیگر ماتدن  تم دردی از م  و تم دردی 

از خود  دوا تمی زد بم تراز ت ا  کرد و ساااپس با شااااتم هاب  

اتماد  بم سااااااااامت در قد  برداشااااااااات.اما شو  از آت م از خاتم 

 اد و دوبار  ت اه  را بم سمت م  چرخاتد. خارز شود ا  م

 

زااااام روزی برساااااااااااااااااااام کااااام بموبن م  رو _خزان بااااااباااااا...ت ر می 

؟  ب  یسر

 

سوال  ق  م را بم دردتا  ترن  درد دتیا مبمال کرد.سوایل کم 

 ابدا اتمصار شایدن  را تداشمم. 
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د  و تاا اااااااااهاا   اااااااااااااار لاااااااا  هااااااااایاام را ماا ااکاام روی یاا اااااااادیااگاار ترا

مردی کم باخ  و کرد .میموان ااااامم ب  شااااام ؟میموان ااااامم 

 ا  بود را ب  شااااااااااااااام؟م
گ
ن تما  زتدی یموان ااااااااااااااامم بابن بر باد رتی 

زخم ها و دردهاب  کم او بم ق  م ت میل کرد  بود را ترامو  

 کزم؟

 

تمیموان ااااااااااامم...هزار ساااااااااااا  هم کم میگذشااااااااااات تمیموان ااااااااااامم 

ب  شم .تم در ای  دتیا و تم در آن دتیا و تم در هیا دتیای 

.ای  کیزم قرار بود تا ابد روی دیگری تمیموان اااامم ب  شاااام 

 ق  م سزگی ن کزد. 

 

 _هیچوقت. 

 

اب شد  دوبار  اشاااااااااااااااک دواتد بم چشااااااااااااااام ها  .باز هم جو 

شی تکاااان داد و ساااااااااااااااپس بک آت ااام  را دیگری بزتاااد از در 

ون زد و از مبابل چشماتم م و شد.   بت 
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ن پدر  ج و ٬تراز کم تما  ای  مدت کزاری ا  اااااماد  بود با رتی 

م ساااااااااااامت م  برداشاااااااااااات.دهان باز کرد تا  رقن آمد و قد  ب

  ال  از  زجر  ا  خارز شاااااااااااااااود بزتد اما شو  از آت م     

چشام هایم را . امم و با ت یم دادن ش  بم دیواری کم پشمم 

 بود تجوا کرد : 

 

 _ب دا تراز...ب دا. 

 

 ااااااااادای ت س خمیب  در گو  هایم شیچید.میدان ااااااااامم کم 

ن دارد اماااا  م  دیگر توابن برای   را هاااای زناااادی برای گ ی 

 شایدن هیا  رقن تداشمم. 

 

و ٬ای دور شاااااادن قد  ها   را شاااااااید و ل صم ای ب د  ااااااد

 بم دت ال   دای . مم شدن در. 
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 و  اال م  ماتد  بود  و دتیاب  از خاکرات

ت جن کم از ممزوخم ترن  ق ااااااااااامت ذهزم ش در آورد  بودتد 

 ب شاتزد. 
گ
 تا مرا بم سمت دیواتش

 

 شر از درد... ر یک هزار  ی ت را٬و دوبار 

 

 ۲۸۲#پارت_ 

 

 

 

هشت ش  خبور کرد  بودتد.تییم از خبربم های ساخت از 

خاتم در س وب  مط ش ترو رتمم بود و تییم دیگر از تور شت 

تا  آبا وری کم سااااخت ها بود کزار  نشااا ااامم بود  روشااا  

 شد  بود. 
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ن در همان  ال   کم سااااخت ها ق ل بم پایان رساااید   همم چت 

 ماتد  بود.تززاب  و ساااااااااا وت و م ن کم چزد ساااااااااااخ   ب
ود باق 

آت م از جا تکان ب ور  کزار دیوار کز کرد  بود  و  شاااااااااد بک مو

 بک هدا بم در و دیوار خاتم ت ا  می رد . 

 

ن  خ اااااااااامم بود .بم اتداز  ی یک خمر خ اااااااااامم بود  اما در خی 

 ا  ا  اااااااااااس می رد  کم بار ساااااااااازگی ن از روی شاااااااااااتم هایم 

بود.روناروب  با پدر  ب د از ای  همم سااااا  بم  برداشاااامم شااااد 

بم رواتم آساااااااو  زد  بود برایم ت ااااااایل ب    همان اتداز  کم

 بود. 

 

د  سا  س وت ن شاتجا  در  ٬ایز م توان مم بود  ب د از ست 

چشمان  ت ا  کزم و تما  ترنادهاب  کم ای  سا  ها جاتم را 

را آرا   خورد  بودتد را توی  اااااااااااااااورت  ترناد بزتم اتدی ق  م

 کرد  بود. 
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و  ااااااااااااااااا هیچوقت هم ق  م با ا٬هزوز ت  شاااااااااااااااید  بودم 

تموشد.اما همیز م توان مم بود  شو  از مرام پشیمابن را در 

همیز م دید  بود  تا چم اتداز  بابت ظ م ٬چشااااااامان  ببیزم

هااااااااب  کااااااام در  بم مرت ااااااا  شاااااااااااااااااااااد  بود خاااااااذاب وجااااااادان 

م  خان همیز م توان ااااامم بود   مر غرور و  اااااالبت بز٬دارد

 بزاور را خم کزم  الم را خوب می رد. 

 

و خشاااااااااااامم شاتجا  رتگ اتدی آرام  بم  ق ِ  شاش خبد 

ن داشااااامم قرار بود تا  خود  دید  بود و ای  برای م ن کم یبی 

آخرن  روز خمر  بااااا ترنااااادهاااااب  کاااام در  زجر  ا  خااااامو  

قابل باور   کزم بم سااااااااااِن یک م جز  ی غت 
گ
ماتد  بودتد زتدی

 بود. 

 

 ااااادای ت س خمیف  کم از میان ل  های تیمم باز  رها شاااااد 

اب  بود کم ت زگری کوچک بم سااااااا وت مط ش خاتم تززا  اااااااد

 وارد کرد. 
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بک آت اام ت یاام ا  را از دیوار بگت   آه اااااااااااااااماام ش چرخاااتااد  و 

بم اکراا سااااال  ٬ت اهم را بک هدا در تارنک و روشاااا  تضااااا

 م طوا کرد . 

 

م کم پشات یش از م ل چشام هایم تاز  مموجم کی  و وساای 

  برشااان داشاامم بودتد شاادتد.ا مماال تراز د شااها رها شااد  

 بود و امروز همرا  خود  بم خاتم ا  آورد  بودشان. 

 

 کم روی بالشاااااااااات م ل جا خو  کرد  بود 
گ
پاکت ساااااااااا یدرتش

توجزم را ج   کرد.همان پاک   کم خ س های م  و آزاد را 

کم ت ااااااااااااامیم   درون خود  جای داد  بود.همان خ س هاب  

شااو   گرتمم بود  دیگر ت اهشااان ت زم تا م ادا دلمزگ مردی

 کم خود  از خود  راتد  بودم . 

 

 بک آت م ت اهم را بم ساامت دیگری بچرخاتم بم 
برای ل صاب 

وع بم جوندن شوست ل م کرد .   پاکت خت   ماتد  و شر
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د ؟با ای  بزاتم های م اااااااااا ر   ن داشاااااااااامم چم کیساااااااااا را گو  مت 

ن بر ش چم کیساااااا را داشاااااامم؟خود ؟مگر ق ااااااد شاااااات   مالید

 م؟میموان مم خود  را گو  بزت

 

ن االن  هم آغاز شااااااااااااااد  بود.آن هم   برای آزاد از همی 
گ
دلمزش

 م مویل کااام هوا   ب واهاااد ب اااد از یش دو 
گ
تااام یاااک دلمزش

 برای آزاد تراتر از ای   را هااااااا 
گ
روز از ش  بی مااااااد.دلمزش

 برای آزاد درد داشت.غم داشت
گ
 داشت. بود.دلمزش

گ
 . التش

 

اهااام م  دلمزاااگ یاااک آد  م مویل کااام ش جمع دو باااار از  بت 

 ا  خباور کرد  باااااااااشااااااااااااااااااااااد تباود .دلمزااااااااگ آزاد 
گ
هااااااااای زتاااااااادی

بود .دلمزگ مردی کم بم شززابن ترن  ق اااااااامت ق  م شاااااااا یک 

کرد  بود.همان ق اااام   از ق  م کم سااااا  ها برای م فن تگم 

را  برسد  داشما  تال  کرد  بود  تا م ادا روزی یک ت ر از 

 و برای دزدیدن  دست دراز کزد. 
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ت ر از را  رساااااااااید  بود.درسااااااااات از همان جاب  و  اال آن یک 

از دتیاب  ٬از دورترن  تبطم ی دتیا٬کم اتمصار  را تمی شید 

کم ترساااازگ ها با دتیای م  تا اااا م داشاااات رسااااید  بود و بم 

همان ق ااااااااام   از ق  م شااااااااا یک کرد  بود کم شو  از او هرگز 

 ش بم دیدن  نشد  بود. کیس موت

 

ن مرد بود .مردی ک م بودن  جززِم دتیا را و م  دلمزگ همی 

برایم ت دیل بم بزشاات می رد و تبودن ...تبودن  مرا از پ م 

 ی ه مم آسمان بم درون همان جززم شرتاب می رد. 

 

شاتجا  دسااات از جوندن شوسااات ل م برداشااامم.دسااات هایم 

ن کزار بدتم مشاااااااااااااااات کرد  و ب وب  را روی زمی   د ات ار کم تت 

اشااااااد پشاااااامم را از تامرب  مشاااااا و  هل دادتم بم ساااااامت ج و ب

دیوار جدا کرد  و با خم شااااااااادن بم سااااااااامت م ل دسااااااااات دراز 

 کرد  و پاکت را برداشمم. 
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پاهایم را سمت شکمم جمع کرد  و با باز کردن پاکت خ س 

ون کشااااااااااااااایاااد  و بااام تاااک ت شااااااااااااااااااان خت    هاااا را از داخ   بت 

ا  خ س هااااااا روی لااااا  هاااااای شااااااااااااااااااااد .ل  زااااادی کاااااام در تماااااا

 ا  ل  زد بم ل  هایم هردوت رمان خودتماب  می رد تاخودآ 

 آورد. 

 

شااااید ٬شااااید اگر همان روز  یم بوشااات  جرات بم خرز میداد 

سید  و از او تمی واسمم  اگر از شایدن  را های آزاد تمیت 

ی  تک کزد 
کم برای بم زبان آوردن ا  اسات  مدت بوشت 

جا تمی شااااااید.شاااااااید اگر همان روز ساااااازگ امروز  ارمان بم ایز

دیم و درمورد ا  ااااااااااسااااااااااتمان با ی دیگر هایمان را وا کزد  بو 

 را زد  بودیم امروز مجبور تموشااااااااااااااااد  او را از خود  دور 

کزم و میموان ااااامم با خیا  را ت ش روی شااااااتم ا  بگذار  

 و با او درد و د  کزم. 

 ل زت بم م  و تما  ترس هایم. 
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 ۲۸۳#پارت_ 

 

 

   ات ار  اااداب  در ش  ترناد ش داد.یک ترناد ب زد و   ار بم ی

ساااااااااااید تا ِی قرار اسااااااااااات باشااااااااااا زم و  کر کززد .ترنادی کم میتر

اجاز  دهم کم ترس هایم تما  تر ااات هایم را بدزدتد؟کم تا 

ی می واهم اجاااااز  دهم امواز تردیاااادهااااایم مرا خباااا  تگاااام 

اتم دارتد و مثل یک موجود ترساااااااااااو در گوشااااااااااام ای از دتیا شزز

 کززد؟

 

تما  خمر بم خود  آمد ...بم خود  آمد  درسااااااااااااات ات ار کم 

 بم اتمصار شایدن ای  ترناد نش مم بود . 

 ا  
گ
داشاااامم چکار می رد ؟داشاااامم چم بالب  ش خود  و زتدی

ن بزاتم داشااااااااامم دسااااااااا   دسااااااااا   مردی کم    آورد ؟بم کدامی 

خاشاااااااااب  بود  را از دسااااااااات میداد ؟ای  ترس ها قرار بود تا 

 مرا مثل یک خروسک کزت   کززد؟کجا 

 .  1565



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

 

  شااااااااااااااااد برای بیاادار شاااااااااااااااادتم  اااقن ت زگری کاام باام ذهزم کوبیااد

بود.ت ااااااااااامیمم را گرتمم.تمی واسااااااااااامم دیگر بوشااااااااااات  از آن در 

 اسارت ترس ها و تردیدهایم بم ش بتک .دیگر  اقن بود. 

 

خااااااا اااااااس هااااااااا را تاااااااورا درون پاااااااااکاااااااات بااااااارگااااااارداتااااااااد  و از جااااااااا 

م بود  کم تما  .آتبدر گوشاااااااااااام ی دیوار نشاااااااااااا اااااااااااامبرخاساااااااااااامم

پاهای بک  خضاااااااااااااااالتم بم خواب رتمم بودتد.مشااااااااااااااات آرا  بم

  ااااااااااااام کوبید  و ساااااااااااااپس لز ان لز ان بم سااااااااااااامت اتاقم قد  

 برداشمم. 

وارد اتاا کم شااااد  م اااامبیما بم ساااامت  مد ل اس هایم رتمم 

ون کشید   و یک دسات ماتمو و شا وار و یک شاا  از  مد بت 

وع بم ت ونو ل اس هایم کرد .   و شر

 

ون زدن از خاتم  ارصن بود .خجوالتم بم دقی ای ب د برای بت 

لم را ش کرد  باااااا خروز از اتااااااا مجاااااددا بااااام ساااااااااااااااااااال  شاااااااااااااااااااا
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دوند .چراغ ها رو روشاااااا  کرد  و م ذب از توری کم چشاااااام 

د بم سااااااااااامت م ل ها قد   ن های بم تارنش خادت کرد  ا  را مت 

 برداشمم تا کی م را بردار . 

 

هم برداشااااااااااااامم و ساااااااااااااپس با  در میاتم ی را  پاکت خ س ها را 

ن و اتاااداب زاااد کرد ن پااااکااات درون  بااام ن کی  از روی زمی  خی 

سااااااااااااااامااات در خروسک دوناااد  و ثااااتیااام ای ب اااد ک   هاااایم را 

ون زد .   شوشید  و از خاتم بت 

 

ی بود کاام ت ر  را  ن ی شاااااااااااااااا  خزااک تر از آن چت  ن هوای پااایت 

می رد .قد  های آرامم را تا اواساااااااااااااااط کوچم شو  برد  و با 

ابل خاتم ی آزاد بم چراغ های روشااااا  خاتم ا  ا  ااااامادن مب

 دوخمم. چشم 

 

شزجر  ی بااالک  باااز بود و شرد  ی  رنر سااااااااااااااا یااد رتااگ بااا هر 

وز  باد بم  رکت در   آمد.ا  ااااااااااااااااش تم ق  م تدا میداد 
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کم هماتجا در اتاا تمرنا  نشاااا اااامم اساااات و بم کو  کردن 

 ساز  مش و  است. 

 

ون آورد .برای ت س خمیف  کشااااااااااااااایااد  و ت  زم را از کی م  بت 

  و ساااپس بک آت م تردید خت   ماتد ل صم ای بم  ااا  م ا 

دیگری را بم ذهزم را  بدهم شاااااااااااامار  ا  را گرتمم و گوشر را 

 تزدیک گوشم تگم داشمم. 

 

ساااااااااااااااام بوا...هزوز  اااااااااااااااادا   را نشااااااااااااااااید  ٬دو بوا٬یک بوا

 بود .م موال هموشم شنااااع جوابم را میداد. 

گر ت میم گرتمم بود کم هرگز تاگزان دلشور  بم جاتم اتماد.ا 

چم؟اگر دیگر تمیموان ااااااامم  اااااااادای گرم  را ابم را تدهد جو 

.شااااااااااااااازو  چاام؟اگر هماااتطور کاام خود  از او خواساااااااااااااااماام بود  

ت ااااااااااااااامیم گرتمااام بود برود و برای هموشاااااااااااااااااام تززااااایم بگاااذارد 

 چم؟آتوقت باید چکار می رد ؟
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 آزاد:جاتم؟

 

رگ هایم  ااااااااااادای گر  و مزربان  بم ی  ار  خون تاز  ای بم 

گرما کرد.ت س آساود  ای دواتد و ق   ترساید  ا  را مم و از  

دن گوشر میان اتگشاااااااااااااااماتم با  اااااااااااااار کشاااااااااااااااید  و با م کم تر ترا

  دای آرا  گ مم: 

 

 _بیا روی بالک . 

 

جوابم ساااا وت کوتایه بود کم میاتمان  کم ترما شااااد. را 

دیگری تزد اما ش و  اااااااااادای اتدی کم از آن ساااااااااامت خط بم 

میداد کم از جا ب زد شد  است و مش و   گو  رسید نشان

ن بم سمت بالک  است. قد    برداشی 

 

ل صم ای ب د شرد  ی بالک  کزار رتت و توان ااااااااااااامم ببیزم  

کم قد  بم داخل بالک  گذاشااااااااااات و تا کزار ترد  های   ان 
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ج و آمد.ت اه  را از همان تبطم ای کم ا  ااماد  بود بم م  

داد ق  مم را گر  تر دوخااات و باااا ل  زاااد کوچش کااام ت ون م 

 کرد. 

 

؟آزاد:ایزجا چیکا  ر می  ن

 

شرسااااااااااااااایاااااد و م  بک آت ااااام ت ااااااهم را از او بگت   قاااااد  ج وتر 

گااذاشااااااااااااااامم.درساااااااااااااااات مثاال خود  ل  زادی ت ون   داد  و 

 گ مم: 

 

 _هوس کرد  بر  با  تزران.ت واسمم تززا بر .باها  میای؟

 

از همااااااان تااااااا ااااااااااااااا اااااام دیااااااد  کاااااام ابروهااااااا   از ت جاااااا  باااااااال 

 رتمار  مم ج  شد  بود و رتمزد.ا
گ
در دل   مماال از دوااتش

سااید کم چرا ای  دخت  در رتمار و  را ها    از خود  میتر

 هیچگوتم ت ادیل تدارد؟
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ت ج  و ساااااااااا وت  اما خییل کو  ت شااااااااااید.م ال    هم بم 

ی بگوناد ت اااهم کرد و  ن  بک آت اام چت 
زبااان تیاااورد.برای ل صاااب 

کان دادن آه مم ی سپس ت س خمیف  کشید و همزمان با ت

 ش  جواب داد: 

 

 آزاد:زود  ارصن موشم. 

 

و ب د بم تماس پایان داد و بم سمت اتاق  برگشت و کویل 

 ت شید کم از مبابل چشماتم م و شد. 

 

خرسااازد از ایز م بک چون و چرا خواسااامم ا  را قبو  کرد  بود 

ن قد  بم خب  ت اهم را بم اتمزای  ل  زدی زد  و با برداشاای 

های زنادی  در تارنش م و شااد  بود دوخمم. را کوچم کم

ن وجود داشاااااااااااااااااااااات.باااااااایاااااااد خود  را برای ت   قتک  برای گ ی 

 خاکرات آماد  می رد . 
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 ۲۸۴#پارت_ 

 

 

 

سااااااااااخ   ب د بم ورودی با  تزران رسااااااااایدیم.برخالا اتمصار  

    در آن ساااااااااااااااااخاات شاااااااااااااااا  هم جم یاات تبرن ااا زنااادی در 

دتد.  ن  اکراا ورودی شرسم مت 

 

یعن جم یاااااات مضاااااااااااااااطرب از دیاااااادن شااااااااااااااا و  برای ل صاااااام ای

گران از ایز م م ادا  ضااااااااااااااور در شاااااااااااااا ویعن برای آزاد شااااااااااااااد .ت

 دردشساز شود ت اه  کرد . 

سید.چزر    تگران بم تصر تمت 
برخالا م  او     ش سوزبن

ا   ااامال غرا آرام  بود و ات ااار کاام ازد ااا  جم یاات     

ن آرامشاااااااااا  هم باخ   ذر  ای برا   اهمیت تداشاااااااااات.همی 
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د و تگرابن از شااااااااااااااااد تااا ق وجود  پااا باام ترار    م اتاادی آرا  بگت 

 بگذارد. 

ی بگونم ت یم ا  را بم  زدیل داد  و  ن ای  بود کم بک آت م چت 

 ت اهم را مجددا بم روبرو دوخمم. 

 

ن را در پارکیزگ با  پار  کردیم و شیاد    ب د ماشااااااااااااااای 
ل صاب 

شااااااااااااادیم.ت ایه بم ی دیگر اتداخمیم و ساااااااااااااپس بک آت م  رقن 

ی شباااالب  کام  ن رد و بااد  شاااااااااااااااود بااا پااای شیاااد  جاااد میاااتماا

مباب مان بود را در شو  گرتمیم و قد  زتان بم سااااااااااااااامت با  

 .  رکت کردیم

 

هردو غرا در ساااااااااا وب  مط ش بودیم. را های زنادی برای 

ن داشااااااایم اما هیچ داممان تمیدان ااااااایم کم باید از کجا  گ ی 

وع کزیم.ات اار کاام وا   هااا بک ر ماااتام از ذ
ه  هردوت رماان شر

 بودتد. پا بم ترار گذاشمم 
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ن سااااااااااا وت  شو  از ای  هموشااااااااااام آزاد بود کم برای شااااااااااا  ااااااااااای 

ن  هایمان شو  قد  موشاااد.هموشااام او بود کم  رقن برای گ ی 

داشاااااااااااااااات و هموشاااااااااااااااام او بود کم  ق ال ل  های مرا وادار بم 

ن می رد.   ش  ی 

 

ن تر  اما امشااااااا ...امشااااااا  سااااااا وت او از سااااااا وت م  سااااااازگی 

زبان و تما   را ها   را امروز  اااااااابح بم بود.شااااااااید چون ا

آورد  بود و  اال آمد  بود تا  را های مرا .شااااازود.و شااااااید 

 هم تبط دیگر از  را زدن با م  تاامید شد  بود. 

 

بم ات اا ی دیگر با قد  هاب  آرا  از کزار چزد تروشااااااااااااااا ا  و 

ن   کم در م اات  جاد  قرار داشااازد خبور کردیم.ماشاای 
رساامورابن

د شنااااع تر می ن بوس های کوچش کم میموان از های برق  و 

بم مب ااااااااد برساااااااااتزدمان در میاتم ی را  هرازچزداایه بزمان 

تزد.اما بزا بم دالییل تاگ مم ن هردو ترجیح داد  ٬چشااااااااااااااامک مت 

 بودیم تا م ت  شو  رونمان را قد  زتان یط کزیم. 
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تمیم و بم با  تزدیک تر موشااااادیم ت داد آد   هرچم ج وتر مت 

بوشت  و بوشت  موشدتد.در از کزارمان خبور می ردتد هاب  کم 

میانشااان زوز های جوان زنادی وجود داشااازد کم دساات در 

دتد و  ن دتد و با  ااااااادای ب زد  را مت  ن دسااااااات ی دیگر قد  مت 

گوب  کم  ضور در جم یت و ت ا  آد  ها     ٬  خزدیدتد

 ذر  ای برا شان اهمیت تداشت. 

 

  اااااااادب  کوچک در  دیدنشاااااااان تاخواسااااااامم باخ  موشاااااااد کم

م ب شااااااااااااااااد.امااا خوب میاادان ااااااااااااااامم کاام  ف  برای ق  م شااااااااااااااا  اا

  اااااااااااااادت کردن تداشااااااااااااامم.م  خود  با دسااااااااااااات های خود  

تر ااااااااااااااات خاشاااااااااااااااش بودن را از خود  و آزاد گرتمم بود .و اگر 

امشاااااااااااااااا  تمیموان ااااااااااااااامم ای  تر اااااااااااااااات را دوبااار  باام خودمااان 

 یبیزا تا آخر خمر  رت  روی دلم باق  میماتد. ٬برگرداتم
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د. دودا تیم ساخت ب د  ماکان در س وت یط شم ت   باق  

بم باالی با  رسااااااااایدیم.م ااااااااااتت کوتایه کم باق  ماتد  بود را 

ن بم ساااااااااااامت یش از  پشاااااااااااات ش گذاشااااااااااااایم و با قد  برداشاااااااااااای 

ا بم شاازر ار روی تیم ت نشاا ااایم و ٬تیم ت های خایل مرا

بم شااااااازری کم با تما  خصما   اال زنر پاهایمان بود چشااااااام 

 دوخمیم. 

 

ی کم با تما  زن اب  ا  وشااااااا  شااااااازر و برز میالدهای ر چراغ 

مباااباال چشااااااااااااااام هااایمااان قااد خ م کرد  بود تاااخودآ ااا  ل  زااد 

 کوچش را روی ل  هایم شکل داد. 

خییل وقت بود کم بم ایزجا تیامد  بود .ا مماال چزد سااااااااااایل 

از آخرن  باااااااااری کاااااااام بااااااااا تراز باااااااام بااااااااا  تزران ش زد  بود  

 میگذشت. 

 

دت امشااااا    همم مکم چرا ب د از ای  خود  هم تمیدان ااااامم

هوس آمااادن بااام ایزجاااا بااام ش  زد  بود.شااااااااااااااااااایاااد چون ت س 
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کشیدن ایزجا برایم آسان تر بود.خوب میدان مم کم امش  

ن  د  سااا  ت س  م بیاور .برای همی  ن قرار بود بم اتداز  ی ساات 

هم تیاز داشاااااااااااااامم تا خود  را بم مرت ع ترن  ق اااااااااااااامت شاااااااااااااازر 

ر برساااااااااااااتم تا ب کم بمواتم رن ن تجات م هایم را از  مبود اک اااااااااااات 

 دهم. 

 

 ۲۸۵#پارت_ 

 

 

ن بار  کم میا  ایزجا.   آزاد:اولی 

 

 ااااااااااااادای آراَم  بم سااااااااااااا وت مممدی کم ات ار ساااااااااااااا  ها بود 

میاتمان شاااااااااکل گرتمم بود پایان ب شاااااااااید.ت اهم را از شااااااااازر و 

چراغ ها   گرتمم و بم ساااااااااااااما  چرخاتد .با ل  زد کوچش 

اها   میدرخشااااااید خت   روی ل  ها   بم شاااااازری کم زنر پ

   بود. ماتد
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ن بار ایزجا رو با  _امیدوار  از ایز م مجبور شاااااااااااااادی برای اولی 

 .  م  ببی ن تاامید نشد  باشر

 

 رتم ل  زد روی ل  ها   را شررتگ تر کرد.برای ل صاب  

 تر بم شااااازر خت   ماتد و ساااااپس با چرخاتدن ش  بم 
کوالبن

 ت ا  خت   ا  را بم چشماتم دوخت. ٬سممم

 

واد تا آخر دتیا همیزجا همرا  تو آزاد:اگم بزت ب م دلم می 

؟ بن ن  بموتم...دوبار  مزو پس مت 

 

ی  م   کوتایه کم میان جم م ا  شکل گرتت ختک از دلمت 

ا  از رتمار امروز  میداد.در جوا.  ل  زد کوچش زد  و با 

قرار دادن دساااااامم کزار دساااااات او روی   ان پشاااااا    اااااازدیل 

 پاسخ داد : 
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ت ت _َپ اااااااااااااااِ ن م بموتیم تا آخر دتیا ایزجا م.اما ت ر تمی زم کتمت 

 بموتیم. 

 

آه ااااااااااااااامااام بااام  رتم خزااادیاااد و همزماااان لااا  زنرنا  را میاااان 

ردی  دتااااادان هاااااا   تگااااام داشااااااااااااااااااات.بک آت ااااام ت ااااااه  را از 

د برای ل صاب  ساااااااا وت کرد و سااااااااپس با تکان  چشااااااااماتم بگت 

 دادن آرا  ش  تجوا کرد: 

 

 آزاد:چبدر  ی ... 

 

می رد.بزاا دهاتم را م را تزگ بک اخمیار ت  ااااااااااااات ا  خت   ا  

ش  را بم سمت ٬ترو خورد  و با دزدیدن ت اهم از چشمان 

ا بم شااااااااااااااازر  اااااااااااااار زوسک کم  یم آتطرا تر روی سااااااااااااااا وب  مرا

نک شاااد   نشااا ااامم بودتد و یک پاکت چیپس را با ی دیگر شر

 بودتد چرخاتد . 
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سااااایدتد.ا مماال د  ساااااایل از م  و   م سااااا  و ساااااا  بم تصر مت 

م همان اتداز  شزتد  تر و شااااااااااااااااداب .و باد جوان تر بودتد آز 

د قابل چشااااااااام  ن  کم در رتمارشاااااااااان موز مت 
تر.شاااااااااور و اشاااااااااایاق 

 شوشر تبود. 

ج ت ی دیگر نشاا اامم بودتد گوب  کم تما  دتیا می واسااازد 

ااااااااا دور شاااااااااااتم های ت ی   از هم جدا شااااااااااان کززد.بازوی پرا

زنر دخت     باام شاااااااااااااااااد  بود و لاا  هااا   هر از چزااداااایه 

تام زو  ش میدادتد کم  دای خزد  گو  دخت  زمزمم ای 

دتد.   را بم هوا میتک
 ی دخت 

 

دیدن  ا  و هوا شاااااااااااااااان ل  زدی کزج ل  هایم نشااااااااااااااااتد.بک 

آت م ب واهم و مموجز  باشااااااااااام با  ااااااااااادای تااااااااااا یفن تجوا 

 کرد : 

 

 _بزشون   ودیم موشم. 
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  دا   از تا  م ای تزدیک جوابم را داد: 

 

 . آزاد:مزم همیزطور 

 

ا  و ت اه  کرد .با خزد  ای مم ج  ش چرخاتد  سااااااااااااااام

 بک  دا شاتم ها   را باال اتداخت و گ ت: 

 

آزاد:اوتطوری ت اهم ت  .دوران جووبن م  اوتبدر شاااااااااا وغ و 

شرهیاهو بود کم وق   برای شاااایطزت های خاشااااباتم برا  باق  

 تمیذاشت. 

 

بک آت ااام  رقن بزتم شرساااااااااااااااشاااااااااااااااگراتااام ابروهاااایم را برا   بااااال 

ساااااااااوا  هایم را از چشااااااااام هایم خواتد  تداخمم.و او ات ار کم ا

 باشد ت س خمیف  کشید و ادامم داد: 
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آزاد:وق   هم ساا  و سااا  ای  بچم ها بود  اوتبدر خود  رو 

بااااا  ااااار و  رتاااام ا  درگت  کرد  بود  کاااام اااااایه وقاااات هاااا     

چزدشاااا  موشااااد کم خواب بم چشاااام ها  تمیومد.اون موقع 

 .امااا داشااااااااااااااامم وی  رتاام ا  م روا تبودباام اتااداز  ی االن ت

ن هم  برای رسایدن بم جای ا  امروز  تال  می رد .برای همی 

تم تر ااااااااات خو  گذروتدن داشااااااااامم و تم تر ااااااااات خاشاااااااااف  

 کردن. 

 

ن  ن شاااااد کم روزهای جووتیم بم شخت برا و باد گذشااااای  همی 

و تا بم خود  اومد  دید  کم ت دیل شاااااااااااااااد  بم یم مرد ش و 

تم شااااااور و  برای خاشااااااش شاااااادن دار  و  چزد سااااااالم کم تم زمابن 

.اما دروغ چرا؟ رت  هموشم همراهم باق  موتد.   شوق 

 

لااا  هاااایم را جمع کرد  و باااا گر  کردن اتگشاااااااااااااااااات هاااایم زنر 

 تاباوراتم ت اه  کرد . ٬چاتم
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؟ ی تداش    تا االن هیا دوست دخت 
گ
 _پس می وای بش

 

سااااوالم باز هم خزد  ی آرام  را در بر داشاااات.هماتطور کم 

ن تکان داد و گ ت: ی زدید ش  را بم م  کرتی 

 

ن  رقن تزد .تال  هم تمی زم کااااااام خود  رو  آزاد:م  چزی 

اما رابطم ٬قد س نشااااااون بد .چرا ق ال دوساااااات دخت  داشاااااامم

ای کم مزجر بم خشاااش .شااام رو تجربم ت رد .روابطم م موال 

سااااااطج و زودگذر بودن و هیچوقت بم ا  اااااااسااااااات خمیف  

ایران و مالقاتم  ق ل از برگشااازم بمخمم تموشاادن.در واقع تا 

 با تو... 

 

بم ایزجای جم م ا  کم رساااااااید بم ی  ار  سااااااا وت کرد و ل  

گوند.با تردید ت اهم کرد و درست ات ار کم تگران باشد ادامم 

ی  را ها   باخ  رتج  خاکر  شاااااااااااوتد شی تکان داد 

 و س وت اخمیار کرد. 
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 ۲۸۶#پارت_ 

 

 

اخ  قع خود  بود  کم بدلیل ساااااااا وت  را میدان اااااااامم.در وا

شااااااااااااااد  بود  مردی کم امروز  اااااااااااااابح آماد  ی بم زبان آوردن 

تما  ا  اااااااااسااااااااات شززابن ا  بود  اال     برای  امل کردن 

 جم م ا  تردید داشمم باشد. 

 

ن ت اهم از  اااورت  م ااات  چشاااماتم را ٬آیه کشاااید  و با گرتی 

اااااااااا جوان  اال  دوبار  بم سااااااااااامت شااااااااااازر برگرداتد .دخت  و پرا

بودتد و قد  زتان مشاااااا و  ا روی ساااااا و تاشاااااا اااااامم دیگر آتج

دورتر شااااااااادن بودتد. اااااااادای خزد  ی ب زدشاااااااااان هزوز هم از 

سید.   همان تا  م ی ن بما دور بم گو  مت 

 

 آزاد:خ ...تو ت رن  ک . 
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 ااااااااااااااادا   بم اتکار در هم رن مم ا  پایان داد و وادار  کرد تا 

ن بم چشااااااااام های  دوبار  ت اهم را بم  اااااااااورت  بدهم.تامطمی 

 شرسید :  زمصر  ت ا  کرد  و م

 

 _چیو ت رن  کزم؟

 

یش از شااااااااااااتم ها   را باال اتداخت و با باال دادن گوشااااااااااام ی 

 ل  ها   جواب داد: 

 

آزاد:دلییل کم ب اکر  ایزجا اومدیم رو...اومدیم کم  را 

 بزتیم مگم تم؟

 

ل  زد کوچش کم روی ل  هایم تب  . ااااااااااات بم سااااااااااااِن یک 

د کاااااام تزمیااااااد  بو ٬یااااااد  بودمزمااااااان تاااااااخواتااااااد  بود.پس تزم

 .  1585



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

آوردن  بم ایزجا تززا برای هوا خوردن و تزران گردی تبود  

اسااات.تزمید  بود کم می واهم  را بزتم.دلییل کم بم زبان 

تیاااورد  بود  را تزمیااد  بود و  اااال آماااد  بود تااا  را هااایم 

 را .شزود. 

 

ت س خمیف  کشااااااااااااااید  و با تکان دادن آرا  ش  مضااااااااااااااطرباتم 

ی دیگر شیا و تاب داد  و ت اهم را بم را بم اتگشاااااااااااااااات هایم 

روبرو دوخمم.زمان ت   قتک خاکرات ترا رساااااااااااااااید  بود.دیگر 

 ترار  اقن بود. 

بزابرای  ت ااااااااامیم گرتمم کم داساااااااااماتم را از ابمداب  ترن  تبطم 

وع کزم.   ی مم   شر

 

_تو خاااااتواد  ای باااام دتیااااا اومااااد  کاااام م زااااای خشاااااااااااااااش برای 

در  یم قا ن بود.پ هیچ دو  از اخضاااااااااااااااا  ت رن  نشاااااااااااااااد 

اااااا ارشااااااااد یم خاتواد  ی ششاااااااازاس و  م روا و  ارب د بود.پرا

اساااااااااام و رساااااااااام دار.مردی کم     شااااااااااایدن آواز  ا  رخشاااااااااام 
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میزداخت بم ت  هرسر مجر  و خالتکار .یم مرد خشاااااااااااااااک و 

ن شس ت.   جدی با خبایدی . مم و قواتی 

 

مزد  ماادر  یام زن خوتم دار بود.یم زن جوون و مزربون و هتن

اد  ی خوب کم ب اکر یم ازدواز سااااااااز   تر اااااااات م خاتو از ی

دت ا  کردن روناها  رو از دساات داد  بود.هیا شاا اه   بم 

پدر  تداشااااااااااات.درسااااااااااات بم همون اتداز  کم پدر  خشاااااااااااک و 

م اااااااااااااااا اااد بود ماااادر  لطی  و شر از م  ااات بود.اماااا از بااادی 

شتوشاااااااااااااات و بم اج ار خاتواد    مجبور شاااااااااااااااد  بود ت  بم 

  . ازدواز با پدر  بد

 

  کوتااایه کرد  و بااا خت   شاااااااااااااااادن باام اتگشاااااااااااااااات هااایم باا م اا

  داب  کم ذر  ذر  آرا  تر موشد ادامم داد : 

 

_پدر  مادر  رو دوساااات تداشاااات.ای  رو درساااات از زمابن کم 

تون ااااااااااااامم دسااااااااااااات چپ و راسااااااااااااامم رو از هم تشااااااااااااا ی  بد  
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تزمید .تزمیدن  چزدان ساااااا ت تبود.تبط  اقن بود کم یم 

 ز بزدات ا  بم پدر و مادر ترا
گ
ز  تا بر بتک  کم چم ت اوت بزری

ن اون ها و پدر و مادر خود  وجود دار .    با ایز م اون  بی 

زمان خییل بچم بود  اما میمون اااااامم ت اوت تا شااااااشااااااون رو 

 بم چشم ها  ببیزم. 

 

مادر  هم خالقم ی چزدابن بم پدر  تداشت.اون رو تبط بم 

و در چشاااااااااااااام مردی میدید کم مبدر شااااااااااااااد  بود باق  خمر  ر 

 شر از ک
گ
زااااار  بگااااذروتاااام.پااااذیرتماااام بود کاااام تمیموتاااام یاااام زتاااادی

خشش داشمم باشم.اما دلی   رو تمیدون ت.هیچ س دلیل 

ایز م چرا مرد زتدگو  تمیمون اااات خاشااااب  باشاااام رو بز  

تگ مم بود.تبط بک ر ماتم مجبور  کرد  بودن برای مردی 

 کم هیا ا  اش بز  تداشت همری کزم. 

 

های تیمم باز  رها شاااااااد.ل  زدی ان ل  ت س سااااااازگی ن از می

 روی ل  هایم نشااااتد  و با دادن ت اهم بم  اااورت 
گ
سااااخمش

 .  1588



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

مردی کم کزار  نشااا ااامم بود و  ااابوراتم بم  را هایم گو  

د  بود ادامم داد :   ستر

 

ن خاتواد  ای بم دتیا اومد  و رشاااااااااااااااد کرد .یم  _م  توی چزی 

 خاتواد  ی خایل از خشش. 

ن پ اما  ا  ای  بک خشاااااااف  تززا  در و مادر  میموتد و بم م  بی 

سااید.ویل ایزطور نشااد   تمت 
گ
.شتوشاات م  رو هم قربابن زتدی

 خایل از خشش پدر و مادر  کرد. 

 

 ۲۸۷#پارت_ 
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د  بود.اخم کوچش  بااا دقاات باام تااک تااک   ماااتم گو  ساااااااااااااااتر

میاااان ابروهاااای مرداتااام ا  خودتمااااب  می رد و ت ااااه      

 وشد. شمم تمبرای ثاتیم ای از روی  ورتم بردا

 

ن  ااااال یخ کرد   م  اماااا  اااالم خو  تبود.تماااا  بااادتم از همی 

بود و خرا شد روی سااااااااااااااامون تبراتم رو  می ورد.هزوز در 

ن االن  هم ت س کشااااااااااااااایدن  ابمدای ق ااااااااااااااام بود  اما از همی 

برایم دشاااااوار شاااااد  بود.بک اخمیار ک  دسااااامم را بم ق  ااااام ی 

از یم را ساااا زم ا  چ اااا اتد  و شو  از ایز م ادامم ی  را ها

 ش بگت   آ  سوزتا  کشید . 

 

_بااا وجود ایز ام پاادر داشااااااااااااااامم امااا باادون م  اات پاادری بزرگ 

ی   گذشاااااااااات هرچبدر کم ٬شاااااااااااد .هرچبدر کم زمان بوشاااااااااات 

بزرگ تر موشد  بوشت  بم ای   بیبت کم پدر  دوسمم تدار  

د .مادر  برای دل و  کردتم میگ ت کم اشا ا  ت ر  بر میتک

وسااااااااااات دار  اما تبط آد  خییل دمی زم.میگ ت کم پدرت 

 تو ت کم بموتم ا  اسات  رو را ت بم زبون بیار . 
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اما م  خوب میدون مم کم مادر  بزم دروغ میگم.میدون مم 

از بک ٬کااام پااادر  دوسااااااااااااااامم تااادار .ای  رو از رتماااارهاااای شد 

 از بک ت اوب  ها  تزمید  بود . ٬م یل ها 

 

ساااید  کم چ  مدا  از خود  میتر
گ
پدر  دوسااامم را تو خالم بچش

تززااا دخت   رو الیش ٬تاادار ؟مگاام م  چیکااار کرد  کاام م  رو

مزر و م با  تمیدوتم؟کم چرا     ی  ار دساااااااااااااااات تواز  

 روی ش  تمی شم؟

 

ی  م  ن بااااااااا وجود ایز اااااااام مااااااااادر  از مزر و م  اااااااات برا  چت 

تمیاااااذاشااااااااااااااااااات اماااااا بااااااز هم خود  رو م مااااااز م  ااااات پااااادر  

یاادیااد  کاام چباادر و ممیاادیااد .وق   باام پاادر تراز ت ااا  می رد  

تراز رو دوسااااااااااااات دار  تارا میم بوشااااااااااااات  موشاااااااااااااد.ت ر می رد  

 مما ٬ مما م  بم اتداز   اقن خوب تو اااااااااااااامم٬مشااااااااااااااکل از مزم

 ایراد از مزم کم پدر  تمیموتم دوسمم داشمم باشم. 
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ن هم از خود  بااااااد  میوماااااد.مااااادا  تال  می رد   برای همی 

ی اون ها خود  رو ت یت  بد  و جوری رتمار کزم کم بم چشم

تبط ٬بیاد.تال  می رد  بم قدر  اقن خوب باشاااااااااااام تا شاااااااااااااید

شاید بموتم یم ش سوزن از م با  رو داشمم باشم.اما تما  

 تال  ها  بم در . مم می وردن. 

 

ا ونم گااااذاشاااااااااااااااااات برای ل صاااام ای   ب و مزا یم کاااام پااااا باااام

د   ااااار  اااااادایم را قطع کرد.ل  هایم را م کم روی ی دیگر ترا

ن چشاااااااام های زد و تامزصم ت س کشااااااااید  تا ب کم م تو با . اااااااای 

.مثاال یااک ب مااک .امااا تموشااااااااااااااااد بمواتم ب ضااااااااااااااام را ترو ب ور 

 هماتجا جا خو  کرد  بود. 

 

 آزاد:خوبک خزان؟می وای برات یم بطری آب بگت  ؟

 

ل   تگران  وادار  کرد تا چشااااااااام هایم را باز کزم و ت اهم را 

ت بم  اورت  بدهم.با ل  زد کوچش شی بم م زای م ال 
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کان داد  و ب د دسات هایم را روی گوتم هایم کشید  و در ت

 تزایت زنر خط چاتم ا  بم ی دیگر چ  اتدمشان. 

 

ی کااااااام را  ا وی مرا . ااااااااااااااامااااااام بود سااااااااااااااازگی ن خااااااااکرات  ن چت 

.سااااااااااااااازگی ن کم با توشااااااااااااااایدن یک جرخم یا هزار جرخم آب بود 

 س ک تموشد. 

 

یکم کم بزرگ تر شااااااد  و تون اااااامم ٬_یکم کم ساااااازم باالتر رتت

تزمید  کم مشکل از م  ٬و بد رو از هم تش ی  بد وب خ

تو ت.تزمید  کم بک مزری و شدی پدر  رب  بم رتمارهای 

خوب یااا بااد م  تاادار .رب  باام خوب و بااد بودن مااادر  هم 

ن دیگم ای بود.دلییل کم پشااااااااااااات رتمارهای  تدار .درد پدر  چت 

شد  شززااااان شااااااااااااااااااد  بود و از  یاااام مرد بک مزر و م  اااات 

تراتر از ای   را ها بود...پدر م  یم زن دیگم ود سااااااااااااااخمم ب

 رو دوست داشت. 
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ت اااااه  رتااااگ ت جاااا  تگرتاااات امااااا گر  ی میااااان ابروهااااا   

آشاااکارا شررتگ تر شاااد.سااااخد دساااا  را روی ترد  ی تیم ت 

 جا بم جا کرد و با تردید شرسید: 

 

؟ ن  آزاد:مزی 

 

د  و ش  شو  از  اااااار ل  هایم را م کم تر از ق ل روی هم ترا

اب  از  زجر  ا  آزاد شااااود بم نشاااااتم ی تایید باال و  ااااد آت م

ن رتت.   پایی 

 

ن خشااااااااااااش دوران جووبن پدر  بود.وق   کم هردوشااااااااااااون  _مزی 

خییل  م سااااااااااااااا  و سااااااااااااااااااا  بودن خااااشاااااااااااااااش همااادیگااام شااااااااااااااااااد  

ن خودشااااااااااااون قو  و قرار  ن و بی 
بودن.همدیگم رو می واساااااااااااای 

.اما وق   ختک رابطم شون  ن گذاشمم بودن کم با هم ازدواز کین

 پدرز پدر  رسااااااااااااید ساااااااااااا ت و ساااااااااااا ت ٬پدربزرامو  بم گ
ی  ن

 م ال ت خود  رو با ازدواجشون اخال  کرد. 
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ن برخالا پاااااادر  از خاااااااتواد  ی خوب و ششااااااااااااااازاااااااش  مزی 

 
گ
تبود.پااااادر و ماااااادر تاااااداشاااااااااااااااااااات و باااااا ماااااادربزرگ شت   زتااااادی

وتااااااااع زتدگوشااااااااون هم چزدان ت رنفن تداشاااااااات.دلیل ٬می رد

ن بود.دل  را ن ت د کم اجاز  موشم ال  پدربزرام هم همی 

 بک ا ل و ن   ازدواز کزم. 
 بد  پر بزرگ  با یم دخت 

 

پااادر  اول  سااااااااااااااایع کرد باااا  را زدن پااادربزرام رو را ن بااام 

ن کزم.اما وق   دید پدربزرام از موتاااااااا   کوتا   ن مزی 
پذیرتی 

تمیاااد و بزشاااااااااااااااون اجاااز  ی ازدواز تمیااد  خود  هم زد باام 

ن رو پشاااات ش  ر  و با بذاساااایم آخر و ت اااامیم گرتت همم چت 

ن از شزر بر .   مزی 

 

ق اااااااام شااااااااون اما بم ای  را    ها تمو  نشااااااااد.پدربزرام اتبدر 

ج وی راهشاااااااااااااااون سااااااااااااااازگ اتداخت و اوتبدر تالم و ت رن  و 

ن و پادر  رو از هم جدا  تزاادیاد کرد کام آخر موتش شااااااااااااااااد مزی 
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ن آبرو  مجبور کرد کم  ن رو با تزدید رن ی  کزم.در واقع مزی 

ن هم کم اون زمان یم دخت  جوون بود   از پدر  جدا شم و مزی 

 چار  ی دیگم ای جز جداب  شو  رو  تدید. 

 

 ۲۸۸#پارت_ 

 

 

 

درد جداب  ای  خشاااااااااش چزدی  ساااااااااا  برای هردوشاااااااااون کو  

کشید.تم پدر  را ن موشد کم با کس دیگم ای ازدواز کزم و 

ن بااام هیا خااااسااااااااااااااام ااااری جواب مث ااات میاااداد.اماااا در  تااام مزی 

تاابزاااتاام تزااایاات پاادربزرام بااا هزار  گ پاادر  رو مجبور کرد و تت 

ن از یاام ٬کاام بااا زبن کاام دوساااااااااااااااا  تاادار   کاام برخالا مزی 
زبن

خاتواد  ی ششااااازاس و ا ااااال و ن ااااا  دار بود ازدواز کزم.و 

 اون زن کیس تبود جز مادر م . 
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 اااااااااااااااادایم در اتمزای جم م ا  لرزند و برای ل صاب  خامو  

ز روی شاااااااااااااد.باد تزدی کم بم تاگزان وزندن گرتت شاااااااااااااالم را ا

د.بک آت م تماییل برای  موهایم دزدید و بم شاااااااااااااااتم هایم سااااااااااااااتر

دوبار  ش کردن شا  نشان دهم آیه کشید  و  ورتم را بم 

ساااامت آساااامان گرتمم.ساااامار  ها در د  ساااایا  شاااا  بم زن اب  

دتد.  ن  چشمک مت 

 

 کم   ااااابک دلشاااا  اااامم شااااد  بود ٬_ب د از ازدواز پدر 
ن مزی 

ن خاسااااام اری کم پا شو  گذاشااااا داد و مث ت  ت جواببم اولی 

خییل زود ازدواز کرد.اماااا ب ااات     ایزجاااا هم بااااهاااا  یاااار 

 از ازدواج  تگذشاامم بود کم ختک رسااید 
تبود.چزد ما  بوشاات 

شاااااااااااااااوهر  یم آد  م ماد یک الق ای خو ن از آب دراومد  

ن رو توی شوشم کرد .   کم خون مزی 

 

ن بود با شاااااااااااااااایدن  پدر  کم اون زمان هزوز هم دلداد  ی مزی 

شااااااااااد اما  اری از  برتمیومد.تمیمون اااااااااات با یووتم ختک د ای 

ن یم زن  ام م برای تجات  اساااااام و رساااااام یم قا ن و با داشاااااای 
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ن   خشش سابب  پا شو  بذار .اما هزوز دل  شو  مزی 
گ
زتدی

ن   یسااااا بم   هم باخ  موشاااااد کم کوچ ت 
گ
ن دلدادی بود.همی 

اااااااااااااا  بود و بچم ای کم توی شاااااااااااااااکم  در  ا   زبن کم همرا

 شم. شمم بارشد بود تدا

 

ی ت رد.پدر  هزوز از  ب د از بم دتیا اومدن م  اوتااااااااااااع ت یت 

ن  ن مو اااااااااااااااوخاااااااات و تمااااااااا  ت ر و ذکر  همی  خشاااااااااااااااش مزی 

ن  بود.تمیمون ااااااااااااااااات قبو  کزاام کاام بااایااد باام یاام زن غت  از مزی 

خشش بورز  و بچم ای کم ثمر  ی خشش بزرگ  تبود رو ب ل 

 بگت  . 

 

 ر برایت ی  ات میم گرت٬پدربزرام کم اوتاع رو ایزطور دید

ن رو از پدر  دور کزم تا ب کم پدر  ش خبل بیاد  هموشااااااام مزی 

ن هم شززابن مبدار زنادی شو   و بم زتدگو  برساااااام.برای همی 

ن داد و از  خواسااااااات تا هرچم زودتر دسااااااات  بم شاااااااوهر مزی 

 رو بگت   و از شااااااااااااااازر بتک  و جاب  م  و  کزم کم پدر  
ن مزی 

 م شد. زطور ههرگز تموتم دوبار  شیداشون کزم.و همی
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پدر  یک روز  ااااااااااابح از خواب بیدار شاااااااااااد و تزمید کم دیگم 

مزی ن وجود تدار .دیووتم شاااااد.همم جا رو دت ال  گشااااات.با 

پاااادربزرام دخوا کرد داد و هوار را  اتااااداخااات تزاااادیاااد کرد کااام 

ن رو بز  تگ ت  آبرورنزی را  میزداز .اما پدربزرام جای مزی 

 کم تگ ت. 

ن رتااات و باااا رتما  پااادر  ر  ن و خااااک ااااااااااااااامزی  نشااااااااااااااای 
خشاااااااااااااااش  ت 

 تاترجامشون کرد. 

 

ق  ااااااام ی سااااااا زم ا  دوبار  بم درد آمد  بود.ات ار کم یک ت ر 

از داخل سااااااااا زم ا  خزجر بم دسااااااااات گرتمم بود و بر در بر بم 

د.  ن بم مت   ق  م رصن

 

آزاد کم  ا  دگرگوتم را دید آه اااااامم خود  را روی تیم ت 

ا با ج وتر کشاااااااااید و بم م  تزدیک تر شاااااااااد.یش از بازوها   ر 
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ن دست دیگر  الیمت م دور شاتم هایم اتداخت و با گذاشی 

 روی دست های لرزاتم گ ت: 

 

 آزاد:مجبور تو    ادامم بدی خزان. 

 

تورا ش  را بااام م زاااای م اااال ااات بااام چاااپ و راساااااااااااااااااات تکاااان 

داد .می واساامم ادامم بدهم.می واساامم  را بزتم. اال کم 

همم ساااااااااااااا  ق ل ای   ااااااااااااازدوقچم ی اشار ل ز   ب د از ای  

 ی واسمم دوبار  ببزدم .  مم بود تمش 

 

نت شااااااااااااااااد روی ات ار باروت  ن کتک ن و غی  شاااااااااااااااادن مزی 
_رتی 

 م  و مادر .بک ت اوب  های پدر  ت دیل شااااااااااااااادن بم بد 
گ
زتدی

 رو برای 
گ
رتمااااری هااااب  کااام خون بااام د  ماااادر  می ردن.زتااادی

مااااادر  ت اااادیاااال باااام جززم کرد  بود.شااااااااااااااااااد  بود یش لزگاااام ی 

ن ر  رد  بود.تم میذاشااات ر  ممزوع کو برای مادپدر .همم چت 

ون بر  تاام اجاااز  میااداد  اااری کاام  بااا خیااا  را اات از خوتاام بت 
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دوسااااااااااات داشااااااااااات رو اتجا  بد .خمال داشااااااااااات تما   ر  و 

کیزاااام ا  از شتوشاااااااااااااااا  رو ش مااااادر بیچااااار  ی م  خاااایل 

می رد.بااام خیاااا  خود  داشااااااااااااااااات باااا ای   اااارهاااا  از پااادر  

 اتمبا  میگرتت. 

 

   زد ت جن شرسید : تد  و با لسما  چرخا ت اهم را بم

 

د؟اما از ترس پدر   ن _یادتم ی ار بزت گ مم مادر  ساااااااااااااااامور مت 

 هموشم مجبور بود م  و  کزم؟

 

ن برد.بم تب ید از او  آه مم ش  را بم م زای تایید باال و پایی 

 ش  را تکان داد  و ل  زد ت  م را ترو خورد . 

 

ن گذشاااااات.پدرب ن مزی 
یل و پدر  ت دزرام ُمرد _سااااااا  ها از رتی 

شاااااااد بم قا ن کم  ل شااااااازر روی خدالت و درسااااااامکار بودن  
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.قا ن کم برای همم خاد  بود ِاال زن و بچم ق ااااااام می وردن

 ی خود . 

توی خوتاام مون هرروز یاام جزااگ تاااز  باام پااا بود.پاادر و مااادر  

هرروز مش و  ب   و دخوا بودن.م  هم ت دیل شد  بود  

بچم ی شر از   ار بود.   کم از پدمبود و خبدبم یم دخت  ن  ر  بت 

 

وساااااااااااااااط یش از ٬توی گت  و دار یش از همون روزهااای شاااااااااااااااو 

  ا  مادر  بد شااااااااااااااااد و مبابل 
گ
همون ب   های هموشاااااااااااااااش

ن اتماد.   چشم های م  و پدر  روی زمی 

ن بااااار تگرابن و ترس پاااادر  برای مااااادر  رو  اون روز برای اولی 

ر  م برای مااااددیاااد .تاااا ق ااال از اون روز هرگز تااادیاااد  بود  کااا

 شم. تگران .

 

 ۲۸۹#پارت_ 
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ماادر  رو روی دساااااااااااااااات هاا  ب زاد کرد و باا خود  از خوتم 

د  ون برد.خواسااااااااامم دت ال  بر  اما اجاز  تداد.م  رو ساااااااااتر بت 

دسااااااااااات زن خمو  و خود  رتت تا مادر  رو بم بیمارسااااااااااامان 

 برسوتم. 

 

اون روز تزمید  کم ق   مادر  مرنو شااااااااااااد .وق   کم پدر  

م همرا  خود  باام م شی وسااااااااااااااای ااخوتاام تااا یاا تززااا برگشاااااااااااااااات

وق   کم داشاااااااااات شززابن با زن خمو  درمورد ٬بیمارساااااااااامان بتک 

د یواشاااااش پشااااات در ا  اااااماد  و بم  ن وتااااا یت مادر   را مت 

 را هاشاااااااون گو  داد .تزمید  کم مادر  ب اکر تارا    

زناد مرنو شاااااد  و ق    آساااااو  دید .و م  میدون ااااامم کم 

اااااااای جز  ز بود .و همون رو پدر  تداشااااااااات ا  بد مادر  مبصا

کم کیزم ای کم ن ااااااااااااا ت بم پدر  توی ق  م داشااااااااااااامم دو برابر 

 شد. 

 

 ااااااااااااااادایم دوبار  لرزند و مجبور شاااااااااااااااد  برای م کم نشاااااااااااااااان 

دادن  یک ت س خمیش ب شم.تشار دست آزاد روی دست 
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های شد  مضااااااااااااخ  شاااااااااااد و ش  شو  از آت م قدرب  برای 

ی داشمم باشم روی شاتم ا  قر   ار گرتت. ت میم گت 

 

ت اهم را بم تبطم ی ات ااااااا  دساااااات هایمان دوخمم و پس از 

 ل صاب  کوتا  س وت با  دای آرا  تری ادامم داد : 

 

_مادر  چزد روزی توی بیمارساااااااااااااامان موتد.تمیدوتم یط اون 

چزد روز توی چم وتاااااااا ی   بود کم پدر  را ن نشااااااااد م  رو 

   بم مالقات  بتک .خذاب وجدان و ا  اااااااس گزا  رو بم را 

  ببیزم.خود  هم خوب میدون ت  م توی چزر میمون م

کم باخ  و بابن  ا  بد مادر  کیساااااااااااا جز خود  تبود.برای 

ن هم خذاب وجدان داشت.   همی 

امااا چاام تااایااد ؟خااذاب وجاادان  باام چاام دردی می ورد زمااابن 

کم از یم زن جوون و ساااااااااالم یم زن بیمار و تااااااااا ی  سااااااااااخمم 

 بود؟
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م ت ار دیگم همخوتم برگشااااااااااات اچزد روز ب د وق   مادر  بم 

ن ترا کرد  بود.پاااااااادر  دیگاااااااام ترناااااااااد تمی شااااااااااااااایااااااااد دخوا ٬چت 

ن باااار ٬بااادرتمااااری تمی رد٬تمی رد مراقااا  ماااادر  بود.برای اولی 

یط اون چزد سااااااااااااااااا  داشاااااااااااااااات مثل یم شاااااااااااااااوهر واقیع رتمار 

می رد.اما م  خوب میدون اااامم کم رتمارهای خوب  از روی 

 بود از ایز مخشااااااااااش تبودن.اون تبط ترسااااااااااید  بود.ترسااااااااااید  

ن هم ت رت م  رو دو  باخ  و بابن  مرگ مادر  .شااااااااااااااام.و همی 

 چزدان می رد. 

 

 رکت آرا  اتگشت های آزاد میان موهایم اتدی از بار غیم 

 می رد را  م کرد.اتگشاااااااااات هایم را بک 
کم روی ق  م ساااااااااازگی ن

ن اتگشااااااااااات ها   جای داد  و  اخمیار میان تضاااااااااااای خایل بی 

  گرتمم. ق م را از ش  همرا  با آ  ب زدی ادامم ی

 

_ب د از اون ماجرا دیگم اوتااااااااااااع زتدگیمون بم روا  ساااااااااااابش 

برتگشت.مادر و پدر  دیگم دخوا تمی ردن.دیگم ش همدیگم 

داد تمی شااااااااااااااایدن.ب د از گذشااااااااااااااات اون همم ساااااااااااااااا  باالخر  
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ن شر از تصاهر    اااا ح آمت 
گ
تون اااامم بودن کزار همدیگم یم زتدی

 تش یل بدن. 

 

رابطم  رد.هزوز هم را  ارها  میپدر  بوشااااااااات  خود  رو غ

ی خوبک باااا م  تاااداشاااااااااااااااااات.هزوز هم برا  پااادری تمی رد.اماااا 

ن کااام دیگااام مجبور تبود   ااااااااااااااااادای ترناااادهاااا  رو توی  همی 

ن کم دیگم مادر  رو اذیت   بود.همی 
خوتم .شااااااااااااااازو  برا   اقن

 تمی رد برا   اقن بود. 

 

چزدسااااااایل گذشاااااات.م  تاز  تولد شوتزد  سااااااالمیم رو رد کرد  

راز و پاااااادر و مااااااادر  ت ٬مااااااادر ٬ود ولاااااادی کاااااام جز خبود .ت

 مزخرقن کم داشااامم 
گ
مزمون دیگم ای تداشااات.بم لط  بچش

هیچوقت تمون ااااااااااااااامم بود  مثل دیگران توی مدرسااااااااااااااام برای 

ن هم تززااااا دوساااااااااااااااااات و  خود  دوسااااااااااااااا   شیاااادا کزم.برای همی 

 هم ازنم تراز بود. 

 

 .  1606



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

پدر  اون زمان درگت  یم شروتد  ی جدید شااد  بود.شروتد  ی 

م اسااااااام جمشاااااااید توتیش کم بم گ و خطرتا  بخالتکار بزر  یم

 دسااااااااااااامگت  شاااااااااااااد  بود و قرار شاااااااااااااد  بود کم پدر  بررش 
گ
تازی

 شروتد    رو بم خزد  بگت  . 

 

دلی   رو اون زمان تمیدون اااامم اما میدید  کم مادر  چبدر 

تگران ای  موتاااوخم.چزدباری میون  را هاشاااون دسااات و 

ی ولیت شروتد  پا شااااااااااااا  اااااااااااامم شااااااااااااااید  بود  کم پدر  م اااااااااااااا

بم خزد  گرتمم.اما تمیمون ااااااااااااامم در  کزم کم یم  خطرتا  رو 

 شروتد  چم خطری میمون ت برامون داشمم باشم. 

 

هرچبدر کم بم روز برگذاری اون داداا  تزدیک تر موشااااااااااااادیم 

دلشاااااااااور  و تگرابن مادر  هم بوشااااااااات  موشاااااااااد.پدر  مدا  بز  

ا خطری اکمیزان میداد کم قرار تو ااااااااااااااات ات اق  بی مم و هی

 مون تمی زم. تزدید
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اماااااا پااااادر  دروغ میگ ااااات.تگرابن هاااااای ماااااادر   اااااامال بااااام جاااااا 

ن کرد  بود روز باام   کاام برای زتاادگیمون  می 
گ
بودن.خطر بزری

روز شررتگ و شررتگ تر موشد.و در تزایت ات اق  کم مادر  از 

سید بم واق یت ت دیل شد.   رت دادن  میت 

 

از  م دیگر  ااامال باام ایزجااای  را هااایم کاام رسااااااااااااااایااد  رناام هااای

ن خ ر د  و اک اات  ار ایل شاادتد.دساات آزاد را بک اخمیار م کم ترا

ن چشااااااااام هایم و با ت یسااااااااا کم بم سااااااااا    باال   آمد  با . ااااااااای 

 دشوارترن  ترن  ق مت ق م را بم زبان آورد : 

 

زمابن کام داشااااااااااااااامم ٬_توی یش از روزهای پاایاابن تروردی  ماا 

ن ٬تززاب  از مدرسااااام بم خوتم برمیگشااااامم سااااایا  رتگ یم ماشااااای 

ن شیاد  شااااااااادن و ق ل از چزدت٬راهم شااااااااادساااااااااد  ا مرد از ماشااااااااای 

ن شیدا  ایز م بموتم تر    برای ترناد کشیدن و  مک خواسی 

ن شرتاب  ن و م  رو بم داخل ماشی 
کزم دست و پاها  رو گرتی 

 کردن. 
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بو ااااااااااااامم تروردی  ما  ساااااااااااااا  هزار و سااااااااااااای اااااااااااااد و هشاااااااااااااماد و 

چزااااار.روزی کاااام م  توساااااااااااااااط دار و دساااااااااااااااماااام ی جمشااااااااااااااایااااد 

  زنر دسااااااااااااااااات پاادر  بود و  دی کاام شروتااد همون مر ٬وتیشت

ساااااااااااااید دزدید   همون خطری کم مادر  از ات اا اتمادن  میت 

 شد . 

 

 ۲۹۰#پارت_ 

 

 

 

چشاااااااااااااامابن کم از ابمدای  را هایم بدون هیا واکایساااااااااااااار بم 

چزر  ا  خت   ماتد  بودتد بم ی  ار  مات و مبزوت شااادتد و 

 رتگ تاباوری گرتمزد. 
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 رکت می رد از  رکت  تواز  وار میان موهایمدسااااااااااااااا   کم 

د  ا اار   اااماد و اتگشااامان شد و لرزاتم میان دسااات دیگر  ترا

ن دساااامم می واساااات ت مل  شاااادتد.گوب  کم با م کم تر گرتی 

 ا  را برایم آسااان تر 
گ
ن ترساازا  ترن  خاکرات زتدی بار ساازگی 

 کزد. 

 

 آزاد:دزدیدتت؟

 

کم از سااااا زم با  اااااداب  تااااا ی  و آرا  ل  زد و م  با ت یسااااا  

ون تیم   آمد ش  را تکان داد . بت 

آن ق مت از خاکراب  کم برای سا  ها بم هر دری زد  بود  

تا از ساااااااایم ی سااااااایا  و شاااااااومشاااااااان ترار کزم  اال دوبار  رتگ 

آزادی دیااد  بودتااد و مثاال یااک هیوالی و یسااااااااااااااار در وجود  

 ت ر  می شیدتد. 
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ایم تک تک وقایع آن روزهای شو  هزوز هم مبابل چشم ه

ها خواب شاااااا  را ترس هاب  کم برای سااااااا  .تما  زتد  بودتد 

از چشاااااااام هایم گرتمم بودتد و م  خاجزاتم ساااااااایع در شکوب 

کردنشااااااااااااان داشاااااااااااامم  اال دوبار  برگشاااااااااااامم بودتد و بم ساااااااااااااِن 

ق یدتد.   اش اس خبی  در اکراتم مت 

 

 اااااااادایم بم تاااااااا ی  ترن  شااااااااکل مم   تارهای  ااااااااوب  ا  را 

 ر  ا  خارز شد. پشت ش گذاشت و از  زج

 

ن خ_هماااام  ییل شنااااع ات اااااا اتماااااد.از زمااااابن کاااام باااام اج ااااار چت 

ن شرتاب .شاااااااااام تا زمابن  چزدتا مرد غو  شی ر بم داخل ماشاااااااااای 

ی  ن کم چشاام ها  رو توی یم اتاا خایل در . اامم شیدا کزم چت 

 بم خاکر تمیار . 

 

وق   چشااااااااااااااام هااا  رو باااز کرد  ش  درد داشاااااااااااااااات و ا و  باام 

. ااامم  مو اااوخت.دسااات و پاها  م کم بم یم  ااازدیلشااادت 
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زم بود اجاز  تمیداد ترناد شاااااد  بودن و پارچم ای کم دور ده

 ب شم. 

 

خییل  م سااااااااااااااا  و سااااااااااااااااا  بود .ترساااااااااااااااید  بود .از یک کرا 

تمیدون ااامم کم چرا  ار  بم اوتجا کشاااید  بود و از یک کرا 

میدون اااااامم کم ترس های مادر  باالخر  ات اا اتماد  بودن و 

   رو گرتمم بود. ری کم تزدیدمون می رد باالخر  دام  مخط

 

تمیدون اامم باید چیکار کزم.تمیدون اامم باید چجوری خود  

رو از اون اتاا مزر و مو  شاااااد  تجات بد .    تمیمون ااااامم 

ت ون ب ور .اتبدر م کم . اااااامم شااااااد  بود  کم جرنان خون 

رو توی دساااااااااات ها و پاها  ا  اااااااااااس تمی رد .م ز   امال از 

مد بک  اااااااااااااااادا اشاااااااااااااااک ر اتماد  بود.تما   اری کم از  برمیو  ا

ن بود.   رن ی 
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لرز خ ی  اما م  ااااااوش کم بم  ل جاتم اتماد  بود آشااااااکارا 

باخ  تگرابن آزاد شااد.بازوی  را دور شاااتم هایم   بم کرد و 

 با تزدیک تر کشیدتم مرا م کم بم خود  چ  اتد. 

 

میز م  رقن تزد.م  هم تیازی بم شااااااااااایدن  رقن تداشاااااااااامم.ه

اشاااااااامم بود تا نشاااااااااتم دهد مرا آتطور بم خود  تزدیک تگم د

 برایم  اقن بود. جایم ام  است 

 

_خییل کو  ت شااید کم در اتاا باز شااد و دوتا مرد وارد اتاا 

شااادن. اااورت هاشاااون رو تپوشاااوتد  بودن.ات ار ا اااال ایز م 

م  چزر  هاشااااااون رو ببیزم براشااااااون اهمی   تداشاااااات.ب د از 

  هزوز هم تما  جونیات قیاتم هاشون گذشت ای  همم سا

 ادمم. ی

 

ن ب اااکر  ماااقاات و لج ااازی پاادرماام کاام  ااار  باام اون  بزم گ ی 

ن ق ال بارها بم پدر  هشااااادار دادن کم اگر  دخمم کشاااااید .گ ی 
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کبش خواسااااااااااااااامم ی اون ها  کم شروتد  جمشاااااااااااااااید توتیش رو 

 ااااااااااااااااااادر ت زاااام جون خاااااتواد    رو توی خطر میزاااداز .اماااا 

هشااااااااااادارهاشاااااااااااون توجیه ت رد  بود .اوتا هم ظاهرا پدر  بم 

ن م  رو دبر   زدید  بودن. ای ایز م از پدر  زهر چشم بگت 

 

از ترس ال  شااااااااااااااااد  بود .    وق   دهزم رو باز کردن و از  

 با پدر   را بزتم هم  ااااااااااااداب  از دهزم در 
ن ت   ن خواساااااااااااای 

تیومد.اما میدون اااااامم کم باید با پدر   را بزتم.میدون اااااامم 

 میمون ت از اوتجا تجاتم بد  پدر  بود. تززا کیس کم 

 

ن کم م  رو دزدیدن وق   ٬وق   بم پدر  زتگ زدن و بز  گ ی 

ن  را  ن و از  خواسااااااااااای  ت    رو ج وی  اااااااااااورتم تگم داشااااااااااای 

ی کم تون مم ب م ٬بزتم ن وق    دای پدر  رو شاید  تززا چت 

 ای  بود کم تجاتم بد  بابا. 
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 ت دخت   تجاتت و پدر  بزم قو  داد کم تجاتم مید .بزم گ

ن باااااری بود کاااام برت میگردوتم خوتاااام. ٬میااااد  و اون روز اولی 

 تزد  سا  مزو "دخت  " دا زد. پدر  یط شو 

 

ن هم تم ق  م باور  ن هم دلم آرو  گرتت.برای همی  برای همی 

اجاز  تمید  ات اق  ٬شیدا کرد  کم پدر  بم زودی تجاتم مید 

 بر  میگردوتم خوتم. ٬برا  بی مم

ا  مم کم شتوشااات ل زایم م ااات  دیگم ای رو بر اما ختک تداشااا

 اتم اب کرد  بود. 

 

دهاتم خشک شد  بود و زباتم بم س    میچرخید.هرچبدر 

وی می رد   دایم هم بم  کم در م ت  خاکرات بوشت  شورر

همان اتداز  آرا  و آرا  تر موشاااااااااااد.ات ار کم ت جن و سااااااااااازگی ن 

را ذر  ذر  از یادآوری آن روزهای شااااو  تما  توان و اتر ی ا  

د.   وجود  بم تاراز میتک
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 ۲۹۱پارت_ #

 

 

ااااااااهای جوان از کزار تیم    کم روی   جم ی   از دخت  و پرا

نشاااا اااامم بودیم گذشااااازد و  اااادای ب زد خزد  ها شااااان برای 

 ل صم ای میان  را های م  وق م اتداخت. 

 

ات ار کم آزاد بم ٬ت ا  ی وشااااااااااااان بم ساااااااااااامت م  و آزاد چرخید

  باشااااااااد ثاتیم ای ا  ااااااااماد و با تردید چشاااااااام ها   آشاااااااازا آمد

و هونت آزاد اما شو  از آت م ذها  بمواتد تا  ٬  کردت اه

را بم خاکر بیاورد دوساات ها   دساات ها   را گرتمزد و با 

کشاااایدن  بم دت ا  خودشااااان وادار  کردتد تا از ما تا اااا م 

د.   بگت 
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هماتطور کم دور و دورتر موشااااااد  اااااادای آرام  کم میگ ت 

اشاااااااااااام" م آن مرد روی تیم ت را ق ال جاب  دید  ب"ت ر می ز

 در باد شیچید و بم گوشمان رسید. 

 

با رتماشان س وت باری دیگر بر تضای اکراتمان  کم ترما 

ن دوبار  ی ت اهم بم تبطم  شد.ت س آرا  کشید  و با دوخی 

 ی ات ا  دست هایمان ادامم داد : 

 

ا  _چزد روز گذشااااااااات.چزد روزی کم برای م  مثل هزار سااااااااا

  رو باااز هرروزی کاام چشااااااااااااااامااا٬بود.هرروزی کاام میگااذشاااااااااااااااات

ا . ااااااااااااااامم توی اون اتاا می رد  و باز  خود  رو دساااااااااااااااات و پ

ساااااید  کم پس سر شاااااد؟چرا  ل ز   شیدا می رد  از خود  میتر

بااابااا  تیوماد دت ااالم؟مگام بزم قو  تااداد کاام تجاااتم میاد  پس 

 چرا م  هزوز ایزجا ؟
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تو اتاا مدا  ازشون وق   برای آب و غذا دادن بزم میومدن 

ساااااااااااااید  کم چرا هزو  ز پدر  تیومد  دت الم؟ی قرار  آزاد  میتر

ن  ن ظاهرا اوتبدرها هم کین ؟اوتا هم بزم می زدیدن و میگ ی 

ن با  جوتت برای بابات ارز  تدار  دخت  خاتم.تمیدون ااااااااااااااای 

  ماتشااااااون دارن چم بالب  ش  میارن.و م  هربار با شااااااایدن 

 ای  جم م ها از درون میمرد . 

 

دن و م  روز بم روزها آرو  آرو  ت دیل بم ه مم ها موشاااااااااااااااا

دساااااااات میداد .دیگم باور کرد  بود   روز بوشاااااااات  امید  رو از 

کم پدر  هرگز قرار تبود برای تجاتم بیاد.باور کرد  بود  کم 

 دیگم هرگز بم خوتم برتمیگرد  و تمیموتم مادر  رو ببیزم. 

 

مدا  ٬غرا شااااد  بود در ایل کم توی دتیای تاامیدی خود  

سااااید  کم قرار  بود چم بالب  ش  بیاد؟اگر پدر  از خود  میتر

روتاد  برتمیاداشاااااااااااااااات و تجااات جون م  رو دساااااااااااااااات از اون ش

ب د  چم ات اق  برا  می ماد؟مرگ اتمصار  ٬اتم اب تمی رد
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رو می شااااااااااااااایااد؟قرار بود بمت  ؟اگر م  میمرد  چاام بالب  ش 

 مادر  و ق   مرنض  میومد؟

 

برای دقااااایف  خود  را ام و گور کرد  بود باااام  ب  ااااااااااااااان کاااام

م را   اااار  دوباااار  بااام ا ونم برگشااااااااااااااااات و را  ت س کشااااااااااااااایااادتی

. اااااااااااااااااات.قاااادرت  ایا اااار آتباااادر زناااااد بود کاااام مجبور شااااااااااااااااااد  

شاسااااااایمم دسااااااات هایم را از دسااااااات آزاد جدا کزم و بم ا ونم 

 ب شار . 

 

 تگران ت اهم کرد و شرسید: 

 

 آزاد: الت خوبم؟

 

جوا.  ش  را بااام م زاااای تااااییاااد بااااال و خوب تبود  اماااا در 

ن بر  اا می رد  کاااام  ااااالم خوب تبود اجاااااز پااااایی   د .اگر اخت 

تمیداد  را هایم را ادامم دهم.و م  تمی واسااااااامم سااااااا وت 
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کزم. ااااال کااام تاااا ایزجاااا شو  آماااد  بود  دیگر تمی واسااااااااااااااامم 

 س وت کزم. 

 

ای  بود کم دساات هایم را از روی ا ونم برداشاامم و با  اادای 

 و لرزابن ادامم داد : ت ی  

 

دیگااااام از ٬ موتااااادن توی اون اتااااااا_ب اااااد از دو ه مااااام زتااااادابن 

ها هم ات ار کم  اومدن پدر  قطع امید کرد  بود .گرواان گت 

دلشون برا  سوخمم باشم دست و پاها  رو باز کرد  بودن تا 

 . ن  یم وقت ب اکر  مبود جرنان خون از  ار تی ی 

 

ن  را هاااشاااااااااااااااون شاااااااااااااااایااد  ب  از بی 
ود  کاام روز داداااا  شززااابن

اهرا پدر  هزوز بم درخواست جمشید توتیش تزدیک بود و ظ

ها جواب مث ت تداد  بود.پ وس ها دت الم بودن  گرواان گت 

.تمیدون اااااامم تو کدو  جززم  ن ن جا  رو شیدا کین اما تمیمون اااااای 
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در  ای م  یم کرد  بودن کام هیچ س تمیمون اااااااااااااااات شیدا  

 کزم. 

 

ون خراب شاااااااااااااااد  باشااااااااااااااام رو آخرن  روزی کم قرار بود توی ا

ماااام بودن کاااام اون روز باااااالخر  خوب باااام خاااااکر دار .بزم گ 

.یا پدر  قبو  می رد کم  کم رو بم تک ی م مشااااااااا   موشاااااااااد 

ت ع جمشید توتیش  ادر کزم و م  رو تجات میداد.یا قبو  

 . ن را     تمی رد و م  جوتم رو از دست میداد .بم همی 

 

م گذشااااااااااات.یم تک تک سااااااااااااخت های اون روز برا  مثل جزز

ن ٬دخت  شوتزد  ساااااااااااااااااالااام دلمزاااگ ٬تااااامیاااد٬ترسااااااااااااااایاااد  از همااام چت 

 کاااااااا٬خاااااااااتاااااواد   
گ
م اتاااااماااااصااااااااار  رو و شاااااااااااااااااااااات زد  از ماااااری

ن مثل جززم بود. ٬می شید  همم چت 

 

از یک کرا هزوز تم دلم امید داشااااااامم کم پدر  تجات جون 

م  رو اتم اب می زم و برای یک بار هم کم شاااااااااد  روی اون 
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یبزااد .و از کرا دیگاام خاادالاات و وجاادان ل زمو  چشااااااااااااااام م

ر کرد  بود.تاامیدی کم ات ار توی تاامیدی تما  وجود  رو ش

ن رو تمو  شد  بدون. ش  ترناد م  ی شید کم دیگم همم چت 

 کااام اتمصاااار  رو ٬و ب اااد 
گ
بااااالخر  اون ل صااام مرگ و زتااادی

 می شید  ترا رسید. 

 

سااااااااااا وت کوتا  اما سااااااااااازگی ن برای ل صم ای میاتمان شاااااااااااکل 

ن  و دردتا  ترن  ق ااامت ق ااام رساااید  گرتت.بم سااا ت تر 

 زدتر و تامزصم تر از هموشم   توید. بود .ق  م ت

ش  را باااااال گرتمم و ت ااااا  خت   ا  را باااام چزر  ی مردی کاااام 

د  ن کزار  نش مم بود دوخمم.غیم کم در چشم ها   موز مت 

 ل  زد ت جن را روی ل  هایم شکل داد. 

ن ترن  زمزمام ی و لاا  هااایم شاتجاا  باام آرا  ترن  و غم  اتگت 

 دتیا از هم باز شدتد: 

 

 خر  اتم ا.  رو اخال  کرد.و اتم ا.  م  تبود . باال  _پدر 
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گ ت کم تمیموتم از م ااااااااولیا  چشااااااام شوشر کزم.گ ت کم 

اگر قرار باشاااااام دخت   زتد  بموتم خود خدا تجات  مید .م  

د دساااات خداب  کم     تمیدون اااامم وجود داشاااات یا  رو سااااتر

یم قا ن خوب ٬کرد کم بم جای یم پدر خوبتم.و اتم اب  

 باشم... 

 

 ۲۹۲#پارت_ 

 

 

 

 

اقیاتوش از تاباوری و شدرایم بم ی  ار  در چشااااااااااااااام ها   

موز زد.هضااااااااااااام آخرن  وا   هاب  کم بم زبان آورد  بود  ب د 

چم برسااد ٬از ای  همم سااا  هزوز هم برای خود  دشااوار بود

ن بار ای  ق م ی ت خ  را   شاید.  بم آزادی کم برای اولی 
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م زباااااااااناااا  باااارخااااالا چاااازاااار  ی مااااباااازااااوتاااا  امااااااااا سااااااااااااااااااوایل باااااااا

اما ٬روی شدرایم بود یا تر م تیامد.تمیدان اااامم ساااا وت  از 

برای م  بم قدر  اقن خوب بود.همیز م با شرسااااااااااایدن سااااااااااوا  

اتاااااااااتم ای مجبور  تمی رد یک بار دیگم آن خاکرات ل ز   

 را مرور کزم برایم  اقن بود. 

 

مزاب  ترن  ق ااااااااااااااامت رنم هایم بم دا  ت یسااااااااااااااا کم ات ار در ات

ون ترساااااااااااااااماد  و با باال تگماتماد  بود را   بت 
 همرا  با آ  لرزابن

 ش  ت اهم را دوبار  بم سااااااامار  هاب  کم باالی شمان 
ن داشااااااای 

 میدرخشیدتد دوخمم. 

تبرن ااا باام اتمزااای ق اااااااااااااااام رسااااااااااااااایااد  بودیم امااا هزوز ت خ ترن  

 ق ما  تاگ مم باق  ماتد  بود. 

 

ن خییل شنااااع ات اا اتماد.وق   کم آد  _ب د از ا ون همم چت 

ن پدر  از تجات جوتم گذشااااااااااااااامم و او ه ن ای توتیش بزم گ ی 

شروتد  ی ل ز   رو اتم اب کرد  ات ار دتیا روی ش  خراب 
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 و هوا.گیجز گیج بود .باور 
ن شااد.م  ش موتد  بود  میون زمی 

ایز م پدر  تبط ب اکر یم شروتد  ی کوت   از تجات جون 

 ا دخت   گذشمم بود برا  س ت بود. تزز

 

زد .گ مام شااااااااااااااااماااااااااهااااااااا جای  ٬اد کشاااااااااااااااایااااااااد ترناااااااا٬گارناااااااام کارد 

دروغگونیااد.گ مم پاادر  از م  تمیگااذر .گ مم اون قو  داد  

برای تجاتم میاد پس  مما میاد.اما  بیبت ای  بود کم اوتا 

دروغاگاو تاابااودن.تاباط ماا  زنااااااااادی اماایاااااااادوار و خااو  باااااااااور 

پدری کم برای یک خمر از  بود .اوتبدری کم باور کرد  بود 

 ود  برای تجات جوتم میاد. سما  هیا م ب   تدید  ب

 

م   کوتایه میان  را هایم شااااااکل گرتت ٬برای ل صم ای

 شو  از آت م با  داب  ت ی  تر ادامم دهم: 

 

_هزوز توی دتیااای تاااباااوری و بزاات خود  بود  کاام تزمیااد  

ن یاام جااای دیگاام.تمیاادون ااااااااااااااام م قرار قرار  از اوتجااا مزمب م کین
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تم امااااا تزمیااااد  بود  کاااام دیگاااام ق رار تبود اوتجااااا بود کجااااا بتک

ن ترسید  بموتیم.ترسید  بود .از ایز م ب و  ان جوتم رو بگت 

بود .از ایز م دیگم هرگز قرار تبود بم خوتم برگرد  ترسااااااااااید  

 بود . 

 

ن یم  دیگام همام ن رو تمو  شااااااااااااااااد  میادیاد .موتاد  بود  بی  چت 

بودن.کیسااااااااااااااا هم کااام جماااااخااات گرگ کاااام باااام خوتم تشااااااااااااااازاااام 

هم از شیااادا کردتم  تمیمون ااااااااااااااااات شیااادا  کزااام.    پااادر خود 

خود  تزدیک تر  س  گذشااااااااااااامم بود.مرگ رو از هموشااااااااااااام بم

 می رد . 

 

تمااا  اون ماادت کز کرد  بود  کزج اتاااا و توی دلم خاادا رو 

الممااااس می رد  کااام تجااااتم باااد .کااام یااام رایه مباااابااال پااااهاااا  

ن اون  مکم کزم. بذار .کم  اال کم همم تززا     گذاشی 

اا اتماد کم خدا برای و تمیدوتم سر شد و چم م جز  ای ات 

ن بار تو   ی زتدگیم  دا  رو شاید. اولی 
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ن تاامید شاااااااد  بود  کم از همم چت 
درسااااااات توی ٬درسااااااات زمابن

همون ق ااااااااااااااام   از زتدگیم کم مبدر شاااااااااااااااد  بود جوتم رو از 

ن رو تمو   شااااد  دساااات بد  و درساااات وق   کم دیگم همم چت 

میدید  خدا یم را  تجات ج وی پاها  گذاشاااااات.یم تر اااااات 

مم   ترن  شاااااااااااااااکال مم   تون ااااااااااااااامم از بزم دا د و م  بام غت 

 اوتجا ترار کزم. 

 

سااااااااااااااا وت دوبااار  باام جااان لاا  هااایم اتماااد و آن ق اااااااااااااااماات از 

خااااکرات کااام هزوز در خمیش ترن  و تاااارناااک ترن  ق ااااااااااااااامااات 

ت ر  ذهزم شززان تگزشااان داشاامم بود  مثل یک دیو در ش  

 تد. کشید 

ت کردن دتدان هایم را م کم روی ی دیگر سااااایید  و با مشااا

اتاااااااشاااااااان را اتگشااااااات های لرزاتم تال  کرد  تا  ااااااادای اخ ت 

 تادید  بگت  . 
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تمی واساااااااااامم آزادشااااااااااان کزم.ت اید آزاد موشاااااااااادتد.تا آخر دتیا 

 جا شان هماتجا ام  بود. 

 

 ۲۹۳#پارت_ 

 

 

 

 

دقیبااااااام گیج  _ب اااااااد از ایز ااااااام از اوتجاااااااا ترار کرد  تاااااااا چزاااااااد 

و بم بود .تمیدون ااااااااااامم کجا  و تمیدون ااااااااااامم کم باید ترار  ر 

س ای  رو داشاامم کم ت زم  کدو  ساامت ادامم بد .مدا  اساات 

ن و دوبااااار  باااام اون دخماااام بر  گردوت .امااااا باااااالخر  شیاااا دا  کین

تااون ااااااااااااااااماام راهاام رو شاایاااااااادا کاازاام و خااود  رو باااااااام یاااااااام جاااااااااد  

 هاب  کم رد موشاااادن دساااات
ن ت ون  برسااااوتم.برای تما  ماشاااای 

 زم. داد  تا باالخر  یم راتزد  را ن شد تگم دار  و سوار  ک
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ن رو برا   اوتبدر ترساااااااااااااااید  و گیج بود  کم تزد تزد همم چت 

توتااااااااااااااایح داد  و از  خواسااااااااااااااامم تااااااااا م  رو باااااااام خوتمون 

برساااااااااااااااوتم.هموتجا بود کم تزمید  تماا  مدت تو یم مزطبم 

 ا خارز از شاااازر و شرت تگزم داشااامم بودن کم تا اااا م ی تبرن

 زنادی با تزران داشت. 

 

رو شااااید از  خواسااات راتزد  آد  خوبک بود.وق    را ها  

م بطری آب داد و قبو  کرد کم برساااااااااوتمم بزم ی٬آرو  باشااااااااام

ن ترسااااااااااااااایاااد  بود  کااام      خوتااام.اماااا م  اوتبااادر از همااام چت 

تمون ااااااااااااامم یم ق پ از اون آب ب ور .توی همون چزد ه مم 

  ید. ت دیل شد  بود  بم یم آد  پاراتو 

 

یک سااااخت را  تا رسااایدن بم خوتم بم اتداز  ی هزار سااااخت 

وق   راتزد  ج وی ٬را  کو  کشید.وق   بم مب د رسیدیمب

ن رو مموق  کرد با خود  گ مم کم دیگم همم خو  تمون ماشی 

 تمو  شااااااااااااااااااد .کاااام دیگاااام هیا جاااااب  برای ترس و تگرابن 
ن چت 

 وجود تدار . 
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ن شیاد  شد  و بم سمت خوتم دون د  و با تما  تواتم از ماشی 

کزاام تااا بموتم   در زد .دلم می واساااااااااااااااات مااادر  در رو برا  باااز 

.بوشاااااات  خود  رو توی ب    بزداز  و یک د  ساااااات  گرنم کزم

ی دلمزگ مادر  بود .  ن  از هرکیس و هرچت 

امااا مااادر  در رو برا  باااز ت رد.باام جااا  زن خمو  بود کاام در 

 رو باز کرد. 

 

برای ل صم ٬داخل کی ب زد شااااااادن  ااااااادای زتگ موبای م از 

لاا  خااذر ای میااان  را هااایم وق اام اتااداخاات.آه اااااااااااااااماام زنر 

گ خواسااااااااااااامم و با باز کردن زنپ کی م موباییل کم بک وق م زت

ون کشید .   می ورد را بت 

با دیدن اسااام تراز کم روی  ااا  م تب  . ااامم بود ابروهایم 

تاخودآ ا  در هم کشاااااید  شااااادتد.ا مما  میداد  کم بم خاتم 

شاااااااااااااد و با شیدا ت ردن م  در خاتم تگراتم شاااااااااااااد  ا  ش زد  با

 باشد. 
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 ؟ی جواب بدیآزاد:می وا

 

با  ااااااادای آرا  شرساااااااید و م  بک آت م ت اه  کزم ش  را بم 

نشااااااااااااااااتم ی م ال ت تکان داد  و ساااااااااااااااپس با رد کردن تماس 

گااوشر را سااااااااااااااااااااااایاا اازاااااااات کاارد  و مااجااااااااددا داخاااااااال کاایاا  ٬تااراز

 اتداخمم . 

 

کردن دوبار  ی ش  ت اهم را ت س خمیف  کشاااااااااااید  و با ب زد  

د کوچک و ت جن بم چشااااام های مزمصر آزاد دوخمم و با ل  ز

 ادامم ی  را هایم را از ش گرتمم: 

 

_وق   زن خمو  م  رو پشاااات در دید اوتبدر شااااوکم شااااد کم 

تبط ب  م کرد و گرنم کرد و با  ااااااااااااادای ب زد جی  کشاااااااااااااید.از 

  ااااااادای جی  کشااااااایدن  تما  هم اااااااایم ها از خوتم هاشاااااااون

ون زدن و دورمون جمع شدن.   بت 
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تجا کزار  بودن جز   ابک گیج بود .تمی زمید  چرا همم او 

ساااید  کم مادر  کجاسااات پدر و مادر .مدا   از زن خمو  میتر

اما اون اتبدر درگت  گرنم کردن  بود کم ا ال ات ار  دا  رو 

 تموشاید. 

 

دلم آشااااااااوب بود.ا  اااااااااس بدی کم ن اااااااا ت بم تبودن مادر  

هزوز هم یادمم.و وق   کم باالخر  یش از هم اااایم داشااامم رو 

 ات کام ماادر  بیماارساااااااااااااااماتم تزمید  کم هاا ده  بااز کرد و گ

 دلشور  ها  بی ودی تبودن. 

 

تما  دتیا روی ش  آوار شد.جی  کشید  و گ مم کم می وا  

ماااادر  رو ببیزم.زن خمو  اول  تال  کرد کااام آرومم کزااام و 

جی  کشاااااااااااااااید  و لج ازی کرد  ج و  رو بگت   اما م  اوتبدر 

 کم باالخر  مجبور شد  رتم رو قبو  کزم. 

 

 ۲۹۴پارت_ #
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با همدیگم ساااااوار همون ماشااااای ن کم م  رو تا خوتم رسااااوتد  

بود شاادیم و را  اتمادیم ساامت بیمارساامان.زن خمو  توی را  

ی شااااااااااااااااادن ماااادر  رو برا   تال  کرد آرو  آرو  دلیاال . ااااااااااااااات 

یدن توتاایح تداشاامم.خوب توتاایح بد .اما م  تیازی بم شااا

میدون مم میدون مم کم دلیل بد شدن  ا  مادر  پدر  بود. 

کم چون تجات جون م  رو اتم اب ت رد  بود باخ  شااااااد  

مادر  بگت  .ا اااااااااااااااال مگم بدب    های م  و مادر   بود ق  

 جز بزم  بزاور دلیل دیگم ای هم داشت؟

 

بزرام پدربزرگ و مادر ٬خمو ٬بم بیمارساااااامان کم رساااااایدیم پدر 

وع  اوتجا بودن.همشون وق   م  رو دیدن شوکم شدن و شر

 رنم کردن.بوشت  از همشون پدر . کردن بم گ
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.    ج و اومد و خواساااااااااااااااات ب  م کزم اما بز  اجاز  تداد 

تمون اامم توی  ااورت  ت ا  کزم.اوتبدر از  ممز ر بود  کم 

آرزو می رد  جای مادر  اون روی ت ت بیمارساااااااااااااامان اتماد  

 بود. 

 

 م باااام ی  ااااار  از مرور دوبااااار  ی آن خاااااکرات شاااااااااااااااو  تت  ق 

و گذرا   آتبدر شاااااااااااادید بود کم مجبور  کشااااااااااااید.درد تاگزابن 

ی س زم   ب شار  و چزد شد  برای آرا  کردن  دسمم را رو 

 ت س خمیش ب شم.دیگر بم اتمزای ق م تزدیک شد  بود . 

 

ی بود.وت یا   _مادر  توی ب   مراق ت های ونو  . ت 

ها امیدی بزمون تداد  بودن.اجاز   ا اااااااااااال خوب تبود و دکت 

ی کم ت اااااااااا  م شااااااااااد  بود چزد  ی مالقات تداشاااااااااامم.تما  ن چت 

ییل برا  س ت دقیبم ت ا  کردن  از پشت یم شوشم بود.خ

و دردتااا  بود کاام ب ااد از ه ماام هااا زتاادابن بودن مجبور بود  

باام جااای ایز اام مااادر  رو ب اال کزم روی ت اات بیمااارسااااااااااااااامااان 

 ببیزم . 
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کو  ت شااااااااااااااایاااااد کااااام پ وس هاااااا برای باااااازجوب  اومااااادن  خییل

شااااااون کرد   ن درمورد جز یات شاغم.پدر  ختک بود.می واساااااای 

ن تا زودتر  شاااااااااون آد  رباها از  اکالخات بگت  بموت  دسااااااااامگت 

سااااااید.پدری  . ارشااااااون بک اتداز  برا  خزد  دار بم تصر مت 
ن کین

  رو رهااا کرد  بود و پ وس هاااب  کاام خرتاااااااااااااااام شیاادا 
کاام دخت 

 با  مک خود  آد  هاب   کردتم رو 
ن ن  اال می واساااااای  تداشاااااای 

. کم دزدید  بودتم رو دس ن  مگت  کین

 

اوتبدر از دست همم خ  ابن بود  کم هیا  رقن تزد .هیا 

 مش بزشاااااون ت رد .هیا اکالخاب  بزشاااااون تداد .تم تززا با 

خود  ب کم با تما  دتیا لج کرد  بود .ت رتم ن ااااااااا ت بم پدر  

  واسمم  مش بز  کزم. اوتبدر زناد بود کم تمی

 

ال  بود تا توی مدب  کم بیمارسااااااااااااااامان بودیم پدر  مدا  در ت

و برا  توتااااااااااااااایح بد  اما باها   را بزتم و دلیل اتم ا.  ر 

 .  1635



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

م      بز  ت اااااااا  تمی رد .تمی واسااااااااااااااامم  اااااااااااااااااااااادا  رو 

.شااااااااازو .ب اکر ایز م م  رو رها کرد  بود و مادر  رو بم اون 

ار بود .تبط می واسااااااااااااااامم  اااا  و روز اتاااداخمااام بود از   ن بت 

اساااااامم  ا  مادر  زودتر خوب .شاااااام و برگردیم خوتم.تززا خو 

ن بود.     همی 

 

 کجا بم م  روی خو  نشاااااااااااااااون داد  بود کم ایا ار 
گ
اما زتدی

دومو  باشاااااام؟ اااااادای دخاها  بم گو  خدا ترسااااااید.ب د از 

روزها اتمصار پشااااااااااات در اتاا مراق ت های ونو  باالخر  همم 

ن تمو  شااااااد.مادر  .بدون   دیگم هیچوقت برتگشاااااات خوتمچت 

دون ایز م بموتم ب٬ایز م یک بار دیگم چشم ها  رو باز کزم

یک بار دیگم بم چشاام های مزربون  ت ا  کزم و ب    کزم 

همون بیمارسمان ل ز   جون داد و برای هموشم م  رو  توی

 تززا گذاشت. 

 

اگر یک دخت  ترما  بود  ا مماال با رسایدن بم ایزجای ق م 

باید ب و شکشااام شاتجا    شااا  ااات و اشاااک هایم مثل 
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موشاااااادتد.اما ایزطور نشااااااد.با  ساااااایالب روی گوتم هایم جاری

ز هم مثل وجود ب و ساازگی ن کم را  ا ونم را . اامم بود هزو 

 نشااااااااا ااااااااامم بود  و خت   خت   بم 
گ
یک مج ااااااااامم شد و ساااااااااازش

 شزری کم مباب م میدرخشید ت ا  می رد . 

 

 مااام بود  گوب  هزار سااااااااااااااااااا  از آخرن  بااااری کااام اشااااااااااااااااااک رن

میگاااااذشااااااااااااااااااات.آخرن  گرنااااام ا  در روز مرگ ماااااادر  تبود.م  

موان مم بود      در روز خاک پاری مادر  قطر  ای اشک ت

 شو  تر از آن خشک شد  بودتد.  برنز .اشک هایم خییل

 

د  ساااااااا  شو  ن در همان اتاق  کم ٬آخرن  اشاااااااک هایم در سااااااات 

بم جا ماتد   ه مم ها پشاااااااااات درهای . اااااااااامم ا  زتدابن بود 

بودتد.جاب  میان ترس از مرگ و امید برای رهاب  از مرگ.م  

رن  اشااااااااااااک هایم را سااااااااااااا  ها شو  هماتجا در همان اتاا آخ

د  شو  از آت اام پااا باام ترار  بگااذار  جااا گااذاشاااااااااااااااماام بود .ساااااااااااااااتر

ن همان  بودمشاااااان بم دسااااات رازی کم تا ابد قرار بود ک  زمی 

آن راز گرن ماااام اتاااااا دت  شاااااااااااااااود و ب ااااد برای تمااااا  خمر از 
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ن و  بود .بک ختک از آت م هرگز قرار تبود از سااااااااااااااایم ی ساااااااااااااازگی 

 ه  رهاب  یابم. سیا

 

 ۲۹۵#پارت_ 

 

 

 

 

ل  زاااادی کاااام شی ر  ا  از غم بود دوبااااار  آمااااد تااااا روی لااا  

هایم باشاااااااااا زد.ت اهم دوبار  چرخید و روی  اااااااااورت سااااااااازگ 

  بور  نش ت. 

ساازگ  اابور!خج  تو اای  خوبک بود برای مردی کم ات ار 

زار ساااااااااایل موشاااااااااد کم بم شاااااااااایدن ق ااااااااام ی ت خ شتوشااااااااامم ه

 نش مم بود. 
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برای مزم ات اااار کااام بااام پاااایاااان در  تماااا  دتیاااا _ب اااد از مرگ ماااا

 کزم اما 
گ
رساااااااااااااااید.مجبور بود  کم با پدر  توی یم خوتم زتدی

ات ااااااااار دوتااااااااا غرن اااااااام بودیم.هیا  رقن ب زمون رد و بااااااااد  

دو ت ر تموشاااااد.هیا ارت ایط تداشاااااایم.دیگم تموشاااااد روی ما 

اساام پدر و دخت  گذاشاات.هرچزد ما هیچوقت مثل یم پدر و 

 ودیم. دخت  واقیع تب

 

داداا  جمشاااااااااید توتیش چزد روز ب د از مرگ مادر  تشااااااااا یل 

 شد.پدر  برا   کم اخدا  برند. 

پ وس ها هم با  مک راتزد  ای کم م  رو وساااااااااااااااط جاد  شیدا 

ن  ن م  ی ا  آد  رباها رو شیدا کین ما آد  .اکرد  بودن تون ااااااااااااای 

ی  ن هاااااااای توتیش از ق ااااااال ترار کرد  بودن بزاااااااابرای  هیا چت 

شون نشد   . دسمگت 

 

یااااااک سااااااااااااااااااااا  ب ااااااد از تمااااااا  اون ماااااااجراهاااااا باااااام شخاااااات برا 

های تامیل تال  گذشااااااااااااااات .یط اون یک ساااااااااااااااا  تما  بزرگت 
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ی  ن ن اما هیا چت  ن م  و پدر  رو درست کین کردن رابطم ی بی 

کم   برای درسااااات شااااادن وجود تداشااااات.م  تمیمون ااااامم آد 

 م او  مرگ مادر  بود رو بم خزوان پدر  بپذیر . 

 

س هااا و  ااابوس هزوز درگت  تر ٬  بود هزوز خزادار مرگ مااادر 

هزوز  ااا  روح و رواتم خوب نشاااااااااااااااااد  بود کاام بااا ٬هااا  بود 

شااااااااایدن یم ختک تما  دتیا روی ش  آوار شااااااااد.پدر  ت اااااااامیم 

 گرتمم بود کم دوبار  ازدواز کزم. 

 

ب گرتماااام پاااااهااااایم بااااا رنمیم  ن رصن خ ااااااااااااااا ک و شنااااع روی زمی 

هااایم گت  بودتاد.لا  زنرنزم برای ل صاااب  میااان ردی  دتاادان 

اتماد شو  از آت م سااااااااااا وت کوتا  مدتم .شااااااااااا زد و  ااااااااااادای 

   ا  خارز شود. آرامم مجددا از  زجر 

 

ن برگشااااااااااامم بود.ی  ن تم ایز م خود  با پاهای خود   _مزی 

 دوتد  بود. پدر  شیدا  کرد  بود و بر  گر ٬برگشمم باشم
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تااااز  از شاااااااااااااااوهر  جااادا شااااااااااااااااااد  بود و یااام دخت  د  سااااااااااااااااااالااام 

 کردن با یم مرد داشاات.هردو داغون و ات
گ
اد .سااا  ها زتدی را

 د کرد  بود. م ماد و شرخاشگر هردوشون رو تابو 

 

پدر  ب د از ساااااااااااااااا  ها باالخر  تون ااااااااااااااامم بود خشاااااااااااااااش دوران 

ن رو   مزی 
جووتو  رو شیاااادا کزاااام.خود  میگ اااات کاااام ات اااااق 

  بود اما م  تمیمون ااااااامم  رت  رو باور کزم.چطور شیدا کرد

گ مادر  ش و   م ی مم   بود درساااااات یک سااااااا  ب د از مر 

 خشش قدییم پدر   امال ات اق  شیدا شد  باشم؟

 

ت اااااااااااااامیم  برای ازدواز جدی بود.می واساااااااااااااات هرکور کم 

ن ازدواز کزااام.همااام باااا ت ااااااااااااااامیم  م اااال ااات  شاااااااااااااااااد  باااا مزی 

ن زتااات تااااز  مرد  دخ ت تااااز  ماااادر  رو از کردن.همااام گ ی  ت 

.اما  دساااااااااااااااات داد   ال  خوب تو اااااااااااااااات باید مراق   باشر

تت. ارصن تبود یک بزم  خان ا ی   را ها بم گوشاا  تمت 

 بد . بار دیگم زبن کم دوسا  داشت رو از دست 
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 روی لااا  هاااایم بک اخمیاااار بااام خزاااد  ای آرا  
ن ل  زاااد غمگی 

د  و با  ار  ت دیل شااد.هردو دساامم را ل م ی  اازدیل تیم ت ترا

 ش  بااام پااااهااااب  کااام بک وق ااام تکاااان می وردتاااد 
ن ن اتاااداخی  پاااایی 

 ادامم دهم: خت   شد  شو  از آت م 

 

_پااادر  تبط یاااک باااار تال  کرد درمورد ت ااااااااااااااامیم  باااا م  

اااااان گرتمم   را بزتم.دو ه مم ق ل از زمان خبدی کم از م صا

ن زن خوبیم و میموتم جای مادر  رو  بودن.بزم گ ت کم مزی 

.سااااااااااااااا وت دخت   میموتم مثل خواهر  باشااااااااااااااامبرا  شر کزم و 

 م بود. کوالبن مدتم رو بم پای مواتبمم با ازدواج  گذاشم

 

 ااااالم خوب تبود.خوب یااااادماااام کاااام از درون در  ااااا  آت  

ن بود .دلم می واساااات ده  باز کزم و ترناد ب شاااام کم  گرتی 

 هرگز تمیموتااام جاااای ماااادر  رو بگت  .اماااا ساااااااااااااااااااکااات 
هیا زبن
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گم ای بود کم مجبور  می رد ساااااکت بود .توی ش  اتکار دی

 بموتم. 

 

شاااااااااام ها  االیم ت رد .تبط بم چ٬ترناد تزد ٬داد ت شاااااااااااید 

ط گذا شاااااامم.ای  کم تززا در ت ا  کرد  و برای ازدواج  یم شر

 ورب  با ازدواجشون مواتبت می زم کم  برای م  یم خوتم 

بگت   و اجاااااز  بااااد  کاااام جاااادا از اون و خاااااتواد  ی جاااادیااااد  

 کزم. 
گ
 زتدی

 

 ۲۹۶#پارت_ 

 

 

 

 

 .  1643



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

پاهایم شاتجا  از  رکت ا  ااااااامادتد و آ  خمیف  از سااااااا زم ا  

باام تیم اات ت یاام زد  و برای ل صاااب  لاا   آزاد شااااااااااااااااد.مجااددا 

د  شو  از  ااااااار آت م ادامم  را هایم  هایم را روی ی دیگر ترا

 را از ش بگت  . 

 

یط کااام گاااذاشااااااااااااااامااام بود  خییل مورد اسااااااااااااااامب اااا  پااادر  و  _شر

ل  ای  بودن کااام یااام دخت  خااااتواد  واقع نشااااااااااااااااااد.همااام م اااا

 کزم.اما م  ت اااااااااااامیمم رو 
گ
شوتزد  شااااااااااااوتزد  سااااااااااااالم تززا زتدی

ود .تمیمون ااااامم بوشاااااات  از اون توی اون خوتم بموتم گرتمم ب

 و شر شدن جای مادر  رو تماشا کزم. 

 

پس اوتبدر لج ازی و پاتشاااااااااااری و تزدید کرد  کم در تزایت 

تبااااادری پااااادر  چاااااار  ای جز مواتبااااات شیااااادا ت رد.در واقع او 

ط م   ن رو می واسااااااااااااااات کم را ن .شااااااااااااااام با شر ازدواز با مزی 

 مواتبت کزم. 
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ن خییل شنااااع ب ااد از اون هماام ات اااا اتماااد.پاادر  بااا وجود  چت 

ایز م تا ل صم آخر دل  را ن تبود اما باالخر  مجبور شاااااااااد 

 کردتم ای  
گ
ک  برای تززااا زتاادی یاام خوتاام برا  بگت  .تززااا شر

یااا بزت  ب م یاام شرسااااااااااااااامااار ٬مورداخممااادبود کاام بااا یاام خاادممکااار 

 کزم.کم چزدان هم برای م  اهمی   تداشت. 
گ
 زتدی

 

ن ازدواز پااااااااد ن و  ر  و ماااازاااای  باااااااااالخاااار  اتاااا اااااااااا اتااااماااااااااد و ماااازاااای 

 ی  ن تییل خییل زود بم خوتم ی ما تبل مکان کردن. ٬دخت  

 و شتوشا  
گ
سید.اوتبدر از زتدی ن زن بدی بم تصر تمت  مزی 

یمون اااات بد باشااااام.دخت   تییل ظ م و سااااامم دید  بود کم تم

 شاادید مبمال 
گ
ادی ن رنز جثم بود کم بم اترا  غمگی 

هم یم دخت 

 بود. 

 

ن.اما ر ه دوشااااااون از همون او  سااااااایع کردن با م  ارت اط بگت 

ی میموتم وق   هزوز داغ مادر  شد نشد   خ  کدو  دخت 

 با زن و بچم ی جدید پدر  ارت اط بگت  ؟
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ن ممز ر بود .از زبن کاا م تمااا  خمر ساااااااااااااااااایاام   رو م  از مزی 

 مادر   س کرد  بود  و  اال اومد  بود تا جای 
گ
روی زتدی

  ممز ر بود .از ایز م پدر  هیچوقت از مادر  مادر  رو بگت  

ن ازدواز کرد  بود  تاااا مراق    مراق ااات ت رد  بود اماااا باااا مزی 

باشاااااااااام دلمت  بود .از ایز م هرگز تمون اااااااااامم بود برای م  پدر 

ار بود .و خوبک باشاااام اما می  ن واساااات برای تییل پدری کزم بت 

اری ها باخ  شااااااااااااااادن کم در تزایت اون  ن ن ت رت ها و بت  همی 

خوتم رو با یک دتیا کیزم و خشاااااااااااام پشاااااااااااات ش بذار  و دیگم 

 هرگز بم پشت ش  ت ا  ت زم. 

 

ن تبود.م ز شاااااا وغ و شر ش و  ق  اااااام ی ساااااا زم ا  دیگر ساااااازگی 

  اتدی  ااادایم ب د از ساااا  ها سااا وت و خودخوری شاتجا

ن ای  خاااااکرات را بااام  آرا  گرتمااام بود.تماااا  خمر بااااار سااااااااااااااازگی 

آت م کیسااااا باشاااااد کم بمواتم بک ٬تززاب  بم دو  کشاااااید  بود 

نک شو .   ق م   از دردهایم را با او شر
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د  سااااا  گذشاااامم م زای وا   ی اخمماد را از یاد برد   ن یط ساااات 

ن اخمماد تداشااااااامم.در ذهزم همم  بود .بم هیچ س و هیا چت 

  هاااا را هیوالهاااای خزجر بااام دسااااااااااااااا   میااادیاااد  کااام هر ی آد

تد. ل صم آماد  بودتد تا خزجرها شان را در پشمم تر   و بتک

 

باور تداشاااااااااامم کم کیساااااااااا بمواتد دوساااااااااامم داشاااااااااامم باشااااااااااد.باور 

ی کم  تداشمم کم بمواتم اتم اب او  و آخر کیس باشم.دخت 

ی کم     از ساامت ٬    اتم اب پدر خود  هم تبود دخت 

خشش و م ب   تدید  بود چطور میموان ت  پدر خود  هم

 از دیگران اتمصار خشش داشمم باشد؟

 

آمد  بود تا  رنم تززاب  ا  زجا بود.مردی کم اما  اال آزاد ای

را .شااااااااا زد.مردی کم  س خوب را دوبار  در ق  م زتد  کرد  

 
گ
بود.مردی کم با خشاااش ت اهم می رد.مردی کم داسااامان زتدی

ن  ا  ت اه  رتگ تر م سااااااااااااااایاهم را شااااااااااااااااید  بود و د ر خی 

همرا  بود.مردی کااام هیا ٬تاااداشاااااااااااااااااات.مردی کااام همااادرد بود

 شت. خزجری در دست تدا
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 آزاد:لرز  دست هات از همون روزها برات باق  موتدن؟

 

ن با اتکار    ااااااادای آرام  وادار  کرد تا دسااااااات از   زجار رتی 

بردار .ت ا  کوتایه بم دسااات های لرزاتم اتداخمم و ساااپس با 

 کوچش ش چرخاتد  و بم او ت ا  کرد . ل  زد  

 

اق  _آر .در واقع یااااادااااااری هااااای زنااااادی از اون روزهااااا برا  باااا

اشااااااااااااااک هاب  کم خشااااااااااااااک ٬بک خوابک ها ٬موتدن. ابوس ها 

 ٬ترس از آد  ها٬قر  های اخ ااااااااااااااااب و آرام    ٬دنشااااااااااااااا

 مبود ها و خبد  هاب  کم هموشاام شکوبشااون ٬اتزوا و تززاب  

 در تزایت لرزندن ای  دست ها. کرد  اما تابود نشدن و 

 

 ۲۹۷#پارت_ 
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م م ا  ل  زد  همزمان با بم زبان آوردن آخرن  ق ااااااااااااااامت ج

آورد  و مبابل  شررتگ تر شاااااااااااااااد.دسااااااااااااااات های لرزاتم را باالتر 

 اااااااااااااااورت  تکانشااااااااااااااااان داد .در جوابم ل  زد مزربابن زد و با 

ن بردشااااااااااان و روی پاها    ن دساااااااااات هایم آه اااااااااامم پایی 
گرتی 

 داد. قرارشان 

 

آزاد:ب ااد از تر  کردن خوتاام ی پاادرناات بود کاام ارت اااکاات رو 

 با پدرت و خاتواد  ت قطع کردی؟

 

 م  آه مم در جوا.  شی تکان داد . د و شرسی
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_رابطاام مون از همون موقع قطع شااااااااااااااااد.هرچزااد پاادر  خییل 

تال  کرد تاااا ارت ااااکمون رو   ظ کزااام اماااا م  باااا ترار کردن 

ای باام دیاادن  تاادار .ب ااد از هااا  بز  تزموتااد  کاام خالقاام 

اون تززااا کیسااااااااااااااا کاام از اون خاااتواد  برا  موتااد تراز بود.البماام 

تال  کرد کاااام باااااهااااا  ارت اااااط بگت   و تبرن ااااا  تییل هم خییل

موتش هم شااااااااااااد.هیچوقت ت زمید  چرا اما هموشاااااااااااام م  رو 

 اهر واق و  دوست داشت. مثل خو 

 

کرد    تا هجد  ساااااالمیم با خدممکاری کم پدر  برا  اسااااام دا 

 
گ
 کرد  و ب اد  خاذر  رو خواسااااااااااااااامم و تززا زتدی

گ
بود زتادی

وع کرد .پدر  هم اوتبدری غرا  جدید   کردن رو شر
گ
زتدی

شاااااااااااااااااد  بود کاام دیگاام برای دیاادن م  پاااتشااااااااااااااااااری ت زاام.تززااا 

ماهیاتم ای کم هر ما  ارت اکمون ت دیل شااااد بم وارنزی های 

ن ت و شرسیدن  ا  و روز  از تراز.   بم   ابم مت 

 

اون شو  ها دانش ا  رتمم و ب د  آموزش ا  خود  رو را  با 

یداد دور و اتداخمم.بزرگ شاااااااااااد  و از گذشااااااااااامم ای کم آزار  م
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.اون دخت  شوتزد  سااااااااالم تاااااااا ی  رو پشاااااااات ش دورتر شااااااااد 

ی کم امرو  ز ایزجا کزارت گذاشااااااااااااااامم و ت دیل شاااااااااااااااد  بم دخت 

 نش مم. 

 

ن ت اهم بم  برای ل صم ای ساااااااااااا وت کرد  و سااااااااااااپس با دوخی 

 ست های گر  شد  مان ادامم داد : د

 

 برا  آساااااااااااااااون 
گ
_تمی م ب ااااااد از تر  خوتاااااام ی پاااااادرنم زتاااااادی

 می زم.هزوز هم از گذشااااااااااااااات.هزوز هم ب
گ
ا یم دتیا ترس زتدی

ن  آد  ها و شااااااااااات دار .هزوز هم وق   تو خیابون یم ماشااااااااااای 

تم ق  م وایمو ااااااااااااااام.هزوز هم هر ل صم  ن ج وی پاها  ترمز مت 

بار  شیدا .شاااا  و یم بالب  ش  مزمصر  کم آد  های توتیش دو 

 بیارن. 

 

 خادت کرد .ت دیل شاااااااااد  بم زبن 
گ
اما خ  دیگم بم ای  زتدی

 توی ای  دتیا غات مت  تموشاااااام.زبن کم کم د
یگم از هیا ات اق 
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سااااااااااااات  رو م فن می زم تا آسااااااااااااو  تبیزم و آسااااااااااااو  ا  ااااااااااااا

ن ب د تو ااااااااااااات.زبن کم  ی از دوسااااااااااااات داشااااااااااااای  ن  کم چت 
تزتم.زبن

وشااااااااااااااااات برا  روزهااای خوبک رو کزااار تمیموتاام باااور کزاام شت

 گذاشمم باشم. 

 

 را هایم ل  زد م  ن داری روی ل  ها   نشاااتد.دساات 

م را م کم تر از ق ل در دسااااااااااااااات ها   تشاااااااااااااااار داد و در های

 م ی جم م ا  گ ت: ادام

 

 آزاد:و زبن کم از مردی کم دوسا  دار  ترار می زم. 

 

یم بک اخمیاااار بااام  رت  خزااادیاااد  اماااا خزاااد  ا  روی لااا  هاااا

د  و در  اااااااااااااار خییل دوا  تیااااورد.لااا  هاااایم را روی ی ااادیگر ترا

چشاااام  سااااا وت بم چشااااام ها   خت   شاااااد .چم رازی در ای 

 ها بود کم ایزطور وجود  را آرا  می رد؟
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 _تو م  رو دوست داری آزاد؟

 

 ساا وت با  اادای آرا  شرسااید  و او بک آت م 
پس از ل صاب 

 داد:  تیازی بم دوبار  ت ر کردن داشمم باشد جواب

 

ی. ٬آزاد:دار  ن  بوشت  از هرکیس و هرچت 

 

ن شد.   ل  زد کوچِک روی ل  هایم ت خ و غمگی 

 

ن اتم اب کردی.از یم ایه رو بر _آد  اشاااااا  ای دوسااااات داشااااای 

 دخت  شر از  مبود و خایل از خشش برای تو یار درتمیاد. 

 

د     شساااااااااااااااوزبن  ن  کااام در چشااااااااااااااام هاااا   موز مت 
اکمیزاااابن

د  مرتگ نشاااااااااد.بک آت م  ت ا  خت   ا  را از چشااااااااام هایم بگت 

 جواب داد: 
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آزاد:م  یم دخت  شر از  مبود و خایل از خشاااااااااااااااش رو دوسااااااااااااااات 

ن اتم اب تدار   .م  یم دخت  قوی رو برای دوسااااااااااااااات داشااااااااااااااای 

ی   کم از د  ساااااااااا ت ترن  و دشااااااااااوارترن  روزهای کرد .دخت 

ن رو  ی کم دوساااااااااااااات داشاااااااااااااای  ون اومد .دخت  زتدگو  زتد  بت 

سااااااااااااااام بم اما تبط تم٬خوب ب د  ی واد باور  کزم چون میت 

.اما اجاز  بد  یم رازی رو بزت آد  کم مباب شاام آسااو  بزتم

 ب م خزان... 

 

 ۲۹۸#پارت_ 
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بدن  را  یم بم سااااااااااااامت ج و مممایل کرد و بم م  تزدیک تر 

شااااااااااااد. اااااااااااورت  را  امال مماس با  ااااااااااااورتم قرار داد و پس از 

 س وب  کوتا  با ل  زدی  مرتگ ادامم داد: 

 

د:مردی کم امشااا  ایزجا کزارت نشااا ااامم هم درسااات مثل آزا

اااااااا تو توی یم خاتواد  ی خایل از خشاااااااااش بزرگ شاااااااااد  .م  پرا

ااااااااا  بز  مردی  ه اااااااااامم کم توی روزهای اوز بیماری همرا

خیااااااتااااات کرد و وق   زن  داشااااااااااااااااااات ت س هاااااای آخر  رو 

  را ت کزار م شوقم   مش و  وقت می شید اون با خیا

 گذروتدن بود. 

 

با خشااااااااش با هم ازدواز کردن اما خشاااااااابشااااااااون  پدر و مادر م 

موتداار تبود.و م  ثمر  ی همون خشاااش زودگذر ه ااامم.م  

بااا چشااااااااااااااام هااای خود  دیااد  و وق   مااادر   خیاااتاات پاادر  رو 

داشااااااااااااااااات توی تززاااب  جون میااداد کزااار ت ا  بود .م  هم 

ن آد  ها و مثل تو برای ساااااااا  ه ا از خشاااااااش و دوسااااااات داشااااااای 
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.برای ساااااااااااااااا  ها از آساااااااااااااااو  دیدن و آساااااااااااااااو  زدن ترساااااااااااااااید 

 ا  اسات خود  ترار کرد . 

 

اما در تزایت تزمید  کم ترار م  از ا  اساب  کم را  تراری 

اشاااااااااااااااون وجود تااادار  بک تاااایاااد  ترن   اااار دتیااااسااااااااااااااااات.چون بر 

مبدر شاااااااااد  بم وجود بیاد بم وجود میاد و  خشاااااااااف  کم٬خونز 

ق  ک کم مبدر شاااااااد  .شااااااا زم موشااااااا زم.م  و تو هرچبدر هم 

تمیموتیم شتوشااااااات مبدر شااااااااد  مون رو ت یت  کم ترار کزیم 

 بدیم. 

 

دساااات های گر  شااااد  مان را در  د تا اااال  ااااورت هایمان 

د و با چ ااا اتدشاااان بم ل  ها   ت س را از رنم های باال آور 

ن ت  م شیدا  م  دزدید  و شو  از آت م تر    برای پس گرتی 

 کزم ادامم ی  را ها   را از ش گرتت: 
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بردار خزان.تم از ا  ااااااساااااات م  و  آزاد:دسااااات از ترار کردن

س.کزار م  بمون و اجاز  بد   تم از ا  اااااااااااسااااااااااات خودت تت 

هردومون بم یک اتداز  بم خشاااااش  دوساااااات داشااااامم باشااااام.ما 

ن رو ا میاز دارنم  خشااااش و دوساااات داشاااای 
گ
.ی گ مم اگم زتدی

نم ؟کجااااای بزمون یاااااد تااااداد  خو  دمون تمیموتیم یاااااد بگت 

 دتیا ای  قاتون توشمم شد ؟

 

م  تو رو دوسااااااااااااااات دار .میدوتم کم تو هم م  رو دوسااااااااااااااات 

داری.ما دو تا توجوون کم از ا  ااااااااااااااش کم بم همدیگم دارن 

ن تو ااااایم خزان.م  درساااات از همون روز اویل م ن تو اااای  طمی 

از همون روز اویل کم چشاااام ها  بم چشااام هات ٬کم دیدمت

ادن میدون ااااامم کم قرار  دوساااااات داشااااامم باشااااام و هرروز اتم

 ت  بم ا  اسم اکمیزان شیدا کرد . بوشت  و بوش

 

لط ا اجاز  بد  کزارت باشم و بزت نشون بد  کم الیش تما  

.اجاز  بد  اوتبدری خشف  کم توی  ای  دتیا وجود دار  ه   

هرگز جای خایل خشااااااش رو  دوساااااااات داشااااااامم باشااااااام کم دیگم
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ن  .اجاااز  بااد  ترس هااات رو از بی  توی ق  اات ا  اااااااااااااااااس ت  ن

کزم کم شتوشااااااااات روزهای خوبک رو برات بتک  و بزت ثابت  

.لط ااااا خشاااااااااااااااف  کاااام میموتاااام هردومون رو از کزااااار گااااذاشااااااااااااااامااام

ات باااااد  رو ازمون درناااا  خااااااکرات ت خ گاااااذشااااااااااااااامااااام مون تجااااا

ت  .چون ی میدوتم؟شااااااااااااااااید ای  خشاااااااااااااااش تززا را  تجاتمون 

 باشم. 

 

د ق  م را  ن ت اه  کرد . ااااداق   کم در چشاااام ها   موز مت 

تویدن وا میداشت.اثری از دروغ و رنا م کم تر از هموشم بم 

در جمالت دلاشاااااااااااااایا  تبود.راساااااااااااااات میگ ت.مرا دوساااااااااااااات 

ن داشاااااات  ا  .م  هم دوسااااااا  داشاااااامم.برای اولی 
گ
 بار در زتدی

یک مرد را با تما  ق  م دوساات داشاامم.مردی کم می واساات 

د ن بتک وزهااااای خوب ر ٬در کزااااار  بماااااتااااد و ترس هااااایم را از بی 

 را نشاتم دهد و جای خ
گ
ایل خشش را در ق  م شر کزد.چرا زتدی

 باید ای  مرد را از خود  دور می رد ؟
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؟اگم تاخواسااامم بزت آساااو  بزتم  _اگم ق  ت رو .شااا زم سر

ن رو ب د تو ااامم.اگ ؟آزاد م  دوسااات داشااای  م تموتم جواب سر

؟  ا  اساتت رو بد  سر

 

 شرساااااید  و او بک آت م دسااااامم را از 
با  ااااادای لرزان و تااااا یفن

خزدید.چشاامان شر تور  را بم چشاااماتم ل  ها   جدا کزد 

 دوخت و گ ت: 

 

بن خزان.اما     اگم بزم آساااااااو   ن آزاد:تو بم م  آساااااااو  تمت 

ق  م رو .شااااااااااااااا  ن هم اشاااااااااااااااکااااایل تاااادار .چون      اگاااام٬بزبن 

باخ  اتم ارمم ٬گ ت  هموتطور کم آ اساااااااااااااااموس واترز خونز 

 کم ق  م بم دست تو ش  مم .شم. 

 

اب خطای ساااااااااااماراان تاخودآ ا  بم  رت  ل  زد زد .پس کم

 ب ت ما را خواتد  بود. 
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 کشید  و بک آت م  رقن بزتم ت اهم را بم دست 
ت س خمیف 

م.برای ل صاب  س وت کرد  و ب د های گر  شد  مان دوخم

 آه مم دست هایمان را از هم جدا کرد . 

 

چزر  ا  برای ل صم ای از جدا شدن دست هایمان در هم 

م روی شاتم ا  قرار داد  کشید  شد.اما زمابن ش  را آه م

ن رتااات و جاااا   را بااام ل  زاااد  گر  ی میاااان ابروهاااا   از بی 

 . کوچش داد 

 

 ا  بود ت اااهم را باام شااااااااااااااازر  هماااتطور کاام ش  روی شااااااااااااااااااتاام

درخشااااااااان روبرونمان دوخمم. اااااااادای آرام  از تزدیک ترن  

 تا  م در گو  هایم شیچید. 

 

 آزاد:خشش ای  مرد خاشش رو قبو  می  ن خاتم بزاور؟
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چشاااااااااااااام هایم را بک اخمیار . اااااااااااااامم و ل  زد زد .ذهزم را برای 

ن بار پس از ساااااااااااا  ها از تما  اما و اگر ها خایل کرد  و ب ا اولی 

  داب  کم دیگر تم می رزند و تم تردید داشت جواب داد : 

 

_بیا ببیایم ب د از ای  شتوشاااااااااااااممون ما رو بم سااااااااااااامت کدو  

 م ت  شو  میتک . 

 

شتوشااااااااااااااااات هر ٬م ب اااد از آنو در آن ل صااام میااادان ااااااااااااااامم کااا

ی را کم برایم اتم اب می رد دیگر قرار تبود تززا با آن ٬م ااااااااات 

 رد دتیا در کزار  بود. مواجم شو . اال دیگر  ا  ترن  م

 

 ۲۹۹#پارت_ 

 

 

 

 .  1661



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

 

  دا   از اسوی ر موبایل در تضای اتاا پ   شد. 

 

ی آموزش ا ؟  آزاد:امروز مت 

 

بااا شاتگشاااااااااااااااماااتم در ااایل کاام مباااباال آیزاام ا  اااااااااااااااماااد  بود  و 

 مبداری کر  شودر روی  ورتم پ   می رد  جواب داد : 

 

زتم.تو _آر .چزد روزی موشاااام ترتمم باید امروز بر  یم شی ب

ی؟ ؟امروز تمت   سر

 

 "هو " آرا  گ ت و پس از م  ت کوتا  جواب داد: 

 

آزاد:چرا مزم دیگم داشمم  م  م  ارصن موشد  بر .   وتم 

 خوردی یا تم؟
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دلاشااااااااااااااایا  ل  زااادی زد  و بااااقیمااااتاااد  کر  را زنر  بااام تگرابن 

 چشم های گود رتمم ا  پ   کرد . 

 

اب  خورد .زنر چشااااااااااام
ن ا    اااااااااااابک گود _آر  تگران ت ا  یچت 

ی داد  .از د  کی ومت  ن ت  کم د شااا  دیر خوابید .دار  رتی  ن مت 

تم کم بپوشوتمشون.  ن  یکم کر  مت 

 

 .  دای خزد  ی آرا  و ممیا  گو  هایم را تواز  داد 

 

آزاد:ب  شااید.تب اات  م  شااد کم د شاا  دیر برگشااایم خوتم 

 و دیر خوابیدی. 
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.دست شت دای خزد  ا  تاخودآ ا  مرا هم بم خزد  وا دا

هماتطور کم از از ماساااااااا  دادن شوسااااااات  اااااااورتم برداشااااااامم و 

 آیزم تا  م میگرتمم با شیطزت جواب داد : 

 

ن ها و دیر خوابیدن ها.   _تا باشم از ای  دیر برگشی 

 

تت   درسااااااااااااااااات باام هاادا خورد و  ااااااااااااااااادای خزااد  ا  باااالتر 

ن جواب داد:   رتت.درست مثل خود  با ل  ن شیطزت آمت 

 

ن ها و شااااااااا  تم بزاور.از ای  دیآزاد:تگران ت ا  خا ر برگشااااااااای 

 بیداری ها زناد در شو  دارنم. 

 

ماتمو و ش وار  ٬ابروهایم را باال اتداخمم و با باز کردن در  مد

ون کشید  و   ب د مجددا بم سمت آیزم برگشمم. را بت 
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 _ببیایم و ت رن  کزیم. 

 

سااااااااااااااا وت دوبااااار  برای ل صاااام ای کوتاااا  میاااااتماااان  کم رماااا 

سید شد.شو دای ا تدی کم از آن سمت خط بم گو  مت 

ن  نشان از آن داشت کم او هم مش و  آماد  شدن برای رتی 

 بم م ل  ار  بود. 

 شیچید.  دا   مجددا در تضای اتاا ٬پس از چزد ل صم

 

ساااااااااااااااوتماات تااا  .م  مت  ن آزاد:اگاام دیگاام  ااارصن شاااااااااااااااادی بیااا پااایی 

 آموزش ا . 

 

 زد  و شاااااااااااااااالم را خجوالت
گ
م ش از خدا خواسااااااااااااااامم ل  زد بزری

دیدن  و  کرد .دلم تمی واسااااااااااااااات کم هیا بزاتم ای را برای

وقااات گاااذراتااادن در کزاااار  از دسااااااااااااااااات بااادهم.     ااااال کااام 

کزار هم میدان ااااااااااااااامم دیگر ب د از ای  قرار بود هموشااااااااااااااام در  

 باشیم. 
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 _آر   ارصن .چزد دقیبم دیگم... 

 

شیچیدن  دای تاگزابن زتگ آی ون در خاتم جم م ا  را تیمم 

روهایم را در هم کشاااااید  و با ش  کشااااایدن تما  گذاشااااات.اب

کم  ام   ت رد  بود    در ادامم ی جم م ای٬بم ساامت سااال 

 گ مم: 

 

ت . تک ک  ببیزم کیم.  ن  _دارن زتگ مت 

 

ون زد  و قااااد  هااااای و ب ااااد باااام دت ااااا   ای   را از اتاااااا بت 

 ب زد  را بم سمت آی ون سوا داد . 

ی ت اااااونر با تزدیک شااااادن بم آی ون و ثابت ماتدن ت اهم رو 

ود تاخودآ ا  تراز کم روی  اااااااااااا  م ی آی ون تب  . اااااااااااامم ب

ن در  آیه کشاااااید  و ل  هایم بم شاااااکل یک مز  ن رو بم پایی 
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  آزاد بم آموزشااااا ا  آمدتد.ظاهرا کم امروز تمیموان ااااامم همرا

 برو . 

 

 _تراز ایزجاست. 

 

باااا  ااااااااااااااااادای آرا  گ مم و آزاد ات اااار کااام بااام مزصور جم اام ی 

ی کوتاهم بر برد   بک آت م تیاز بم شاااایدن توتاایح ٬باشااادختک

 اتاتم ای داشمم باشد جواب داد: 

 

آزاد:پس ظااااااااهرا امروز تمیموتیم باااااااا همااااااادیگااااااام هم م ااااااااااااااات  

 باشیم.چبدر بد. 

 

ل ا  اماااااا دل ور تبود.بااااام تصر ٬تااااااامیاااااد اااااااااااااااااااادا   گرچااااام 

 تراز خ ااااااااااااااا ک یاااا  التااام 
سااااااااااااااایاااد کاااام از  ضاااااااااااااااور تاااااگزاااابن تمت 

ردها داد و بیداد باشااااااااد.ایزطوری تبود کم ب واهد مثل اکتت م
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ااااخمونت را بم م  ترجیح میدیه و چرا  را  ب زدازد کم چرا پرا

ی ها   مرا  الت  م کزد. م  اولونات تو مم و با بزاتم گت 

 

و جزجااااااااا  هااااااااا تبود چون خوب مرا در  اهاااااااال ای  جااااااااار 

.چون بک آت م تیازی بم شااایدن توتاایج داشاامم باشااد می رد 

 م    شااااااااااااااازا
گ
خت و از جای ا  خود  جای اه  را در زتدی

ن هم رقاااباات بااا تراز را کود ااتام و  تراز هم آ ااا  بود.برای همی 

ت بیزود  میدید.خوب میدان ااااااات کم هیا رقی ک تمیموان ااااااا

ه  باشاااااد.ق   م  تما  و  ما  مم  ش در ای  رابطم ساااااد را

ن هم     اگر تا آخر دتیا در کزار تراز یا  بم او بود.برای همی 

ای تگرابن بم دل  را  شیدا هر مرد دیگری   نشاااااااااا اااااااااامم ذر  

 تمی رد. 

 

_باید یکم با تراز  را بزتم.تو زودتر برو آموزشااااااااااااااا ا  دیرت 

 نشم. 
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د  تا در را  اااااااااااااار برای تراز  هماتطور کم د مم ی آی ون را می را

 باز کزم گ مم و او در جوابم همرا  با ت س خمیف  گ ت: 

 

آزاد:باشاااااام.پس  وایل ظزر میا  آموزشاااااا ا  دت الت کم تاهار 

 با هم ب ورنم.باشم؟ رو 

 

بک آت م تیازی بم دوبار  ت ر کردن داشمم باشم ل  زدی زد  

و در جوا.  "باشااااااام" ی کوتایه را زمزمم کرد  شو  از آت م 

  ات ن کزیم و بم تماس خاتمم دهم. از هم خدا

 

 ۳۰۰#پارت_ 
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آیه کشاااااااااااااااید  و با قد  هاب  آرا  بم ٬با قطع شاااااااااااااااادن تماس

  را چرخاتد  و در را تیمم باز سمت در قد  برداشمم.دسمگت  

داشاااااااااامم تا رها کرد  و سااااااااااپس دوبار  بم ساااااااااامت اتاقم قد  بر 

 وسای م را بردار . 

 

 اادای . اامم ٬برساازدشو  از آت م قد  هایم بم ورودی اتاا 

شااااااااااااااادن در ساااااااااااااااال  از پشااااااااااااااات ش گو  هایم را شر کرد.و بم 

 دت ال   دای آرا  تراز بود کم در تضا شیچید. 

 

 تراز:سال . 

 

اتاااد  و از بااااالی ششااااااااااااااااااتااام ت ااااه  کرد .چزر  ی چرخاااش 

تااارا اات و اخم آلود  نشااااااااااااااااان میااداد کاام از ق اال خود  را 

 رد  بود. برای مواجم شدن با یک خزاِن بک ت اوت آماد  ک

 

 _سال . 
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با  اااااااداب  آرا  تجوا کرد  و ب د ت اهم را از چزر  ا  گرتمم 

ق  ماتد  و با چزد قد  ب زد تا ااااااااااا م ای کم تا ورودی اتاقم با

 بود را پشت ش گذاشمم و وارد اتاا شد . 

 

کویل ت شاااید کم  اااادای قد  ها   کم بم دت الم بم سااامت 

قامت ٬ب داتاا کشااااااااااااااید  موشااااااااااااادتد را شاااااااااااااااید  و ل صم ای 

 ب زد  در میان چزارچوب درز اتاا تمایان شد. 

 

ون؟ ی بت   تراز:داری مت 

 

 . بک آت م ت اه  کزم شی بم نشاتم ی تایید تکان داد 

 

 _مت   آموزش ا . 
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و ب د هماتطور کم وساااااااااای م های داخل کی م را چک کرد  با 

 ل  ن شد ادامم داد : 

 

 ار . _دیر  شد .اگم  اری داری زودتر بگو خج م د

 

از گوشاااااااااااام ی چشاااااااااااام دید  کم ل  ها   درساااااااااااات مثل یک 

اااابچم آونزان شااااادتد و ش  بم یک سااااامت خم شاااااد و بم  پرا

 چزارچوب چ بید. 

 

 ری؟تراز:با م  قز

 

ن با کیفن  باز هم ت اه  ت رد .تززا خود  را مشاااااا و  ور رتی 

ن خا  درون  وجود تداشت نشان داد .   کم چت 

 

؟  _خودت چم ت ری می  ن
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ای آ  خمیش و تادم  در ثاتیم ای اتاا را شر شرسااااااید  و  ااااااد

 کرد. 

 

 تراز:از  تارا    میدوتم. 

 

ی بک اراد  کزج لا  هاایم را بااال بر 
ن د.بم شوزخزد تم ااااااااااااااا رآمت 

 ت جن کزایم زد : 

 

 .  _خوبم کم میدوبن

 

ن چزد قد  بم  ت یم ا  را از چزارچوب در گرتت و با گذاشی 

 سمت ج و جواب داد: 

 

 .  1673



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

تمی واسااااااااامم تارا مت کزم خزان.تو کم میدوبن تراز:باور ک  

 م   ارصن  بمت   اما تو رو تارا ت ت زم. 

 

ن با کی  برداشااااامم.روی ت ت  شاتجا  دساااااات از   زجار رتی 

دساات هایم را بم ٬ا   کرد  و همزمان با  اااا ا  اامادتمره

ن  گ مم:   مر   زد  و با همان ل   تم  رآمت 

 

؟تراز تو  الت  خوبم؟برداشاااااااااااا   _تمی واساااااااااااا   تارا مم ک ن

مردی کااااام تماااااا  زتااااادگیم رو بااااام جززم ت ااااادیااااال کرد  آوردی 

 اوتم بک اجاز  ی م . ٬توی خوتم  ٬ایزجا

ایط مزخرا کاااااام میاااااادون  ااااااااااااااا   تمیموتم م  رو توی یاااااام شر

 کااااااام  هزااااااادل  کزم قرار دادی.و 
گ
 ااااااااال ایزجااااااااب  و بزم میش

؟داری شوسن می  ن دیگم؟  تمی واس   تارا مم ک ن

 

رنا  را در دهان م ید و دساااااا   بم تم پشاااااایمان و تاد  ل  زن

 ریش  کشید.آه مم شی تکان داد و گ ت: 
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تراز:میدوتم  ار اشا ایه کرد  خزان.اما باور ک  پدرت خییل 

تت بود.تمون اامم  رن   .شاام.ب د از دیدن اون  ا  و تگرا

 ... وت ت تو مزموبن 

 

شو  از آت م تر اااات بم پایان رساااااتدن جم م ا  را شیدا کزد 

 زی  گوتم ا  با خ  اتوت از  زجر  ا  آزاد شد.  دای ت

 

_تاز  ب د از دیدن  ا  و وتااااااااااااا م توی مزموبن یاد  اومد 

می رد زتدگیم ال و کم باید تگراتم باشاام؟ای  همم سااا  ت ر 

ب   م کم تگراتم تبود؟ب د از ای  همم سااااا  تاز  یاد  اتماد  

دار  کاام بااا دساااااااااااااااات هااای خود  روح و روان و کاام یاام دخت  

 دگو  رو تابود کرد  و باید از  ک   ب ش  کزم؟زت

 

ن   تزد.تززاااا سااااااااااااااا وت کرد و همی 
ایا اااار دیگر در جوابم  رقن

 ا   م کرد. 
گ
آ  کوتایه کشااااید  و سااااا وت  هم اتدی از  التش
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با کزار زدن موهایم از روی  اااااااااورتم با  اااااااااداب  آرا  تر ادامم 

 داد : 

 

ن کااام لط    کزااام و _م  واق اااا تیاااازی بااام تگراتو  تااادار .همی 

 م  رو 
گ
ج وی زن  رو بگت   کم هرجا موشاااا زم داساااامان زتدی

 برای دیگران ت رن  ت زم  اتیم. 

 : �🌺�سازی کم  دا   توب  

 ۳۰۱#پارت_ 

 

 

 

 

ا میان موها   ترو برد و با  اااااادای آه اااااامم ا   ر دساااااات ه

 ای گ ت: 
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ی بود  ن ای  چزد روز بیمارساااامان . اااات  .اون شاااا  تو تراز:مزی 

.شاااااااااااید  تا .قرار  امروز مرخ  شاااااااااامشااااااااااد مزموبن  ال  بد 

 االن مرخ  شد  باشم. 

 

.باااام یاااااد ابروهااااایم را باااااال اتااااداخمم و مم جاااا  ت اااااه  کرد 

ن در شااااااااااااااا  مزم ابن بد شاااااااااااااااد  بود اما داشااااااااااااااامم کم  ا  مزی 

 تمیدان مم کم  ار  بم بیمارسمان کشید  بود. 

 

 _االن  ال  چطور ؟

 

تداخت شو  از شرساااااااااااااااید  و تراز شااااااااااااااااتم ها   را کوتا  باال ا

 آت م پاسخ دهد: 

 

 تراز:بزت  .اما خییل ب اکر تو تارا مم. 
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بک اخمیار گوشاااااااااام ی ل  هایم را کج کرد  و با خم شاااااااااادن بم 

رداشاااااااااااااامم و بزد  را روی شاااااااااااااااتم ا  ساااااااااااااامت ت ت کی م را ب

 اتداخمم. 

 

_تاااارا ااات ت ااااشاااااااااااااااااام.م  تیاااازی بااام تگرابن و تاااارا    کیسااااااااااااااا 

ن و از زتدگیم  ن کم لط  کین  دور بموت  برا   اتیم. تدار .همی 

 

م اا  کوتااایه کرد  و اتگشاااااااااااااااات اشاااااااااااااااااار  ا  را تزاادیاادوار باام 

 سما  گرتمم شو  از آت م ادامم دهم: 

 

ن االن دار  بم تو هم هشاااااااااااااااا دار مید  تراز.اگم تبط _از همی 

یگم ساااااااایع ک  بم م  تزدی شااااااااون ک ن یا مثل دیروز یک بار د

تو یاااام موق یاااات سااااااااااااااا اااات قرار  باااادی تو رو هم از خود  و 

. ز   تگ   
گ
 تدگیم دور می زم.ب دا تش
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دساااااات ها   را تورا بم نشاااااااتم ی ت اااااا یم باال گرتت و شی 

 بم م زای تایید تکان داد. 

 

 ید . تراز:دیگم ت رار تموشم.قو  م

 

پشااااااااات چشااااااااایم برا   تاز  کرد  و ساااااااااپس گوشر و دسااااااااامم 

  ید  را برداشااااامم شو  از آت م از کزار  خبور کزم و از اتاا 

 خارز شو . 

 

سوبن تا آموزش ا ؟  _م  رو مت 

 

شرسااااااااااااااایااااد  و او هماااااتطور کاااام خجوالتاااام پشااااااااااااااااااات ش  قااااد  

 جواب داد: 
گ
 برمیداشت با لودی

 

 . تراز:شما امر ب رمایید خاتم ر وس
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اا ی دیگر از خاتم خارز شاااااااااااادیم.در ورودی سااااااااااااال  را ات بم 

ق ل کرد  و ساااااپس هردو پ م ها را پشااااات ش گذاشاااااایم و را  

 میم.  یاط را در شو  گرت

 

 اما خوتم تبودی.  تراز:د ش  یم ش اومد  ایزجا 

 

جم م ی تاگزابن و دور از اتمصار  بزم تزماتد کم ق اااااااد باز 

هم را بااام ساااااااااااااااما  خواسااااااااااااااااات دارد.ای  بود کااام بک آت ااام ت اااا

 بچرخاتم بک ت اوت جواب داد : 

 

ون بود .   _بت 

 

 بک اتالا وقت سوا  ب دی ا  را بم زبان آورد. 
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 تراز:با ی؟

 

 ردتر از ق ل پاسخ داد : خون

 

 _با آزاد. 

 

ابروها   در ثاتیم ای درهم کشااااااااید  شاااااااادتد و  اااااااادا   دو 

 رگم شد. 

 

ون بودی؟  تراز:تا اون وقت ش  با آزاد بت 

 

یم را چرخااتد  و آیه کشاااااااااااااااید .مبابل در چشااااااااااااااام هاا التم 

خروسک  یاط ا  ماد  و با دادن ت اهم بم  ورت خبوس  

 با ل  ن جدی گ مم: 
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ون بود .از ای  بم _آر   تراز تا اون ساااااااااااخت شاااااااااا  با آزاد بت 

ون  ب اااااااد هم تاااااااا هر سااااااااااااااااااااااخ   کااااااام دلم ب واد بااااااااهاااااااا  بت 

کم   میموتم.چون ت ر می زم بم قدر  اقن خاقل و بال  باشااااااااااام

ون  ت ااااااااااااااامیم بگت   تاا چام ساااااااااااااااااخ   و باا چام آد  میموتم بت 

بموتم.پس لط ااااااااا تو هم دساااااااااااااااااااااات از ای  بااااااااازجوب  هااااااااات 

 بردار.باشم؟

 

ی بگونااد خت   خت   ت ااااهم کرد و  برای ن  بک آت ااام چت 
ل صااااب 

 کشید و شی تکان داد.دست ج و برد 
گ
ب د آیه از ش  التش

ن  خب  ا  ماد ٬درو ق ل در را خب  کشید و با باز تگم داشی 

ون بزتم.   و مزمصر ماتد تا او  م  از در بت 

 

خرسااااااااازد از ایز م ب ثمان بوشااااااااات  از آن ادامم شیدا ت رد  بود 

 زد کوچش زد  و از  یاط خارز شد . ل  

 
گ
ظاهرا کم تراز هم داشاااااااات آرا  آرا  با  ضااااااااور آزاد در زتدی

 م  کزار   آمد. 
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 ۳۰۲#پارت_ 

 

 

 

 

زش ا  خب  ماتد  ا  در دتت  آمو  وایل ظزر بود کم  ارهای 

شاتجااا  باام پااایااان رسااااااااااااااایاادتااد و توان ااااااااااااااامم یااک ت س را اات 

 ب شم. 

کم  اال مجبور   آتبدر یط ه مم ی گذشاااااااااااامم غی ت داشاااااااااااامم

شااد  بود  غرن  بم ساام ساااخت بک وق م و بک آت م تر اات 

ش خاراتدن داشااااااااااامم باشااااااااااام خود  را بم  ل و ت ااااااااااال کردن 

  ارهای ات ار شد  ا  مش و  کزم. 
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با بدبن خ اااااااااامم و خضااااااااااالب  گرتمم بم  اااااااااازدیل ا  ت یم زد  و 

چشاااااااااااام هایم را . اااااااااااامم و ٬همزمان با کشاااااااااااایدن دساااااااااااات هایم

 .آتباااااادر خ اااااااااااااااماااااام بود  کاااااام اگر خمیاااااااز  ی آرا  کشااااااااااااااایااااااد

ن میگذاشاااااااااااااامم و یک د   میموان اااااااااااااامم هماتجا ش  را روی مت 

ی کم بم آن تیاز  ن ساااااااااات  می وابید .اما در  بیبت آخرن  چت 

 آموزش اهم بود.  داشمم چرت زدن در 

 

 تارصی:خ مم ت اشید خاتم بزاور جان. 

 

شیچیدن  اادای شاااداب خاتم تارصی در تضااای دتت  وادار  

یم را باز کزم و دساااااات از کشاااااایدن خضااااااالتم کرد تا چشاااااام ها

بردار .با دیدن او کم همرا  دو لیوان چای در دسااااااااااات ها   

ن قد  برمیداشااااااااااااااات تاخودآ ا  ل  زدی زد  و  بم سااااااااااااااامت مت 

 مجددا بم سمت ج و کشید .  بدتم را 

 

 _سالمت باشر خونز .دسات درد ت زم. 
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زنر لااااااا "خواه  می زم"آرا  گ ااااااات و ب اااااااد لیوان چاااااااای 

ن گذشااااااااااات مرتگ تر  .یط ای  ساااااااااااا  ها را مبابل م  روی مت 

تزمیاااد  بود کااام چاااای شررتاااگ اذیمم می زاااد و تبط میمواتم 

 چای  مرتگ بزوشم. 

 

 تارصی: ارها تمو  شدن؟

 

ن ت اهم بم   و با بردادساات ج و برد ن لیوان چای و دوخی  شای 

ن  شی بم نشااااااااااتم ی تایید ٬برگم های تامرت  روی ساااااااااطح مت 

 تکان داد . 

 

ت شااااااااااد کم دیگم اتبدر _آر   تمومشاااااااااون کرد .برا  درس ختک

 غی ت تداشمم باشم. 
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هماتطور کم می زدید لیوان چا   را بم سااااااااااامت ل  ها   

د و ب د آه مم برد و با دست دیگر   زدیل ا  را خب  دا

 روی  زدیل نش ت.مبداری از چای را توشید و گ ت: 

 

ای  چزد وقمم ا اااااااااااااااال تبودید ٬تارصی: اال کم ب ی  شاااااااااااااااد

 خدای ت رد  ات اق  کم تی ماد ؟٬اتم بزاور جانخ

 

ن  را پشاااااات دیوار   سااااااوال  وادار  کرد تا شوزخزد تم اااااا رآمت 

ی لیوان چااااااااای شززااااااااان کزم.از کاااااااادا  ات اااااااااا بااااااااایااااااااد برا   

ی هایم با برساااااااااااااا ؟از ب   هایم با تراز؟از میگ  مم؟از درگت 

جزجااااایل کاااام در مزماااابن تولاااد تییل باااام را  اتااااداخمااام بود ؟از 

وع رابطاام تا  هاا اب  کاام پاادر  برایم ایجاااد کرد  بود؟یااا از شر

 ا  با آزاد؟

 

شوزخزااد  را تااااخودآ ااا  باام ٬آخرن  ق ااااااااااااااامااات از قطاااارز اتکاااار 

ن ن ت ادیال کرد. ااال کام ت ر  وع ل  زاد شااااااااااااااات    را می رد  شر
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یا ا اااااااااااااااال ٬رابطم ا  با آزاد تززا ات اا مث ت ه مم های اخت  

 ا  بود.تززا ات اااسااااااااااااااااا  هاای اخت  
گ
خوشااااااااااااااااایزدی کم  زتادی

آتبدر قدرت داشااااااااااااااات کم هر ل صم بمواتد ل  زد روی ل  

هااااب  کااام ساااااااااااااااااا  هاااا بود ل  زاااد زدن را ترامو  کرد  بودتاااد 

 باشاتد. 

 

ن    مرت م. _تم ات اا خا  تی ماد .همم چت 

 

همرا  با کشاااایدن ت س خمیف  گ مم ٬پس از ل صاب  ساااا وت

و او ات ار کم خیال  را ت شاااااااد  باشاااااااد آه ااااااامم شی تکان 

 اد و سپس بم توشیدن باق  ماتد  ی چا   مش و  شد. د

 

 گذاشاااااااااامم و ت ا  گذراب  بم ساااااااااااخت 
ن لیوان را مجددا روی مت 

آزاد بم اتداخمم.دیگر ظزر شااااااااد  بود.ا مماال تا دقایف  دیگر 

 دت الم   آمد تا تاهار را با ی دیگر رصا کزیم. 
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  ش  را زنر اتداخمم و مش و  مرت٬با گذر ای  ت ر از ذهزم

ن  شااااد .اما   های روی سااااطح مت 
گ
کردن برگم ها و بزم رن مش

هزوز  ار  تما  نشاااااااااااااد  بود کم با شاااااااااااااایدن  ااااااااااااادای زتاتم ی 

مزمصر  ای کم در تضا شیچید خشکم زد و دست های م بک غت 

  رکت ماتدتد. 

 

 .  تییل:سال  آبجک

 

 ۳۰۳#پارت_ 

 

 

 

 

ن  برگم ها از میان اتگشاااااااااااااااماتم بم آرا  ش خوردتد و روی مت 

شاااااااااااااادتد.اتاااااااااااااطرابک کم بم ی  ار  پا بم وجود  گذاشااااااااااااات رها 
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ن ایز م ب د از هیاهوی شااااااااااااااا   و ااااااااااااااا  تاپذیر بود.دان ااااااااااااااای 

 اال مجبور بود  دوبار  با تییل رو در رو شاااااااااااو  ق  م را ٬تولد

 م کم تویدن وادار می رد .  بم

 

ن ش   بزاا دهاتم را م کم ترو خورد  و با آه ااااااامم باال گرتی 

 اال در چزارچوب ورودی دتت  ا  ااماد  ت اهم را بم تییل کم 

بود داد .برخالا هموشااااااااااااااام چزر  ا  شر از آرا   و رتگ و 

 ل اب تبود.    یک ر  ل  هم بم ل  ها   تداشت. 

ی از ل اس های رت ارتگ   و ختک
گ
و شاااااااای   هم تبود.خ اااااااامش

 از  ورت رتگ شرند  ا  می ارند.چشم ها   ب و  ال
گ
تش

داشااااااات هماتجا روی  داشاااااااازد و شاااااااک تداشااااااامم کم اگر چار 

د  ن ن   نش ت و با  دای ب زد زنر گرنم مت   . زمی 

 

دیدن  ا  و وتاااااااااااع آشااااااااااا مم ا  اتاااااااااااطرابم را از یاد  برد و 

ب زد شاااد  و  جا   را بم یک دتیا تگرابن داد.آه ااامم از جایم

ن را دور زد  و بم سمت او قد  برداشمم.   با چزد قد  آرا  مت 
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 _تییل... الت خوبم؟

 

 دیل شد بم همان بزاتم ای کم سد مباومت سوا  کوتاهم ت

ب ضاااااااااا  را در هم شاااااااااا  اااااااااات و اشااااااااااک ها   را روی گوتم 

ها   جاری کرد.تورا از چزارچوب در خارز شد و هماتطور 

ن اات باام ساااااااااااااااماات م  دونااد و ثاااتیاام ای ب ااد  کاام اشااااااااااااااااک مت 

 خود  را در آغوشم اتداخت. 

 

مات و مبزوت از  ا  بد و خرا.  پ   زد  و دسااااااات هایم 

بدن    بم کرد .اتمصار هر برخوردی را داشااااااااااااااامم بم  را دور 

جز ای  یش.اتمصار داشااااامم کم با  اااااادای ب زد ش  داد بزتد و 

باااباات خراب کردن شاااااااااااااااا  تولااد  و رواتاام کردن مااادر  باام 

ی از داد و ترناد و االیم بیمارسااااااااااااااام ان االیم کزد.اما ات ار ختک

تبود.تبط خود  را در آغو  م  شززان کرد  بود و س ت 

 نم می رد. گر 
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ت اااهم برای ل صاام ای از باااالی ششااااااااااااااااااتاام ی تییل باام خاااتم 

ن  نشاااا اااامم بود و مات و مبزوت بم ما  تارصی کم پشاااات مت 

ود  دید دو ت ر خت   شااااااااد  بود اتماد.ت اهم را کم مموجم خ

ود تا  ن ایز م مت  در ثاتیم ای از جا برخاساااااااات و سااااااااپس با گ ی 

برداشااااااااات و از اتاا چا   را ت ونو کزد بم سااااااااامت در قد  

 خارز شد. 

 

ن خاتم تارصی و تززا شااااااادتمان تییل را از آغوشاااااام جدا ٬با رتی 

بم سااااااااامت  ااااااااازدیل ٬کرد  و با قرار دادن دسااااااااامم روی  مر 

 های گوشم دتت  هدایا  کرد . 

دم  و ب د با شر کردن لیوان آبک از آب یل نشاااااااااتروی  اااااااازد

 شدک  خود  هم کزار  نش مم و لیوان را بم دسا  داد . 

 

 _یکم آب ب ور ت  ت باال بیاد. 
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لیوان را از دسااااااااااااااامم گرتاات و بااا چ ااااااااااااااا اااتاادن  باام لاا  هااای 

مبداری از آب را توشااااااااااااید و بم دت ال  ت س خمیف  ٬لرزان 

ماتطور کم اشااااااااک کشااااااااید.دسااااااااممایل از کی   خارز کرد و ه

 ها   را پا  می رد با  دای ت یفن گ ت: 

 

. الم  خوب تو ااات تییل:ب  شاااید کم یزو زد  زنر گرنم آبجک

ای  چزااد روز  خییل ت اات تشااااااااااااااااار بود .تو رو کاام دیااد  یزو 

 ب ضم ترکید. 

 

و ب د بم دت ا   رت  دسااااااااااااامما  را بم بی ن ا  چ ااااااااااااا اتد و 

بچم باال کشید.   دماغ  را مثل یک دخت 

 

 را از دسا  گرتمم و با تردید ت اه  کرد .  ن آبلیوا

 

 _ الت خوبم؟
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نشاااااااتم ی م ال ت تکان در جواب سااااااوالم آه اااااامم شی بم 

 داد و تجوا کرد: 

 

 . مزد  ی تو م آبجک  تییل:خوب تو مم.خییل شر

 

ابروهااایم در ثاااتیاام ای از ت جاا  و شاااااااااااااااگ    باااال شرناادتااد.م  

و  اال او بود کیساااااا بود  کم بم جشاااااا  تولد او گزد زد  بود  

مزد  ی م  بود؟  کم شر

 

بی ن ا  را یااک بااار دیگر باااال کشااااااااااااااایااد و ب ااد روی  ااااااااااااااازاادیل 

خید و رو در روی م  نشااااااااااااا ااااااااااااات.دسااااااااااااات ها   را روی چر 

ن ت ا  خجالت زد  ا   دسااااااااات های م  گذاشااااااااات و با دوخی 

 بم چشماتم گ ت: 
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.هرچبدر کم خ ااااااااااااا ابن  تییل: ش داری خ ااااااااااااا ابن باشر آبجک

ک  بااام خااادا م      رو م هم از   بااااشر  ش داری.اماااا بااااور 

کیسااا بود    ای  قضااایم ختک تداشااات.ا اااال تمیدون ااامم مامان

 د گذشمم ی تو با برسا   را زد . کم درمور 

 

دن  ار برای ل صم ای کوتا  م   کرد و ساااپس با م کم تر ترا

 دست هایم ادامم داد: 

 

ن رو برای هممون توتااااااااااااااایح داد.هماام  تییل:برسااااااااااااااااا  هماام چت 

 ش داشااااا   اوتجوری از کور  در بری و تزمیدیم کم تو  امال 

ن رو بزم برنزی   م بم اشااا اه  بر برد.    مامان ههمم چت 

و خییل پشااااااایموتم.مزم اومد  کم هم از کرا مامان و هم از 

 کرا برسا  ازت م ذرت ب وا . 

 

با هر  ال  کم از دهان تییل خارز موشاااااااااااااااد گیجک و شدرایم 

از چم  را م  هم شااااادت میگرتت.تمی زمید  کم داشااااات 
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ی را برا شاااااااااان توتااااااااایح داد  بود؟ی  ن  ن د؟برساااااااااا  چم چت  ن مت 

ن را؟همم ی ماجرا را برا شان ت ر   ن  کرد  بود؟همم چت 

 

ساااااااااااااااوا  هااااایم اماااا خییل در دایر  ی ذهزم دوا  تیاااااوردتاااد و 

ی کم ت ر  را می رد  بم سااااااااااااااامت زباتم را   ن زودتر از آن چت 

 شیدا کردتد. 

 

  ؟_برسا  سر رو براتون توتیح داد

 

 ۳۰۴#پارت_ 

 

 

 

 جواب داد: 
گ
مزدی  ش  را  یم روی شاتم کج کرد و با شر
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بن تاخواسااااااامم از دها  شرند  و بزت تییل:ایز م شااااااا  مزمو

ن درمورد گذشمم ت باها   را زد .   گ مم کم مامان مزی 

 

مات و مبزوت ت اه  کرد .آتبدر شااااااااااااااوکم شااااااااااااااد  بود  کم 

.واق ااا     تمیاادان ااااااااااااااامم بااایااد چطور بااا  رت  برخورد کزم

ی گ مم بود؟برای تتک م کردن خود  دست  ن ن چت  برسا  چزی 

ن بزاتم ی  م ااااااااااا ر  و شو  پا اتماد  ای شاااااااااااد  بم دامان چزی 

بود؟ق ااد و توت شاااوم  را پای یک  را تاخواسااامم کم از 

دهان  شرند  باشاااااد گذاشااااامم بود و با ای   ار  دسااااات شو  

 گرتمم بود کم پس تی مد؟خج ! 

 

ی کم ر  ن اراد  وی ل  هایم تب  . اات از شوزخزد تم اا رآمت 

 بود. بااا کاام خوب
گ
 ا  خااارز بود. بااا کاام ای  مرد آد  زرتش

میدان اااااااات چطور باید خود  را از م م اااااااام تجات دهد و 

ت دیل بم آد  خوبم ی داسااااااااااااااامان شاااااااااااااااود.ای  همم زنری ا  

ن داشت.   واق ا جای ت  ی 
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ن یک سااااااااخت  .همی  تییل:مامان خییل ب اکرت تارا مم آبجک

.مدا  بک تابک می زم کم با تو  را رخ   کردیمشو  تاز  م

واااااات باااااادی ت ب واد.میگاااااام ق اااااااااااااااااااااد و تبزتاااااام و ازت م ااااااذر 

راسااااااااااااااامم میگاام.م  خوب میااادوتم کااام چبااادر تو رو ٬داشاااااااااااااااماام

 دوست دار .لط ا از  دل ور ت ا . 

 

ن با  شااایدن  اادای آرام  وادار  کرد تا دساات از   زجار رتی 

 واسااااااااااام را  اتکاری کم بم برساااااااااااا  مربوط موشااااااااااادتد بردار  و 

ن بم  دوبار  بم او بدهم.ت س خمیف  کشید  و با چشم دوخی 

 هایمان شرسید : تبطم ی ات ا  دست 

 

_بی یاااااااا  ببیاااااااام.خودت سر تییل؟خودت از دساااااااااااااااااااااات م  

؟خ ااا ابن تو ااا   کم جشااا  تولدت رو خراب  تارا ت تو ااا  

 کرد ؟
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 ل  زااادی زد و شااااااااااااااااااتااام هاااا   را بااااال 
گ
در جوابم بااام ساااااااااااااااااادی

 اتداخت. 

 

تاااوع ختک تداشااامم یکم تارا ت بود .اما کم از مو   تییل:اول 

ن رتت و ب د  کم تزمید  قضیم از چم قرار  تار  ا میم از بی 

 ش رو باااااااام تو داد .تو  ش داشااااااااااااااا   کاااااااام از کور  در بری 

.شاااااااااااااید مزم اگم جای تو بود  همون  ا  بزم دساااااااااااات  آبجک

شو  میداد.تدای شت کم تولد خراب شد.سا  دیگم یش بزت 

 میگت  . 

 

 و مزربابن شد ق   
گ
و ساااااااااااا مم بم ی  ار  از ای  همم سااااااااااااادی

از کال داشااات.سااا     ا  ذوب شاااد.بم راسااا   کم تییل ق  ک 

 ن اخمم 
گ
 هرگز از او یک آد  شد و سزش

گ
ها و مشکالت زتدی

بودتد.آتبدر مزربان بود کم میموان ت با ذر  ای از م با  

 ا  ای  بم تززاب  تما  دتیا را گر  و روشاا  کزد.و اگر م  در ق

آن م ااااااااااااااااولیت تجات ٬دخت  تززا یک م ااااااااااااااااولیت داشااااااااااااااامم

 برسا  بود. دادن  از دست اهرنم ن بم اسم 
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با شاتگشت هایم پشات دسات های ظرن   را آرا  تواز  

کرد  و بااااا م یاااادن لاااا  زنرنزم ت اااااهم را باااام چشااااااااااااااام هااااا   

 دوخمم.ل  زد کوچش زد  و گ مم: 

 

ن همدیگم _م  و تو با همدیگم بزرگ نشااااااااااااااادیم تییل.هم و 

طااام چزااادان تزدیش هم تو اااااااااااااااایم.یط ای  سااااااااااااااااااا  هاااا هم راب

ا  ااااااااااامییم شااااااااااادیم٬تداشاااااااااااایم .اما ت ر می زم کم خودت اخت 

بدوبن   ااااابت از ببیم برای م  جداساااات.م   اری بم پدر  

و مااااااااادرت تاااااااادار .تااااو بااااارای مااااا  ماااااثاااااااال خاااااواهاااار کااااوچاااایااااااااک 

 . تر .دوسات دار  و دلم تمی واد تارا ت باشر 

 

ها غ اام ت ور و گر پس دیگم برای ای  چ ن نم ت  .م  خوب ت 

و دلم ب د  چطور باید مشااااااک م رو با پدر  و مادرت  ل کزم. 

 .  تمی واد تو وسط مشکالت ما لم .یسر
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بابت ایز م جشاااااا  تولدت رو خراب کرد  هم واق ا م ذرت 

ان  کزم.باشم؟  می وا .قو  مید  ب دا برات جتک

 

 ا  غات مت  
شاااد  باشااد با ات ار کم از ابراز ا  اااسااات تاگزابن

ش  را بم نشاااااتم ی چشاااام هاب  گرد شااااد  خزدید و تزد تزد 

ش هم داشااااات.خییل  م شو    آمد کم م  تایید تکان داد. 

 ب واهم دهان باز کزم و از ا  اساتم  را بزتم. 

 

ن از جایم دست تییل را هم ٬ت س خمیف  کشید  و با برخاسی 

ج و برد  و گرتمم و او را هم از جا ب زد کرد .دسااااااات هایم را 

شاااایل کم تبرن ا روی شااااتم ها   اتماد  بود را مرت  کرد  و 

 کردن بازوها   گ مم: سپس با تواز   

 

.ب دا دوبار   _ اال دیگم برگرد خوتم.باید شو  مادرت باشر

تیم باشم؟ ن  ش وقت با همدیگم  را مت 
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در جوابم "بااشاااااااااااااااام"ی آرا  را تجوا کرد و ب اد بزاد کی   را 

داخت و قد  ها   را بم ساااامت در سااااوا روی شاااااتم ا  ات

همرایه ا  یک در داد.م  هم با قد  هاب  آه ااااااااااااااامم تا تزد

 کرد . 

شو  از آت اام از دتت  خااارز شاااااااااااااااود ا  اااااااااااااااماااد و بااا چرخاااتاادن 

 ت اه  بم سممم گ ت: 

 

تییل:امروز  الس دار  اماااا تمیموتم بیاااا .باااایاااد مراقااا  مااااماااان 

ابن تک ت   ر  بذارن؟باشم.موشم هماهزگ ک ن ب دا برا  جتک

 

در جواب ساااااااااااااااوال  شی باام نشاااااااااااااااااتام ی تاااییااد تکااان داد  و 

 را باز و . مم کرد .  همزمان پ   هایم

 

 .هماهزگ می زم. _تگران ت ا 
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بااا خیااایل آساااااااااااااااود  ل  زاادی زد و ب ااد یااک بااار دیگر کوتااا  و 

شنااااع مرا در آغو  کشاااااااااااااید شو  از آت م خدا ات ن کزد و 

 . با قد  هاب  ب زد از دتت  خارز شود 

 

برای ل صاب  هماتجا ا  اااااااماد  و رتما  را تماشاااااااا کرد  و در 

ر شیا راهرو تاپدید شااااااااااااااااد چرخید  و قد  تزایت زمابن کم د

ن  برگرداتد .   هایم را بم سمت مت 

 

 خودتماب  
ن  اااااااااااا  م ی روشاااااااااااا  گوشر ا  کم روز سااااااااااااطح مت 

می رد ختک از رسااااایدن یک شیا  جدید میداد.تورا دسااااات ج و 

م.دیدن اسااااااااااااااام آزاد روی  ااااااااااااااا  م برد  و گوشر را برداشااااااااااااااام

 تاخودآ ا  ل  زد بم ل  هایم آورد. 

باااااام زد  و شیااااااام  را باااااااز بک م طیل روی تو  تی ی شااااااااااااااا  رصن

ن کوتا  شیا  ل  زد  را شررتگ تر کرد.   کرد .می 

 

 "تا د  دقیبم ی دیگم اوتجا "
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 ۳۰۵#پارت_ 

 

 

 

بم ات اا آزاد بم یک رساااااموران دتج و خ وت کم ٬سااااااخ   ب د

 آموزش ا  تزدیک تبود قد  گذاشایم. چزدان هم بم 

اارساااااااااوبن بم اسااااااااامب المان آمد و ٬ورودماندر همان وه م ی 

های ٬پس از خوشاااااااامدگوب   ن وب  بم سااااااامت یش از مت 
با خوشر

 خایل هدایممان کرد. 

 

ن جای گرتمیم اارساااون دو مزو ٬ل صم ای ب د هردو پشااات مت 

در اخمیارمان گذاشاااااااااااات و مزمصر ماتد تا ساااااااااااا ار  هایمان را 

 م اب کزیم. ات
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ت ایه ب زدازد مزو را بم اارسون آزاد بک آت م بم لو ت غذاها 

برگرداتد و ت اااااااااامیم گرتت کم م اااااااااااولیت اتم اب غذا برای 

 هردوت رمان را بم م  . پارد. 

 

در جواب رتماااار جزم مزااااتااام ا  ل  زاااد کوچش زد  و پس از 

ن کردن غذاهای مزو با ت اهم شاتجا  ٬ثاتیم هاب  باال و پایی 

ن  سااااااااااااااا ارشااااااااااااااام بم غذای موردتصر  را اتم اب کرد  و با گ ی 

 مزو را مجددا در اخمیار  گذاشمم. ٬اارسون

 

ن  مودباتم در تایید سااااااااااااااا ارشااااااااااااااام شی تکان داد و پس از گ ی 

ن تا اااااااااااااا م گرتت و با  ایز م بم زودی با غذاها برمیگردد از مت 

 قد  هاب  ب زد دور شد. 

 

ن ااااارساااااااااااااااون ب کردن ت س خمیف  کشااااااااااااااایاااد  و باااا قال ٬باااا رتی 

چزر  ی آرا  آزاد  اتگشاااااااااااااااماااااااتم زنر چاااااااتاااااام ا  ت اااااااهم را باااااام
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دوخمم.ل  زد زن ا و دلاشااااااااااای ن کم بر ل  داشااااااااااات تاخودآ ا  

 ل  های مرا هم بم خزد  ای آرا  و بک  دا از هم باز کرد. 

 

_امیدوار  غذاب  کم برات ساااااا ار  داد  رو دوسااااات داشااااامم 

 .  باشر

 

 ا  با اتگشااااامان ب زد و کشاااااید  ا  را بزا بر خاد
گ
ت هموشاااااش

بک موز وار روی ساااااااااااااااطح م
ن رصن کوبیااد و بااا مزربااابن جواب   ت 

 داد: 

 

آزاد:اتم اب های تو هموشاام توا ال اد  ن.جای هیا ب  ت 

 وجود تدار . 

 

ابروهایم را باال اتداخمم و با رنز کردن چشااااااااااااااام هایم با ل  ن 

ن گ مم:   شوت و ک زم آمت 
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م مبیم از خودت ت رن  کردی آر ؟  _االن غت 

 

باااا  گرد کردن ب یاااد از م  ابروهاااا   را بااااال اتاااداخااات و ت بااام

 تما یسر چشمان  جواب داد: 

 

 .  آزاد:آترن .ُمچم رو گرت  

 

و باام دت ااا  ای   رت  هردو باام خزااد  اتمااادیم شو  از آت اام 

 س وب  کوتا  مدت میاتمان برقرار شود. 

ل صم ای ب د زوسک میان اااااااااااااا  وارد رسااااااااااااااموران شاااااااااااااادتد و با 

ن کزاری ما قد    راهزماب  یش از  اارساااااااااااااااون ها بم سااااااااااااااامت مت 

شااازد.ت اهم بک اخمیار بم ساااماشااان نشااااتم رتت.از ل اس بردا

های رتگ روشااا  و ل  زدی کم از ل  ها شاااان پا  تموشاااد 

موشاااااااااااااد بم را    اسااااااااااااامدال  کرد کم از آن دسااااااااااااامم زوز های 
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 و شاااااااااااااااادابک کم م  
گ
شااااااااااااااااداب و شزتد  بودتد.همان شزتدی

 آرزوی  را داشمم. هموشم برای پدر و مادر  

 

ن ت ا  مرد برای ل صم ای با تزدیک شاادن قد  ها شاا ان بم مت 

روی آزاد ثابت ماتد.و همان یک ل صم  اقن بود تا چشااااااااااااااام 

ت و هیجان گرد شاااوتد و خزد  ی دوسااماتم ای  ها   از  ت 

د.   روی ل  ها   شکل بگت 

 

تورا قد  بم سااااااااااااامت ج و گذاشااااااااااااات و با ا  ااااااااااااامادن در کزار 

ماااان ت ااااه   ن وب  ساااااااااااااااال  و مت 
را بااام آزاد دوخااات و باااا خوشر

اااااا  هم بم او شیوسااااااات و خ ی ک کرد.کویل ت شاااااااید کم همرا

 . مزرباتاتم با آزاد سال  و ا وا  شرش کرد 

 

آزاد مودباتم و خو  برخورد از جا برخاسااات و با مرد دسااات 

داد.ل صام ای کو  کشااااااااااااااایاد تاا مرد اظزاار کزااد کام خود  و 

ااااااااااا  و دخت   از کرتداران شر و   آزاد همرا
گ
پا قر  توازتدی
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ات ها   هم  ضااور شیدا کرد  اتد.و ه ااازد و     در   کارا

 آزاد با مزربابن بابت لطفن کم بم او داشازد تش ر کرد. 

 

ثاااتیاام هااای ب اادی باام خو  و .  کردن زن و مرد بااا آزاد و 

ن از او گذشاااات.تززا کیساااا کم تما  مدت  خ س و امضااااا گرتی 

دان ت کم باید چکار   ماکان روی  زدیل نش مم بود و تیم

 میل نشان دهد م  بود . کزد و چم خ س ال 

 

از یک ساااااااااااااامت تگران بود  کم ت زد دید  شاااااااااااااادن م  با آزاد 

برا    اشاااایم ساااااز شااااود و از ساااامت دیگر از تماشااااای رتمار 

 دوسماتم و مودباتم ا  غرا لذت بود . 

آتبدر در برابر آد  هاب  کم تموشاازاخاشااان  اامییم و خو  

ت زد  و اتگشااااااات بم دهانبرخورد بود ک  م باخ  موشاااااااد  ت 

بماااااتم. بااااا کاااام او درساااااااااااااااااات تبطاااام ی مباااااباااال م  بود.خاااادا 

ای  بود  و آد  هااای  ن شر میاادان ااااااااااااااااات کاام اگر م  در چزی 
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غرن م برای ساااااااااااااااال  و ا وا  شرش بم ساااااااااااااااممم   آمدتد چم 

 خ س ال مل خجالت آوری از خود  نشان میداد . 

 

 ۳۰۶#پارت_ 

 

 

 

تااد و پس شاتجااا  خاادا ااات ن کرد زن و مرد ٬دقیباام ای ب ااد

مان تا اااااااااااا م ٬بابت رتمار خوب و مرد  آزاد از تشاااااااااااا ر  ن از مت 

ن خودشان رتمزد.   گرتمزد و بم سمت مت 

 

آزاد مجددا روی  ااااااااااااااازدیل ا  جای گرتت و ٬با رتماشااااااااااااااااان

ت اه  را بم  ااااااااااورت م  داد.با دیدن  الت مم ج  چزر  

 ا  آه مم خزدید و شرسید: 
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؟ آزاد:چرا ایزجوری ت ا   می  ن

 

 جواب داد :  شاتم هایم را باال اتداخمم و 

 

_م  بااام خیاااا  خود  آوردمااات یااام جاااای خ وت کااام کیسااااااااااااااا 

ن آقای  نشاااااااااازاسااااااااااات.اما ظاهرا کرتدارهاتون همم جا ه اااااااااای 

 ابمکار. 

 

دساااااااااااااااااات هاااا   را زنر چااااتااام ا  بااام ی ااادیگر ق ااال کرد و باااا 

ی کم ت ون م داد گ ت:  ن  چشمک شیطزت آمت 

 

 یم 
گ
موبن آد  مشاااااااااااااازور خاتم بزاور.تمیآزاد:اومدی توی زتدی

. از آد    ها شززان  ک ن
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پشااات چشااایم برا   تاز  کرد  و با ت یم زدن بم  ااازدیل ا  

 ک زم زد : 

 

ت  _باز خوبم  داقل مثل شااااااا  تولد تییل کرتدارهای دخت 

.با یم زوز میان ااااااااااااا  را ت تر  ن   شیدات ت ردن آقای ساااااااااااا تک

هاااااب  کاااام از هر کرا 
ا اااااکاااام ت میموتم کزااااار بیااااا  تااااا دخت 

 کردن. 

 

ن دسااااااااااات ها   را از زنر  چاتم ا  برداشااااااااااات و با باال اتداخی 

 یک تای ابروها   با بدجایس گ ت: 

 

ن ی دار  ایزجا   ودی می زم.   آزاد:ببی 

 

بک آت م اتکار کزم یا خود  را بم آن را  بزتم بم چشاااااااام ها   

 ز  زد  و اقرار کرد : 

 .  1711



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

 

 را ها  _کجا  رو دیدی؟م  میموتم خییل بوشاااااااات  از ای 

یم رو برات   ااااااااود باشاااااااام.میموتم تب  یم م  شاااااااوقم ی سااااااااَ

 بازی کزم. 

 

ش  را اتاادی روی شاااااااااااااااااتاام کج کرد و بااا خزااد  ای م  ن دار 

 جواب داد: 

 

آزاد:تو     اگم یم م شوقم ی سیم باشر هم باز  برای م  

اوتبدر جذابک کم تمیموتم ازت دسااااااات ب شااااااام.پس میموبن با 

.هرچزد خیا  را ت هرچبدر کم دلت می  واد   ااادت ک ن

 برای   ادت وجود تدار .  کم ا ال دلییل

 

ن از ق مت آخر جم م ا  اخم کرد  و شرسید :   تامطمی 
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 _چطور؟

 

با ل  زد دلاشاااااای ن بم چشاااااام هایم ز  زد و بم دت ا  ساااااا وت 

کوتا  مدب  کم برای ثاتیم ای میاتمان شااااااااااااااکل گرتت پاساااااااااااااخ 

 داد: 

 

 م  هزار پ
گ
 م با جای ا  باق  آد  ها آزاد:جای ا  تو توی زتدی

  اااااااااااااااااادت برای تو م  ن تااادار  زماااابن کااام میااادوبن ترا دار . 

بزرگ ترن  ق ااامت ق  م رو بم تززاب  شر کردی.و بذار باهات 

تا زمابن کم ق  م مم  ش بم تو م هیا زن دیگم ٬ ااااااادا باشاااااام

 ای تمیموتم     شسوزبن از توجزم رو داشمم باشم. 

 

ا هایم و شت شدنشان را آشکار دوندن تاگزابن خون بم گوتم 

کرد .باا وجود ایز ام ق  م از  س خوب جمالت ا  اااااااااااااااااس  

ن  اا  مثل یک  خااشاااااااااااااااباتم ی آزاد شر شااااااااااااااااد  بود اماا در خی 

بچااام ی  م سااااااااااااااا  و ساااااااااااااااااا  دسااااااااااااااااات و پاااایم را ام کرد   دخت 
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 ا  
گ
ی هم تداشاااااااااااااامم.شو  از ای  هرگز در زتدی بود .تب اااااااااااااات 

ن جمالب  را از زبان یک مرد نشاااااااااااااااید  بود  .یا بم خ ارب  چزی 

 ا  ایزطور دلداد  ی یک مرد بزت  شو  از ای  هرگ
گ
ز در زتدی

ن هم تما  ای   را ها تما  ای  ت ا  ٬نشااااااد  بود .برای همی 

 
گ
ن برایم تاااازی ن  و م  ااات آمت  هااااا و تمااااا  ای  جمالت شااااااااااااااات 

 داشازد. 

 

 _خییل خادت بم شایدن ای   را ها تدار . 

 

ها   میدزدید  با  هماتطور کم تاشااااااااایاتم ت اهم را از چشااااااااام

م و او بک آت اااااام ت ااااااا  از چزر  ا  بردارد خزااااااد  ای آرا  گ م

 ل  زد زد و جواب داد: 

 

آزاد:خااااااادت می  ن خونزدلم.از ای  بااااااام ب اااااااد قرار  هرروز و 

 .  هرش  ای  جم م ها رو .شزوی.خییل زود خادت می  ن
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شو  از آت ااام بمواتم جوابک بااام  رت  بااادهم ااااارساااااااااااااااون بااام 

ن   همرا  غذاهاب   تزدیک شاااااد و کم سااااا ار  داد  بودیم بم مت 

ن مکااااااااالماااااااام مااااااااان را تیماااااااام تمااااااااا   بااااااااا ا  ااااااااااااااامااااااااادن  کزااااااااار مت 

ن چو ااااااااااات و ساااااااااااپس با  گذاشاااااااااات.غذاها را مباب مان روی مت 

ن  نااد" مجااددا از مت  ن جم اام ی "امیاادوار  از غااذا لااذت بتک گ ی 

 تا  م گرتت و بم سمت دیگری از رسموران قد  برداشت. 

 

مشااااااا و  خوردن غذاهایمان  دقایش ب دی هردو در سااااااا وت

شان شدیم.  ن زوز میان ایل کم با تا  م ی  یم از ما پشت مت 

نشااااااااااا ااااااااااامم بودتد  واساااااااااااشاااااااااااان هزوز هم بم ما دو ت ر بود و 

سااااااااااااااازگی ن ت اااااااا  هاااااااای ااااااااا  و بی ااااااااهشاااااااااااااااااااااان اتاااااادی م ااااااذبم 

می رد.هرل صاااااام دلم می واساااااااااااااااااااات ش بچرخاااااااتم و جواب 

مم مبابل ت اهشان را با ت ایه شر از سوا  بدهم.اما تمی واس

ن هم آزاد رتمار تاخوشاااااااااااااایز دی از خود  بروز دهم.برای همی 

 تاچار بم ت مل بود . 
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؟  آزاد: بح تون    با تراز  را بزبن

 

سوا  تاگزابن ا  وادار  کرد تا تمرکز  را از روی زن و شوهر 

ن کزاری بردار  و  واساااااااااااااام را مجددا بم او بدهم.آه اااااااااااااامم  مت 

 شی تکان داد  و گ مم: 

 

بود خوتم   تا باها   را  پدر  رو آورد  وز بک ختک _آر .دیر 

بزتم.یکم ب اکر ای   ار  از  تارا ت بود  اما  را زدیم 

 و     کردیم. 

 

"هو " آرا  گ ت و هماتطور کم قاشااش و چز ال  را داخل 

 .شبا.   رکت میداد شرسید: 

 

؟ ی گ    ن  آزاد:درمورد رابطم مون بز  چت 
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نزم چ اااااااااا اتدن ل م ا  بم ل  زنر لیوان آبم را برداشاااااااااامم و با 

 جواب داد : 

 

_هزوز تم.اما بم زودی بز  می م.امروز  بح خج م داشمم 

 و تر ت مزاس ک تبود. 

 

ن برد  ش  را بم نشاتم ی مواتش بودن با ت میمم باال و پایی 

و سااااااپس ل  زدی زد و بم جوندن غذا   مشاااااا و  شااااااد.م  

زنر  هم باااااااام تاااااااااب یاااااااات از او ل  زااااااااد کوچش زد  و ش  را 

م ای با بم یاد آوردن موتااااااااااویع کم تبرن ا اتداخمم.اما در ثاتی

 تراموش  کرد  بود  تورا ش  را باال گرتمم و گ مم: 

 

ی نشوتت بد . _راس    ن  .باید یم چت 

 

 ۳۰۷#پارت_ 
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کزجکاواتم ت اهم کرد و ابروها   را باال اتداخت.تورا کی م 

 کم د شاااا  را برداشاااامم و زنپ  را باز کرد .پاکت خ س هاب  

کرد  بود  نشاااااااااان  دهم را از کی  خارز کرد  و با ترامو   

 گرتما  بم سما  گ مم: 

 

ن خوشت میاد؟  _ت ا  ک  ببی 

 

شرساااااشاااااگراتم ت اه  را میان چشااااامان م  و پاکت چرخاتد و 

ن پاکت از دساااااامم باز   سااااااپس ت س خمیف  کشااااااید و با گرتی 

ون کشید.   کرد و خ س های داخ   را بت 

ن خ س ثابت ت اه  کم روی ا د چشااااااااامان  آشاااااااااکارا ماتولی 

 روی ل  ها   تب  . ااااااات
گ
.شنااااع برا زدتد و ل  زد بزری
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اتاام تمااا  خ س هااا را از تصر گااذراتااد و ساااااااااااااااپس بااا  و بک  اااااااااااااااتک

ن دوبار  ی ت اه  بم  ورت م  گ ت:   دوخی 

 

آزاد:چبدر قشااااااااااااااازگ شااااااااااااااادن.ی رت   دت الشاااااااااااااااون کم بم م  

؟  تگ   

 

 م. خزدید  و شاتم هایم را باال اتداخم

 

الشاااااااااااااااون.دیروز  ااااااااااااااابح مواان آوردشاااااااااااااااون در _م  ترتمم دت 

 خوتم.می واسمم د ش  بزت نشونشون بد  اما یاد  رتت. 

 

مجددا ش  را زنر اتداخت و ت اه  را بم خ س ها دوخت 

 و همرا  با خزد  ای آرا  گ ت: 
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آزاد:دست تییل خاتم درد ت زم.خکاش تولد  واق ا م    

 خت  شد. 

 

آونزان شاادتد و تما   ی رت  در ثاتیم ا ل  هایم با شااایدن

 س خوبک کم داشاااااااامم بم ی  ار  شر کشااااااااید و از شزجر  ی باز 

رسااااااموران پا بم ترار گذاشاااااات.تارا ت و پشاااااایمان بم  اااااازدیل 

 ت یم زد  و تجوا کرد : 

 

_چبدر برای شاااااا  تولد  ذوا داشاااااات.چبدر برای جشااااا  

ن رو خر  اب تولد  برتامم رنزی کرد  بود.اما م  زد  همم چت 

 کرد . 

 

ا ت و تاامید  باخ  شااااااااااد تا ت اه  را از خ س ها ل   تار 

ن تر  د و توجز  را دوبااار  باام م  باادهااد.خ س هااا را پااایی  بگت 

ن قرارشان داد و مزرباتاتم گ ت:   آورد و روی مت 
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آزاد:اشکایل تدار .میدوتم کم از خمد ایزکارو ت ردی.مطمازم 

 تییل در  می زم و می  شات. 

 

 و  ر  گوند  شو  از با  ل  زنرنزم را شوقن کشید  و 
گ
التش

 آت م با ل  ن شتاش کیزم و ت رت پاسخ دهم: 

 

ن االن  هم م  رو ب شااااااااااااااایاااااد .اماااااا خودمم کااااام  _تییل همی 

تمیموتم خود  رو ب  شااااااام.م  دلم تمی واسااااااات شااااااا  تولد 

تییل رو خراب کزم اما برساااااااااااااا  باخی  شاااااااااااااد.اگم اون خو ن 

تموشااااااااد  و زم دیووتم اون شاااااااا  اوتجوری ت رنکم تمی رد م

 تولد تییل رو خراب تمی رد . 

 

ت اااه  در ثاااتیاام ای رتااگ تردیااد و ت جاا  گرتاات.ابروهاا   

ن  را در هم کشااااااید و با قراردادن هردو آرتج  روی سااااااطح مت 

ن شرسید:   مردد و تامطمی 
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 آزاد:ای  قضیم بم برسا  چم رب  دار ؟

 

درسااااات مثل خود  چزر  در هم کشاااااید  و برای ل صم ای 

ت اه  کرد .اما در ثاتیم ای با بم یاد آوردن  ج و شدرامگی

ایز م م  ا ااااااااااال قضاااااااااایم ی مکالمم ی آن شاااااااااا م با برساااااااااا  را 

برا   ت رن  ت رد  بود  دلیل تردید و ت ج   دسااااااااااااااامگت   

 شد. 

 

ای  بود کاام ت یاام ا  را از  ااااااااااااااازاادیل گرتمم و بااا مممااایاال کردن 

 بدتم بم سمت ج و با  داب  آرا  گ مم: 

 

شااااا  توی مزموبن برساااااا  بود کم اومد  اونیزم کم _ربط  ا

ن درمورد گذشااااااااااااااامم ا  و ات اق  کم  شاغم و بزم گ ت کم مزی 

تو توجووبن برا  اتمااااد  بااااهاااا   را زد .ات اااار کااام از خماااد 

می واساااااااااات م  خ اااااااااا ک .شاااااااااام و تولد تییل رو بزم برنز .اما 

ن بود.    ا  تما  ماجرا تبط همی 
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ب  می رد بااااا ا  خودتمااااا گر  ای کاااام میااااان ابروهاااای مرداتاااام

شاااایدن ق ااامت آخر جم م ا  شررتگ تر شاااد.ساااوایل بم زبان 

ن ت ا  شرسااشااگر  بم چشااماتم خواساات تا  تیاورد اما با دوخی 

جم م ای کم با یک پایان باز رها   کرد  بود  را درساااااااااااات و 

   ابک  امل کزم. 

 

ن ااز گرتمم و اتگشاااااامان لرزاتم را ل م  گوشاااااام ی ل م را تامطمی 

ن ب .برای بم زبان آوردن  رقن کم در ر  کرد م ی دیگر گی مت 

ش  میچرخید تردید داشاااااااااااامم اما در تزایت د  بم درنا زد  و 

 با کشیدن ت س خمیف  گ مم: 

 

_تبرن ا مطمازم کم برساااااااااااااا  اون شااااااااااااا  توی توشااااااااااااایدتیم یم 

لم رو از دست داد .  ی رن مم بود کم اوتطوری کزت  ن  چت 
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اوری خشااااااااااااااام و تاااباا ت اااه  باام ی  ااار  مبزوت شاااااااااااااااااد و رتااگ

گرتت.خ اااااااااااااا اتی   کم در چزر  ی هموشاااااااااااااام آرام  موز زد 

برایم بک اتااااداز  غرناااا  بود.باااادن  را  یم باااام ساااااااااااااااماااات ج و 

مممایل کرد و با  ااااااداب  آرا  کم رگم های آشااااااکاری از خشااااام 

د شرسید:  در  موز ن  مت 

 

 آزاد:برسا  چیکار کرد؟

 

 ۳۰۸#پارت_ 

 

 

 

ساااااید.بوشااااات  ات ا ر می واسااااات ساااااوال  شرسااااایسااااار بم تصر تمت 

ن شود کم  رتم را درست مموجم شد  است یا تم.   مطمی 

 در جوا.  آه مم شی تکان داد  و گ مم: 
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_تمیدوتم چجوری ایزکارو کرد.تمیدوتم ا ااااااااااااال ی تر اااااااااااات 

ی برسم.اما مطمازم کم توی آبمیو  ا   ن کرد تو توشیدتیم چت 

ایط خااااااادی  ی بود آزاد.م  آد  تو ااااااااااااااامم کاااااام توی شر ن یچت 

ل دساااااااااااااات بد . را های برسااااااااااااااا  هم بم م رو از اوتطور کزت 

ن شااااااک  .برای همی  ن
تززاب  قدرت زایل کردن خب م رو تداشاااااای 

ی توی اون توشااااااااااااااایدبن بود  کم  ماک کرد   ن تدار  کم یم چت 

ن رو  تاااثت  بااذارن و اوتطور   را هااای برسااااااااااااااااا  درمورد مزی 

 دیووتم .شم. 

 

 التم و خ ااا ک یش از دسااات ها   را باال برد و بم  اااورت  

ایت ک  دساا  را روی ل  ها   ثابت تگم و در تز کشید 

 بک آت م دسااااااااااا  را از روی  ااااااااااورت  
داشاااااااااات.برای ل صاب 

جدا کزد ت اه  را بم سااااااااامت دیگری از رساااااااااموران دوخت و 

 ا  داشااااااااااات 
گ
ساااااااااااپس با ت س خمیف  کم نشاااااااااااان از آشااااااااااا مش

 ت اه  را مجددا بم سممم چرخاتد و گ ت: 
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.قرار    ل کزمآزاد:اجاز  بد  م  ای  مشاااااااااااااااکل رو با برسااااااااااااااااا

 تو ت بذار  ای   ار  بک جواب بموتم. 

 

 تورا در م ال ت با  رت  شی تکان داد  و گ مم: 

 

_تم.بم هیا وجم تمی وا  تو رو برسا  درگت  کزم آزاد.خود  

 از پ   برمیا . 

 

تاااااااااااااااااتاام  چزر  ا  را  التاام تر از ق اال در هم کشااااااااااااااایااد و م ت 

 جواب داد: 

 

 .وظی م مزم کم وسا  دار آزاد:خزان تو زبن ه    کم م  د

مراق ت باشاااااام.تمیموتم همیزجوری .شاااااا زم و با دساااااات روی 

دسااااااااااات گذاشاااااااااااازم اجاز  بد  کم برساااااااااااا  هر غ   کم دل  

می واد رو اتجاااااا  باااااد  و هرچبااااادر کااااام دل  می واد شو  

 بر .می زیم؟
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 ا   م کزم تاخودآ ا  
گ
 و آشاااااااااااا مش

گ
برای آت م اتدی از  التش

.ت اه  برای ل صم ای را گرتممدسمم را ج و برد  و دسا  

سااااامت دسااااات های گر  شاااااد  مان رتت و ساااااپس دوبار  باال 

آمد تا بم چشااااامان م  گر  ب ورد.هماتطور کم دساااااا  را در 

د  ل  زد کوچش زد  و گ مم:   دست می رر

 

 آزاد. امال درکت می زم.باور ک  مزم دلم 
گ
_میدوتم سر میش

رو و دساااا   می واد کم هرچم زودتر ج وی برساااا  رو بگت  

برای همااااام رو کزم.امااااا ایزجوری تموشااااااااااااااااااام.تمااااا  خاااااتواد    

بدجوری برساااااا  رو باور دارن.همم بوشااااات  از چشااااام هاشاااااون 

ن االن  هم ماجرای شاااااااااااااااا  تولد رو  بز  اخمماد دارن.همی 

جوری برای هماااام ت رن  کرد  کاااام خود  رو آد  خوباااام و 

م  رو دیووتم ی ق م ج و  بد .اگم م  بر  ج وی همشون 

کم برساااااا  یم آد  دو رو م هیچ س  را ها  رو   داد بزتمو 

بااااااور تمی زااااام.تمیموتیم از ای  را  شو  برنم آزاد.باااااایاااااد برای 
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اث ات بد بودن برساااااااااااااااا  مدر  شیدا کزیم.یم مدر  کم  را 

 های م  رو ثابت کزم. 

 

ن از اکمیزابن کم در  ااااااااااااااادایم موز د ت اهم کرد و  تامطمی  ن مت 

 شرسید: 

 

 یااااام برساااااااااااااااااااا  بااااام دسااااااااااااااااااات مااااادری خ آزاد:چجوری می وای

بیااااری؟ق ال هم امم اااان کردی.میااادوبن کااام برسااااااااااااااااااا  زناااادی 

 م اتصم  ار و زرتگم. 

 

 رت  ل  زد روی ل  هایم را شررتگ تر کرد.با اکمیزان بم 

 چشم های شرسشگر  خت   شد  و جواب داد : 

 

_ق ال تمون اااااااااامم اما ایا ار موتش موشااااااااااام.چون تو قرار   مکم 

 .  ک ن
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درهم کشاااااااااااااااید و مردد ش  را روی شااااااااااااااااتم کج  ابروها   را 

کرد.شو  از آت م تر ااااااااااات کزد ساااااااااااوا  ب دی ا  را بم زبان 

 بیاورد خود  ادامم ی جم م ا  را از ش گرتمم. 

 

_باید رمز گوشر برساااااااااااااااا  رو برا  شیدا ک ن آزاد.باید بموتم بم 

ش شیدا کزم.باید هرجوری کم شااااد  اون زبن  گوشااااو  دساااات 

رو شیدا کزم.مطمازم کم اون  ارت اکم باها  در کم م  یاتم 

 زن میموتم   ید رسیدن بم جواب خییل از سوا  ها  باشم. 

 

دسااااااااااااااااااااات آزاد  را زنر چاااااااتاااااام ا  زد و ابروهااااااا   را باااااااال 

 اتداخت.ثاتیم ای س وت کرد و سپس شرسید: 

 

آزاد:از کجااااااااا مطما ن ای  زن میموتاااااااام  مکمون کزاااااااام؟اگاااااااام 

جو هموتطور کم برسا  گ ت تبط ی ؟م هتن  باشم سر
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ل  زنرنزم را بم دتدان گرتمم و ساااااااااااا ت و ساااااااااااا ت ش  را بم 

 نشاتم ی م ال ت تکان داد . 

 

جو تو ااااااااااااااااات شاااااااااااااااااک تااادار .م   ااااااااااااااااادا  رو ٬_تبط یااام هتن

مکالمم ی ٬کرز  را زدن  با برسااااااااااااا  رو شاااااااااااااید ٬شاااااااااااااید 

شززاتوشااااون رو شااااااید .برای همیزم کم مطمازم ای  زن هری 

جوی ارت ایط باشاااااااااااااام.یم م مویل  کم ه اااااااااااااات تمیموتم یم هتن

 بیاشون ه ت کم برسا  تال  می زم م فن تگز  دار . 

    اگاام ای  زن رب  باام ای  ماااجراهاا تااداشااااااااااااااامام باااشاااااااااااااااام در 

ن   برساااا  باشااام.همی 
بدترن   الت میموتم م شاااوقم ی م فن

هم برا   اتیم تا بموتم چشااااااااااااام های تییل و ببیم رو باز کزم و 

  . ش  وت ا یل برسا  رو نشونشون بد

 

د  و پس از م  ت را  دساااااا  اااار م کم تر از ق ل در دسااااامم ترا

 مصاتم ادامم داد : ٬کوتا 
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.تو ٬_آزاد خواه  می زم تززا کیس کم میموتم  مکم کزم توب 

مطمازم کاام ٬هرروز توی آموزشااااااااااااااا ااا  بااا برسااااااااااااااااا  در ارت ااایط

میموبن م  یاااتاام از رمز گوشاااااااااااااااو  شدربیاااری.ایزکااار رو برا  

؟  می  ن

 

 بم چشماتم خت   ماتد و در ای ل صاب  بزتد بر  بک آت م  رقن 

تزایت با کشاااااااایدن آیه بدن  را خب  برد و بم  اااااااازدیل ا  

ن برد و  ت یم زد.آه ااااامم ش  را بم نشااااااتم ی تایید باال و پایی 

 گ ت: 

 

آزاد:باشم.تما  تالشم رو می زم کم پ وورد گوشو  رو شیدا 

 کزم. 

 

زدی بود ل   خرسزد و را ن از ایز م خواهشم را قبو  کرد 

 و با خیایل آسود  ت س را    کشید . زد  
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شااااااااااااااااک تااداشااااااااااااااامم کاام ایا ااار دیگر قرار تبود تت   باام سااااااااااااااازااگ 

وخ  کرد  بود  اال قرار بود بم  ب ورد.بازی کم برساااااااااااااااا  شر

 سمت خود  برگردد. 

 

 ۳۰۹#پارت_ 

 

 

 

یک ه مم پس از  ااااااااا  ت های آن روزمان در رساااااااااموران بم 

 ی شد. یزدی ستر ا تاخوشاآرا  و بم دور از هرگوتم ات ا

ن بود و  ن در اااالاات ترماااا  خود  در  اااا  شو  رتی  همااام چت 

هیا ات ااااا تااااز  ای کااام ب واهاااد ذهزم را درگت  خود  کزاااد 

 وجود تداشت. 
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ی کم ت ر   ن  از آن چت 
رابطم ی تاز  آغاز شد  ا  با آزاد بزت 

تااااات.برخالا ترس هااااااب  کااااام برای یاااااک  را می رد  شو  مت 

ن او مزکوالبن مرا از دمااادت تبرن اااا  ع کرد  وسااااااااااااااااات داشااااااااااااااای 

  اال دیگر هیا ترس و تگرابن در دلم وجود تداشت. ٬بودتد

 

ی بود کم ت ر   ن جزا بم جزا رابطم مان سااااااااااااد  تر از آن چت 

م  هم دوساااااااااااااااا  ٬را می رد .او مرا دوساااااااااااااااااااااات داشاااااااااااااااااااااات

سااااااااااااااااااخاات هااای ٬داشااااااااااااااامم.درکزااار ی اادیگر وقاات میگااذراتاادیم

دیااااااام ن  بااااااااا یااااااا اااااااادیاااااااگااااااار  ااااااارا مااااااات 
خاااااااالیااااااابااااااامااااااااان از ٬کاااااااوالبن

دیم و یاااااااک م ااااااااااااااات  گز اااااااایه از خااااااااتااااااا٬ممیگ می ن ون مت  م بت 

همدیگر را بوشت  ٬مش   یا تامش   را در شو  میگرتمیم

ن و بزرگ شااااادن خشااااف  کم  و بوشاااات  موشاااازاخمیم و جان گرتی 

 میاتمان بود را روز بم روز بوشت  ا  اس می ردیم. 

 

ی سااااااااااااااااز ٬یط ای  مدت بزا بر ارصار آزاد دوبار  تمرن  یادگت 

ن م  را شر  زوز هم موقع باام دساااااااااااااااات وع کرد  بودیم.هتواخی 

ن ساااااااااااز دساااااااااات هایم می رزندتد و آرشاااااااااام از دساااااااااامم رها  گرتی 
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ن دسااااات هایم  مکم می رد  موشاااااد.اما آزاد هربار با تگم داشااااای 

ن را یاد بگت  .   کم آرا  آرا  تواخی 

 

ن داشاااااااااات کم بم  ی م  امید داشاااااااااات و یبی  بک اتداز  بم یادگت 

ه  ج باش زم و همرازار او روی اسایزودی میموان مم در ک

ن امید و اکمیزان او بود کم هرروز مرا برا  ساااااااااااااز بزواز .و همی 

ی م مم تر می رد.   یادگت 

 

م  باام  مااک او یاااد گرتماام بود  کاام باام خود  و تواتاااب  هااایم 

باور داشمم باشم.یاد گرتمم بود  کم خود  را دست  م تگت   

سااااااااااااااام.او باااام م ن کاااام برای ی تت  ن  یااااک خمر از خود  و از چت 

ار  ن بود  یاد داد  بود کم باید خود  را دوسااااااااااااااات  گرن مم و بت 

کم باید ٬داشااامم باشاااام.کم الیش دوسااات داشااامم شاااادن ه اااامم

هموار  ش  را باااال بگت   و باام قوی بودتم اتم ااار کزم.و م  

بک آت ااام باااداتم و  واسااااااااااااااام بااااشاااااااااااااااااد همزماااان باااا خااااشاااااااااااااااِش او 

 خاشش خود  هم شد  بود . ٬شدن
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وع ر  ت اااام بوشااااااااااااااات  از یااااکبااااا وجود آ ابطاااام مااااان ه ماااام از شر

میگذشااااااات اما هزوز تموان ااااااامم بود  درمورد  با تراز  را 

بزتم.درواقع تر ااا  شو  تیامد  بود.یا شاااید هم تر ااا  

شو  آماااد  بود اماااا م  بود  کااام ج ااااااااااااااااااارت گ ما  را شیااادا 

 ت رد  بود . 

 

سااااااااید اما از ایز م در چشاااااااامان تراز ت ا   خزد  دار بم تصر مت 

با مردی کم دوساااااا  دار   ابطم ا  را رساااااما زم و بگونم کم ر ک

 کم ب د از 
گ
سااااید .دیدن غم و دلشاااا  اااامش وع کرد  ا  میت  شر

شاااااااااایدن  را هایم قرار بود در چشااااااااام ها   موز بزتد مرا 

ساتد.   میت 

 

با وجود آت م ق ال برا   روشاااااااا  کرد  بود  کم ت اید بم پای 

وع یک رابطم خاشب اتم با م      خشش م  باش زد و بم شر

ی تمی رد.تراز مردی بود کاام مرا امااا  بیباا٬ ر کزاادت ت ت یت 
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پای یک ٬آن هم تم برای یک روز و دو روز٬دوساااااااات داشااااااات

 خمر درمیان بود. 

ن ق    برایم  اری تداشت.اما  اگر یک آد  غرن م بود ش  ی 

ن ق    ق    او تراز بود.خونزترن ز م .خونزترن ن کم شااااا  ااااای 

ن ن تارا    ا  مر مرا هم   شااااااااااااااا  اااااااااااااااات و دید ا هم غمگی 

 د. می ر 

 

اما چار  ای تبود.میدان ااااااااااااااامم کم دیر یا زود باید با  بیبت 

روبرو موشاااااااااااد.تا ابد کم تمیموان ااااااااااامم خشااااااااااابم بم آزاد را از او 

شززان کزم.باالخر  یک جاب  باید می زمید و برای هموشاااام از 

 م  د  می زد. 

 

   ن کوتا  یط ای  مدت ارت اکم با تییل تززا بم چزد تماس ت

ن د شیااامااک م اادود شاااااااااااااااااو چزاا د  بود.برای آت اام مراقاا  مزی 

باشاااااد چزد ج  ااااام ای از آموزشااااا ا  مرخ ااااا گرتمم بود و بم 

ن  ون   آمد.تا جاب  کم میدان مم  ا  مزی  تدرت از خاتم بت 
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 بو  از اتاااداز  ی تییل بااام ماااادر  
گ
خوب بود اماااا وا. ااااااااااااااامش

ل صم ای باخ  شااااااااااااااد  بود کم تمواتد چشاااااااااااااام از او بردارد یا 

 بگذارد. تززا   

 

از شاااااا  مزمابن بم ب د دیگر برسااااااا  را تدید  بود .بم شااااااکل 

مرموزی خود  را از م  شززاااااااان کرد  بود و دیگر اکراتم 

د.ای  غی  شااااااادن تاگزابن ا  تگراتم می رد  ن .ترس شرسااااااام تمت 

از ایز م ت زد در ا  کشاااایدن تبشاااام ی جدیدی باشااااد  التم 

ک زن پاراتو ید  ارها   از م  یا  کرد  بود.ای  مرد خمال با  

 ساخمم بود. 

 

ون   را از  مد ظرا هایم بت 
.شاااباب های م  اااو  مزمابن

ن غذاخوری قد  برداشاااااامم.از آخرن   کشااااااید  و بم ساااااامت مت 

باااری کاام ای  .شاااااااااااااااباااب هااا را از  مااد خااارز کرد  بود  ماادت 

زنادی میگذشااااااااااات.از آتجاب  کم هرگز مزمابن بم خاتم ی م  

ب هااااای مزمااااابن اسااااااااااااااام اااااد  از .شاااااااااااااااباااااتیم آمااااد تیااااازی باااام 
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ن   الت خود  و تراز بودیم کم از .شاااااباب ٬اشاااااممتد در بزت 

 های م مویل اسم اد  می ردیم. 

 

ن قرار داد  و سااپس با زدن دساات هایم  .شااباب ها را روی مت 

ن خییل سااااااااااد   ن اتداخمم.همم چت  بم  مر ت ایه بم چیدمان مت 

ن از آب درآمد  بود.از آتجاب  کم خییل در مزما  دادن و مت 
بن

ن یااااادن مزاااااارت تاااااداشااااااااااااااامچ م خییل از تایجااااام ی  اااااار  مطمی 

ی هم از دساااااامم بر تیم آمد.در تایجم تززا  تبود.اما  ار بوشاااااات 

ن   اااااری کاااام میموان ااااااااااااااامم ب زم ای  بود کاااام آرزو کزم آزاد مت 

 غذای ساد  ای کم برا   آماد  کرد  بود  را بپ زدد. 

 

 ۳۱۰#پارت_ 
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بربم ها سااااااااخت ت ایه اتداخمم.خت س خمیف  کشاااااااید  و بم 

م شااااا  را اخال  می ردتد.دیگر  م  تزدیک شااااادن بم
ُ
سااااااخت ت

سید.    م باید مت 

 

ل  زااااد کوچش زد  و بااااا خباااا  کشااااااااااااااایاااادن یش از  ااااااااااااااازاااادیل 

ن نشاااا اااامم و با زدن دساااامم زنر چاتم بم شزجر  ی ٬ها پشاااات مت 

خاتم کم بم ساااااااااامت  یاط باز موشااااااااااد چشاااااااااام  ن تیمم باز آشااااااااااتر

 دوخمم. 

 

ن شااااا را برای رصا شاااااا  بم  ک بود کم رساااااما آزاد امشااااا  اولی 

اتم ا  دخوت کرد  بود .تا شو  از امشااااااااااااااا  هموشااااااااااااااام م  خ

تمم و او بود کااام مرا برای رصا  بود  کااام بااام خااااتااام ی او مت 

ن هم ت میم گرتمم  غذا بم خاتم ا  دخوت می رد برای همی 

 بود  کم امش  یک ت یت  کوچک میاتمان ایجاد کزم. 
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ن خ کااام آمااااد    ییل خوبک تبود .غاااذاب  برخالا او م  آشاااااااااااااااتر

ت   خوب از آب کرد  بود   باااااااام لط  آموز  هااااااااای ایزت 

ن غاااااذا هم خییل مااااااهر تبود . ااااااال کااااام  درآماااااد  بود.در تز ی 

تاا اار  را ماایاا اارد  ا اااااااااااااااااال تاا ااااااااایااااااااد باارای شااااااااااااااااااااااا  دخااوتاا  

می رد .ا مماااال  ااات آرزوهااا   قرار بود ب ااد از چشااااااااااااااایاادن 

ن قاشش از دساپ مم ترو برنزد.   اولی 

 

ای آرا  باز    ل  هایم را بم خزد ر خزد  دار  تاخودآ ااتکا

ن ت اهم از  یاط تارنک و  کرد.ت س خمیف  کشید  و با گرتی 

بم  ااازدیل ا  ت یم زد  و بازوهایم را ک  ٬ساااوت و کور خاتم

 و قوس داد . 

 

شیچیدن  ااااااااااادای زتگ آی ون در خاتم ل  زدی کم روی ل  

  زد شد  و با قد  هاب  هایم بود را شررتگ تر کرد.تورا از جا ب

ون زد  و بم کم بک ش اهت بم دون خاتم بت  ن دن تبودتد از آشتر

 سمت آی ون رتمم. 
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دیدن ت ااااونر تب  . اااامم ا  روی  اااا  م ی آی ون موسک 

 را در شاش بااادتم پ   کرد.بک آت ااام 
ن از هیجاااان و آدرتاااالی 

د  و سااااااپس قد  هایم را  ااااار گوشر آی ون را بردار  د مم را ترا

آت م در را باز کزم ال  ساااااااااوا داد .شو  از بم سااااااااامت در سااااااااا

ن م بابل آیزم ی قدی ا  ماد  تا از خوب بودن ظاهر  مطمی 

شاااااااااااااااو .آرا   اتدی کم بم  اااااااااااااااورت داشااااااااااااااامم خوب بم تصر 

 ششااااااااااااااااتم هایم را بم 
گ
ساااااااااااااااید و ل اس یبم قایف  ا  برهزش مت 

 تما   میگذاشت. 

 

مم ت اهم را از آیزم گرت٬ل  زدی زد  و با مرت  کردن یبم ا 

با باز کردن  دسااااااااااااامگت   را چرخاتد  و و پشااااااااااااات در ا  اااااااااااااماد . 

در آساااماتم ی ورودی ا  اااماد  و ت اهم را بم او کم با قد  ٬در

هاب  ب زد و مزصم  یاط را پشت ش میگذاشت و بم سمت 

 خاتم قد  برمیداشت دوخمم. 
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با دیدن دسااااااااامم ال رزهای قرمز و سااااااااا یدی کم میان دسااااااااات 

را بم خزدید  و ل  زنرنزم  ها   خودتماب  می رد آه ااااااااااااااامم

ن باااری بود  دتاادان گرتمم.یط یااک ه ماام ی اخت  ای  چزاادمی 

 کم بم بزاتم های م م   برایم ال می رند. 

 

قاااد  هاااا   در تزاااایااات مبااااب م مموق  شاااااااااااااااااادتاااد.باااا ل  زاااد 

دلاشااااااااااااااای ن شتاپایم را از تصر گذراتد و ب د دسااااااااااااااامم ال را بم 

 سممم گرتت و گ ت: 

 

 آزاد:تبدیم بم شما. 

 

  بم سمت دسا  گرتمم و با بردنید  و دسمم ال را از خزد

  ورتم ت س خمیف  از خطر مطبوع رزها کشید . 

 

ی.   _ممزون.اما الز  تبود دوبار  برا  ال بگت 
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 با اخیم تما یسر چشم ها   را برایم تزگ کرد و جواب داد: 

 

ن بارنم کم اتم ار دادی و رسما م  رو برای شا   آزاد:ای  اولی 

 ش   بدون ال بیا ؟خوتم ت دخوت کردی.اتمصار دابم 

 

بم تب ید از خود  پشات چشایم برا   تاز  کرد  و سپس 

از مباااباال در کزااار رتمم و اجاااز  داد  تااا قااد  باام داخاال خاااتاام 

 بگذارد. 

وارد خاااتاام شااااااااااااااااد و هماااتطور کاام کا  را از تا  در   آورد 

 از خطر غذاب  کم خاتم را شر کرد  بود  
کشااااااااااید و ت س خمیف 

 گ ت: 

 

 ال  کرد . ر ایزجا   ابک کو آزاد:ات ار یم ت 
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و ب ااد ت اااه  را باام ساااااااااااااااماات م  چرخاااتااد و همزمااان بااا باااال 

ن اما شوت ادامم داد:  ن ابروها   با ل  ن کزایم آمت   اتداخی 

 

نم خوب تو ات و اگم  ن آزاد:ببیزم ی بود کم میگ ت م  آشااتر

؟  برات غذا درست کزم ا مماال م مو  مویسر

 

ک   کم در دسااااات   د  و با دسااااات دراز کردن بم ساااااما خزدی

بود را گرتمم و هماتطور کم بم سااااااااااااااامت  ها   تگم داشااااااااااااااامم

 رخت آونز میچرخید  تا آونزان  کزم جواب داد : 

 

نم خوب تو اااااااااااااااات و ا مماال  ن _هزوز هم می م کم م  آشاااااااااااااااتر

.بزت   تبط از روی بوی خوب  امشاااااااا  قرار  م اااااااامو  .یساااااااار

 .  غذا قضاوت ت  ن

 

یزم ی قدی  اااااااااماد و ت اه  را از داخل قاب آپشااااااااات ش  ا 

ی دیوار ت ااااااا  شاااااااد  بود بم  اااااااورتم کم کزار رخت آونز رو 

 .  1744



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

دوخاات.تزدیااک بودن  و شیچیاادن خطر ت س گت   در رناام 

هایم وادار  کرد تا ش بچرخاتم و درسااااااات مثل او بم ت ااااااونر 

 مز  س شد  مان در قاب آیزم خت   شو . 

 

د آ ه اااااامم دساااااات ها   را بک آت م ت اه  را از  ااااااورتم بگت 

داد.ش  را و روی شااااااااااااااااااتااام هاااای برهزااام ا  قرار بااااالتر آورد 

ن چاتم ا  روی ششااااااااتم ی راسااااااامم  ج وتر آورد و با گذاشااااااای 

 ل  زدی زد و زنر گوشم تجوا کرد: 

 

آزاد:ق ال هم بزاااااات گ مم امااااااا مثاااااال ایز ااااام  رتم رو جااااادی 

.تا وق   کم خودت قرار باشااام از  شرساااماری ک ن م  با  تگرت  

ل  هم بذاری مو  شاااااااادن هیا مشااااااااکیل تدار .ساااااااام خام اااااااا

 ج و  ش می شم. 

 

 ۳۱۱#پارت_ 
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از برخورد ت س داغ  بم شوساامم بک اخمیار  یم گردتم را کج 

کرد  و آرا  خزدید .دساااااااااات ها   آه اااااااااامم از روی شاااااااااااتم 

ن تر آمدتد و روی بازوهایم نش ازد.چاتم ا  را از  هایم پایی 

ایا ااار لاا  هااا   را جااایگون  روی شااااااااااااااااااتاام ا  برداشااااااااااااااااات و 

ن آراِ  ل  ها   روی شوست شاتم ا  برای کرد.کشید  شد

 ل صم ای باخ  شد کم ت س کشیدن را از یاد بتک . 

 

دوبار  بم ت ااااااااااااونر مز  س شااااااااااااد  مان در قاب آیزم چشاااااااااااام 

دوخمم.او هم همزمان ش  را باال گرتت و ت اهم کرد.تالق  

د  ی آرا  را روی ل  ت ا  هایمان بم ی دیگر تاخودآ ا  خز

 کل داد. های هردو ت رمان ش

ن قد   دست ها   را از روی بازوهایم برداشت و با برداشی 

 بم خب  با ل   شوسن گ ت: 

 

 .  1746



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

آزاد:خ ؟ اال می وای ای  ظرا سااااااااااااااام رو بذاری ج و  یا 

 تم؟بدجوری گرسزمم. 

 

 خزدید  و با تکان دادن ال ها مبابل  ورتم جواب داد : 

 

دست یم ا دون شیدا کزم.تو هم برو یم آبک بم _مت   براشون 

 و  ورتت بزن.شویس بزداش   اوتجاست. 

 

و بم دت ا  جم م ا  اتگشاااااامم را بم ساااااامت شویس بزداشاااااا   

گرتمم.م ااات  اشاااار  ا  را با ت اه  دت ا  کرد و ب د با ل  زد 

کوچش شی تکان داد و بم آن سااامت قد  برداشااات.م  هم 

رتمم تااا ااال هااا را داخاال ا اادان م ااااااااااااااات  م ااال   را در شو  گ

 ر دهم. مزاس ک قرا

 

دقیبم ای ب د هردو دوبار  بم ساااااااااااااااال  برگشاااااااااااااااایم.دسااااااااااااااات و 

اه  مرداتم ی س ید  ن شت   ورت  را ش مم بود و هردو آسمی 
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رتگ  را تااااا آرتج هااااا   باااااال زد  بود.اثر باااام جااااا ماااااتااااد  ی 

اتگشااااات های خو ااااا  کم میان موهای  ااااااات   رکاشاااااان 

  بم الی موها   خودتماب  می ردتد. داد  بود آشکارا ال 

 

خاتم هدایا  کرد  و خود  هم بم دت ال   سااااااااامتبم  ن آشاااااااااتر

ن تم  خاتم ت اه  را بم مت  ن قد  برداشااااااااامم.با ورودمان بم آشاااااااااتر

چزاادان مج یل کاام برا   چیااد  بود  دوخاات و همرا  باا بااال 

ن ابروها   گ ت:   اتداخی 

 

 تم. _  ابک هم کم خودت رو تو ز مت اتداخ   خزان خا

 

  زدیل ها گ مم: خزدید  و با اشار  کردن بم یش از 

 

ن چیدن و مزمون دخوت  _ز م   تبود.راسااااااااااااا  خییل بم مت 

اااااااااااااا  بااایااد  ی  م و کرا ن ن اگاام چت  کردن خااادت تاادار .برای همی 

 .  ب  یسر
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ن   زدیل کم بم آن اشار  کرد  بود  را کزار کشید و با نش ی 

ن مجااددا ت ااایه باام چیاادمااان مباااب   اتاادا خاات و پشااااااااااااااااات مت 

 سپس با شیطزت جواب داد: 

 

مزمون ونو  م  وب موشم مگم تم؟از    االن یمآزاد:پس م

 .  اوتجاب  کم اتم ار داشمم برای شا  بم خوتم ت دخوتم ک ن

 

خزدید  و هماتطور کم غذا را داخل د س می شااااااااااااااید  شی 

تکان داد .خواساااااامم بگونم کم تو برای م  تراتر از ای   را 

.کم   ااااااابت  خییل وقت اساااااات کم برایم از خالم و آد  هاب 

اسااااااااات.اما هزوز ابراز ا  اااااااااساااااااااتم برایم ساااااااا ت  جدا شاااااااااد 

بزابرای  در تزایت سااااااااااااااا وت بود کم بم جای تما    ماب  بود. 

 کم در ذهزم میچرخیدتد میاتمان  کم رما شد. 
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 ار  کم با کشاایدن غذا تما  شااد چرخید  و دوبار  بم ساامت 

ن برگشااااااااااااااامم و د س را روی ساااااااااااااااطح ن قرار داد .در تما   مت  مت 

ا  زد  بود و باااا ل  زاااد ت ااااهم  مااادت دساااااااااااااااا  را زنر چااااتااام

 می رد. 

ن   اااااازدیل مباب   را خب  کشااااااید  و هماتطور کم پشاااااات مت 

 میاش مم با خزد  ای آرا  گ مم: 

 

_اوتجوری بزم ت ااااااا  ت  .غااااااذا ب   برای خودت تااااااا شد 

 نشد . 

 

د ش  را  یم کج کرد و با   بک آت م ت اه  را از  ااااااااورتم بگت 

 ماتد. ل  زدی شررتگ تر بم چشم هایم خت   

 اار  تااخودآ اا  خزاد  ا  را شاااااااااااااااادیادتر کرد.چشااااااااااااااام هاایم را 

برا   گرد کرد  و بک آت م مموجم   ماب  کم از دهاتم خارز 

 موشوتد باشم گ مم: 
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.می وای غذا رو ب وری یا م  رو؟  _ت میمت رو بگت 

 

رتگ شاااایطزت  چشاااام ها   در ثاتیم ای برا زدتد و ت اه 

شااااات و با ت یم زدن بم گرتت.دساااااا  را از زنر چاتم ا  بردا

  زدیل ا  جواب داد: 

 

ن  آزاد:االن داری بزم  ش اتم اااااااب میاااااادی؟ی  ن میموتم بی 

 ای  دوتا گونزم ای کم بزم دادی یش رو اتم اب کزم؟

 

ساااااااااااااااوال  تااااز  بااام جم ااام ای کااام بااام زباااان آورد  بود  آ ااااهم 

بااان  کرد.گوتاام هااایم باام ی  ااار  از خجااالاات رتااگ گرتمزااد و رصن

تاشااااااایاتم ت اهم را از چشااااااامان  دزدید  و با ق  م تزدتر شاااااااد. 

 دادن د س غذا بم سما  گ مم: ُش 

 

 _شد .شم از ده  می مم. 
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 ااااااااااادای خزد  ی آرام  خجالمم را دوچزدان کرد.ظاهرا کم 

او   ااااااااااااااابک از ایز م مرا با شاااااااااااااایطزت ها   اذیت کزد لذت 

د.   میتک

 

آوری کم در  گت  اتماد  بود  اما چزدان وتاااا یت خجالت 

دن  شید.ل صم ای ب د د س را برداشت و با خایل کر کو  ت

مبااداری از غااذا داخاال .شااااااااااااااابااا.  مجااددا مبااابال م  قرار  

داد.م  هم بم تاب یت از او  یم غذا برای خود  کشاااااااااااااااید  و 

ساااااااااااااااپس بااا قالب کردن اتگشاااااااااااااااات هااایم زنر چاااتاام ا  اتمصااار 

وع کزد.   کشید  تا شر

 

ن قاشااااااااااااش از غذا را داخل دهان  ترو برد و هما اتطور کم ولی 

گشااااامان  را مبابل میجوند  چزر  ا  را در هم کشاااااید و ات

دهان  مشاااااااااااات کرد.مضااااااااااااطرباتم ت اه  کرد . الت چزر  

ا  نشان تمیداد کم غذا را پ زدید  باشد.هر ل صم مزمصر 
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بود  کم جوندن  تما  شااااااااااود و بگوند کم بدمز  ترن  غذای 

  باام خورد  داد  ا .امااا زمااابن کاام شاتجااا  ت اااه خمر  را 

اتدی آساااود   را بم چشااام هایم داد و ل  زد کوچش زد خیالم

 شد. 

 

 ۳۱۲#پارت_ 

 

 

 

ی  آزاد:خاا ...ظاااهرا کاام امشاااااااااااااااا  از م ااااااااااااااامو  شااااااااااااااااادن ختک

 تو ت.ای  غذا توا ال اد  ست. 

 

ت یسااا کم تما  مدت بک اخمیار در سااا زم ا    س کرد  بود  

ون ترسماد  و آه مم خزدید  و سپس را با خیایل  آسود  بت 

وع بم خوردن  قاشااااش و  چز الم را برداشاااامم و شو  از آت م شر

 غذایم کزم با بدجایس گ مم: 
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 _چبدر  ی .تاامید شد .انشاهلل دت م ب د. 

 

هماتطور کم قاشااااش و چز ال  را در ظرا میچرخاتد چشاااام 

 ها   را برایم رنز کرد و شرسید: 

 

. آزاد:تم بابا؟ات   ار خییل بدتم تمیاد کم م  رو م مو  ک ن

 

 خود  چشم هایم را تزگ کرد  و جواب داد : ید از بم تب 

 

_تگراتوت از چیم؟مگم تگ    تا وق   خود  شرسامارت باشم 

؟ت زم دروغ گ    آقای  ی زهر خال ااااااااااااااام ش ب یسااااااااااااااار  ارصن

 ابمکار؟
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ات ار کم قاتع شااااااااد  باشااااااااد ش  را بم یک ساااااااامت کج کرد و 

 یم ای ت  ل شاتم ها   را باال اتداخت و گ ت: پس از ثات

 

ن د:ر آزا .م  چرا تگران باشااااام؟بزر ا  کم همم چت 
گ
اسااااات میش

باام ت ع م  تمو  موشااااااااااااااااام.مجبور مویسااااااااااااااار همیزجااا تو خوتاام 

. ٬ت  توی اتاا خودت و روی ت ت خودت از  مراق ت ک ن

 

در جواب خو  خیایل ا  یک تای ابروهایم را باال اتداخمم 

ن چز الم بم سما  خط و نشان کشید : و با   نشاتم گرتی 

 

ها تو ااااااااااااااات ر  کم خو  خ_اوهو.چم قد یایل.ویل از ای  ختک

 جزاب بی ودی دلت رو خو  ت  . 

 

درست مثل خود  یک تای ابروها   را شرسشگراتم باال داد 

 و خونرداتم شرسید: 
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آزاد:چرا؟اشکال  چیم؟مگم م  ق ال یم ش  رو توی اتاقت 

  بح ت رد ؟یادت کم ترتمم؟ و روی ت مت

 

ی را روی ل  هایم شاااااااااکل ساااااااااوال  بک اخمیار ل  زد م زادار 

ن تر آورد  و بااا ت یاام زدن باام  ااااااااااااااازاادیل ا  داد.چز ااا   را پااایی 

 جواب داد : 

 

   کاام اون شاااااااااااااااا  توی اتاااقم جااا 
 
_تاام یاااد  ترتماام.ی  ن اون ک

گذاشاامو  ا ااال اجاز  ایز م ای  موتااوع از یاد  بر  رو بزم 

 تمید . 

 

ن  ل  زااد م رور و شر از رتاااااااااااااااااای    در جواب ل   کزااایاام آمت 

ن لیوان آب و چ اااا اتدن  بم ت ون  م داد و سااااپس با برداشاااای 

   گ ت: ل  زنرنا
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ن بود.   آزاد:خوبم.از او  هم هدتم از جا گذاشما  همی 

 

و ب ااد باام دت ااا   رت  اتاادی از آب را توشااااااااااااااایااد و ساااااااااااااااپس 

ن    میگذاشت ادامم داد: هماتطور کم لیوان را دوبار  روی مت 

 

 م . آزاد:یاد  بزداز وق   دار  مت   با خود  بتک 

 

تااااااااااااتم ابروهایم را در هم کشاااااااااااید  و دسااااااااااات بم سااااااااااا زم  م ت 

 نش مم. 

 

 _ اال ی گ مم قرار  بزت پ   بد ؟

 

برای ل صاااام ای مم جاااا  ت اااااهم کرد و ب ااااد ات ااااار کاااام تاااااز  

 مموجم مزصور  رتم شاااد  باشاااد با خزد  ای بک  ااادا زبان 

 را روی دتدان توش  کشید و گ ت: 
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 آزاد:باشم.بموتم شو  خودت. 

 

اب  مجددا میاتمان س وت برقرار شد.هردو دوبار  ل ص برای

ن اتااااداخمیم و باااام اداماااام ی غااااذا خوردتمااااان  ت اااااهمااااان را پااااایی 

 مش و  شدیم.اما س وتمان برای مدت کوالبن دوا  تیاورد. 

 

  _امروز چطور گااذشااااااااااااااااات؟ ااارهااای آموزشااااااااااااااا ااا  خوب شو

ن؟  مت 

 

شرسید  و او هماتطور کم مش و  غذا خوردن  بود آه مم 

 تکان داد. شی 

 

ن خوبم.خداروشاااااااااا ر آموزشاااااااااا ا  توی ای  مدت  آزاد:همم چت 

 کوتا  خوب جا اتماد . 
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در تایید جم م ا "خداروشااااااااااااا ر"آرا  زنرل  زمزمم کرد  و 

ساااااااااااپس بک هدا قاشااااااااااابم را در .شااااااااااابابم چرخاتد .با وجود 

 زنادی ت ورد  بود  اما دیگر ست  شد  بود . آت م غذای 

 

 دار .  آزاد:راس   یم ختک خوب برات

 

ن شااااااااااااااادتد و  گو  هایم با شاااااااااااااااایدن ای   را در ثاتیم ای تت 

ت اهم باال آمد تا روی  ااااااورت  باشاااااا زد.کزجکاواتم ت اه  

ن شرسید :   کرد  و تامطمی 

 

ی؟  _چم ختک

 

ن گذاشاات و با قرار دادن ساا اا هردو قاشااش و چز ال  را پایی 

ن ت ا  م اامبیم  را بم چشاام هایم دوخت و  دسااا  روی مت 
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تا پاسااااااا م را بدهد.اما شو  از آت م  اااااااداب  از  دهان باز کرد 

زد زتگ آی ون در تضاااااای  زجر  ا  خارز شااااااود  اااااادای ب 

ب زمان شیچید و باخ  شااااد کم هردو مم ج  و شرسااااشااااگراتم 

 بم ی دیگر ت ا  کزیم. 

 

 آزاد:مزمصر کیس بودی؟

 

ن ب زد موشاااد  شی بم شرساااید  و م  هماتطور کم از پشااات مت 

و  تا نشاتم ی م ال ت تکان داد ن ایز م مت    و سپس با گ ی 

ن تا اااااااا م   گرتمم و بم ببیزم چم کیساااااااا پشاااااااات در اساااااااات از مت 

خاتم بم را  اتماد .  ن  سمت خروسک آشتر

 

تما  وجود  را اتطراب ترا گرتمم بود.ترسید  بود  از ایز م 

  را می رد  پشاااااات در باشااااااد.کم اگر ت زد آن کیساااااا کم ت ر 

د  ت ر  درست از آب در   آمد و همابن کم  ن  دس  را مت 

ن مم.   پشت در بود تمیدان مم کم باید چم خا  بر ش  مت 
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همااتطور کام بک وق ام در دلم دخاا دخاا می رد  کام  دسااااااااااااااام 

اشاااا ا  از آب دربیاید و یک غرن م پشااات در باشاااد بم سااامت 

مباب   ا  ااااااماد .اما زمابن کم ت اهم آی ون قد  برداشاااااامم و 

مید  کم ایا ار روی  اااااااا  م ی روشاااااااا  آی ون ثابت ماتد تز

 . هم مثل هموشم دخاهایم را  بم جاب  شیدا ت رد  اتد 

 

 تراز بود. ٬چون کیس کم پشت در بود یک غرن م تبود

 

 ۳۱۳#پارت_ 
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وع بام تزاد تویادن کرد و بزاا دهااتم ت خ  ق  م در ثااتیام ای شر

د  و شدرام بم ت ااااااااااااونر تراز کم روی  اااااااااااا  م ی  شااااااااااااد.دو 

د  بود  و در ذهزم  اساااام ی آی ون تب  . اااامم بود خت   مات

 چم کزم چم کزم بم دست گرتمم بود . 

 

باید چکار می رد ؟در را برا   باز می رد ؟ا اااااااااااااال چم ترق  

داشاااااااااااااااااات؟اگر خود  هم در را باااااز تمی رد  او خود    یاااد 

.زتگ زدن  هموشم تززا خاتم شود داشت و میموان ت وارد 

 بم م زای اخال   ضور  بود. 

 

را ایزجا میدید باید تم میگذاشااات و آزاد اگر قد  بم داخل خا

چکاااار می رد ؟اگر مثااال دت ااام ی شو  داد و بیاااداد می رد و 

آبرورنزی را    اتداخت چم؟ا ااااااااااااال اگر دیواتم موشااااااااااااد و با 

د ؟تراز کاام آزاد االونز موشاااااااااااااااااد چاام؟خاادایااا بااایااد چکااار می ر 

امشاااااا  ا ااااااال قرار تبود بم دیدتم بیاید پس دیگر ای  شزد  

 . د آمدن  چم بو 
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ن بار وادار  کرد تا  ب زد شاااادن  اااادای زتگ آی ون برای دومی 

ن ت ااااااااااااااامییم دسااااااااااااااات  تما  اتکار  را کزار بگذار  و برای گرتی 

ن بااا تردیاادهایم تبود  .باایاد یاک بجز ااتم.االن وقات   زجاار رتی 

 ت ری می رد . 

 

 اد:تراز اومد ؟آز 

 

خاتم ت اهم را در ثاتیم ای بم  ن شایدن  دا   از سمت آشتر

خاتم ساامت سااوا داد آن ساامت  ن .در چزارچوب ورودی آشااتر

هاب  کم در جی  ها   شززان شااد   ا  ااماد  بود و با دساات

 بودتد شرسشگراتم ت اهم می رد. 

 

در جوا.  بک آت م  رقن بزتم آه ااااامم شی بم م زای تایید 

ن باال و پا ن برد .از چزارچوب در تا اا م گرتت و با گذاشای  یی 

 قد  بم سمت ج و گ ت: 
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 باها   را بزتم؟  وای م آزاد:می

 

چشااااااااام هایم از شاااااااااایدن شوشاااااااااززاد  در  مت  از یک ثاتیم بم 

گردترن  اتاااداز  مم   رسااااااااااااااایااادتاااد.تورا شی بااام نشااااااااااااااااااتااام ی 

 م ال ت تکان داد  و گ مم: 

 

تم.  ن لط ا هرسر کم شاااااااااااااد _تم آزاد م  خود  باها   را مت 

ون تیا باشم؟  ا ال از خوتم بت 

 

ی بگوند اما  ابروها   را در هم کشااید و دهان ن باز کرد تا چت 

ن بار در تضاااااااااااای شی چیدن  اااااااااااادای زتگ آی ون برای سااااااااااااومی 

ب زمااان   مااات را از ذها  دزدیااد و لاا  هااا   را دوبااار  باام 

 ی دیگر چ  اتد. 
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راز دیگر ت اهم دوبار  بم ساااااامت  اااااا  م ی آی ون چرخید.ت

ن جی  ها   برای شیدا کردن   یدهای   اال در ا  گشااااااااااااااای 

ی دساااات دساااات کردن وجود تداشاااات.ای  خاتم بود.زمابن برا

سااامت  بود کم ت س خمیف  کشاااید  و با دراز کردن دسااامم بم

د  و سااااااااااااااپس با قد  هاب  ب زد بم 
ااااااااااااار آی ون د مم ی در را ترا

 سمت در خروسک سال  بم را  اتماد . 

 

ال  خارز شااو  ش چرخاتد  و ی  ار دیگر شو  از آت م از ساا

بم م  چشاام دوخمم  بم آزاد کم  ماکان هماتجا ا  اماد  بود و 

ون زد .   بود ت ا  کرد  و سپس در را باز کرد  و از سال  بت 

 

ت ااااهم روی تراز کااام  ااااال بااام میااااتااام ی ٬باااا خروجم از خااااتااام

 یاط رساااااید  بود و بم سااااامت پ م ها قد  برمیداشااااات ثابت 

  از آت ااام تر ااااااااااااااااات کزاااد آخرن  قاااد  هاااا را بردارد مااااتاااد.شو

ن دوند  و ب ا ا  اااااااااااامادن مباب   سااااااااااااد خجوالتم از پ م ها پایی 

 راه  شد . 

 .  1765



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

 

ات ار کم از دیدتم ت ج  کرد  باشااااااااااااااااد با ل  زد شااااااااااااااایطزت 

ی چشم ها   را برایم گرد کرد و شوت ک  اتم گ ت:  ن  آمت 

 

هماام تراز:باام باام.چاام اسااااااااااااااامب ااا  گر .ب اادا مااا را ن باام ای  

 ز مت تبودیم خزان خاتم.خجالت زد  مون کردی. 

 

  و ش  را روی در جوا.  ل  زااااد م ااااااااااااااازویع و کوچش زد

ی وادار  کرد تا دسااااااااااااااات شااااااااااااااااتم کج کرد .شما ن ی هوای پایت 

 هایم را دور بازوهایم بویچم و بدتم را جمع کزم. 

 

ات ار کم خ س ال م م بم او هم شایت کرد  باشاااااااااااااااد شااااااااااااااااتم 

و با کشیدن دست ها   روی بازوهاب  کم  ها   را باال داد 

اه  مرداتاام ا  شززااان  زنر پااارچاام ی تاام چزاادان تااااااااااااااا یم شت 

 ماتد  بودتد گ ت: 
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تراز:الم   هوا هرروز دار  شدتر موشم.ت ر کزم زم مون 

ام ا  قرار  دهزمون از شما شویس شم.زود با  برنم باال 

 یخ زدیم. 

 

برداشااااااااااات تا بم و بم دت ا  ای   رت  قد  بم سااااااااااامت ج و 

سااااااااامت پ م ها برود.اما م  با ا  ااااااااامادن مباب   دوبار  ساااااااااد 

 راه  شد . 

ا باااااال اتااااداخاااات و مم جاااا  و شدرام از خ س ا   ر ابروهاااا

 . ال مل خجی م ت اهم کرد 

 

 تراز:خوبک خزان؟چرا تمیذاری بر  باال؟یخ زدیم بابا. 

 

و ب د دوبار  قد  برداشااااااااااااااات تا مرا پشااااااااااااااات ش بگذارد و بم 

خاتم برود.اما زمابن کم م  دوبار  مباب   ا  اااماد  و سااامت 

د آرا   راه  را سااااااااااااااااد کرد  ت ج ک کاام در چزر  ن ا  موز مت 

 میان ابروها   داد 
گ
 . آرا  م و شد و جا   را بم گر  شررتش
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مشاا و اتم چشااام ها   را برایم رنز کرد و با  اااداب  کم دیگر 

سید شرسید:   چزدان شوت و مالیم بم تصر تمت 

 

 :چم ختک  خزان؟تراز 

 

 ۳۱۴#پارت_ 

 

 

 

ق  م از ت یت  آشاااااااااااااااکااار ل ا  باام ی  ااار  ترو رن اات.هزوز از 

ن االن آن رگ دیواتم   بیبت ماجرا ختک تداشااااااااااااااات و از همی 

اال زد  بود.خ ااااااااااااااا اتوت خاموشر کم در چزر  ا  موز ا  ب

د ای  را نشان میداد.  ن  مت 
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مضااطرب و تگران قد  ج وتر گذاشاامم و تا اا م ی م دود 

مان را م دودتر از ق ل کرد .ت ا  خت   ا  را بم چشمان  ب ز

 دوخمم و گ مم: 

 

ایاااد بزم قو  بااادی دیووتااام اماااا بااا٬تک  تراز_بزااات می م چااام خ

 بازی درتمیاری باشم؟

 

 چشمان   م ت رد.زبان  را از 
گ
 رتم     ذر  ای از آش مش

داخل بم جدار  ی گوتم ا  تشاااااااااااااااار داد و پس از ل صم ای 

 ت رار کرد: س وت 

 

تراز:جواب مزو بد  خزان.شرسید  چم ختک شد  کم تمیذاری 

 م  بیا  باال. 

 

ااااااااااار ل  هایم را ر  د  و اتگشاااااااااااامان لرزاتم را کزار وی ی دیگر ترا

ساااااااااااید کم دیگر بوشااااااااااات  از آن  بدتم مشااااااااااات کرد .بم تصر تمت 
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یسااار کزم.خوب میدان ااامم 
 
ن  بیبت وقت ک بمواتم برای گ ی 

دهاااان بااااز تمی رد  و جواب  کااام اگر تاااا چزاااد ثااااتیااام ی دیگر 

ساااوال  را تمیداد  ا مماال خود  مثل دیواتم ها بم سااامت 

د  و با دیدن آزاد یک جزجا  بزرگ بم را     خاتم هجو  میتک

اتاااداخااات.بزاااابرای  خبالبن ترن  ت ااااااااااااااامیم ای  بود کااام خود  

 اجرا را برا   ت رن  کزم. م

 ای  بود کم پس از ساا وب  کوتا  مدت شاتجا  ت س خمیف  

ن ت ا  تگراتم بم چشمان  تجوا کرد :   کشید  و با دوخی 

 

 _آزاد ایزجاست. 

 

 کم در چشااااااامان روشااااااا
گ
د با شاااااااایدن ج التش ن م م ا  موز مت 

ای کم مرز ل  هایم را پشااااات ش گذاشااااات در ثاتیم ای م و 

ت و تاااباااوری داد.مااات و  شاااااااااااااااااد و جااا   را باام دتیاااب  از  ت 

. ااااااااااااااامااااام  مبزوت پ ااااا  زد و بک هااااادا لااااا  هاااااا   را بااااااز و 
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کرد. امال مشاااااااااااااا   بود کم از شااااااااااااااایدن  رتم تا چم اتداز  

 شوکم شد  است. 

 

رتم را در  رقن بزتد یا جز یات  شو  از آت م تر اااااااااات کزد 

ذها  بم هزار و یک شاااااکل تجونم و ت  یل کزد ک  دسااااات 

 هایم را مبابل  ورتم بم ی دیگر چ  اتد  و توتیح داد : 

 

خوت  کرد  _داشاااااااااااااااایم شاااااااااااااااا  می وردیم.م  برای شاااااااااااااااا  د

 ایزجا.توروخدا ش و  دا را  تزداز تراز. 

 

دیواتم شااااااااااادن  خود  هم تمیدان ااااااااااامم کم چرا تا ای  اتداز  از 

ز  ف  برای بازخواساااااااااااات تراز ترسااااااااااااید  بود .در  بیبت ترا

م  هم تیازی بم توتااااااااااایح دادن  ارهایم ٬کردن م  تداشااااااااااات

ن   ا  شااااااااید تززا برای تارا    و غمگی 
برای او تداشااااااامم.تگرابن

شاااااادن  بود.یا شاااااااید هم ترسااااااید  بود  کم ت زد داد و بیداد 

د  و مرا در ت ا  او بم یک را  ب زدازد و آبرونم را ج وی آزاد بتک
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زن بک اراد  کاام تمیموان اااااااااااااااات از رابطام ا  دتاااع کزااد ت ادیال 

 کزد. 

 

ساااااااید ب واهد داد و  تراز اما برخالا تما  اتکار  بم تصر تمت 

ن رتمم بود بیاداد را  ب زادازد.تاباوری ت ا اه   اال دیگر از بی 

و جا   را بم اقیاتوش از ا  ااااااااااساااااااااات تاااااااااد و تبیو داد  

 بود. 

 صاام شاتجااا  ات ااار کاام باام خود  شااااااااااااااااات چزااد لپس از گااذ

ن ت س کشاااااااااااید.یک  آمد  باشاااااااااااد دهان  را باز کرد و سااااااااااازگی 

ن ٬دو بار٬بار ر ساااااام بار...جوری ت س می شاااااید کم ات ار اک اااااات 

  م آورد  بود . 

 

س قد  تزدیک تر شااد  و دساامم را بم سااما  تگران و دلواپ

ی  دراز کرد .اما شو  از آت م     شاتگشااماتم بمواتزد بازو 

را لمس کززد بم تزدی خود  را خب  کشاااااید و با ل  ن شد 

 گ ت: 
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 تراز:تو  جوتمون.م  مزا م تموشم. 

 

و ب د بم دت ا  ای   رت  روی پاشاااازم ی پاها   چرخید و 

 مت در خروسک بم را  اتماد. با قد  هاب  ب زد بم س

 بک م طیل پاهایم را از جا کزد  و پشت ش  دوند . 

 

 ک . _تراز...تراز  تک  

 

ب کم تزدتر شاااادتد.شنااااع تر ٬قد  ها   آرا  کم نشاااادتد هیا

دوند  و شو  از آت م از در خارز شود دسمم را دور بازوی  

شیچید  و با کشااااااااااااااایدن  بم سااااااااااااااامت خب  وادار  کرد  تا 

 با  مد و ت اه  را بم سممم بچرخاتد. 
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ن میااادوتم تاااارا مااات  _تراز یااام ل صااام بااام  رتم گو  ک .ببی 

از دساااااامم دل وری میدوتم چم ا  اااااااش  میدوتم االن٬کرد 

 . داری.باید زودتر بزت میگ مم اما.. 

 

ی کم روی ل  ها   نشااااااااا ااااااااات و کزج  ن شوزخزد تم ااااااااا رآمت 

ات را از ذهزم لااا  هاااا   را بااااال برد زبااااتم را بزاااد آورد و   مااا

 دزدید. 

 امال بم سااااااممم چرخید و با خت   شاااااادن بم چشاااااام هایم ک  

 د و گ ت: دسا  را بم ق  م ی س زم ا  چ  ات

 

تراز:واق ااااا میاااادوبن االن چاااام ا  اااااااااااااااااااش دار  خزان؟واق ااااا 

؟قاااااا ااااااال چاااااازااااااااد بااااااااار ایاااااا  ا  اااااااااااااااااااااااس رو تااااااجاااااارباااااااام  ماااااایاااااااادوبن

 کردی؟ها؟چزدبار؟

 

د  و ش  را  اااااااااااااار زناااار  اااااالتاااااااام پااااا اااااااا  هااااااااایااااام را روی هااااام ترا

سااااید  ن میت  ن وتااااع و اتداخمم.دقیبا از همی  .دیدن  در همی 
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ن وتاااااااع  ا  و  ا  دا سااااااااتد.همی 
غان و  ا  بود کم مرا میت 

 غمگیا . 

 

 تراز:باها  تو رابطم ای مگم تم؟

 

سااوا  دور از اتمصار  وادار  کرد تا دوبار  چشاام هایم را باز 

و  کزم و ش  را باااال بگت  . اااااااااااااااادا    اااال باام مراتا  آرا  تر 

سید.   ش  مم تر بم تصر مت 

 ت اه  کرد  و پس از ل صم ای س وت با  داب  
با تارا   

 آه مم تجوا کرد : 

 

 مم ایزجوری ب زیم.  واس_تمی

 

 ۳۱۵#پارت_ 
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خزاد  ی ت جن کام برای ل صاب  لا  هاا   را تر  کرد  بود 

 دوبار  برگشت.ایا ار ت خ تر و دردتا  تر از ق ل. 

گوی خوس و بااارابن ت اادیاال   چشااااااااااااااام هااا   روشاااااااااااااااا  باام دو 

شااادتد و ل  زنرنا  در م ارز  با ب  ااان کم بم ا وی  چزگ 

ن ش   داد  بود درگت  بازی خ  ک اتداخمم بود و آوای ش  ی 

 دتدان ها   شد. 

 

دیدن  ا  بد  ق  م را بم درد   آورد.قد  ج وتر رتمم و 

با کشاایدن دساات هایم روی بازوها   با ل  ن خاجزاتم و شر 

 المماس گ مم: از 

 

ن مزو٬_تراز گو  ٬قربوتاااات بر  توروخاااادا ایزجوری ت  .ببی 

ن ما ت یت  ت رد  ت ی بی  ن ی ٬رازک  سر می م.هیا چت  ن هیا چت 
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.هیچ س تمیموتااام باااا ٬خوض نشااااااااااااااااااد  تو هزوز  خونزد  م ن

 کزم. اومدن  جای تو رو توی زتدگیم شر  

 

 ا  را بم چشاااام هایم دوخت و با  ااااداب  
ت ا  خوس و بارابن

ز شااااااادت ب و دورگم شاااااااد  بود اتگشااااااات اشاااااااار  ا  را کم ا

 چزدبار ت ت س زم ا  کوبید و جواب داد: 

 

ت باشااااااااااااام خزان.تمی وا  خونزدلتراز:م  تمی وا  خونزدلت 

باشااام.م  می واساامم خشااابت باشااام.تما  زتدگیم رونای ای  

 کم خالم و آد  
گ
رو داشاااااامم کم خشاااااابت باشاااااام.از همون بچش

ن خبد خزا ن و تراز تو آساااااااامون ها بم شااااااااوسن و جدی میگ ی 

توشاااااااااااااااماام شااااااااااااااااد  م  آرزو داشااااااااااااااامم کاام تو یاام روزی مااا  م  

...وت یمم٬باشر  ن .  تبط ما  م .اما  اال ببی  ن  رو ببی 

 

خزد  ای غت  واقیع دوبار  ل  ها   را بم بازی گرتت.قد  

باام خباا  برداشاااااااااااااااات و بااا تشااااااااااااااااار دادن لاا  هااا   روی هم 
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شی اتگشااااااااااااااات ها   را میان موها   ترو برد و بک هدا 

 تکان داد. 

 

؟م  ا اااااااااااااااال چرا دار  تو رو باااازخواسااااااااااااااااات  تراز:تو چرا ببی ن

 اات  خوِد می زم؟مگم تب اات  تو م؟هم  تب اات  خودمم.تب

بزد  و ترساااو  کم ای  همم ساااا  سااااکت موتد  و  را دلم 

اگم ده  باز ٬تمیموتد رو بم زبون تیاورد .کم اگم سااااااااااااااااکت 

ن تو ما  می رد  و میگ مم کم چبدر دوساااات دار  شااااید اال

تبط یم شسوزن جرات ٬م  بودی.کم اگم تبط یم شسوزن

ن داشاااااااااااااامم و بزت میگ مم کم  ارصن  برات بمت   شاااااااااااااااید اال

وتاا م ای  تبود و مجبور تموشااد  دساات روی دساات بذار  

 تاز  از را  رسید  ب ازمت. 
گ
 و بم یم بچم ترتش

 

ق ااااامت آخر جم م ا  را با ب زدترن   ااااادای مم   بم زبان 

 . اااات و اتگشاااات آورد و 
گ
ب د چشاااام ها   را با درد و  التش

 های هردو دسا  را میان موها   ترو برد. 
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و ت اه  روی شاااااااااااااااااتم ا  کج کرد   تارا ت و غمزد  ش  را 

کرد . ا  هرگز  ارمان بم ایزجا تمی شاااااااااااااااید. ا  خشااااااااااااااابم 

د تا امروز مجبور ت اشااااااام ایزطور  ن هرگز در د  تراز جواتم تمت 

 پاشیدن  را تماشا کزم. مباب   با  مم و ترو 

 

آیه کشااااااید  و تا اااااا م ی کوتایه کم میاتمان اتداخمم بود را 

ن یک قد  پشاات ش گذا شاامم.روبروی  ا  ااماد  و با برداشاای 

ر گرتمم ا  را میان ٬با باال بردن دساااات هایم
 
 ااااورت داغ و گ

ایم گرتمم و با ای   ار  وادار  کرد  تا دوبار  چشم دست ه

 هم کزد. ها   را باز کزد و ت ا

ن و تارا مم را بم چشااااااااااامان  دوخمم و با  ااااااااااادای  ت ا  غمگی 

 آرا  گ مم: 

 

بن خون ن ز ؟چرا تال  می  ن _تراز...چرا خودت رو گو  مت 

اا ب ی تو اااتدت ا  یم مبصا ن اا چت  اا ٬گردی؟آزاد مبصا تو مبصا
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اااااا تو ااااااامم. بیبت ایزم کم تو هموشااااااام ٬تو ااااااا    م  هم مبصا

تززا خضااااو ٬ اااامییمیم دوساااات ٬برای م  مثل یم برادر بودی

 باق  موتد  از خاتواد   . 

 

با تو تما  روزهای خوب و بد زتدگیم ٬م  با تو بزرگ شاااااااااااااااد 

تماااااا  ات ااااااقاااااات خوب و باااااد رو تجربااااام باااااا تو ٬رو گاااااذروتاااااد 

زم مطمازم کم کرد .اگر ب وا  یم روزی ق  م رو تب ااااااااااااااایم ک

سااااااام.اما م  هیچوقت تمون ااااااامم  ن  ق اااااااما  بم تو مت 
بزرگت 

تمون ااامم و هیچوقت هم تمیموتم.    ٬خاشاااابت باشاااام تراز

    اگم ٬اگم مدت ها شو  هم ا  ااااااااااسااااااااات رو بزم میگ    

ز هم تمیمون اااامم تو رو هیچوقت پای آزاد وسااااط تبود م  با

 جور دیگم ای دوست داشمم باشم. رتم رو می زیم؟

 

غم و تاامیدی کم در چشااااااااام های خو ااااااااا  موز زد  ااااااااادای 

ن ق    را بم گوشاام رسااااتد.قطر    ای اشااک سااد ب زد شااا  اای 

مباومت چشاااااااام ها   را پشاااااااات ش گذاشاااااااات و با غ طیدن 

 روی گوتم ا  شاتگشت ش مم را خوس کرد. 
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س ساازگی ن کشااید و با شاتجا  ت ٬ساا وت پس از ثاتیم هاب  

ن دساااااات ها   روی دساااااات هایم از روی  ااااااورت  ٬گذاشاااااای 

ن دیگری بگوند چرخید تا از خاتم  کزارشااااااااااااان زد و بک آت م چت 

  از آت ااام بمواتاااد     یاااک قاااد  بردارد خاااارز شاااااااااااااااود.امااا شو

دوبار  دسمم را دور بازوی  شیچید  و با کشیدن  بم سمت 

 خب  خاجزاتم تالید : 

 

قربوتااااات بر  ایزجوری ت  .ب ااااادا دیااااادتااااات توی ای  ٬زرا_ت

بیاااااااا برنم ٬.ایزجوری ترو خونز  اااااااا  ق  م رو از جاااااااا می زااااااام

 تمیموتم اجاز  بد  ایزجوری بری. ٬باال

 

 دای خزد  ی آرا  و غمزد  ا  را بم گوشم رساتد.ت ا  باد 

م زاادار و شر از  رت  را بام ساااااااااااااااممم چرخااتاد و باا بااال دادن 

   ن شاش ک زم و کزایم جواب داد: ابروها   با ل
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تراز:بیااا  باااال و .شااااااااااااااا زم روبروی آد  کاام بااا اوماادن  تمااا  

ن االنشاااااااااا م روناها و آرزوها  رو از  دزدید ؟ممزوتم ویل همی 

 .  داغوتم.ش  ب ت 
 بم قدر  اقن

 

ای  را گ ت و ساااااااااااااااپس شو  از آت م تر ااااااااااااااات کزم جوابک بم 

ون کشااااااااااااید و  رت  بدهم بازوی  را از میان اتگشااااااااااااماتم بت  

ل صم ای ب د بم شخت از خاتم خارز شاااااااااااااااد و در را م کم 

 پشت ش  کوبید. 

 

 ۳۱۶#پارت_ 

 

 

 

 اااااااادای . اااااااامم شاااااااادن در آتبدر ب زد بود کم برای ل صم ای 

بور شاااااااااااااااااد  چشااااااااااااااام هاااایم را ببزاااد  و پ ااا  هاااایم را روی مج

ون برود.   ی دیگر تشار دهم تا ب کم  دا   از ش  بت 
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ی کاام از بوشااااااااااااااات  از هماام ن سااااااااااااااا چت  یااد  از ات اااا اتمااادن  میت 

شاتجا  ات اا اتماد  بود.تراز با دیل شااااااااااااااا  ااااااااااااااامم و خاکری 

ن باری بود کم برای  ون زد  بود و ای  اولی  آزرد  از خاتم ا  بت 

 زت  کردن  ال   اری از دسمم برتیم آمد. ب

 

 خت   ماتدن بم 
 التم و تاامید آیه کشااااااید  و پس از ل صاب 

شااااااااااااااااد  بود قاد  بم خب   دری کام دقیبم ای شو  . ااااااااااااااامم

 برداشمم و سپس چرخید  و بم سمت خاتم بم را  اتماد . 

 

 دای باز شدن در ٬شو  از آت م قد  هایم بم پ م ها برسزد

یم شیچید.ش  را باال گرتمم و بم آزاد کم ساااااااااااااااال  در گو  ها

ن   اال در آسااماتم ی ورودی در ا  ااماد  بود ت ا  کرد .مطمی 

 را شاید  بود.  بود  کم تما   را هایمان
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با قد  هاب  بک رمش از پ م ها باال رتمم و بک آت م  رقن بزتم 

ی  ن از کزار  گذشااااااااااااامم و وارد خاتم شاااااااااااااد .او هم بک آت م چت 

سد در را پش  ت شمان . ت و قد  هایم را دت ا  کرد. بتر

 

ن  خاتم و از ش گرتی  ن ن بم ساااامت آشااااتر هردو ایا ار بم جای رتی 

باق  ماتد  بود بم سااااامت م ل ها مزمابن شاااااا  کم تیمم تما  

ن اتم اب  قد  برداشااااااااایم و م ل دو ت ر  ای را برای نشاااااااا اااااااای 

 کردیم. 

 

را غمزد  و تارا ت بدتم را روی م ل جمع کرد  و زاتوهایم 

ر گرتمم ا  کشاااااااااید  و 
 
ب ل گرتمم.دسااااااااا   بم  اااااااااورت داغ و گ

در ااااایل کاااام ت ااااا  بک هاااادتم را باااام تبطاااام ای از دیوار مباااااباااال 

 ا  دای ت یفن گ مم: دوخمم بود  ب

 

ن رو بز  گ مم.آخرن  امیااااااد  رو هم تاااااااامیااااااد  _هماااااام چت 

 کرد . 
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زبان  را روی ل  ها   کشاااید و آه ااامم شی بم نشااااتم ی 

 تایید تکان داد. 

 

 آزاد:میدوتم. را هاتون رو شاید . 

 

جوا.  ت ااااهم را بااام ساااااااااااااااما  ساااااااااااااااوا داد.گوتااام ا  را روی 

 زن ا   شرسید : زاتوهایم گذاشمم و با خت   شدن بم  ورت 

 

  ااااااار اشاااااااااااااااا ااااااایه کرد ؟خییل باااااااهااااااا  بک ر م 
_ت ر می  ن

 بود ؟ت اید جوا.  رو اوتجوری میداد ؟

 

ی م ل بم م  ل  زد کوچش زد و با ج وتر کشاااایدن بدن  رو 

تزدیک تر نش ت.بازوی  را آرا  دور شاتم هایم اتداخت و 
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با کشااااااااایدتم بم سااااااااامت خود  وادار  کرد تا در همان  ال   

 ش مم بود  ش  را روی شاتم ا  بگذار . کم ن

اتگشاااااااااااااات ها   را میان موهایم ترو برد و هماتطور کم آرا  

 آرا  توازششان می رد گ ت: 

 

دی خونز .تو تبط در  ش تراز خوبک آزاد:تو  ار اشا ایه ت ر 

اما اگم امیدی ٬کردی.امید آد  ها رو زتد  و شپا تگم میدار 

واقیع باشااااااام در کم بزشاااااااون جون مید  یم امید درو   و غت 
یعن

ون  تزایت بم زاتو درشااااون میار  و ت س رو از رنم هاشااااون بت 

 می شم. 

تراز ساااااااااااااااا  هاسااااااااااااااات با امیِد شوچ ایز م شااااااااااااااااید تو یم روزی 

 کرد خاشااااااااااااااب  
گ
بیدار شااااااااااااااد  و ت س ٬خوابید ٬.یساااااااااااااار زتدی

کشااید .اگر تو امشاا  ای  امید رو از ق    تمیگرت   م  و  

ی کورکوراتاام ی و کجااا جون  رو تبود کاام ای  رونااا و امیاادوار 

میگرتت و بم زاتو در  میاورد.و تو با  را های امشااااااااااااااا ت 

تو اات کم ب کم تجات  دادی.پس تیازی ٬بز  آسااو  تزدی

.  اتبدر تارا ت  باشر
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د   هماتطور کم بم  ااادای مالیم و شر از آرامشااا  گو  ساااتر

بود  چشاااااااااااااام هایم را . اااااااااااااامم و ش  را را ت تر از ق ل روی 

ی داد . اادای آرا  تارهای  ااوب  ا  را پشاات شاااتم ا  جا

 ش گذاشت و از میان ل  هایم رها شد. 

 

_میاادوتم آزاد.هماام ی ای  هااا رو میاادوتم.میاادوتم کاام دیر یااا 

ای  امید و ا  اااااااااااااااس رو توی ق   تراز ریشاااااااااااااام ک  زود باید 

 می رد .اما تبط... 

 

م اا  کوتااایه کاام میااان جم اام ا  شاااااااااااااااکاال گرتاات باام آزاد ای  

 د تا  رتم را بم پایان برساتد. تر ت را دا

 

آزاد:اما تبط تگران ترازی و دیدن  توی ای   ا  و وتاااااااااااااع 

 برات س مم مگم تم؟
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باز کزم تززا ش  را بک آت م  رقن بزتم یا     چشااااااام هایم را 

 بم نشاتم ی تایید تکان داد . 

هماتطور کم  ماکان توازشاااام می رد  ااااورت  را میان موهایم 

 از خطر شااااااااامپوب  کم میدان ااااااامم ب د ترو برد و ت س خمیف  

یم باق  ماتد  از  ما  چزد ساخت شو  هزوز هم روی موها

 بود کشید.ثاتیم ای س وت کرد و ب د گ ت: 

 

.امااااا بزاااات قو  میااااد  کاااام  آزاد: ش داری کاااام تگران  باااااشر

ن درسااااااااااااااااات ٬میگاااذر  بااااالخر  باااا خود  کزاااار میااااد و همااام چت 

بزت دار    ال  دوبار  خوب موشااااام و ا  ااااااش کم٬موشااااام

میگرد  دت اااا  ٬رو  م  م ترامو  می زااام و مت   بر زتاااادگو 

آد  کم بموتم بز  یم خشاااااااااااااااش ممبابل بد  و خوشااااااااااااااا  ت 

زمااااااااان ا میاااااااااز  تبط باااااااام یکم٬رد خاااااااااق یاااااااامموشاااااااااااااااااااااام.تراز م

ن رو برا   ل می زم.   دار .مطمازم کم زمان همم چت 
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دروغ باااااود اگااااار مااااایاااااگااااا ااااامااااام  ااااارا هااااااااا ااااا  آرامااااام تااااا ااااارد  

 را ها   آتبدر قدرت داشاااااازد ٬  ااااادا ٬بودتد.  مات 

شااااااااااااااااااتااام هاااایم برداشااااااااااااااامااام  کااام ات اااار باااار سااااااااااااااازگی ن را از روی

راسااااااااااااات میگ ت. ا  تراز دوبار  خوب ٬بودتد. ش با او بود

م باااام م  داشاااااااااااااااااات را باااااالخر  ترامو  خشاااااااااااااااف  کاااا٬موشااااااااااااااااااد

خاشاااااش یک دخت  خوب موشاااااد و ازدواز می رد.شاااااک ٬می رد

ایمااان تااداشااااااااااااااامم کاام ساااااااااااااااااا  هااا ب ااد هردونمااان باام ای  روزهاا

ن را  ل می رد.   می زدیدیم.گذر زمان همم چت 

 

برای دقایف  هردو در همان  ال   کم نشااااااااااااا ااااااااااااامم بودیم باق  

اتگشاااااااات های مرداتم ماتدیم.ش م  روی شاااااااااتم ی او بود و 

ق ااااااااااااااایدتد.آرام  تما   ی او آرا  و تر  میان موهای م  مت 

دتیاااا در ق  م جااااری بود.او کااام کزاااار  ت س می شااااااااااااااایاااد دیگر 

ن خوب و زن ا دلییل ب  تداشاااااامم.همم چت 
رای ترساااااایدن و تگرابن

 بود. 

 

 ۳۱۷#پارت_ 
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 ...  _راس  

 

 اااااااااااااادای م  بود کم شاتجا  ٬پس از دقایف  ساااااااااااااااکت ماتدن

مان را ش  ت.ش  را از روی شاتم ا  برداشمم س وت ب ز

ن ت ا  کزجکاو  بم  ورت  شرسید :   و با دوخی 

 

ی بزم ب ن .گ مااام _ق ااال از اومااادن تراز می واسااااااااااااااا   یااام چت 
گ
ش

 بودی یم ختک خوب داری برا . 

 

ات ااار کاام تاااز  موتاااااااااااااااویع را کاام ترامو  کرد  بود باام خاااکر 

 زد و شی بم نشاااااااااتم ی ت
گ
ایید تکان آورد  باشااااااااد ل  زد بزری

 داد.دسا  را از دور شاتم هایم برداشت و گ ت: 
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 آزاد: تک ک  االن برمیگرد . 

 

و بم سمت  و بم دت ا  ای   رت  تورا از روی م ل ب زد شد 

اشت قد  برداشت.کا  جال اش کم در کزار در سال  قرار د

را کم ساخ   شو  روی جال اش آونزان کرد  بود برداشت و 

ن جی  ه ون کشاااااید پس از گشااااای  ا   ت م  اغذ کوچش را بت 

و ساااااااااااااااپس کاات را دوبااار  روی جااال اااش آونزان کرد و باا قاد  

 هاب  ب زد بم سممم برگشت. 

 

بااار  کزااار  روی م اال او و شرساااااااااااااااشاااااااااااااااگر  دو مباااباال ت ااا  کزجکاا

نش ت و با تکان دادن  اغذ ج وی  ورتم با ل  ن شخو  

 گ ت: 

 

 آزاد:تون مم رمز گوشر برسا  رو شیدا کزم. 
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چشااااااام هایم در ثاتیم ای درسااااااات بم اتداز  ی دو توی ش زگ 

شوتگ گرد شدتد.تاباوراتم ت اهم را میان چشمان  و  اغذی 

اب  می رد چرخاتد  و ساااااااااااااااپس کم میان اتگشااااااااااااااامان  خودتم

 خجوالتم دست ج و برد  و  اغذ را از دسا  چزگ زد . 

 

 هماتطور کم  اغذ را زنر و رو می رد  هیجان زد  شرسید : 

 

 ا شیدا  کردی؟واق ا ای  رمز گوشر برسااااااااااااااامم؟چطور _واق

؟  تون    شیدا  ک ن

 

 خزدید و با ت یم زدن بم م ل جواب داد: 

 

 وشااااااااااااااایم شاااااااااااااااااااار  تمو  کرد  از آزاد:باااام بزوتاااام ی ایز اااام گ

خواسمم گوشو  رو بزم قرض بد .وق   هم کم داشت رمز 

د دزدی تا ااااااااا  کارد  و رماز  رو  ا اظ کرد .قااااااااابیل  ن رو مات 

 تداشت. 
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بک اخمیااااار خزاااادیااااد  و  اااااغااااذ را باااااز کرد .ت اااااهم روی چزااااار 

خددی کم پشاات ش هم روی  اغذ توشاامم شااد  بودتد ثابت 

. ماتد.د  بو ت و ش .چم رمز خجی   ک

 

ابروهایم را در هم کشاااااااااااااااید  و با کج کردن ش  روی شااااااااااااااااتم 

دقیش تر بم رمز چزار خددی روی  اااااااااااا  م خت   شااااااااااااد .ای  

ن خجی    بودن  ات ار کم برایم آشزا بود. رمز در خی 

 

 _ س می زم ای  رمز رو ق ال یم جاب  دید . 

 

با  ااادای آرا  تجوا کرد  و آزاد کزجکاواتم ابروها   را باال 

ن ت یم ا  از م ل بدن  را بم سااااامت ج و اتداخت  و با گرتی 

 مممایل کرد: 
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؟  آزاد:مطما ن

 

ند  شرسااااید و م  هماتطور کم  رن اااااتم شوساااات ل م را میجو 

شی بم نشااااتم ی تایید تکان داد .شاااک تداشااامم کم ای  رمز 

برایم آشااااااازا بود.اما کجا دید  بودم ؟کجا دید  بودم  کم 

 در ذهزم  ک شد  بود؟کجا... 

 

م بم تاگزان از ذهزم گذشااااااااااااااات باخ  شاااااااااااااااد کم تما  ی کت ر 

وجود  در ثاااتیاام ای یخ ببزاادد و خرا شد روی شوشااااااااااااااااابن ا  

ار دیگر اخداد را از او  بم آخر باشااااااااید.مات و مبزوت یک ب

 خواتد . 

 

ی  ن تم...امکان تداشاااااااات.امکان تداشاااااااات کم ای  رمز همان چت 

   کم ت ر  را می رد  باشاااد.بم هیا وجم مم   تبود...مم

 تبود. 
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 د  بو ت و ش ...د  بو ت و ش ...د  بو ت و ش .... 

ی بود کاااام هرگز در  ن رمز ت    برسااااااااااااااااااا  درساااااااااااااااااات همااااان چت 

ن رمز دورترن   دساااااااایاتم  هم ت ااااااااور  تمی رد  و  اال همی 

مرا تا ش  د مرگ ترساتد  بود و ت س را از رنم هایم دزدید  

 بود. 

کاام در چون ای  چزااار خاادد باام هیا وجاام چزااار خاادد رتاادو   

رنااااخز ما  و روز کزار هم چید  شاااااااااااااااد  باشااااااااااااااازد تبودتد.ب کم تا

 تولد م  بودتد. 

 

ن روز از دی ما ...   د  بو ت و ش ...بو ت و ششمی 

 

 ۳۱۸#پارت_ 
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 آزاد:خزان سر شد ؟

 

 دای تگران آزاد وادار  کرد تا ت ا  مات و مبزوتم را آه مم 

م از باال بیاور  و بم چشمان  بدوز .شک تداشمم کم  ورت

 آتبدر بم سااااااااااا یدی گا دیوار شااااااااااا اهت 
گ
شااااااااااادت رتگ شرندی

 داشت کم ت ا  آزاد را آتطور دلواپس و آشوب کرد. 

ن دسا  روی دست تورا خود  را  ج وتر کشید و با گذاشی 

 شد و لرزان م  شرسید: 

 

ی بگو.برای سر یزو ایزطور  ن آزاد:خزان  ااااااالاااااات خوباااااام؟یچت 

؟  رتگت شرند دخت 

 

اما  ال  دا از هم تا ااااااا م گرتمزد ل  هایم بم تجواب  بک  ااااااا

بم زباتم تیامد و  اااااااااااااداب  از  زجر  ا  خارز نشاااااااااااااد.تاباوراتم 

مم و باام اخاادادی کاام  اااال ات ااار روی دوبااار  ش  را زنر اتااداخ

    م ی  اغذ برایم ده  کجک می ردتد چشم دوخمم. 
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 ا  اااااااااااااااماااااااااد  
گ
در مرز سااااااااااااااابوط باااااااام در  ی جزون و دیواتش

نک و بک ر م  کم هر ل صم مرا بود .دقیبا روی ل م ی بار 

 . بم سبوط بم اخماا در  تزدیک تر می رد 

 

ی ن برایم قاااابااال  خب م ات اااار کااام رو بااام زوا  رتمااام بود.هیا چت 

در  تبود.ای ...ای  چااام م زااااب  داشاااااااااااااااااات؟ای  اخااادادی کااام 

درساااااااااااااااات هم ااااااااااااااااان با ما  و روز تولد م  بودتد چم م زاب  

ا  تارنااااخ روز و میموان اااازد داشااامم باشااازد؟چرا رمز ت    برسااا

ما  تولد م  بود؟ا مماال تبط یک ت اااااااااااااادا م اااااااااااا ر  بود 

 مگر تم؟تمیموان ت خمدی باشد. 

 

.شاید خ برای او یک م زای دیگر داشتشاید ا ال ای  تارناااا

یا ا اااااااااااااااال تارنااااخ تولد پدر و مادر  ٬تارنااااخ تولد خود  بود

یااا چمیااداتم هر تااارنااااخ و مزاااسااااااااااااااا اات کوت   دیگری...امااا ٬بود
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د تمیموان اااااااااااااااات تااارنااااخ تولااد م  باااشااااااااااااااااد.امکااان هرچاام کاام بو 

 تداشت. 

 

بن یا تم؟ ن  آزاد:خزان  را مت 

 

اال از شااااااااااادت شاااااااااااایدن دوبار  ی  ااااااااااادای دلواپس آزاد کم  

د اتکااار  را باام اتمزااب  ترن  ق ااااااااااااااامات 
ن  مت 

گ
تگرابن رو باام  التش

م ز  هل داد.ش  را مجددا باال گرتمم و با خت   شاااااااااااااااادن بم 

 کم ات ار از تم چا  در   با  ااداب  ٬چشاام های شر از سااوال 

 آمد جواب داد : 

 

 _ای  رمز تارنااااخز ما  و روز تولد مزم. 

 

گرتااات و چزر  ا  بااام   ت ااااه  در ثااااتیااام ای رتاااگ تاااابااااوری

اقیاتوش از ا  اااااااااسااااااااات تاااااااااد و تبیو ت دیل شاااااااااد.مات و 

ن ش  برای ل صم ای بم  ن اتداخی  مبزوت پ   زد و با پایی 
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خودتماب  می رد خت    اغذی کم هزوز هم میان اتگشااااااااااااااماتم 

د و ت اهم کزد.   شد شو  از آت م دوبار  ش  را باال بگت 

 

؟ ؟مطما ن
گ
 آزاد:خزان سر داری میش

 

ن شرساااااااااااااااید و م  با بی ایل بم م ل ت یم زد  و مرد د و تامطمی 

 ش تکان داد . 

 

_از تااااارنااااخ روز و مااااا  تولااااد خود ؟آر  مطمازم.بو اااااااااااااااااات و 

 ارنااااخ هم اتم آزاد. ششم دی ما .ای  رمز دقیبا با ای  ت

 

 التم دسااا   بم  اااورت  کشاااید و در تزایت اتگشااات ها   

داشااااااااااااااااات.برای ل صاااب  را جاااب  پشااااااااااااااااات گردن  ثاااباات تگاام 

 س وت کرد و سپس با کشیدن ت س خمیف  گ ت: 
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.برساااااااااا  چرا باید رمز ت  ا  آزاد:ا اااااااااال با خبل جور درتمیاد 

 رو تارنااااخ تولد تو اتم اب کزم؟

 

وع بخ اااااااا ک و آشاااااااا مم از جا بر  م قد  خاساااااااامم و بک هدا شر

زدن کرد .تاخ  اتگشت ش مم را  رن اتم بم دتدان گرتمم 

وقمم از یک سااااامت بم سااااامت دیگری قد   و هماتطور کم بک 

 برمیداشمم جواب داد : 

 

ی کام ه اااااااااااااااات بزت   بر  ٬_تمیادوتم آزاد ن تمیادوتم.ویل هرچت 

دخا کزم  دسااام درسااات از آب درتیاد.بر  دخا کزم کم ب زمم 

ز رو بک مزصور اتم اب کرد .چون اگم موتااااوع همون ای  رم

تم ن ی باشااااام کم  دسااااا  رو مت  ن اگم ق اااااد و تیا  همون ٬چت 

ی باشاااااام کم     تمی وا  بز  ت ر کزم ق ااااااد می ور  چ ن ت 

 دمار از روزاار  در میار  آزاد.بیچار    می زم. 

 

 .  1800



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

 ا  را کم دید تورا از جا برخاساااااات و با 
گ
خ اااااا اتوت و آشاااااا مش

ن بازوهایم اجاز  تداد تا  ا  اااااااااااامادن مباب م و  در دساااااااااااات گرتی 

قد  بردار .ت اه  را بوشاات  از آن بم ای  ساامت و آن ساامت 

شاااااااااماتم دوخت و با ل  ن کم آشاااااااااکارا بم آرام  دخوتم بم چ

 می رد گ ت: 

 

باشااااااااام االن آرو  با .از خ ااااااااا اتوت داری ٬آزاد:باشااااااااام خزان

 می رزی. 

 

بم   التم دساااااااااااااات ها   را از روی بازوهایم پس زد  و شی

م ایا ار نشااااااااااتم ی م ال ت تکان داد .آتبدر خ ااااااااا ک بود  ک

     آزاد هم تمیموان ت آرامم کزد. 

 

تمیموتم.ای  ماااجرا هرچباادر کاام ٬موتم آرو  باااشااااااااااااااام آزاد_تمی

از  میگذر  بدتر موشاام.هرروز دار  یم روی جدید از برسااا  

برا  آشاااااااااااااااکار موشاااااااااااااااام.اگم ای  رمز رو واق ا از روی تولد م  
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؟اگم پای هیا مزاساااااا ت دیگم ای وسااااااط برداشاااااامم با شاااااام سر

ت اشاااااااااااااااام و ایزم یش دیگم از  ارهای مرنو گوتم   باشاااااااااااااااام 

؟اگم   واق ا ن  ت بم م ... سر

 

 ۳۱۹#پارت_ 

 

 

 

بم ایزجای جم م ا  کم رسااااااااید  تاخودآ ا  ال  شااااااااد .چشاااااااام 

هایم را . اااااااااااااامم و اتگشاااااااااااااات هایم را مبابل دهاتم بم ی دیگر 

 ر کثی  و مم    برای قالب کرد .    تمی واسااااااااامم ای  ت

 ل صم ای از ذهزم خبور کزد. 

 

دساااااااااااااااااااااات هااااااااای ماااارداتاااااااام ی آزاد دوبااااااااار  روی بااااااااازوهااااااااایاااام 

 ایا ار  یم آرا  تر از ق ل. ٬ازدنش 
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آه اااااامم مرا بم ساااااامت خود  کشااااااید و ساااااا زم بم ساااااا زم ا  

تگزم داشت. دای گرم  از تا  م ای تزدیک گو  هایم 

 را شر کرد. 

 

 آزاد:بم م  ت ا  ک  خزان. 

 

آمراتم اما مالیم  پ   های . ااامم ا  را در ثاتیم ای از   ل 

با ل  زد مزربابن هم تا ااا م داد.بم  اااورت  خت   شاااد  و او 

 کم ت ونل ت ا  آشوبم داد ق  م را اتدی آرا  کرد. 

 

آزاد:اگم بزت می م آرو  با  ب اکر ایزم کم تمی وا  با ای  

.میدوتم    بم خودت  ااااااااااااادمم بزبن
گ
س و  التش کم همم اسااااااااااااات 

باااااااور ک  م  خییل بوشااااااااااااااات  از تو ٬االن خ ااااااااااااااا ااااااابن ه ااااااااااااااا   

بااام زبون خ ااااااااااااااا ااااتیم.ت ری کااام االن توی ش تو ااام و     از 

دار  از درون ٬آوردن  و شااااااااااات داری توی ش مزم ه ااااااااااات
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م زمو می ور  و خوتم رو بم جو  میار .اما خ ااااااااااااااا اتوت و 

 خودخوری االن برامون را  چار  تو ت. 

 

 اااااااارهاااااااای برساااااااااااااااااااااا  بزااااااات قو  میاااااااد  از دلیااااااال تاااااااک تاااااااک  

ن رو ٬همراهممشدرمیاااااااارنم.م    م ااااااات می زم تاااااااا همااااااام چت 

مم دلیاااااال تمااااااا  ای  ب زمیم.و ق ااااااااااااااام می ور  کاااااام اگاااااام ب ز

ی باااشاااااااااااااااام کاام تمی وایم بز  ت ر کزیم  ن  ااارهااا  همون چت 

و بیچار    می زم.تو تبط  خود  دمار از روزاار  در میار 

 آرو  با  و بم م  اخمماد ک  باشم؟

 

خ ااااااااااااااا اااااتی   کاااام مثاااال یااااک م کرد  بودتااااد.  را هااااا   آرام

ن در وجود  ت ر  می شااااااااااااااایاااد  ااااال دیگر  هیوالی خشااااااااااااااامگی 

د. ش با او بود.با اتاااطراب و خودخوری کم تروک  کرد  بو 

تمیموان ااااااااااااااامم  اری از شو  بتک .باید بم خود    آمد .باید 

دسااااااااااااااات   جز اتد  و هرچم زودتر هر اید  ای کم در ذه  

 داشمم را خمیل می رد . 

 .  1804



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

 

ن برد  و با خت     ای بود کم شی بم نشاتم ی تایید باال و پایی 

 شدن بم چشم ها   گ مم: 

 

یم بزوتم ای میا  آموزشاا اهت.هرجوری شااد  باید _تردا بم 

برای چزد دقیبم گوشر برسا  رو گت  بیار  و چ   کزم.باید 

 شمار  اون زن رو از گوشو  بردار . 

 

ان و اون زن هیا     اگم تما   دس ها  غ ط از آب دربی

تداشمم باشم باز  باید یم ت ر باشم کم  رب  بم اون ماجراها 

ن رو  باها  درمیون بذار  و  اااااااااااااد در  ااااااااااااد برساااااااااااااا  همم چت 

 شمار  ی اون یم ت ر توی گوشوشم. 

 

ن یش از دساااااااااات ها   از  در جوابم ل  زدی زد و با برداشاااااااااای 

 روی بازونم اتگشااااااااااااااامان  را بم کر  ای از موهایم کم آزاداتم

 روی شاتم ا  رن مم بود کشید و گ ت: 
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آزاد:باشاام.تردا هرجوری کم شااد   م ت می زم بموبن گوشر 

.تگران ت ا .   برسا  رو برداری و چ   ک ن

 

ت س خمیف  کشاااااااااااید  و با تارا    ش  را روی شااااااااااااتم ا  کج 

 کرد  و ت اه  کرد . 

 

_ب  شاااااااااااااااید کم امشااااااااااااااا  اوتطور کم برتامم رنزی کرد  بود  

  کم موتوع تراز االتم برسا ... ش داری اگم شو  ترتت.او 

. از دسمم تارا ت با  شر

 

 ابروها   بم زن اب  خزدید گ مم و او همزمان با باال 
ن  اتداخی 

و با   بم کردن بازوهای مرداتم ا  دور بدتم در یک ل صم 

 مرا بم آغوش  کشید و ق  م را از تویدن اتداخت. 

با کشاااااااااایدن ت س ل  ها   را بم موهایم چ اااااااااا اتد و همرا  

 خمیف  گ ت: 

 .  1806



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

 

ن کم بموتم کزار تو باشااااااااااااااام و از تزدیک بم  آزاد:برای م  همی 

خوشااااااااااا  ت ت ا  کزم  اتیم.وق   تو ایزطور بزم چشااااااااااام های 

 تزدیش دیگم هیا ات اق  توی ای  دتیا تمیموتم تارا مم کزم. 

 

ن بار  م ااااااااااااخ و تاباور از غرا شاااااااااااادن در آغوشر کم برای اولی 

ا ا  اااس می رد  چشااام هایم را . اامم بود ایزطور گرما   ر 

اساااااااااااااا  با و ش  را بم ساااااااااااااا زم ا  چ اااااااااااااا اتد .خطر خو  ل 

 شیچیدن در مشامم رنم هایم را شر کرد. 

 

چبدر ای  آغو  برایم آرام  داشاااااااااااااااات.چبدر در   ااااااااااااااااار 

بازوها   ا  اااااااااااااااس امزیت داشاااااااااااااامم.درساااااااااااااات ات ار کم ای  

ی  آغو  مرا از دتیا و تما  آد  های سیا  و س ید و خاک ت 

 ا  جدا می رد. 

 

 .  1807



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

ن در  و در همان ل صم بود کم تزمید  پس از ساااااا  ها زی ااااای 

بک ر یم کم هیا گوشااااااااااااااام ای از آن مم  ش بم  آغو  دتیای

 ا  را ٬م  تبود
گ
شاتجااا  توان اااااااااااااااماام بود  تبطاام ی ام  زتاادی

شیدا کزم.تبطم ی ام ن کم مرا از تما  ترس ها و تگرابن هایم 

 ام  آغو  او بود. در امان تگم میداشت.و آن تبطم ی 

 خاتم ی ام  م ... 

 

 ۳۲۰#پارت_ 

 

 

ن بم  اااااااابح روز ب د با وجود آت م از ق  ل برتامم ای برای رتی 

ن ایز م امروز تییل قرار بود  آموزشااااااا ا  تداشااااااامم اما با دان ااااااای 

پس از گذشاات یک ه مم مرخ اا شاتجا  ش  الس ها   

 ارصن شاااااود زودتر از هموشااااام ل اس هایم را شوشاااااید  و رایه 

 موزش ا  شد . آ
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آزاد هم زودتر از م  رایه آموزشااااااااااااااا ا  ٬کبش برتامم ق  یمان

وری  شاااااااااااااااد  بود تا  بمواتد بم بزاتم ی اتجا  یک شی  ار رصن

برسا  را بم م ل  ارشان ب شاتد و در آموزش ا  تگز  دارد 

 تا زمابن کم م  بمواتم خود  را برساتم. 

 

ای برسااااااااااااااااا  بااا تمااا  وجود خزمم را برای ش درآوردن از  ااارهاا

 د از آت م تزمید  ب٬جز  کرد  بود .ب د از ات اقات د شااااا 

ت    همراه  را بر اساااااااس تارنااااخ تولد م  بود  برسااااااا  رمز 

اتم اب کرد  اساات     برای یک ثاتیم تموان مم بود  پ   

 روی هم بگذار . 

 

    باااااااا وجود آت ااااااام بااااااام آزاد قو  داد  بود  خود  را باااااااا 

امااا باام م و ایز اام پااا   را ٬مخودخوری هااایم تااابود تمی ز

ون گذاشمم بود خود  را تززا غرا دتیای  در  از در خاتم ا  بت 

اتکار آزاردهزد  ای شیدا کرد  بود  کم بک ر ماتم ت س را از 

 رنم هایم میدزدیدتد. 
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گ
دساااات خود  تبود.برسااااا  جوری مرا بم مرز جزون و دیواتش

ون کشااااتد  بود کم تمیموان ااامم ت ر رتمارها   را ا ز ش  بت 

کزم.هرچبدر کم زمان بوشت  میگذشت و هرچبدر کم بوشت  

سااااااااید  کم راز پشاااااااات  موشاااااااازاخمم  بوشاااااااات   بم ای  تایجم مت 

 شرد  ی ای  ماجرا بزرگ تر از ای   را ها بود. 

 

در ابمدای ماجرا  دساااااااام ای  بود کم شاااااااااید برسااااااااا  تززا یک 

ن و بازی کر  دن آد  دورو و دو بزم زن اساااااااات کم از دروغ گ ی 

د.امااا  اااال دیگر آن  اادس  بااا روح و روان آد  هااا لااذت میتک

بود و جا   را بم اتکار ترساااااااازا   ساااااااااد  و خو  ب زاتم رتمم

 . تری داد  بود 

 

رتمارهای برساااااااااااااا  تمیموان اااااااااااااازد یک دلیل سااااااااااااااد  و شو  پا 

اتماد  داشااااااااااااااامم باشااااااااااااااازد.ایز م همزمان با اذیت کردن م  در 

ن ٬پدر ٬تال  بود تا وتاااا یت تییل خاتم و  ل خاتواد  را  مزی 
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بزم برنزد نشااااااااااان میداد کم ق ااااااااااد و توت شااااااااااو  کم در م ز 

ن تر  شب ااامم ا  مزر و مو  شاااد  بود ترسااازا  تر و سااازمگی 

از ای   را ها بود.و م  باید هرچم زودتر از ای  ق ااااااااااااااااد و 

 توت شدر  آورد  شو  از آت م بم تییل آسی ک برسد. 

 

گر رو بااام پاااایاااان بااام آموزشااااااااااااااا اااا  کااام رسااااااااااااااایاااد   الس تییل دی

د از  الس زبااان  بااایااد خود  را باام بود.میاادان ااااااااااااااامم کاام ب اا

کاااات آموزشااااااااااااااا ااااا  آزا سااااااااااااااااااااتااااد تااااا در  الس شیاااااتوی  شر د مت 

ن  تر ت بود تا بمواتم بم بزاتم  ن هم برای م  بزت  کزد.همی 

 ی دیدن آزاد همرا  او بم آموزش ا  برو . 

 

م تا زمابن کم  الساااااااااااا  بم پایان برسااااااااااااد در دتت  آموزشاااااااااااا ا  ب

 یک لیوان چای توشااااااااید  و همزمابن کم بم٬اتمصار نشاااااااا اااااااامم

ارصی باام گااپ و گ ات مشااااااااااااااا و  آزاد شیااا  میااداد  بااا خاااتم تاا

 شد . 
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شاتجا  ب د از گذشاات  دود پاتزد  دقیبم شیچیدن  اادای 

 ختک از آن داد کاام اتمصااار  باام 
شزتااد  ا  در تضاااااااااااااااااای دتت 

 پایان رسید  است. 

 

ر آساااااااااااااااماتم ی ورودی در ش  را باال گرتمم و ت اه  کرد .د

بمواتم و بااا ل  زااد ت اااهم می رد.شو  از آت اام ا  اااااااااااااااماااد  بود 

جواب ساااالم  را بدهم بم ساااممم دوند و با ا  ااامادن پشااات 

  زدیل ا  دست ها   را دور بدتم   بم کرد و گ ت: 

 

 تییل:قربوتت بر  ت ر کرد  امروز تمیای آموزش ا . 

 

ن دساااااااااامم ر  وی دساااااااااات در جوا.  ل  زدی زد  و با گذاشاااااااااای 

خاااتااد  و ت اااه  هااا   ش  را اتاادی باام ساااااااااااااااماات خباا  چر 

 کرد . 

 

؟ الست خوب بود؟ _آر  ویل  ت میمم خوض شد.خوبک
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دسااااااااات ها   را از دور شااااااااااتم هایم باز کرد و با دو قد  آرا  

ن جواب داد:    زدیل ا  را دور زد و با ت یم زدن بم ل م ی مت 

 

ساااا تا ل شاااد  یکم دور موتد  بود  از  ال ٬تییل:آر  خوب بود

 بم  الس شیاتو .ای  اسااااااااااماد  .االتم باید خودمو برسااااااااااوتمبود 

 جدید  هم اتبدر س مگت  و بد خزبم کم تگو. 

 

 مم ج  ت اه  کرد  و ابروهایم را باال اتداخمم. 

 

 _اسماد جدید ؟مگم برسا  اسماد شیاتوت تو ت؟

 

 خزدید و شی بم نشاتم ی م ال ت تکان داد. 
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کم م  تمیمون ااااااامم ض شاااااااد .از اوتجاب   تییل:تم اساااااااماد  خو 

 کزار برساااااااامم درسااااااات   اااااااابک روی  ال 
سااااااام تمرکز کزم وق  

دیگم مجبور شاااادیم اسااااماد  رو خوض کزیم.البمم باز  وقماب  

کم خوتم ه اااااااااایم برساااااااااا  باها  تمرن  می زم ها اما خ  تو 

 آموزش ا  اسماد  یش دیگم است. 

 

  کوتاااایه بااام همزماااان باااا بااام زباااان آوردن آخرن    ماااات  ت اااا

 امم داد: ساخت مجر ا  اتداخت و سپس  اد

 

ایااااد را  بی مم بر  کاااام باااام موقع باااام  الس تییل:االتم دیگاااام باااا

؟  برسم.تو با م   اری تداری آبجک

 

ن کی م از جا ب زد شد .   ت س خمیف  کشید  و با برداشی 

 

 .مزم باهات میا . _چرا ات اقا  ار دار 
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ت اهم کزد و شرساااااااااااااااشاااااااااااااااگراتم ایا ار توبت او بود تا با ت ج  

 را باال بزدازد.  ابروها  

 

؟تییل:تو دیگم کجا   میای آبجک

 

ن دساااااااامم روی  بزد کی م را روی دوشاااااااام اتداخمم و با گذاشاااااااای 

ن جااادا شاااااااااااااااود و  باااازوی  همااااتطور کااام وادار  می رد  از مت 

 قد  بم سمت در بردارد پاسخ داد : 

 

 _می وا  بیا  آزاد رو ببیزم.باها   ار دار . 

 

یطز   کم تززا خا  خود  بود چشااااااام ها   را برایم شااااااا با 

ن برد.  رنز کرد و ابروها    را با رنمیم م زادار باال و پایی 
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تییل:اووووو  باااااااارنکال خزان خااااااااتم.دیگااااااام     قاااااااایم  هم 

.آترن  خوشم اومد.   تمی  ن

 

 ۳۲۱#پارت_ 

 

 

 

چشااااااااااااااام هااایم را برا   چرخاااتااد  و هماااتطور کاام باام زور باام 

   میداد  گ مم: سمت در خروسک ه 

 

 . _را  بی ت بچم.اتبدر ش بم ش م  تذار 

 

 خزدید و ب
گ
ا باال بردن دساات ها   بم ساامت سااب  با لودی

 گ ت: 
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تییل:خاادایااا مااا کاام ب یاال تو اااااااااااااااایم.ای  خواهر مااارو خاااق اات 

 هم از آسمون بزداز روی ش جزاب ابمکار 
گ
ب ت  ک .یم سزش

ت  و ما یم خروش بی میم.   کم ب کم بیاد بگت 

 

با وجود آت م خود  هم از  را ها   خزد  ا  گرتمم بود 

ن ت ایه بم خاتم تارصی کم از خزد  آیه کشاااید  و  با اتداخی 

 شت شد  بود شی تکان داد  و خدا ات ن کرد . 

 

دقیبم ای ب د بم ات اا تییل از آموزشاااااا ا  خارز شاااااادیم و بم 

سااااااااامت ماشااااااااای ن کم گوشااااااااام ی خیابان پار  شاااااااااد  بود قد  

ن  اااامال تو بود و مشااااااااااااااا   بود کااام تااااز  برداشااااااااااااااام م.مااااشااااااااااااااای 

 خرنداری شد  است. 

 

 مم ج  بم تییل ت ا  کرد  و شرسید : 

 

ن خرندی؟م ار  باشم؟  _ماشی 
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د جواب داد:  ن ن را مت   خزدید و هماتطور کم دزدگت  ماشی 

 

 تییل:خود  کم ت رند .هدیم ی تولد  از کرا برسامم. 

 

ن تاااباااوراتاام ابروهااایم را باااال داد  و مجااد دا ت ااایه باام ماااشااااااااااااااای 

مزماااابن تولاااد تییل اری می رد کااام اتاااداخمم.خجااا !پس هم  ااا

خراب شاااااااااااااااود و هم برا   هدیم ی گران قیمت می رند.مار 

 خو  خط و خا . 

 

ن شو  بم خود   با  دای تییل کم میگ ت زودتر سوار ماشی 

آمد .ت س خمیف  کشاااااااااااااااید  و همزمان با تکان دادن ش  بم 

ن را  باز کرد  و سااااااااوار شااااااااد .کویل  نشاااااااااتم ی تایید در ماشاااااااای 

ن را روشاااا  کرد و با در ٬ت شااااید کم تییل هم سااااوار شااااد ماشاااای 

 آوردن  از پار  با شخت بم را  اتماد. 
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 _ ا  مادرت بزت  ؟

 

پس از دقیبم ای ساااااااااااااا وت شرسااااااااااااااید  و تییل هماتطور کم بم 

 روبرو خت   شد  بود آه مم شی تکان داد. 

 

  . تییل:خداروش ر خییل بزت  .تگران ت ا

 

م اااااااااات  ل  هایم را جمع کرد  و درسااااااااااات مثل او ت اهم را بم 

ن تبود .شااااااااااااااید تززا اتدی برای  روبرونمان دوخمم.تگران مزی 

 . ن  بد شدن  ال  خذاب وجدان داشمم.تبط همی 

 

تییل:خااااا ...تو ت رن  ک  خزان خااااااتم.رابطااااام ت باااااا آقاااااای 

ن خوبم؟  ابمکار چطور شو  مت  ؟همم چت 

 

 تداخمم.   و شاتم هایم را باال ادر جوا.  ل  زد کوچش زد
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ن خوبم.خدار  وشااااااا ر خوب با همدیگم کزار میایم و _همم چت 

 رابطم مون هرروز بزت  موشم. 

 

خزدید و برای ل صم ای ت اه  را بم سااااااااااااااممم چرخاتد شو  

ن دیگری را .شاااااااازود و شاساااااااایمم  از آت م  اااااااادای بوا ماشاااااااای 

ای کم  ت اه  را بم روبرو برگرداتد.زنرل  ت یسااار تثار راتزد 

 گ ت: با شخت از کزارمان س بت گرتت کرد و ب د  

 

ن  ن خوباااام.ات اااااقااااا همی  تییل:خاااا  خااااداروشااااااااااااااا ر کاااام هماااام چت 

د شااااااا  داشااااااامم بم برساااااااا  میگ مم کم چبدر خوشااااااا الم کم 

آزاد اوماااد  توی زتااادگیااات و  اااالااات رو بزت  کرد . واسااااااااااااااام 

ا چبدر بزت  شد .   ه ت کم رو یم ت اخت 

 

و با ل  زدی م ااازویع ش   گوشااام ی ل م را بم دتدان گرتمم

هزم آتبدر درگت  موتااااااوع دیگری بود کان داد .در واقع ذرا ت
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کم تمیموان ااااااامم روی  را های تییل تمرکز کزم.ای  بود کم 

 بک آت م جوابک بم  را ها   بدهم بک مبدمم شرسید : 

 

 _تییل؟تو گ مم بودی برسا  ممولد دی ماهم؟

 

ا  داشااااات.تورا ساااااوالم ت ا  مم ج  و شرساااااشاااااگر  را بم دت 

 و گ ت:  ت تکان داد ش  را بم نشاتم ی م ال 

 

 برسا  شزرنور ماهیم.چطور؟٬تییل:م  گ مم بود ؟تم آبجک 

 

پاساااا   یش از گونزم های ا ممایل کم در ذهزم ردی  کرد  

بود  را خط زد.پس رمز ت  ا  تمیموان ت مم  ش بم تارنااااخ 

 تولد خود  باشد. 

 

 .  1821



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

. س می زم ق ال بزم گ مااام بودی یااام ت ر دیگااام هم  _هیجر

   تمیاد ی.   دی ماهیم ویل یادبم جز م

 

ن را  د تا پ ت  ماشاااااااای  خزدید و هماتطور کم دسااااااااا  را ج و میتک

 روش  کزد جواب داد: 

 

تییل:تااااام آبجک ا ممااااااال از یااااام ت ر دیگااااام شاااااااااااااااایااااادی.چون تو 

.خیالت  خاتواد  ی ما تبط یم دی مایه وجود دار  اوتم توب 

 ت ت. 

 

  و ساااااااااااااااپس دیگر ساااااااااااااااوایل نرلااا  زمزمااام کرد"آهاااان" آرا  ز 

سااااااااااااااایااااااد .در وا قع دیگر ساااااااااااااااوایل برای شرسااااااااااااااایاااااادن وجود تتر

 تداشت.جواب تما  سوا  هایم را گرتمم بود . 

 و  اال دیگر     ذر  ای تردید برایم باق  تماتد  بود. 
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 ۳۲۲#پارت_ 

 

 

ن و ٬سااااااااااااااااااخ   ب ااد پس از ت ماال کردن یااک تراتیااک سااااااااااااااازگی 

اد رساااایدیم.تییل با وسااااواس کوالبن شاتجا  بم آموزشاااا ا  آز 

ن را در گوشاااااام ای خ وت از خیابان پار  کرد و  . اااااایار ماشاااااای 

 سپس هردو م ت  ورودی آموزش ا  را در شو  گرتمیم. 

 

مایسااااااااااااار کم ظاهرا ٬با قد  گذاشاااااااااااااازمان بم داخل آموزشااااااااااااا ا 

ارت اط خوبک با تییل داشاااااااااات  اااااااااامیماتم از جا ب زد شاااااااااد و با 

مرا بم خزوان خواهر  و  و ا وا  شرش کرد.تییل تییل ساااااال 

ن دوسااات تزدیِک آزاد  م رقن کرد و مایسااار کم ات ار مرا از اولی 

مالقاب  کم یش دو ما  شو  داشاااااااااایم هزوز بم خاکر داشااااااااامم 

باشااااد با ل  زد جمع و جوری سااااال  کرد و اظزار خوشاااا     

سااااااااااااااایاااااد چزااااادان از دیااااادن م   کرد.هرچزاااااد کااااام بااااام تصر تمت 

 خوش ا  شد  باشد. 
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  مکاااالمااام شااااااااااااااااااان بااام پاااایاااان کوتاااا  شاتجااااپس از  ااااااااااااااا ب    

و  از آت م خدا ات ن کزیم تییل شرساااااااااااااااید کم آیا رساااااااااااااااید.ش

ن ایز م چزد  برساااا  ش  السااا   ضاااور دارد؟و مایسااار با گ ی 

دقیبم شو  او را در دتت  آزاد دید  اساااااااااااااااات ما را رایه ک بم 

 دو  کرد. 

 

بم ات اا ی دیگر پ م ها را پشااااااااات ش گذاشاااااااااایم و م ااااااااامبیما 

هر   آزاد را در شو  گرتمیم.از پشاااااات در . اااااامم یم اااااات  دتت  

اتاق  کم در ک بم ی دو  وجود داشاات  اادای دلزواز سااازی 

ساااااااااااااید کم بک اخمیار ل  زد روی ل  های م     بم گو  مت 

نشاااااااااتد. اال کم دیگر خود  هم میموان اااااااامم دیگر  م و بو  

سااااااز بم دسااااات بگت   شاااااایدن ای   اااااداها  راااااب  روی دلم 

 باق  تمیگذاشت. 
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موق  شااادتد.تییل قد  هایمان پشااات در تیمم باز اتاا آزاد م

ج وتر از م  شززاااابن بااام داخااال اتااااا ش  کشااااااااااااااایاااد و پس از 

ن گ ت: ٬ل صم ای کوتا  دید زدن  با خزد  ای شیطزت آمت 

 

 تییل:مزمون تمی واید آقایون؟

 

و باام دت ااا  ای   رت  در را  ااامال باااز کرد و اجاااز  داد تاا م  

 تاا را ببیزم. هم بمواتم داخل ا

 

ن ا   ااااااماد  بودتد و مشاااااا و  چک آزاد و برسااااااا  کم پشاااااات مت 

کردن یک دتت  قطور و بزرگ بودتد با شااااااایدن  اااااادای تییل 

تورا ششااااااااااااااااان را باااال گرتمزاد و ت اااهشااااااااااااااااان را باام سااااااااااااااامات ماا 

 چرخاتدتد. 

 

ت ا  آزاد در همان وه م ی او  روی  ااااورت م  نشاااا اااات و 

ن ن کم روی ل  ها   شااااکل گر  تت ل  های مرا ل  زد شاااات 
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ج وتر گذاشاااااااااامم و همرا  با هم بم خزدیدن وا داشاااااااااات.قد  

ن  را دور زد و با  تکان دادن ش  آه اااامم سااااال  کرد .تورا مت 

ن چزد قد  ب زد بم ساامت م  آمد و مباب م ا  ااماد و  برداشاای 

 با دادِن ت ا  درخشان  بم چشم هایم ل  زد: 

 

 آزاد:خو  اومدی خاتم بزاور. 

 

کزم و جوابک بم خوشاااااامدگوب  واتم دهان باز  شو  از آت م بم

ا  بدهم ت اهم ثابت ماتد روی برساااااااا  کم  اال داشااااااات بم 

ساامت ما قد  برمیداشاات.ت اه  بم جای آت م ساامت تییل 

 باشد م مبیما روی  ورت م  بود. 

 

تاااخودآ ااا  ابروهااایم را در هم کشااااااااااااااایااد  و باام آزاد تزدیااک تر 

داشااااامم شاااااد  باشاااااد شاااااد .ات ار کم مموجم اتکاری کم در ش 

ی زد و ساااااااپ ن س با رد شااااااادن از کزار  بم توشااااااا زد تم ااااااا رآمت 

 سمت تییل رتت و کزار او ا  ماد. 
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 برسا :سال  قربوتت بر .چبدر دیر کردی. 

 

تییل  التم آیه کشااااااااااااااید و بک توجم بم  ضااااااااااااااور م  و آزاد در 

 خود  را در آغو  برسا  رها کرد و غر زد: 
گ
 اتاا با خ مش

 

.یک ساخت پشت ن رو  اا کرد ب دا تییل:تراتیک دهزمو 

 دار  تراتیک م ط
گ
ل شااااااااااادیم.هم خوابم میاد هم از خ ااااااااااامش

 میمت  .االتم باید بر  ش  الس ای  یارو ات یم. 

 

برسا  در جواب غر زدن های تییل آرا  خزدید و شایل کم از 

روی موها   اتماد  بود را مجددا روی ش  گذاشت شو  

 از آت م بگوند: 
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بزاات بااد .اسااااااااااااااامااادت هزوز  ر یاام ختک خوببرسااااااااااااااااا :پس بااذا

.اگم تا د  دقیبم ی دیگم تیاد  السااااااااااااااات تیومد  آموزشااااااااااااااا ا 

 کا ل موشم و میموبن بری خوتم. 

 

چشم های تییل در ثاتیم ای با شایدن ای   را برا زدتد و 

بچم   روی ل  ها   شکل گرتت.مثل یک دخت 
گ
ل  زد بزری

ن  ن شرند و سپس با گرتی    ورت برسا  ی ذوا زد  باال و پایی 

 میان دست ها   گ ت: 

 

ی.   تییل:آت م  قربون تو بر  کم هموشم خو  ختک

 

و ب د بم دت ا  ای   رت  ت اه  را بم ساااااااامت م  چرخاتد 

 و شوت ک  اتم ادامم داد: 

 

تییل:هروقت خواسااا   شاااوهر ک ن یم شاااوهر مثل برسااااِ  م  

 شیدا ک  آبجک خزان.هموشم خوش ا  تگزت میدار . 
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نشاااااااااااااااد  ت  تم تززا باخ  خزدیدتماما  ر ٬چراتمیدان ااااااااااااااامم 

ب کم  الم را بد کرد.بک اخمیار چزر  در هم کشاااااااااااااااید  و ت ا  

 التاااااام ای بااااااا آزاد رد و بااااااد  کرد .    ت ر کردن باااااام ای  

 ا  
گ
موتاااااااااااااااوع کاام یااک روزی یااک آد  مثاال برسااااااااااااااااا  در زتادی

  ضور داشمم باشد  الم را بد می رد. 

 

ن تاگزابن ا  شد  باشد آزاد ات ار کم مموجم دلیل خ  ک شد

زد و اتدی بم م  تزدیک تر شاااااااااااااااد.دساااااااااااااااا  را  ل  زد کوچش

ن چاتم ا  روی  آه ااااااااااامم پشااااااااااات  مر  قرار داد و با گذاشااااااااااای 

 ششاتم ا  با  دای آرا  تزدیک گوشم تجوا کرد: 

 

آزاد:خ ااااااااااااااا ک نشاااااااااااااااو.بزت قو  مید  کیسااااااااااااااا بم جز م  قرار 

 تو ت وارد زتدگیت شم. 

 

 ۳۲۳#پارت_ 

 .  1829



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

 

 

 

شتاش وجود  ای آرام  در با شاااااایدن  اااااد س خوبک کم 

 و  اااا  باااد  را 
گ
موز زد بااااخااا  شااااااااااااااااااد تاااا در ثااااتیااام ای  التش

ترامو  کزم.با ل  زد م وی ت اه  کرد  و آه اااااااااااامم شی 

ن برد .در جوابم پ   ها   را بم نشااااااتم ی خوب  باال و پایی 

ن باز و . اااااااااااامم کرد و ب د دسااااااااااااا  را آرا  روی  بودن همم چت 

  مر   رکت داد. 

 

.آرا شاااااام یکم پ   شااااااد  یل:م  یم ش مت   تا دساااااایت اشااااااوب 

 می وا  درسا  کزم.آبجک خزان تو همیزجاب  دیگم؟

 

شایدن دوبار  ی  دای تییل وادار  کرد تا ت اهم را از چشم 

هااای آزاد بگت   و ش  را باام ساااااااااااااااما  بچرخاااتم.در جوا.  
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شی باام م زااای تاااییااد تکااان داد  و او بااا ل  زاادی خباا  گرد 

 ز شد. ل صم ای ب د از اتاا خار کرد و 

 

ن تییل ت ا  برساااااااااااااااا  در ثاتیم ای بم سااااااااااااااامت م  و آزاد ٬با رتی 

چرخید.برای ل صم ای با چزر  ای کم چزادان خرسااااااااااااااازاد بم 

سااااااید تا اااااا م ی اتدی کم میان م  و آزاد برقرار بود  تصر تمت 

را از تصر گذراتد و ساااااپس با ل  زدی م ااااازویع ج وتر آمد و 

 دوخت و گ ت:  اه  را بم  ورت م  مبابل مان ا  ماد.ت

 

برساااا :خ ... المون چطور  خزان خاتم؟ب د از شااا  تولد 

تییل مماسااااااااااا اتم دیگم ق ااااااااااامت نشاااااااااااد همدیگم رو ببیایم اما 

ند انشاهلل؟  هموشم از تراز و تییل جونای ا والمون بود .بزت 

 

بک آت م جوابک بم ساااوا  م ااا ر  ا  بدهم دتدان هایم را با 

اه  کرد . با کم سایید  و با ت رت ت  ر  روی ی دیگر 

بازنگر ماهری بود.مثال می واساااااااااااات مبابل آزاد   ظ ظاهر 
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کزااد و خود  را یااک آد  خوب نشاااااااااااااااااان دهااد.ک  ع هزوز 

تمیدان ااااااااااات کم م  مدت ها شو  چزر  ی کثی  و زشااااااااااات 

 ذات واقیع ا  را برای آزاد آشکار کرد  بود . 

 

رساااااا  کم روی ت اهم کم از گوشااااام ی چشااااام بم ت    همرا  ب

ن  ن را  ساااااااااااااااطح مت  خودتماااااب  می رد اتماااااد باااام ی  ااااار  هماااام چت 

ترامو  کرد .لاا  زنرنزم را باام دتاادان گرتمم و بااا چرخاااتاادن 

توری ت اهم بم ساااااامت آزاد جوری کم برسااااااا  مموجم نشااااااود 

د .  ن اشار  کرد  و دسا  را ترر  تام  وس بم سمت مت 

 

م طیل  بدون ایز م تیاز بم اشااااااااار  ی دو  داشاااااااامم باشااااااااد بک 

  را دت ا  کرد و با ثابت ماتدن ت اه  روی م ااااااااااات  اشاااااااااااار  ا

ت    همرا  برسااا  ات ار کم مموجم مزصور  شااد  باشااد ت س 

 خمیف  کشید و شی تکان داد. 
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ش  باید دست   جز اتد .اگر قرار بود بم گوشر برسا  دست 

ن  تر اات بود.خدا   دان اات کم اگر ای   شیدا کزم االن بزت 

ِی و کجا شاااانس دوبار  در از دسااات میداد  دیگر  تر ااات را 

د.  ن  خاتم ا  را مت 

 

ن از آزاد  ای  بود کم ت س کوتایه کشااااااااااید  و با تا اااااااااا م گرتی 

 ل  زد کوچش زد  و گ مم: 

 

 _باید بر  بم خاتم تارصی زتگ بزتم.زود برمیگرد . 

 

تبشم ای کم در ش داشمم را بک درتگ مموجم شد.در جوابم 

 دادن ش  گ ت: زد و همرا  با تکان ل  زد شررتگ تری 

 

 آزاد:باشم خونز .برو. 
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شو  از آت م از جمع دو ت ر  شااان تا اا م بگت   و قد  هایم 

را بم سااااااااااامت در شو  بتک  ت ا  کوتایه بم برساااااااااااا  اتداخمم و 

سااااااااپس چرخید  و بم ساااااااامت در برداشاااااااامم و ثاتیم ای ب د از 

 اتاا خارز شد . 

 

ون زدتم از اتااااا خاااتااد  تااا را تورا بااام اکراا چر ت اااهم ٬باااا بت 

 مکان مزاس ک برای شززان شدن شیدا کزم. 

درز باز یش از  الس های خایل توجزم را ج   کرد.بک م طیل 

ن بم داخل  الس در را تا  بم آن سمت دوند  و با قد  گذاشی 

تیمم . اااامم و با ا  اااامادن پشاااات در اتمصار کشااااید  تا آزاد بم 

 ارز کزد. بزاتم ای برسا  را از اتاق  خ

 

تم اتمصار  مدت زنادی کو  ت شاااااااااااااااید.پس از و خوشااااااااااااااا  ما

دقیبم ای هردو بم ات اا ی دیگر از دتت  خارز شااااااااااااااادتد و با 

م اااات  پ م ها را در شو  گرتمزد و ل صم ای ب د ٬هدایت آزاد

ن رتمزد و ک بم دو  را تر  کردتد.   از پ م ها پایی 
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ن شااااااااااد  در را باز کرد  و م ما کاتم از از رتماشااااااااااان کم مطمی 

ون  ز پ م ها دوخمم و زمابن کم  الس بت 
ن زد .ت اهم را بم پایی 

از ام  بودن اوتاااااااااااااااااع اکمیزان  اا اااااااااااااااال کرد  خجوالتم بم 

سااااااامت دتت  دوند  و خود  را بم داخل اتاا اتداخمم و در را 

 پشت ش  . مم. 

 

ون ترساااامادن ت س ساااازگی ن از رنم هایم ت اهم را  همرا  با بت 

ن چرخاتد .ثاب روی ت    همرا  ت ماتدن ت اهم سااااااااااااااامت مت 

 خودتماااااب  می رد خیااااالم را 
ن برساااااااااااااااااااا  کاااام هزوز هم روی مت 

را ت کرد.تورا قد  هایم را بم آن سااااااااااااامت ساااااااااااااوا داد  و با 

ن  گوشر را برداشاااااااااااامم و میان دساااااااااااات های ٬ا  اااااااااااامادن کزار مت 

 لرزاتم گرتمم . 

 

 ااااااااااا  م ی گوشر را روشااااااااااا  کرد  و با ش اتگشااااااااااات های تا 

ون برود دیگر امکان تد آرامم رمزی کم  اال  اشت از ذهزم بت 
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را وارد کرد .باز شاااادن ق ل  اااا  م بک اخمیار ت س را در رنم 

 هایم بم دا  اتداخت. 

 

مضاااااااطرباتم ت ایه بم در . ااااااامم ی اتاا اتداخمم و ساااااااپس بک 

م طیل وارد  ااا  م ی شیا  ها   شاااد .لو ااات تبرن ا خایل 

د.تززا شیا  ها   در ثاتیم ای باخ  گرد شدن چشم هایم ش

م شیا  ها شااان را تگم داشاامم بود تییل و مادر  بود ک ااابن ک

و بم جز ای  دو ت ر هیا تا  و شیا  دیگری در لو ااااااااات وجود 

 تداشت. 

 

 التم گوشااااام ی ل م را ااز گرتمم و با خارز شااااادن از  ااااا  م 

تک تک  اا  ات اجممایع ا  را بم ترتو  چک ٬ی شیا  ها

ن خا  دسااااااااااااامگت   ٬کرد   نشاااااااااااااد.دایرکت هایاما باز هم چت 

ایا اااااااااااااااماااااااگرام  تززااااااا از جاااااااتاااااا  کرتااااااداران یااااااا همکاااااااران  

بودتد.شیا  های وات اپ  هم  امال م مویل بودتد.در تایجم 

امیاادی باام جز چااک کردن لو اااااااااااااااات تماااس هااا   برایم باااق  

 تماتد  بود. 
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 ۳۲۴#پارت_ 

 

 

 

ای  بود کم پس از ثاتیم ای ت  ل  ااااااااااااااا  م ی وات ااااااااااااااااپ  را 

" Sن  را "س ها   شااااااااااد .دید. اااااااااامم و وارد لو اااااااااات تما

آشاازاب  کم در  اادر لو اات تماس های امروز  میدرخشااید 

 امید کوچش کم در د  داشمم را شررتگ تر کرد. 

 

تورا گوشر خود  را از کی م خااااارز کرد  و شااااااااااااااامااااار  ی زن 

چم ی  تاشااااااازاش کم هزوز اسااااااام  را تمیدان ااااااامم را وارد دتت 

تجاب  کم بر  ت  زم کرد .ت    برساااااااااااااااا  را دوبار  دقیبا هما

اشاااامم بود  قرار داد  و سااااپس مضااااطرباتم بم شاااامار  ای کم د

 ا  خودتماب  می رد خت   شد . 
 روی    م ی گوشر
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ن و مردد بااااا خود    زجااااار رتمم و در  برای ل صاااااب  تااااامطمی 

تزایت ت ااااااااااااااامیمم را گرتمم.ت س خمیف  کشاااااااااااااااید  و با لمس 

 کردن گونزم ی تماس گوشر را تزدیک گوشاااااااام تگم داشاااااااامم و 

 تا  دای آشزای زن جوابم را بدهد. اتمصار کشید  

 

ن چزد بوا آزاد شاتجا  اتمصار  بم پایان رسید  ب د از گذشی 

و  داب  کم شو  از ای  یک بار دیگر هم شاید  بودم  در 

 گوشم شیچید. 

 

 _الو؟

 

مضااااطرباتم تاخ  شاااا اااامم را بم دتدان گرتمم و تال  کرد  تا 

 الت  و بک  ااااااااااااااادا ترن   ااااااااااااااادای ت س هایم را در آرا  ترن 

 مم   تگم دار . 

 

 گرتت. 
گ
 س وتم کم  یم کوالبن شد  دای زن رتگ  التش
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؟الیل؟ بن ن  _الو چرا  را تمت 

 

تاخزم را خ ااااا ک تر از ق ل جوند  و  ماکان بم سااااا وتم ادامم 

داد .زن  التم و بک  و ااااااا م ت   رکیش داد و خواسااااااات تا 

پااایااان برساااااااااااااااااد ت    را قطع کزااد.امااا شو  از آت اام تماااس باام 

  دای زتاتم ی دیگری از آن سمت خط بم گوشم رسید. 

 

 _ساغر داری بم ی ت   میدی؟ی پشت خطم؟

 

شااااااااااااخک هایم در ثاتیم ای ت ا  شااااااااااادتد.باالخر  اسااااااااااام  را 

 تزمید  بود .پس اسم  ساغر بود. 

 

  دای خ  ک ا  مجددا در گوشم شیچید. 
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تام.  ن ول  _تمیادوتم کیاام بااابااا.یام دیووتاام ساااااااااااااااات کاام  را تمت 

 ک . 

 

ب د دوبار  ت یسر داد و شاتجا  تماس را بم پایان رساتد.با و 

قطع شاااااااااادن تماس ابروهایم را در هم کشااااااااااید  و گوشر را از 

گوشااااااام تا ااااااا م داد .پس اسااااااام  سااااااااغر بود.از کرز  را 

زدن  هم مشااااااااااااااا   بود کااااام آد  چزااااادان جاااااال ک بااااام تصر 

ساااید.اما ای  زن چم ارت ایط میموان ااات با برساااا  داشااام م تمت 

اسااااااام  هموشااااااام در لو ااااااات تماس های برساااااااا  باشاااااااد؟چرا 

بود؟چم ارت اط  مییم میانشان وجود داشت کم هر ل صم 

بااااخااا  موشاااااااااااااااااد باااا ی ااادیگر در تمااااس بااااشااااااااااااااازااد؟چطور بااایااد 

 می زمید ؟

 

 ااااااااادای تاگزابن باز شااااااااادن در اتاا بم ی  ار  تم ق  م را خایل 

کرد.تورا چرخیاااد  و مضاااااااااااااااطربااااتااام ت ااااهم را بااام سااااااااااااااامااات در 

  . چرخاتد
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ا  کم دساااااات بم ساااااا زم در چزارچوب در ا  اااااماد  دیدن برساااااا

بود و با ت ایه مشااااااااااااااا و اتم بر اتداز  می رد اتاااااااااااااااطرابم را دو 

 چزدان کرد... 

 

 ۳۲۵#پارت_ 

 

 

؟  برسا :تو ایزجا چیکار می  ن

 

شیچیدن  ااااااااااادا   در تضاااااااااااای اتاا آشاااااااااااکارا باخ  شااااااااااد کم 

دست و پایم را ام کزم.اتدی م  م  کرد  و سپس با  دای 

 داد : آرا  پاسخ 

 

 _اومد  دت ا  آزاد اما شیدا  ت رد . 
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ن ش  را اتدی روی شااااااااااتم کج کرد و با  مشااااااااا و  و تامطمی 

ج وتر کشاااااایدن قد  ها   آرا  آرا  بم م  تزدیک تر شاااااد و 

 در تزایت مباب م ا  ماد. 

 

خوب تو اااااااات بک اجاز  بری تو دتت  مدیر ٬برسااااااااا :آزاد پای زم

ای  رو بزت  بدوبن مدیری باید یم آموزشااااااااااااااا ا .تو کم خودت 

 مگم تم؟

 

در جوا.  توشاااا زدی زد  و درساااات مثل خود  دساااات بم 

 س زم ا  ماد . 

 

_برای اومدن توی اتاا مردی کم دوساااااااااااااااا  دار  باید از تو 

 اجاز  بگت  ؟

 

شوزخزدی شر از  ر  و تم ااااا ر گوشااااام ی ل  ها   را باال 

 برد.یک تای ابروها   را باال اتداخت و گ ت: 
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تت سااااااااااااابر  ااااااااااار  :مردی کم دوسااااااااااااا  دار ؟چبدر هم زود شورا

 کردی . 

 

 التم چشاااااااااام هایم را چرخاتد  و بزد کی م را روی شاااااااااااتم ا  

اتداخمم.دیگر  و ااااا م ی ا  ااااامادن و شااااااایدن مزخرتات  را 

 تداشمم. 

 

تت کرد  باشاااااااااااایم چم ت اشاااااااااااایم بم تو هیا رب   ااااااااااار _چم شورا

تم دو میتدار .یاد بگت  شت تو  ار خودت باشم.هرچزد ب ید 

 بموبن ای   ار رو اتجا  بدی. 

 

ای  را گ مم و ساااپس با ت ا  شر از غضااا ک کم ت ون   داد  از 

کزار  رد شااااااد  و قد  هایم را بم ساااااامت در سااااااوا داد .اما 

شو  از آت م پاهایم بم خروسک اتاا برسازد شاایدن  دا   

 از پشت ش وادار  کرد کم با  مم. 
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 برسا :خزان... 

 

از باالی ششاتم ٬ش  بم سمت خب  دناتا  ماد  و با چرخ

 ت اه  کرد . 

 

 قد  ج وتر گذاشت و شرسید: 

 

 برسا : الت خوبم؟

 

سوال  بک اخمیار ل  هایم را بم خزدیدن وا داشت.تموان مم 

 از آن تصاهر بم بک ت اوب  کزم. امال بم سااااااما  
دیگر بوشاااااات 

ن ت ا  تاباور  بم  ورت  گ مم:   چرخید  و با دوخی 
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ن ساااااااااااااااوایل رو از  م؟وبااا_ اااالم خ واق اااا روت موشااااااااااااااااام همچی 

ش؟برسااااااااااا  تو آخرن  آد  ه اااااااااا   کم توی ای  دتیا  ش  بتر

ن سوایل رو از م  داری.تمی زمم چطور میموبن  شرسیدن چزی 

؟  تا ای  اتداز  بک چشم و رو باشر

 

 کشاااااااااااااید و دهان باز کرد تا جوابک بم  را هایم 
ت س خمیف 

ا  آزاد شاااااود ک    جر بدهد اما شو  از آت م  اااااداب  از  ز

دساااااامم را بم نشاااااااتم ی ساااااا وت مباب   تگم داشاااااامم و ادامم 

 داد : 

 

_ویل خییل خوشااااااااااااااا ا  ت ا . الم خییل خوبم.    بزت  از 

هموشااااااااااااام  .و     ذر  ای مماسااااااااااااا  تو ااااااااااااامم اگم ای  باخ  

 تاامیدیت موشم. 

.اوز  میدوتم داری تما  تالشت رو می  ن تا م  رو اذیت ک ن

یل نشاااوتم دادی.اما میبی ن تولد تیتوی شااا  تالشااات رو هم 

ت بم سااااااااااااااازگ خورد . الم خییل خوبم و هرروز  بزت   کم تت 
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موشاااااااااام.ای  وسااااااااااط تبط تمیدوتم تو چم مرگمم کم داری ای  

بااام زودی از ایزم ش ٬باااازی هاااا رو درمیااااری.اماااا تگران ت اااا 

درمیااااار .اوتوقماااام کاااام تالقن تمااااا  ای  خو ن بااااازی هااااات رو 

 . شت خایل می زم

 

ا بم زبان آوردن آخرن  ق اااااااااامت جم م ا  چرخید  ان بهمزم

و بدون آت م تر ااااااااا   برای توتااااااااایح یا دتایع بم او بدهم بم 

سمت در قد  برداشمم.اما شو  از آت م شاتگشماتم بمواتزد 

دساااااامگت   را لمس کززد در بم ساااااامت داخل باز شااااااد و ت اهم 

ثابت روی آزاد و تییل کم در چزارچوب در ا  اااااااااااااااماد  بودتد 

 تد. ما

 

مضاااااااااااااااطرب از ایز اام م ااادا تییل از پشاااااااااااااااات در  را هااایم را 

شاااید  باشااد چزر  در هم کشااید  و بم آزاد کم  یم خب  تر 

از او ا  ماد  بود ت ا  کرد .در جواب ت اهم آه مم ش  را 

ن برد و با ایزکار   بم نشاااتم ی مرت  بودن اوتاااع باال و پایی 

 خیالم را اتدی آسود  کرد. 
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 ۳۲۶_ #پارت

 

 

تییل:ب  شاااااااید  ار  اتبدر کو  کشاااااااید.اومد  خط چشاااااااممو 

درساااات کزم زد  بدتر خرا.  کرد .مجبور شااااد  دو ساااااخت 

 برای پا  کردن و دوبار  کشیدن  وقت بذار . 

 

تییل هماتطور کم قد  ها   را بم داخل اتاا می شاااااااااااااااید با 

خزد  ای کوچک گ ت و ب د از کزار م  رد شاااد و بم سااامت 

با   بم کردن دسااااااااااااا  دور  ااااااااااااماد و ر او ا برسااااااااااااا  رتت.کزا

 بازوی  ادامم داد: 

 

تییل:خاا ؟چوشاااااااااااااااااد آقااای  ااامکااار؟ای  اساااااااااااااااماااد مااا اومااد  یااا 

 میموتیم برنم خوتم؟
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برساااااااا  در جوا.  ل  زد کوچش زد و شی بم م زای مث ت 

 تکان داد. 

 

برساااااااااااا :اسااااااااااامادت امروز تمیاد خونز .مزم امروز دیگم  الش 

زاد جااااان دیگااام باااا م  م اگاااام آتااام.البمااامیموتیم برنم خو ٬تاااادار 

  اری تداشمم باشم. 

 

و بااام دت اااا   رت  ت ااااه  را بااام آزاد دوخااات تاااا تااااییااد  را 

د.آزاد هم در جواب قد  ج و گذاشاات و با ا  اامادن در  بگت 

 کزار م  پاسخ داد: 

 

.برو  آزاد:اگم  الس دیگم ای تداری پس دلییل هم تدار  بموبن

 خوتم. 
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  را رها کرد و قد  وی برسااااااااااا ا  باز تییل ذوا زد  و خوشاااااااااا

تا  م گرتت تا شال  را روی موها   مرت  کزد.هماتطور 

ن شاااااا   رنر  روی موها   بود  کم درگت  ثابت تگم داشااااای 

ت اه  برای ل صم ای بم سااااااااااااااامت خب  چرخید و چشااااااااااااااام 

ن بود ثابت  ها   روی گوشر برسااااااااااااااااا  کم هزوز هم روی مت 

 ماتدتد. 

 و گ ت:  از  کرد برسا  تشزنشگراتم پشت چشیم برای 

 

تییل:باااااااز کاااااام ت  زاااااات رو ایزور اوتور جااااااا گااااااذاشااااااااااااااا   آقااااااای 

 تراموشکار. 

 

برساااااااااااااااااا  مم جاا  ش چرخاااتااد و م ااااااااااااااات  ت ااا  تییل را دت ااا  

کرد. الت چزر  ا  آشکارا ت یت  کرد زمابن کم چشم ها   

ن قاااد   مموجااام ت    همراه  شاااااااااااااااااادتاااد.تورا بااام سااااااااااااااامااات مت 

ن گوشر  وشاااااااا  کرد و  اااااااا  م ا  را ر برداشاااااااات و با برداشاااااااای 

  کرد و ل صاام ای ب ااد ات ااار کاام خیااال  را ات شااااااااااااااااد  چ 
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باشاااااااااااااااد ل  زد م ااااااااااااااازویع زد و مجددا بم سااااااااااااااامت تییل قد  

 برداشت. 

 

برساااااااااااا :خوب شاااااااااااد مموجز  شااااااااااادی خونز .خود  کم پا  

 ترامو  کرد  بود . 

 

تییل در جواب خزدید و دسااااااااااااااات ها   دوبار  رتمزد تا دور 

 ش  بازوی برسااااا    بم شااااوتد.ب
گ
ی را روی شاااااتم ا خ اااامش

 برسا  گذاشت و غر زد: 

 

 تییل:برنم دیگم.خییل خ مم   ب دا. 

 

 رت  تایید بک چون و چرای برسا  را بم دت ا  داشت.کویل 

ت شااااید کم هردو از م  و آزاد خدا ات ن کردتد و دقیبم ای 

 ب د با خارز شدن از اتاا ما دو ت ر را تززا گذاشازد. 
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یم ای بم ساااااااااامت آزاد در ثات ت ا  م  و ٬اابا خروجشااااااااااان از ات

ی دیگر چرخید.تورا قد  بم سااااااااااااما  برداشاااااااااااامم و مباب   

ا  ااااماد  و شو  از آت م تر اااات شرساااایدن سااااوایل را شیدا کزد 

 هیجان زد  گ مم: 

 

 _شیدا  کرد  آزاد.شمار  دخت   رو برداشمم.اسم  ساغر . 

 

 هیجان زد  تر از م  شرسید: 

 

ن دیگم ا ایز م ب زیم؟مثال  ی هم درمورد آزاد:تون اااااااا   چت 

چم ارت ایط بیاشاااون وجود دار ؟تون ااا   شیا  ها  رو چک 

؟  ک ن
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تاامیداتم آیه کشاااااااااااااید  و شی بم نشااااااااااااااتم ی م ال ت تکان 

 داد . 

 

_تم تمون اااااامم.گوشااااااو  رو  امال پا  تگم میدار .    اساااااام 

 دخت   رو هم وق   بز  زتگ زد  شانیس تزمید . 

 

رتت و  ی بم ت ر ترو برای ل صم ا ل  ها   را جمع کرد و 

ب د ات ار کم اید  ای بم ذها  رسااید  باشااد مجددا ت اه  

 را بم چشماتم دوخت و گ ت: 

 

جوهای برسا  همیزجاست.بیا چک  آزاد:دتت   الس ها و هتن

جوب  بم اسم ساغر دار  یا تم. 
 کزیم ببیایم هتن

 

ن  قااااد   و ب ااااد باااام دت ااااا  ای   رت  تورا باااام ساااااااااااااااماااات مت 

ن  ن دتت  مربوطبرداشااات و با نشااا ااای  بم  الس های  پشااات مت 

وع بم چک کردن لو ت اسا  کرد.   برسا  را باز کرد و شر
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کزجکاواتم بم ساااااااااما  قد  برداشااااااااامم و با ا  ااااااااامادن پشااااااااات 

ی کم زنر دسا  بود دوخمم.    زدیل ا  ت اهم را بم دتت 

 

 _کیس بم ای  اسم ه ت؟

 

اتم شرساااید  و او هماتطور کم آخ رن  اساااا  لو ااات را بک  اااتک

 شی بم نشاتم ی م ال ت تکان داد.  چک می رد تاامیداتم

 

جوب  تدار . 
ن هتن  آزاد:تم.چزی 

 

 ۳۲۷#پارت_ 
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 التم آیه کشااااااااااااید  و ت اهم را از دتت  گرتمم.از همان اول  

هم میاااااااادان ااااااااااااااامم کاااااااام امکااااااااان تاااااااادارد ای  زن مرموز یش از 

ن  جوها   باشااد.ا ااال اگر قضاایم بم همی 
آسااابن ها جمع هتن

 خجی  بود. و جور موشد 

 

جو  باشاااام.کدو  مرد ترمایل تا  _میدون اااامم کم تمیموتم هتن

جو  در تماس میموتم؟  ای  اتداز  با هتن

 

هماتطور کم  رن اااااااااااااتم تاخ  اتگشاااااااااااات کوچکم را بم دتدان 

ن دتت   اااااااااااازدیل ا  را بم  گرتمم بود  شرسااااااااااااید  و او با . اااااااااااای 

م دوخت و همرا  با سمت م  چرخاتد و ت اه  را بم  ورت

ن شاتم ها   جواب داباال ا  د: تداخی 

 

 آزاد:م . 
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ن از پاساااااااااخ تام زوم  ابروهایم را در هم کشااااااااید  و  تامطمی 

هماتطور کم هزوز هم تاخزم را میان ردی  دتدان هایم تگم 

 داشمم بود  با گیجک ل  زد : 

 

 _ها؟

 

خزدید و آه ااااامم از روی  ااااازدیل ب زد شاااااد.مباب م بم ل م ی 

ن ت ت ها   هردو دساااااامم را در  یم زد و با ج و آوردن دساااااامت 

 ست گرتت و وادار  کرد کم دست از جوندن تاخزم بردار . د

 

جو  رابطاااااام ی  آزاد:شرسااااااااااااااایاااااادی کاااااادو  مرد ترمااااااایل بااااااا هتن

 اااااااااامیماتم برقرار می زم؟مزم خود  رو مثا  زد .ت زم یادت 

؟ جوی م  م  وب مویسر  رتمم کم تو هم یجوراب  هتن

 

شاااااو  بزابرای  ل صاب  کو  کشاااااید تا مموجم مزصور  برای 

م بم چشااااااااااااام ها   خت   ماتد .اما در هماتطور گیج و شدرا
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تزایت ات ار کم تاز  م ز  بم  ار اتماد  باشااااااااااااااد ل  هایم آرا  

آرا  بم خزد  ای کوچک از هم باز شدتد.دست ها   را بک 

 هدا تکان داد  و گ مم: 

 

تم. _اذیت ت   آزاد.دار  جدی  را م ن  ت 

 

بم ان را باالتر آورد و آرا  خزدید و دساااااااااات های گر  شااااااااااد  م

بان ق   آشوب  ل  ها   چ  اتد و با ایزکار   دای رصن

مرا بااااام آساااااااااااااااماااااان برد.برای چزاااااد ثااااااتیااااام لااااا  هاااااا   را روی 

اتگشاااماتم ثابت تگم داشااات و ساااپس همرا  با جدا کردنشاااان 

 پاسخ داد: 

 

م از ای  هماام آزاد:اذیااات تمی زم.تبط دار  تال  می زم یک

 تمار  شدی دورت کزم. تا  و اتطرابک کم گر 
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ن ش  ت اهم  ن اتداخی  تارا ت و  التم آیه کشاااااااااااااید  و با پایی 

 را بم تبطم ی ات ا  دست هایمان دوخمم. 

 

_ت ر ت زم بموتم بم ای  زودی ها از شر ای  اتاااااااااااااااطراب ها 

ن ات ار بدتر موشم.   خال  شم.هرروزی کم میگذر  همم چت 

 

 داری ت اهم  روی شاتم کج کرد و با ل  زد م  ن ش  را  یم

هموشااااااااام بود.درسااااااااات ات ار کم با خت    کرد.ت اه  تاتذتر از 

ماتدن بم چشاااااااام هایم می واساااااااات از تما  اتکاری کم در آن 

 ل صم در ذهزم میچرخیدتد ش در بیاورد. 

 

؟  _چرا ایزجوری ت ا  می  ن

 

چشاااااماتم  با  ااااادای آرا  شرساااااید  و او بک آت م ت اه  را از 

د آه مم شی تکان داد   . بگت 
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ی یکم بم ت ر خودت باشر خزان؟  آزاد:ی می وای یاد بگت 

 

ساااااااااااااااوال  بک اخمیار ل  زد م وی را روی ل  هایم شاااااااااااااااکل 

سید.   داد.ل  زدی کم شاید چزدان واقیع بم تصر تمت 

بک آت ااام جوابک بااام ساااااااااااااااوال  بااادهم لااا  زنرنزم را بااام دتااادان 

هایمان را تکان داد .هیا  گرتمم و دوبار  بک هدا دساااااااااااااااات

سید. پاسجن ب  رای سوال  بم ذهزم تمت 

 

ن  ن گرتت و با برداشااااااااااااااای  سااااااااااااااا وتم را کم دید ت یم ا  را از مت 

قاد  بام سااااااااااااااامات ج و تاا ااااااااااااااا ام ی اتادی کام میااتمان بود را 

.دسااااااااااااااات هایم را رها کرد و شو  از آت م بداتم م دودتر کرد 

اتم ا  ق اااد دارد چکار کزد  اااورتم را میان دسااات های مرد

 چشم هایم گ ت:  قاب گرتت و با خت   شدن بم
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ی ق ااااال از ببیااااام باااااایاااااد بااااام خودت  آزاد:ی می وای یااااااد بگت 

برای ٬اهمیت بدی؟ی می وای دسااااااااااااااات از تگرابن برای تراز

برای رتمارهای برساااااااااااااااا  و برای تما  آد  های ٬برای م ٬تییل

اکراتااات برداری؟تاااا ی ق ااااااااااااااااااد داری دیگران رو بااام خودت 

 دخت  خوب؟ ترجیح بدی

 

واق خو  کرد   یع کاام روی لاا  هااایم جااا بااا همااان ل  زااد غت 

 بود شاتم هایم را باال اتداخمم و تجوا کرد : 

 

_دسااااااااااااااات خود  تو ااااااااااااااات.تمیموتم ن ااااااااااااااا ت بم آد  هاب  کم 

 دوساشون دار  بک ت اوت باشم. 

 

شاتگشااااااااااااااامااااااااان  را تر  و تواز  گوتاااااااام روی گوتاااااااام هااااااااایم 

ل  ها و چشماتم توسان کشید.ت اه  برای ثاتیم ای میان 

 تزایت روی چشم هایم ثابت ماتد. شیدا کرد و در 
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آزاد:م  باید با ای  ق   کوچیک و مزربوبن کم  پشت چزر  

ی بم ظاهر بک ا  اااااااااااااس و شدت شززان  کردی چیکار کزم 

 خاتم بزاور؟

 

باااا  ااااااااااااااااادای آرا  شرسااااااااااااااایاااد و م  ایا اااار بک اخمیاااار بااام خزاااد  

وی دسااااااااااااااات ها   کم هزوز اتماد .دسااااااااااااااات های لرزاتم را ر 

 تمم بودتد گذاشمم و جواب داد :  ورتم را قاب گر 

 

_مراق   با .چون ای  ق   ب د از سا  ها شززان شدن از 

خاااااااالم و آد  تبط تو رو بااااااام خ وت  را  داد .خییل باااااااایاااااااد 

 مواظ  باشر کم نش زو  آقای ابمکار. 

 

خزدید و ابروها   را با  ال   جذاب باال اتداخت.دسااااااااااااااات 

آت م تر ااااا    را از روی گوتم هایم برداشااااات و ب د بک ها   

ن بم م   بدهد بازوها   را دور بدتم   بم برای تا  م گرتی 

 
گ
کرد و مرا بم آغوش  کشید.ل  ها   را بم خادت هموشش
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ا  بم موهایم چ اااااااااااا اتد و همرا  با ت س خمیف  کم از خطر 

 موهایم کشید تجوا کرد: 

 

ق  اات ه ااااااااااااااامم.    اگام  آزاد:تاا آخر دتیااا مثاال جوتم مراقا 

ن ب ور  و روی زاتوهاااا  دتیااااا دور ش  بچر  خاااام و خود  زمی 

بی مم اجاااااااااز  تمیااااااااد  ق اااااااا  تو     یاااااااام خرا  کوچیااااااااک 

بردار .ای  قو  رو از جااتا  مردی بزات میاد  کام ای  روزها 

ن بااار خشاااااااااااااااش رو توی زتاادگو  تجرباام  دار  کزااار تو برای اولی 

 می زم. 

 

چشاااااماتم را . ااااامم و در  و م  با ق  ک شاش خشاااااش و آرام 

 ت م ای از بزشت بود غرا شد ...  آغوشر کم برایم

 

 ۳۲۸#پارت_ 
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از ٬سااااااااخت سااااااام ب دازظزر بود کم پس از رصا تاهار با آزاد

او خاااااادا ااااااات ن کرد  و برخالا ارصارهااااااای او برای آت اااااام 

خود  مرا بم مب ااااد  برساااااتد یک درب اااات گرتمم و م اااات  

 خاتم ی تراز را در شو  گرتمم. 

 

ی از او از د شاااااااااااااااااااااا  کاااااااام ب ثمااااااااان شااااااااااااااااااااااد  بود دیگر ختک 

وبای   زتگ زد  بود  اما تداشااااااااااااامم. ااااااااااااابح یش دوباری بم م

خامو  بود.از کرنش موتا هم با ختک شااااااد  بود  کم امروز را 

 ال بم آت یم ترتمم بود.با شاااازاخ   کم از او داشاااامم میدان اااامم 

کاااام باااااز هم خود  را در خاااااتاااام   س کرد  بود و ا مماااااال 

در بر ا  ت رنم ها  را با سااااااااااااای ار کشااااااااااااایدن های بر داشااااااااااااا

ی می رد.   خاک ت 
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تیاااز داشااااااااااااااامم کاام بااا او  را بزتم.    بااا وجود آت اام دقیبااا 

تمیدان ااااااااااااااامم باید چم بگونم و چطور  ال  را بزت  کزم باز 

هم تیاز داشااااامم کم با او  را بزتم.تمیموان ااااامم اجاز  بدهم 

ادامم شیدا کزد.تمی واساااامم کم تا آخر دتیا ای  وتااااع ب زمان 

دورایه کم یک راه  بم او و یک راه  بوشااااااااااات  از ای  میان 

 زمیه موشد بالتک ی  بماتم. بم آزاد م

 

در تااااازااااااااایاااااااات تاااااراز باااااود کاااااااام بااااااااایااااااااد یااااااااک جاااااااااب  کاااااوتااااااااا    

آماااد.تمیموان ااااااااااااااااات کااام تاااا اباااد از آزاد ممز ر بمااااتاااد و ب ااااکر 

آزاد خشاااف  کم تموان ااامم بود  بم او داشااامم باشااام اما ت اااو  

ی هموشاااااااااام همم شاااااااااااد  بود از م  دوری کزد.باید یک بار برا

ن را میاتمان  ل و ت ل می رد .   چت 

 

زودتر از آن ٬باااام خاااااکر خ وت بودن دور از اتمصااااار م ااااااااااااااات  

ی کم ت ر  را می رد  بم خاتم ی تراز رسااااااایدیم.کرایم را  ن چت 

ن قد  هایم را ساااامت    اااااب کرد  و با شیاد  شاااادن از ماشاااای 

  . خاتم ا  سوا داد
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ن مشااااش رتگ جاوند کم مبابل در پار  شااااد   بود ختک ماشاااای 

 از  ضور  در خاتم میداد. 

 

ت س خمیف  کشااااید  و با ا  ااامادن مبابل آی ون دسااات ج و 

د .با وجود آت م   یدهای خاتم را داشاامم  اار برد  و زتگ را ترا

ااااااااااا جوان  اما تمی واساااااااااااامم کم شزد  وارد خاتم ای کم دو پرا

 در   ضور داشازد شو . 

 

تضااا  در ٬قیبم ای کو  کشااید تا  اادای "تش" باز شاادن درد

ن   در پشت ش  بویچد.قد  بم داخل  یاط گذاشمم و با . ی 

بم ساااااامت ورودی خاتم بم را  اتماد .شو  از آت م قد  هایم 

بم پ م ها برساااازد  اااادای باز شاااادن در ورودی در گو  هایم 

شیچید و ت اهم روی جاوند کم در آسااماتم ی در ا  ااماد  بود 

 ثابت ماتد. 

 

 .  1864



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

ن مرا کم دید ل  زد مودباتم ای زد  و تا اواساااااااااااااااط پ ام ها پایی 

ا  روی ق  اااام ی ساااا زم ا  آمد.دساااا   را بم نشاااااتم ی ا ت 

 گذاشت و گ ت: 

 

 جاوند:سال  خزان خاتم. ا  شما؟

 

 در جوا.  ل  زدی زد  و شی تکان داد . 

 

ند؟ ن  میتک  _سال .دارند ترر

 

ن یک پ م ی دیگر شرساااااید  و او همزمان با پشااااات ش گ ذاشاااای 

 جواب داد: 

 

می زم.خییل وقماام ایزجااا .تراز گاام رتع ز ماات جاااونااد:ب اام دی

 یکم تاخو  ا وا  بود گ مم بموتم شوش  تا بزت  شم. 
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ابروهااایم را در هم کشااااااااااااااایااد  و ت ااا  کوتااایه  والاام ی خاااتاام 

 کرد . 

 

 _بیدار ؟

 

ن برد.   شی بم م زای تایید باال و پایی 

 

بیاااادار  ویل خییل دم اااام.واال م  کاااام تمون ااااااااااااااامم جاااااونااااد:آر  

شااااااااااااااما برند داخل شاااااااااااااااید بموتید ب زمید چم ٬ر بیارم  رو ت

 ز . دردشم.با اجا

 

ن  ای  را گ ت و ب د خدا ات ن کرد و با پشااااااااااات ش گذاشااااااااااای 

رایه  یاط شاااااااااااااااد و ل صم ای ب د از ٬سااااااااااااااام پ م ی باقیماتد 

ون زد و در را پشت ش  . ت.   خاتم بت 
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ن جاااونااد یه کشااااااااااااااایااد  و از پ اام هااا باااال رتمم.قااد  باام آ٬بااا رتی 

گذاشااااامم  ااااادای ب زد ت ونونون گو  هایم را داخل خاتم کم  

 خجی ک بوی سی ار در خاتم تویچید  بود.  شر کرد.بم کرز 

در را پشااات ش  . ااامم و قد  هایم را بم سااامت ساااال  ساااوا 

ت اهم بم تراز کم روی م ل مبابل ٬داد .با رسااااااایدن بم ساااااااال 

بود و ساا ت و ساا ت مشاا و  بازی کردن  ت ونونون نشاا اامم

 گر  خورد. با بر اس تور  بود  

 

اااااااااااااابچم ت ا  خت   و جدی ا  را بم  ااااااااااااااا  م ی  مثل یک پرا

ت ونونون دوخمم بود و دسااااااااااااااامم ی بازی را آتبدر م کم میان 

اتگشااااات ها   تشاااااار میداد کم هرل صم امکان شااااا  اااااما  

 وجود داشت. 
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زااااااااد  از دیاااااااادن  در آن  ااااااااا  و وتاااااااااااااااع بک اخمیااااااااار باااااااام خ

ن قد  بم سمت  اتماد .کی م را هماتجا رها کرد  و با گذاشی 

 ج و گ مم: 

 

 _سال  پرخمو. 

 

ات ار کم ا اااااال مموجم  ضاااااور  نشاااااد  باشاااااد  ماکان بم بازی 

کردن  ادامم داد. ااااادای بازی ا  آتبدر زناد بود کم شاااااک 

داشاامم ا ااال  اادایم را شاااید  باشااد.یا شاااید هم شاااید  بود 

د. و خمدا خود  را بم  ن  نشایدن مت 

 

 ااااااااااااااداب  ب زد تر  ج وتر رتمم و با تکان دادن دساااااااااااااات هایم با 

 ت رار کرد : 

 

 .الوووو؟ دامو داری؟_آقای بزاور سال  کرد 
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ن شااااااااد  بود   باز هم ت اه  بم سااااااااممم تچرخید.دیگر مطمی 

د.ای  بود کااااام ج وتر رتمم و بااااا  کااااام خمااااادا مرا تاااااادیاااااد  میگت 

ا بااام  مر زد  و ا  اااااااااااااااماااادن مباااابااال ت ونونون دسااااااااااااااااات هاااایم ر 

 ک  کاراتم ت اه  کرد . 

 

ار  را سااااااد کرد  بود  بم م ل ت یم م تززا را  تر  التم از ایز 

تاتم در هوا تکان داد.   زد و دست ها   را م ت 

 

؟مثال داشااااااااااامم بازی می ردما.خرا.   تراز:خزان چیکار می  ن

 کردی. 

 

 بدجا اتم ل  زدی زد  و ابروهایم را برا   باال اتداخمم. 
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ت دار   ی وق   بزرگت  _خوب کرد .تااااااااا تو باااااااااشر یاااااااااد بگت 

تم جوا.  رو بدی.   دات ن  مت 

 

ن چشاام ها   را برایم تزگ کرد و با ده  کجک ادا  تم اا رآمت 

 در آورد: 

 

تراز:از ی تااا  اااال تو شاااااااااااااااادی بزرگ تر کاام م  ختک تاادار ؟تو 

دمت مدرسم.   ک ل   ت  بودی م  دسات رو میگرتمم میتک

 

 ۳۲۹#پارت_ 

 

 

 

ن از ت ونونون قد  هایم را بم سمت خزد ید  و با تا  م گرتی 

 ل سااااااوا داد  و کزار  نشاااااا اااااامم.دساااااامم ی بازی کم هزوز م
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ن اتگشااااااااااااااامان  میان دسااااااااااااااا ت ها   خودتماب  می رد را از بی 

ون کشاااااااااااااااید  و با کزاار اتداخما  ت ااهم را بم  اااااااااااااااورت   بت 

 دوخمم و جواب داد : 

 

 ؟زمابن کم _جزاب تو م اسااااا اتمون یم اشاااااا ایه شو  تیومد

ن بزرگ تب ودی م  ک اال  ااااااااااااااا ت  بود  جزاااب ااایل هم همچی 

ها.تزایا  دیگم خودت رو ب یساااار تبط دو ساااام سااااا  از م  

 زرگ تری.دیگم داسمان شاب  می  ن چرا. ب

 

ن  چشاااااااام ها   را برایم چرخاتد و با خم شاااااااادن بم سااااااامت مت 

ن بود را  لیوان توشاااااااااااااابم ی تیم خورد  ای کم روی ساااااااااااااطح مت 

 جددا بم م ل ت یم زد. برداشت و ب د م

 

زم ایزم کم     اون تراز: اال چم دو سااااااااااااااا  چم د  سااااااااااااااا .م

ن زمان هم ساااااااااا  خ بیل م  از تو بوشاااااااااات  بود.البمم تیاز بم گ ی 

 تو ت کم االتم بوشت  . 
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ق اااااااامت آخر جم م ا  را با کوبیدن آرا  تو  اتگشااااااااا  بم 

ن لیوان توشااااااااااابم ا  بم  شااااااااااابیبم ا  گ ت و ساااااااااااپس با گرتی 

 داد: سممم ادامم 

 

 تراز:می وری؟برات برنز ؟

 

پشاااااااااااااااات  باام جاااتاا  باااال اتااداخمم و یااک تااای ابروهااایم را  ش 

چشاااااااااایم برا   تاز  کرد .خزدید و هماتطور کم لیوان را بم 

د با بی یایل توجیح کرد:   سمت ل  ها   میتک

 

تاااراز:اوتاااجاااوری تااا ااااااااا  تااا ااا .یاااااااااد  تااارتاااماااااااام کاااااااام تاااوشاااااااااااااااااااااااباااااااام 

 زتم. تمی وری.تبط ت ر کرد  زشمم اگم یم ت ارا ت
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ت س  و ب د لیوان را بم ل  ها   چ ااااا اتد و توشاااااابم را یک

ن باال کشاااااید شو  از آت م دوبار  خم شاااااود و لیوا ن را روی مت 

 خرت و 
گ
بگاااذارد.برای ثااااتیااام ای در سااااااااااااااا وت بااام بزم رن مش

ن خت   ماتد و ساااپس ت س خمیف  کشاااید و  شرت های روی مت 

 ت اه  را بم سممم چرخاتد. 

 

 تراز:خ ؟از ایزورا؟

 

سوال  ل  زد کوچش روی ل  هایم نشاتد.در همان  ال   

نشاااااااا اااااااامم بود   یم بم سااااااااما  چرخید  و درساااااااات مثل  کم

 ایم را روی م ل جمع کرد . خود  زاتوه

 

 _خودت خوب میدوبن چرا اومد  ایزجا. 
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ن  جوابم خط  ااااااااااااااااا ل  ها   را بم یک مز  ن رو بم پایی 

ن برد ت دیل کرد.مم  راتم شی  بم نشاااااااااااااتم ی تایید باال و پایی 

 اسخ داد: و ب د با چرخاتدن ت اه  میان دست هایم پ

 

تراز:میدوتم اومدی تا از دلم دربیاری.ویل چرا م  دسااااامم ال 

ن ن توی دسااامات تمیبیزم؟همیزجوری خشاااک و  و ج  م شااات 

؟  خایل اومدی مزت کیسر

 

 التم از چرت و شرت گوب  ها   خزدید  و چشاااااااااام هایم را 

 رخاتد . چ

 

 _تراز م  ر  نشو.اومد  باهات جدی  را بزتم. 

 

مایان باشااااااااااد و خزد  در چزر  ا  ت بک آت م اثری از شاااااااااااوسن 

زاتوها   را ساااااااااااامت شااااااااااااکم  جمع کرد و دساااااااااااات ها   را 

 دورشان   بم کرد. 
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؟تو اگم با یم بزد  خداب  تو   چیم زن   ااااااابک
تراز:بابا شااااااوسن

دی بزبن دسات خیابون ت ااادا ک ن چزار بار از رو  رد شاا

ن ن  و پا  رو .ش  ن ب رسمو  بیمارسمان ت اید یم ال و شت 

ی؟برای خ ی کم رتایت کرا رو بگت   یادت با خودت بتک

 

ن از مثال  چزر  در هم کشید  و پ   زد .   گیج و تامطمی 

 

_چم رب  بم ت اااااااادا دار ؟مگم م  با تو ت اااااااادا کرد  و 

 
گ
 دسااااااااااات و پات رو شااااااااااا  ااااااااااامم تراز؟چرت چرت و شرت میش

 آخم؟

 

خزاااد  ای آرا  شاتجاااا  راه  را سااااااااااااااامااات لااا  هاااا   شیااادا 

  را از دور زاتوهااا   باااز کرد و بااا کرد.  باام ی اتگشااااااااااااااامااان

اتگشت اشار  ٬زم ا بردن یش از دست ها   بم سمت س 

 ا  را چزدبار روی سمت چپ س زم ا  کوبید و پاسخ داد: 
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.می وای  .زدی ق  م رو ش     تراز:دست و پا  رو نش    

 ارز  یم ق   شااا  ااامم با دسااات و پای شااا  ااامم برابری ب
گ
ش

 تمی زم؟

 

  کوبید  شااد.ل  زد ن  شمک دتیا بر ش  رت  مثل م کم تر 

آرا  آرا  از روی لاا  هااایم پااا  شااااااااااااااااد و جااا   را باام ت ااایه 

ن و تارا ت ت اه  کرد  و  غمزد  در چشااااااام هایم داد.غمگی 

 دسمم را روی دست ها   گذاشمم و با خت   شدن بم چشم

 ها   زمزمم کرد : 

 

 _تمی واسمم رابطم   با آزاد رو ازت م فن کزم. 

 

شااااااااااااتم کج کرد و با ل  ن آرا  اما ا م مزد  تدی رویش  را ا

 جواب داد: 
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 تراز:اما م فن کردی. 

 

تاد  و پشااااااااااااااایمان ل  زنرنزم را بم دتدان گرتمم و شی تکان 

 داد . 

 

شززان  کرد .اما _میدوتم.و واق ا م ذرت می وا  کم ازت 

یکم بزم  ش باااااااد  تراز.م  تبط تگران خ س ال میل کااااااام 

سید  کم تارا مت کزم.  مم   بود نشون بدی  بود .میت 

 

ن اتداخت و ت اه  را بم دساااااااااات های  ش  را آه اااااااااامم پایی 

گر  شاااد  مان دوخت.برای ثاتیم ای سااا وت کرد و ساااپس با 

  دای ت یفن تجوا کرد: 

 

 . تراز:م  تارا ت تو مم خزان
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 ۳۳۰#پارت_ 

 

 

 

ن تر برد  تا بمواتم بم  ورت  کم  اال از  تاباوراتم ش  را پایی 

 هایم شززان ماتد  بود ت ا  کزم.  چشم

 

؟
گ
 _واق ا میش

 

وع بم  شرسااااااااید  و او با خزد  ای آرا  ش  را باال گرتت و شر

 جوندن شوست ل   کرد. 

 

تارا مم.خییل تراز:تم.ا ااال چرا دار  دروغ می م؟م  ومم کم 

هم تارا مم.اما تارا میم بابت خوشااااا ایل تو تو ااااات.خودت 
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توی ای  دتیا برا  از  خوب میدوبن کم خوشااااااااااااااا ا  بودن تو 

ی مزم تر .  ن  هرچت 

 

میاااان  رت  ت س کوتاااایه گرتااات و برای ل صااام ای م ااا  

ن تری ادامم دهد:   کرد شو  از آت م با ل   غمگی 

 

تمون مم اون مردی باشم تراز:تارا میم تبط ب اکر ایزم کم 

.ایز م ب د از ای  همم سااااااااااا  شززابن  کم تو خاشااااااااااب  مویساااااااااار

خب  وا  ااام و تماشاااا کزم کم یم  اال باید ٬خاشاااش تو موتدن

 
گ
ماارد دیااگاااااااام از را  رساااااااااااااااایااااااااد  و دار  آرزوهااااااااای ماازااو زتاااااااادی

؟ می زم.ت م   یکم س مم  میدوبن

 

 در مرز ات جار قرار داشاااااااات.بک 
ق  م از شاااااااادت غم و تارا   

ار دساااااااااااات ها   را م کم تر از ق ل میان دساااااااااااات هایم اخمی

 تشااااااااااااار داد  و او شو  از آت م تر اااااااااااات کزم  ال  برای آرا 
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کردن  بم زبان بیاور  خزدید و شی بم چپ و راساااات تکان 

 داد. 

 

تراز:ویل از تو تارا ت تو اااااااااااامم.    با وجود ایز م د شاااااااااااا  

    با وجود ایز م از ای  ٬دیووتم شاااااااااااااد  و شزنشاااااااااااات کرد 

تی م آزاد ا ااااااااااال خوشااااااااام تمیاد و اگم بموتم یم بالب  ش  مر 

اد دیگم اما خوشااا ایل تو خوشااا الم می زم.دلم تمی و ٬میار 

 از ای  ب اکر اتم ابک کم کردی
ب اکر  ا  خوبک کم ٬بوشااات 

ی و ب ااااکر  ایز ااام تمون ااااااااااااااا   از آد  جااادیاااد زتااادگیااات میگت 

خاشاااااااااااااااش م  باشر بزت خذاب وجدان بد .چون تو لیاقت 

 بودن رو داری. خوش ا  

 

 کم از شاایدن  را ها   روی ل  هایم تب  
گ
ل  زد بزری

.بک آت اااام ت اااااهم را از . اااااااااااااااااات خااااارز از اراد  و اخمیااااار  بود 

 چشمان  بگت   ت س خمیف  کشید  و تجوا کرد : 
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 _ممزوتم. 

 

ن برد.ت اااه  را دوبااار  باام  آرا  خزااادیااد و ش  را بااااال و پاااایی 

برای چزد ل صم تبطم ی ات ااااااااااا  دساااااااااات هایمان دوخت و 

 س وت کرد شو  از آت م دوبار  ت اهم کزد و بگوند: 

 

تو ااااااااااااااااات از دوسااااااااااااااااات  تراز:امااا بزاات دروغ تمی م خزان.قرار 

 داشازت دست ب شم. 

 

 میان 
گ
ل  زد  در ثاتیم ای م و شااااد و جا   را بم اخم بزری

 تالید : ابروهایم داد 
گ
 .با  التش

 

 _تراز... 
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ساااا ت ش  را بم  در جوابم چزر  در هم کشااااید و ساااا ت و 

 م زای م ال ت تکان داد. 

 

.هموتطور کم .ایزجوری هم اسممو  دا تزنتراز:تراز تدارنم

و  ش اتم اااب داری مزم  ش اتم اااب دار .اتم اااب تو ای  ت

م آزاد رو دوست داشمم باشر و مزم گ مم بم اتم ابت بود  ک

ا  میذار  ن تو ا ت  .اتم اب مزم ایزم کم بم دوسااااااااااااااات داشااااااااااااااای 

ا  ادامااااام  باااااد  و  ااااااال توبااااات تو ااااام کااااام بااااام ت ااااااااااااااامیمم ا ت 

 بذاری.خییل موتوع شیچید  ای تو ت. 

 

د آشاااا مم و خاجزاتم پ    ااار و  ااااورتم را  هایم را روی هم ترا

برای ل صم ای بم ساااامت سااااب  گرتمم شو  از آت م مجددا 

 چشم هایم را باز کزم و ت اهم را بم  ورت  بدهم. 
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میاد خودت رو  _چرا ایزبدر لج ازی می  ن تراز؟خوشااااااااااااااات

خااااااااذاب باااااااادی؟وق   میاااااااادوبن کاااااااام م  هیچوقاااااااات تمیموتم 

 خاشبت باشم پس چرا... 

 

پایان برساااااااااتم میان  کزم جم م ا  را بمشو  از آت م تر اااااااات  

  رتم شرند. 

 

تراز:بی ودی تال  ت   خزان. را و ت ااااااااااااااامیم م  دوتاااااا 

تموشاااام.پس بیا دیگم الع ب   ت زیم و خودمون رو خ اااامم 

 ت زیم.باشم؟

 

 التااام آیه کشااااااااااااااایاااد  و بااام تااااچاااار شی تکاااان داد . رن   

تموشاااااد .ت ااااامیم  را گرتمم بود و مرغ  یک پا داشااااات.بم 

ن م  ای   را    هاااا قرار تبود دساااااااااااااااااات از دوساااااااااااااااااات داشااااااااااااااای 

بردارد.    اگر تا آخر دتیا هم مباب   میاشاااااااا اااااااامم و تال  

کاااااااام قااااااااات   کزم باااااااااز هم تااااااااا زمااااااااابن کاااااااام خود  می رد   
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ون  تمی واساااااااااااااات تمیموان اااااااااااااامم ای  ا  اااااااااااااااس را از دل  بت 

کزم.بزابرای  تززا  اری کم میموان اااامم اتجا  دهم ای  بود کم 

باشم کم یک روزی یک آد  جدید قد  بم باش زم و امیدوار 

 ا  بگذارد و ق    را بدزدد. 
گ
 زتدی

 

؟  تراز:شا  ایزجا میموبن

 

 ۳۳۱#پارت_ 

 

 

ر  کرد تا دست شایدن  دا   از تا  م ای تبرن ا دور وادا

ن با اتکار  بردار   با ت اهم م اااات   اااادا را دت ا   از   زجار رتی 

خاتم بود کزم.با دیدن  کم  اال در م ااااااات  رسااااااایدن بم  ن آشاااااااتر

مم جااا  ابروهاااایم را بااااال اتاااداخمم و پ ااا  زد .آتبااادر درگت   

نشاااد   اتکار  بود  کم ا اااال مموجم برخاساااما  از روی م ل

 بود . 

 .  1884



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

 

ت باید شا  درست ک ن ها.م  خ مم _آر  میموتم.ویل خود

 .  

 

خاتم میگذاشااااااااات  ن خزدید و هماتطور کم قد  بم داخل آشااااااااااتر

 جواب داد: 

 

ی  ن گشاااااااات هات رو برات درساااااااات می زم اتتراز:باشاااااااام.یم چت 

 هم ب وری. 

 

ت س خمیف  کشااید  و از جا برخاساامم.ماتمونم را در آورد  و 

همرا  شااااااااااااااالم روی دساااااااااااااامم ی م ل اتداخمم  شو  از آت م 

خاتم سوا دهم.  قد  ن  هایم را بم دت ا  تراز بم سمت آشتر

در چزاااارچوب ورودی ا  ااااااااااااااامااااد  و ت ااااهم را بااام او کااام  ااااال 

ن ظرو   ا کثی  داخل س زک بود دوخمم. مش و  ش ی 
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ی آت یم؟  _امروز تمت 

 

 بک آت م ش  را بم سممم بچرخاتد جواب داد: 

 

تراز:تاام یاام چزااد روز برای خود  مرخ ااااااااااااااا رد کرد .می وا  

ا ت کزم تا برای آخر ه مم شر اتر ی باشم. یک  م است 

 

کزجکاواتم ل  هایم را جمع کرد  و بازونم را بم چزارچوب 

 چ  اتد . 

 

نم؟ ت  _خ  باشم.آخر ه مم ختک

 

ت اه  ایا ار بم سااااااااااامت چرخید.مم ج  ابروها   را برایم 

 باال اتداخت و پاسخ داد: 
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نم شما .   تراز:ختک تداری؟دارنم مت 

 

کزجکااااااوی ا  را تشاااااااااااااااااااادیااااااد کرد.قاااااد  ج وتر جوا.   س  

 گذاشمم و مردد شرسید : 

 

ی مگم؟باز با دوسمات؟ نم؟با ی داری مت   _مت 

 

ساااااااااااممم چرخید.دسااااااااااات های  ت و  امال بمشااااااااااات  آب را . ااااااااااا

 خو   را با  ولم ای خشک کرد و گ ت: 

 

تراز:ت ر می رد  تییل بزت گ مم باشاااام.جشاااا  خروسااااوشااااون 

ن خ س ها و تزدی م.قرار  آخر ه مم برنم شااااااااااا ما  برای گرتی 

؟  تی م های ترمالیمم شون.ختک تداش  
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ت اااهم در ثاااتیاام ای رتااگ ت جاا  گرتاات.خجیا  بود کام تییل 

   کرد  بود ای  موتوع را با م  در میان بگذارد. ترامو 

 

 .تاز  دار  از زبون تو موشزو . _تم ختک تداشمم

 

ل  زد کوچش زد و مجددا بم ساامت ساا زک چرخید تا ظرا 

 ی ش مم شد  را در جا ظرقن بچیزد. ها

 

تراز:اشااااااکا  تدار .ا مماال یاد  رتمم.ویل می م خزان تو هم 

ن بیااا.خییل وقمام یام م اااااااااااااااااترت اگاام برتااامام ت خااالیام باااهاامو 

 درست و   ابک با هم ترتمیم خو  میگذر . 

 

آیه کشاااااااااااااااید  و دهان باز کرد  تا با شوشاااااااااااااااززاد  م ال ت 

هزم گذشااااااااااااااات وادار  کرد تا کزم.اما ت ری کم بم ی  ار  از ذ

لاا  هااایم را باام ی اادیگر باادوز  و برای م ااال ات کردن خج اام 

 .  1888



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

دی بم تصر ای از خود  نشااااااااان تدهم.چزدان هم شوشااااااااززاد ب

سید.ارز  ت ر کردن داشت.   تمت 

 

 _تا ببیایم سر شو  میاد. 

 

با  ااااااااااااادای آرا  تجوا کرد  و ب د چرخید  و بم سااااااااااااامت در 

 ی ب زدتری ادامم دهم: قد  برداشمم شو  از آت م با  دا

 

ا ت کزم.چاب  د  کردی  دا  
_م  مت   تو اتاقت یکم است 

 ک . 

 

ون  اااااادای "باشاااااام" ی آرام  هماتطور کم از  خاتم بت  ن آشااااااتر

د  در گو  هایم ش ن یچید.مجددا وارد سااااااااااااااال  شااااااااااااااد  و بم مت 

سااااااااااامت کی م کم دقایف  شو  گوشااااااااااام ای رها   کرد  بود  

بردار .باید بم آزاد ختک میداد  کم قد  برداشاااامم تا موبای م را 

 ش  را در خاتم ی تراز میماتم. 
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موبااایاال را از کی  خاااارز کرد  و ساااااااااااااااپس همااااتطور کااام شیااا  

را برای آزاد تایپ می رد  بم سااااااااااااااامت اتاا تراز قد   کوتایه

شیا  را برا   ارسااااااااااا  کرد  و جوا.  زودتر از آن برداشاااااااااامم. 

 . ت.  چم کم اتمصار  را می شید  روی    م تب 

مثل هموشااااام برایم توشااااامم بود کم مراق  خود  باشااااام و هر 

 زمابن کم بم خاتم برگشمم رسیدتم را بم او اکالع بدهم. 

 

را باااز می رد  باادن خ اااااااااااااااماام ا  را  ک  موهااایم  هماااتطور کاام

روی ت ت خواب تراز اتداخمم و از  س خوب خزش مالتم 

 های ت ت ل  زد زد . 

 

تچم کم اتمصار  را می شااااااااااااید  گ ت و گونم با تراز بزت  از آ

شو  رتمم بود.در ایل کم اتمصار مواجم شاااااااااااااااادن با یک تراز 

آرا  روبرو خ  ک و خبوس و بد خزش را می شید  با یک مرد 

 شد  بود .و ای  ق  م را اتدی آرا  می رد. 
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ذهزم تاخودآ ا  بم سمت آموزش ا  آزاد و گ ت و گوی یک 

ن مم اسم  ساغر بود کرتم ا  با زن مرموزی کم  اال میدا

کشاااااید  شاااااد.تما  ساااااوا  هاب  کم برای سااااااخ   م ز  را تر  

 ردتد. کرد  بودتد دوبار  بم سممم هجو  آوردتد و  التم ا  ک

 

بم راساا   ای  زن چم کیساا بود؟چم ارت ایط میان او و برسااا  

ن تاا آسااااااااااااااامان با  وجود داشاااااااااااااااات؟ل   کوچم باازاری ا  زمی 

راا برساااااااا  دید  بودمشااااااان ادبیات آد  هاب  کم تا امروز اک

جوی  تبود ن داشاااامم کم تمیموان اااات ٬ت اوت داشاااات.هتن یبی 

از اخضاااااای خاتواد  ا  هم باشاااااد.پس چم ن اااااب   میانشااااان 

 وجود داشت؟

 

شو  از آت م بمواتم جواب قاتع کززد  ای برای سااااااااوا  هایم 

شیدا کزم دسااامم بم سااامت موبای م رتت و با باز کردن لو ااات 
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با آخرن  شااااااامار  ای کم در لو ااااااات  تماس ها گونزم ی تماس

 بود را اتم اب کرد. 

 

مضاااااااااااااطرباتم گوشر را تزدیک گوشااااااااااااام تگم داشااااااااااااامم و اتمصار 

وا های آزاد را .شااااااااااازو .اما کشاااااااااااید  تا  ااااااااااادای رد شااااااااااادن ب

یم را شایدن  دای اخالن خامو  بودن گوشر تما  امیدها

 در ثاتیم ای تاامید کرد. 

 

بم ت ونر تماش   التم گوشر را مبابل  ورتم تگم داشمم و 

 کم تاموتش ماتد  بود خت   شد . 

 

ن داشمم کم خامو  بودن  و در آن ل صم با تما  وجود  یبی 

ب د از آت م م  شااااااامار  ا  را  گوشر سااااااااغر آن هم درساااااات

 شیدا کرد  بود  تززا یک م زا داشت. 

 

 برسا  از قضیم با ختک شد  بود. 
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 ۳۳۲#پارت_ 

 

 

 

 

 تزمید . _گزد زد .برسا  موتوع رو 

 

ن جم م ای بود کم بم ٬همزمان با باز شااااااااااااادن درز خاتم ای  اولی 

زباتم آمد و ت ا  آراِ  آزاد را بم ت ایه گیج و مم ج  ت دیل 

 د. کر 

 

بک آت م بم ت ا  شرساااشاااگر  توجیه نشاااان دهم از کزار  رد 

شااااااد  و قد  بم داخل خاتم گذاشاااااامم.بک م طیل در را پشاااااات 

 . قد  برداشتش  . ت و بم دت ا  قد  هایم 
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 . آزاد: بح تو هم ب ت  خونز 

 

ن  بم ی  ار  بم یاد  اتداخت کم ا ااااااااال  کزایم ی م  ت آمت 

 ااااااااااابح ب ت  بگونم.ذهزم  ترامو  کرد  بود  بم او ساااااااااااال  و 

آتبدر درگت  بود کم تبط می واسامم هرچم زودتر موتوع را 

 میان بگذار  و مثل هموشم از او راهزماب  بگت  . با او در 

 

مز د  و خجالت زد  بم ساااااااما  چرخید  و با خت   شااااااادن شر

 بم  ورت مزربان  با  دای آرا  گ مم: 

 

 _ب  شید.سال . 
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گاااااذاشااااااااااااااااااات.لیوان بزرگ   ل  زااااد کوچش زد و قاااااد  بااااام ج و 

و  میااااان اتگشااااااااااااااامااااان  خودتماااااب  می رد و خطر شامیش قز

 خو  قزو  ی تاز  را بم مشامم   رساتد. 

 

شااااد ؟چرا اتبدر شاساااایمم  آزاد:خ یک سااااال  خاتو .چم ختک 

 ای؟

 

ن شاااااااااااااااالم از روی   التم آیه کشاااااااااااااااید  و همزمان با برداشااااااااااااااای 

 موهایم جواب داد : 

 

س آزاد.یجوری گزد زد  کم     خجالت می شااام   _ا اااال تتر

 کرد .   ب م چیکار 

 

ن خ ااااااااااااااایل کوچش کم  خم شااااااااااااااااد و لیوان قزو  ا  را روی مت 

مبابل م ل ها قرار داشااااااااااااااات گذاشااااااااااااااات شو  از آت م مجددا 
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اا با  اااااااامد و با ج و آوردن دساااااااات ها    مکم کزد کم  اااااااا

 ماتمونم را در بیاور . 

 

 م  قو  مید  شزنشت ت زم. ٬آزاد: اال تو بگو چیکار کردی

 

  ل
گ
 و  التش

گ
  مزربان و شاااااااوخ  در میان آن همم آشااااااا مش

تاخودآ ا  ل  زد بم ل  هایم آورد.ماتمونم را کزاری اتداخمم 

روی  ا  ااماد .بوی خو  غذاب  و ساااپس چرخید  و رو در 

سید نشاان از آن داشت  خاتم بم مشاا  مت  ن کم از سامت آشاتر

 کم مزا م    اتم خوردن  شد  بود . 

 

 د ؟دی؟بد موقع مزا مت ش_داش      وتم می ور 

 

آرا  خزدید و هماتطور کم خم موشاااااااااااااااد تا لیوان قزو  ا  را 

ن بردارد جواب داد:   دوبار  از روی مت 
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ویل مزا م نشااادی.ات اقا خوب موقیع ٬آر  آزاد: ااا  وتم کم

 رسیدی بیا با هم    وتم ب ورنم. 

 

شوشاااااااااااااززاد  تم دلم را ق ب   داد.گرسااااااااااااازم ا  بود.د شااااااااااااا  

ت  خااامو  شااااااااااااااااادن گوشر سااااااااااااااااااغر بود کاام آتبااادر ذهزم درگ

ب ور . بح هم بدون تموان مم بود  درست و   ابک شا  

ون زد  بود  تاااا  آت ااام  ااااااااااااااا  ااااتااام ب ور  از خااااتااام ی تراز بت 

هرچم زودتر بمواتم خود  را بم آزاد برسااااااااااااااااتم.در تایجم االن 

 بم م ز  
گ
م د    دسااااااااااااات از ترسااااااااااااامادن سااااااااااااایگزا  گرسااااااااااااازش

 برتمیداشت. 

 

 زجا.خییل گرسزمم. ت ورد  اومد  ای_ات اقا    وتم 

 

 رتم ل  زد روی ل  ها   را شررتگ تر کرد.با یک دسااااااااات 

  را لیوان قزو  ا  را تگم داشاااااات و اتگشاااااامان دساااااات دیگر 
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میااااان اتگشااااااااااااااامااااان م  ق اااال کرد شو  از آت اااام مرا باااام دت ااااا  

خاتم ب شاتد.  ن  خود  بم سمت آشتر

 

ن  ااا  اتم و  خاتم ت اهم روی مت  ن .شاااباب با ورودمان بم آشاااتر

ن  ی کم روی سااطح مت  ن  قرار سااوسااوس ت م مرغ وسااوساام اتگت 

ن قد  برداشمم  داشت ثابت ماتد.با هدایت آزاد بم سمت مت 

نشاا امم.او هم تزدیک ترن   ازدیل  و روی یش از  اازدیل ها 

 بم  زدیل م  را خب  کشید  و کزار  نش ت. 

ی مباب م قرار داد و سپس هماتطور کم مبداری  ن .شباب تمت 

ن ت شرسید: از سوسوس   ت م مرغ را داخل .شبابم مت 

 

 آزاد:چای  مرتگ؟

 

ل  زااااادی زد  و در جوا.  بااااام تکاااااان دادن آرا  ش  اکم اااااا 

ن برایم کرد .بااا وجود آت اام هرگ ز باام او تگ ماام بود  کاام  اااتای 
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ن قزو  و  ر دارد اما او خود  تزمید  بود کم هموشاااااااااام بی  رصن

 شیکان اتم ابم روی چای  مرتگ میماتد. ٬چای

 

 ۳۳۳ت_ ار #پ

 

 

 

آزاد:خااااا ... ااااااال می وای ت رن  ک ن کااااام چیکاااااار کردی و 

 برسا  سر رو تزمید  کم اتبدر شاسیمم ای؟

 

 کم برای دقیبم
گ
ای تراموشاا  کرد  بود  را  سااوال  آشاا مش

مجااددا باام یاااد  آورد.باام تزجااای چاااب  کاام آه اااااااااااااااماام مباااب م 

قرار  داد چشااااااااااااااام دوخمم و پس از ل صاام ای سااااااااااااااا وت بااا 

 واب داد :  دای ت یفن ج
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_م  از ش خج م و اتاااااااااااااااطراب یم اشاااااااااااااااا ا  کرد  و دیروز با 

شاااامار  ی خود  بم ساااااغر زتگ زد .و  اال درساااات از ب د از 

ای  دخت   خامو  شااااااد  و دیگم هم روشاااااا  تماس م  خط 

تم کم برسا  تزمید  باشم.  ن  نشد . دس مت 

 

د  همااااتطور کااام لیوان قزو  ا  را سااااااااااااااامااات لااا  هاااا   میتک

ت و ب ااااد لیوان را میااااان اتگشاااااااااااااااااات هاااا   "هو " آرا  گ اااا

 ترو رتت و ب د گ ت: چرخاتد.چزد ثاتیم ای بم ت ر 

 

دی.ا مماال  ن برساااااااااااااااا   آزاد:ت اید با خط خودت بز  زتگ مت 

ش  شااااامار  ت رو چک کرد  و تزمید  کم بم گوشاااااو  دسااااات 

داشاااااا   و  اال قرار  از ق ل هم م ماط تر رتمار کزم.تو دخت  

.ت جاااا  م ی زم کاااام چطور ترامو  خییل باااااهوشر ه ااااااااااااااا  

 .  کردی ت اید با شمار  خودت زتگ بزبن

 

  التم آیه کشید  و ش  را میان دست هایم گرتمم. 
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شاااااااااااااااا اااا  کرد .اماااا توی اون ل صااام _خود  هم میااادوتم کااام ا

س داشاااامم کم ات ار خب م  اتبدر دساااااپاچم بود  و اتبدر اساااات 

 درسااااااااااااااات  ار تمی رد.االن هم واق ا تمیدوتم باید چیکار کزم

 آزاد. 

 

د  بود لبمم ای  در ایل کم  بوراتم بم  را هایم گو  ستر

 برایم شیچید و با گرتما  بم سممم گ ت: 

 

ش شیدا آزاد:ت ر تمی زم دیگام بموت یم بام گوشاااااااااااااااو  دسااااااااااااااات 

کزیم.چون ا مماال تا االن رمز  رو خوض کرد  و دیگم هم 

قرار تو ااات ری اااک کزم و گوشاااو  رو از خود  دور کزم.تو 

کم ببی ن ای  دخت  با شاااااااااااااامار  ای کم از  ساااااااااااااایو چک کردی  

 کردی ش  م اجممایع دار  یا تم؟
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لبمم را از دساااااااااااااااا  گرتمم و شی بم نشاااااااااااااااااتم ی تایید تکان 

 اد . د

 

_همااام ی شااااااااااااااا  ااام هاااای اجمماااایع رو چاااک کرد .ب ااااکر  

هرسر برتامم بود رو گوشاااااااااااااایم ت ااااااااااااااا  کرد .ویل هیا اکاتت 

 ت ایل توی هیا ش  م اجممایع تدار . 

 

راتم دساا   بم  ااورت  کشااید و در تزایت اتگشامان  را   مم

روی ل  ها   ثابت تگم داشاااااااااات.چزد ل صم ای ساااااااااا وت 

 کرد و ب د شرسید: 

 

؟تبشم ی دیگم ای داری؟  آزاد: اال می وای چیکار ک ن

 

لبمم ای کم برایم گرتمم بود را سااااااااااامت دهاتم برد  و تزد تزد 

بمواتم ت ری  جوندم .در واقع بم اتدی زمان تیاز داشااامم تا 
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کاااام از دیروز در ذه  داشااااااااااااااامم را برای آخرن  بااااار تجوناااام و 

 . ت  یل کزم

 

 _یم ت ری دار . 

 

رد و ابروهااا   را باااال اتااداخاات.ساااااااااااااااوایل کزجکاااواتاام ت اااهم ک

سااااید اما از ت اه  مشاااا   بود کم اتمصار شااااایدن ادامم  تتر

 ی جم م ا  را می شد. 

ن گذاش ن ای  بود کم ساا هردو دسمم را روی مت  مم و با دوخی 

 ت اهم بم چشمان  گ مم: 

 

 _می وا  با برسا  و تییل برنم م اترت. 

 

ن چشااااااامان  در ثاتیم ای رتگ ت ج    گرتمزد.گیج و تامطمی 

 پ   زد و شرسید: 
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 آزاد:برنم م اترت؟

 

تورا شی در تاااااییااااد  رت  تکااااان داد  و لاااا  باااام توتااااااااااااااایح 

 گشود . 

 

ن  _تییل و برساااااااااا  آخر ای  ه مم قرار  برن شاااااااااما  برای گرتی 

ن  خ س هااا و تی م هااای ترمااالیماام خر  وساااااااااااااااوشاااااااااااااااون.ای  بزت 

زنر تصر  تر اااامم کم بموتم برای یم مدت برسااااا  و  ارها  رو 

ن ت ر می زم کم الزمم م  و تو هم باهاشون  بگت  .برای همی 

 برنم. 

 

مم  راتم بم  زدیل ا  ت یم زد و با ابروهاب  در هم کشید  

 شی تکان داد. 
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؟آزاد:اگم برسا    شک کزم سر

 

 ل  زدی زد  و با ل  ن شر از اکمیزان جواب داد : 

 

زم شاااااااااااااااک _اگم م  ب م کم می وا  تززا باهاشاااااااااااااااون بر  مم 

کزم.اما اگم ب م کم می وا  با تو بر  ت ااااااامیمم قابل قبو  تر 

ج و  می زااااام.برای همیزااااام کااااام ازت می وا  تو هم همراهم 

 بیای. 

 

صااااب  بااام ت ر ترو لااا  هاااا   را جمع کرد و بااااز هم برای ل 

 سد: رتت شو  از آت م بتر 

 

ن ما هم باهاشون برنم؟  آزاد:ت ر می  ن کم قبو  کین

 

 ایم را باال اتداخمم. خزدید  و شاتم ه
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ن االن  هم شوشااااااااززاد  رو بزم داد .تییل هم کم  _تراز همی 

مطمازم از ایز م م  کزار  باشااااام خوشااااا ا  موشااااام.برساااااا  

 .تبط  اتیم یم شیا  بم هم کم ا ال  ف  برای م ال ت تدار 

 تییل بد  و ب م کم م  و تو هم می وایم همراهشون برنم. 

 

ت س خمیف  کشااااید و ٬کرد  باشاااادتوتاااای م ات ار کم قات    

ن ت یم ا  از  زدیل ش  را بم نشاتم ی تایید باال و  با گرتی 

ن برد و ب د مجددا لیوان قزو  ا  را میان اتگشااااااااااااااامان   پایی 

 چرخاتد. 

 

را پذیرتمم بود ل  زدی زد  و  م شوشاااااااااااااااززاد  خرسااااااااااااااازد از ایز

لیوان چای ا  را برداشاامم. اال دیگر تززا هماهزگ کردن ای  

 با تییل باق  ماتد  بود.  س ر 

 

 ۳۳۴#پارت_ 
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خییل زودتر از آت اااااام کاااااام اتمصاااااار  را ٬آخرن  روز از ه مااااام

 می شیدیم ترا رسید. 

ح از ساااااام روز ق ل شوشااااااززاد هم ااااا ر شاااااادتمان را با تییل مطر 

با  کرد  بود  و او درساااااااااااات هماتطور کم اتمصار  را داشاااااااااااامم

 جان و د  از ای  شوشززاد اسمب ا  کرد  بود. 

یزگوتم بود کم  اال م  و آزاد با چمدان هاب  کم پشااااااااااااااات و ا

ن قرار داشاااازد در م ااات  رسااایدن بم آت یم ی تراز بودیم  ماشااای 

 تا با باق  هم  رهایمان هماهزگ شونم. 

 

 راس سااااااااااااخت  ن قرار شاااااااااااد  بود کمکبش برتامم ق  یما
گ
همش

دوازد  ظزر مباااباال آت یاام ی تراز ی اادیگر را مالقااات کزیم و 

   ی شما  شونم. ب د رایه جاد

 .  1907



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

ن باشااااااایم.اخضاااااااای تیم   از شزج ماشااااااای 
ا مماال قرار بود بوشاااااااات 

ن را شر می ردتد.   آت یم ی تراز دست  م چزار ماشی 

 

ن  ن باری بود کم می واسااااااااااااااامم با چزی   جمع  بیبا  ای  اولی 

تراز تززا شاااااااااااااا ویعن بم م اااااااااااااااترت برو .شو  از ای  هموشااااااااااااام 

ار همرا  س رهایم بود.از جمع های ش وغ و شر ش و  ن  دا بت 

ت با آد  های جدید  بود .جمع های شااااااا وغ هموشااااااام م اشر

را بم دت ا  داشازد و م   ادقاتم بک  و  م تر از آبن بود  

 
گ
ا  بااا  کااام ب واهم خاااارز از دایر  ی آد  هاااای تزدیاااک زتااادی

ت کزم  . آد  جدیدی م اشر

 

اما ایا ار دیگر چار  ای تبود.خود  ای  سااا ر را اتم اب کرد  

کم بمواتم برساااا  را از تزدیک زنر تصر داشااامم باشااام بود  تا ب 

 روزهاب  کم تا مراسااااااااام ازدواجشاااااااااان ماتد  بود 
ن و در واپ ااااااااای 

 مدری خ یز  شیدا کزم. 
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س ر کزار  باشد.مردی  آزاد قرار بود در ای ٬از ای  ها گذشمم

ایط ٬راکم  امال بک ت ا ب د بود کم چطور باید در بدترن  شر

خوشااااااااااااااا ااا  تگاام دارد.در واقع ای   ااالم را خوب کزااد و مرا 

ن ساااااا ر دوت ر  مان م  ااااااوب موشااااااد.هرچزد کم چزدان  اولی 

اما خ  همیز م ٬هم تموشااد اسااام دو ت ر  را روی  گذاشاات

  بود. قرار بود در کزار او باشم برایم  اقن 

 

ایز ااام ب ااااکر م  بک هیا چون و چراب  قبو  کرد  بود کااام 

همرا  م  باام برای یااک ه ماام ی  اااماال از  ااارهااا   بگااذرد و 

ساا ری بیاید کم شاااید قرار تبودن چزدان در  بزمان خو  

 بگذرد برایم بم اتداز  ی یک دتیا ارز  داشت. 

 

م با جمیع روبرو شاادی٬با رساایدن بم آت یم ی آزاد٬ساااخ   ب د

 بودتد.  کم ات ار  یم زودتر از ما خودشان را بم آت یم رساتد 

و جا دادنشااااان شرساااازل تیم تراز مشاااا و  جا بم جاب  وسااااایل 

ن ها بودتد تراز در گوشااام ای مشااا و   ااا  ت ٬داخل ماشااای 
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ن از  بااا برسااااااااااااااااا  بود و تییل کبش م مو  شگر  سااااااااااااااا فن گرتی 

 خود  بود. 

 

ن شیاد  شاااادیم و  بم سااااماشااااان قد   بم ات اا ی دیگر از ماشاااای 

از ببیم مموجم  ضااورمان شااد  بود  برداشااایم.تییل کم زودتر 

تما  کشید و ذوا زد  بم با دیدتمان تورا دست از س فن گر 

ن بااار  سااااااااااااااامممااان دونااد و مرا در آغو  گرتاات و برای هزارمی 

 ت رار کرد کم چبدر از هم  ر شدتمان خوش ا  است. 

 

رخید و موز کویل ت شاااااااااااید کم ت ا  ببیم هم بم سااااااااااامممان چ

 یم ای بم سمممان شازنر شد. سال  و ا وا  شرش ها در ثات

 

 بم مرکز توجم 
گ
همم ت دیل شااااااد  بود.چم زن و آزاد بم سااااااادی

همم آشااااااکارا دوساااااات داشااااااازد کم  داقل برای چزد ٬چم مرد

ثااااتیااام باااا او همکال  شاااااااااااااااوتاااد.خو  خ ف  و رتماااار خوب  در 

ن ماااادت کوتااااا  باااااخاااا  شاااااااااااااااااااد  بود کاااام هماااام باااام را     همی 
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ن  مجذوب  شاااااااااوتد.و  بیبما تمیموان ااااااااامم در  کزم کم چزی 

سااااااااااااااااات مرد اجمماااایع و خو  برخوردی چطور  اااار  باام دو 

ن م  خمم شد  بود.   داشی 

 

سیدتد برسا  و  تززا اترادی کم چزدان خوش ا  بم تصر تمت 

تراز بودتااد.هردو تمااا  ماادت بااا چزر  ای در هم کشااااااااااااااایااد  و 

و بم آزاد خت   شااااااااد  قیاتم ای خبوس کزاری ا  ااااااااماد  بودتد 

 بودتد. 

 

 ا  را ٬تراز کااام تک ی   مشااااااااااااااا   بود
گ
دلیااال اخم و  التش

ت از زمابن کم تزمید  بود آزاد هم خوب در  می رد .درسااااا

قرار است همراهمان بم ای  س ر بیاید با وجود آت م رصن ا 

بم زبان تیاورد  بود اما آشاااااااااااااااکارا م ال ت و خ ااااااااااااااا اتیا  را 

بم ا  ااااااساااااات  شااااااید تا  دودی نشاااااان داد  بود.و با توجم 

  ش داشت. 
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 برسااااااا  را در  تمی رد .میدان اااااامم 
گ
اما دلیل ای  همم  التش

یط ای  چزد روز بارها و بارها با بزاتم های م م   سیع کم 

اااااا  کرد  بود کم ی جوری آزاد را از آمدن بم ای  ساااااا ر مزصا

 کزد اما موتش نشد  بود. 

ساااید کم ا ز هم ااا ر شااادن با مشاااک   با م  تبود.بم تصر تمت 

ور آزاد در کزار  آشاااااااااااکارا باخ  م  تارا ت باشاااااااااااد.اما  ضااااااااااا

 ا  شد  بود. 
گ
 تارا    و  التش

 

سااال  و ا وا  شرش ها و جا بم جاب  وسااایل کم تما  شاادتد 

 
گ
شاتجا  ت ااااااااااااااامیم گرتمیم کم بم را  بی میم.آخرن  هماهزش

ن هایمان شدیم  ها را هم اتجا  دادیم و ب د همم سوار ماشی 

 بم را  اتمادیم. و 

 

اتاااااطراب اتدی کم شتاش وجود  را شر کرد  بود اتکارتاپذیر 

قرار بود ه ماااام ی شر تا  و شر بود.ا  اااااااااااااااااااس می رد  کاااام 

.تما  امید  بم ای  بود کم ماجراب  را در شو  داشااااااامم باشااااااایم
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بمواتم در ای  یک ه مم مدر  بدرد ب وری خ یم برسا  شیدا 

دیگر تمیدان ااامم کم باید ٬تموشاااد کزم و اگر موتش بم ایزکار 

 چکار کزم. 

 

 ۳۳۵#پارت_ 

 

 

 

 آزاد: الت خوبم؟

 

  کرد تا دساات از زنر و رو کردن شااایدن  اادای آرام  وادار 

اتکار  بردار  و ت اهم را بم ساااااااااااما  بچرخاتم.ل  زد کوچش 

 زد  و گ مم: 

 

 _خوبم.تبط یکم ت ر  مش ولم. 
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سااااااااااات آزاد  را جواب ل  زد  را با ل  زدی شررتگ تر داد.د

 مر  کززد  گ ت: روی دسمم گذاشت و با ل  ن دل

 

باشاااااااااااام تو  آزاد:تگران ت ا .کیساااااااااااا کم باید ت ر  مشاااااااااااا و 

 برسامم. ٬تو    

 

 کشید  و با چرخاتدن م ت  ت اهم بم روبرو
بم ٬ت س خمیف 

ن ما در  رکت بود  ن برسااااااااااااا  کم  یم ج وتر از ماشاااااااااااای  ماشاااااااااااای 

 چشم دوخمم. 

 

ن االن  هم ت ر  مشااااااااااااا ولم .از رتمارهای خ ااااااااااااابو  _همی 

 ش  م.  امال م

 

ن برد.   آرا  خزدید و شی در تایید  رتم باال و پایی 
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آزاد:آدما هموشااااااااااااااام وق   راز بزرگشاااااااااااااااون رو روی مرز بارنک 

ن دچار اتاااااااطراب موشااااااا .برساااااااا  هم  برمال شااااااادن شیدا می ین

ن  ا  و وتااااااااااااااا م.میدوتم کم بم زودی  دقیبا االن توی همی 

 م.برای همیزم کم ترسید . باالخر  یم جاب  دسا  رو موش

 

لاااااا  زنرنزم را بک اخمیااااااار باااااام دتاااااادان گرتمم و باااااام ت ر ترو 

با او بود.برسااااا  ترسااااید  بود و ای   امال از رتمار   رتمم. ش

 ا  بم م  ثابت می رد 
گ
ن ترس و  التش مشاااااا   بود.و همی 

 کم م ت  درس   را در شو  گرتمم بود . 

 

را مجددا بم  آیه کشاااااید  و ت اهم٬پس از دقیبم ای سااااا وت

 سمت آزاد چرخاتد . 

 

...بابت رتمار تراز م ذرت می وا .تبط یکم زمان  _راسااااااااااااااا  

 .  میتک  کم باهات کزار بیاد.امیدوار  تارا ت نشد  باشر
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در جوابم ل  زاااااااد کوچش زد و برای ل صااااااام ای کوتاااااااا  ش 

چرخاااتااد و ت اااهم کرد شو  از آت اام دوبااار   واسااااااااااااااا  را باام 

 م ت  مباب مان بدهد. 

 

.تیاااااااازی تو اااااااااااااااااااااات تگران آزاد:م  تاااااااارا ااااااات تو ااااااااااااااامم خونز 

.همیز م رابطم ی شاااااااااااما دو ت ر خوب باشااااااااااا م خیالم رو باشر

 را ت می زم. 

 

 ت اه  کرد . 
گ
 ش  را  یم روی شاتم کج کرد  و با شی مش

 

_ماااااااا رابطااااااام مون خوبااااااام.بااااااااهمااااااادیگااااااام  را زدیم و     

کردیم.بزم گ ت کم برا  خوشااااااا الم و خوشااااااا ایل م  برا  

 .  اتیم
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باااااااز هم برای ل صاااااام ای کوتااااااا  ت اااااااهم کرد و بااااااا آن ت ااااااا  

گرتاات و بااا بردن  باام   مزربااان  ق  م را ذوب کرد.دسااااااااااااااامم را 

سااااااامت ل  ها   آرا  و کوالبن بوساااااااید  و ب د اتگشااااااات 

 هایمان را بم ی دیگر ق ل کرد. 

 

 بم تیمرخ  خت   ماتد  بود  ش  را 
گ
هماتطور کم با شاااای مش

 ای آرا  گ مم: بم  زدیل چ  اتد  و با  د

 

ن دیگم هم بزم گ ت.   _تمی وا  بزت دروغ ب م...تراز یم چت 

 

ساااد شرساااشاااگراتم ت اهم کرد و ابروها   را بک آت م  ساااوایل بتر

دن  اااااااااااار باال اتداخت.زباتم را روی ل  ها   کشاااااااااااااید  و با ترا

 برای ل صم ای س وت کرد  و ب د گ مم: ٬آرا  دسا 

 

 ب شم.  _گ ت کم قرار تو ت از دوست داشازم دست
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ت اااه  برای ثاااتیاام ای مبزم باااق  ماااتااد و ب ااد ل  زااد م وی 

ا   شکل گرتت.آه مم شی بم نشاتم آرا  آرا  روی ل  ه

ن برد و هماااتطور کاام ت اااه  را باام روبرو  ی تاااییااد باااال و پااایی 

 میچرخاتد جواب داد: 

 

ن تو  آزاد: ش دار .کدو  مرد خاقیل میموتم از دوساااااات داشاااااای 

 دست ب شم؟

 

جوابک کاااام اتمصااااار  را تمی شااااااااااااااایااااد   ز شاااااااااااااااایاااادنمم جاااا  ا

 ابروهایم را در هم کشید  و پ   زد . 

 

 بن نشدی؟_خ  ا
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 در  دا   باشد پاسخ 
گ
خونرداتم و بک آت م ذر  ای  التش

 داد: 

 

؟  آزاد:خ  ابن برای سر

 

ن تکان داد  و ل  زد :   بک هدا شی بم نشاتم ی تدان ی 

 

 _تمیدوتم. 

 

خزدید زمید  باشد آرا  و بک  دا ات ار کم مزصور سوالم را ت

داد و  و ت اهم کرد.دسمم را م کم تر از ق ل در دسا  تشار 

 پس از ل صم ای ساکت ماتدن گ ت: 

 

آزاد:خ  ابن تو مم.خ  ابن هم تموشم چون خوب میدوتم 

کم توی ای  دتیا مم زم چشاااام هزار ت ر روی زن اب  بک  د و 
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یموتم ای  زن ای بک مرز تو باشاام.اما در تزایت تبط مزم کم م

  د و مرز رو توی ب  م بگت  . 

ای  رو تاادار  کاام ب واد  تاام تراز تاام هیا مرد دیگاام ای قاادرت

تو رو از م  بگت  .ا ااااال هم مزم تو اااات کم چبدر خاشاااابت 

باشاام و چبدر دیواتم وار دوسااات داشاامم باشاام.چون تا وق   

 م  ه مم جات تبط شو  مزم. 

 

ت زد  ا  دساااااات ه ای گر  شااااااد  مان را باالتر مبابل ت ا   ت 

م د و با ل  زدی کم  اال شررتگ تر از ق ل شاااااااااااد  بود ادامآور 

 داد: 

 

آزاد:م  قرار تو اااااااااااااااااااااات ای  دساااااااااااااااااااااات رو رهااااااااا کزم خاااااااااتم 

ن  بزاااور.خیااالاات را اات باااشااااااااااااااااام.جااات تااا آخر دتیااا کزااار همی 

 آدمم. 

 

 ۳۳۶#پارت_ 
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ت اه  کرد .از چشااااااااااام های خزابن کم هموشااااااااااام از شاااااااااااایدن 

ن  ب کم از چشااااااااااااااام های زبن ٬ تراری بود تمجمالت م  ت آمت 

خاشاااااااااااباتم ی او جان میداد های  کم برای  ال  بم  ال  جم م

 ت اه  کرد . 

 

دسمم را م کم در دسا  تگم داشمم بود.ت اه  ق ِل جاد  

بود اما ل  زدی روی ل  ها   میدرخشااااااااید کم میدان ااااااامم 

 تززا م م  بم م  است. 

ان اتگشاااااااااااااات های تاخودآ ا  دسااااااااااااااا  را م کم تر از ق ل می

د .دلم می وا اااااااااااااار سااااااااااااااات دهان باز کزم و بگونم کم لرزاتم ترا

.کم هرگز  ش تداری بروی هرگ ز  ش تداری دسمم را رها ک ن

و مرا پشاااااااااااات ش بگذاری و ق  ک کم خودت گر  و روشااااااااااااا  

.کااام اگر روزی تو ت ااااشر ای   کردی را شد و تاااارناااک رهاااا ک ن
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زد و ترو م ن کم با خشاااااش تو شپا ماتد  اسااااات در هم موشااااا 

نزد.   مت 

 

ززااااا امااااا هیا یااااک از ای  جمالت باااام زباااااتم تیاااااماااادتااااد.و م  ت

ن ت ا  شر از  رتم بم  دن دسااااااااااااا  و دوخی  ااااااااااار توان اااااااااااامم با ترا

 اااااااااااااااورت  وا   هاب  کم در ش  میچرخیدتد را با او درمیان 

بگذار .و هزار البمم کم او درسااااااات مثل هموشااااااام بک آت م تیاز 

ک تک  را هایم را از بم شاااااااایدن  ال  از زبان م  باشاااااااد ت

ون کشااااااااااااااایااد و در سااااااااااااااا زاام ی خود   خمش چشااااااااااااااام هااایم بت 

 ن تگزشان داشت. م  و 

 

 خت   ماتدن بم 
ت س خمیف  کشااااید  و پس از دقایف  کوالبن

شاتجا  د  از ت ا  کردن  کزد  و چشاااااام هایم را ٬ ااااااورت 

 سمت جاد  چرخاتد . 

ون داد  بود و با  ن برسا  بت   تییل دسا  را از شزجر  ی ماشی 

 آرا  تکان دادن اتگشمان  تال  می رد تا هوا را لمس کزد. 
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گ
بدتم را روی  زدیل تکان داد  و ش  را بم شوشم با خ مش

چ اا اتد .خ اامم بود . اابح زود از خواب برخاساامم بود  و 

 اماتم را برند  بود. دای آرا  مازنار تالس هم 
گ
 اال خ مش

ن شیچید  بود  مش بم ای  خ  کم در تضاااااااااااااااای ماشااااااااااااااای 
گ
 ااااااااااااااامش

 تمی رد. 

 

 بک آت م ت اهم را از جاد  بگت   شرسید : 

 

   آهزگ پیل کزم؟_میموتم خود

 

برای ل صم ای کوتا  مم ج  ت اهم کرد و ابروها   را باال 

 . اتداخت
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آزاد:چرا؟از ای  آهز ا خوشت تمیاد؟ت ر می رد  ای  س ک 

 .  رو دوست داشمم باشر

 

 م. ل  زدی زد  و شاتم هایم را باال اتداخم

 

ن کم بوشت  دوساشون داشمم باشم.   _آهزگ هاب  ه ی 

 

جوابم گیج  کرد  باشااااااد با تردید ت اهم کرد اما در ات ار کم 

تزایت شی بم نشاتم ی تایید تکان داد و اجاز  داد تا آهزگ 

 های موردخالقم ی خود  را پیل کزم. 

 

بک م طیل    م ی گوشر ا  را روش  کرد  و ب د از و ل 

ن شاااااااادن بم دساااااااام میان لو اااااااات آهزگ هایم ٬ ا  پ   ماشاااااااای 

 کاام
گ
دت ااال  بود  را روی  ااالاات  چرخیااد  و شاتجااا  آهزش

 پ   قرار داد . 
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 ااااااااااااادای زن ا و شر از آرام  سااااااااااااااز تواخما  کم در تضاااااااااااااای 

ن شیچید تاخودآ ا  ل  زد کوچش را روی ل  ها    ماشااااااااااااااای 

شاااااااااااااااکاال داد.آرتج  را ل اام ی شزجر  قرار داد و بااا کشااااااااااااااایاادن 

  روی لاا  هااا   بک آت اام ت اااه  را باام شاتگشاااااااااااااااات هااا 

 کزایم زد: سممم بچرخاتد با ل  ن شوت  

 

 آزاد:س یبم ت خوبم.خوشم اومد. 

 

آه اااااااااااااااماام خزاادیااد  و همزمااان بااا باااال بردن  ااااااااااااااااادای آهزااگ 

 م روراتم جواب داد : 

 

_میدوتم.ساااااا یبم ی م  هموشاااااام خوبم.هروقت بز  شااااااک 

 کردی تبط  اتیم یم ت ا  بم خودت بزدازی. 
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 ااااادای خزد  ا  را بم آسااااامان برد. م شو   ی  ار   رتم بم

ن از دیدن خزد  ا    آمد کم  آزاد ایزطور ب زدد برای همی 

 م  هم تاخودآ ا  بم خزد  اتماد . 

هماتطور کم می زدید دس   بم  ورت  کشید و همزمان با 

 تکان دادن ش  میان خزد  ها   با  داب  آرا  تجوا کرد: 

 

 . جید کردتت هم خا م دخت  آزاد:تو     ت رن  و تم

 

دن  بم  زدیل با خزد  ای ش  را خب  تر برد  و با چ  ات

ی باام جز یااک ل  زاد کوچاک باااق  تمااتاد   ن کاام  اااال از آن چت 

ای   ن ایز م او مرا در هر شر بود چشااام هایم را . ااامم.دان ااای 

 خا  میدید ق  م را از هموشم گر  تر می رد. 

 

 آزاد:یکم ب واب.مش  م خ مم ای. 
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شوشااااااااااززاد  را با جان و د  پذیرتمم.بک آت م چشاااااااااام هایم را 

ز کزم شی بم نشااااتم ی تایید تکان داد  و ب د را ت تر از با

 ق ل روی  زدیل لم داد . 

کویل ت شید کم خواب راه  را سمت چشم هایم شیدا کرد 

 ب د بم خوابک خمیش ترو رتمم. 
 و دقایف 

 

 ۳۳۷#پارت_ 

 

 

 

دار زد تییل و تراز از خواب بیبا شایدن  دای خزد  های ب 

 باز کرد  و همرا  شد .چشم های خواب 
گ
آلود  را با خ مش

 با خمیاز  ای ب زد بدتم را ک  و قوس داد . 
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ن  تمیدان ااامم دقیبا کجا بودیم.همیزبدر میدان ااامم کم ماشااای 

دیگر در ااا   رکاات تبود.گوب  کاام یااک جااا ثاااباات ا  اااااااااااااااماااد  

 بودیم. 

 

 کم همو
گ
اغم شااام ب د از بیدار شااادن بم ش با بدخ ف  و  التش

اتااد  تااا آزاد را شیاادا کزم.دیاادن  ااااااااااااااازاادیل   آمااد ش  را چرخاا

 خایل راتزد  در کری از ثاتیم بدخ ف  ا  را دو چزدان کرد. 

 

تاااورا  اااااااااااااااااااااااا نشااااااااااااااا اااااااااااااااااماام و تااا ااااااااا  گااایاااجااام را باااااااام اکااراا 

ن دیگر  چرخاتد .هماتطور کم  دسااااااااااااا  را زد  بود  ماشااااااااااااای 

ن تراز و در ا   رکت تبود و گوشم ای پار   شد  بود.ماشی 

د  بودتد و  دای خزد  های برسا  هم  یم ج وتر پار  ش

 تییل از جاب  پشت شمان   آمد. 

 

مجددا خمیاز  ای کشااااااااااااااید  و با روشاااااااااااااا  کردن  اااااااااااااا  م ی 

گوشر ا  بم سااااااااااااخت ت ایه اتداخمم.دیدن اخدادی کم روی 
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   م تب  . مم بودتد در ثاتیم ای باخ  شدتد کم چشم 

ترن  اتداز  ی مم اشاااان برسااازد.چطور ای  همم هایم بم گرد

وابیاااد  بود ؟قرار بود تبط چزاااد دقیبااام ب وابم تااام وقااات خ

 چزد ساخت. 

 

 آزاد:بیدار شدی زن ای خ مم؟

 

شاااااااااااایدن  ااااااااااادا   از سااااااااااامت شزجر  ی راتزد  وادار  کرد تا 

ت اهم را از  ااااا  م ی گوشر بگت   و بم ساااااما  بچرخاتم.با 

م  اااااااااااااااورتم خت   شاااااااااااااااد  بود دیدن  کم با چزر  ای خزدان ب

 مم: تاخودآ ا  ل  زدی زد  و گ 

 

 _خییل وقمم خوابید .چرا زودتر بیدار  ت ردی؟

 

 باال اتداخت و جواب داد: 
گ
 شاتم ها   را بم سادی
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آزاد:خ ااااااااااااااامم بودی.بیدارت می رد  کم سر .شااااااااااااااام؟جاد  رو 

؟  تماشا ک ن

 

ن رایه کم پشت ش   و ب د بم دت ا   رت  بم رسموران بی 

 داشت اشار  کرد و ادامم داد:  قرار 

 

ن  بزتیم کزااااار تاااااهااااار رو ایزجاااا ب ورنم ب اااد  آزاد:بچاااام هااااا گ ی 

.تو هم دوبار  را  بی میم.برای هردومون غذا سااااااااااااااا ار  داد 

 پاشو یم آبک بم دست و  ورتت بزن تا غذاها آماد  ش . 

 

 تداشمم اما بم شدت 
گ
با وجود آت م چزدان ا  اس گرسزش

 از ش  تیاز داشاااااااااامم کم  ااااااااااورت
گ
م را .شااااااااااور  تا ب کم خ اااااااااامش

د.ای  بود کاا م باادون هیا چون و چراب   مربزااد ایم ن ا  را بتر

ن شیاد  شد .   باز کرد  و از ماشی 
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ن ت اهم روی تییل و تراز کم با دو  با شیاد  شااااااااااااااادتم از ماشااااااااااااااای 

پاکت آبمیو  در دسااات ها شاااان گوشااام ای ا  اااماد  بودتد و 

بودن برساااااااااااااااا  در مشااااااااااااااا و  گپ و گ ت بودتد ثابت ماتد.ت

ی بود کم  ن ن چت  توجزم را ج   کرد.با ابروهاب  کزارشاااان اولی 

 در هم کشید  زمزمم وار شرسید : 

 

 _برسا  کجاست؟

 

 ت ایه بم اکراا اتداخت شو  از آت م جواب دهد: 

 

آزاد:چزاااد دقیبااام شو  ت  ا  زتاااگ خورد و رتااات تاااا جواب 

 بد .ات ار هزوز برتگشمم. 

 

ن شاااااااااااااادتد. ال گو  هایم با شااااااااااااااایدن جوا.  تم بک اخمیار تت 

  مم: ت اه  کرد  و گ
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؟  _چرا دت ال  ترت  

 

 مم ج  ابروها   را باال اتداخت و جواب داد: 

 

تمم دت ااال  کاام  ن االن  هم بزمون مشااااااااااااااا وکاام.مت  آزاد:همی 

سر .شاام؟ب زمم همراهشاون اومدیم ساا ر تا زاغ ساایاه  رو 

 چوب بزتیم؟

 

آیه کشید    رت    اب بود و جواب تداشت.با تارا    

جددا روی تییل کم غرا م مو چشااااااااااااام هایم را چرخاتد .ت اه

خزد  ها   بود ثابت ماتد.ای  دخت  چرا ا ال بم ای  تماس 

های شززابن شااااوهر  شااااک تمی رد؟ی  ن ا ااااال برا   جای 

سااوا  تداشاات کم برسااا  ای  همم زمان را با چم کیساا پشاات 

 ت    میگذراتد؟
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ن دساااات آزاد پشاااات   مجبور شااااد  تا دساااات ٬مر با قرار گرتی 

ن با ااز   زج تکار  بردار  و قد  هایم را هماهزگ با او ار رتی 

بم ساامت رسااموران سااوا دهم.با ورودمان بم رسااموران کی م 

د  و سااااااپس خود  بم ساااااامت شویس بزداشاااااا    را بم او سااااااتر

 قد  برداشمم تا آبک بم ش و  ورتم بزتم. 

 

سااااااال  رسااااااموران دقیبم ای ب د با تما  شاااااادن  ار  مجددا بم 

ضاااما  برساااا  بم ساااال  برگشااامم ت. اال دیگر همم بم ابرگشااامم

ن جداگوتم جا گرتمم بودتد.   بودتد و پشت چزد مت 

ی کم آزاد ن  کشاااااااااید  و بم سااااااااامت مت 
تییل و ٬تراز٬ت س خمیف 

برساااااااااا  پشاااااااااا  نشااااااااا ااااااااامم بودتد قد  برداشااااااااامم و روی تززا 

  زدیل خایل کم باق  ماتد  بود جای گرتمم. 

 

ی رد.تراز م میاتمان برقرار بود  التم ا  مسزگی ن ک جو تبرن ا 

کم  امال ساااااااااااااکت نشاااااااااااا اااااااااااامم بود و خود  را بم چک کردن 

.برسااااا  درساااات ات ار کم بدترن  ت  ا  مشاااا و  ساااااخمم بود 

 .  1933



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

ختک دتیا را شاید  باشد شبیم برز زهرمار بود و تک ی  م  و 

آزاد هم کم مشاااااااااااااا   بود.تززا کیساااااااااااااا کم رابطم ا  با تما  

د و شااااااااااااوسن اتراد  ن  خوب بود و بک وق م  را مت 
ن  پشاااااااااااات مت 

.خواهر بیچاااااااار  ی م      رو   هم از می رد تییل بود 

مشکالت چزار ت ری کم کزار  نش مم بودتد و     بم زور 

 بم ی دیگر ت ا  می ردتد ختک تداشت. 

 

 ۳۳۸#پارت_ 

 

 

 

ن و ماشااااازجک کم میاتمان ٬با رساااااایدن غذاها ت مل جو ساااااازگی 

ا را ت تر شااااااااااااد.همم بک آت م تیازی بم  کم رما بود آشااااااااااااکار 

ن اتداخمیم و مشاااا و   تصاهر داشاااامم باشاااایم شهایمان را پایی 

غااذا خوردن شاااااااااااااااادیم.گز اایه مکااالمام ی کوتاایه میااان م  و 
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آزاد و تییل شاااااااااااااااکل میگرتت کم آن هم خییل شنااااع بم پایان 

سید.   مت 

 

 از ٬ مت  از بو ااااااااااااااات دقیبم ب د
گ
با تما  شاااااااااااااااادن غذاها همش

هایما ن م سمت ن ب زد شدیم و با خروز از رسموران بپشت مت 

 ماتد  ی م ااااااااااااات  را از ش 
ن ها قد  برداشاااااااااااااایم تا باق  ماشااااااااااااای 

نم.قرارمان بر ای  شاااااد کم دیگر تا آخر م ااااات  جاب  شیاد   بگت 

نشاااونم و م ااامبیما بم سااامت شاااما   رکت کزیم تا بم تارنش 

 برت ورنم. 

 

ن کم شااااادیم ت یسااااا کم تما  مدت تاخودآ ا   در ساااااوار ماشااااای 

ون ترساااااا ماد  و  التم دساااااا   بم ساااااا زم   س کرد  بود  را بت 

 ا  شد  باشد با 
گ
 ورتم کشید .ات ار کم مموجم دلیل  التش

ن را  ل  زاااادی م  ن دار ت اااااهم کرد و هماااااتطور کاااام ماااااشااااااااااااااای 

د گ ت:   مجددا سمت جاد  میتک
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ن االن  التاام  آزاد:هم  چزاااد سااااااااااااااااااخااات گاااذشاااااااااااااااماام و از همی 

. شدی.خدا میدوتم ای  یم ه مم   رو می وای چطور بگذروبن

 

اخودآ ااا  باام خزااد  اتماااد .ت اااهم را باام ساااااااااااااااما  از  رت  تاا

 چرخاتد  و جواب داد : 

 

_اگم قرار باشااااااااااااااام  ل ه مم ایزجوری بگذر  شاااااااااااااااک تدار  کم 

 دیووتم موشم. 

 

ا شیدا کرد  بود دسااااااااااااااات   کم ظاهرا اخت 
خزدید و بزا بر خادب 

ا  را میان  آزاد  را بم سااااااااااممم دراز کرد و اتگشاااااااااامان مرداتم

 اتگشماتم ق ل کرد. 

 

.م   واسااااام بزت ه ااااات.تمیذار  بزت آزا د:دیووتم تمویسااااار

 بد بگذر . 
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در جواب جم ااااام ی مزرباااااتاااااتااااام و دلمر  کززاااااد  ا  ل  زااااد 

کوچش زد  و سپس ت اهم را مجددا بم روبرو چرخاتد . ش 

با او بود.تا زمابن کم او را در کزار خود  داشمم امکان تداشت 

 ایط را ا  اس کزم. کم س    شر 

 

ی کم ت ر  را می ردیم دو ساخت ب دی ش  ن نااااع تر از آن چت 

ی شااااااااااااااد.رایه کم ات ار هرگز قرار تبود بم پایان برسااااااااااااااد  سااااااااااااااتر

 باالخر  
گ
شاتجا  بم اتمزا رساااید و ب د از چزد سااااخت راتزدی

 بم مب د رسیدیم. 

 

با خیایل آسااااااود  از تما  شاااااادن را  ت س را    کشااااااید  و بم 

ن شیاد  شااااااد  تا  م   کزم چات اا آزا مدان ها را د از ماشاااااای 

 از  زدوا خب  خارز کزیم. 
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تراز و اخضااااااااای تیم  هم از ٬برسااااااااا ٬کویل ت شااااااااید کم تییل

وع بم خایل کردن وسااااای م  ن ها شاااااان شیاد  شااااادتد و شر ماشااااای 

 ها شان کردتد. 

 

 تییل:تراز شما توی ونالی خودتون میموتید؟

 

ای تم چزدان دور تراز  شایدن  دای ب زد تییل کم از تا  م

م اک  قرار میداد باخ  شااد تا بک اخمیار ش بچرخاتم و را 

بم تراز ت ا  کزم.در جواب تییل شی بم نشاااتم ی تایید تکان 

 داد و گ ت: 

 

 تراز:آر  ما تو ونالی بابا میموتیم.شما را ت باشید. 

 

  دای تییل مجددا ب زد شد.اما ایا ار م اک   م  بود . 
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 میموتید یا تراز؟شو  ما  خزان شما  تییل:آبجک 

 

شو  از آت م بمواتم جوابک بم ساااااوال  بدهم ش چرخاتد  و 

بااا تردیااد باام آزاد ت ااا  کرد . بیبمااا دلم تمی واسااااااااااااااامم کاام بااا 

 و اااااا م ی شاااااا ویعن را ٬اخضااااااای تیم تراز در یک ونال بماتیم

تداشاامم.از کرا دیگر هم دلم تمی واساات با برسااا  در یک 

د.تمیدان ااااااااامم کم باید بودن  آزار  میدا خاتم باشااااااااام.تزدیک

 میان بد و بدتر کدا  را اتم اب کزم. 

 

 . آزاد:ما بم شما ز مت تمیدیم.ونالی جدا اجار  می زیم

 

ب کاام تییل و ٬جواب تاااگزااابن و دور از اتمصااار آزاد تاام تززااا مرا

ت وا داشااااااااااااااااات.مااات و مبزوت  تراز و برساااااااااااااااااا  را هم باام  ت 

ل  زد ت اهم   ا  بزت زد  ا  با ت اه  کرد  و او در جواب ت

 کرد و ت رار کرد: 
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؟میدوتم از شااااا ویعن خوشااااات  آزاد:ایزجوری را ت تر تو ااااا  

 تمیاد. 

 

شو  از آت م بمواتم دهان باز کزم و جوابک بم ساااوال  بدهم 

ض و خ  ک تراز در تضای ب زمان شیچید. 
  دای م ت 

 

تراز:تیاااااازی بااااام ونالی جااااادا اجاااااار  کردن تو ااااااااااااااااااات.شو  ماااااا 

 قن اتاا دار . ید.ونال بم قدر  امیموت

 

ت اهم بم ساااااااااااااااما  چرخید.با چمدابن در دسااااااااااااااات تزدیکمان 

 و خ ااااااااااا اتیا  
گ
ا  اااااااااااماد  بود و با اخیم کم نشاااااااااااان از  التش

 داشت بم آزاد چشم دوخمم بود. 

 برای آت م آرام  کزم قد  بم سما  برداشمم و گ مم: 
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 مزو ٬_تراز جان آزاد راسااااات میگم.ونالی شاااااما خییل شااااا وغم

 تم با ای  همم آد  توی یم خوتم بموتم. کم موشزاش تمیمو 

 

گر  ی میان ابروها   با شاااااااایدن  رتم شررتگ تر شاااااااد.ت ا  

 التاام ا  را باام چشاااااااااااااااماااتم دوخاات و بااا  اااااااااااااااااداب  خ اام امااا 

 کوری کم آزاد نشزود تزی  زد: ٬خ  ک 

 

ت نشاااااااااااااااد  کم بذار  با یم مرد تک و  تراز:هزوز ایزبدر بک غت 

.اخ ااااااااااااب مزو بتززا تو یم خوتم  زم ترنز خزان.تذار باز بموبن

 دیووتم .شم. 

 

 التم آیه کشید  و شی تکان داد .ا ال   اب ایزجا   

 را ت رد  بود . 

 

تییل کم ات ار از  الت چزر  ی تراز مموجم بد بودن اوتااااااع 

شااااد  بود تورا از برسااااا  تا اااا م گرتت و با دوندن بم ساااامت 
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کرد.تگران ونم   بم  کزار  ا  اااااااااااماد و دساااااااااااا  را دور باز ٬م 

ای  بود کم م ادا تراز دیواتم شود و تما  برتامم ها   را بزم 

 برنزد. 

 

تییل:ای بابا االن چم وقت ای   رتاسااااااااااااااات؟آبجک خزان تو و 

نم  آزاد ت ال بیاید شو  م  و برساااااااااااا  تا ب د  ت ااااااااااامیم بگت 

باااایاااد چیکاااار کزیم.تراز تو هم همکاااارهاااات رو بتک داخااال ونال 

 هال بزد  خداها از 
گ
   شدن.زود باشید زود باشید. خ مش

 

 ۳۳۹#پارت_ 

 

 

 

هماتطور کم با کشااااایدن بازونم مرا از تراز دور می رد گ ت و 

ب د با دسااات دیگر  چمداتم را برداشااات و از آزاد خواسااات 

 تا بم دت المان قد  بردارد. 
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 التاام از ایز اام در خماال اتجااا  شااااااااااااااااد  قرار گرتماام بود  آیه 

ی دت ال  ق کشاااااید  و با بک مییل بم ن د  برداشااااامم.آخرن  چت 

کم در دتیا می واسااااااااااااامم ای  بود کم مجبور باشااااااااااااام برای یک 

 کزم.اما ظاهرا در ا  
گ
ه مم با برساااااااااااا  زنر یک ساااااااااااب  زتدی

 ارصن چار  ای بم جز ای  اتم اب تداشاامم.دلم تمی واساات 

کم تراز دوبار  دیواتم شااااااااااااود و ب اکر هم اتم شاااااااااااادن م  و 

ن باااالج ااار بااایااد بزم برنزد آزاد برتاااماام هااای تییل را  .برای همی 

 مدارا می رد . 

 

دقاایف  ب اد بام ات اا ی ادیگر وارد ونالی پادر  کام برای یک 

ه ماااااام در اخمیاااااار تییل و برسااااااااااااااااااااا  گااااااذاشااااااااااااااامااااام شااااااااااااااااااااد  بود 

 خ مم 
گ
شدیم.چمدان هایمان را گوشم ای رها کردیم و همش

 و  التم روی م ل ها لم دادیم. 
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یداشااات بدن  ی ش  برمتییل هماتطور کم شاااال  را از رو 

را  یم روی م ل کج کرد و ش  را روی شاااااااااااااااااتم ی برسااااااااااااااااا  

 خمیاز  ای کشید و گ ت: 
گ
 گذاشت.با خ مش

 

تییل:وای خدا چبدر خ اااااااامم  . ل م اااااااات  تمون اااااااامم     یم 

 ل صم پ   روی هم بذار . 

 

برساااااااااااا  در جوا.  ل  زدی زد و با   بم کردن بازوی  دور 

   کشید و گ ت: م سمت خودشاتم های تییل او را بوشت  ب

 

برساااااااااااااااااااا :برو باااااال ل اااااس هااااات رو خوض ک  و یکم ب واب 

 قربوتت بر .م  واسم شا  بیدارت می زم. 

 

تییل ل  ها   را آونزان کرد و همزمان با چرخاتدن ت اه  

ش  را از روی شاتم ی برسا  برداشت ٬بم سمت م  و آزاد

 و  اا نش ت.پاها   را روی م ل جمع کرد و گ ت: 
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باااذار م  تک ی  ای  دو ت ر رو روشااااااااااااااا  کزم ببیزم  تییل:او 

ن رو از کجاشون در آوردن.   ا ال قضیم ی ونالی جدا گرتی 

 

 رت  وادار  کرد کم گوشم ی ل  هایم را بم دتدان بگت   و 

.در جواب ت ا  شر از تردید  ت ا  مرددی با آزاد رد و بد  کزم

ن دسااااا  روی زات  ونم ت اه ل  زدی زد و سااااپس با گذاشاااای 

 را سمت تییل چرخاتد و جواب داد: 

 

آزاد:خزان خییل باام جمع هااای شااااااااااااااا وغ خااادت تاادار .اگاام یاام 

نم خیال  را ت تر .   ونالی جدا بگت 

 

تییل ل  ها   را جمع کرد و با خب  تر بردن بدن  مجددا 

 بم پش   م ل ت یم زد. 
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تییل:میدوتم کم خادت تدار .خواهر  رو خوب موشزاسم.اما 

خییل شااااااااااااااا وغ تو اااااااااااااااااات.تبط قرار  مااااا چزااااار ت ر هم  ایزجااااا 

باشااااااااااااایم.خداروشااااااااااااا ر اتاا هم کم  م تدارنم.همیزجا بموتید 

 دیگم. 

 

در جواب  را ها   کم خییل هم بک را  تبودتد  التم آیه 

وع بم جوندن شوست ل م کرد .بیچار  تییل.ختک  کشید  و شر

تداشاااااات کم مشااااااکل م  بوشاااااات  از آبن کم با شاااااا ویعن باشاااااد با 

ر  بود.آخر چطور میموان اامم بم او بگونم کم شاااوه  ضااور 

دلم تمی واهد برای یاک ه مم باا شاااااااااااااااوهر  ال  تو زنر یک 

 کزم؟
گ
 سب  زتدی

 

از تصر م  تراز هم خییل بک ٬برساااااااااااا :جدا از  را های تییل

را  تمیگم.درست تو ت دوتا آد  مجرد کم هزوز هیا رابطم 

رت ی رساایم بیاشااون تو اات با همدیگم هم وتم .شاا . ااو 

 وبک تدار .با شزاخ   هم کم م  از بزم  خان دار ... خ
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ت ا  غضااااااا  آلود و خشااااااامگیزم کم بم ساااااااما  نشااااااااتم رتت 

جم م ا  تاخودآ ا  تیمم تما  باق  ماتد.ل  زد کوچش زد و 

برای آت م ذر  ای از خ  ات مم  م کزد با ل   تر  تری ادامم 

 داد: 

 

ن دی ابرساااااااااا :از م  تارا ت نشاااااااااید خزان خاتم.توت ب ز گ ی 

ای   را هاااا تااادار .تبط می وا  ب م وق   هرچزاااارت رمون 

میموتیم را اااات ایزجااااا بموتیم چرا بی ودی یاااام ونالی جاااادا 

ند؟ایزجوری دیگم  را و  دی ت هم شو  تمیاد.   بگت 

 

 التم تر از ق ل دتدان روی هم ساااااااااااااااایید  و آماد  شاااااااااااااااد  تا 

 گراندهااااان باااااز کزم و بگونم کاااام تیااااازی ت رد  تو یااااک ت ر ت

.اما شو  از آت م  را و  دی  های پشااااااااااااااات ش م  باشر 

بمواتم  ال  بم زبان بیاور  تشار آرا  دست آزاد روی زاتونم 

 وادار  کرد تا بم خود  م  ط باشم و ساکت بماتم. 
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آزاد:ممزوتم از شوشززادتون.تصر لط  شماست کم می واید 

ی ونال مااا ایزجااا بموتیم.امااا م  باااز  ت ر می زم اجااار  ی یاام

.اگر هم کیساااااا خواساااااات  را و جدا  ار درساااااات تری باشاااااام

 اااادیاااا  دربیااااار  بزت   بیاااااد و او  بااااا م   را بزتاااام.تیااااازی 

 تو ت تگران باشید. 

 

 الت چزر  ی برسا  در ثاتیم ای با شایدن ای   را ت یت  

کرد و ابروها   تورا در هم کشااااید  شاااادتد.درساااات ات ار کم 

 ا تداشت. اد ر اتمصار مواجم شدن با م ال ت آز 

 التم ش چرخاتد و ت ایه بم تییل اتداخت تا ب کم او بمواتد 

.امااا ظاااهرا تییل هم بااا ارصارهااا   مااا را وادار باام ماااتاادن کزااد 

 دیگر تماییل بم ارصار ورزندن تداشت. 

 

خوشاااا ا  و را ن از ایز م آزاد توان اااامم بود دهان برسااااا  را 

ش با او مم. ببزدد ل  زد زد  و دساااامم را روی دسااااا  گذاشاااا
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ن بود.ما کم ق ال هزار دت م در خاتم ٬بود ت میم درست همی 

پس دیگر دلییل ٬هایمان تززا با ی دیگر وقت گذراتد  بودیم

برای امااا و اگری باااق  تمیماااتااد.اگر هم دوبااار  پااای م ااال اات 

تراز وسااط   آمد ایا ار خود  بک آت م مال صم ی  ال  را 

خاااقاال و بااال  بود  کاام ای  ب زم جوا.  را میااداد .باام اتااداز 

ت ااااااااااامیم بگت   با مردی کم دوساااااااااااا  دار  هم اتم شاااااااااااو  و 

ن تایید هیچ یس تداشمم باشم.   تیازی بم گرتی 

 

برسااااااااااا :باشاااااااااام...هرکور خودتون  ااااااااااالح میدوتید.م  دیگم 

تم.  ن  تمت 
  رقن

 

گ اات و ساااااااااااااااپس بام دت ااا  ای   رت  از جاا ب زااد شااااااااااااااااد و با 

 ل  زدی ادامم داد: 

 

 ا لیوان آبمیو  ی خزک برگرد . دتچزبرسا :مت   با 

 

 .  1949



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

 ۳۴۰#پارت_ 

 

 

 

و ب د بک آت م مزمصر شااااااااااااایدن جوابک بماتد قد  ها   را بم 

خاتم کج کرد و از مبابل ت اهمان م و شد.  ن  سمت آشتر

 

ون کشااااااااااید و مثل  ن برسااااااااااا  تییل ت  ا  را از کی   بت  با رتی 

هموشاام مشاا و  چرت زدن در  اا  ات اجممایع ا  شااد و 

و آزاد ای  اجاز  را داد تا با  ااااااااااااداب  آرا   م م با ساااااااااااا وت  ب

نم کم ونالی  مشااااااااااااا و  گپ و گ ت شاااااااااااااونم و ت ااااااااااااامیم بگت 

 موردتصرمان را در کدا  مزطبم اجار  کزیم. 

در تزایت بم ای  تایجم رسااااااااااااااایدیم کم باید ونالب  تزدیک بم 

وری بمواتیم همرا   ونالی پدر  اتم اب کزیم تا در مواقع رصن

 . تییل و برسا  باشیم
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 مت  از دو دقیبم ی ب د برساااا  با یک سااای ن کم  اوی چزار 

ون زد و باام سااااااااااااااااال   خاااتاام بت  ن لیوان آب شرتبااا  بود از آشاااااااااااااااتر

برگشااااااااااات.با تزدیک شاااااااااااادن بم م ل ها خم شااااااااااااد و آبمیو  ی 

ن گذاشاات و ب د ساای ن را مبابل م   خود  و تییل را روی مت 

 و آزاد گذاشت و دوبار  کزار تییل روی م ل نش ت. 

 

از دیدن آبمیو  ها گوشر ا  را کزار گذاشااااااات  وا زد تییل ذ

ن برداشاااااااااااااااااات و بااااا  و ب ااااد خم شاااااااااااااااااااد و لیوان  را از روی مت 

چ ااااااااااااااا اتدن  بم ل  ها   مایع خزک داخل لیوان را یک 

 ت س ش کشید. 

ما هم بم تاب یت از او لیوان هایمان را در دسااااااااااااااات گرتمیم و 

 مش و  توشیدن آبمیو  هایمان شدیم. 

 

  مون رو گرتمید؟م تزای..ت میبرسا :خ . 
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کم برای دقایف  موشاااد میاتمان شاااکل گرتمم   ساااوال  سااا وب  

بود را در هم شااااااااااااا  ااااااااااااات.هردو همزمان در جوا.  شی بم 

نشاااااتم ی تایید تکان دادیم و سااااپس خم شاااادیم و لیوان های 

 تاخواسااااااااااااااامم و 
گ
ن قرار دادیم.ای  هماهزش خایل مان را روی مت 

ا بااام ل  زاااد زدن وا رماااان ر ردو ت دور از اتمصاااار تااااخودآ اااا  ه

داشاااااااااااااااات.ات ار راسااااااااااااااات میگ مزد کم زمابن کم دو ت ر د  در 

گروی خشاااااااااااااااش ی اادیگر میاادادتااد  م  م باام آی زاام ی ی اادیگر 

 ت دیل موشدتد. 

 

تییل:ظااااهرا تمیموتیم ای  دو ت ر رو مجبور بااام موتااادن کزیم 

برسااااااااااااا  جان.ارصار بک تاید  ساااااااااااات.کزار ما بزشااااااااااااون خو  

 تمیگذر  دیگم. 

 

تییل وادارمان کرد تا بم ارت اط چشاام هایمان   اادای شااایدن

پااایااان دهیم و هردو ت اااهمااان را باام ساااااااااااااااماات او کاام چزر  ای 

تارا ت اما شاااااااوت بم خود  گرتمم بود بدوزنم.شو  از آت م 
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م  بمواتم جوابک بم کزایم ا  بدهم آزاد بود کم ل  زدی زد 

 و گ ت: 

 

تییل یگااذر  آزاد: ااااااااااااااااد البماام کاام کزااار شااااااااااااااامااا بزمون خو  م

 اتم.اما ت ر می زم ایزجوری برای هممون را ت تر باشم. خ

 

ن یک تای  تییل چشم ها   را چرخاتد و همرا  با باال اتداخی 

ابروها   هماتطور کم نشااااا ااااامم بود دسااااات ها   را بم  مر 

ن بم سمت م  پاسخ داد:   زد و با اشار  رتی 

 

شوست کزد  تییل:چرا ت ارا می زید آزاد خان؟چرا  اا و 

ون از را    همزززم در واقع تبط را    گید کم مزصورتتمی

 خزان خاتمم؟ما کم بچم تو ایم. 

 

ن  ل  زد آزاد را شررتگ تر کرد.ش  ل   شوت و شیطزت آمت 

ن ت اااه  باام چشااااااااااااااامااان م  دساااااااااااااااا  را  چرخاااتااد و بااا دوخی 
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آه ااااامم روی دسااااامم گذاشااااات و بک آت م کوچک ترن  تالشر 

 جواب داد: ییل نشان دهد برای اتکار  را های ت

 

 آزاد: ش با شماست.را    خزان برا  در اولونمم. 

 

پاسااا    ااادای "هوووو" کشااایدن شر از خزد  ی تییل را بم 

دت ا  داشاااااات.خجالت زد  از ایز م مبابل دیگران ایزطور بم 

 ااااااورتم چشاااااام دوخمم بود چشاااااام هایم را برا   گرد کرد  و 

ایم   را از چشاااااااااام هشی تکان داد .در جوابم بک آت م ت اه

د خزد ید و شاااااااتم ها   را باال اتداخت.درساااااات ات ار کم بگت 

  ضور تییل و برسا  برا   اهمی   تداشمم باشد. 

 

شیچیدن  اادای شتم ی م اازویع و کوتا  برسااا  در تضااای 

ن بااااار ارت اااااط چشااااااااااااااام هااااایمااااان را در هم  ب زمااااان برای دومی 

شااااااااااااااا  ااااااااااااااااات و وادارماااان کرد تاااا ت ااااهماااان را بااام سااااااااااااااامااات او 

ن واقیع و  ااااااااااااااامیماتم بم تصر   زدی کم چزدابچرخاتیم.با ل
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ساااااید ک  دسااااات ها   را بم ی دیگر چ ااااا اتد و ساااااپس  تمت 

 هماتطور کم از روی م ل ب زد موشد گ ت: 

 

برسااااااا :. اااااایار خ .پس اگم ت اااااامیممون قط یم بزت   زودتر 

برنم تااااا ونالی موردتصرتون رو اتم اااااب کزیم.ات اااااقااااا م  یاااام 

ن اکراا دار   ا .  .همراهمون میآشزا همی 

 

بک م طیل ابروهااایم را در هم کشااااااااااااااایااد  و بااا باادخ ف  تزیاا  

 زد : 

 

_شاااااااااااااااما رو تو ز مت تمیزدازنم.خودمون میموتیم یم ونالی 

 مزاس  شیدا کزیم. 

 

تااااام قد   با شرروب  در جوابم خزدید و بک توجم بم ل   م ت 

 ها   را بم سمت در خروسک سوا داد. 
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یم ت ر کم  اید.ویل بزت  برسااااااااااااااااا :میدوتم کم از پ ااااااااااااااا  برمی

شااااااات  با ای  اکراا آشااااااازاسااااااات همراهمون باشااااااام تا شتون بو

 ال  تر .بزر ا  آزاد جان کم سا  ها خارز از کشور بودن و 

ن  تم چزد سایل باشم ٬با ایزجاها آشزا تو ی  ن شما هم  دس مت 

ن درساااااااااااااااا  ایزم کم م  هم تیومد  باشاااااااااااااااید ایزجا  .برای همی 

 همراهمون باشم. 

 

ن بزاااتاام تراشر هاا التاام از   بااار دهااان باااز کرد  ا   برای دومی 

تا م ال مم را نشااااان دهم اما با تشااااار آرا  کم آزاد بم دساااامم 

وارد کرد تاخواسااامم مجبور بم سااا وت شاااد .ش چرخاتد و با 

ن ت ا  آرام  بم چشااااااااام هایم و تکان دادن آه ااااااااامم ی  دوخی 

 ش  از م  هم خواست تا آرامشم را   ظ کزم. 
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شاامم بود ل  زد شر مواتبممان گذاوتمان را پای برسااا  کم ساا 

ن چمااادان م  در ٬از رتاااااااااااااااااای   زد و ب اااد باااا در دسااااااااااااااااات گرتی 

ون بزتد.   خروسک را باز کرد تا از خاتم بت 

اماااااا شو  از آت ااااام     بمواتاااااد قاااااد  او  را بردارد شیچیااااادن 

  دای تالم ماتزد تییل در تضای ب زمان مموق   کرد. 

 

 تییل:برسا   الم خوب تو ت. 

 : �🌺�  توب  سازی کم  دا 

 ۳۴۱#پارت_ 

 

 

 

ااااااااای از ثاتیم چرخید و روی تییل  ت ا  هر ساااااااااام ت رمان در کرا

کم با  ایل بد و چزر  ای در هم کشید  خود  را روی م ل 

جمع کرد  بود ثابت ماتد. ورت  بم شدت رتگ شرند  بود 
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 ا  خودتماااااااااب  
و قطرات درشاااااااااااااااااااااات خرا روی شوشااااااااااااااااااااااابن

ی کاااام تااااا چزااااد دقیباااام ی شو   اااا ال   ااااامال می ردتااااد.دخت 

موان اااااااااااات درساااااااااااات ت س خوب بود  اال از شااااااااااااادت درد تمی

 ب شد. 

 

تگران و شاساااااااایمم دساااااااات آزاد را رها کرد  و بم ساااااااامت تییل 

دوند .کزار  روی م ل نش مم و هماتطور کم دست هایم 

 را دور بدن    بم می رد  شرسید : 

 

 .خوبک خونز ؟سر شدی یزو؟_تییل...تییل جان قربوتت بر 

 

م ششاتم ا  چ  اتد و هماتطور کم شابن ا  را ببا بی ایل شو

د همرا  با  اااااادای تاااااا یفن جواب  ن بم ساااااا    ت س ت س مت 

 داد: 
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.دلم...دلم خییل درد دار .ت  ااااااااااااااام بااااال  تییل: اااالم باااد  آبجک

 تمیاد. 

 

جوا.  ایا ار برساااا  و آزاد را هم بم سااامممان کشااااتد.برساااا  

ن  بک م طیل در ساااااااااااااااماات دیگر م اال نشااااااااااااااا اااااااااااااااات و بااا اتااداخی 

رد و باام ساااااااااااااااماات زوهااا   دور باادن تییل او را از م  جاادا کبااا

خود  کشاااااااید.قطرات خرق  کم روی شوشاااااااابن ا  نشاااااا اااااامم 

 بودتد را پا  کرد و با تگرابن شرسید: 

 

برساااا :خونز  بم م  ت ا  ک .چت شاااد یزو؟پاشاااو برساااوتمت 

 بیمارسمان باید دکت  م ایزم ت کزم. 

 

ی م ال ت  در همان  ا  داغان و زار  شی بم نشاتمتییل 

ن دساااااات ه ا   دور گردن برسااااااا  ش  تکان داد و با اتداخی 

 را بم س زم ی او چ  اتد و با بی ایل جواب داد: 
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ی  ن  الز  تو ااااااااااااااااااااات.ق ال هم ایزجوری شاااااااااااااااااااااد  چت 
تییل:دکت 

 تو ت.تبط مزو بتک باال.یکم دراز ب شم خوب موشم. 

 

تاااااااااااتم ابروها ن برسااااااااااا  م ت     را در هم کشااااااااااید و با اتداخی 

کرد و شپا   زنر بدن تییل او را از روی م ل ب زد  دساااااات ها 

 ا  ماد. 

 

برساااااااااا :تموشااااااااام قربوتت بر .باید دکت  ببیامت. الت ا اااااااااال 

 خوب تو ت. 

 

  رت  باز هم م ال ت مصاتم ی تییل را در بر داشت. 

 

 تییل:برسا  لط ا. الم خوبم.تبط م  رو بتک باال. 
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با م  و  برسااااااااا   التم از سااااااااماجت تییل آیه کشااااااااید و ت ایه

تجا  ت ااااا یم تییل شاااااود و آزاد رد و بد  کرد شو  از آت م شا

با کج کردن م ااااااااااااااات  قد  ها   بم سااااااااااااااامت را  پ م ای کم بم 

 ک بم ی دو  مم ل موشد بم را  بی مد. 

م  و آزاد هم بااادون ل صااام ای اتالا وقااات قاااد  هاااا   را 

  م ها باال رتمیم. دت ا  کردیم و از پ

 

برساااااااااااا  قد  بم داخل ٬م هابا پشااااااااااات ش گذاشااااااااااامم شااااااااااادن پ 

تزدیک ترن  اتاا گذاشااااااااااااااات و تییل را م ماکاتم روی ت ت 

خواب قرار داد و خود  هم کزار  ل م ی ت ت نش ت.با 

 تگرابن  ورت رتگ شرند  ی تییل را تواز  کرد و گ ت: 

 

برات  دورت بگرد  م .لج ازی ت   بذار ٬برساااااااااااااااا :تییل جان

 ختک کزم. 
 دکت 
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سااااااااا  را در یل ل  زدی زد و دساااااااات بر تییل در جوا.  با بی ا

دساات گرتت.آه اامم شی بم نشاااتم ی م ال ت تکان داد و 

 گ ت: 

 

 ایزجوری شاااد  خودت کم م  
گ
تییل:خوبم خشااابم.از خ ااامش

ا ت کزم خوب  رو موشااااااازاش.دکت  تیازی تو ااااااات یکم اسااااااات 

 موشم. 

 

گذاشاامم و کزار  ساامت دیگر ت ت دلواپ اااتم قد  ج وتر  

م چرخاتد و با دیدن چزر  ی نشااااااااااا ااااااااااامم.ت اه  را بم سااااااااااامم

 زد و ادامم داد: تگراتم ل  زد شررتگ تری 

 

تییل:بااااباااا ب ااادا  اااالم خوبااام.چرا ایزجوری مااااتم گرتمیاااد. ااااال 

ن باری تو ت کم ایزجوری موشم.   خوبم ساببم دار  و اولی 

 

   را تواز  کرد . با تارا    چزر  در هم کشید  و موها 
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ن هم ه ااااااااااااااااات کاام بوشااااااااااااااات  تگر  اتم می زاام دخت  _دقیبااا همی 

ن   .  بارت تو ت کم ایزجوری مویسر لج از.ایز م اولی 

 

 با بی ایل خزدید و دست شد  را روی دسمم گذاشت. 

 

ن  .ا ممااااال تبط یکم تشااااااااااااااااااار  باااااال پاااایی  تییل:م  خوبم آبجک

 .برا  درسااااااااااات.یم لیوان آب قزد ب ور  خوب موشااااااااااامشاااااااااااد 

؟  می  ن

 

 ۳۴۱#ادامم_ 

 

 

آیه کشاااااااااااااااید  و بم تاچار  التم از ساااااااااااااااماجت و لج ازی ا  

نشااااااااااااااتم ی تایید تکان داد  و از جا ب زد شاااااااااااااد .ت ا   شی بم
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کوتایه با آزاد کم تما  مدت کزاری ا  اااااااااااااااماد  بود رد و بد  

کرد  و ساااپس م ااات  خروسک اتاا را در شو  گرتمم و از اتاا 

ون زد .   بت 

 

ن دوند  و با ورود مجدد  بم سااااااااال  بم ساااااااامت از پ م ها  پایی 

ی کااام دقااا ن ایف  شو  ترک  کرد  بودیم قاااد  برداشااااااااااااااامم تااا مت 

 مع کزم. لیوان ها را ج

 

 برای تییل  التم ا  کرد  بود.تمی زمید  کم چم بالب  
تگرابن

ش ای  دخت  آماااد  بود کااام د  بااام دقیبااام  اااال  ایزطور باااد 

بم ای  ت ر   اتماد  موشاااااد.اگر بزت  تموشااااازاخمم  ا مماال 

ن ری اااااش کم شااااااید  ام م باشاااااد.اما ب ید میدا ن ااااامم کم چزی 

ی ن  کرد  باشااااد.ی  ن با توجم بم ساااا ت گت  های پدر  و مزی 

ن ا ممااااایل وجود داشاااااااااااااااماااام  خاااااتم امکااااان تااااداشاااااااااااااااااات کاااام چزی 

 چم درد  بود کم وقت و بک وقت 
باشااااااد.پس آخر ای  دخت 

  ال  بد موشد؟
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ها را داخل سااای ن میگذاشااامم  خم شاااد  و هماتطور کم لیوان

از اتااااااااداز  ا  غاااار  زناااارلاااااااا  باااااااام لااااجاااا ااااااااازی و شتااااف  بااااواااا 

ای  کااام  مماااا تیااااز  بود دکت  م اااایزااام  زد .تمی زمیاااد  در شر

ا  کزاااااااد چرا پاااااااا   را توی یاااااااک ک   کرد  بود کااااااام باااااااا 

ا ت  ال  خوب موشود؟  است 

 

 ها و غر زدن هایم ت اهم برای ل صم ای کوتا  
گ
میان  التش

خایل آبمیو  ی تییل ثابت ماتد.دسااااااات ج و برد   روی لیوان

برداشااااااامم تا با گذاشاااااااما  داخل سااااااای ن بم سااااااامت  و لیوان را 

خاتم برو  ن .اما ت اااااااااونری کم بم ی  ار  مموجز  شاااااااااد  آشاااااااااتر

باخ  شااااااد کم تما  بدتم در ثاتیم ای یخ ببزدد و رنم هایم از 

 ت س خایل شوتد. 

 

ن مات و مبزوت لیوان را بم  ااااورتم تزدیک تر کرد   تا مطمی 

 . شو  کم اشا ا  تدید  باشم.اما اشا ا  تبود 
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ن شااااااااد   تم لیوان تییل واق ا از یک شودر ساااااااا یدرتگ تم نشاااااااای 

شوشاااااااید  شاااااااد  بود.شودری کم در هیچ دا  از لیوان های ما 

 بم چشم تمی ورد و تززا در لیوان تییل وجود داشت. 

شودری کم میموان اااااااات همان دلیل تاشیدای بد شاااااااادن  ال  

 .. باشد. 

 

 ۳۴۲#پارت_ 

 

 

 

  ا  اااااااااااااااااااس در یااااک ل صاااام چرخیاااادن تمااااا  دتیااااا را دور ش 

هایم شدیدتر از هموشم  دست٬کرد .چشماتم سیایه رتمزد

ن هر ج اااااااااایم بم جز  لرزندتد و اتگشااااااااااماتم قدرت تگم داشاااااااااای 

لیوان تییل را از دست دادتد.سی ن از میان دسماتم رها شد و 

ن لیوان  ن اتمادن   اادای مزی  شاا  اای  ها تضااای با بم زمی 

 خامو  خاتم را شر کرد. 
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د و تبود . ااادای یک جی  ب ز  الم خوب تبود.ا اااال خوب

آزاردهزد  تما  ش  را شر کرد  بود.بی ا  و بک رمش کزار ت م 

ن را شر کرد  بودتد بم  های تیمم شااااا  ااااامم ی لیوان ها کم زمی 

زاتو اتمااد  و ت اا  ماات و مبزوتم را بام لیوان تییل کم  ماکان 

 تگشت های لرزاتم تگز  داشمم بود  دوخمم. میان ا

 

 
گ
خ  و بابن  ا  بد تییل بود هزوز  کم یبیزا باشودر س ید رتش

هم از تم لیوان برایم ده  کجک می رد.باور  برایم ساااااااااااااا ت 

 تامم   بود. ٬بود.ا ال س ت کم هیا

 ااااااار برسااااااااااااااااااااا  باااااام کجااااااا رسااااااااااااااایااااااد  بود؟باااااام م ااااااااااااااامو  کردن 

باام او اکمیزااان زن ؟م ااااااااااااااامو  کردن زبن کاام بااا تمااا  وجود 

دتیا دوسااااااات  داشااااااات؟زبن کم او را بوشااااااات  از هرکیسااااااا در ای 

 داشت؟
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ا ال مگر شدبن بود؟مگر موشد یک ان ان ترما  دست بم 

ن  اری بزتد؟مگر م ااااااااااااااامو  کردن یک آد  بم ای  را     چزی 

زماااابن کااام ٬هااااا بود؟ی  ن زمااااابن کاااام داشاااااااااااااااااات ایزکاااار را می رد

تمیدان اامم چم زهرماری بود داشاات ای  شودر ل ز   کم     

ن ت     برا ی یک ل صم بم بد را داخل آبمیو  ی تییل مت 

 شااااااااادن  ال  ت ر ت رد  بود؟تگران  نشاااااااااد  بود؟یا ا اااااااااال 

 برا   مزم تبود؟

 

تما  دت اب  کم بد شاااادن  ا  تییل را دید  بود  بم ی  ار  از 

ااااا تما   مبابل چشااااااماتم رد شاااااادتد.ی  ن تما  ای  مدت مبصا

 های تییل برساااااااااااااا  بود؟ی  ن او بود کم هموشاااااااااااام ای  بد ایل

بود؟او بود کم هموشااااااااااااااام جان  را بم تییل را م ااااااااااااااامو  کرد  

 چکار می رد ؟خطر اتداخمم بود؟خدایا م  باید 

 

؟  آزاد:خزان خوبک
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شاااااااایدن  ااااااادای تگران و شاسااااااایمم ی آزاد از سااااااامت پ م ها 

ن با اتکار  بردار  و ت ا هم وادار  کرد تا دسااااااااااااات از   زجار رتی 

را برای شیدا کردن او بم ساامت را  پ م بچرخاتم.با دیدن  کم 

ن میدوند تا خود  را بم م  برسااااتد دل واپ ااااتم از پ م ها پایی 

 آرامم اتدی گر  شد.  ق   تا 

 

 _آزاد... 

 

با تااااااااا ی  ترن  و خ م ترن   ااااااااادای مم   تجوا کرد  و او 

ن آخرن  پ م خجوالتم بم ساااممم ٬همزمان با پشااات ش گذاشااای 

ن زاتو زد.ت ایه بم دون  کزار  روی زمی 
د و در تزایت با تگرابن

ن اتداخت و ساااااااااپس ت اه  را خرد  شااااااااا وشااااااااام های روی زمی 

ن  ساااااااااامت دساااااااااامان م  چرخاتد تا  از زخیم تبودنشااااااااااان مطمی 

 شود. 

 

 آزاد:خزان خوبک خونز ؟آسو  کم تدیدی؟
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مااااات و مبزوت ت اااااه  کرد  و پ اااا  زد .ت ااااا  بزاااات زد  و 

ا کم دید ابروها   در هم کشاااااااااااید   اااااااااااورت رتگ شرند  ا  ر 

د دو چزدان شاااااااااااااااادتد و تگرابن کم در چشااااااااااااااام ها   مو  ن ز مت 

ا   شااااااد.دسااااااا  را ج و آورد و با لمس کردن  ااااااورت یخ زد 

 شرسید: 

 

 آزاد:سر شد  خزان؟چرا ایزبدر بزم رن مم ای؟

 

ن ت ا  خت   ا  از چشاااااااااااااامان  را داشاااااااااااااامم  بک آت م قدرت گرتی 

 باشم با  دای ت یفن ل  زد . 

 

 _برسا ... 

 

 ابروها   را شرسشگراتم باال اتداخت و ش تکان داد. 
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؟  آزاد:برسا  سر

 

ن تر رتاات و روی لیوابن کاام هزوز  ت اااهم برای ل صاام ای پااایی 

میان اتگشاااااااااماتم تگز  داشااااااااامم بود  نشااااااااا ااااااااات.دیدن شودر 

 کم  اال ب اکر لرز  بک وق م ی دسمم در اتد  
گ
س یدرتش

بت در  ا  چرخیدن بود مثل یک شمک بر  باقیماتد  ی شر

کرد.برای   ش  کوبید  شااااااااااااااااد و ذه  شدرامم را دوبار  ت ا 

چم سااااااااااااااا وت کرد  بود ؟باید  بیبت را بم آزاد میگ مم.او 

م بااایااد می زمیااد کاام برسااااااااااااااااا  هیوال بودن  را تااا کجااا شو  ه

 برد  بود. 

 

 _برسا  تییل رو م مو  کرد . 

 

ون شرند چشاااااااااام جم م ی بک مبدمم و تاگزابن کم از دهاتم  بت 

هااااا   را از ترت ت جاااا  و تاااااباااااوری باااام گردترن  اتااااداز  ی 
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ت زد  ابروها   را در هم کشید و با تردید مم    رساتد. ت 

 شرسید: 

 

 آزاد:برسا  چیکار کرد ؟

 

لیوابن کم در دسااااااااااااات داشااااااااااااامم را تورا بم ساااااااااااااما  گرتمم و با 

  داب  کم  اال ب زدتر شد  بود پاسخ داد : 

 

باااااااات _تاااااااام ایاا  لاایااوان  .ایاا  لاایااوان شر ن رو تاا ااااااااا  کاا  آزاد.بااباای 

 ؟تی یم.ای  شودر رو تم لیوان میبی ن 

 

ن شااااااااااااااد  در  لیوان را از دساااااااااااااامم گرتت و بم ماد  ی تم نشاااااااااااااای 

اتمزای لیوان چشااااااااااااااام دوخت.کویل ت شاااااااااااااااید کم گر  ای کم 

میان ابروها   نشاااا اااامم بود آرا  آرا  باز شااااد و جا   را بم 

ش  را دوبار  باال ت ایه  التم و تاباور در چشااااااااااااااامان  داد. 

 گرتت و با خت   شدن بم چشم هایم شرسید: 
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 تو لیوان تییل شیدا کردی؟ ودر رو تبطآزاد:ای  ش

 

ن برد .   تورا شی بم م زای تایید سوال  باال و پایی 

 

_آر .تاااک تاااک لیوان هاااا رو ت اااا  کرد  اماااا ای  شودر تبط تو 

 ... ن  لیوان تییل رن مم شد .ببی 

 

بک آت م بم ٬کم تاتمام  گذاشااااااااااااامم بود   و بم دت ا  جم م ای

ن اهمی   بده م دساااااااامم را میان شااااااااوشاااااااام خرد  های روی زمی 

لیوان های تیمم شااااااااااااا  ااااااااااااامم برد  تا ب کم بمواتم مدری برای 

ث ااات گ ماام ا  شیاادا کزم.ذهزم آتباادر درگت  بود کاام ترامو  ا

کرد  بود  آزاد برای باور کردن  را های م  بم مدری تیاز 

 تدارد. 
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؟االن خودتو زخیم آزاد  : اااااااااااااااتک ک  خزان.داری چیکااار می  ن

 .  می  ن

 

تااااا  ام و  هایم رساااااید.شو  از ا  یم دیر بم گ اااااادای م ت 

ن یک ت م شااااااااااااااوشااااااااااااام ک   آت م بمواتد مات م شااااااااااااااود ل م ی تت 

دسااااااااااامم را برند و در خرض یک ثاتیم تما  دسااااااااااامم را از شسن 

 کرد. 
گ
 خون رتش

 

 ۳۴۳#پارت_ 

 

 

 

 _آت دسمم... 
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آرا  از درد آزاردهزد  ای کم  ل دسااااااااااامم را درگت  با  ااااااااااادای 

ون کرد  بود  تالید  و ت اهم را   کم از م ل زخم بت 
بم خوبن

د دوخمم.زخم خییل خمیف  تبود اما درد  زناد ب ن  ود. مت 

 

.بذار زخممو ببیزم.   آزاد:چیکار کردی با خودت دخت 

 

ل   تگران و تارا ا  وادار  کرد تا ت اهم را از زخم دسااااااااااامم 

بگت   و باااام ساااااااااااااااماااات او کاااام بااااا چزر  ای در هم کشااااااااااااااایااااد  و 

 ش بچرخاتم.  م ماکاتم زخمم را وارش می رد 

 

ن مزیم تو ت.تگران ت ا .   _خوبم.چت 

 

آه ااااااااااااااامااام گ مم و او بک آت ااام بااام  رتم توجیه کزاااد از روی 

ن دساااات سااااالمم مرا هم  زاتوها   ب زد شااااد و سااااپس با گرتی 

ن ب زد کرد شو    از آت م بگوند: بم دت ا  خود  از روی زمی 
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ن کزیم.  خوتم.باید زخممو تمت  ن  آزاد:ات اقا مزمم.بیا برنم آشتر

 

و ب اااااد بااااام دت اااااا  ای   رت  شو  از آت ااااام تر ااااااااااااااا   برای 

خاتم قد  برداشاااااات و  ن م ال ت بم م  بدهد بم ساااااامت آشااااااتر

 مرا هم بم دت ا  خود  کشید. 

 

تاتم تالید :   م ت 

 

  تو ت.دار  _آزاد...آزاد  تک ک  االن م ا م زخم دست م

 بزت می م برسا  تییل رو م مو  کرد  می زیم؟

 

.شت  آب ظرتشوب  مموق  شدتد  قد  ها   مبابل س زک

را باز کرد و ساااااااااااااااپس هماتطور کم دسااااااااااااااات خون آلود مرا زنر 

 جرنان آب تگم میداشت شی تکان داد و جواب داد: 
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.ایزم میدوتم کم ای  م اااااااااااااا م ی خییل 
گ
آزاد:می زمم سر میش

ن کزیم.تمیموبن با یم دسااات مزمیم.ام ا او  باید زخمت رو تمت 

 بری.  خوبن و زخیم ایزطرا و اوتطرا

 

ساااااااااااوزشر کم از برخورد جرنان آب بم زخمم در تما  دسااااااااااامم 

شیچید باخ  شااااااااااد تا تاخودآ ا  آت آرا  بگونم و گوشاااااااااام ی 

ل م را بم دتدان بگت  .ت اهم را بم خوبن کم همرا  آب ش مم 

ن ت دوخمم و پس از ل صم ای موشااااااااد و داخل ساااااااا زک مت  

 گ مم: 
گ
 س وت با  التش

 

ن شااد آزاد.ول  ک   .االن پای م ااا م ی مزم تری_زخمم تمت 

درمیوتم.برسااااااااااااااا  خمال یم آد  مرنضاااااااااااااام کم دار  با جون تییل 

؟  بازی می زم.می زیم ای  ی  ن سر
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شاااااات  آب را . اااااات و سااااااپس چرخید و چزد برگ دساااااامما  از 

ن غذاخوری قرار داشاااااااات باکس دسااااااااامما   اغذی کم  روی مت 

ون کشید شو  از ایز م دوبار  بم سممم برگردد و دسمما   بت 

 ها را روی زخمم قرار دهد. 

 

.ذهزم ماااادا  دار   رتاااات رو تجونااام و  آزاد:می زمم ی  ن سر

ت  یل می زم و دت ا  یم جواب مزطف  میگرد .اما بذار او  

ی شیدا کزم تا زخمت رو ببزدیم.  ن  یم باتدی چت 

 

د  و همزمان با شیچیدن   التم دسمما  ها را روی زخمم ترر

  ماتع از ای  شااااااااااد  کم اتگشاااااااااامان دساااااااااات دیگر  دور بازوی

 دوبار  بم سمت دیگری قد  بردارد. 

 

_تمی وا  زخمم رو ببزااادیم آزاد.تمی وا .یااام روابن توی ای  

خوتم سااااااااااااات کم چزد دقیبم ی شو  توی آبمیو  ی خواهر  

ن بار  یم کوت   رن مم و م موم   کرد  و مطمازم کم اولی 
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هم تو ت.اوتوقت تو توی ای  موق یت بم ت ر زخم دست 

؟بم در  کم دسمم زخمیم. م   ن

 

 دای ب زد و خ  ک ا  آشکارا شوکم ا  کرد.برای ثاتیم ای 

در ساااااااااااا وت ت اهم کرد و ب د همرا  با ت س خمیف  دساااااااااااات 

ن  ها   را آه ااااااااااامم روی بازوهایم گذاشااااااااااات و بم سااااااااااامت مت 

 ری هدایمم کرد. غذاخو 

 

ن خزان.   آزاد:یکم .شی 

 

ب واهم بااا  بااا مالیماات گ اات و م   التاام تر از آبن بود  کاام

ی بگونم یش خواسمم ا  م ال ت کزم.بزابرای  بک  ن  آت م چت 

از  ااااازدیل ها را خب  کشاااااید  و نشااااا ااااامم. اااااورتم را پشااااات 

 دست سالمم شززان کرد  و تالید : 
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غااام   ای  بود کااام _دار  دیووتااام موشااااااااااااااام آزاد.تاااا امروز دغاااد

برساااااااا  تبط یم آد  دروغگو و دورو م.اما االن اوتااااااااع بدتر 

ال دیووتااام سااااااااااااااااات.تییل رو م ااااااااااااااامو  کرد  شاااااااااااااااااد .کرا خم

آد  زن خود  رو م مو  کرد .آزاد کدو  ٬می زیم؟تییل رو

تم؟آخم مگم الکیم؟آد   ن ن  اری مت  سااااااااااالیم دساااااااااات بم همچی 

...     با دشما  هم تمیموتم ایزکارو ب زم ب د ای  خ  و ن

 

گرمای اتگشاااااااااااااامان  را کم روی ما دساااااااااااااامم ا  اااااااااااااااس کرد  

از روی  ااااورتم کزار زد  و تاخودآ ا  ساااااکت شااااد .دساااامم را 

رن مم  ت ا  غمگیزم را بم  ورت  دوخمم.آتبدر  التم و بزم

 بود  کم     آزاد هم تمیموان ت ایا ار آرامم کزد. 

 

 آزاد:ایزکار رو کرد  تا بموتم تو رو ایزجا تگم دار . 

 

ن ب زمااااااان را   ااااااااااااااااااااادای آرام  شاتجااااااا  سااااااااااااااا وت سااااااااااااااازگی 

ن ت اه  کرد  و پ   زد . ش  ت  .تامطمی 
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؟  _سر

 

ت س آرا  کشااااااااید و ایا ار اتگشاااااااامان  را از روی ما دساااااااامم 

سمت اتگشماتم  رکت داد و بم ی دیگر ق  شان کرد.زبان  

 را روی ل  ها   کشید و پس از س وب  کوتا  گ ت: 

 

  دقیبا همون زمابن کم ت اااامیم ما آزاد:ت ر می  ن چرا برساااااا

ن قطیع شد رتت تا یم آبمیو  ی م مو  برای  تییل برای رتی 

 درست کزم؟

 

شدرام تر از ق ل چزر  در هم کشاااااااید  و ش  را روی شااااااااتم 

ن  ااااااااا   کاااج کااارد . ااارا هااااااااا ااا  را مااایااا ااازااامااایااااااااد  و در خااای 

تمی زمیاااااادمشااااااااااااااااااااان.ذهزم شااااااااااااااا وغ تر از آبن بود کاااااام بمواتم 

 ت  یل کزم. جمالت  را تجونم و 
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ت ا  شرساااااااااااااااشاااااااااااااااگر و گیجم را کم دید تزمید کم بم توتااااااااااااااایح 

ی تیاز دار .ای  ب ود کم درست مثل م  ش  را بم یک بوشت 

 امم داد: سمت کج کرد و ایا ار با ل  ن واتح تر اد

 

آزاد:برسااااااااااااااا  درساااااااااااااات وق   کم تزمید ما می وایم یم ونالی 

نم تییل رو م اااااااامو  کرد خزان.چون میدون ااااااات   کم جدا بگت 

اگم  ا  تییل بد .شاام امکان تدار  تو دیگم ایزجا رو تر  ک ن 

پس ت ااااااااااااامیم گرتت با م ااااااااااااامو  کردن و تییل رو تززا بذاری. 

 تییل بدون ایز م خود  م اااااااااااامبیم بم زبون بیار  تو رو ایزجا 

؟  تگم دار .مزصور  رو مموجم مویسر

 

 ۳۴۴#پارت_ 

 

 

 

 

 .  1982



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

.با ذهزم آه ااامم آه ااامم آغاز بم تزمیدن جمالت  کرد  بود 

ن برایم روش  تر  هر  ال  کم از دهان  خارز موشد همم چت 

بوشت  بم هیوال   ت بودن برسا  موشد و هر ثاتیم بوشت  و 

د .   بر میتک

 

د    ش  امال با آزاد بود.چطور خود  بر بم ای  موتاااااااااااااااوع تتک

بود ؟البمم کم برساااااااااااااا  بدون دلیل و از روی شگر  ایزکار را 

 کام از او داشااااااااااااااامم دیگر خوب اتجاا  تاداد  بود.با شااااااااااااااازاااخ   

میدان ااااااامم کم او هرگز بدون برتامم رنزی و تبشااااااام ق یل قد  

 قد  برتمیداشت.  از 

 

ایزطوری تبود کم اید  ی م اااااااااااامو  کردن تییل در یک ل صم 

باام ذها  رسااااااااااااااایااد  باااشااااااااااااااااد.او از ق اال ای  تبشاااااااااااااااام را چیااد  

بود.درساااااااااااات از همان زمابن کم از  ضاااااااااااااور م  و آزاد در ای  

شااد  بود.نشاا اامم بود و با خود  ت ر کرد  بود ساا ر با ختک 

ار  کزاااد.مرا کاااام چطور میمواتاااد مرا وادار باااام ماااااتااادن در کزاااا

میدان ااااااااااااااات کم یبیزا برای دور ماتدن از او بم ٬موشااااااااااااااازاخت
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بل ارصار می زم.بزابرای  ت ااااااااامیم اجار  ی یک ونالی م ااااااااام

گرتمم بود کم از تززا اهر  تشاااااااااااااااری کم خ یم م  در دساااااااااااااات 

 زد.تییل! داشت اسم اد  ک

 

 _خدایا...ای  مرد چجور آدمیم. 

 

غرن م   دای ت ی  و لرزاتم     بم گو  های خود  هم

 اااااس می رد  آمد.ت س کشاااایدن برایم ساااا ت شااااد  بود.ا 

کاام دیوار هااای اکراتم از هر کرا در ااا  هجو  آوردن باام 

 سممم ه ازد تا خ م ا  کززد. 

 

ن  وع بااااااام قاااااااد  برداشااااااااااااااای   التااااااام از جاااااااا ب زاااااااد شاااااااااااااااااااااد  و شر

.دساااااممایل کم تا ثاتیم ای شو  روی زخم دسااااامم تگز  د کر 

ن اتماد و داشااامم بود  از میان اتگشاااماتم ش خ ورد و روی زمی 

بم خوبن کم تا آن ل صم بم اج ار تشاااااااااار دسااااااااامما  بزد آمد  

     دوبار  برای جاری شدن داد. بود تر 
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_مگم موشاااام؟آزاد مگم موشاااام؟مگم امکان دار  یم آد  تا ای  

 و خو ن باشم؟ اتداز  پ ت

 

هماتطور کم بک وق م و خ اا ک از یک ساامت بم ساامت دیگر 

  و آزاد برای آرا  کردتم تورا از پشاااات قد  برمیداشاااامم غرند

ن ب زد شاااااااااااااااد.چزد دسااااااااااااااامما  دیگر ه م از باکس دسااااااااااااااامما  مت 

ون کشااااید و سااااپس قد  ها   را بم سااااممم سااااوا   اغذی بت 

 دن کرد. داد و با ا  مادن مباب م مرا در وادار بم ا  ما

 

آزاد:دساااااااااااااات رو بد  بم م .زخمت هزوز خوترنزی دار .باید 

 د و بمادی  بگت  . بر  داروخوتم برات بات

 

ت اهم تاخودآ ا  سااامت دسااامم کشاااید  شاااد.خوبن کم از ک  

دسااااااااامم شچشااااااااامم میگرتت  اال تا روی اتگشاااااااااماتم رساااااااااید  
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بود.آتباااادر  التاااام بود  کااااام     دیگر درد  را ا  ااااااااااااااااااااس 

 تمی رد . 

 

ت   م را کاام دیااد آیه کشااااااااااااااایااد و خود  دسااااااااااااااامم را گرتاات و 

ست زخیم .دمجددا بم سمت س زک ظرتشوب  هدایمم کرد 

ا  را دوبار  زنر جرنان آب گرتت و همزمان با شاا ااما  ت ا  

 گ ت: کوتایه بم چشم هایم اتداخ
گ
 ت و با  التش

 

آزاد:ایز اام ایزباادر باام ت ر خواهرب  واق ااا خوباام.امااا موشاااااااااااااااام 

؟ق      یکم هم بم ت ر خودت باشر

 

ن شد  و نشد   گوشم ی ل م را بم دتدان گرتمم و دسمم را تمت 

دن دسااامما  ها روی م ل از زنر آب ب اار ون کشاااید  و با ترا ت 

 گ مم: زخم آه مم شی تکان داد  و  
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_م  خوبم.االن م ااااااااااا م ای  زخم جزب  م  تو اااااااااات.باید یم 

  هرروز دار  .برسااااااااااااااااات ری بام  اا  ای  اوتاااااااااااااااااع ب زیم آزاد 

خطرتا  تر موشاااااام.اگم تا دیروز خیالم را ت بود کم  داقل 

تم  اال دیگم   ن ن هم خیالم بم تییل آسااااو  تمت     بابت همی 

را ت تو ااااات.ای  مرد خمال رواتیم.ساااااد  اااام دار .کیساااا کم 

تم ن   ارهاب  مت 
ن جا  تو تیمارساااااااااماتم اوتوقت  دسااااااااات بم چزی 

ن آد  . ااااااااااامم و دار   برای رسااااااااااایدن خواهر م  د  بم همچی 

 روز ازدواجشون ل صم شماری می زم.می زیم؟

 

ن دست ها   روی بازوه ایم ت س خمیف  کشید و با گذاشی 

م چشاااااااااااااااماتم مرا اتدی بم خود  تزدیک تر کرد.ت اه  را ب

 دوخت و گ ت: 

 

آزاد:باااشاااااااااااااااام باااشاااااااااااااااام می زمم.میاادوتم االن چاام  ااایل داری و 

. درکاااات می زم امااااا بااااا . ش هم داری کاااام ایزباااادر  التاااام باااااشر

ی درساااااااااات تموشاااااااااام خونز .باید او   ن آشاااااااااا مم بودن تو کم چت 

نم  و ب زمیم کم آرو  باشر تا بموتیم یم ت ااااامیم درسااااات بگت 
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باید چطور ای  موتوع رو  ل و ت    کزیم.پس سیع ک  

.باشم؟  یکم بم خودت م  ط باشر

 

د  و شی  اااااار بک آت م  رقن بزتم ل  هایم را روی ی دیگر ترا

ن برد . ش با او بود.با جار و بم نشاااااااااااااااااتم ی تاییاد با ال و پایی 

جزجااااااا  و  ر  خوردن کاااااام تمیموان ااااااااااااااامم  اااااااری از شو  

ذهزم را آرا  می رد  تا بمواتم ت میم بگت   کم  .باید او بتک 

 باید چم خا  بر ش  برنز . 

 

سااااااااا وتم را کم دید ل  زد کوچش زد و دسااااااااات ها   را آرا   

روی بااازوهااایم  رکاات داد.مرا باااز هم باام خود  تزدیااک تر 

 کرد و ادامم داد: 

 

آزاد:او  باااایاااد از ایزجاااا برنم تاااا یااام ونال برای خودمون اجاااار  

ا ای  اوتااااااااااااااااایع کم شو  اومد  ایزجا موتدمون دیگم کزیم.ب
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م دار  تارنک موشاام.باید هوا هم  م  ا ااال بم  ااالح تو اات. 

 زودتر برنم دت ا  شیدا کردن ونال. 

 

 باااام جاااااتم ب زاااادازد  اااااقن 
گ
جم اااام ا  برای آت اااام دوبااااار   التش

بود.تورا ابروهااااااایم را در هم کشااااااااااااااایااااااد  و شی باااااام م زااااااای 

 م ال ت تکان داد . 

 

 ا قرار تو ت جاب  برنم آزاد. ؟تم م_برنم

 

ت گرتت.ابروها   را مم ج   ت اه  در ثاتیم ای رتگ  ت 

ن شرسید:   باال اتداخت و تامطمی 

 

آزاد:قرار تو اااااااااااااااااات جاااااب  برنم؟ی  ن سر خزان؟مگاااام از او  

ن تبود؟  برتامم مون همی 
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 آش مم دس   بم شوشابن ا  کشید  و جواب داد : 

 

 االن دیگاااااام تو اااااااااااااااااااات.ی  ن _چرا برتاااااااماااااام مون ای  بود.ویل

تززا وتم کم باشااااااااام.م  تمیموتم توی ای  اوتااااااااااع تییل رو تمیم

 بذار  آزاد. 

 

 ۳۴۵#پارت_ 

 

 

 

تاباوراتم چزر  در هم کشید و شی تکان داد.دست ها   را 

 گ ت: 
گ
 از روی بازوهایم برداشت و با  التش

 

آزاد:خزان تو  ااالاات خوباام؟ا اااااااااااااااال مموجاام  را هااای چزااد 

دی؟دار  بزت می م برساااااااا  خمدا ایزکار دقیبم شوشااااااامون شااااااا
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ن رو ایزجا ت رو اتجا  داد  تا بموتم تو  گم دار .تبشااااااااام   همی 

 بود  کم با م مو  کردن تییل تو رو وادار بم موتدن کزم. 

 

د  و آیه کشید .   پ   هایم را روی ی دیگر ترر

 

 _میدوتم. 

 

ت زد  تر از ق ل ت اهم کرد.    ت 

 

؟میدوبن و ت ااااااااااامیم آزاد:میدوبن و ت ااااااااااامیم گرت   ک م بموبن

؟گرت      کم با موتدتت برسا  رو بم هدت  برسوبن

 

هایم را باز کرد  و برای آت م بمواتم آرام  کزم قد   چشاااام

بم ج و گذاشاااامم.دساااات سااااالمم را روی گوتم ا  قرار داد  و 

 با ل  ن مالیم گ مم: 
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_آزاد جاااان.م  تمی وا  باااا موتااادتم برساااااااااااااااااا  رو بااام هااادت  

ب اااااااااکر تییل ایزجااااااااا بموتم. واساااااااااااااااااااااات  برساااااااااااااااوتم.می وا 

ن چزد دقیبم ی شو  بم ای یدیم کم   تایجم رساااتو ااات؟همی 

برساااااااااااااااا  یم دیووتم رواتیم.چطور از م  اتمصار داری خواهر  

ن آد  تززا بذار ؟  رو با چزی 

 

 التم دساااااااا   میان موها   کشااااااااید و ت اه  را برای ل صم 

شاااااااااااااام ای بم ساااااااااااااام   دیگر چرخاتد شو  از آت م دوبار  بم چ

 های م  بدوزت . 

 

؟ واست ه ت کم داری  آزاد:م   واسم ه ت.اما تو سر

ی و اون رو با ایز کارت دقیبا کبش تبشااااااام ی برساااااااا  شو  مت 

؟ وز میدان می  ن  شت 
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ن ش  را روی شاتم کج   کشید  و با ت ایه غمگی 
ت س خمیف 

 کرد . 

 

_چااار  ی دیگاام ای دار ؟تمیموتم اجاااز  بااد  خواهر  ب اد از 

ن آد  زنر یم سب  تززا باشم. ای  با   چزی 

 

 ااورت  را قاب دسااا  را آرا  روی دساات م  کم هزوز هم 

 گرتمم بود گذاشت و جواب داد: 

 

آزاد:مزم تمیموتم اجاز  بد  تو با مردی کم برای تزدیک تگم 

داشاااااااااااااااازت  ارصن موشااااااااااااااام     جون زن خود  رو بم بازی 

 .  بگت   زنر یم سب  بموبن

 

اض کزم اماااا شودهاااان بااااز کرد  تاااا بااام     از آت ااام رت  اخت 

مم ی جم م ا  را بمواتم تر اااااا   برای م ال ت شیدا کزم ادا

 از ش گرتت و ل  هایم را بم ی دیگر دوخت. 
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آزاد:میدوتم.میدوتم کم تو بم اجاز  ی م  ا میاز تداری.اما 

یکم سااااایع ک  م  رو در  ک ن خزان.ایزجا موتدتت توی ای  

ایط بم  الح تو ت.م  تب ط می وا  تا جاب  کم مم زم شر

 از برسا  دور تگزت دار . 

 

ی ل  هایم تب  . ت خارز از اراد  و ل  زد کوچش کم رو 

اخمیاااااااار  بود.تگراتم بود. ش هم داشااااااااااااااااااااات.م  هم اگر در 

ایااااط او بااااود  تااااگااااران مااااوشااااااااااااااااااااااد  .امااااااااا چااااااااار  ی دیااااگااااری شر

تداشمم.تمیموان مم دلم را را ن بم تززا ماتدن تییل با برسا  

اال کم تزمید  بود  برسااااااااااا  تا چم اتداز  میموان اااااااااات کزم. 

د دیگر تمیموان اااامم تییل را بم پ ااااات تطرت و خطرتا  باشااااا

 او . پار .می واسمم خود  تزدی   بماتم و مراق   باشم. 

 

_م  کااام تززاااا ایزجاااا تمیموتم.تو هم کزاااار . واساااااااااااااااااات بزم 

 ه ت.مراق یم.مگم تم؟
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ر  کرد.برای ل صاب  ل   مالیمم آشاااااااااااااکارا ت ا   التم ا  را ت

یم خت   ماتد و ب د آیه کشاااااااااااید و در سااااااااااا وت بم چشااااااااااام ها

ی تکان داد.میدان ااااااااااااااامم کم دل  را ن بم ماتدتمان تبود ش 

اما م ال ت بوشااااااااااات  از آن را  اااااااااااالح تمیدید.تزمید  بود کم 

ت ااااااااااااااامیمم را گرتمم ا  و تمیمواتد تصر  را ت یت  دهد.بزابرای  

 ود. بم تاچار ت  یم خواسمم ا  شد  ب

 

برای آت م بمواتم دل  را بم دست بیاور  شاتگشت ش مم 

م روی گوتم ا  کشاااید  و با ل  زدی مزرباتاتم را تواز  گوت

 گ مم: 

 

_ایزجوری اخم ت  .مزم دلم تمی واد تزدیک برساااااااا  بموتم 

اما ب اکر تییل مجبور .کزار  کم باشااااااااااااااام خیالم را ت تر  

ای  یام ه مم رو  کام برسااااااااااااااااا  تمیموتم بالب  ش  بیاار .لط اا 

 ب اکر م  ت مل ک . 
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 کم روی ل  ها   تب  .
گ
 ااااااااااااااات اتدی دلم را ل  زد  مرتش

گر  کرد.ک  دساااامم را بم ل  ها   چ اااا اتد و آرا  بوسااااید 

 شو  از آت م شی بم نشاتم ی تایید تکان دهد و تجوا کزد: 

 

 آزاد:باشم...هرجور کم تو ب وای. 

 

ی ای  همم مزربابن و آه اااامم خزدید  و دهان باز کرد  تا برا

از و تشااااااااااااااا ر کزم امااا شو  از آت اام  ال   ااااااااااااااابور بودن  از ا

دهاتم خارز شود شیچیدن  دای برسا  در تضا ل  زد را از 

 ل  های هردو ت رمان م و کرد. 

 

ن مرت م؟  برسا :همم چت 
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هردو بک م طیل ش چرخاتدیم و بم برساااا  کم در چزارچوب 

 می رد چشم دوخمیم. در ا  ماد  بود و مم ج  ت اهمان 

شد.ت اه  آه مم قد  ج وتر گذاشت و بزمان تزدیک تر 

کم روی دساااااااااات زخیم م  ثابت ماتد ابروها   تورا در هم 

 کشید  شدتد. 

 

 برسا :دسات سر شد  خزان؟

 

با ل  ن تگران و دلواپس شرساااااید و ت ا  آزاد در ثاتیم ای رتگ 

ن باری بود کم برساااااااااااااا  در مبابل آزاد  خشااااااااااااام گرتت.ای  اولی 

  اساااااااااام مرا بدون پ ااااااااااوتد خاتم بم زبان   آورد.تا شو  از ای

هموشاام مراق  بود کم م ادا اساام مرا خشااک و خایل بم زبان 

بیاورد و آزاد را بم خود  مشااااااااااااااا و  کزد.اما ظاهرا ایا ار از 

 دسا  در رتمم بود. 
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ت ا  تگران  هزوز هم روی دسااااااااااااااات زخیم م  ثابت بود.بک 

ها   را بم سااااااااااااامت م  کج کرد تا توجم بم آزاد م ااااااااااااات  قد  

مواتد قد  ها   را بم م  تزدیک تر شاااااااااود اما شو  از آت م ب

برساااااااتد آزاد خود  را ج و کشااااااید و مثل یک دیوار میاتمان 

 ا  ماد و مرا پشت خود  شززان تگم داشت. 

 

 ساد  ست.خود   واسم 
گ
ی تو ت.تبط یم برندی ن آزاد:چت 

 بز  ه ت. 

 

 ۳۴۶#پارت_ 

 

 

 

م ی آزاد جااا خورد  بود ت ااا  ارا از مااداخ اابرسااااااااااااااااا  کاام آشاااااااااااااااکاا

و ساااااااااااااااپس ل  ها   را روی ی دیگر  مم ج ک بم او اتداخت

ن قد  بم خب  شی تکان داد و گ ت:  د و با برداشی   ترر
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ن رو کم شااایدیم تگران شاادیم. المون  برسااا : اادای شاا  اای 

 خوبم؟

 

م اک  سااااااااااااااوال  م  بود .ت اه      برای ل صم ای از 

دور تموشاااد.بم کرز خزد  داری تگران م  و دسااات زخیم ا  

سید و ای  تگرابن    مرا آزار میداد. بم تصر مت 

 

 بک آت م ت اه  کزم با  دای آرا  تجوا کرد : 

 

ی تو اااااااات.سااااااای ن از دساااااااامم ش خورد و لیوان ها  ن _خوبم چت 

 . ن  ش  ی 

 

ابروها   در هم کشاااااااید  شااااااادتد و ت اه  ایا ار بم سااااااامت 

 آزاد چرخید. 
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  مان  ت ردید؟برسا :چرا هزوز پان

 

 التم بود ت س شرسااااید و آزاد کم آشااااکارا از هم  اااا ب   با او  

 خمیف  کشید شو  از آت م پاسخ دهد: 

 

 آزاد:باید بر  داروخوتم تا برا  باتدا  و بمادی  بگت  . 

 

تورا از کزااااارمااااان خبور کرد و باااام ساااااااااااااااماااات  اااااب زاااات هااااا قااااد  

برداشاااااااااااااااات.برای ل صاب  ساااااااااااااااااکت ماتد و ب د هماتطور کم 

  زت ها را یش پس از دیگری باز می رد گ ت:  اب

 

 ااااااات بری داروخوتم.ج  م  مک های اولیم برساااااااا :تیازی تو

 باید همیزجاها باشم.االن شیدا  می زم. 
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 التااام باااا آزاد ت اااایه رد و باااد  کرد  و شاااااااااااااااااااتااام هاااایم را بااااال 

اتداخمم. امال مشاااااااااااا   بود کم هردو بم یک اتداز   التم و 

مان با ی دیگر مم اوت بود.م  بابت اما دالی ٬آشااااااااا مم بودیم

ن کزم ایز م مجبور بود  در برا بر برساااااااااااا  تصاهر بم تدان ااااااااااای 

 التاام بود  و او باااباات ایز اام مجبور بود زبن کاام دوساااااااااااااااا  

 داشت را در کزار یک مرد دیواتم ت مل کزد. 

 

 برسا :ایزجاست.شیدا  کرد . 

 

هردو ت رمان را وادار ٬شیچیدن  ااااااااااااادا   در تضاااااااااااااای ب زمان

ناام و باااااااام ساااااااااااااااااماااااااات او ش  کاارد  تااااااااا تاا ااااااااا  از یاا اااااااادیااگاار بااگاات 

کم ج  م ی  مک های اولیم را در دساااااااات    ایلبچرخاتیم.در 

هاا   تگام داشااااااااااااااامم بود از  ااب زت هاا تاا ااااااااااااااا م گرتت و بم 

ن قرار داد و ساااپس  ن قد  برداشااات.ج  م را روی مت  سااامت مت 

 هماتطور کم باز  می رد گ ت: 
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کزم خزان   برساااااااااا :.شاااااااا زید ایزجا م  دساااااااااامون رو پان اااااااامان

 خاتم. 

 

را  ماااااااات و مبزوت از شاااااااااااااااایااااااادن جم ااااااام ای کااااااام اتمصاااااااار 

تمی شااااااااااااااایاااد  ت ااااه  کرد  و پ ااا  زد .ای  مرد دیگر واق اااا 

خب   را از دساااااااااات داد  بود.ات ار کم  ضااااااااااور آزاد را پا  از 

 یاد برد  بود. 

 

ش چرخاااااتااااد  و مضاااااااااااااااطرباااااتاااام باااام آزاد ت ااااا  کرد .چزر  ی 

اااااااااااااد بم تصر  هموشاااااااااااااام آرام   اال دیگر چزدان آرا  و خونرا

سااااید و ای  مرا تگران می رد.خییل  را  بود کم آد  آرا  تمت 

ااااااااادی مثل آزاد بم مرز خ اااااااااا اتوت برسااااااااااد.اما ظاهرا  و خونرا

 برسا   مر بم دیواتم کردن او هم . مم بود. 

 

 .  2002



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

بک توجم بم ت ا  خت   ی م  قد  بم سااامت ج و برداشااات و 

ن ا  اااااماد.دسااااات ج و برد و ج  م ی  مک ه ای اولیم کزار مت 

 را از دست برسا  گرتت و با ل  زدی ت زیع گ ت: 

 

اد:تیازی تو ااااااات شاااااااما ز مت ب شاااااااید برساااااااا  جان.خود  آز 

 دست خزان رو پان مان می زم. 

 

و ب د بم دت ا  ای   را ت اه  را بم سااااامت م  چرخاتد و 

 با دراز کردن دسا  بم سممم ادامم داد: 

 

 آزاد:بیا ایزجا خونز . 

 

شاااااااکارا در چزر  ا  موز  و تاامیدی کم آبرساااااااا  با تارتاااااااای   

د  ن بااااالج اااار قاااد  بااام خبااا  برداشااااااااااااااااات و باااا ل  زااادی کااام مت 

سااااااااااید شی بم  درساااااااااات ماتزد ل  زد آزاد ت اااااااااازیع بم تصر مت 

نشاااااتم ی تایید تکان داد و سااااپس کزاری ا  اااماد و تماشاااا کرد 
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کم آزاد چطور زخم مرا با شا م ی آغشااااااااااااااامم بم بمادی  تاااااااااااااااد 

 خ وبن می زد. 

 

م دساااااااامم دقیبم ای بوشاااااااات  کو  ت شاااااااید. ارمان کمان پان ااااااا

ن  تما  شد آزاد دست پان مان شد  ا  را رها کرد و با برداشی 

شا م ی بمادی ن و دسااااامما  های خون آلود بم سااااامت ساااااطل 

 آش ا  قد  برداشت و گ ت: 

 

 آزاد:ش  باز  پان ماتت رو خوض می زم. 

 

شی  ت ا  کوتایه بم دست . مم شد  ا  اتداخمم و آه مم

ز هم گوشاااااام ی بم نشاااااااتم ی مواتبت تکان داد .برسااااااا  هزو 

خاتم ا  ماد  بود و بم ما ت ا  می رد.ت اهم را بم سما   ن آشتر

 چرخاتد  و شرسید : 

 

 _تییل چطور ؟
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 ل  زد کوچش زد و جواب داد: 

 

 برسا :بزت  .هزوز تگران آب قزدشم. 

 

ی کااااااام بود بااااااادتر کرد.چطور  ن ل  زاااااااد   اااااااالم را از آن چت 

وان ااااااااااااااااات ب اااد از آت ااام باااا دسااااااااااااااااات هاااای خود  تییل را میم

م مو  کرد  بود  اال ایزطور ل  زد بزتد و خونرداتم رتمار 

د  بود؟  کزد؟ای  مرد ا ال هیا بوب  از شر  و خجالت تتک

 

ن  ن از مت  ت اهم را با اتزجار از  ااورت  گرتمم و با تا اا م گرتی 

  کردن بم ساامت  اب زت ها قد  برداشاامم تا خود  را بم آماد

کم ب ید میدان مم لیوان آب قزد تییل مش و  ساز .هرچزد  

 آب قزد بمواتد دردی از او دوا کزد. 
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خجوالتاام و ششی لیوان آب قزااد را  ااارصن کرد  و ساااااااااااااااپس 

ن دساات ها    چرخید  و خطاب بم آزاد کم مشاا و  شاا اای 

 بود گ مم: 

 

_م  مت   شو  تییل.ب د  برمیگرد  شاااااااااااااوشااااااااااااام ها رو جمع 

 می زم. 

 

ن شاااات  آب بمجوادر  سااااممم  بم ل  زدی زد و همزمان با . اااای 

 چرخید و گ ت: 

 

آزاد:تگران شاااااااااااااوشااااااااااااام ها ت ا  خونز .م  خود  جم شاااااااااااااون 

 می زم.تو برو شو  خواهرت. 

 

 ۳۴۷#پارت_ 
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ی ت ون   داد  و ساااااااااااااااپس بک 
ن ل  زد کوچش و تشااااااااااااااا ر آمت 

آت م ت ایه بم برساااااااااااا  ب زداز  قد  های ب زد  را بم سااااااااااامت 

خا ن خاتم تم ساااااوا داد  و ل صم ای ب د از خروسک آشاااااتر ن آشااااتر

 خارز شد  و م ت  پ م ها را در شو  گرتمم. 

 

ذهزم بو  از اتداز  آشاااااا مم بود.با وجود ایز م خود  از آزاد 

خواسااااااااااااامم بود  تا ایزجا بماتیم اما  اال خود  بود  کم دچار 

ن تبود  کم ایزجا ماتدتمان  ار درس    تردید شد  بود .مطمی 

تگ هاب  نادی روی رتمارهای برسااا  و  ی باشااد.آزاد ز  م و تت 

کم برای تزدیک ماتدن بم م  بم  ار میگرتت   اااااس شااااد  

دلم تمی واساااااااااااااااات کاام بوشااااااااااااااات  از ای  او را در تزگزاا قرار ٬بود

دهم.اما از کرقن هم تمیموان ااااامم تییل را ایزجا با برساااااا  تززا 

د  بگذار .ترس از ایز م ت زد دوبار  بالب  ش  بیاورد وجو 

 را شر کرد  بود. 
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را کم پشاااااات ش گذاشاااااامم ت س خمیف  کشااااااید  و  آخرن  پ م

.برای ل صم ای ت  ل کرد  و مبابل در اتاا مموق  شاااااااااااااااد 

در را باز ٬ساااااااااااپس دسااااااااااات ج و برد  و با چرخاتدن دسااااااااااامگت  

 کرد  و قد  بم داخل اتاا گذاشمم. 

 

تییل بم آرا  روی ت ت دراز کشاااااااید  بود و چشااااااام ها   را 

آه اااااااامم پ    ود. اااااااادای باز شاااااااادن در را کم شاااااااااید . اااااااامم ب

ها   را باز کرد و ت اهم کرد.ل  زد  مرتگ و بک جابن خییل 

زود راه  را ساااامت ل  ها   شیدا کرد.با  اااادای آرا  ل  

 زد: 

 

 تییل:ای  آب قزد ما باالخر   ارصن شد خزان خاتم؟

 

ل اام ی ت اات ٬آرا  خزاادیااد  و بااا ج وتر کشااااااااااااااایاادن قااد  هااایم

 ان را بم سما  گرتمم. نش مم و لیو 
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 یکم کو  کشید.  _ب  شید 

 

ن شد و ت ا  تگران  را بم دست  بم س    روی ت ت تیم خت 

 پان مان شد  ا  دوخت. 

 

؟  تییل:دسات سر شد  آبجک

 

ن شااااااااتم هایم  لیوان را بم دساااااااا  داد  و همرا  با باال اتداخی 

 جواب داد : 
گ
 بم سادی

 

 سط یم.تگران ت ا .آب قزدت ر 
گ
 و ب ور. _یم برندی

 

 تر دلواپ ااااااااااااتم بم دسااااااااااامم خت   شاااااااااااد و برای ل صاب  
کوالبن

ساااااااااااااااپس آیه کشااااااااااااااایااااد و لیوان را باااام لاااا  هااااا   تزدیااااک تر 
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کرد.مبدار  یم از مایع درون لیوان را توشاااااااااااااااید و ب د با دور 

 کردن لیوان از ل  ها   تش ر آرا  را زنرل  تجوا کرد. 

 

ن و تاااارا ااات ت ااااه  کرد . اااااااااااااااورت  هزوز هم رتاااگ  غمگی 

ساااید.ماتد  بود  کم  رند  بود اما  ال   یمش  بم تصر مت 
بزت 

برساااااا  چم زهرماری بم خورد  داد  بود کم هم م ااااموم  

 کرد  بود و هم تاثت   کوتا  مدت بود. 

 

 _ الت بزت   خونز ؟

 

شرسااااااااااااید  و او ت اهم کرد و با ل  زدی کوچک ش  را باال و 

ن برد.   پایی 

 

.گ مم کم ا  اال مماال تبط تشار  یکم بتییل:خییل بزت   آبجک

ن شد  بود.تگران ت ا .   و پایی 
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ن  بک اخمیار بم ای  همم ساااااد  د  بودن  ت  زد زد  و با پایی 

ن ش  ت ااااااهم را از چشاااااااااااااااماااااان  دزدیاااااد .لیوان را از  اتاااااداخی 

 دسا  گرتمم و زنرل  تجوا کرد : 

 

ی.   _خداروش ر کم بزت 

 

  در جوابم ت س خمیف  کشااااااااااااااایاااد و باااا خبااا  تر بردن بااادن

کشااااااااااااااایاااد و ت ااااه  را بااام  اااااااااااااااورتم مجاااددا روی ت ااات دراز  

 دوخت. 

 

 تییل:برسا  پای زم؟
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 ا  شاااااادت گرتت.بک آت م ت اه  
گ
از شااااااایدن اساااااام   التش

کزم با اکرا  ش  را بم م زای تایید تکان داد .با تارا    آیه 

 کشید و گ ت: 

 

تییل:بمت   برا .خییل ب ااااکر م  بزم رن مااام مگااام تااام؟ای  

شاااااااااااااااد .هم  تگران  ا    هم برا  دردش بد ایل های م

 مزم. 

 

د  و در دلم بر  ااااار خ اااااا ک و آشاااااا مم پ   هایم را روی هم ترا

شااااااااااایطان ل زت ترساااااااااااماد .آت کم اگر تگران  ا  تییل تبود  

ن ل صم دهاتم را باز می رد  و سااااااات  تا شیاز  همیزجا و در همی 

مااااجرا را برا   ت رن  می رد  تاااا ب زماااد دارد سااااااااااااااازاااگ چااام 

تد. هیوالب  را  ن  بر س زم مت 

 

ن بااارناام کاام یط چزااد مااا  اخت   ااالاات بااد  _تییل...ای  چزاادمی 

 موشم؟
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 ا  ت ج  بم چشاااااام های خ اااااامم و بک  ال  
سااااااوا  تاگزابن

دواتد.ل  ها   را بم شاااااااااااااااکل یک مز  ن واروتم در آورد و 

 پس از ل صم ای ت ر کردن جواب داد: 

 

ن بار.چطور؟  تییل:ت ر کزم سومی 

 

ش  را اتدی روی شاااااااااااتم ان گرتمم و گوشاااااااااام ی ل م را بم دتد

 کج کرد . 

 

 _هر سم بار هم شو  م  بودی مگم تم؟

 

باز هم برای ل صم ای بم ت ر ترو رتت شو  از آت م پاساااااااخ 

 دهد: 
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 تییل:آر  ات ار.چبدر خجی . 

 

 و ب د بم دت ا  ای   را با  دای آرا  خزدید و ادامم داد: 

 

ن م  رو از رو تییل:آبجک خزان ات ار ق ااااااااااااااممم هربار تو  ی زمی 

 .  جمع ک ن

 

ذهزم بم ی  ار  غرا در اقیاتوس اتکاری شااااااااد کم بم ساااااااا    

برای دقیبم ای از خود  دورشان کرد  بود .هر سم باری کم 

ن بار زمابن بود   ا  تییل بد شاااااااااااااااد  بود م  کزار  بود .اولی 

ن بار در خاتم ی م  ٬کم در آموزش ا  بیزو  شد  بود دومی 

 ایزجا... بود و امروز هم کم 

 

ن ات ار با خبل جور در     اال کم ت ر  را می رد  همم چت 

آمد.بد شاااااااااادن  ا  تییل در آموزشااااااااا ا  باخ  شااااااااااد  بود کم 

برساااااااااااااااا  بم بزاتم ی رسااااااااااااااااتدن م  بم خاتم آدرس خاتم ا  را 
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ن بار بم بزاتم ی بردن تییل موتش شااااااااااااد  بود کم ٬ب زمد دومی 

ا آزاد سوا  کم آی وارد خاتم ا  شود و ذهزم را با شرسیدن ای 

دلیل لرز  دسااااااااااات هایم را   داتد یا تم مشااااااااااا و  ساااااااااااازد و 

ن  زمیزم ی آبرو رنزی شاااااااااا  تولد تییل را تراهم کزد.و سااااااااااومی 

موتش شااااااااااااااااد  بود کاام مرا وادار باام ماااتاادن در ٬بااار ی  ن امروز

 ونال کزد. 

 

 ای  مرد بدون شک یک روابن باهو  بود... 

 

 ۳۴۸#پارت_ 

 

 

 

 با مزم؟تییل:آبجک خزان  واست 
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ن از اتکاری کرد شا یدن  دای تییل مرا وادار بم تا  م گرتی 

کااااام هر ثااااااتیااااام بوشااااااااااااااات  و بوشااااااااااااااات  مرا در خودشااااااااااااااااااااان غرا 

می ردتد.ش  را باال گرتمم و ت ا  گزگ و گیجم را بم چشااااااااااااااام 

 های شرسشگر  دوخمم. 

 

؟ ی گ    ن  _چت 

 

آرا  شرساااااااااااااااید  و او ات ار کم از رتمار خجی م مم ج  شاااااااااااااااد  

 باال اتداخت و شی تکان داد. ا   را باشد ابروه

 

ی  ن ؟چرا یزو ایزجوری رت   تو ت ر؟چت  تییل:آبجک تو خوبک

 شد ؟

 

 از 
گ
لاا  زنرنزم را باام دتاادان گرتمم و بااا ل  زاادی کاام هیا رتش

واقیع بودن در  وجود تداشاااااااااااااات شاااااااااااااااتم ای باال اتداخمم و 

 پاسخ داد : 
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یم  _خوبم.تبط داشااااااااااااااامم بم ای  ت ر می رد  کم الزمم  مما 

 م ایزم ت کزم و برات چزد تا آزما   بزوی ااااااااااااام.شااااااااااااااید دکت  

ن ایز م  مشااااااکیل وجود داشاااااامم باشاااااام.تموشاااااام کم هربار با گ ی 

 . ن شد  خودت رو گو  بزبن  تشار  باال پایی 

 

ات ار کم  را هایم را جدی تگرتمم باشااااااااااااااااد خزدید و شمو را 

 روی بدن  باالتر کشید.ا مماال ا  اس شما می رد. 

 

ن شادن تشار سر کیل مثال تییل:چم مش ؟بم جز باال پایی   آبجک

 میموتم باشم؟

 

 ابروهایم را در هم کشید  و بک هوا جواب داد : 

 

 _شاید م مومیت باشم. 
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چشاااااااامان  در ثاتیم ای رتگ ت ج  گرتمزد اما خزد  ای کم 

روی ل  ها   بود  مرتگ تر نشاااااد.مشاااا   بود کم ا اااااال 

  را هایم را جدی تمیگرتت. 

 

 واد مزو م اااامو  کزم آخم؟تاز  م  ت؟ی میتییل:م اااامومی

کاام امروز غااذای باادی ت ورد .هرسر کاام شااااااااااااااامااا خوردی  رو 

 مزم خورد  پس چطور مم زم م مو  شد  باشم؟

 

 التم از ای  همم ساااد  لوس ا  آیه کشااید  و چشااماتم را 

م اااامبیم  را زد.    اگر   تموشااااد غت 
چرخاتد .با ای  دخت 

ن را ک  دساااااااااااا شااااااااااامم شاااااااااااک   میگذام ااااااااااامبیم هم همم چت 

داشااااااامم کم  را هایم را ب زمد.خشاااااااش برساااااااا  خمال چشااااااام 

 گو  ها   را کر و م ز  را خایل کرد  بود. ٬ها   را کور
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لیوان را برداشمم و از روی ت ت ب زد شد .با ت اه  دت الم 

 کرد و شرسید: 

 

دیم.  ن ؟داشایم  را مت  ی آبجک  تییل:کجا مت 

 

هماتطور کم قد  ل  زد ت اااااااااااااا م و تیمم ای ت ون   داد  و 

د  جواب داد :   هایم را بم سمت در شو  میتک

 

تیم.  ن   را مت 
ا ت ک .ب دا ش تر ت بوشت   _تو یکم است 

 

و ساااپس مبابل در ا  ااماد  و با چرخاتدن دسااامگت   آماد  ی 

ون زدن از اتاا شد .اما هزوز قد  از قد  برتداشمم بود   بت 

 کم  دایم زد. 

 

 تییل:آبجک خزان؟

 .  2019



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

 

و شرساااااااااشاااااااااگراتم ت اه  کرد .چشااااااااام ها   را  ش چرخاتد 

 برایم مص و  کرد و با ل   کود اتم ای شرسید: 

 

تییل:ایزجا میموبن دیگم؟تمی وای کم خواهر مرنضااااااااااااااات رو 

 تززا بذاری؟

 

سااااااوال  بک اراد  ل  هایم را بم خزدیدن وا داشاااااات.آه اااااامم 

 شی برا   تکان داد  و تجوا کرد : 

 

 _میموتم.تگران ت ا . 

 

آت م مزمصر شاااااااااااااااایدن  را دیگری از سااااااااااااااامت او و ب د بک 

 بماتم از اتاا خارز شد  و در را پشت ش  . مم. 
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                                        *** 

 

خبربم های ساخت  وایل ساخت یازد  ش  در رتت و آمد 

بودتد.یش دو ساخ   موشد کم تک و تززا روی ت ت خواب 

تم اااااااب کرد  بود  دراز دو ت ر  ی اتاااااااق  کاااااام برای خود  ا

ن  کشاااااااید  بود  و بک هدا  ااااااا  م ی گوشر ا  را باال و پایی 

 می رد . 

 

برای آت م ٬ب د از آت م ختک ماتدتمان را بم برسا  داد  بودیم

وز و را ن او را تماشاااااااا  مجبور ت اشااااااام با  ااااااامم و چزر  ی شت 

کزم از آزاد خواساااااااامم بود  تا زودتر بم ک بم ی دو  برونم و 

 ان را اتم اب کزیم. اتاا هایم

باااااا وجود ایز ااااام شااااااااااااااااااااایاااااد هردو ت رماااااان در اخمااااااا ق  ماااااان 

می واساااااااااااااااایم کم یک اتاا مشااااااااااااااات   را اتم اب کزیم اما در 

تزااایاات باام اتم اااب دو اتاااا جاادا کاام دقیبااا روبروی ی اادیگر 

 قرار داشازد را ن شد  بودیم. 
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ب ااد از اتم اااب اتاااا هااا برخالا ارصارهااای آزاد برای ایز اام 

 یم لاااا  درنااااا وقاااات بگااااذراتیم باااام بزاااااتاااام ی شدرد   برونم و 

خود  را در اتاقم   س کرد  بود  تا شاااااید بمواتم اتدی ت ر 

 کزم. 

 

ذه  آش مم و آشوبم     برای ثاتیم ای آرا  تمیگرتت.مدا  

در تال  بود  تا خط راب  میان رتمارهای برساااااااا  شیدا کزم 

د  برای تا ب کم در تزایت بم یک پاساااااااااااخ درسااااااااااات و قاتع کزز

سااوا  هایم برساام.اما تموشااد.تاید  ای تداشاات.هرچبدر کم 

سید .   بم تایجم مت 
 بوشت  تال  می رد   مت 

 

تمیموان اااااااااااامم ب زمم کم ای  مرد کم بود؟درد  چم بود؟چم 

دلییل پشااااااات رتمارهای مرموز  شززان شاااااااد  بود و ا اااااااال از 

جان م  چم می واسااااااااااااااات.خمال برایم ت دیل شااااااااااااااااد  بود کم 

م ی چزااااد مجزویل دتیااااا کاااام قاااادرت  اااال م ااااادلااااترن  بزرگ 
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کردن  را تداشااامم.م ادلم ای کم آه ااامم آه ااامم مرا سااامت 

 می شاتد. 
گ
 دتیای دیواتش

 

 ااااااااادای تبم ی آرا  کم بم در اتاا وارد شاااااااااد بزاتم ای شااااااااد 

برای آت م اتکار  را سمت خمف  ترن  ق مت ذهزم هدایت 

 کزم و ت اهم را سمت در بچرخاتم. 

 

 _کیم. 

 

ب زدی گ مم و کویل ت شاااااااااااااااید کم در روی  تبرن ا  با  ااااااااااااااادای

چزر  ی آزاد را در چزارچوب ٬پاشاازم چرخید و با باز شاادن 

 تمایان کرد. 

 

 آزاد:مزا م شد ؟
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هماتطور کم  اااااا روی ٬شرسااااید و م  با ل  زدی غت  ارادی

 ت ت میاش مم جواب داد : 

 

.بیا تو.   _تو هیچوقت مزا م تو   

 

ن بم داخل اتاا و با قدابن زد در جوابم ل  زد مزرب   گذاشاااااااای 

در را پشاااااات ش  . اااااات.ت اهم در همان وه م ی او  روی 

 .شباب برگرهاب  کم در دسا  خودتماب  می رد ثابت ماتد. 

 

 ۳۴۹#پارت_ 

 

 

 

قد  های آرام  را سمت ت ت سوا داد و سپس هماتطور 

 کم روی ل م ی ت ت   نش ت گ ت: 
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. ت ورد  قت شا  آزاد:برات غذا آورد .گ مم یم و   ت وابک

 

آیه کشید  و بم .شبابک کم  اال مباب م قرار داد  بود چشم 

 دوخمم.بم تاز ت ت ت یم زد  و گ مم: 

 

 _ممزون.ویل ا ال اشمزا تدار . 

 

و ب ااااد همرا  بااااا م اااا  کوتاااایه آرا  خزاااادیاااد  شو  از آت ااام 

 ادامم دهم: 

 

ی  ن سم تو ای  خوتم ل  بم چت 
 بزتم. _راسا  دیگم میت 

 

دید و هماتطور کم .شااااباب را بم سااااممم از م  خز بم تاب یت

 هل میداد پاسخ داد: 
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آزاد:تگران ت ااا .ایزااا رو خود  سااااااااااااااا ااار  داد   ااار برسااااااااااااااااا  

ن تو ااااات.ب د  هم تموشااااام گرساااااازم ب وابک  .تاهار هم کم چت 

 .  زنادی ت وردی.خدای ت رد  ت   می  ن

 

ااااتم و ب د یش از برگرها را برداشاااات و بم سااااممم گر  تت و مصا

 م داد: ادام

 

 خوبک با  و غذات رو ب ور باشم؟
 آزاد:دخت 

 

خزااااد  ا  از ل  ن کاااام برای را ن کردتم باااام  ااااار گرتماااام بود 

تشاااادید شااااد.بم تاچار برگر را از دسااااا  گرتمم و با بردن  بم 

 سمت دهاتم با بک مییل مش و  خوردن  شد . 

 

؟  آزاد:خوبک
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زبان آورد شااااااااا  ااااااااامم سااااااااا وت کوتا  ب زمان با ساااااااااوایل کم بم 

نشاااااتم ی م ال ت تکان داد  و زنرل  شااااد.آه اااامم شی بم 

 تجوا کرد : 

 

 _ التم ا .و خییل خ مم. 

 

دساااااااا  را ج وتر آورد و کر  ای از موهایم کم روی شوشاااااااابن 

ا  رن مم بود را پشاااااات گوشاااااام زد و سااااااپس با پشاااااات دساااااا  

 و گ ت:  آرا  گوتم ا  را تواز  کرد 

 

 . اذیت می  ن خزان آزاد:خییل داری خودت رو 
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در جوا.  ل  زاااااد کوچش زد  و ت ااااااهم را از چشاااااااااااااااماااااان  

دزدید .برای چزد ل صم ی تم چزدان کوالبن سااااا وت کرد  

 و ب د شرسید : 

 

 _برسا  کجاست؟

 

 آیه کشید و با جدا کردن دسا  از گوتم ا  جواب داد: 

 

آزاد:شو  تی یاااااااام.چزااااااااد دقیباااااااام شو  رتمم اتاااااااااقشاااااااااااااااون تااااااااا 

سید. ت ونل بد . ا  تییل بزغذاهاشون رو   بم تصر مت 
 ت 

 

ن  برگر تیم خورد  ا  را داخل .شباب رها کرد  و با ب ل گرتی 

 بازوهایم مجددا بم تاز ت ت ت یم زد . 

 

 .  2028



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

ی کم  ن _آر .تمیدوتم دقیبا با سر م ااااموم  می زم اما هرچت 

 ه ت اثر  ت ی  و کوتا  مدتم. 

 

ن  .شاااااباب را از روی ت ت برداشااااات و با قرار دادن  روی مت 

شااااااااااااااایااااد و باااام م  خود  را اتاااادی ج وتر ک٬کوچااااک پااااات    

تزدیک تر شااد.دساات آسااو  دید  ا  را م ماکاتم در دساات 

 گرتت و شرسید: 

 

؟
گ
 آزاد:می وای بم تییل بش

 

 بک اخمیار توش زدی زد  و ابروهایم را باال اتداخمم. 

 

 _بم تصرت اگم بز  ب م باور می زم؟
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اتم ای بم نشاااااااااااااااتم ی گوشاااااااااااااام ی ل  ها   را کج کرد و شاااااااااااااا

ن باال اتداخت. تدا  ن ی 

 

 آزاد:تمیدوتم.قابل شو  بی ن تو ت. 

 

ت س خمیف  کشاااااااااااید  و ش  را بم تاز ت ت چ ااااااااااا اتد .ل  

زنرنزم را بااام دتااادان گرتمم و همزماااان باااا تکاااان دادن ش  بااام 

 نشاتم ی تفن زمزمم کرد : 

 

.ساااااااااایع کرد    _باور تمی زم. را های م  برا  ن  اقن تو اااااااااای 

م ااااااااااااااام  وتم اما شرت تر از ای بیم موتاااااااااااااااوع رو بز  ب زمغت 

 را هاساااااااااااااااات.با چشااااااااااااااام های . ااااااااااااااامم بم برسااااااااااااااااا  اخمماد 

کرد .آد  کاام کورکوراتاام اخمماااد کرد  رو تموشاااااااااااااااام بااا چزاادتااا 

 جم م تجات داد. 
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ت اهم را بم شاتگشاااااات شاااااا ااااااا  کم بم آرا  پشاااااات دساااااات 

پان مان شد  ا  را تواز  می رد دوخمم و با  دای ت ی  

 مم داد : تری ادا

 

شااااااااااااااید بموتم توی ای  سااااااااااااا ر مدر   بم ایزم کم _تما  امید 

بادرد ب وری خ یام برسااااااااااااااااا  شیادا کزم.کم اگام تموتم ایزکار رو 

 اتجا  بد  دیگم ب د  تمیدوتم باید چیکار کزم. 

 

در جواب تما  تگرابن هایم ل  زد مزربابن زد و پشاات دساامم 

چشااااماتم دوخت و با ل   را آرا  بوسااااید.ت ا  خت   ا  را بم 

   ای گ ت: دلمر  کززد

 

ی کم .شااااام و  ن  کم هرچت 
ن درسااااات موشااااام.میدوبن آزاد:همم چت 

ی   کم بی مم م  کزارتم و مجبور تو ااااا   هیا م ااااات 
هر ات اق 

...مگم تم؟  رو تززاب  یط ک ن
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 ت اه  کرد  و ل  زد زد .کجای 
گ
با چشمابن شاش شی مش

کم خدا ای  مرد را ت   م دتیا چم  ار خوبک اتجا  داد  بود   

 د. کرد  بو 

 

 _میدوتم. 

 

آه ااااامم زنرل  تجوا کرد  و او با ل  زدی کم  اال روشااااا  تر 

و گر  تر ج و  می رد بدن  را ج وتر کشااااااااید و با چ اااااااا اتدن 

تر  و کوالبن آن تبطم را بوسااااااید و ٬ل  ها   بم شوشااااااابن ا 

ن چشم هایم کرد.   مرا وادار بم . ی 

را روی شوشاااااااااااااااااابن ا  ثاااابااات تگااام  برای چزااادثااااتیااام لااا  هاااا  

خب  کشاااید  و ساااپس ت س خمیف  کشاااید و بدن  را  داشااات

 و با همان ل  زد مزربان  بم چشماتم خت   شد و تجوا کرد: 

 

 .  آزاد:ش  ب ت 
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بک  اااااااااااادا خزدید  و با ق  ک کم دیواتم وار در ساااااااااااا زم   توید 

 پ   هایم را برا   باز و . مم کرد . 

 

 .  _ش  ب ت 

 

ن پات    برداشاااااااااات و ساااااااااا.شااااااااااباب برگرها  پس با را از روی مت 

ا   را بم سااااااامت در ساااااااوا ب زد شااااااادن از روی ت ت قد  ه

داد.شو  از آت م از اتاا خارز شاااااااااااود چرخید و یک بار دیگر 

 ت اهم کرد و گ ت: 

 

 .   دا  ک .خوب ب وابک
ی ا میاز داش   ن  آزاد:اگم بم چت 

 

خارز شد و ب د دسمگت   را چرخاتد و ل صم ای ب د از اتاا 

 و مرا با خود  تززا گذاشت. 
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ون زدن  از اتاااا ت س خمیف  کشااااااااااااااایااد  و روی ت اات  ا باا بت 

دراز کشاااااااااااااااید .ل  زدی کم از دقایف  شو  راه  را سااااااااااااااامت 

 اااااورتم شیدا کرد  بود گوب  کم ق اااااد تر  کردن ل  هایم را 

 تداشت. 

 

یک مکالمم ی چزد دقیبم ای توان ااااااااااااااامم بود  الم را بم  یل 

 زنر و رو کزد. 

 هااااا و و چاااام خوب بود کاااام در میااااان دتیااااای شااااااااااااااا وغ  
گ
التش

خود  داشااااااااااااااامم.بم راسااااااااااااااا   کم آزاد را کزار ٬اتاااااااااااااااطراب هایم

ن را برایم آسان تر می رد.    ضور او همم چت 

 

 ۳۵۰#پارت_ 
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ون ٬ ااااابح روز ب د م از ونالهایمان بت 
ُ
  وایل سااااااخت ت

گ
همش

رساااااااااااااامورابن کم زدیم تا  اااااااااااااا  اتم را بم ات اا ی دیگر در  اتم 

 یم. تا  م ی چزدابن با ونالها تداشت رصا کز

 

قرار شاااااااااااااااد  بود تا  ااااااااااااااا  اتم را در  اتم ٬کبش برتامم ی ق یل

ن هایمان   سوار ماشی 
گ
ب ورنم و  پس از رصا    اتم همش

داری بم ساااااامت جز یل کم یش دو  وع تی متک شااااااونم و برای شر

 ساخت با م ل س وتممان تا  م داشت  رکت کزیم. 

 

یبااات م  آخرن  ت ری بود  کااام از ای  برتاااامااام مط ع در  ب

بود . ااااااااااااابح زود با  ااااااااااااادای ب زد تییل کم باالی ش  شاااااااااااااد  

د  بود و بک وق م ارصار می رد تا زودتر بیدار شااااااااااو  و ا  ااااااااااما

 ارصن شااااااااااااااو  از خواب بیدار شااااااااااااااد  بود  و  اال تایجم ا  

 و باادخ ف  بود کاام باام هیچ س اجاااز  تمیااداد تزدیکم 
گ
 التش

 شود. 
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وب  بم اسمب الما٬رد  اتم کم شدیموا
ن  ا    اتم با خوشر

ن  ن  مت 
ی آمد و با دیدن جم یت شااااااا وغمان بم سااااااامت بزرگت 

ن   پشااااااااااااااات مت 
گ
کم در  اتم وجود داشااااااااااااااات هدایممان کرد.همش

نشاااا ااااایم و  اااا  اتم ی موردتصرمان را یک بم یک ساااا ار  

 دادیم. 

 

خ اامم و خواب آلود بود .ب اکر ت یت  جای خوابم د شاا  

 ااااااااااااااامااااام بود  را ااااات ب وابم و  ااااااال آرزو می رد  کااااام تموان

 اامم تززا بم ونال برگرد  و تا خود شاا  با خیا  را ت میموان

چشاام روی هم بگذار .اما  ی  کم شاادبن تبود.بم ای  ساا ر 

تیااامااد  بود  تااا خود  را تااک و تززااا در ونال   س کزم.بااایااد 

 برسا  را سایم بم سایم ت بی  می رد . 

 

ی کم اتمصار  را می شیدیم س ار  هایمان زودت ن ر از آن چت 

 آمدتد.با وجود آت م چزدان اشمزاب  آماد  شدتد و 
ن روی مت 

م تداشاااااااامم اما بم ارصار چشاااااااام و ابرو آمدن های بم  اااااااا  ات

آزاد کم تما   واسااااااا  بم م  بود بم تاچار مشااااااا و  خوردن 
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تت  شاااااااد .شاااااااک تداشااااااامم کم اگر اوتااااااااع همیزطور شو  مت 

 اتاتم می رد . ب اکر آزاد   ابک وزن 

 

مشااااااااا و   را  در تما  کو  رصا  ااااااااا  اتم تییل یک بزد 

امروز بک اتداز  شراتر ی و ٬یروز زدن بود.برخالا بد ایل د

ساااااااید.مدا  می زدید و هیجان زد  از برتامم  شاااااااااد بم تصر مت 

د.د  توی دل  تبود تاااا  ن ای کااام در شو  داشاااااااااااااااایم  را مت 

وشااااد و همرا  زودتر ل اس های ساااا یدرتگ ترمالیمم ا  را بپ

ن شااااااااما  قد  بزتد  .آتبدر ذوا برسااااااااا  در جز ل های شسااااااااتک

ا رساایدن ای  روز داشاات کم گوب  تما  خمر  را بم اتمصار تر 

 نش مم بود. 

 

پس از رصا  اااااا  اتم کم تیم ساااااااخ   بوشاااااات  کو  ت شااااااید 

تییل و برسااااااااااااا  بم ات اا تراز و ت دادی از شرساااااااااااازل تیم  بم 

سا  بمواتزد ل اس ها شان سمت ونالها برگشازد تا تییل و بر 

وع داری آماد  شوتد.  را ت ونو کززد و برای شر  تی متک
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م  و آزاد هم ت اااااااااامیم گرتمیم کم از ای  تر اااااااااات اساااااااااام اد  

نم تا بمواتیم اتدی  کزیم و م ااات  خط ساااا یل را در شو  بگت 

 در کزار درنا وقت بگذراتیم. 

 

سااااااااید. ااااااادای امواز درنا کم  سااااااااا ل  امال خ وت بم تصر مت 

 پس از دیگری خودشااااااااااااان را بم خط سااااااااااااا ل می وبیدتد یش

ساااااااید.با وجود آت م دیگر بم  تززا   اااااااداب  بود کم بم گو  مت 

 رسااید  بودیم اما هوا  امال آتمابک و 
ن آخرن  ما  از ت اال پایت 

 درنا آرا  بود. 

در میاتم ی درنا چزد کود  مشاااا و  شااااازا و آب بازی بودتد 

 یل نشاا اامم بود و و برای خاتواد  ها شااان کم روی خط سااا

 د. تماشا شان می ردتد دست تکان میدادت

 

هماااتطور کاام ت اااهم را باام درنااا و امواز چشااااااااااااااامگت   دوخماام 

 بود  با  دای آرا  گ مم: 
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_چم خوب شااااااد کم اومدیم ایزجا.خییل وقت بود کم درنا رو 

 تدید  بود .دلم تزگ شد  بود. 

 

م ااااااااااااات  دسااااااااااااات ها   را در جی  ها   ترو برد و با ل  زد 

 تزد.گوب  کم دل  تمی 
واسااااات ت اهم را دت ا  کرد اما  رقن

 دازد. میان هم آوازی زن ای باد و امواز درنا وق م ای ب ز

 

بوی خو  درنا مشااااااااامم را شر کرد  بود.با وجود آتمابک بودن 

  وزند وادار  کرد تا خود  را جمع  باد ن ااااابما شدی کم٬هوا

  در ثاتیم ای بم ساااااااااااااممم کزم و بازوهایم را ب ل بگت  .ت اه

 چرخید. 

 

 آزاد:شدت شد ؟

 

 ل  زدی کوچک ش تکان داد . م  با  شرسید و 
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 _یکم.گو  آتمابک بودن هوا رو خورد  و ل اس گر  تپوشید . 

 

وع بم در آوردن پالموی  کرد.ابروهایم  خزدید و بک م طیل شر

تاتم گ مم:   را در هم کشید  و م ت 

 

 م. _تم در  تیار.خودت شدت موش

 

  باااز هم خزاادیااد و هماااتطور کاام پااالمو را دور شاااااااااااااااااتاام هااایم 

ساااااااااخ اتداخت بم ل اس باتت یبم اساااااااااش ا  اشاااااااااار  کرد و پا

 داد: 

 

 آزاد:تگران ت ا .ای  تزمم گر  تگزم میدار . 
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دو کرا پالمو را با دساااات هایم بم ساااامت ی دیگر کشااااید  و 

از  س خوب گر  شدن بدتم ل  زد زد .شیچیدن بوی خطر 

مرداتم ا  در رنم هایم ت س کشااااااااااااااایدن از بوی درنا را از ت خ 

 ر  برد. خاک

 

؟  خوب ب وابک
 آزاد:د ش  تمون   

 

 آیه کشید  و شی بم نشاتم ی م ال ت تکان داد . 

 

_جااای خوابم کاام ت یت  می زاام تمیموتم را اات ب وابم.تااا د  

 دمای  بح بیدار بود . 

 

چم ی دست دسا  را ج و آورد و کر  ای از موهایم کم بازن

 باد شد  بود را پشت گوشم زد و شرسید: 
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 ی شو  م ؟مزم خییل دیر خوابم برد. ا تیومدآزاد:چر 

 

د  و شاتم ای باال اتداخمم.   ل  هایم را روی ی دیگر ترر

 

 _تمیدون مم بیداری. 

 

شیچیدن  اااااااادای زتگ موبای م در تضااااااااای ب زمان ماتع از آن 

کزد.ب  شااید آرا  زنرل  گ مم و شااد مکالمم مان ادامم شیدا  

دیدن اسااام تراز ب د ت اهم را بم  ااا  م ی گوشر ا  دوخمم. 

کم روی  ااااا  م تب  . ااااامم بود باخ  شاااااد تا بدون ل صم 

 بم تماس پاسخ دهم.  ای ت  ل

 

 ۳۵۱#پارت_ 
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 _جاتم تراز؟

 

ن تداشاااامم باشااااد با  ال   شاااابیم قطع و   اااادا   ات ار کم آتی 

 و ل شدن بم گوشم رسید. 

 

 از:خزان...دارنم را  می میم.برگردی  سمت ونال. تر 

 

ن دیگری بگو "باشااااااااااااااام" ای گ مم و ب د  نم ت    را بک آت م چت 

 قطع کرد  و ت اهم را بم آزاد دوخمم. 

 

.گ ت برگردیم سمت ونال.  ن  _دارن را  می ی 

 

ن برد و سااااااااااپس همزمان با  شی بم نشاااااااااااتم ی تایید باال و پایی 

ن دسااااااامم سااااااامت ونال ها کج کرد و م اااااات  قد  ها   را ٬گرتی 

 مرا هم با خود  هم قد  کرد. 
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ش  را بم ٬وشااادیما یل دور و دورتر مهماتطور کم از خط ساااا

خب  چرخاتد  و یک بار دیگر بم درنای آرا  و آبک پشااااااااااااااات 

ش  چشااااااااااام دوخمم.چبدر دلم می واساااااااااات کم میموان اااااااااامم 

تما  روز کزار سااااااا ل باشاااااا زم و درنا را تماشااااااا کزم.اما  ی  

تبود.باید خود  را برای ت مل یک روز خ ااااااااااااااامم  کم شااااااااااااااادبن 

 کززد  آماد  می رد . 

 

 

                                      *** 

 

ی کم اتمصار  را   کشااااااااااااااایدیم  ن داری کزدتر از آن چت  تی متک

ن بود.بوشاااااااااااااات  از دو ساااااااااااااااخت موشااااااااااااااد کم بم  در ا  شو  رتی 

داری را  آغاز کرد  جز ل مورد تصرمان رساااید  بودیم و تی متک

ن یک تبطم ی  بودیم اما ظاهرا هیچ س تماییل بم گذاشااااااااااااااای 

 ای  آغاز تداشت.  پایان در مبابل
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شااااااتم بم شااااااتم ی برساااااا  شگر  ٬تییل با ل اس سااااا ید ب زد 

ن و دوندن میان درخمان بود.تراز و تیم  پشت  قد  برداشی 

داری بودتد و خب  تر از همم م  و  ششااااااان مشاااااا و  تی متک

 م دست در دست ی دیگر قد  برمیداشایم. آزاد بودیم ک

 

ای یک تی م شااااااد  بودیم شاااااابیم دو ت ری کم مشاااااا و  تماشاااااا

دو سااااااخت آتبدر رماتایک  هزدی سااااام ب دی بودتد.یط ای 

بازی های   وشااااااااام ای و ت راری برساااااااااا  و تییل را دید  بودیم 

 کم دیگر ماتد  بودیم باید ب زدیم یا گرنم کزیم. 

 

ای  همم اتر ی و  و ااااااااااااااا م ای کم در خج  ماتد  بودیم از 

تراز کم  ای  دو ت ر داشااااااااازد.البمم اگر از اتر ی و  و اااااااا م ی

مدا  با  ااااااادای ب زد ترناد می شاااااااید و تییل و برساااااااا  را برای 

ن  ست ه  ای جدید راهزماب  می رد تاکمور میگرتمیم. گرتی 
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هماتطور کم بم آرا  بم ساااامت ج و قد  برداشااااایم ت اهم را 

د  و درخمابن کم از هر کرا قد خ م کرد  بم اکراا چرخات

صر گااذراتااد .خاااکر  بودتااد و ا اااکاام مااان کرد  بودتااد را از ت

ای از دوران کودی بک اخمیااار ظرا ذهزم را شر کرد.بااا خزااد  

 کوچک ت اهم را سمت آزاد چرخاتد  و گ مم:   ای

 

 _وق   بچم بود  ی ار توی جز ل ام شد . 

 

  اهم کرد. چشم ها   را گرد کرد و مم ج  ت

 

 آزاد:واق ا؟

 

ن برد . دوبار  خزدید  و ش  را بم نشاتم ی تایید باال و پای  ی 

 

 .  2046



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

 اومد  بودیم شااااااما  م اااااااترت.با تراز از بابا  
گ
_آر .خاتوادی

و خمو  اجااااز  گرتمیم کااام تو جز ااال باااازی کزیم.شگر  باااازی 

ن درخاات هااا بودیم کاام یزو باام خود  اومااد  و دیااد  خییل  بی 

 وتم کجا . دور شد  و تمید

 

خزااااد  ا  از یااااادآوری خاااااکرات آن روز بک اخمیااااار شاااااااااااااااااادت 

از کم  یم ج وتر از ما شگر  اتجا  دادن گرتت.ت ایه بم تر 

 دامم داد :  ار خود  بود اتداخمم و ا

 

_شیدا کردتم تا شااااااااااااااا  کو  کشاااااااااااااااید.وق   شیدا  کردن اتبدر 

گرناام کرد  بود  کاام چشااااااااااااااامااا  دیگاام جاااب  رو تمیاادیاادن.اون 

وامون کردن.البمم تبط م  رو دخوا کردن تراز شاااااااااا   یل دخ

 بیچار  یم کمک م  ل خورد. 

 

او هم تاخودآ ا  بم خزد  اتماد.دساااااااامم را رها    ی م از خزد

 کرد و با   بم کردن بازوی  دور شاتم هایم گ ت: 
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 آزاد:ایزطور کم بم تصر میاد بچم بازنگوشر بودی. 

 

کردن اتگشااماتم میان دساامم را ساامت شاااتم ا  برد  و با ق ل  

 تضای خایل اتگشمان او آیه کشید  و جواب داد : 

 

داشاااااااااامم.تبط وقت طزت و بازنگوشر ت_خییل اجاز  ی شاااااااااای

هاب  کم با تراز بود  میمون مم یکم شیطزت کزم.کم م موال 

 هموشم بم تابیم شدن هردوتامون خمم موشد. 

 

ب   دای ب زد تراز کم بم ما دو ت ر هشدار میداد از ببیم خ

تماتیم و قد  هایمان را شنااااع تر کزیم برای ل صم ای کوتا  

 تداخت. میان مکالمم مان وق م ا

هردو ت ااااهماااان را بااام روبرو چرخااااتااادیم و بااام تییل و تراز کااام 

 اال ا  اااااااماد  بودتد و مشااااااا و  تماشاااااااای خ س های گرتمم 

ن تراز بودتد چشم دوخمیم.   شد  در دوربی 
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 ب زدی شرسید : قد  بم ج و گذاشمم و با  دای 

 

 _ ارتون تمو  شد ؟

 

د و ت ااااااه   را بااااام جوابم را تراز بک آت ااااام ش  را بااااااال بگت 

 سممم بچرخاتد داد. 

 

نم تاهار می ورنم ب د   تراز: ارمون ایزجا تمو  شاااااااااااااااد .مت 

 باید برنم یم لوکوش  دیگم برای ادامم  ار. 

 

 التم و تاامید آیه کشاااااااید  و چشااااااام هایم را چرخاتد .ات ار 

خ س ال م م را از ق اااال  اااادس زد  باااااشااااااااااااااااااد خزاااادیااااد و  کاااام

ت اه  بم سااااممم  شاتجا  ش  را باال گرتت و با چرخاتدن
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ی ت ون م داد.م  هم در جواب ل   ن شاااااااااااااااک   تم ااااااااااااااا رآمت 

 و شک ع در آورد .  هایم را برا   کج کرد 

 

خااااازااااااااد  ا  از دیاااااااادن قااااایاااااااااتاااااااام کاااااج و کاااااولاااااااام ا  شاااااااااااااااااااااادت 

د و سپس گرتت.دوربیا  را بم دست یش از همکاران   ستر

با رو کردن ساااااااامت برسااااااااا  و تییل از آن ها خواساااااااات تا برای 

ن آماد  شوتد.   رتی 

 

سااااااااااااااایااد غرغرهااای م  قرار تبود را  باام  ایزطور کاام باام تصر مت 

جااااب  شیااادا کززاااد..ظااااهرا کااام قرار بود روز کوالبن را در شو  

 داشمم باشیم. 

 

 ۳۵۲#پارت_ 
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  ی  ارهای ب د از بم اتما  رسااااااااااااااتدن باقیماتد٬سااااااااااااااخ   ب د

بم ات اا ی دیگر از جز ل خارز شدیم و برای رصا ٬خکاش

   رسموران رتمیم. تاهار بم تزدیک ترن

 

تراز برتامم مان برای باقیماتد  ی روز ٬در زمان رصا تاهار

و همیزطور هم روزهای آیزد  را برایمان توتاااایح داد.ایزطور 

د  ای را در شو   اااااااااااار کم مشااااااااااااا   بود قرار بود برتامم ی ترا

داری زناد  داشاااااااامم باشاااااااایم.لوکوشاااااااا  های اتم ابک برای تی متک

دیم. بودتد و باید تا آخر ه مم بم  ن  تک ت شان ش مت 

 

ن هایمان شاااااااااادیم و  ب د از رصا تاهار مجددا سااااااااااوار ماشاااااااااای 

م اااااااااااااات  لوکوشاااااااااااااا  ب دی را کم یک پار  جز یل بود در شو  

گرتمیم. ارمان ایا ار هم  دودا دو ساااااااااخ   کو  کشااااااااید اما 

وع باام بااارناادن کرد بزاااتاام ای شااااااااااااااااد برای  باااران تاااگزااابن کاام شر

داری را تمااااا  کزیم و باااام سااااااااااااااامااات ونالهاااا  آت اااام زودتر تی متک

 برگردیم. 
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هرچزااد کاام تییل بااا تمااا  وجود ارصار داشااااااااااااااااات کاام زنر باااران 

داری کزیم  تی متک
اما ٬بماتیم و چزد ساااااااااااااااکانس رماتایک بارابن

داری   شاتجا  توان ایم با هزار بزاتم مزصت  کزیم و تی متک

 سکانس های بارابن را بم زمان دیگری موکو  کزیم. 

 

باران کم بم ونالها رساااایدیم.   ساااااخت  وایل هشاااات شاااا  بود 

هزوز هم بم شاااااااااادت مشاااااااااا و  بارندن بود و بوی خا  باران 

خورد  هوا را شر کرد  بود.خجیااااا  بود کااااام باااااا وجود هوای 

وع ن بارابن شر بم بارندن  آتمابک و  اا امروز  بح  اال چزی 

 کرد  بود. 

 

ن کم شیاد  شاااااااااااااادیم از ی دیگر خدا ات ن کردیم و  از ماشاااااااااااااای 

 ب
گ
برای آت م از خوس شااااااااادن ٬رتامم های ترداپس از هماهزش

الها دوندیم.اما تالشمان در امان بماتیم بم شخت سمت ون

 امال بیزود  بود.باران آتبدر شاااااااادید بود کم در یک تا اااااااا م 
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را خوس کرد و     یاک ت م ی ی زماابن کوتاا  ش تاا پاایماان 

 خشک از ل اس هایمان را برایمان باق  تگذاشت. 

 

ماتموی خو ااااااااااااااا  را از  تییل هماتطور کم٬با ورودمان بم ونال

 کم هزوز بم ت  داشت در   آورد 
گ
روی ل اس ب زد س یدرتش

 غر زد: 
گ
 با  التش

 

تییل:آخاام امروز چاام وقاات بااارون بااارناادن بود؟ یل از برتاااماام 

 اتماد.  هامون خب 

 

 او با آرام  ل  زد زد و خم شاااااااااااد تا 
گ
برساااااااااااا  برخالا  التش

ن بردارد. ل اس های خو   را از روی زم  ی 

 

برسااااا :تارا ت ت ا  قربوتت بر .ما تا تما   اااا زم هاب  کم 

داری تااا ااازااایااام بااارتااامااایاااگاااردیااام  تاااو دوساااااااااااااااااااااات داری رو تااایااا اااماااتک

 تزران.خیالت را ت. 
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ل  زدی زد و تییل ات ار کم خیال  اتدی آساااود  شاااد  باشاااد 

ت س را    کشاااید.برای ل صم ای کوتا  برساااا  را در آغو  

خویسااا کم بم تا  چ ااابید  بود  گرتت و ب د  التم از ل اس

 خود  را خب  کشید و مجددا غر زد: 

 

تییل:باااایاااد بر  دو  بگت  .تو هم بیاااا بااااال یااام دو  آب گر  

 بگت  شما ت وری. 

 

ت گرتت و و ب د بم دت ا   رت  دساااااااات برسااااااااا  را در دساااااااا

هماتطور کم او را پشااااااااااااااات ش خود  بم سااااااااااااااامت پ م ها   

 کشاتد خطاب بم م  گ ت: 

 

ناا.ب اد  تو هم خو تییل:آبجک  س شاااااااااااااااادی  مماا یاام دو  بگت 

ن شااااااااااا  رو با هم ب ورنم.می وا  پاسااااااااااما آل ردو  برگردی  پایی 

 درست کزم براتون. 
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دهاااان بااااز کرد  تاااا جوا.  را بااادهم اماااا شو  از آت ااام بمواتم 

 بم زبان بیاور  او خجوالتم آخرن  پ م را هم پشااااااات ش  ال 

 بود.  گذاشمم بود و از مبابل چشماتم دور شد 

 

ت س خمیف  کشاااااااااااااااید  و ت اهم را سااااااااااااااامت آزاد چرخاتد .با 

 ل  زد کوچش دس   بم موهای خو م کشید و گ ت: 

 

 آزاد:تییل راست میگم.هردومون  مو  الزمیم. 

 

خزدید  و شی بم نشاااااااتم ی تایید تکان بک اخمیار بم  رت  

داد .کویل ت شااااااااااااااایاد کاام هردونماان باام ساااااااااااااااماات پ اام هاا قاد  

ی   کم تییل و برسااااا  دقیبم ای شو  پشاااات برداشااااایم و م اااات 

 ش گذاشمم بودتد را یط کردیم. 
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ن از پ م ها و رسااااااااااااااایدن بم اتاا هایمان از ی دیگر ٬با باال رتی 

 مان گذاشایم. خدا ات ن کردیم و هرکدا  قد  بم اتاا خود

کی م را کزاااری اتااداخمم و هماااتطور ٬باام م و ورود باام اتاااا

ری در   آورد  بم کم ل اس های خو اااااااااااااام را یش پس از دیگ

 سمت  ما  قد  برداشمم تا یک دو  آب گر  بگت  . 

 

دو  گرتمزم مااادت زناااادی کو  ت شااااااااااااااایاااد.باااا یاااک  ولااام ی 

تاپو  از  مااا  خااارز شااااااااااااااااد  و هماااتطور کاام موهااایم را در 

ن آرا   قااااد    ولاااام ی دیگری   شیچیااااد  بااااام سااااااااااااااامااااات مت 

ن نش مم  . برداشمم و روی  زدیل مبابل مت 

 

 الت ترمال  خارز کرد   وساامم را اتدی از ت یت  آب و هوا ش

ن  بود.قویط کر  مرکوب کززاااد  را برداشااااااااااااااامم و باااا برداشااااااااااااااای 

 مبداری از کر  را بم  ورت و دست هایم مالید . ٬در 
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با شوساااااااات م  و تراز سااااااااازاار  آب و هوای شااااااااما  هیچوقت

ساااااید شوساااااممان خشاااااک  تبود.هموشااااام تا پایمان بم شاااااما  مت 

ودتر باید از کر  مرکوب کززد  موشد و ش ایز م چم کیس ز 

 اسم اد  کزد دخوا داشایم. 

 

ن باری بود کم در یک م اترت از ی دیگر  ت ر ایز م ای  اولی 

  جاااادا میمااااتاااادیم و ا ممااااال ترامو  کرد  بود کاااام باااا خود

مرکوب کززد  بیاورد ل  زد کوچش را روی ل  هایم شااااااااااکل 

 داد. 

م سااااامت جاب  تورا از جا ب زد شاااااد  و با کشااااایدن قد  هایم ب

  و موبااای م را از کی م کاام کی م را رهااا کرد  بود  خم شاااااااااااااااااد

ون کشااااااااااااااایااد  و ساااااااااااااااپس هماااتطور کاام شااااااااااااااامااار  ی تراز را  بت 

ن آرا   برگشمم.   میگرتمم مجددا بم سمت مت 

 

روی  الت اساااااوی ر قرار داد  و با گذاشاااااما  روی گوشر را 

ن  دوبار  روی  اااااااااااااازدیل ا  نشاااااااااااااا اااااااااااااامم و  ولم ای کم دور ٬مت 
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چید  بود  را باز کرد . اااااااااااااادای مرداتم ا  ب د از موهایم شی

 رد شدن چزد بوا آزاد در تضای اتاا شیچید. 

 

خمو.   تراز:پارسا  دوست ام ا  آشزا دخت 

 

 ۳۵۳#پارت_ 

 

 

رکوباات اتمزااای موهااایم را ٬ ولاام خزاادیااد  و هماااتطور کاام بااا 

 میگرتمم جواب داد : 

 

د  یاااااااد تو  ن _داشااااااااااااااامم کر  مرکوب کززااااااد  باااااام  اااااااااااااااورتم مت 

  .چم می  ن با شوست خشک و تر  خورد  پرخمو؟اتماد
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 دای خزد  ا  کم بم هوا رتت خزد  ی م  هم بک اخمیار 

 شررتگ تر شد.میان خزد  ها   جواب داد: 

 

.باااااام خیااااااا  ایز اااااام تو اااااام تااااااامرد برا  تراز:آت آت خزان   گ   

مرکوب کززد  میاری ما  خودمو برتداشااااااااااااامم.تمیدون ااااااااااااامم 

را  .شااااااااااااام.شاااااااااااااانس آورد  یش از  ش ار خاتم قرار  رتیش تیمم

بچم ها با خود  مرکوب کززد  آورد  بود وگرتم  اااااااااااااااورتم 

 موشد کونر لوت. 

 

 ولااااام را کزااااااری گاااااذاشااااااااااااااامم و دسااااااااااااااا   بااااام موهاااااای مرکوبم 

ودتر با سااااااااشااااااااوار خشاااااااا شااااااااان می رد  وگرتم کشااااااااید .باید ز 

 شدرد میگرتمم. 

 

_خ ااااام  ااااااال.تمی واد غر بی یاااااایل خودت رو بااااام جون م  

.مگااااام هم وشااااااااااااااااااام م  باااااایاااااد تر و خشااااااااااااااا ااااات کزم خرس بزبن
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ی تو االن سااام تا بچم گزد ؟ش ساااالت شاااد  هم اا  و سااااال

 دارن.خجالت ب  . 

 

ی باشاااااااد برای ل صم  ن خزدید و ات ار کم مشااااااا و  جوندن چت 

    کرد شو  از آت م پاسخ دهد: ای م

 

.تا  تراز:چشاامت کور دتدت تر  خودت باید تر و خشااکم ک ن

 ه ت.  آخر خمر وبا  گردتمم.همیزم کم

 

ون کشید  و شرسید :   سشوار را از کشوی دراور بت 

 

 _داش   شا  می وردی؟

 

 "هو " آرا  گ ت و جواب داد: 
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 هال  موشد .تو هزوز ت
گ
  وردی؟تراز:آر  داشمم از گرسزش

 

 اااادای تبم ی آرا  کم بم در اتاا وارد شااااد ماتع از آن شااااد 

کااام بمواتم جوابک بااام ساااااااااااااااوال  بااادهم.ت ااااهم را سااااااااااااااامااات در 

 رخاتد  و شرسید : چ

 

 _کیم؟

 

در بام آرا  روی پااشااااااااااااااازام چرخید و آزاد قاد  بام داخل اتاا 

ن دید با  گذاشااااااااااااااات.موبای م را کم در  الت اساااااااااااااااوی ر روی مت 

  دای آرا  شرسید: 

 

 اد:میموتم بیا  تو؟آز 
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ل  زدی زد  و شی بم نشاااااااااااااااااتم ی تایید تکان داد  شو  از 

 ونم: آت م گوشر را بردار  و خطاب بم تراز بگ

 

تم.االن باید بر .  ن  _تراز جان م  ب دا دوبار  بزت زتگ مت 

 

"باشااااااااااااااام" ای گ ت و ب د زودتر از م  بم تماس پایان داد.با 

مجددا سمت آزاد چرخاتد  ت اهم را ٬قطع شدن مکالمم مان

و بم ظاهر شاااااااااااااایک و شی   چشاااااااااااااام دوخمم.در برابر م ن کم 

د  تبط با یک  ولم ی تاپو  روی  اااااازدیل ا  نشاااااا اااااامم بو 

 زنادی خو  توپ ج و  می رد. 

 

_چم زود هم دو  گرت   هم موهاتو سااااشااااوار کشاااایدی هم 

 ل اس شوشیدی.خو  ب الت. 

 

قد   خزدید و با ترو بردن دساااات ها   در جی  شاااا وار 

 ج وتر گذاشت و بم م  تزدیک تر شد. 
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آزاد:خوبک موهای کوتا  همیزم.هم را ت موشاام شاا اااشااون 

 و هم را ت موشم خش شون کرد. 

 

  التم آیه کشید  و بم ت ونر  در قاب آیزم چشم دوخمم. 

 

_بزت   ااااااودیم شااااااد.م  یش کم ا ااااااال  ا  خشااااااک کردن 

 موها  رو تدار . 

 

هاااا   گرتااات و ش  را  لااا  زنرنا  را میاااان ردی  دتااادان

اتاادی روی شاااااااااااااااااتاام کج کرد.برای ل صاام ای ت  اال کرد و ب ااد 

 شرسید: 

 

 آزاد:اجاز  میدی م  موهات رو خشک کزم؟

 

 .  2063



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

 مم ج  ش چرخاتد  و با ابروهاب  باال رتمم ت اه  کرد . 

 

؟  _میموبن

 

شرسااید  و او در جوابم ل  زدی زد و قد  ج وتر گذاشاات و 

 داد: با ا  مادن پشت ش  پاسخ 

 

 آزاد:تموتمم دیگم وقاشم کم یاد بگت  . 

 

ن سااااااااشااااااااوار ت اه  را از ٬و ب د دساااااااات دراز کرد و با برداشاااااااای 

اتم دوخت و چشاااااامش ت ون م داد داخل قاب آیزم بم چشاااااام

وع بم خشااا ک کردن شو  از آت م ساااشاااوار را روشااا  کزد و شر

 موهایم کزد. 
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آرا  بک اخمیاار چشااااااااااااااامااتم را . ااااااااااااااامم و اجاااز  داد  تااا  رکات 

 اتگشمان  میان موهایم آرام  را بم وجود  شرنز کزد. 

ن  ااااااااری برایم اتجاااااااا  تاااااااداد   شو  از ای  هرگز کیسااااااااااااااا چزی 

رگز برای خشک کردن موهایم شو  قد  بود.    تراز هم ه

ی کااااام میااااادان ااااااااااااااامم ا ن ی  بود کااااام ای  نشاااااااااااااااااااد  بود.تماااااا  چت 

خجی   مر بم بد خادت کردتم . اااااااااااااامم بود و ت ر کردن ٬مرد

 بم ایز 
گ
م مم   بود روزی از را  برساااااااااااااااد کم او دیگر در زتدی

 هاب  کم از او 
ا  ت اشاااااااد و م  مجبور باشااااااام با تما  بد خادب 

ساتد. برایم بم یاداار   کزم مرا میت 
گ
 میماتدتد تززا زتدی

 

خشااااااااک کردن موهایم چزد دقیبم ای کو  کشااااااااید. اااااااادای 

ساااشاااوار کم خامو  شاااد تزمید  کم دیگر وقا  رساااید  کم 

م را باز کزم.بم آرا  پ   هایم را از هم گشااااود  و چشاااام های

 بم او کم ت اه  را از آیزم بم چزر  ا  دوخمم بود خت   شد . 

 

 _ممزون. 
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ی بگونااااد  زاااادی  بااااا ل  ن کوچااااک تجوا کرد  و او بک آت اااام چت 

دست ها   را روی شااتم هایم گذاشت و ساپس خم شد و 

  اااااااااورت  را میان موهایم ترو برد.چشااااااااام ها   را . ااااااااات و 

ت س خمیف  از خطر موهاااایم کشااااااااااااااایاااد شو  از آت ااام ش  را 

 ببوسد و بگوند: 

 

آزاد:میدون ااااااااااااا   م  چبدر خاشاااااااااااااش ای  موهای ب زد و موز 

 دارتم؟

 

 ۳۵۳#ادامم_ 

 

 

خزدید  و دساااات هایم را روی دساااات هاب  کم شاااااتم هایم را 

 گرتمم بودتد گذاشمم و شرسید : 
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 _واق ا؟

 

ایم را بوسااااااید شو  از "هو " آرا  گ ت و یک بار دیگر موه

آت م بازوها   را دور بدتم   بم کزد و از پشااااااات ش مرا در 

د.ش  را اتاادی روی شااااااااااااااااااتاام کج کرد  و ت ااا ه  آغو  بگت 

 کرد  و گ مم: 

 

ا تو ای  ت ر بود  کم یکم کوتاهشون کزم.   _اخت 

 

تورا ابروها   را در هم کشااااااااااید و   بم ی بازوها   را دور 

تاتم گ ت: بدتم م کم تر کرد و م   ت 

 

ون.ای  موهااااااا دسااااااااااااااااااااات  آزاد:ای  ت ر رو از شت بزااااااداز بت 

 تمی ورن. 
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پشااات چشااایم برا   تاز  کرد  و دسااات هایم را روی سااااا 

 مان  گذاشمم. دس

 

 _االن ای  یم دسمور بود؟

 

خزدید و ت اه  را بم ساااااااااااممم چرخاتد و  اااااااااااورت  را مبابل 

  ورتم قرار داد. 

 

بااااااشااااااااااااااااااام.میموتااااام هم یااااام خواه  آزاد:میموتااااام یااااام دسااااااااااااااامور 

 باشم.مزم ایزم کم در هر دو  ورت ای  موها کوتا  تموش . 

 

 یااک تااای ابروهااایم را باااال اتااداخمم و خواسااااااااااااااامم تااا جوابک باام

اما  ااااااااادای ٬ رت  بدهم و  یم بوشااااااااات  ش بم ش  بگذار 
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شاااااااااادن بدون اجاز  و تاگزابن در اتاا ماتع از آن شااااااااااد کم  باز 

 اور . بمواتم  ال  بم زبان بی

 

هردو مم جااااا  و بزااااات زد  ش چرخااااااتااااادیم و بااااام در خت   

شااادیم.دیدن برساااا  کم در چزارچوب در اتاا ا  اااماد  بود و 

  ج مان را دو چزدان کرد. خت   خت   ت اهمان می رد ت

ای  مرد شو  خود  چاام خیااایل کرد  بود کاام بک اجاااز  وارد 

 اتاا م  موشد؟... 

 

 ۳۵۴#پارت_ 

 

 

 

 ...چم ختک ؟آزاد:خت  باشم برسا 
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شیچیدن ل   تبرن ا خ اااااا ک آزاد در گو  هایم وادار  کرد تا 

دست از خت   ماتدن بم برسا  بردار  و بم خود  بیایم.آتبدر 

باز شاااادن تاگزابن در بود  کم ا ااااال مموجم نشااااد  در شااااو  

بود  آزاد ی   بم ی بازوها   را از دور بدتم باز کرد  بود 

 د  بود. سا  ا  ماو ی رو در روی بر 

 

تورا دو کرا  ولم ا  را ج وتر کشید  و تال  کرد  تا بدتم 

را بم کور  امل بپوشااااااااااااتم.با وجود آت م هیا تبطم ی برهزم 

س گرتمم بود . ای از بدتم مش     تبود اما بک اخمیار است 

 

برساااااااا  کم ات ار بم هیا وجم اتمصار  ضاااااااور آزاد در اتاا مرا 

ا او  امال شااااااااااوکم شااااااااااد  تیم کشااااااااااید و  اال از روبرو شاااااااااادن ب

با  اااااااورب  شت شاااااااد  قد  بم خب  برداشااااااات و تال  ٬بود

  اا کزد. 
گ
 کرد تا ا وی  را با شتم ای ساخمش

 

 میدون مم کم... برسا :ب  شید...م  ت
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ات ار ٬شو  از آت م تر اااات کزد جم م ا  را بم پایان برساااااتد

کم کزت    اااااااااااادایم را از دساااااااااااات داد  باشاااااااااااام با خشااااااااااام بم او 

 توپید : 

 

؟تمیدون ااااااا   ایزجا اتاا مزم؟تراموشر  _سر رو تمیدون ااااااا  

؟  گرت  

 

و ب د با خ ااااااااااا اتوت از جا ب زد شاااااااااااد  و هماتطور کم  ماکان 

ر بدتم دور بدتم   شیچید  کزار آزاد  ولم را با وساااااااااواس دو 

 دوخمم. ا  ماد  و ت ا  خشمگیزم را بم برسا  

 

اشاااااااااااااااد برای برساااااااااااااااا  اما ات ار کم  امال   مات را از یاد برد  ب

ل صااام ای بک هااادا لااا  هاااا   را بااااز و . ااااااااااااااامااام کرد و ب اااد 

ت اه  را بم شاااااااااااااااکل م ذب کززد  ای بم م  دوخت.جوری 
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ر  ضااااااور آزاد در اتاا را بم  یل بم م  خت   ماتد  بود کم ات ا

 از یاد برد  بود. 

 

آزاد  التم از ت ا  خت   چشاااااااااااام های مردی کم ات ار بم غت  از 

ن دیگ ری را تمیاااااادیااااااد قااااااد  ج وتر م  هیچ س و هیا چت 

مرا  امال پشااااااااات خود  ٬گذاشااااااااات و با ا  ااااااااامادن ج وی م 

شززان تگم داشت و بم برسا  ای  اجاز  را تداد تا بوشت  از آن 

 م م  خت   بماتد. ب

ن ت ا  خ اااا ک و  التم ا  
دساااات بم ساااا زم ا  ااااماد و با دوخی 

 بم  ورت برسا  با ل  ن  التم و خ  ک شرسید: 

 

سااوا  شرسااید  برسااا .شرساید  چم ختک شاد  آزاد:م  ازت یم 

ن  کم ایزجوری در تزد  اومدی داخل اتاا خزان.مزمصر گرتی 

 جوابمم. 
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 ل ا  هیا شااااااااااا اه   بم ل   هموشااااااااااام آراِ  
گ
 آزاد هموشاااااااااااش

ن هم باخ  شاااااد تا برساااااا  تداشااااات.خ ااااا ک بود و شاااااا ید همی 

آشاااااااااکارا دسااااااااات و پا   را ام کزد و پس از ل صاب  م  و م  

 ا  دای آرا  پاسخ دهد: کردن شاتجا  ب

 

برساااااااااااااااا :م ذرت می وا .گوشر تییل توی کی  خزان خاتم 

 جا موتد .اومد  بود  اوتو پس بگت  . 

 

م     شوزخزدی گوشاااام ی ل  هایبزاتم ی شو  پا اتماد  ا

 نشاتد و ابروهای آزاد را باال برد. 

 

آزاد:و ت ر کردی اشاااااااااااااکایل تدار  اگم در تزد  و بک اجاز  بیای 

 اا خزان و گوشر تییل رو برداری؟داخل ات
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 برسااااااا  را شاااااادیدتر کرد.آشاااااا مم 
گ
سااااااوال  اتااااااطراب و  التش

دساااااااااا   بم موها   کشااااااااااید و پس از ل صم ای ت  ل پاسااااااااااخ 

 داد: 

 

برسااااااا :ت ر کرد  شاااااااید خزان خاتم  مو  باشاااااا  ت واساااااامم 

 مزا مشون... 

 

 ااااااااادای ن ااااااااابما ب زد آزاد اجاز  ی  امل کردن  رت  را از او 

 گرتت. 

 

دی کم مم زم  مو  باشااااااااااااااام پس ا اااااااااااااااال آزا ن د:اگم  دس مت 

چم برساام بم ایز م در تزد  و بک ٬ت اید میومدی ساامت اتاق 

میدن ای  موتوع برات اجاز  در رو باز ک ن و بیای داخل.تز

 س مم؟
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چم ٬ل   خ ااااااااااااااا ابن و خشااااااااااااااامگیا      مرا هم تگران کرد

برساااااااااد بم برساااااااااا  کم  اال دیگر رتگ آشاااااااااکارا از رخ اااااااااار  

 شرند  بود. 

 

شو  از ای  هرگز آزاد را ایزطور  التاااام و خ ااااااااااااااا ااااابن تاااادیااااد  

بود .آزاد ا ااااااااااااااال آد  جزجا  ک  ک تبود.ات اقا هموشاااااااااااااام در 

ای را در  اااا ح و آرام   ل کزد.اما  تال  بود تا هر م ااااا م

ن بم تصر   اال آتبدر در برابر برسااااااااااااااااا  خ ااااااااااااااا ک و خشااااااااااااااامگی 

ن بار ترسید  بود  کم ت سید کم برای اولی   زد بم سمت او مت 

د.  د و او را زنر مشت و لمد بگت   هجو  بتک

 

برای آت م او را آرا  ٬برسا  دساپاچم و شاسیمم از رتمار آزاد

ی کزاااد ل  زاااد تر کزاااد و از وقوع هر در  ی ا مماااایل ج وگت  گت 

 م زویع زد و با تکان دادن ش  گ ت: 
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ی آزاد جان.م  هیا ق اااااااااد و توت  برساااااااااا :یکم داری تزد مت 

 داشمم.دچار سوا ت اهم شدی ات ار. بدی ت

 

 از خ ااااااا اتوت آزاد  م ت رد.بک آت م 
 رت      ش ساااااااوزبن

د قد  ج وتر گذاشااااااااااات و  ت اه  را از چزر  ی برساااااااااااا  بگت 

 سخ داد: پا

 

 آزاد:بزت   مجبور  ت  ن از ای  هم تزدتر بر . 

 

پاسااااااااااااا   ل  زد روی ل  های برساااااااااااااا  را در ثاتیم ای م و 

   ی خمیف  میان ابروها   داد. کرد و جا   را بم گر 

 

 ۳۵۵#پارت_ 
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تگران از ایز م م ادا ب   بیاشاااااااااااااااان تراتر از ای  برود ج وتر 

ن  ن کی م از روی زمی 
 م طیل گوشر تییل بک ٬رتمم و با برداشااااااای 

ون کشید  و بم سمت برسا  گرتمم .   را از داخ   بت 

 

ن دیگم؟  _اومد  بودی دت ا  همی 

 

ت اه  را میان  ااااااااااورت م  و شرسااااااااااید  و او برای ل صم ای 

گوشر کااام بااام ساااااااااااااااما  گرتمااام بود  چرخااااتاااد شو  از ایز ااام 

د.   شی بم نشاتم ی تایید تکان دهد و گوشر را از دسمم بگت 

 

 زون. برسا :مم

 

با  ااااااااااادای آرا  زنرل  تجوا کرد و برای آخرن  بار ت ایه بم 

آزاد اتداخت و سپس خب  گرد کرد تا از اتاا خارز شود.اما 
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آت م بمواتد     یک قد  بردارد شایدن  دای آزاد  شو  از 

 کم تام  را م اک  قرار میداد ش جا می  وب  کرد. 

 

 آزاد:برسا ... 

 

ر ت ا  آزاد خت   شااد.آزاد در برابش چرخاتد و شرسااشاگراتم بم 

خت   ی برساااااااااااااا  آه ااااااااااااامم چزد قد  ج وتر گذاشااااااااااااات و با رد 

ا  ااااااااااماد.ت ا  شاااااااااادن از کزار م  ایا ار ساااااااااا زم بم ساااااااااا زم ی او 

م ااااااااااااااامبیم  را بام چشاااااااااااااااماان مرد مباااب   دوخت و پس از 

 اما شمرد  گ ت: ٬ل صم ای س وت با ل  ن م کم و قاکع

 

و ٬بااادون اجااااز ٬زدن آزاد:دیگااام تمی وا  هیچوقااات بااادون در 

.بزت   ات اق  کم امروز اتماد بدون اکالع وار  د اتاا خزان .یسااار

مجبور دیگم هیچوقت ت رار نشااااام.چون ا اااااال دلم تمی واد 

.شااااااااااااااام جور دیگم ای باهات برخورد کزم.مموجم مزصور  کم 

؟  مویسر
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برساااااااا  کم  امال مشااااااا   بود چبدر  التم و خ اااااا ک اساااااات 

د و با ل   زدی اج اری ش  را بم ل  ها   را روی هم ترر

ن برد شو  از آت اام بااا  اااااااااااااااادای آرا   م زاای تاااییااد باااال و پااایی 

 بگوند: 

 

 ت. برسا :دیگم ات اا تمی مم.خیالت را 

 

و ب د بم دت ا  ای   را با همان ل  زد م اااااااازویع ا  ت ا  

کوتاااایه بااام م  اتاااداخااات شو  از آت ااام خبااا  گرد کزاااد و باااا 

 شخت از اتاا خارز شود. 

 

ن ترن  بار دتیا را از روی شااااتم هایم ات ار ک با رتما  م سااازگی 

برداشااامم باشااازد ت س خمیف  کشاااید  و دسااامم را روی ق  ااام 

د  و بم اااااااار ن در اتاا بود  ی سااااااااا زم ا  ترا آزاد کم در ا  . ااااااااای 

 چشم دوخمم. 
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در را کم . ااااااااااات درسااااااااااات مثل م  ت س خمیف  کشاااااااااااید و بم 

م ساااااااااااااااممم چرخیااد.ت اااه   اااال دیگر آرا   بود.تورا قااد  باا

 سما  برداشمم و با ا  مادن مباب   گ مم: 

 

؟  _خوبک

 

ن برد.   در جوابم ل  زدی زد و شی بم م زای تایید باال و پایی 

 

؟  آزاد:خوبم.تو چرا ایزبدر مضطربک

 

 بک هوا شاتم هایم را باال اتداخمم و گ مم: 

 

 _تمیدوتم.آخم ق ال هیچوقت تو رو ایزجوری تدید  بود . 
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یم را از آوردن دساااااااااااات ها   موها آه اااااااااااامم خزدید و با ج و 

روی  ورتم کزار زد و در تزایت گوتم هایم را میان دسمان  

 قاب گرتت. 

 

ا رو باها  روشاااا  کزم.باید  ن آزاد:تیاز بود تک ی  یم شی چت 

بدوتم اگم از  د و  دود  بگذر  قرار تو اااااات دساااااات روی 

دساات بذار  و  اری ت زم.الزمم کم یاد بگت   تا اا م   رو با 

  ظ کزم. تو  

 

تاخودآ ا  ل  زدی زد  و دسااااااااات هایم را روی دسااااااااامان  کم 

  ورتم را قاب گرتمم بودتد گذاشمم. 

 

  ر کزم االن دیگم  امال مموجم شد  باشم. _ت

 

دوبار  خزدید و هماتطور کم با شاتگشااااااااااااااامان  گوتم هایم را 

 تواز  می رد پاسخ داد: 
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مع آزاد:بزت   تااااا وق   کاااام ایزجاااااییم  واسااااااااااااااامون بوشااااااااااااااات  ج

در رو ق اال  باااشااااااااااااااااام.از ای  باام ب ااد وقماااب  کاام تو اتاااا تززاااب  

 ک .م  ا ال بم ای  آد  اخمماد تدار . 

 

تورا شی بم نشااااااااتم ی مواتبت تکان داد .    اگر آزاد هم 

تمیگ ت خود  ای  ت ر بم ش  زد  بود.برساااا  بم هیا وجم 

 قابل اخمماد تبود. 

 

 _همیزکارو می زم. 

 

رها کرد و قد   او شاتجا   ااورتم را  با  اادای آرا  گ مم و 

بم خب  برداشاااااااات.دساااااااات ها   را در جی  شاااااااا وار  ترو 

 برد و گ ت: 
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.تو هم ل اس هات رو خوض ک  و بیا. آز  ن  اد:م  مت   پایی 

 

دو کرا  ولم ا  را ج وتر کشید  و زنرل  "باشم" ی آرا  

گ مم و ساااپس با ت اهم کشاااید  شااادن قد  ها   سااامت در 

 . را دت ا  کرد 

شو  از آت م از اتاا خارز شاااااااااااااااود چرخید و با ل  زد ت اهم 

 اشار  ی کوتایه سمت ق ل در رتت و گ ت: ٬کرد

 

 .  آزاد:یادت تر  ق    ک ن

 

خزاادیااد  و پ اا  هااایم را باام نشاااااااااااااااااتاام ی تاااییااد باااز و . اااااااااااااااماام 

کرد .کویل ت شاااااااااااااااید کم از اتاا خارز شاااااااااااااااد و در را مجددا 

 پشت ش  . ت. 

یم را سااااامت در ساااااوا داد  و ت س خمیف  کشاااااید  و قد  ها

هماااااتطور کاااام او خواساااااااااااااااماااام بود ق    کرد  شو  از آت اااام 

 هایم قد  بردار .  بچرخم و بم سمت  مد ل اس
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دروغ چرا...از ایز م شاتجا  یک ت ر توان ااااااامم بود از م  در 

برابر برسااااااااا  دتاع کزد و او را ش جا   باشاااااااااتد خوشاااااااا ا  

کم تک و تززا با او .تا امروز هموشاااااام مجبور شااااااد  بود   بود 

 تززاب  هم بود کم هر دت م او را 
ن مباب م کزم و شااااااااااااااااید همی 

 وقیح تر ساخمم بود. 

 

وق   برابر آزاد آتطور ال  شااااااااااااااااااد  بود و رتااااگ از ٬امااااا امروز

وق   تزمیااد  بود کااام دیگر تمیمواتااد ٬رخ اااااااااااااااااار  شرناااد  بود

روح و روان مرا تابود کزد چون یک ت ر ه ااااااات کم هموشااااااام 

تر از م  ا  اااااااااااااااماااااااد  تااااااا از م  م اااااااتصاااااات چزااااااد قااااااد  ج و 

ا  اااااااااااااااااااااااس دلااامااار  شتاااااااااش وجاااود  را تااارا گااارتاااماااااااام ٬کااازااااااااد

مم دیگر تززا تبود  و دیگر مجبور تبود  بود.همیز م میدان 

بم تززاب  با مشاااااااکالب  کم برساااااااا  برایم   سااااااااخت دسااااااات و 

 شزجم تر  کزم  ا  دلم را خوب می رد. 
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ور و درازی بود کم همان رونای د٬و تززا تبودن و تززا تماتدن

اهم م  شاش خمر برای شید ا کردن  بم ساااااااااااامت هر را  و بت 

 ای دوند  بود ... 

 

 ۳۵۶_ #پارت

 

 

 

داری از ٬روز با ااااااااد وع تایا متک  وایل ظازار باود کاااااااام بارای شر

ون زدیم و م ااااااااااااااات  درناااا را در شو  گرتمیم.از  ونالهاااایماااان بت 

  آتجاب  کم امروز قرار تبود بم لوکوشااااااااااااااا  دوری برونم و تما

داری شااوتد مجبور نشااد    اا زم ها قرار بود کزار درنا تی متک

دار شاااااااااااااااونم و بودیم کاام مثاال دیروز  ااااااااااااااابح زود از خواب بیاا

ن برای ایز اام م  اتاادی از دیروز خو  خ ش تر باااشااااااااااااااام  همی 

  اقن بود. 
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تییل در  ایل کم یش دیگر از ل اس های سااااااا ید ترمالیمم ا  

وتر از همم ی را بم ت  کرد  بود دسااااات در دسااااات برساااااا  ج 

ما در  ا  دوندن سااامت درنا بود و با دوندن  برساااا  را هم 

 مجبور بم دوندن کرد  بود. 

 

ن هاااا و پ شاااااااااااااااااات ششااااااااااااااااااان تراز و همکااااران  همرا  باااا دوربی 

ن بودتد و  داری شاااااااااااااان در  ا  قد  برداشااااااااااااای  ات تی متک ن تجزت 

خب  تر از همم م  و آزاد بودیم کم آرا  و بدون هیا خج م 

دیم قد   هماتطور کم٬ای ن با  ااااااداب  آرا  با ی دیگر  را مت 

 های ببیم را دت ا  می ردیم. 

 

قد  های شماب زد  تییل شاتجا  بم تزدیش درنا کم رسیدیم 

مموق  شااادتد و همرا  برساااا  کزار خط ساااا یل ا  ااامادتد و 

بم درنا خت   شاادتد.کویل ت شااید کم تراز و تیم  هم بم آن 

وع بم  اااا  ت کردن درمورد ایز م باید  ار  ها شیوسااااازد و شر

وع کززد کردتد.   را ابمدا از کجا شر

 .  2086



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

 

ن  اا زم ها از  قرار بود کم٬آتطور کم دساامگت   شااد  بود اولی 

داری  ن و دوندنشااااااااااان کزار خط ساااااااااااا یل تی متک قد  برداشااااااااااای 

 برتامم هاب  کم از ق ل چید  شااااااااااااد  
شااااااااااااوتد و ب د از آن باق 

 بودتد بم ترتو  اجرا شوتد. 

 

.درناااا هم  تبود چزااادان  اااااااااااااااااااا و آتماااابک هوا برخالا دیروز 

سید  اکم و خییل آرا  بم تصر تمت   .باران تمی ارند اما ابرهای مت 

تت   ای کم آساامان را شوشاااتد  بودتد نشااان از آن داشااازد کم 

 هر ل صم مم   بود با بار  باران مواجم شونم. 

 

ت س خمیف  از بوی درنا کشااااااااااید  و ب د دساااااااااات آزاد را را در 

با ت اهم از او خواسااااااامم تا بم سااااااامت خ وت  دسااااااات گرتمم و 

ز آتجاب  کم  ضاااااورمان در کزار تری از ساااااا ل قد  بردارنم.ا

یم قرار تبود چزدان تاید  ای داشااامم باشاااد بزابرای  ترجیح بب
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میداد  کم در یک تبطم ی خ وت و ساکت بم دور از هیاهو 

 کزار آزاد باش زم و درنا را تماشا کزم. 

 

سااااااااااااااااا ل قد  ا  بام سااااااااااااااامات دیگری از هردو باا قاد  هااب  آر 

ن اتم ااااب  برداشاااااااااااااااایم و در تزاااایااات جااااب  را برای نشااااااااااااااا ااااااااااااااای 

بودیم.تا اا م مان با ببیم شاااید  مت   کردیم.خییل دور نشااد 

 از پاتزد  قد  بود. 

 

تییل و برسااااااااااااااااا   اااال دیگر هماااتطور کاام تراز خواساااااااااااااااماام بود 

ن کزار خط  دسااااااااااات در دسااااااااااات ی دیگر در ا  قد  برداشااااااااااای 

داری هم شیوسااامم قد  ها شاااان را ساااا یل بودتد و  تیم تی متک

 دت ا  می ردتد. 

وع بااام ٬دهر از چزاااد ااااایه باااا اشااااااااااااااااااار  ی تراز میچرخیااادتااا شر

همااااادیگر را در آغو  میگرتمزاااااد و یاااااا   ٬دونااااادن می ردتاااااد

 ا  مادتد تا چشم در چشم ی دیگر بدوزتد. 
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ش  را روی شاااااتم ی آزاد گذاشاااامم و ت ا  خت   ا  را بم درنا و 

تااااا آرام  دوخمم.مااااادر  درنااااا را خییل دوساااااااااااااااااات  موز هااااای

میموان ت روزها مباب   داشت.آتبدر دوسا  داشت کم 

 ها   چشم بدوزد.  و بم رتت و آمد موز باش زد 

خوب بم یاد داشاااااااااااااامم کم هموشاااااااااااااام از پدر  می واساااااااااااااات کم 

 ااااااارهااااااا   را کزااااااار بگااااااذارد و برای چزااااااد روزی مااااااا را برای 

د.پدر  هم همو شاااااااااااااام با بزاتم های م اااااااااااااااترت بم شااااااااااااااما  بتک

ت راری ا  خواسااااااااااامم ا  را رد می رد و خود  را مشااااااااااا و  

تزااااایاااات م  و مااااادر  مجبور  ااااارهااااا     سااااااااااااااااااااخاااات.و در 

 موشدیم کم با خمو و زن خمونم و تراز بم م اترت برونم. 

 

سااااااااااااایدیم اتم دسااااااااااااات مرا ٬وق   بم شاااااااااااااما  مت  مادر  بک  اااااااااااااتک

سااااااااااتد.درسااااااااات ات ار کم یک  میگرتت و خود  را بم درنا مت 

ت ر از میان امواز درنا در ا   اادا زدن اساام  باشااد و او را 

 بم سمت خود ترا ب واتد. 

ط سااااااا یل   نشاااااا اااااات و مدت ها بم موز های درنا کزار خ

خت   میماااتااد.م  هم کزااار    نشااااااااااااااا ااااااااااااااامم و او را تماااشااااااااااااااااا 
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می رد .اایه میدید  کم هماتطور کم بم درنا چشاااااااااام دوخمم 

ا می رد قطر  ی اشااااااااااااش بود و آهزگ تام زو  را زنرل  تجو 

 از گوشم ی چشم    چ ید و روی گوتم ا    نش ت. 

 

خییل خو  شااااااانس بودیم ساااااامور  را اگر ٬اگر   توان ااااات

هم شززابن همرا  خود    آورد و دور از چشااااااااااااااام همم کزار 

وع بااام تواخما  می رد.و م  ا  ااااااااااااااااااس  درناااا و برای م  شر

ن می رد  کم  دای ساز  هربار کم کزار درنا بود یم غم اتگت 

سید.   تر از هموشم بم گو  مت 

 

سااااااااااااااایاااااااد  بود  کااااااام دلیااااااال اشااااااااااااااااااااااک رن ما   هرگز از او تتر

 اااااااااااااات.هرگز ت واساااااااااااااامم بود  کم آن آهزگ تام زو  را با چو

 اااااااااااداب  ب زدتر برایم ب واتد.هرگز ت زمید  بود  کم چم ش 

و شی میان او و درنا وجود داشاااااااااااااااات کم آتطور ق    را بم 

هرگز در  ت رد  بود  کم چرا درنا  هو  و وال   اتداخت.و 

  دای ساز  را سوزتا  تر از هموشم می رد. 

 .  2090



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

 

م داساامان خاشااباتم ای در د  داشاات کم تیمم شاااید مادر  ه

تما  باق  ماتد  بود.شااااااااید درنا او را بم یاد کیسااااااا   اتداخت 

و شااااید آن آهزگ تززا یاداار ٬کم شتوشااات از او دزدید  بود

گذشااامم ای بود کم م  هرگز از آن روزهای از دسااات رتمم ی  

ش در تیاورد  بود .و  اال... اال کم سااااااااااااااااا  ها از آن روزها 

میگااذشاااااااااااااااات آرزو می رد  کاام  ااا  موشااااااااااااااااد زمااان باام خباا  

برمیگشت تا میموان مم برای یک بار هم کم شد  پای ق م 

سااااااااام کم چم داسااااااااامابن  ی تیمم تما  مادر  باشااااااااا زم و از او بتر

 ان شد  است. پشت  دای سوزتا  ساز  شزز

اماااا هزار ات اااااااااااااااوس کااام شاااااااااااااااااادبن تبود.زماااان هرگز بااام خبااا  

 برتمیگشت... 

 

 ۳۵۷#پارت_ 
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؟آز   اد:بم سر ت ر می  ن

 

ن از تما   شااااااااااایدن  اااااااااادای آرام  مرا وادار بم تا اااااااااا م گرتی 

اتکااار  کرد.ش  را از روی شااااااااااااااااااتاام ا  برداشااااااااااااااامم و ت اااه  

کرد .باد موهای ل ت و خو  رتگ  را ج اااااااااوراتم بم بازی 

 تمم بود. گر 

ن دوبار  ی  دسااااااااااااااات هایم را بم بازوهایم کشاااااااااااااااید  و با دوخی 

 ت اهم بم روبرو جواب داد : 

 

_داشاااااااااامم بم ق اااااااااام ی تاتمو   اااااااااادای ساااااااااااز یم توازتد  ت ر 

 می رد . 

 

 ابروها   را باال اتداخت و کزجکاواتم ت اهم کرد. 
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 آزاد:کدو  توازتد ؟

 

د زد  و شرسااااااااااااااایاااد و م  بک آت ااام ت ااااهم را از درناااا بگت   ل  زااا

 زنرل  تجوا کرد : 

 

 _مادر . 

 

سااااااااااید.تززا ت س خمیف  کشااااااااااید و  ب د ایا ار دیگر سااااااااااوایل تتر

 درست مثل م  ت اه  را بم درنا دوخت. 

  بم ی دسااااااااااااات هایم را دور بازوهایم م کم تر کرد  و پس 

 از دقیبم ای س وت شرسید : 

 

_هر توازتد  ای پشااااات  ااااادای سااااااز  یم ق ااااام شززان کرد  

 مگم تم؟
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 زد و با کج کردن ش  روی شاتم جواب داد:  زدیل  

 

 شاید هم یم آد . ٬یم راز٬آزاد:یم ق م

 

چرخاتد  و بم تیمرخ  خت   شاااد .ت ا  شرساااشاااگر  را کم  ش 

 دید آه مم خزدید و ادامم داد: 

 

ن شاااد  بم دسااات  آزاد:هیا ساااازی با یم ق ااام ی از شو  ت یی 

ن بار  سم.وق   توازتد  برای اولی  ساز  رو بم توازتد    تمت 

یم دتت  سااا ید و خایل رو میبیزم کم هزوز هیا ٬دسااات میگت  

نشد .هیا ق م ای تدار . امال پاکم.و وا   ای رو  توشمم 

از هموتجاساات کم شتوشاات سااااز و توازتد  بم همدیگم گر  

 می ور . 

ب د از اون دیگم وظی م ی توازتد  ساااات کم اون دتت  ساااا ید 

کم ساااااااااااااز  رو بم هر رو شر کزم.وظی م ی توی اااااااااااازد  ساااااااااااات  

 اااااااااداب  کم می واد دربیار .چون سااااااااااز هزوز هیا ق ااااااااام ای 
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ن  ٬تدار  اخمیار  دساااااااااااات همون توازتد  ایم کم بم  برای همی 

  دا در  میار .اما ب د ...ب د ... 

 

سااااااااااااااا وت تاااگزاابن ا  کزجکاااوی ا  برای شاااااااااااااااایاادن ادامام ی 

 را ها   را دو چزدان کرد.چاتم ا  را روی ساااااااخد دساااااامم 

 و شرسید :  قرار داد 

 

؟  _ب د  سر

 

ل  زدی زد و دساااااات ها   را روی ماساااااام ها خب  تر برد تا 

باشااااااااااااااازد.چشااااااااااااااامان  را بم درنا دوخت و پس از  ت یم ااه 

 ل صم ای س وت ادامم داد: 

 

ی موشااااااااااااااام٬آزاد:ب د  یم ات اق  می مم ن یم آد  میاد کم ٬یچت 

ی کاام تااا اون روز  اخمیااار ساااااااااااااااااز رو از توازتااد    میگت  .دتت 
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توازتد  بود  رو میدزد  و خود  موشااام توی ااازد  ی دسااات 

 ق م ی ساز. 

و ااااااااااااااات کم توازتد  چبدر تال  از اوتجا بم ب د دیگم مزم ت

چون تمیموتم.چون ساااااااااز دیگم ٬کزم کم ساااااااااز  رو پس بگت  

ق ااااااااااااااااااام ی خود  رو شیااااادا کرد .    اگااااام بااااام توازتاااااد    

    اگم تا آخر دتیا توی دساااااااااااات های توازتد    بم ٬برگرد 

ی ت یت  تمی زم.چون سااااااااااااااز شک    ااااااااااااادا  ن دربیاد باز هم چت 

ر اخمیار توازتد  چون  اااااااداب  رو شیدا کرد  کم دیگم د٬شاااااااد 

 تو ت. 

 

ت اااااااه  دوبااااااار  باااااام ساااااااااااااااممم چرخیااااااد و ق اااااال چشاااااااااااااااماااااااتم 

شااااااااااااااااد.ل  زد  جوری ق  م را لرزاتد کم گوب  امواز درنا بم 

 جای خط سا ل بم س زم ی م  کوبید  موشدتد. 

 

و ساااااااااز رو دزدید  ت دیل ون آد  کم اومد  ا٬آزاد:ب د از اون

ساز.هربار کم ت دیل موشم بم ق م ی ٬موشم بم  دای ساز
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ن کزم دیگم  وع بم تواخی  توازتد  ساز  رو دسا  بگت   و شر

بم جا  هربار  اااادای ٬تمیموتم  اااادای ق یل ساااااز رو .شاااازو 

اون آد  رو موشااااازو  و بم ق ااااام ای کم اون آد  برای سااااااز  

 . ساخمم گو  مید 

 

غم و شااااادی و یا ٬ت رت باشاااام٬ای  ق اااام میموتم خشااااش باشاااام

ااااات روزهای گذشاااااامم باشاااااام.ا  ااااااال میموتم هر ا  اااااااش  را

توی ای  دتیا باشااااااااااااام.اما مزم ایزم کم هربار با تواخمم شااااااااااااادن 

 اااااااااااادای اون آدمم کم ای  ق اااااااااااام رو بم گو  توازتد  ٬ساااااااااااااز

سااااااااوتم.و ای   ااااااااادا هرگز توازتد  رو تززا تمیذار .    اگم  مت 

    اگم شتوشااااااااااااااات اون آد  رو از توازتد  ٬ها بگذر  ساااااااااااااااا 

ا بتک  باز هم اون  ااااااااااااااادا کزار بگت   و بم دورترن  تبطم ی دتی

 توازتد  میموتم و ترک  تمی زم. 

 

و ایزجوری موشم کم توازتد  اون آد  و  دا  و خاکرات  

و ق ااااااااااام ای کم برای سااااااااااااز  سااااااااااااخمم رو تا ابد توی ذه  و 
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رگز تراموشااااااااااااااا  تمی زاام.چون ق اا  خود  تگاام میاادار  و ه

 دیگم  دای اون آد  ت دیل بم  دای ساز  شد . 

 

تر از هموشااااام در سااااا زم می وبید.ا ونم را ب  ااااان ق  م م کم 

ن داشااااااااات بدون شاااااااااک بم  گرتمم بود کم اگر قدرت شااااااااا  ااااااااای 

اتداز  ی درنای مباب مان اشاااااااک از چشاااااااماتم جاری می رد.و 

د بود یا م  تمیدان ااامم کم دلیل ب ضااام  را های زن ای آزا

ایز م  اال تزمید  بود  غیم کم در  اااااادای ساااااااز مادر  بود 

 از کجا   آمد. 

 

بک آت م ت اهم را از چشااامان  بگت   ب ضااام را بم سااا    ترو 

خورد  و با  ااااااااااااااادای آرا  کم در میان هیاهوی باد و امواز 

سید شرسید :   درنا بم س    بم گو  مت 

 

؟تون    آد  کم  دای سازت رو ازت میدزد  شیدا  _تو سر

؟  ک ن
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خزدید و چشاام ها   برا زدتد.برق  کم میموان اات روشاا ن 

کم خود  را میان ابرهای آسااااااااااامان شززان کرد  خورشااااااااااایدی  

 بود را بم چال  ب شد. 

دساااااااااااااااات ها   را از ماساااااااااااااااام ها جدا کرد و خود  را ج وتر 

کشاااااااااید. اااااااااورت  را درسااااااااات مبابل  اااااااااورتم تگم داشااااااااات و 

دهان باز کزد و ت اه  را بم چشاااااااااااااااماتم دوخت.خواسااااااااااااااات 

جواب سااااااااااوالم را بدهد اما شو  از آت م بمواتد  ال  بم زبان 

باد  ااااااااااااادای ب زد تییل کم ما را م اک  قرار میداد بم ٬دبیاور 

 گو  هایمان رساتد و ل  های او را دوبار  بزم دوخت. 

 

 ۳۵۸#پارت_ 
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هردو همزمان آیه کشااااااایدیم و با ل  زدی کوچک کم نشاااااااان 

ایااان رساااااااااااااااااتاادن مکااالماام مااان داشاااااااااااااااات ش از اج ااار برای باام پاا

یدن  کم کزیم.با د  چرخاتدیم تا م اااااات   اااااادای تییل را دت ا 

در تا اا م ای تبرن ا دور ا  ااماد  بود و با تکان دادن دسااا  

در هوا از ما می واسااااااااااااااات کم بم ساااااااااااااااما  برونم هردو از جا 

 برخاسایم و قد  هایمان را بم آن سمت سوا دادیم. 

 

 اکمم ترو ت هایم را در جی  های دس٬با تزدیک تر شدتمان

 برد  و شرسید : 

 

 _چم ختک شد ؟

 

 صم ساااااااااا ت مشاااااااااا و  ب   کردن با تراز و تییل کم تا آن ل

با شااااایدن  اااادای م  تورا ش چرخاتد و ت اه  ٬برسااااا  بود

را بم  ورتم دوخت.دست ها   را بم  مر  زد و با تارا    

 پاسخ داد: 
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ا ا اااااااااااااااال باام  را م  تییل:آبجک توروخاادا  مکم ک .ای  دوتاا

 گو  تمیدن. 

 

تااامطما ن بااا آزاد کزجکاااواتاام ابروهااایم را باااال اتااداخمم و ت ااا  

کاام کزااار  ا  اااااااااااااااماااد  بود رد و بااد  کرد  و ب ااد بااا چرخاااتاادن 

 دوبار  ی ت اهم بم سمت تییل با تردید شرسید : 

 

 _سر شد ؟سر می وای کم بم  رتت گو  تمیدن؟

 

ن یک قد  بم ساااامممل  زد موذیاتم ای زد و با برداشاااا کزار  ٬ی 

 د: و با شیچیدن هردو دسا  دور بازونم جواب دا ا  ماد 
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.تبط می وا  یم سااکانس  ن خا  کم تمی وا  آبجک تییل:چت 

داری  خییل خییل کوچولو رو توی قااااایش وساااااااااااااااط درنااااا تی متک

 . ن  کزیم همی 

 

چشااااام هایم از شاااااایدن خواساااامم ا  در ثاتیم ای بم گردترن  

 د.تاباوراتم ت اه  کرد  و گ مم: اتداز  ی مم   رسیدت

 

؟تو ای  هوا مگم موشم  چم درناب 
قایش سوار شد  _چم قایف 

؟تمیبی ن درنا تا آرومم؟  دخت 

 

ل  ها   را آونزان کرد و با تارا    چشااااااااااااااام غر  ای ت ونل 

برسااااااااااااااااا  و تراز کاام در تاااییااد  را م  ش تکااان میاادادتاد داد 

 وند: شو  از آت م دوبار  بم م  ت ا  کزد و بگ

 

ن اوایل  تییل:خ  آبجک مجبور تو اااااااااااایم خییل دور برنم.همی 

داری کزیم.خطرتا  هم تو ت. درنا هم میموتی  م تی متک
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 التم آیه کشاااید  و چشااام هایم را چرخاتد .ا اااال  و ااا م 

ی ش و   م زدن با لج ازی های ای  دخت  را تداشمم.ای  بود 

ون کشید  و گ مم  : بازونم را از میان اتگشمان  بت 

 

_اگاااام ت ر کردی میموبن مزو ج و بزاااادازی کاااام ایزااااا رو را ن 

م  ا اااااااااااااااال رب  تدار .ایزجوری هم از  کزم کور خوتدی.بم

 بازو  آونزون نشو خوشم تمیاد. 

 

تاامید از خمیل نشااااادن تبشااااام ا  چزر  در هم کشاااااید و ل  

ها   را جمع کرد و ب د دوبار  بم ساااامت برسااااا  و تراز قد  

 تد آن دو ت ر را را ن کزد. برداشت تا شاید بموا

م بر ب یشااااااااان  دودا د  دقیبم ای کو  کشااااااااید.تییل بک وق 

اید  ی قایش سااااااااواری ا  ارصار   ورزند و تراز و برسااااااااا  با 

ااااااااااااااا کززد اما ٬آوردن د  ها دلیل تال  می ردتد تا او را مزصا
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تییل ق د کوتا  آمدن تداشت.و در تزایت توان ت خود  

وز میدان کزد و مو  د. را شت   اتبت برسا  و تراز را بگت 

 

 باام جز م٬دقااایف  ب ااد
گ
  و آزاد کاام بااا اجااار  ی دو قااایش همش

ترجیح داد  بودیم هماااتجااا لاا  سااااااااااااااااا اال بماااتیم د  باام درنااا 

داری  ااااااااااااااا زااام هاااای موردتصر تییل  وع بااام تی متک زدتاااد تاااا شر

 کززد. 

 

آساااااااااااااااماااان  ااااال     از ق ااال هم تت   تر و گرتمااام تر بااام تصر 

سااااااااااااااایاااد و تزدیاااک ب ودن باااار  بااااران را هر ل صااام یااااد آور مت 

 موشد. 

نشاااااااااا ااااااااااایم و بک آت م  رقن هردو هماتجا کزار خط سااااااااااا ل 

 بزتیم قایش سواری تییل و برسا  را تصار  گر شدیم. 

 

ن بود.هماتطور کم  زمان شنااااع تر از هموشاااااااااام در ا  گذشاااااااااای 

تاایاایل قااو  داد  بااود قااااااااایااش سااااااااااااااااواری ماااااااادت زنااااااااادی کااو  
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داری ت شااااااید.خییل زود  اااااا زم های مورد تصرشااااااان را تی متک

م ی کردتااد و ب ااد مجااددا باام سااااااااااااااااا اال برگشاااااااااااااااازااد تااا باام اداماا

  ارشان برسزد. 

 

باااام خودمااااان کاااام آماااادیم دیگر غروب از را  رسااااااااااااااایااااد  بود و 

وع  تت.بارابن کم تم تم شر آساااااااااااااامان آرا  آرا  رو بم تارنش مت 

بم بارندن کرد  بود نشااااااان از آن داشاااااات کم دیگر زمان پایان 

داری ترا   رسید  بود.  تی متک

 

ن  هوا آتبدر دلچ ااااااا  بود کم هیا کداممان مییل بم برگشااااااای 

ونالها تداشایم.ای  شد کم پس از مشورب  کوتا  ت میم  بم

گرتمیم کم آتیساار کوچک روشاا  کزیم و  شااا  را هماتجا کزار 

 درنا ب ورنم. 
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یش از بچم های تیم تراز را برای خرندن شااااااااااا  بم رساااااااااامورابن 

د ترساااااامادیم و سااااااپس خودمان هم بم کم در همان تزدیش بو 

 شدیم. جمع کردن چوب و روش  کردن آت  مش و  

 

 دور آت  کوچش کم روشااااااااااااااا  کرد  بودیم 
گ
دقایف  ب د همش

نشااااااااااااااا ااااااااااااااامم بودیم و مشااااااااااااااا و  خوردن سااااااااااااااااتدونااااا هایمان 

بودیم.جو  ااااااااااااااامییم کااام میااااتمااان بااام وجود آماااد  بود اجاااز  

رقن تمیداد کم     برای دقیبم ای ساااااا وت کزیم.هرکیسااااا  

ن داشاااااااااااااااات.از تییل کم با اشاااااااااااااااایاا از تزدیک بودن  برای گ ی 

د گرتمم تا تراز و برسااا  کم بک جشاا  
ن خروش شااان  را مت 

وق م با ی دیگر شوسن می ردتد و آزادی کم بم ارصار دیگران 

ل  بم بازگو کردن خاکرات سااااااااا رهای دور دتیا   گشاااااااااود  

 بود. 

 

م بدی سااااااااابش بم در ای  میان رابطم ی تراز و آزاد هم دیگر ب

ساااااااااید.گز ایه میان  ااااااااا   گر با ی دی٬ت های جمعتصر تمت 

همکال  موشااااااااااااااادتد و چزد   مم ای  ااااااااااااااا  ت می ردتد.البمم 
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ن کم تراز دیگر با ت ا  ها   سااااااااااااااامت آزاد تت   برای م  همی 

شرتاب تمی رد و هر ل صم برای االونز شااادن با او تبشااام تیم 

 چید  اقن بود. 

 

می رد  کااام  اااا  یاااک روزی هرچزاااد کااام باااا تماااا  وجود آرزو 

مجبور ت اشم میان ای  دو ت ر خوب شود تا م  دیگر  رابطم

 دورایه کم هر راه  بم یک ت رشان مزمیه موشد بماتم. 

 

 ۳۵۹#پارت_ 

 

 

 

تییل:می م... ا  االن شیاتوی برساااااااااا  ایزجا بود برامون شیاتو 

د تااام؟تو ای  هوا و زنر ای  باااارون و کزاااار ای  آتو  خییل  ن مت 

 بید. ی  شد.   چ 
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د  ن بااااا  تییل هماااااتطور کاااام آخرن  ااااااز را باااام ساااااااااااااااااااتاااادونچ  مت 

اااااااااااااات گ اات و ببیاام بک م طیل در تاااییااد  رت  ش تکاان   را

دادتد.بک اخمیار شوزخزدی زد  و دسااااات هایم را سااااامت آت  

برد  تا اتگشااااااااامان یخ زد  ا  را اتدی گر  کزم.امان از دسااااااااات 

های شاااااااااااوهر تییل کم ت ر می رد هرجاب  تیاز اسااااااااااات تواتاب  

 یش ی داتم ا  را بم رت ب شد. 

 

 ا  خود  ساز تیاورد ؟تییل:کس دیگم ای همر 

 

ساااااااااااااااوال  جواب هااای مم ااددی را در بر داشااااااااااااااااات.یااک ت ر 

میگ ااات کااام تززاااا سااااااااااااااااااازی کااام میمواتاااد بزوازد .شااااااااااااااا   زدن 

یک ت ر میگ ت کم اگر دبم ای د  دساااااااااات داشااااااااااایم ٬اساااااااااات

تد و یک میموان اااااات یک تراتم ی شاااااااد شاااااامایل برایمان ب وا

ر ت ر ادخا داشاااااااااااااات کم گیمار زدن ب د اساااااااااااااات اما گیمار  را د

 خاتم جا گذاشمم است. 

 .  2108



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

 

تززا کیسااااا کم در ساااااا وت ش  را زنر اتداخمم بود و ت اه  

را بم آت  دوخمم بود آزاد بود.میدان اامم کم ساااز  را همرا  

خود  آورد  بود اما دلیل ساااااا وت  را تمیدان ااااامم.از کرقن 

رای شااااایدن  اااادای ساااااز  تزگ شااااد  خود  بود  کم دلم ب

ل صاب  سااا وت ت س خمیف  کشااید  بود.ای  بود کم پس از 

و بک آت م ت اهم را از  ااااااااااورت آزاد بگت   با ل  زدی م زادار 

 گ مم: 

 

 _آزاد ساز  رو همرا  خود  آورد . 

 

ن جم م ی کوتاهم برای ایز م ت ا  همم را بم سااااااااااااامت او  همی 

ال گرتت و با چشااااااااااااااام هاب  بچرخاتد  اقن بود.تورا ش  را با

 ا  شر از ساااوال  خزدید  و گرد شاااد  ت اهم کرد.در جواب ت

 شاتم هایم را باال اتداخمم. 
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بن آقااای ابمکااار؟مااا رو قاااباال  ن تییل:جاادی؟پس چرا  را تمت 

 تمیدوتید یکم برامون ساز بزتید؟

 

سااااااااوا  تییل خمال در رودربا  اااااااا   قرار  داد.ل  زد مزربابن 

ی بگونااد امااا تییل بااا باام زبااان آوردن زد و دهااان باااز کرد تاا ن ا چت 

ی ا  تر ااااااااااااااااات هرگوتاام بزااااتاام تراشر را از او جم ااام ی ب اااد

 گرتت. 

 

تییل:بزوتم آوردن تدارنم آزاد جان.پاشاااااو...پاشاااااو برو ساااااازت 

رو از داخل ونال وردار بیار ما همیزجا مزمصرت نشااااااا اااااااایم.تا 

 هم قرار تو ااااااااااااااااااات جااااااب  برنم.مگاااام تاااام 
برامون سااااااااااااااااااااز تزبن

 دوسمان؟

 

و  شرسااید و همم خزدیدتد و یک  اادا در جوا.  ب م ی ب زد 

باالب  را بم زبان آوردتد.آزاد کم دیگر بزاتم تراشر و م ال ت 

با آن همم آد  را  ااااالح تمیدید ات ار کم ت اااا یم شااااد  باشااااد 
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ل  زدی زد و شی بم نشاااااااااااااااااتم ی تاییاد تکاان داد.با ت اه  

ن برای م  خط و نشااابن کشااید و ب د از جا ب زد  شااد و با گ ی 

و قد  ها   را  ایز م زود برمیگردد از جمع تا ااااااااااااااا م گرتت

 سمت ونال سوا داد. 

 

خرساااااااااااااازد از ایز م در خمل اتجا  شااااااااااااااد  قرار  داد  بود  و 

 اال تر اات تماشااای ساااز زدن  را داشاامم ل  زدی زد  و با 

کشاایدن دساات هایم بم بازوهایم رتما  را تصار  گر شااد  و 

مبابل چشاااماتم م و شاااود قد  ها   را تا زمابن کم  امال از 

 رد . با ت اهم دت ا  ک

 

ابروهایم را ٬با ا  اس شر شدن تاگزابن جای خایل آزاد کزار 

در هم کشید  و تورا ش چرخاتد  تا ببیزم چم کیس جای او 

اااااااداتم کزار   را شر کرد  اساااااااات.با دیدن برسااااااااا  کم  اال خونرا

ود گر  ی نشاااااا اااااامم بود و دساااااات ها   را روی آت  گرتمم ب

بک م طیل بم میان ابروهایم     از ق ل هم شررتگ تر شاااااااااااااد. 

ساااااااااااااااماات تییل ش چرخاااتااد  تااا ببیزم چرا باام ای  جااا باام جاااب  
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د  اساااااااات.اما با دیدن او کم  امال   شااااااااوهر  شااااااااک تتک
تاگزابن

ن تراز بود تزمید  کم  غرا در تماشا کردن خ س های دوربی 

 اتمصار  بیزود  بود  است. 

  چرخاتد  و با  ااااااااداب  دوبار  ساااااااامت برسااااااااا ت ا   التم ا  را 

 رند : آرا  زنرل  غ

 

؟  _چرا ایزجا نش   

 

با ت ج ک تصاهری ت اهم کرد و ابروها   را شرسااشااگراتم باال 

 اتداخت. 

 

 برسا :اومد  دسمامو گر  کزم.تمیموتم ایزجا .ش زم؟

 

 بم بزاتم ی وایه ا  شوزخزدی زد  و گ مم: 
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.الز  تبود  _از هموتجا هم میمون ااااااااااااا   دسااااااااااااامات رو گر  ک ن

 یای ایزجا. پاشر ب

 

خزدید و هماتطور کم اتگشاااااااااامان  را روی آت  باز و . اااااااااامم 

 می رد جواب داد: 

 

س مید ؟یا ت زم  ن م  ایزبدر بزت اسااات  برساااا :ایزجا نشااا ااای 

؟  چون دوست پرت ایزجا تو ت ا  اس امزیت تمی  ن

 

 ل   کزایم وار  خ  ات مم را دو چزدان کرد. 

 

 م؟_مزصورت چی

 

بک آت م ت اهم کزد در برابر ل   خ ااااااااا ک ا  باز هم خزدید و 

 گ ت: 
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برسا :برای ایز م خودت رو پشت دوست پرت شززان ک ن 

؟  یکم زنادی بزرگ تو   

 

د  و با  داب  آرا  از 
ل  هایم را با  ر  روی ی دیگر ترر

 میان دتدان های ق ل شد  ا  غرند : 

 

 _م  پشت هیچ س قایم نشد . 

 

  بم سااااااااااااااممم چرخید.دساااااااااااااات ها   را باالی شاتجات اه  

شاااا  م های آت  مشاااات کرد و با توشاااا زدی موذیاتم جواب 

 داد: 

 

 برسا :جدی؟ویل د ش  کم ایزطور بم تصر میومد. 
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  التم براا شد  سما : 

 

_اگااام جرات داشااااااااااااااا   ای   را هاااا رو د شااااااااااااااااا  توی روی 

دی.تم ایز م  اال در تبود  بیای کزار گو  م   ن خود  مت 

.  موس  موس ک ن

 

ن در آورد و  لاا  هااا   را باام شاااااااااااااااکاال یااک مز  ن رو  باام پااایی 

 خونرداتم شی تکان داد. 

 

برساااا :جراتشاااو کم داشااامم.اما تمی واسااامم ب   باال بگت   و 

 باخ  تارا    تییل شم. 

 

ایا اااار توبااات م  بود تاااا باااا تم ااااااااااااااا ر ت ااااه  کزم و شوزخزاااد 

د و بک ختک بزتم.ت ا  کوتایه بم تییل کم مباب مان نشااااا ااااامم بو 

کردن خ س ها شااان بود اتداخمم و از همم جا شگر  تماشااا  

 زنرل  تجوا کرد : 
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 _چبدر هم کم تییل برای تو مزمم. 

 

 ۳۶۰#پارت_ 

 

 

 

ات ار کم اتمصار شاااااایدن ای  جم م را تداشااااامم باشاااااد چزر  در 

 هم کشید و با تردید ت اهم کرد. 

 

 برسا :مزصورت چیم؟

 

ساااااوال  را بم خود  بدهم با بک آت م ز مت پاساااااخ دادن بم 

ی کم کزج ل  هایم جا خو  مان توشااااااااه ن  زد تم اااااااا ر آمت 

 کرد  بود ت اهم را بم آت  دوخمم و زاتوهایم را ب ل گرتمم. 
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برای ل صاب  ت ا  شر از سااااااااااااااوال  را روی تیم رخم ثابت تگم 

داشااااااااااات و ب د چرخید و  یم بوشاااااااااات  بم ساااااااااااممم خم شااااااااااد تا 

شیچیدن  اااااااااااااااادای تییل در  ساااااااااااااااوال  را دوبار  ت رار کزاد.اما 

ن آزاد را توند میداد وادار  کرد تا تضاااااااای ب زمان   کم برگشااااااای 

ل  ها   را بم ی دیگر بدوزد و از شرسیدن سوال  مزصا 

 شود. 

 

هردو همزماااان ش چرخااااتااادیم و بااام آزاد کااام  ااااال بااام همرا  

ن بم سااااااامممان بود چشااااااام  ونول  سااااااا   در ا  قد  برداشااااااای 

آرا  و بک ش و  دا از کزار   دوخمیم.کویل ت شید کم برسا 

ن بم سمت تییل ب زد  جاب  کم تاخواتد  اش ال  ٬شد و با رتی 

کرد  بود را دوباااار  برای آزاد خاااایل کرد.درساااااااااااااااااات مثااال یاااک 

 ترسوی تما  خیار. 
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ن  آوردن.بااااااام  اااااااااااااار تییل:خااااااا ...توازتاااااااد  ی بزرامون هم ترا

 اتم ارشون. 

 

بزم  تییل بود کم با ل   شاااوت و شزتد  ای گ ت و ساااپس با 

ارصن در جمع را هم وادار باق  اتراد  ٬کوبیدن دساااااااات ها  

تد و آزاد را با  دای دست و  کرد تا دست ها شان را باال بتک

 سوت ها شان تشونش کززد. 

 

وب  
درست هماتطور کم ق ال در کارت ها   ٬آزاد با خوشر

مبابل همم ت صیم تما یساااااااااااااار بم جای آورد و ب د ٬دید  بود 

ن کزار  قد  ها   را بم سااااامت برای ٬م  کشاااااید و با نشااااا ااااای 

صم ای کوتا  با ل  زد دلاشااااای ن بم چشااااام هایم خت   شاااااد ل 

شو  از آت ااام ونول  سااااااااااااااااال و آرشااااااااااااااااام ا  را از داخااال کوس 

وع بم کو  کردن ساز کزد.  ون ب شد و شر  م  و شان بت 

 

 براتون بزتم؟
گ
 آزاد:خ ...دوست دارند چم آهزش

 .  2118



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

 

تما  می رد شرسااید و هماتطور کم  ار  را با کو  کردن ساااز 

ن چاتم ا  روی دسااااااامم ی سااااااااز ب د  ل  زدی زد و با گذاشااااااای 

د.   ت اه  را بم اکراا چرخاتد تا جوا.  را بگت 

 

وع بم شوشااااااااااززاد دادن آهزگ  کویل ت شااااااااااید کم هرکیساااااااااا شر

موردخالقم ی خود  کرد.یک ت ر آهزگ خارسک دوسااااااااااااااات 

یک ت ر آهزگ های قدییم را دوست ٬یک ت ر ایرابن ٬داشت

جدید را ترجیح میداد و هرکیسااا دیگری آهزگ های ٬داشاااات

 تال  می رد تا  را خود  را بم کرش باشاتد. 

 

هماام باااا ٬در تزاااایااات پس از دقیبااام ای ب ااا  و جااادا  بیزود 

ای  شوشااززاد کم آزاد خود  یک آهزگ را بر گونزد مواتبت 

 کردتد و ت میم گرتمزد تا اتم اب تزاب  را بم او . پارتد. 
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ل  ٬خزد  ی خود  اسااااااااااات ب بر د  بود اتم اآزاد کم تزمی

هااا   را جمع کرد و برای دقیباام ای باام ت ر ترو رتاات.ات ااار 

کم سااا ت مشااا و  زنر و رو کردن دتیای آهزگ هاب  کم در 

ش تگم داشااامم بود باشاااد مدب  سااا وت کرد و ب د در تزایت 

 ش چرخاتد و بم م  ت ا  کرد. 

 

ا زد  و پ اا  هااایم ر در برابر ت ااا  خت   ا  بک اخمیااار ل  زااد 

برا   باز و . اااااااامم کرد .او هم بم ت  یت از م  ل  زد  را با 

ن ت ااااه  از  ل  زااادی شررتاااگ تر پااااساااااااااااااااخ داد و ب اااد باااا گرتی 

چشااماتم آرشاام ا  را بم دساات گرتت و هماتطور کم ساامت 

د  زنر ل  تجوا کرد:   سیم ها میتک

 

 آزاد:. یار خ ... 

 

ر دسااااااااااا  روی و ل صم ای ب د آرشااااااااااام همرا  با  رکت ماه

ا بم  رکت در آمد و  ااادای زن ای سااااز  با  ااادای سااایم ه
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آرا  امواز درنا کم بر در بر خود را بم سااا ل   رساااتدتد در 

 آمی ت. 

 

همام در سااااااااااااااا وب  مط ش ترو رتمام بودیم و باا تماا  وجود بم 

 را 
گ
د  بودیم تا ب زمیم کم او چم آهزش  دای ساز گو  ستر

ن اتم اب کرد  بود.  بن کم اتدی زما٬و ل صاب  ب دبرای تواخی 

ن کیس بود کم توان ت بم تا   از آهزگ تواخمم شد تییل اولی 

د.   آهزگ بر بتک

 

تم.  ن  تییل:دل رن ...دار  دل رن  رو مت 

 

 ااااااااااااااااااااادای تااااااام چزااااااادان آرام  ل  زاااااااد بااااااام لااااااا  هاااااااای آزاد 

ن بود ت اااه  را باام تییل  آورد.هماااتطور کاام مشااااااااااااااا و  تواخی 

ن بدوخت و شی بم نشاتم ی تایید  دس  رد.   باال و پایی 
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تییل ذوا زد  از ایز ااااام تااااااییاااااد آزاد را گرتمااااام بود خزااااادیاااااد و 

دسا  را دور بازوی برسا    بم کرد.ش  را روی شاتم ی 

او گذاشااات و ساااپس بک آت م خجالت ب شاااد دهان باز کرد و 

وع بم خواتدن آهزگ کرد.   با  دای ب زد شر

 

 دار  شت  موشم ویل خاشبم

 ا  تو مجزاتم شر از  س و  

ن ویل همم خزد   ها دلاشیین

ن  خزد  ما  تو م.   تبط بزت 

 

 مت  از چزد ل صم کو  کشااااااااااااااید تا ببیم هم ج اااااااااااااااارت شیدا 

وع بم خواتدن آهزگ  کززد و همرا  با او با  اااااااااااااااداب  ب زد شر

 کززد. 

 

 دار  شت  موشم ویل خاشبم
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 تو ای   ا  و روزو برا  ساخ   

ن   با اون خزد  ی دل رن ت ببی 

. چم روزی  دلم رو بم  اتداخ  

 

 ۳۶۱#پارت_ 

 

 

 

ن تمااا  اتراد  ااارصن در جمع کاام بااا شخوشر مشااااااااااااااا و   از بی 

تبط م  و تراز و برسااااااااااااااااا  بودیم کاام ٬خواتاادن آهزااگ بودتااد

سااااااکت نشااااا ااااامم بودیم. واس برساااااا  سااااامت تییل بود کم با 

خشاااااااااااااااو  و خشاااااااااااااااش تااک تااک   مااات آهزااگ را خطاااب باام او 

ماام بود باام م  دوختراز بااا ل  زااد کوچش ت اااه  را ٬می واتااد

ن ساااااااز   و م  بم آزاد کم با چشاااااام هاب  . اااااامم شگر  تواخی 

 بود خت   بود . 
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ات ار کم سزگی ن ت ا  خت   ا  را روی  ورت  ا  اس کرد  

باشااااااااااااد آه اااااااااااامم چشاااااااااااامان  را باز کرد و ش  را بم سااااااااااااممم 

چرخااااااتاااااد.ت ااااااه  کااااام ق ااااال ت ااااااهم شاااااااااااااااااااد هردو بک اخمیاااااار 

را از چشاااااااااماتم  ت م ت اه خزدیدیم و شی تکان دادیم.بک آ

د ل  ها   را از هم تا  م داد و بک  دا ل  زد:   بگت 

 

 کزار  بمون و بزم ت یم ک 

ی تمی وا  ازت ن  بم جز خشش چت 

ن    مک ک  دلم قر  باشم همی 

  مک ک  خونز   مک ک  تبط

 

با ق  ک کم دیواتم وار در س زم می وبید ش  را روی شاتم کج 

 ت کرد  و با چشااااامابن مم و از 
گ
 اه  کرد .شااااااید اگر شااااای مش
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تززا بودیم برای ایز م خود  را غرا در آغوشااا  کزم ل صم 

ای ت  ل تمی رد  اما  اال بم تاچار مجبور بود  کم تززا بم 

 تماشا کردن  قاتع باشم. 

 

هم وابن جمع با  دای ساز  ماکان ادامم داشت. اال دیگر 

ن موبایل ها شاااااااااان را روشااااااااا  کرد  بودتد   تا از ای همم دوربی 

تد تا ب دا بمواتزد  ش  بم یاد ماتدبن و   آزاد تی م بگت 
گ
توازتدی

ن  در  اااااااااا  ات اجممایع شااااااااااان آپ ود  کززد و از هم نشاااااااااای 

شاااااادن با یک توازتد  ی م روا اتدی خودتماب  کززد.مواان 

داری ا  بم شکل  رتم ای تری مش و   ن تی متک هم با دوربی 

داری بود تااا ا مماااال ب ااادا ای  را در تی م  ااااااااااااااا زااام هااا  تی متک

 خروش تییل و برسا  بگزجاتد. 

 

زمابن کم آزاد آرشاام را برای آخرن  بار روی ساایم ٬دقایف  ب د

هااای ونول  ساااااااااااااااال  رکاات داد و آخرن  ق اااااااااااااااماات آهزااگ را 

 دساااااااااااااااات هاایماان را بااال بردیم و باا تماا  وجود 
گ
تواخات همش

 برا   دست زدیم و تشونب  کردیم. 
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وع کرد   صییم تما یسااااااااار از بود با ت درسااااااااات هماتطور کم شر

تشااونش ها قدردابن کرد و ب د ل  زدی زد و همزمابن کم ساااز 

 و آرشم را داخل کوس م  و شان برمیگرداتد گ ت: 

 

 آزاد:امیدوار  از اجرا لذت برد  باشید. 

 

تییل ش  را از روی شااااااااتم ی برساااااااا  برداشااااااات و با کوبیدن 

 ک  دست ها   بم ی دیگر هیجان زد  جواب داد: 

 

تاایاایل:تااوا الاا اااااااااد  بااود...تااوا الاا اااااااااد .یاا اا ن هاارسر باا اام  اام 

گ مم.واق ا دساااااااات مرنزاد آزاد جان. الموتو   ااااااااابک خوب 

 کردی. 
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آزاد کوس ساااااز را م ماکاتم کزاری گذاشاااات و ب د ت اه  را 

سمت تییل چرخاتد و مودباتم شی در جواب تش ر  تکان 

 داد. الت نش ما  را ت یت  داد و گ ت: 

 

 ی زم.خوش الم کم لذت بردید. مآزاد:خواه  

 

تییل ایا ار ت اه  را سااااااامت درنا چرخاتد و برای چزد ل صم 

بم امواز ب زد درنا خت   ماتد.ات ار کم ت ری در ش داشااااااااااااااامم 

باشاااااااااااااد دقیبم ای د  د  کرد و ساااااااااااااپس از جا ب زد شاااااااااااااد و با 

 کشیدن دست برسا  گ ت: 

 

 تییل:برسا  بیا برنم توی آب. 

 

م ی تاگزابن و دور از اتمصار تییل مبرساااااااااا  مم ج  از خواسااااااااا

 ابروها   را باال اتداخت و با تردید پ   زد. 
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 برسا :برنم تو آب؟االن؟

 

شرساااااااااید و تییل با رها کردن دساااااااااا  خم شاااااااااد و هماتطور کم 

د پاسخ داد:  ن  پاچم های ش وار  را باال مت 

 

تییل:آر  االن.هوس کرد  بم پاها  آب بزتم.بیا دیگم.ا اااااااااااااااال 

 برنم تو آب.  هممون پاشید 

 

و ب د بم دت ا  ای   را ت اه  را سااااااااااااااامت م  چرخاتد و 

 ادامم داد: 

 

 تییل:آبجک تو هم بیا.خو  میگذر . 

 

تاتم چزر  در هم کشید  و گ مم:   م ت 
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ی سمت   تو مگم ترس از آب تداری؟واسم سر یه مت 
_دخت 

 درنا؟ مما باید خدای ت رد  یم  اری دسممون بدی؟

 

ن شااااااااااااااااتم خزدی جوابمبک قیداتم در  د و همزمان با باال اتداخی 

 ها   ت اه  را بم برسا  دوخت و گ ت: 

 

.اما برسااااااااااااااا  باهامم  واساااااااااااااا  بزم تییل:ترس از آب کم دار 

 تمیذار  ات اق  برا  بی مم خیالت را ت. ٬ه ت

 

دهان باز کرد  تا باز هم با خواسااااااااااااااامم ا  م ال ت کزم اما 

ن دسابرسا  با برخاسما  از جا و  های   دور شاتم اتداخی 

 تییل ای  اجاز  را از م  گرتت. 
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برسااااااا :تگران ت اشااااااید خزان خاتم.م  مثل چشااااااما  مراق   

 ه مم. 

 

 ۳۶۲#پارت_ 

 

 

 

با بدخ ف  ابروهایم را در هم کشاااااید  و ت اهم را از  اااااورت  

گرتمم.دلم می واساات میموان اامم بگونم کم ات اقا تززا دلیل 

م را ساااااکت اد  کم زباتاما ترجیح دتگرابن م  خود تو ه اااا   

 تگم دار . 

 

بااام ارصار تییل همااام بااام جز م  و آزاد از جاااا ٬دقیبااام ای ب اااد

برخاااساااااااااااااااازاد و باام ساااااااااااااااماات درنااا قااد  برداشاااااااااااااااازاد تااا وارد آب 

شاااااوتد.م  و آزاد هم ترجیح دادیم هماتجا کزار خط ساااااا ل 

 باش زیم و رتماشان را تصار  گر شونم. 
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د را ساااامت آزا ید  و ت اهمدورتر کم شاااادتد ت س خمیف  کشاااا

 چرخاتد .در س وت بم درنا خت   ماتد  بود.شرسید : 

 

 _تارا ت شدی کم لو داد  سازت رو همرا  خودت آوردی؟

 

خزدید و ت اه  را بم ساااااااااااااااممم چرخاتد.ش  را اتدی روی 

 جواب داد: 
گ
 شاتم کج کرد و بم سادی

 

 تارا ت نشد .م  از تو تارا ت تموشم. ٬آزاد:تم

 

برای ل صم ای ساااااااا وت  ید و دوبار  س خمیف  کشااااااااو ب د ت

کرد شو  از آت م ت اه  را بم کوس سااااااااااااااااز  بدوزد و ادامم 

 دهد: 
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_ات اقا خوب شااااااااااااااااد.خودمم دلم برای ساااااااااااااااااز  تزگ شااااااااااااااااد  

 بود.چزد روزی موشد سما  ترتمم بود . 

 

ل  زدی زد  و با چرخیدن بم ساااما  دسااامان  را در دسااات 

 ی دیگر ق ل کرد . گرتمم و اتگشماتمان را بم 

 

 _مزم دلم برای ساز زدتت تزگ شد  بود. 

 

 دست های گر  شد  مان را باالتر برد و 

ا ای   ار را زناد اتجا   اتگشااماتم را بم ل  ها   چ اا اتد.اخت 

 میداد.ات ار کم بم اتجا  دادن  خادت کرد  بود. 

 

 آزاد:دلت تمی واد بری تو آب؟همم تو آب . 
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شاااتم ی م ال ت کشااید  و شی بم ن  زباتم را روی ل  هایم

 ن داد . تکا

 

_تم.همیزجا خوبم.می وا  کزار تو باشم.خ مم شد  از .س 

 اکراتمون ش وغ بود . 

 

خزدید و دوبار  دسااااااات هایم را بم ل  ها   چ ااااااا اتد شو  

 از آت م بگوند: 

 

آزاد:می وای برگردیم ونال؟خ ااااااااااامم شااااااااااادی امروز.ت ر ت زم 

 . دیگم ایزجا  اری داشمم باشیم

 

ییل و تراز و برسااااااااا  کم میان چرخاتد  و بم تش  را بم خب  

موز های درنا مشاااااااااااااا و  آب بازی بودتد چشااااااااااااااام دوخمم.بم 

ون  سااااااااااااااایاااااد کااااام  ااااااال  ااااااالهاااااا ب واهزاااااد از آب بت  تصر تمت 

وع شد  بود.   بیایزد.خو  گذراتدنشان تاز  شر
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 _آر ...خییل خ مم  . 

 

را بم سااااامت  با  اااااادای آرا  زنر ل  تجوا کرد  و ب د ت اهم

 ادامم داد : اتد  و با ل  زدی او چرخ

 

_برگردیم ونال.اگم ب وایم مزمصر ایزا بموتیم ا مماال باید تا 

  بح همیزجا .ش زیم. 

 

شی بم نشاااااااتم ی تایید تکان داد و ب د از جا ب زد شااااااد و مرا 

هم بم همرا  خود  ب زد کرد.با دسااااات دیگر  کوس ونول  

  ها   اشااات و ب د م اااات  قدساااا   را از روی ماساااام ها برد

  کج کرد و مرا هم با خود  هم قد  کرد. را سمت ونال 
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دساااات در دساااات ی دیگر با قد  هاب  آرا  ساااامت ونال ها بم 

را  اتمادیم.اما هزوز بوشااااااات  از سااااااام قد  برتداشااااااامم بودیم کم 

 دای جی  ب زد تییل بم ی  ار  تما  سا ل را شر کرد و ق   

 اتداخت. مرا از تویدن 

 

 م ش بچرخاتم و  ا  کرد  شو  از آتو شاااااااااااااات زد  بم آزاد ت

بم درنا چشاااااااااااااام بدوز .و در همان ل صم بود کم تما  وجود  

 یخ . ت و رنم هایم ت س کشیدن را از یاد بردتد. 

 

آتجااا در میااان امواز ب زااد و تااا آرا  درنااا باام سااااااااااااااا    در ٬تییل

زد و یا  ا  دسااااااااااات و پا زدن بود.و برساااااااااااا  بک آت م  م   ک

بود و  شر کزد هماتجا کزار  ا  ماد برای تجات دادن  تال 

 غرا شدن  را تماشا می رد.... 

 

 ۳۶۳#پارت_ 

 

 .  2135



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

 

 

س ٬خشااااکم زد  بود.مات و مبزوت با بدبن کم از شاااادت اساااات 

و و شااااات بک وق م   لرزند ا  اااااماد  بود  و بک آت م قدرب  

برای شو  بردن     یک قد  داشاااامم باشاااام بم درنای چشااام 

   ب  یدن تییل بود. خمم بود  کم بک ر ماتم در  ادو 

 

 اااااااااااااااادای جی  های تییل  اال تااااااااااااااا ی  تر از ق ل بم گو  

سااید و برسااا   ماکان بک آت م  م   کزد هماتجا ا  ااماد   مت 

 بود و ت اه  می رد. 

 

شو  از آت م بمواتم بم خود  بیایم آزاد از م  تا اااااااا م گرتمم 

سااااااااااااااامت درنا بود.تراز  بود و با قد  هاب  ب زد در ا  دوندن

 گذاشاااااامم بود تا بم زودتر از او موز ها را پشاااااات ش هم خییل 

  مک تییل .شمابد. 
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ن ٬خد  ای غرن م از شااااااایدن  اااااادای جی  ها و  مک خواساااااای 

هااای مباااباال ساااااااااااااااااا اال تجمع کرد  بودتااد و بااا تگرابن درنااا را 

تماشاااااااااااااا می ردتد.تارنش شااااااااااااا  ت اااااااااااااونر چزدان واتاااااااااااااج از 

می ردتاااد یااااک دخت  را از  کشااااااااااااااام   چزااااد مردی کاااام تال 

 میگذاشت. موز ها تجات دهزد بم تما   تدست 

 

 قد  بم ج و برداشااااااااااامم و بک  ااااااااااادا اسااااااااااام تییل را 
بم سااااااااااا   

زنرلاا  تجوا کرد . ااال دیگر  اااااااااااااااادای جی  هااا   بام گو  

سااید.آزاد و تراز توان امم بودتد از چز ا  موز های قاتل  تمت 

 تجات  دهزد. 

 

ست ها شان بم سمت سا ل با دیدنشان کم تییل را روی د

زد.شاسااایمم سااامت ردتد قد  های سااا ااامم قدرت گرتم  آو 

ساااا ل دوند  و تگران و ترساااید  با  اااداب  ب زد اسااام تییل را 

 بم زبان آورد . 
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جم ی   کم مبابل سااااااااا ل  اااااااا  کشااااااااید  بودتد با شاااااااایدن 

 ااااااااااااااااادایم کزااار رتمزااد و اجاااز  دادتااد تااا م  از میااانشاااااااااااااااااان رد 

بم از و آزاد بم سااااااااااااا ل رساااااااااااایدتد و شااااااااااااو .دیری تپایید کم تر 

 ار تیمم بیزو  بود روی ماسااااااااااااااام  مک ی دیگر تییل را کم ات

 های خوس سا ل گذاشازد. 

 

ن زاتو زد  و کزار تییل نشاااااااااااا اااااااااااامم.دساااااااااااامم را بم  تورا روی زمی 

  ورت و موهای خو   کشید  و با تگرابن گ مم: 

 

؟ اااااااااادای م  رو موشاااااااااازوی؟باز ک   _تییل؟تییل خونز  خوبک

 ونز .تییل... چشات رو خ

 

خورد و همزمان با یک شز و ماسااااااااااااااام ها غ ت  با بی ایل روی

 شتم کرد و تما  آبک کم رنم ها   را شر 
شاااااااااادن  بم ساااااااااا   

وع بااااام ماااااالیااااادن  ون رن ااااات.بک م طیل شر کرد  بودتاااااد را بت 
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پشاااااااااااااااا  کرد  تااا را اات تر بمواتااد شتاام کزااد و رناام هااا   را 

 خایل کزد. 

 

اکراتماااان تماااا  تضااااااااااااااااااا را شر کرد  ش و  اااااااااااااااااادای جم یااات 

ی میگ ت بود.همم اکر  ن اتمان   بم زد  بودتد و هرکس چت 

تصری میداد. دای تگران تراز تززا  دای آشزاب  بود کم  و 

 از میان جم یت بم گو  هایم رسید. 

 

 تراز:تییل  الت خوبم؟ دای م  رو موشزوی؟

 

 ش  را باال گرتمم و ت اه  کرد . 

مان ا  ااااااااااااماد  بودتد و در ایل کم آب از همرا  آزاد باالی ش 

تییل ت ا  روی هردو ت رشاااااااااااااااان چ م می رد با تگرابن بم  ش و 

می ردتااااد.خواسااااااااااااااامم دهااااان باااااز کزم و باااام جااااای تییل جواب 

سااااااااااااوال  را بدهم کم بم ی  ار  ت اهم روی برسااااااااااااا  کم  یم 

خب  تر از همم ا  ااااااااااااااماد  بود و بم تییل چشاااااااااااااام دوخمم بود 
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ک ل صااام برای آت ااام تماااا  وجود  از ثاااابااات مااااتاااد.و هماااان یااا

 ت شر شود  اقن بود. خشم و ت ر 

 

ی کاام از چ اام ی  مااان رهااا موشاااااااااااااااود از جااا  درساااااااااااااااات مثاال تت 

برخاساااااامم و بک توجم بم ت ا  هاب  کم روی  ااااااورتم ساااااازگی ن 

می ردتد سااااااااااااااامت برسااااااااااااااااا  هجو  برد  و با  اااااااااااااااادای ب زد و 

 خشمگی ن غرند : 

 

 بال رو ش  آوردی. _ ار تو بود. ار تو م خو ن بود.تو ای  

 

تورا قد  بم ابن ا  شاااوکم شاااد  باشاااد ات ار کم از هجو  تاگز

خب  برداشااااااات.مباب   ا  اااااااماد  و با کوبیدن دسااااااات هایم 

ت ت سااا زم ا  هماتطور کم ه   میداد  با  اااداب  ب زدتر 

 ترناد کشید : 
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؟چرا ایزکاااااااارو بااااااااهاااااااا   _تو سر می وای از جون ای  دخت 

؟چرا ای  بالها رو  ش  میااری؟تو چام مرگمم ها؟چم می  ن

 مرگمم؟

 

ب  کم دور بازوهایم شیچیدتد و بم سااااااااامت خب  ت هااتگشاااااااا

ماتع از ای  شااااااادتد کم بمواتم بوشااااااات  از آن مشاااااات ٬کشااااااایدتم

هایم را  والم ی سا زم ا  کزم.با خ  اتوت ش چرخاتد  و 

بااام آزاد کااام مرا میاااان باااازوهاااا   تگااام داشااااااااااااااامااام بود چشااااااااااااااام 

ورد و با  اااااااااداب  آرا  زنر گوشااااااااام دوخمم.ش  را تزدیک تر آ

 تجوا کرد: 

 

 . ن  آزاد:االن وقا  تو ت.همم دارن ت ات می ین

 

ت اهم سااامت جم ی   کم چزار چشااایم در ا  تماشاااا کردتم 

بودتد چرخید.جوری ت اهم می ردتد کم ات ار با یک دیواتم 
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کرا بودتد. ش با آزاد بود.آتبدر خ اااا ابن و  التم بود  کم 

 بود  غرن م ها اکراتمان را گرتمم اتد. ترامو  کرد  

 

کم     ش سااااااوزبن تروک  ت رد  بود   و با خشاااااایمبم تاچار 

شی بم نشااااااااتم ی تایید تکان داد  و از آزاد جدا شاااااااد .برای 

آخرن  بار ت ا  شر از ت رب  بم برسااااااا  اتداخمم و ساااااپس راهم 

 را کج کرد  و مجددا سمت تییل برگشمم. 

 

ن دراز کشاا .تراز ید  بود و بم آرا  شتم می رد هزوز روی زمی 

تو زد  بود و آه اااااامم پشااااااا  را ماسااااااا  میداد.با هم کزار  زا

 آرا  گ مم:   داب  

 

نم  ونال.   _ب زد  ک  تراز.باید بتک

 

شی بم نشاااااااااتم ی تایید تکان داد و ب د دساااااااات ها   را زنر 

ن  م اااااااات  ونال ٬بدن تییل اتداخت و با ب زد کردن  از روی زمی 
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وع بام دت اا  کردن قاد  ها   را در  شو  گرتات و ماا هم شر

 . کردیم

 

تییل را بم اتاق  بردیم و م  از ٬دقایف  ب د با رسیدن بم ونال

همم خواساااااااااااامم کم از اتاا خارز شااااااااااااوتد تا بمواتم بم تییل در 

 ت ونو ل اس ها    مک کزم. 

از کشاااوی ل اس ها   چزد دسااات ل اس جدا کرد  و ب د از 

ا در  ولم ای شیچید   م   کرد  تا آت م موهای خو ااا  ر 

 خوض کزد. ل اس های خو   را 

 

 ۳۶۴#پارت_ 
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ن باری بود کم در  خ ااااااااامم و ترساااااااااید  و بک  ا  بود.ای  دومی 

یط چزد روز گذشامم در ای   ا  و وتاع میدیدم  و هردو 

 بار هم مبص  ا  بد  برسا  بود. 

 

ل ااااااس هاااااا   را کااااام خوض کرد  شمو را روی بااااادن  بااااااالتر 

یاااد  و باااا تگرابن ل ااام ی ت ااات نشااااااااااااااا ااااااااااااااامم و ت ااااه  کشااااااااااااااا

 بم شوشابن ا  کشید  و شرسید : کرد .دس   

 

 ختک کزیم برات؟
 _خوبک خونز ؟می وای دکت 

 

آه اااااااااامم شی بم نشاااااااااااتم ی م ال ت تکان داد و با  ااااااااااداب  

 ت ی  تجوا کرد: 

 

.بچم ها بم موقع بم داد  رساااااایدن.دکت  الز   تییل:خوبم آبجک

 تو ت. 

 .  2144



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

 

ا می رزند.با ل  زد کوچش  اااورت  را تواز   ااادا   آشاااکار 

 از ل صم ای س وت شرسید : کرد  و پس 

 

؟واسااام سر رت   ق ااامت خمیش درنا  _سر شااادی تو یزو دخت 

 آخم؟مگم تو ترس از آب تداری؟

 

زبان  را آه ااامم روی ل  های خشااا   کشاااید و با  ااادای 

 ت یفن پاسخ داد: 

 

.مزم شگر  تییل:با برسا  رتمیم اون سمت. واس  بزم بود 

ت ار یش ه م آب بازی شااااااااااد .تمیدوتم یزو سر شااااااااااد.ات ار...ا

 داد. 
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ن  گو  هایم با شاااااااایدن ق ااااااامت آخر جم م ا  بک اخمیار تت 

 شدتد.با چشم هاب  گرد شد  ت اه  کرد  و شرسید : 

 

 _یش ه ت داد؟

 

ن جواب داد:   با تردید شی تکان داد و با ل  ن تامطمی 

 

ات اااار.اماااا هیچ س بااام غت  از م  و برسااااااااااااااااااا  اوتجاااا تییل:آر  

دور بودن.پس امکاان تاادار  کیسااااااااااااااا تبود.ببیام بچاام هااا ازمون 

  شد  بود. .ا مماال تبط زنر پا  خایله م داد  باشم

 

تاباوراتم ت اهم را از  ااااااااورت  گرتمم و بک هدا بم شزجر  ی 

اتااااااا خت   شاااااااااااااااااااد . را هاااااا   ذهزم را     از ق ااااال هم 

بودتد.ی  ن مم   بود؟مم   بود کم ایا ار  مشااا و  تر کرد 

ان  بود هماتطور کم تییل هم  ار برساااااااااااااااا  بود  باشاااااااااااااااد؟امک
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  اتداز   س کرد  بود برساااااااااااا  ه   داد  باشاااااااااااد؟ی  ن تا ای

 آد  پ    بود؟

 

بم ی  ار  ت اااااااااااااااونر  کم در میان درنا ا  اااااااااااااااماد  بود و غرا 

مم شادن تییل را تماشا می رد مبابل چشاماتم شاکل گرتت.الب

کم مم   بود.مردی کم میموان اااااااااات یک گوشاااااااااام با  اااااااااامد و 

اا  را  تماشاااا کزد یبیزا میموان ااات باخ  و غرا شااادن همرا

 بابن غرا شدن  هم باشد. 

 

ا اااااااااال چرا ت ج  می رد ؟مگر برساااااااااا  همان آد  تبود کم 

چزد روز شو  تییل را م اامو  کرد  بود؟آد  کم میموان ت 

اااادی تما  یک ت ر را م اااااامو  ک زد بدون شااااااک قادر با خونرا

 بم اتجا  دادن  ارهای ترسزا  تری هم بود. 

 

ن _تییل م    ی رو بزت ب م... باید یچت 
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با  ااااااااااااااادای آرا  زنرل  تجوا کرد  و ساااااااااااااااپس بک م طیل ش 

چرخاتد  تا بمواتم  را هاب  کم در ش    چرخیدتد را با 

تییل در میاان بگاذار .اما زماابن کام ت ااهم روی چشااااااااااااااام های 

ن . اااااااااااااامم ا  و ق   اااااااااااااام ی ساااااااااااااا زم ای کم بم آرا  باال و پایی 

تت ثابت ماتد تزمید  کم ز  مان مزاس ک را اتم اب ت رد  مت 

 ا . 

 

تاامیداتم آیه کشااید  و آه اامم از روی ت ت ب زد شااد .شمو 

را روی بدن  باالتر کشید  و سپس برای ل صاب  بم  ورت 

آرا  و م  اااااااااااااااوم  خت   ماتد  شو  از آت م بچرخم و قد  

 ا سمت در سوا دهم. هایم ر 

 

اس ت اهم روی ساااااااااااااام مردی کم با ل ٬با خارز شاااااااااااااادتم از اتاا

باز شاادن  هاب   امال خوس پشاات در ا  ااماد  بودتد و اتمصار 

در را می شاایدتد ثابت ماتد.چشااماتم از بیاشااان ثابت ماتدن 

روی  اااااااااااااااورت برسااااااااااااااااا  را اتم اب کرد.آه ااااااااااااااامم قاد  ج و 

 گذاشت و با  داب  ت ی  شرسید: 
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 ال  خوبم؟برسا : 

 

د  و بااا  اااااااااااااار دتاادان هااایم را بااا  ر  و ت رت روی ی اادیگر ترا

ن اتگشت اشار  ا  بم سما  غرند :   نشاتم  گرتی 

 

_برو خاادا رو شااااااااااااااا ر ک  کاام بالب  ش  تیومااد.وگرتاام خود  

 توی همون درنا خ م ت می رد . 

 

شو  از آت اام بمواتااد جوابک باام  رتم باادهااد تراز بااا چزر  ای 

 ج وتر گذاشت و تزدیک بم م  ا  ماد. در هم کشید  قد  

 

رساااااااااااااااااا  بود  کااام تراز:ای  چااام  رتیااام خزان؟مگااام تب ااااااااااااااات  ب

 ایزجوری شد ؟
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تاااابااااوراتااام ش چرخااااتاااد  و ت ااااه  کرد .اخمماااد بااام برساااااااااااااااااا  

 خالو  بر تییل چشم های او را هم کور کرد  بود؟

 

_تب اااااااااااات  برسااااااااااااا  تبود؟تراز کور شاااااااااااادی؟تدیدی وق   تییل 

آد  مثل مج اااااااامم وا  اااااااااد  بود و  داشاااااااات غرا موشااااااااد ای 

ن  ت ااااااااا  می رد؟تاااااااادیاااااااادی هیا تالشر برای تجااااااااات داد

ت رد؟تدیدی     اتگشاااا  رو هم ت ون تداد؟اگم تو و آزاد 

 رو تجات میداد؟ تبودی  ی تییل

 

 با  داب  آرا  در سدد دتاع از خود  بر آمد. 

 

برسا :م  شوکم شد  بود  خزان خاتم.وق   تییل رو در ا  

 ن دید  خشکم زد.ایزجوری تبود کم از خمد... غرا شد

 

ا  برساااااااااااااااااتد.دسااااااااااااااامم را مبابل اجاز  تداد  دروغ  را بم اتم

 ت  تکان داد  و با خ  اتوت غرند :  ور 
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_ده  مزو باز ت   برسااااا .ده  مزو باز ت   کم اگم باز .شاااام 

 ا ال برات خوب تموشم. 

 

وع بم جوندن  در جوابم  التم و خ ااااااااااااااا ک آیه کشاااااااااااااااید و شر

ت ل   کرد.چشااااام هایم را تزگ تر کرد  و قد  ج وتر شوسااااا

 ک ا  را از چشااااااااااااااامان  بگت   گذاشااااااااااااااامم.بک آت م ت ا  خ ااااااااااااااا

 و گ مم: اتگشت اشار  ا  را چزدبار ت ت س زم ا  کوبید  

 

_ا ااال  واساات ه اات؟ای  دخت  بم اکمیزان تو رتت توی 

آب.گ ت برسااااااااااااا  مراق مم دل  بم تو گر  بود.تو گ    مثل 

یساار پس سر شااد؟ایزجوری مراق   بودی؟با چشاامات مراق 

ن جو  ن دادن ؟با بم خطر اتداخی  ن ؟برسااااا  تو سر بم کشاااای 

؟هااادتااات چیااام؟چرا ای   اااارهاااا رو  می وای از جون ای  دخت 

 میدی؟ اتجا 
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 ۳۶۵#پارت_ 

 

 

 

ن تداشااااااااااامم باشاااااااااااد ل  زنرنا  را بم  ات ار کم جوابک برای گ ی 

ن اتداخت.ترسید  بود.  از ت ا  شر دتدان گرتت و ش  را پایی 

از ایز م دهان باز کزم و هر ٬از ل   خ  ک م ٬از سوا  تراز

م کم میدان ااامم را بم زبان بیاور  ترساااید  بود.شااااید برای آتچ

ن هم بود کم ت  ااااااااااااااامیم گرتت میدان را خایل کزد و یا بم همی 

 خ ارب  بزت  ترار را بر قرار ترجیح داد. 

 

از کزار  رد  بک آت م جواب هیا کدا  از ساااااوا  هایم را بدهد 

ود تا بم تییل ش بزتد مرا پشاااااااات ش  ن ایز م مت  شااااااااد و با گ ی 

 ذاشت و سمت اتاا قد  برداشت. گ

 

توپید :         و  سما  چرخید  واز  و  هاز 
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ی؟وا  ا همیزجا جوابم رو بد ؟  _کجا مت 

 

اما شو  از آت م بمواتم مات   شاااو  دسااات های تراز بودتد 

تدادتد تا بوشت  از آن برسا  را کم مرا خب  کشیدتد و اجاز  

بود  بازخواساات کزم.و او از خرساازد از تر اا   کم شو  آمد 

ن در پشااااات  بک م طیل قد  بم داخل اتاا گذاشااااات و با . ااااای 

 ٬ش 
گ
 . ها و سوا  هایم تززا گذاشتمرا با دتیای  التش

 

خ اااااااا ابن و آشاااااااا مم دتدان روی هم سااااااااایید  و ت ا  غضاااااااا  

کااااان مرا تگاااام داشاااااااااااااااماااام بود آلود  را ساااااااااااااااماااات ترازی کاااام  مااااا 

ون  چرخاتد .بازوهایم را بم شااااادت از   اااااار اتگشااااامان  بت 

 و غرند : کشید  

 

؟چرا تذاشااا   تگز  دار  و جواب تک  _چرا ج و  رو گرت  

 تک سوا  ها  رو از  بگت  ؟
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  التم تر از م  چزر  در هم کشید و پاسخ داد: 

 

ی خزان؟تو  الت  خوبم؟زد  بم تراز:جواب سر رو از  بگت 

؟برسا  رو؟  شت؟مموجیه کم داری کیو بازخواست می  ن

 

 هوا تکان داد  و با  ااااااااداب    ش بم جات  دساااااااات هایم را در 

 ب زد گ مم: 

 

_آر  دار  برسااااااااااااااااا  رو بااازخواساااااااااااااااات می زم.چیاام؟ ش تاادار  

بازخواسااا  کزم؟مم   تو اات اشااا ایه کرد  باشاام؟مم   

 ی متک ؟تو ت  اسم ای زنر تیم  اسم   باشم؟پر ش

 

چشااااااااااااااام هااا   را چرخاااتااد و "ال الاام اال هللا" آرا  را زنر لاا  

را دوبااار  گرتاات و بااا کشااااااااااااااااااتاادتم باام تجوا کرد و ب ااد بااازونم 
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بگت  .با  سمت دیگری از راهرو مجبور  کرد تا از اتاا تا  م

 خ  اتوت دوبار  دسمم را پس کشید  و توپید : 

 

بری  _چمم تو؟شاااااااایدن  را  ش برات سااااااا مم؟جای ایز م

ی...   یبم ی اون مرتی م رو بگت 

 

 ک  هرد
گ
و اجاااز  تااداد  رتم را باام پااایااان برسااااااااااااااااااتم.بااا  التش

دسااااااااا  را بم نشاااااااااتم ی ساااااااا وت مباب م تگم داشاااااااات و ب د 

شااااااااااااات اشااااااااااااااار  ا  را ساااااااااااااامت ل  ها   برد و با بم زبان اتگ

 آوردن "هوس" آرا  وادار  کرد تا س وت اخمیار کزم. 

 

.م ن ی وای تییل مزخرتاااااتاااات رو تراز: ااااااااااااااااااادات رو بیاااااار پاااااایی 

ش م  چمم؟تو چت شاااااااااااد  خزان؟تگران تییل  .شااااااااااازو ؟میتر

؟باشم ما هممو  ن تگرانشیم ویل دلیل تموشم ده  باز ه   

ی کزیم و هر اراجیفن رو بم زبون بیارنم.ا ااااااااااال مموجیه یبم 
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کیو چ بیدی؟برسا  شوهر تی یم.جون  برای ای  دخت  در 

 
گ
 ... مت  .خاشبشم.اوتوقت تو برگش   میش

 

خزد  ی خ  ک کم از میان ل  هایم آزاد شد  دا   را در 

و شر از ساااوال  شی تکان ا و خ م کرد.مبابل ت ا  مم ج  

 داد  و گ مم: 

 

؟کدو  آد  خاشااف   بن ن _خاشاابشاام؟تراز تو داری کیو گو  مت 

میموتم ن ااا ت بم مرگ خشاااب  بک ت اوت باشااام؟کدو  آد  

موز هاااا دسااااااااااااااااات و پااا ترماااایل وق   میبیزااام خونز  دار  توی 

تم مثل مج ااااااااااااااامم وایمو ااااااااااااااام یم گوشااااااااااااااام و تبط ت اه   ن مت 

ن بود  تو تجااااااتم می زااااام.هاااااا؟اگااااام م  در اااااا  غرا شااااااااااااااااااااد

تااماایاااااااادادی؟باارای ایاازاا اااااااام جااوتاام رو تااجااااااااات باااااااادی هاار اااااااااری 

 تمی ردی؟
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شو  از آت م بمواتد جوابک بم سااااااااوالم بدهد ت اهم را ساااااااامت 

بود  آزاد کاام تمااا  ماادت کزاااری ا  اااااااااااااااماااد  بود و ترجیح داد 

 دخال   در ب ثمان ت زد چرخاتد  و ایا ار از او شرسید : 

 

ایط _تو سر آزاد؟تو خااشاااااااااااااااش م ن مگام تا م؟اگم امشاااااااااااااااا  شر

ای تییل م  بود  کم وسااااااااااااط اون موز ها خوض موشااااااااااااد و ج

د  تو چیکااار می ردی؟تجاااتم میاادادی یااا باام  ن دساااااااااااااااات و پااا مت 

 بزاتم ی شو  شدن هموتجا وایمو مادی و ت ا  می ردی؟

 

سااااااات ها   را از روی ق  ااااااام ی سااااااا زم ا  باز کرد و ق ل د

 همرا  با کشیدن ت س خمیف  جواب داد: 

 

ایط تجااات دادن خونز  رو  د  ترمااایلآزاد:هر آ توی ای  شر

 اتم اب می زم.اگر غت  از ای  باشم یکم خجی م. 
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خرسزد از ایز م  را هایم را تایید کرد  بود ت اهم را دوبار  

آزاد ل  زد خ ااااااا ک را روی ل  سااااااامت تراز چرخاتد .جواب 

 ها   شکل داد  بود. 

    زد . دهان باز کرد  و ایا ار با  داب  آرا  تر  دا

 

 _تراز... 

 

چشااام ها   را . ااات و بک آت م مزمصر  امل شااادن جم م ا  

بماتد شی بم نشاااااااااااااااااتم ی م ال ت تکان داد.دسااااااااااااااا   میان 

ن اتگشااااااات  موهای خو ااااااا  کشاااااااید و ساااااااپس با نشااااااااتم گرتی 

 م سممم با ل  ن هشدار گوتم گ ت: اشار  ا  ب

 

تراز:م  تمیاااااااادوتم شااااااااااااااامااااااااا دو تااااااااا امشاااااااااااااااااااااا  چاااااااام مرگمون 

مون از ای  ب   م اااااااا ر  چیم اما بزت   شااااااااد .تمیدوتم هدت

ن یم دیگم تموم  کزید.برسااااااااااا  آد  خوبیم و از همم ٬مرد شر

مزم تر خاااااااشاااااااااااااااش تی یاااااام و ای  رو ق ال باااااام هممون ثاااااااباااااات 
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ن هاام دیااگاااااااام تااماایاا اوا  ایاا   ماازخاارتااااااااات رو کاارد .باارای هااماای 

درمورد  .شاااااازو .شااااااما هم بزت   از ای  بم ب د ق ل از ایز م 

تبط یکم ٬  رو بچ ااااااااااابید یکم بم کیسااااااااااا تزمت بزتید و یبم

 ت ر کزید.روشزم؟

 

ی بگونم  ن تااااااااتم چزر  در هم کشاااااااید  و خواسااااااامم تا چت 
م ت 

اما او با بم زبان آوردن جم م ی ب دی ا  ل  هایم را مزر 

 خ م کرد.  و مو  و  دایم را در ا و 

 

تراز: اااااال هم دیگاااام می وای برگرد  ونالی خود  تااااا از شر 

.ای  ب ا  هم همیزجا ای  ل ااس های خوس خال  .شااااااااااااااام

 .  تمومم خزان.ش ت ب ت 

 

 ۳۶۶#پارت_ 
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ای  را گ ت و ب د بک آت م مزمصر شااااااااااایدن جوابک از ساااااااااامت 

م  بماتد ت اه  را از  ااااااااااورتم گرتت و با سااااااااااوا دادن قد  

هماتطور کم زنر ل  غرغر می رد راهرو ٬اها   سمت پ م ه

ن دوند.و دقیبم ای ب  د را پشااات ش گذاشااات و از پ م ها پایی 

تضای ونال را شر ٬ اادای باز و . اامم شاادن م کم در خروسک 

 کرد. 

 

ن  ٬تااااارا اااات و تاااااامیااااد بچاااام ای کاااام بزت  درساااااااااااااااااات مثاااال دخت 

دوسا   را ها   را باور ت رد  باشد آیه کشید  و ت ا  

ن غمگیزم را  ساااامت آزاد چرخاتد .ل  زد کوچش زد و با گرتی 

ب م قد  ها   را بم ساااااااااااممم کشاااااااااااید و مبا٬ت یم ا  از دیوار

 ا  ماد.ت ا  مزربان  را بم چشم هایم دوخت و تجوا کرد: 

 

 آزاد:اشکایل تدار . 
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ل  زنرنزم را بم دتدان کشااید  و شی بم نشاااتم ی م ال ت 

 تکان داد . 

 

اشااااکا  دار .    تراز هم  را خییل هم ٬_اشااااکا  دار  آزاد

ها  رو باور تمی زم.اخمماد بم برسا      چشم های اون رو 

ب کااااام همااااام ی خااااااتواد  ب ااااااکر ٬د .تااااام تززاااااا اونهم کور کر 

 اخمماد بم برسااااااااا  کور و کر شاااااااادن.وق       تراز  را ها 

رو باور تمی زم م  چطور باید بد بودن برسااااااااااااااااا  رو بم ببیم 

 ثابت کزم؟

 

شااید و با شاتگشاامان  چزد تار موب  کم روی ت س خمیف  ک

  ورتم رن مم بودتد را پشت گوشم زد و گ ت: 

 

.برساااااااااااااااااا  تمیموتاام باااا ای   ااارهااا  قا  بااااور آزاد:باام و  ن می ین

 خییل شو  بر .شک تدار  باالخر  یم جاب  دسا  رو موشم. 
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ت اااه  کرد .موهااا و ل اااس هااا    ااامال خوس بودتااد.امکااان 

ما ایزجا ا  اااااماد  بود و تال  می رد داشااااات کم شما ب ورد ا

تا مرا آرا  کزد.با ل  زدی کوچک دس   بم  ورت  کشید  

 م: و گ م

 

 _برو خودت رو خشک ک  شما ت وری یم وقت. 

 

ات ار کم خود  هم تاز  بم یاد آورد  باشاااااااااااااااد ت ایه بم ل اس 

 های خو   اتداخت و سپس آه مم خزدید و گ ت: 

 

کااام ش تاااا پاااا خو ااااااااااااااام.مت   یااام آزاد:پاااا  ترامو  کرد  بود   

دو  بگت  .تو هم برو اتاقت یکم ب واب.خ ااااااااااااااامم شااااااااااااااادی 

 امروز. 

 

 اااااااااااااااماام و  التاام بود .تیاااز داشااااااااااااااامم .بک اتااداز  خ ش بااا او بود 

هرچااام زودتر بااام ت ااات خواب برو  و برای چزاااد ساااااااااااااااااااخااات 
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ب وابم.ای  بود کم شی بم نشااتم ی مواتبت با شوشززاد  

ن شااااااااااااااا  ب ت    کوتایه از او تا ااااااااااااااا م تکان داد  و ب د از گ ی 

 گرتمم و قد  هایم را سمت اتاقم سوا داد . 

 

  ش  را در آرام  بگذراتم. بم امید آت م شاید بمواتم باق  

 

                                      *** 

 

تما  ٬خبربم های ساااخت از یک تیمم شاا  خبور کرد  بودتد

اکان ونال در سااااااااااااااا وت و تارنش م و ترو رتمم بود و م   م

بیدار روی ت ت دراز کشاااااااااااااااید  بود  و ت اهم را بم ساااااااااااااااب  

 دوخمم بود . 

 

 مو اااوخمزدبا وجود ایز م چشااام هایم ا
گ
 اما ٬ز شااادت خ ااامش

بک خوابک بام ش  زد  بود و اجااز  تمیاداد کام پ اا  هاایم را با 

 آرام  روی ی دیگر بگذار . 
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 التااام آیه کشااااااااااااااایاااد  و روی ت ااات غ ااات خورد  و بااام شز و 

خوابید .ت اهم را بم سااااااااااااااااخ   کم  ااااااااااااااادای تیک تاک  تززا 

 اااااداب  بود کم سااااا وت اتاا را در هم موشاااا  اااات دوخمم و 

 ل م ی ب د بدت
گ
م را از روی تشاااااااااااااااک ب زد کرد  و با خ ااااااااااااااامش

 ت ت نش مم. 

 

 بک هدا ت اهم را بم اکراا تضااااااااااااااای تارنک و 
برای ل صاب 

یز م روشااااا  اتاا چرخاتد  و ب د از جا برخاسااااامم و بم امید ا

شاااااااااید آزاد هزوز بیدار باشااااااااد قد  هایم را ساااااااامت در سااااااااوا 

 داد  و از اتاا خارز شد . 

 

شاااااااامم و ا هایمان را پشاااااااات ش گذاتا اااااااا م ی کوتا  میان اتا

مبابل در اتاق  ا  اااااااااااااااماد .ثاتیم ای د  د  کرد  و ساااااااااااااااپس 

بم ای کوبید .   دسمم را باال برد  و آه مم بم در اتاق  رصن
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ی کم اتمصار   ن را می شااااااااید   اااااااادای آرام  از برخالا چت 

 داخل اتاا جوابم را داد. 

 

 آزاد:کیم؟

 

را باز کرد  و  خوشااااااا ا  از ایز م هزوز ت وابید  بود در اتاا

کم روی ت ت نشاااااااااا اااااااااامم بود و ش  را داخل برد .با دیدن   

کماااااابک میاااااان دساااااااااااااااماااااان  خودتمااااااب  می رد ل  زااااادی زد  و 

 شرسید : 

 

 _میموتم بیا  تو؟

 

ی بم نشاااااااتم ی تایید تکان داد.قد  بم بک  اااااادا خزدید و ش 

داخل اتاا گذاشاامم و در را پشاات ش  . اامم.تضااای اتاا بم 

د.ج وتر  لط  تور شت تاااا  ن آباااا ور اتااادی بااام روشااااااااااااااازااااب  مت 

رتمم.ت اهم روی کمابک کم میان دسااااااااااااااامان  خودتماب  می رد 
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 را روی ل  هایم شااااااکل   ثابت ماتد.خزوان
گ
کماب ل  زد بزری

 داد. 

 

. _خطای سما  راان ب ت ما؟ت ر می رد  تموم  کرد  باشر

 

ت ااا  کوتااایه باام کماااب اتااداخاات شو  از آت اام مجااددا باام م  

 کماب را اتدی باالتر بیاورد.   ت ا  کزد و 

 

 آزاد:دیگم بم آخرا  رسید . 

 

قد  ج وتر گذاشمم و کزار  ل م ی ت ت نش مم.ت اهم را 

 بم کماب دوخمم و گ مم: 

 

 ق ما  رسیدی. _پس بم س ت ترن  
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ن برد و جواب داد:   ش  را آه مم بم م زای تایید باال و پایی 

 

 آزاد:آر  ات ار. 

 

  و کزار او بم روی ت ت خب  تر برد آیه کشاااااید  و بدتم را 

تاز ت ت ت یم زد .زاتوهایم را ساااااااامت شااااااااکمم جمع کرد  و 

 گ مم: 

 

_بک خوابک بااام ش  زد  بود.گ مم بیاااا  شو  تو اگااام بیاااداری 

 یکم  را بزتیم. 

 

ن ت اه  بم  ورتم پاسخ داد:   ل  زدی زد و با دوخی 

 

ن  آزاد:خوب کردی.ات ااااقاااا مزم تمون ااااااااااااااامم ب وابم.برای همی 

 هم شزا  برد  بم کماب خوتدن. 
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 ۳۶۷#پارت_ 

 

 

 از  اااااااورت  اتماد  بود.بک 
تور شت تر  آبا ور روی ق ااااااام  

اخمیااار خود  را ج وتر کشااااااااااااااایااد  و ش  را روی شااااااااااااااااااتاام ا  

 اشمم.بوی اتت  شیو  در ثاتیم ای مشامم را شر کرد. گذ

 

 با  دای آرا  شرسید: 

 

 ؟آزاد:ذهزت درگت  ات اقیم کم برای تییل اتماد 

 

در جوا.  "هو " آرا  را زنرل  تجوا کرد  و او ل  ها   

را بم موهایم چ ااااااااااا اتد و سااااااااااا وت اخمیار کرد.اما سااااااااااا وت  

 دیری تپایید. 
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  ه    خزان؟آزاد:چرا ایزبدر تگران تییل

 

ساااااااااااااااوال  کوری بود کم ات ار برای مدت ها ذها  را درگت  

کرد  بود.رتگ قضااااااااااااااااوت یا شزن  تداشااااااااااااااات.تبط از یک 

وی بزرگ نشااااااااااااااااات میگرتاات.کزجکاااوی کاام باام تززاااب  کزجکااا

تموان اااااااااااااامم بود شکوب  کزد و  اال برای شکوب کردن  از 

 خواسمم بود. م   مک 

 

 _چون تییل خواهرمم. 

 

آرا  زمزمااااام کرد  و او میاااااان موهاااااایم ل  زاااااد باااااا  ااااااااااااااااااادای 

زد.ل  زااااادی کااااام باااااا وجود آت ااااام تمیموان ااااااااااااااامم ببیزم  اماااااا 

 ا  اس  می رد . 
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 خواهرتم؟ بط همیزم؟چونآزاد:دلی   ت

 

ش  را از روی شاااااااااااااتم ا  برداشاااااااااااامم و ت اه  کرد .چشاااااااااااام 

 ها   بم زن اب  در تارنک و روش  اتاا میدرخشیدتد. 

 

 ن خواهر  باشم؟_اشا اهم اگم آد  تگرا

 

ن دساات هایم وادار  کرد  کرد تا دساات  ل  زدی زد و با گرتی 

 از سااااااااااااااااااییاادن تاااخ  هااایم باام ی اادیگر بردار .بااا شاتگشاااااااااااااااات

 ش ا  پشت دسمم را تواز  کرد و گ ت: 

 

آزاد:ای  دتیااااا شر از خواهر و برادرهاااااییاااام کاااام     ن ااااااااااااااا اااات 

 خوتوشون بم همدیگم تزدیک تگزشون تمیدار . 
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کوچش روی لااااااا  هاااااااایم آورد.مزصور  را جوا.  ل  زاااااااد  

می زمیااد .می واسااااااااااااااااات بگونااد در دتیاااب  کاام     خواهر و 

تو چرا ٬ی دیگر تو اااااااااااااااازدبرادرهای واقیع تا ای  اتداز  تگران 

ی کم     خواهر واقیع ات  دساااااااااااات از د  تگرابن برای دخت 

ا ها هم تو ااااااااااااااات برتمیداری؟اما م ادی آداب تر از ای   ر 

ن   سوایل را م مبیم بم زبان بیاورد. بود کم ب واهد چزی 

 

 ت س خمیف  کشید  و گ مم: 

 

.کزجکاوی کم بدوبن چرا 
گ
_باشاااااااااااااااام.تزمید  می وای سر بش

ی کم     خواهر واق یم هم تو ااااات و دار  ن ااااا ت  بم دخت 

ی کم تو  ن   ش م  بود  رو دزدید  تا تبرن ا هرچت 
گ
ی ای  زتدی

ای  اتااداز    اااااااااااااااااساااااااااااااااواات باام خرز میااد .راساااااااااااااااا   ش هم 

خودمم خییل وقماااااا ای  ساااااااااااااااوا  رو از ٬.ی  ن دروغ چراداری

سم.   خود  میتر
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با دسا  کر  ای از موهایم کم روی  ورتم رن مم بودتد را 

 گوشم زد و شرسید:   پشت

 

 آزاد:جوابک هم برای سوالت شیدا کردی؟

 

زباتم را روی ل  های خشاااااااکم کشاااااااید  و شی بم نشااااااااتم ی 

ن برد .برای ل صاام ای کوتااا  سااااااااااااااا وت کرد   تاااییااد باااال و پااایی 

 شو  از آت م همرا  با آ  خمیف  پاسخ دهم: 

 

 خییل در  ب  بدی 
گ
_تییل دخت  آسااو  دید  ایم آزاد.زتدی

 و توجووبن خییل ساااااا    داشاااااامم و تبرن ا ت ااااا  کرد .بچ
گ
ش

 شاادید زتدگو  رو درگت  د
گ
ادی ساات و شزجم تر  کردن با اترا

اااااااااااااادگو   اااامال  ن تو ااااااااااااااامم کااام اترا  بود .    االن هم مطمی 

 درمان شد  باشم. 
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 برگرد  و 
گ
تززا کیساا کم تون اامم باخ  .شاام تییل یکم بم زتدی

میموتاام تااا ابااد  تززااا مردی کاام تییل بااا تمااا  وجود باااور دار  کاام

خوش ا  و خوش  ت تگز  دار  برسامم.تییل ب اکر پدر 

اد داشاااااااااااااااماااام واق و  هیچوقاااات تمون اااااااااااااااماااام باااام مردهااااا اخمماااا

شاااااام برا  پدری کرد      با وجود ایز م پدر م  همو٬باشاااااام

امااااا میاااادوتم کاااام تاااام دل  هیچوقاااات تمون اااااااااااااااماااام جااااای پاااادر 

 واق و  رو برا  شر کزم.برساااااااااااا  در واقع تززا مردیم کم تییل

 تون مم بز  باور و اخمماد شیدا کزم.اما... 

 

 ۳۶۸#پارت_ 

 

 

م   کوتایه کرد  و هماتطور کم  التم بم  اااااااااورتم دسااااااااات 

 داد : می شید  با ل  ن  التم تر ادامم 
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_اما تک ی  برسااا  مشاا  ام.هم م  هم تو میدوتیم کم اون 

در واقع چجور آدمیاااام.میاااادوتیم کاااام دیر یااااا زود باااااالخر  یاااام 

تاام و اوتو در هم موشااااااااااااااا زاام.و م  جاااب  باام تییل  ن آساااااااااااااااواا  مت 

تمی وا  تییل دوبار  آساااااااااااااااو  ببیزم و دوبار  ترو بر  تو ج د 

 ما  خمر بود . همون دخت  اترد  ای کم ت

 

ای  رو هم میاادوتم کاام اگاام باام ای  رابطاام ی سااااااااااااااامو  بااا امااا 

برساااااااااااااااااااااا  اداماااااام باااااااد  آخر و خااااااااق ااااااات خوبک در اتمصااااااار  

ن هم ه اااااااااااااااات کام در ق اا ل  ا  اااااااااااااااااس تو اااااااااااااااات.برای همی 

م اااااااااولیت می زم.چون تززا کیساااااااا کم از ذات واقیع برساااااااا  

ختک دار  و میموتم ق ل از ایز م خییل دیر .شااااااااااام دساااااااااااا  رو 

اگم دساااااااااااااات تجزبوتم و تا ق ل از  کزم مزم.چون  برای تییل رو 

جشااااااااااااااا  خروساااااااااااااااوشاااااااااااااااون تموتم شمم ی برساااااااااااااااا  رو روی آب 

 ب دا کم تییل آساااااااااااااااو  ببیزم تا آخر خمر بار یم خذاب٬برنز 

ن هم ه اات کم  وجدان بزرگ رو بم دو  می شاام.برای همی 

ایزبااادر تگراتم و ایزبااادر   اااااااااااااااااااساااااااااااااااوااات بااام خرز میاااد .دلم 

؟زم.مموجم مزصتمی واد تییل دوبار  آسو  ببی  ور  مویسر
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ی بگوناااد برای ل صااااب  در ٬در برابر  را هاااایم ن بک آت ااام چت 

سااااا وت بم چشااااام هایم خت   ماتد و در تزایت ل  زدی زد و 

  را ج وتر کشااید.با پشاات دسااا  بم آرا  گوتم اتدی خود

 ا  را تواز  کرد و گ ت: 

 

 با تو هم مزربون 
گ
آزاد:تو هم خییل آسااو  دیدی خزان.زتدی

 م اتصت می زم؟تبود .ی از تو 

 

 ورتم را ٬درسات مثل خود  ل  زد زد  و با کج کردن ش 

د  و بک آت م ت اهم را از چشااااااامان  
اااااار بوشااااااات  بم دساااااااا  ترا

 اکمیزان تجوا کرد :  بگت   با 

 

 . .تو از  م اتصت می  ن  _تو ه   
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چشااااام ها   زودتر از ل  ها   خزدیدتد.آه اااامم شی بم 

آمد و بوساااااااام ی آرا  نشاااااااااتم ی تایید تکان داد و ب د ج وتر 

روی شوشاااابن ا  گذاشااات شو  از آت م دوبار  خب  ب شاااد و 

 با ل  ن شر از اکمیزان بگوند: 

 

 ت می زم. آزاد:آر ...م  ازت م اتص

 

ات ار کم با هر بار شااااایدن ٬ات ار کم خیالم را ت شاااااد  باشاااااد

 در رگ هایم جرنان شیدا کزد ت س آساااااااااااااااود  
گ
ای  جم م زتدی

م را باام دتاادان گرتمم.در دتیاااب  کاام ای کشااااااااااااااایااد  و لاا  زنرنز

 ضاااور ٬درون  هیچ یسااا هرگز از م  م اتصت ت رد  بود

روزهای او ق  م را درساااااااات مثل خورشاااااااایدی کم در گر  ترن  

 تا. مان   تابید گر  می رد. 

 

 آزاد:می وای برات کماب ب وتم؟
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ساااااااااااوال  ل  زدی کم روی ل  هایم بود را شررتگ تر کرد.بک 

م ی تاااییااد تکااان داد  و او کمااابک کاام م طیل شی باام نشااااااااااااااااااتاا

وع بم  دقایف  شو  کزار گذاشاااامم بود را مجددا برداشاااات و شر

 ورا زدن    ات  کرد. 

 

از  را داد تا بدتم را روی   بم م  ای  اجساااااااااا وت کوتا  مدت

ن تر بتک  و باااا دراز کشااااااااااااااایااادن کزاااار  ش  را روی ٬ت ااات پاااایی 

ببزد .کویل ت شاااااااااااااااید کم پاها   بگذار  و چشااااااااااااااام هایم را 

اتگشااااااات های مرداتم ا  میان موهایم ترو رتمزد و آه ااااااامم 

وع بم تواز  کردنشاااااااااااااان کردتد.و ل صم ای ب د  ااااااااااااادای  شر

ا   گو  های  م را شر کرد. گر  و گت 

 

"تمیمواتم از خشااااااااااااااابمااان باام شااااااااااااااامااا بگونم بزااابرای  از رنااا ن 

 برایمان میگونم. 

ن خد د  اا ر و یکنبک م  رناتاایدان تو اامم اما میداتم کم بی 

 تزایت خدد وجود دارد. 
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  ااا ر و دو بک تزایت بزرگ تری ه ااات یا شااااید 
ن البمم کم بی 

ن   ر و یک می یون.   از آننبی 
 بوشت 

   را بم ما یاد داد.  دوسا  داشایم ایتوی زد  ای کم ق ال 

روزهاب  ه ااااااااااااتنروزهای زنادی کم از اتداز  ی مجموخم ی 

ی ن اا ت بم بک تزایت خود  ممز ر  موشااو .دلم اخداد بوشاات 

اخدادی کم ا مماال خواهم داشااااااااااات می واهد و خدا میداتد 

ی می واست.   کم دلم برای تو اخداد بوشت 

 م نهرچم بگونم 
گ
باز هم برای قدردابن اما ااسنخشاااااااش زتدی

بک تزایت کوچکمان  اقن تو اااااااااااات و م  آن را با بم خاکر ای  

 دتیا خوض ت واهم کرد. 

ن اخداد  ای  روزهانبم م  هموشااااااااااااااام ای را هدیم دادی و  تونبی 

 م  از تو ممزوتم."

 

در هماااااان ل صااااام ای کااااام تاااااارنش و ٬و م  در هماااااان ل صااااام

ا در در ایل کم غر ٬ساااااااااا وت شاااااااااا  همم جا را ترا گرتمم بود

ل  زد بر ل  داشااااااااامم و ش  را روی پاهای ٬آرامیساااااااار تاآشااااااااازا
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 مات آشاااااااااااازای مردی کم خاشااااااااااااب  بود  گذاشاااااااااااامم بود  و  

موردخالقم ا  را از زبان او موشااااااااااااااااید  در خمیش ترن  کماب 

همان ق اام   کم بم جز او کیساا تموان اامم بود ٬ق اامت ق  م

اا کرد  کم تا شو  از امشااااااااااااااا   لم ااااااااااااااا  کزد بم خود  اخت 

 را اشا ا  شزاخمم بود . بزشت 

 

و  اال دیگر میدان اااااامم کم بزشاااااات یک مکان تبود.ب کم یک 

ن دقااااایف  کااام زمااااان بود.یااااک زمااااان مثاااال امشاااااااااااااااااا .مثااال هم ی 

میدان ااااامم قرار تبود تا ابد کو  ب شااااازد اما آرزو می رد  کم 

 ااااااا  تااااااا آخر خمر همراهماااااان بماااااااتزاااااد.و  ااااااا  زمااااااان برای 

ن دقایش مموق  موشاااااااااااااااد و از  ای  شو  تر  هموشااااااااااااااام در همی 

تاات. ااا  ای  بزشاااااااااااااااات کوچااک برای هموشاااااااااااااااام ماااتاادبن  تمت 

 موشد... 

 

 ۳۶۹#پارت_ 
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ز کم از پشاااات در . اااامم  اااابح روز ب د با شااااایدن  اااادای ترا

 
گ
سااااااید چشاااااام هایم را باز کرد .با خ اااااامش ی اتاا بم گو  مت 

خمیاز  ای کشاااااااید  و تال  کرد  تا روی ت ت غ ت ب ور  

اما دیری تپایید کم ٬و دساااااااااااااااات و پاهایم را ک  و قوس دهم

تزمید  میان   اااااااااااااااار بازوهای مرداتم ای ق ل شاااااااااااااااد  ا  و 

 قدرت تکان خوردن تدار . 

 

ت  بااا چشااااااااااااااام هاااب  گیج و شرساااااااااااااااشاااااااااااااااگر ش ٬زد تاااباااور و  ت 

چرخاااتااد  و باام خباا  ت ااا  کرد .بااا دیاادن آزاد کاام درسااااااااااااااااات 

آرا  و خمیش غرا در خواب بود و از پشااات ٬چ ااابید  بم م 

گرتمم بود چشم هایم در ثاتیم ای بم   ش مرا میان بازوها  

 گردترن  اتداز  ی مم   رسیدتد. 
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طیل ت اهم را بک آت م قدرت تکان خوردن داشمم باشم بک م 

بم اکراا اتاا چرخاتد .مواجم شااااااااادن با دکوراسااااااااایون اتاا 

آزاد خییل زود ذه  خواب رتمم ا  را ت ا  کرد و هر آتچم را 

 بم خاکر  بازگرداتد.  کم از ش  گذشمم ترامو  کرد  بود 

 

بک اخااااماااایااااااااار لاااا اااا اااازاااااااادی زد  و ش  را دوبااااااااار  روی بااااااااالااا  

او خوابم  روی ت ت آزاد و کزار ٬گذاشااااااااااامم.د شااااااااااا  همیزجا

برد  بود.آتبدر غرا گو  دادن بم کماب خواتدن  شاااااااااااااااد  

بود  کااااام     ت زمیاااااد  بود  چااااام زماااااابن پ ااااا  هاااااایم روی 

 ی دیگر اتماد  بودتد. 

 

ون اتاااااااااا باااااااام گو   اااااااااااااااااااااادای تراز هزوز هم از جااااااااا ب  بت 

ساااااید. اال دیگر  ااااادای برساااااا  هم بم  ااااادای او اتااااااتم مت  

یگر بودتد.بم شاااااااااااد  بود.ات ار کم مشااااااااااا و   را زدن با ی د

ساااااااااااااااید کام هزوز مموجام تبودن م  در اتااقم شااااااااااااااااد   تصر تمت 

 باشزد. 
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ن ل  زنرنزم بم سااااااااااااااا     ت س خمیف  کشاااااااااااااااید  و با ااز گرتی 

بمواتم رو در روی   میان   ااااااااااااااااار بازوهای آزاد چرخید  تا 

قرار بگت   و بم  اااااورت  ت ا  کزم.با چشااااام هاب  . ااااامم تکان 

  بم ی بازوها   را اتدی د و بک آت م بیدار شود آرا  خور 

 دور بدتم شل کرد. 

 

آرا  خزاااااادیااااااد  و ت اااااااهم را باااااام چشااااااااااااااام هااااااای . اااااااااااااااماااااام ا  

دوخمم.م ماکاتم دسااااااااااااااات ج و برد  و شاتگشااااااااااااااامم را تر  و 

شااااااااااااید .مو  ها   برای یک مرد آه اااااااااااامم روی مو  ها   ک

ن باری بود کم بم ای  موتاااااااااااااااوع دقت  زنادی ب زد بودتد.اولی 

د بوشااات  تر ااات ای  را داشااامم تا می رد . اال کم خوابید  بو 

 جزا بم جزا اجزای  ورت زن ا   را بم خاکر . پار . 

 

 .  آزاد: بح ب ت 
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شایدن دور از اتمصارز  دای خشدار و گرتمم ا  باخ  شد 

دسااااامم را خب  ب شااااام و مم ج  ت اه  کزم.چشااااام تا تورا 

دتد اما ل  زد کوچش کم روی ل  ها   هزوز هم . اااااااامم بو 

 می رد نشان از بیدار بودن  داد. ها   خودتماب  

 

 _از ی بیداری؟

 

با  اادای آرا  شرسااید  و او بک آت م ز مت باز کردن چشاام 

ها   را بم خود  بدهد ل  زد بزرگ تری زد و مرا بوشااااااااااااااات  

 سمت خود  کشید.  بم

 

 آزاد:اوتبدری بیدار بود  کم مموجم .شم بزم خت   شدی. 

 

د ل  گوند  و  ش بم خجالت زد  از ایز م مچم را گرتمم بو 

 جات  گ مم: 
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 _ی گ مم م  بم تو خت   شد  بود ؟

 

آه ااااااااااااااامااام بااام  رتم خزااادیاااد و چشااااااااااااااام هاااا   شاتجاااا  بااااز 

آورد و با شاااااادتد.یش از دساااااات ها   را از روی بازونم باالتر 

 کشیدن شاتگشمان  روی گوتم ا  شرسید: 

 

 آزاد:نشد  بودی؟

 

 چشاااااااااااااااامااااااااان خواب آلود  از هموشاااااااااااااااااااااام زن اااااااااتر باااااااام تصر 

ن باااری بود کاام درسااااااااااااااااات ب ااد از بیاادار  سااااااااااااااایاادتااد.ای  اولی  مت 

شاااااااااااااااااادن  میاااادیاااادم .وق   کاااام هزوز تر اااااااااااااااااات ت رد  بود 

موها   را شااااااااااااااااتم کزد و ل اس های ٬ اااااااااااااااورت  را .شاااااااااااااااوند

 .در ای  ل صم از هموشم زن اتر بود. شی   را بم ت  کزد 
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 _تمیدوتم...شاید. 

 

و او  بک آت م ت ا  خت   ا  را از چشااااااااااااامان  بگت   زمزمم کرد 

از ٬دوبار  خزدید و ایا ار با ت اه  تک تک اجزای  اااااااااااااااورتم

خط روی  موهایم تا چاتم ا  را از تصر گذراتد.برای ل صاب  

 ساکت ماتد و ب د شرسید: 

 

 ابیدی؟آزاد:د ش  خوب خو 

 

 ا  را در 
گ
خجالت کشااااید  کم بگونم را ت ترن  خواب زتدی

بود .بزاااابرای  ل  زاااد کوچش زد  و بااام کزااااار او تجربااام کرد  

 ساد  ترن  جواب مم   اکم ا کرد . 

 

 _آر .تو چطور؟
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بک آت م خجالت ب شااااد یا ساااایع در م فن  اری ٬برخالا م 

 داشمم باشد  ادقاتم جواب داد: 

 

ن  خواب   برای ایز اااااام بموتم زتاااااادگیم بود. ااااااارصن  آزاد:بزت 

 از . دوبار  تجربم   کزم جزگ جزابن سو  رو را  بزد

 

ل   شوخ   دای خزد  ا  را بک اراد  بم هوا برد اما خییل 

زود با بم یاد آوردن  ضور تراز در ونال دسمم را روی دهاتم 

 کوبید  و  دای خزد  ا  را خ م کرد . 

 زد  ا  ت اهم کرد و شرسید: مم ج  از بزد آمدن تاگزابن خ

 

ی شد ؟ ن  آزاد:چت 

 

دای آرا  جواب دسااااااااامم را از روی دهاتم برداشااااااااامم و با  ااااااااا

 داد : 
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_تراز ایزجااااسااااااااااااااااات.اگااام ب زمااام م  د شااااااااااااااااا  ایزجاااا شو  تو 

 خوابید  ا مماال اوتم کم جزگ جزابن سو  رو را  میزداز . 

 

ااااااداتم ابروها   را باال اتداخت و با توشااااااا زد خب ثاتم  خونرا

 گ ت:   ای

 

وع یم جزگ دو کرا  آزاد:خوبم.بزر ا  هموشاااااااااااااااام برای شر

   جزگ رو   پذیر . تیاز .مزم با  ما  میل ای

 

پشاااااااااااااااات چشااااااااااااااایم برا   تاز  کرد  و ب اد خود  را از میان 

ون کشااااااااید  و  اااااااااا روی ت ت نشاااااااا اااااااامم .با بازوها   بت 

ت اااااه  دت ااااالم کرد و ات ااااار کاااام چزاااادان از جاااادا شاااااااااااااااااادتمااااان 

 : خوش ا  ت اشد شرسید 
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ی؟  آزاد:کجا مت 

 

دساااااااا   بم موهای آشاااااااا مم ا  کشااااااااید  و همزمابن کم از روی 

 وشد  جواب داد : ت ت ب زد م

 

_مت   اتاااااااااقم ل اااااااااسااااااااااااااااااااااا  رو خوض کزم ب ااااااااد  هم مت   

.شانس بیار  تراز تو راهرو ت اشم.  ن  پایی 

 

 ۳۷۰#پارت_ 

 

 

 

باااااادن  را روی ت اااااات باااااااالتر کشااااااااااااااایااااااد و بااااااا ت یاااااام زدن باااااام 

ت ش  بم ی دیگر ق ل کرد و دساااااات ها   را پشاااااا٬هدبورد

 گ ت: 
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تگران آزاد:    اگاااام تو راهرو هم باااااشااااااااااااااااااام تیااااازی تو اااااااااااااااااات 

. ار اشا ایه کم اتجا  تدادی.   باشر

 

خزدید  و هماتطور کم بم ساااااااااامت در اتاا قد  برمیداشاااااااااامم 

 گ مم: 

 

 _ایزجا ایراتم آقای ابمکار. 

 

دسااااامگت   را چرخاتد  و شو  از آت م ٬و ب د کزار در ا  اااااماد 

ون بزتم با  داب  آرا  تر ادامم داد : از ا  تاا بت 

 

ن    وتم   میبیزمت.ت ال. _ش مت 
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پ   ها   را بم نشااااااااتم ی تایید برایم باز و . ااااااامم کرد و م  

پس از آت اام از الی در باام داخاال راهرو ش  کشااااااااااااااایااد  و از 

ن شاااد  ون زد  و بم سااامت اتاا ٬تبودن تراز مطمی  از اتاا بت 

ن    اتم آماد  شو ... خود  دوند  تا برای شیوس ن بم مت   ی 

 

                                         *** 

ن دسااات و  اااورتم و ت ونو ل اس ٬دقایف  ب د پس از شااا ااای 

ن دوندن از پ م ها م ااااااااااااات  ٬هایم از اتاا خارز شاااااااااااااد  و با پایی 

ن  خاتم را در شو  گرتمم. اااادای تراز و برسااااا  و همچزی  ن آشااااتر

خاتم  ااااادای بزم خوردن ظرا و ظروا ه ن ا از سااااامت آشاااااتر

سید.   بم گو  مت 

 

خاتم گذ ن اشاااااامم ت اهم در وه م ی او  قد  کم بم داخل آشااااااتر

در ایل کم ٬روی تییل کم با  اااااااااااااااورب  خ ااااااااااااااامم و رتگ شرند 

شموی  را دور خود  شیچید  بود روی یش از  اااااااااازدیل های 

ن نشاااااااااااا اااااااااااامم بود ثابت ماتد.ا ااااااااااااال خوب بم تصر  پشااااااااااااات مت 
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ساااااااااااید.زنر چشااااااااااام ها   جوری گود  رتمم بودتد کم ات ار  تمت 

غ  را باااال سااااااااااااااااا  هااا بود کاام ت وابیااد  بود و شیوساااااااااااااااماام دمااا

 می شید. 

 

 با تگرابن قد  ج وتر گذاشمم و شرسید : 

 

 _تییل؟خوبک خونز ؟

 

 اااادایم هر ساااام ت رشااااان را مموجم  ضااااور  کرد و وادارشااااان 

کرد تا بم سممم ش بچرخاتزد.تییل با دیدتم ل  زد کوچک و 

 مم شی تکان داد.با دست بم  زدیل خایل بک جابن زد و آه

  داب  گرتمم جواب داد: کزار  اشار  کرد و با 

 

.ت ر کزم شما خورد .   تییل:خوبم آبجک
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آیه کشااااااااید  و ج وتر رتمم.جواب سااااااااال  تراز و برسااااااااا  را با 

ن داد  و ب د کزار تییل نشااااا ااااامم و دسااااا   بم  ل  ن ش سااااازگی 

 غر شوشااااابن ا  کشااااید .دمای بدن  اتدی باال 
گ
 بود.با  التش

 زد : 

 

ی د شاااااااااااا  اتمادی _م  و  بود کم شما می وری.توی شما

 تو آب.اگم شما تمی وردی ت ج  می رد . 

 

 بک  ا  خزدید و شموی  را دور بدن  م کم تر کرد و گ ت: 

 

.دارو می ور  زود خوب موشم.   تییل:تگران ت ا  آبجک

 

سااااااااااااامت  ابروهایم را در هم کشاااااااااااااید  و ت ا  تاخوشاااااااااااااایزد  را 

ن بود برساااااااااا  کم مشااااااااا و  چیدن .شاااااااااباب های مربا روی  مت 

.جوری آرا  بود کاام ات ااار ا اااااااااااااااال د شاااااااااااااااا  ات اااق  چرخاااتااد 
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تی ماد  بود.ات ار تم ات ار کم او کیس بود کم د ش  تییل را تا 

 مرز غرا شدن برد  بود. 

 

تراز مباب م روی یش از  زدیل ها نش مم بود.دست ها   

و ت ااااه      ثااااتیااام ای از روی زنر چااااتااام ا  ق ااال بودتاااد 

ور بود .ب د از ب    ورتم برداشمم تموشد.از دسا  دل 

ب اااد از آت ااام مرا بااام دروغ گوب  و مموهم بودن ٬د شااااااااااااااا ماااان

ممزم کرد  بود و با باور ت ردن  را هایم کرا برساااااااااااااااا  را 

گرتمم بود دیگر دلم تمی واساااااااااااات با او همکال  شاااااااااااااو .برای 

ن هم بود کم تال  می رد  تا ت ا  ها   را  امال تادید   همی 

 بگت  . 

 

 .  آزاد: بح ب ت 

 

ن  اادای آزاد در تضااا همزمان شااد با قد  گذاشااما  شیچید

خاتم و چرخیدن ت ا  همم بم سااما .برساا  و  ن بم داخل آشااتر
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تراز جواب  اااااااااااابح ب ت   را با  اااااااااااادای آرا  دادتد و م  و 

 تییل با ل  زد برا   ش تکان دادیم. 

 

ا خب  کشااااااااااید و کزار   خایل کزار م  ر ج وتر آمد و  اااااااااازدیل

ن بم م  نشاااااااااا اااااااااات.برای ل صم ای کوتا   با ل  زدی دلاشاااااااااای 

 ت ا  کرد و ب د ت اه  را سمت تییل چرخاتد و گ ت: 

 

 آزاد:خدا بد تد  تییل خاتم.شما خوردی ؟

 

 تییل در جواب ل  زد زد و با  دای تو دمایعن گ ت: 

 

 کرد.   تییل:آر  ات ار.آب بازی د ش   ار خود  رو 

 

 چپ چپ ت اه  کرد  و کزایم زد : 
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رو گذاشااااااات آب بازی.یکم بوشااااااات  از _البمم تموشااااااام اسااااااام  

 آب بازی بود. 

 

گوشاااااااااااااااام ی ل   را باام دتاادان گرتاات و بااا چرخاااتاادن ت اااه  

 میان آزاد و تراز گ ت: 

 

.میمون ااااااااااات بدتر از ای  ها باشااااااااااام.اگم آقا  تییل:میدوتم آبجک

 بود کم... آزاد و تراز تجاتم تمیدادن م  و  ت

 

برساااااااااااااااا   جم م ا  را تیمم  ار  رها کرد و ت ا  مضاااااااااااااااطربک بم

اتداخت شو  از آت م آیه ب شاااااااااااااااد و ش  را زنر ب زدازد.بم 

ی  ار  مموجم جو خجی ک کم میان او و برساااااا  وجود داشااااات 

شد .مدا  ت ا  ها شان را از ی دیگر میدزدیدتد و از همکال  

تمزد.درسااااااااات ات ار   کم با همدیگر قزر شااااااااادن با هم ک ر  مت 

 باشزد. 
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مم و مشااااااااااااا و اتم تاخ  اتگشااااااااااااات شااااااااااااا ااااااااااااامم را بم دتدان گرت

ت اااااهشااااااااااااااااااان کرد .ی  ن دلیااال قزرشااااااااااااااااااان چااام میموان اااااااااااااااااات 

باشاااااااااد؟مم   بود کم تییل بم  بیبت بر برد  باشاااااااااد و ذات 

واقیع برسااااا  را شاااازاخمم باشااااد؟مم   بود کم تزمید  باشااااد 

یا ایز م د شاا  در واقع برسااا  کیساا بود کم ه   داد  بود؟

 پای م ا م ی دیگری در میان بود؟

 

 بودن جو تضااااا بر برد  باشاااادتراز ات ار کم ب
ن با یک ٬م ساااازگی 

شتم ی م ااااازویع ا وی  را  ااااااا کرد و برای آت م تضاااااا را 

 خوض کزد ت اه  را  میان برسا  و تییل چرخاتد و گ ت: 

 

تراز:خااا ...میااادوتیاااد کااام ب اااد از تااااهاااار باااایاااد برای ادامااام ی 

دا ری برنم.لوکوشااااااااا  امروز هم یم جای خییل دتجم کم تی متک

 ق ال... 

 

 :م  می وا  برگرد  تزران. تییل
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 : �🌺�سازی کم  دا   توب  

 ۳۷۱#پارت_ 

 

 

 

جم م ی تاگزابن و دور از اتمصار  بم تراز تر ااااااااااات بم پایان 

 ش چرخااااتااادیم و باااا ت اااایه 
گ
رسااااااااااااااااااتااادن  رت  را تاااداد.همش

ود و بک هااااادا مم جااااا  بااااام او کااااام ش  را زنر اتاااااداخمااااام ب

نا  تکان میداد چشاااااااااا م قاشااااااااااب  را داخل لیوان چای شاااااااااات 

 دوخمیم. 

 

 تراز:می وای برگردی تزران؟

 

د در جوا.   تاباوراتم شرساااید و تییل بک آت م ش  را باال بگت 

 تززا بم تکان دادن ش  اکم ا کرد. 
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تراز مم ج  تر از ق ل ش چرخاتد و بم برساااااااااااااااا  ت ا  کرد تا 

واب درسااا   بم ساااوال  بدهد.اما برساااا  شااااید او ب واهد ج

ش  را زنر اتداخمم بود و سااااااااااااااا وت هم درسااااااااااااااات مثل تییل 

اخمیار کرد  بود.ت اه  را دوبار  سااااااااااااااامت تییل چرخاتد و با 

 ل  زدی گ ت: 

 

تراز:ویل هزوز کام آخر ه مام نشااااااااااااااااد  تییل جاان.هزوز  یل از 

دارنمون موتد .   تی متک

 

ز هم زدن چای تییل  التم آیه کشااااااااااااااید و شاتجا  دساااااااااااااات ا

نا  برداشااات.ش  را ب ن ت اه  بم اال گرتت و با دو شااات  خی 

  ورت تراز مصاتم ت رار کرد: 

 

داری کردیم . اااااااااااام. الم خوب تو اااااااااااات  تییل:هرچبدر تی متک

دیااگاااااااام تااماایاا ااوا  شااااااااااااااااامااااااااا  باامااوتاام.ماایاا ااوا  زودتاار باارگاارد  
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خوتم.لط ا تو هم اتبدر سوا  جوابم ت   تراز.م   رتم رو 

 زد . 

 

داخت و خود  را بم توشااااااااااااااایدن ش  را زنر اتو ب د دوبار  

خت.تراز کم دیگر ارصار بوشاااااات  از آن را چا   مشاااااا و  سااااااا

 االح تمیدید و از کرقن هم هیا جواب درسا   تگرتمم بود 

ت اه  را سااااااااااااااامت م  و آزاد چرخاتد و شدراماتم ت اهمان 

ن  کرد.هردو در جواب ت اه  شی بم نشااااااااااااااااتم ی تدان ااااااااااااااای 

مااان را باااال اتااداخمیم.رتمااار خجیاا  تکااان دادیم و شاااااااااااااااااتاام هااای

 کرد  بود.   تییل ما را هم مم ج 

 

باق  زمان رصا    اتم در س وت گذشت.هر شزج ت رمان 

ن اتاااداخمااام  بک آت ااام  ال  بااام زباااان بیااااورنم شهاااایماااان را پاااایی 

بودیم و خودمان را بم خوردن  ااااااااااا  اتم مشااااااااااا و  سااااااااااااخمم 

 بودیم. 
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یاااان تییل و برسااااااااااااااااااا  د  در دلم تبود تاااا ب زمم چااام ات ااااق  م

  تااارا اات و خ ااااااااااااااا ک کرد  را تااا ای  اتااداز  اتماااد  بود کاام تییل

ن باری بود کم قزرشاااااااااااااان را میدید  و  بود. اااااااااااااادقاتم ای  اولی 

کبی ما با توجم بم خالقم ی شاااااااااااااااادید تییل بم برسااااااااااااااااا  هرگز 

اتمصار مواجم شاااااادن با قزرشااااااان را تمی شااااااید .اما  اال ات ار 

و     بم زور بم  ااااااااااااورت  جدی جدی با ی دیگر قزر بودتد 

 همدیگر ت ا  می ردتد. 

 

کم تما  مدت هردو ت رشان را زنرچشیم ت ت تصر   در  ایل

هرچزااد ل صاام ی  ااار ش میچرخاااتااد  و باام آزاد ٬گرتماام بود 

ت ا  می رد  و او ات ار کم تما   را هایم را از چشاااااااااااام هایم 

خواتد  باشد برایم ش تکان میداد و با ت اه  می واست تا 

تدان روی جگر بگذار  تا ب دا بم وقا  از قضااااااااااااااایم ش در د

 یاورنم. ب
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تییل در ایل کم چزد لبمم ای بوشت  ت ورد  بود ٬دقایف  ب د

.شااااااباب تیمروی تیم خورد  ا  را خب  زد و آه اااااامم از جا 

 برخاست.با ل  زد کوچش بم ما ت ا  کرد و گ ت: 

 

 تییل:تو  جوتمون.م  مت   باال چمدوتم رو ببزد . 

 

اتاااااداخمم و ت اااااا  کوتاااااایه بااااام ظرا تیمروی تیم خورد  ا  

 گ مم: 

 

ن او  درساااااااااااااااااااات  ی ت وردی..شااااااااااااااای  ن  تو کااااام هزوز چت 
_دخت 

ی بااااال چمااادوتااات رو میبزااادی   ااااااااااااااا  وتااام تو ب ور ب اااد مت 

 دیگم.دیر کم نشد . 

 

 تورا شی بم نشاتم ی م ال ت تکان داد و پاسخ داد: 
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رو ببزااد  کاام .بر  باااال چماادوتم تییل:تاام آبجک اشااااااااااااااامزااا تاادار 

 زودتر را  بی میم. 

 

 ایا ار بم جای م  تراز بود کم بم م ال ت برخاست. 

 

 دور ٬تراز:تییل جااااان
گ
م  می م بموتیم ایزجااااا تاااااهااااار رو همش

همدیگم ب ورنم ب د را  بی میم سااااااااااااااامت تزران. داقل روز 

آخری یاام چزااد سااااااااااااااااااخ   دور هماادیگاام خو  باااشااااااااااااااایم ب ااد 

 برگردیم ها؟تصرت چیم؟

 

د و پس از ل صم زا ماتد  باشد آیه کشیکم در تزگ  تییل ات ار 

ای تردیااد و د  د  کردن ت اااه  را ساااااااااااااااماات م  چرخاااتااد تااا 

 تصر مرا بداتد.در جواب ت اه  ل  زد کوچش زد  و گ مم: 

 

_تراز راساااااااااااااااااات میگاااام خونز .بموتیم تاااااهااااار ب ورنم ب ااااد را  

 می میم سمت تزران.ایزجوری بزت  . 
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وع بم ج وندن شوساااااااات ل   کرد.ت ا   التم آیه کشااااااااید و شر

م برساااااا  کم  ماکان سااااااکت نشااااا ااااامم بود اتداخت و اب  بگذر 

 ب د با اکرا  شی بم نشاتم ی تایید تکان داد و گ ت: 

 

 تییل:باشم.ب د از تاهار را  می میم. 

 

ن تااا ااااااااااااااا اام گرتاات و هماااتطور کاام قااد  هااا   را  و ب ااد از مت 

خاتم اممداد میداد اتاتم کرد:  ن  سمت خروسک آشتر

 

 د  دا  بزتید.   ت ال مت   اتاقم. اری داشای:متییل

 

خاتم تراز ت س خمیف  کشید و ت اه   ن با خروز تییل از آشتر

ی بگوند  ن  بک آت م چت 
را سااااامت برساااااا  چرخاتد.برای ل صاب 

 بم تیمرت او خت   ماتد و سپس با مالیمت شرسید: 
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ی شااااااااااااد  برسااااااااااااا  جان؟تییل خییل دم م ات ار.واق ا  ن تراز:چت 

 دیم تزران؟باید برگر 

 

ک و م اااازویع ش  را ب زد کرد و بم برسااااا  با ل  زدی کوچ

 تراز ت ا  کرد.در جوا.  آه مم شی تکان داد و گ ت: 

 

 برسا :اگم تییل می واد برگردیم تزران پس برمیگردیم. 

 

ن ق ااااااامت او  ساااااااوا  های تراز  پاسااااااا   خمال تادید  گرتی 

ر  بود.درسااااااات ات ار کم دل  تمی واسااااااات درمورد دلیل قز

بزتااد.خادا میاادان اااااااااااااااات کاام ش چام موتاااااااااااااااویع بااا تییل  رقن 

ب یشان شد  بود کم ایزطوری هردو ت رشان را دم  و  التم 

 کرد  بود. 
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 ۳۷۲#پارت_ 

 

 

 

خاتم بزاتم  ن شیچیدن  اااادای زتگ گوشر آزاد در تضااااای آشااااتر

ای شاااااااااااااااااد برای آت ااام مکاااالمااام ی برساااااااااااااااااا  و تراز تیمااام تماااا  

ن برداشت و ببماتد.آزاد بک م طیل گوشر را از رو  ا دیدن ی مت 

شااامار  ی آموزشااا ا  کم روی  ااا  م تب  . ااامم بود زنرل  

خذرخوایه کرد و ب د از جا برخاست و بم سامت خروسک بم 

 را  اتماد تا تماس را پاسخ دهد. 

 

وع بم جمع  ن ب زد شااااااد و آرا  آرا  شر برسااااااا  هم از پشاااااات مت 

ن کرد. اال دیگر تززا م  و ترا ز کردن ظرا و ظروا روی مت 

ن باق  م اتد  بودیم.برای چزد ل صم بک آت م  رقن پشاااااااااات مت 

میاتمان رد و بد  شود بم ی دیگر خت   ماتدیم و ب د تراز از 

 جا ب زد شد و همرا  با کشیدن ت س خمیف  گ ت: 
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نم دت ا  بزد و . اااااااط  تراز:پس مزم با یم شی از بچم ها مت 

ی الز  تدارند؟ ن  ک اب برای تاهار.شما چت 

 

اتم ی م ال ت تکان دادیم و او شی بم نشجوا.   هردو در 

د  ن شاااااااد قرار تو اااااات جواب دیگری از ما بگت   کم مطمی 
زمابن

خاتم شو  برد و ل صم  ن قد  ها   را بم ساااامت خروسک آشااااتر

خاتم خارز شد.  ن  ای ب د از آشتر

 

ن تراز م  هم از جا ب زد شاااااااااااد  و بم سااااااااااامت اجاا ااز ٬با رتی 

وان دمزو  آمااااااااد  قااااااااد  برداشااااااااااااااامم تااااااااا برای تییل یااااااااک لی

ن  ت ااایه ب زاادازد کزم .برساااااااااااااااااا  بک آت اام     باام م  کوچ ت 

 اااامال غرا در اتجاااا  دادن  اااارهاااای خود  بود.آتبااادر دم  

بود کااام     دیگر  اااا  و  و ااااااااااااااا ااام ی  التااام کردن مرا هم 

 تداشت. 
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راسا  دروغ چرا؟از دیدن  در ای   ا  و وتع خوش ا  

یش ر داشاااامم کم او ال بود .شاااااید گ ما  بدجایساااا بود اما باو 

 بود.هموشااااااااام کم ت اید او باخ  تارا    
گ
ای  تارا    و  التش

دیگران موشد.ب د از تما   ارهای و شازا  کم در  ش تییل 

اتجااا  داد  بود  اااال  ب  بود کاام از ساااااااااااااااماات او ایزطور بک 

توجیه ببیزد.و تاز  ای  هزوز اول  بود.شک تداشمم کم اگر 

موشااااااااااااد دیگر    برای تییل رو دسااااااااااااات تما  کثاتت  اری ها

    در  اااااااااااااورت  ت  هم تیم اتداخت.و آن روز خییل هم 

 دور تبود. 

 

خاتم خارز ٬با آماد  شدن دمزو  ن لیوان را برداشمم و از آشتر

بم آرا  ٬شااااااد .از پ م ها باال دوند  و با رساااااایدن بم اتاا تییل

بااام زد  شو  از آت ااام دسااااااااااااااامگت   را بچرخااااتم و بااام  بااام در رصن

دن  کم کزار چمدان  نش مم ا ش  ب شم.با دیداخل اتا

بود و مشااااااااااااا و  تا کردن ل اس ها   بود قد  بم داخل اتاا 

 گذاشمم و گ مم: 

 

 .  2207



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

 _آخر  کاقت تیاوری تم؟اومدی چمدوتت رو ببزدی؟

 

ت ها   را تا می رد ت اهم کرد و  اااااااااااااار هماتطور کم یش از تورا

 خزدید. 

 

 موشم. تییل:ببزدم  خیالم را ت تر .د  رتم ن اذیت ت

 

تر رتمم و کزار  ل م ی ت ت نشاااااااااا اااااااااامم.لیوان آه اااااااااامم ج و 

 دمزو  را بم سما  گرتمم و گ مم: 

 

_و  ک  ل اسا رو یم دقیبم.برات دمزو  آورد .ب ور  الت 

 بزت  موشم. 
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ن ل اس لیوان را از دسااااامم گرتت ٬ل  زدی زد و با کزار گذاشاااای 

وع بم توشااااااااااایدن  و ب د از آت م تشااااااااااا ر آرا  بم زبان آورد شر

 دمزو  کرد. 

 

ن و مردد از ساااااااااااااااواالب  کاام در ذهزم   چرخیاادتااد باام  تااامطمی 

 ورت  خت   ماتد .دلم می واست کم درمورد خ ت قزر  

سااااید  کم ت زد با سااااوا   ساااام اما میت  با برسااااا  از او سااااوا  بتر

 هایم باخ  تارا    ا  شو . 

 

 ت اهم بم سوا  هایم بر برد  باشد لیوان 
ات ار کم از سزگی ن

م داد و با همان ل  زد کوچک روی ل  ها   تا ااااااااااااااا  را از 

 ل  ها   گ ت: 

 

.تارا ت تموشم.  س آبجک  تییل:بتر
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بک اخمیاااار ت س خمیف  کشااااااااااااااایاااد  و لااا  زنرنزم را بااام دتااادان 

گرتمم.برای ل صاب  در ساااا وت ت اه  کرد  و ب د با تردید 

 شرسید : 

 

 _با برسا  قزری؟

 

و تارا ت  ل  زد روی ل  ها   بم ی  ار  ت خ شاااااااااااااد.غمزد 

ن ش  جواب داد:   آیه ن اتداخی   کشید و با پایی 

 

تییل:تم.آر .ی  ن تمیدوتم.یکم ب ثمون شاااااااااااااااد با هم.زدیم بم 

تیم.  ن  توپ و تای همدیگم.االتم  را تمت 

 

 بود کاام بک اخمیااار ق اا  مرا هم باام درد 
ن ل ا  آتباادر غمگی 

 آورد.دسمم را روی دسا  گذاشمم و شرسید : 
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 مون شد؟_ب اکر ات اا د ش  ب ث

 

 " آرا  گ ت شو  از آت م شی تکان دهد و بگوند: "هو 

 

تییل:آر .ی  ن م  بود  کم بز  شرند .ذهزم از د ش  مدا  

.واق یت ایز م وق   داشاامم غرا موشااد  برسااا   درگت   آبجک

تبط هموتجاااااااا وا  اااااااااااااااااااااااد  بود و تماااااااااشااااااااااااااااااااااا  می رد اذیمم 

  التم   کرد .می زیم سر می م؟٬می زم

 

ااااااار مم در دساااااااامم دسااااااااا  را آه اااااااا د  و شی بم نشاااااااااتم ی ترا

تزمیدن مزصور  تکان داد .البمم کم می زمید .در  بیبت 

ن بود.ایز اام  ی کاام می واسااااااااااااااامم باام او ب زماااتم همی  ن تمااا  چت 

باید بم برسااااا  مشاااا و  موشااااد و دساااات از کورکوراتم اخمماد 

 کردن بم او برمیداشت. 

 

  التم تر از ق ل آیه کشید و ادامم داد: 
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ساااااااام اگم د شاااااااا  آزاد و تراز بم داد      از خودتییل:مدا میتر

سااااااااااااااایدن ی تجاتم میداد؟سر موشاااااااااااااااد؟برساااااااااااااااا  کم مثل  تمت 

مج اااااااااااامم خشاااااااااااا   زد  بود.مم   بود بمت  .خود  تبط 

میگم رتمم بود  تو شااااااااااو  و تمیدون اااااااااامم باید چیکار کزم.اما 

؟  مگم موشم؟مگم موشم آبجک

 

ن و بیزو  د  آرام  بک آت م تال  کزم با دلداری های دروغی 

 زم  ادقاتم جواب داد : ک

 

 _تم تموشم. ش داری. 

 

لیوان تیم خورد  ا  را کزاری گذاشت و ب د دوبار  مش و  

تا کردن ل اس ها   شااااااااااد.برای ل صاب  ساااااااااا وت کرد و ب د 

 گ ت: 
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.م ز  درسااااااااااااااااااات  اااااار تمی زااااام.دیگااااام هم  تییل:تمیااااادوتم آبجک

دوسااااااااااااااااات تاادار  بااا ای  اوتااااااااااااااااااع ایزجااا بموتیم.هرچاام زودتر 

 گردیم تزران بزت  . ر ب

 

 ۳۷۳#پارت_ 

 

 

 

 از چزر  
گ
 و آشااااااااااااا مش

گ
با دقت بم  اااااااااااااورت  ت ا  کرد . التش

ا  بیداد می رد.از ایز م برای یک بار هم کم شااد  دساات از 

چشاااام . اااامم اخمماد کردن بم برسااااا  برداشااامم بود خوشااا ا  

بود .ای  دل وری و شدرایم ا  از رتماااااااارهاااااااای برساااااااااااااااااااااا  

سااااااااااااااااااز بااااور کرد   را هاااا و  ممیموان ااااااااااااااااات در آیزاااد  زمیزااا

 ادخاهای م  باشد. 
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دلااام تااامااایااا اااواساااااااااااااااااااااات باااوشااااااااااااااااات  از آن پااااااااای  ااارا هااااااااا ااا  

باشاااا زم.هرچبدر کم بوشاااات  با خود  تززا میماتد بوشاااات  هم 

میموان ت در ذها  رتمارهای برسا  را تجونم و ت  یل کزد 

د.ای  بود کم ت س خمیف  کشید   و بم دو روب  های او بر بتک

 روی ت ت گ مم:  ز و با ب زد شدن ا

 

_م  دیگاام بر .تو هم خییل خودت رو بااا جمع و جور کردن 

ا ت ک  اتر نت برگرد .   ای  وسی م ها اذیت ت  .یکم است 

 

ل  زدی زد و هماتطور کم چزد ل اس تا شااااااااد  را بم اج ار در 

 چمدان    چپاتد جواب داد: 

 

.تگران ت ا .   تییل: الم خوبم آبجک
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هااایم را ساااااااااااااااماات در اممااداد   داز ت اات تااا ااااااااااااااا اام گرتمم و قاا

داد .دسمگت   را چرخاتد  و شو  از آت م از اتاا خارز شو  

 یک بار دیگر ت اه  کرد  و گ مم: 

 

 _دمزوشت رو  مما تا آخر ب ور. 

 

خزدید و شی بم نشااااااااااااااااتم ی تایید تکان داد و پ   ها   را 

برای را ت کردن خیالم باز و . ااااااااامم کرد.با ل  زدی کوچک 

  و ب د از اتاا خارز شااااااااااااااد  و در را کان دادبرا   تدساااااااااااااا   

 پشت ش  . مم. 

 

برساااااااااااااااااا  در اااا  بااااال آمااادن از پ ااام هاااا بود.مرا کااام مباااابااال در 

اتاقشاااااان دید برای ل صم ای روی آخرن  پ م مموق  شاااااد و 

ی بگونم توشاا زدی زد  و  ن مشاا و اتم ت اهم کرد.بک آت م چت 

اتاا  را سااااااااااااااامت ابروب  برا   باال اتداخمم و ب د قد  هایم

 ود  کج کرد . خ
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    با وجود ایز م یط ای  چزد روز تموان ااااااااااامم بود  مدر  

بدردب وری خ یم برساااااااااااااا  شیدا کزم اما همیز م تییل قرار بود 

با یک دتیا شااک و شاابزم ن اا ت بم برسااا  در دل  بم تزران 

 برگردد برایم  اقن بود. 

 

ل اتاا دسااااااااااااااامگت   را چرخاتد  و با باز کردن در قد  بم داخ

و او تا زمابن کم در  امال پشااااااااات ش  . اااااااامم شااااااااود گذاشاااااااامم. 

 هماتجا ا  ماد و با ت ا  سزگیا  دت الم کرد... 

 

                                          *** 

 

 در م وکم ی باز ونال دور ٬ دودا سااااااااااام سااااااااااااخت ب د
گ
همش

ی ااادیگر جمع شااااااااااااااااادیم تاااا ساااااااااااااااور تاااا ساااااااااااااااااات تااااهاااار را آمااااد  

 ااااااااادا   را تا آخرن   کم تراز ک شاااااااااادی  کزیم. ااااااااادای موزن

 اااد مم   بااااال برد  بود تماااا  تضااااااااااااااااااا را شر کرد  بود.مردهاااا 
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گوشاام ای از  یاط کزار مزبل ا  ااماد  بودتد و شگر  آماد  

کردن ک اب ها بودتد و خاتم ها هم خودشاااااااااااااااان را بم چیدن 

ی کم در مرکز  یاط قرار  داد  بودیم مشاااا و  ساااااخمم  ن مت 

 بودتد. 

 

ار بر ای  شاااااااااااد  بود کم پس از رصا تییل قر ارهای بزا بر ارص 

ا ااات و اتالا وقااات چمااادان هاااایماااان را  تااااهاااار بااادون اسااااااااااااااات 

نم.دیگر هماااااام      بردارنم و م ااااااااااااااات  تزران را در شو  بگت 

همکااااران تراز هم تزمیاااد  بودتاااد کااام میااااان تییل و برسااااااااااااااااااا  

.اما همم یک جورهاب  خودشاااااااااااااااان را بم مشاااااااااااااااکیل وجود دارد 

ن زد  بو   اخ  تارا    آن دو ت ر شوتد. م ادا بدتد تا تدان ی 

 

گوشاااااااااااااااام ای از  یااط ٬در اا  کام تاارغ از تکاااشوی هردو گرو 

ی داخاال ا ااادان هااا ت ااا   ن ا  اااااااااااااااماااد  بود  و باام ااال هااای پااایت 

می رد  باااام ای  ت ر می رد  کاااام چزااااد روزی موشااااااااااااااااااد خاااااتم 

تارصی را در آموزشاااااااااااا ا  دساااااااااااات تززا گذاشاااااااااااامم بود  و از او 

ی تااداشااااااااااااااامم.     خااایل هم بااا او  س خشااااااااااااااااک و یااک تمااا ختک
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وتااااد.او هم  سااااااااااااااام  اااااارهااااا چطور شو  مت  تگرتماااام بود  تاااااا بتر

مزرباااان تر از آبن بود کااام ب واهاااد گوشر را بردارد و باااا زتاااگ 

زدن بااام م  و االیاام کردن از سااااااااااااااازگی ن  اااارهااای آموزشااااااااااااااا ااا  

 م اترتم را خراب کزد. 

 

ن امروز   بود همی 
ت س خمیف  کشاااید  و شی تکان داد .بزت 

رتمم تا هم از اوتاع آموزش ا  با ختک شو  و ماس میگبا او ت

ن زود هز اممان بم تزران را بم او اکالع دهم و  هم برگشااااااااااااااای 

ن  ی تیاااز دارد کاام شو  از برگشااااااااااااااای  ن سااااااااااااااام آیااا چت  هم ایز اام بتر

 برا   تزیم کزم یا تم. 

 

با بم یاد آوردن ایز م موبای م را در اتاقم جا گذاشااااااااااااااامم بود  

هااا گرتمم و بااا قااد  هااب   ز ا اادانهم را اآیه کشااااااااااااااایاد  و  ت ااا

ب زد بم ساااااااااامت ونال برگشاااااااااامم.آزاد از اتمزای  یاط برایم ش 

و ؟با دسااات بم  تکان داد و با ایما و اشااااار  شرسااااید کم کجا مت 

سااااااااااااامت ونال اشاااااااااااااار  ای کرد  و پس از آت م مطماا  کرد  

 زود برمیگرد  وارد ونال شد  و از پ م ها باال دوند . 
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ود کم هزوز هم از سااامت  یاط ب زد ب ک آتبدر  ااادای موزن

سااااااااااید.وارد اتاا شاااااااااااد  و م ااااااااااامبیما قد  هایم را  بم گو  مت 

ز ا دان کزار ورودی بالک 
ن جاب  کم موبای م را جا ٬سااااااااااااااامت مت 

ن  ن گوشر از روی مت  گذاشااااااااامم بود  ساااااااااوا داد  و با برداشااااااااای 

ن و تاموتش  ن آتی  شااااااامار  ی خاتم تارصی را گرتمم.اما تداشااااااای 

آیه ب شااااااااااااااام و باااااا بااااااز کردن در  کرد تاااااا   وادار  بودن تمااااااس

ن شااااااااااااااامااار  ا  را ٬بااالک  قااد  باام داخاال بااالک  بگااذار  و گرتی 

ن بار امم ان کزم.   برای دومی 

 

ایا اار مشااااااااااااااا و  بودن خط  بود کاام وادار  کرد گوشر را از 

ن شاااااااااااااااماااار  برای   بی یاااا  گرتی 
گ
گوشااااااااااااااام دور کزم و باااا  التش

ن بار شاااو .ل م ی بالک  ا  اااماد  و  ای ا بم تضااات اهم ر ساااومی 

خایل و ساااااااکت  یاط پشاااااا   ونال کم از ای  تبطم  امال قابل 

دید بود دوخمم.دسااات هایم را روی   ان بالک  گذاشااامم و 

برای ل صااااااب  همااااااتجاااااا مااااااتاااااد  شو  از آت ااااام ت س خمیف  

ن بم اتاا قد  از   ان تا  م بگت  .   ب شم و برای برگشی 
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 ۳۷۴#پارت_ 

 

 

 

دن  ااااادای شا را بردار  شاااااای بمواتم قد  دو اما شو  ازآت م 

  ا  آشزاب  از سمت  یاط پش   
ن شا ماتزد و آرا  و در خی 

وادار  کرد تااااا مموق  شاااااااااااااااو  و خجوالتاااام ش  را باااام خباااا  

 بچرخاتم. 

 

 از 
گ
با دیدن برساااا  کم ت    بم دسااات و با چزر  ای کم  التش

آن بیاداد می رد مشااااااااااااااا و  قاد  زدن در  یااط بود ابروهایم 

وی تما  وجود  را در بر   شاااااادتد و کزجکاورا در هم کشاااااایدت

گرتت.بک م طیل بم خب  برگشااااااامم و بک آت م ش و  اااااااداب  

 ایجاد کزم دوبار  ل م ی بالک  ا  ماد . 
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سید.گوشر را بم گوش   بک اتداز   التم و خ  ک بم تصر مت 

چ اااااااا اتد  بود و مدا  از یک ساااااااامت  یاط بم ساااااااامت دیگر 

 د کم مجبور شااااااااد آتبدر آرا  بو  قد  برمیداشاااااااات. اااااااادا  

ن کزم.   برای شایدن  گو  هایم را تا  د امکان تت 

 

برسااااااااااااااااااااااا :تو چرا  را مزو تمی زیم؟بزاااااااات می م تااااااااا تردا 

تزراتم.وق   برگشمم شو  رو برات وارنز می زم.ایزجا تمیموتم 

 چشم هزار ت ر رومم. 

 

گیج و شدرام از شاااااااااااااااایااادن  را هااااب  کااام م زاااا شااااااااااااااااااان را 

و  هایم را در هم کشاااید و گ  از شو  چزر  تمی زمید  بو

د؟کدا  شو ؟چم کیسااااااااااا  ن تر کرد .داشااااااااااات از چم  را مت  ن تت 

 ا  شاااااااااااااااد  
گ
پشااااااااااااااات خط  بود کم ایزطور باخ  آشااااااااااااااا مش

بود؟ی  ن مم   بود همااااااااان زن باااااااااشااااااااااااااااااااااد؟اسااااااااااااااام  چاااااااام 

 بود؟ساغر؟
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برسااااااااااااااااا :تم...تم الز  تو اااااااااااااااات را  بی    بیای ایزجا.خبل تو 

 برگشاااااااااامم ردا تزراتم.وق   شت تو اااااااااات؟دار  بزت می م تا ت

م رو میبیایم.تگران شولت هم ت اا .وق   می م وارنز همادیگ

؟  می زم ی  ن وارنز می زم.مگم تا االن  م از م  شو  گرت  

 

وع  تاخ  اتگشاااااات شاااااا اااااامم را بم دتدان گرتمم و بک اخمیار شر

د؟بم  ن بم جوندن  کرد .برساااا  داشااات از کدا  شو   را مت 

ردی باااام مگر مم   بود مچاااام کیسااااااااااااااا باااادهکااااار بود؟ا اااااااااااااااال 

ی او بم کیس بدهکار باشد؟آن هم کیس کم ب واهد ثروتمزد

ن شول  پشت ش  تا شما  بیاید.   برای گرتی 

 

مجبور شاااااااااااااااااد  قااد  باام خباا  بردار  و خود  را م فن کزم 

زماااابن کااام چرخیاااد و رو بااام روی باااالک  ا  ااااااااااااااامااااد. ااااال دیگر 

م تمیموان ااااااااااامم ببیزم  اما  ااااااااااادا   هزوز هم بم گو  های

سید.   مت 
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باشاااام.گ مم باشاااام.م  باید قطع کزم.مم زم تییل بزم ا : برساااا

شااااااااااک کزم.تا وق   برتگشاااااااااامم تزران و خود  بزت زتگ تزد  

بن تزمیدی؟ ن  بزم زتگ تمت 

 

ت زمید  شااااااااااااااا   پشااااااااااااااات خط بم جم م ی آمراتم ا  چم 

جوابک داد اما زمابن کم سااااااااااااااا وت  کوالبن شاااااااااااااااد تزمید  کم 

اتم و ساااااااااااااید  اسااااااااااااات.م ماکا مماال مکالمم شاااااااااااااان بم پایان ر 

  ج و گاااااذاشااااااااااااااامم و بااااام داخااااال  یااااااط ش  آه ااااااااااااااامااااام قاااااد

کشااااید . اال دیگر دوبار  پشاااات بم م  ا  ااااماد  بود و  التم 

 میان موها   دست   کشید. 

 

آتبدر خ ااا ک و آشااا مم بود کم  د و اتداز  تداشااات.هرکیسااا 

کم پشت خط بود ا مماال آتبدری از برسا  تبطم ت   و 

ایزطور کااالماام ی کوتااا  د تززااا بااا یااک مآتو داشاااااااااااااااات کاام بمواتاا

 التم ا  کزد.و م  تبرن ا تود در اااااااااااد اکمیزان داشااااااااااامم کم 

 ایا ار هم پای ساغر در میان بود. 
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دساااات هاب  کم بم ی  ار  از پشاااات ش دور شاااااتم هایم   بم 

شدتد برای ل صم ای ق  م را از تویدن اتداخمزد.اما ترش کم 

خطر ل صاام بود.چون  باام جاااتم اتماااد تبط برای همااان یااک

شاااااااااازاب  کم مشااااااااااامم را شر کرد را بزت  از هر خطر و مرداتم ی آ

 هر  داب  در ای  دتیا موشزاخمم. 

 

 آزاد:چرا ایزجا وا  ادی؟

 

 ااااااااادای آرا  و زمزمم وار  وادار  کرد تا چشااااااااام هایم را گرد 

کزم و تورا اتگشااااامم را بم نشااااااتم ی سااااا وت مبابل ل  هایم 

 کشاااااااید و ت اهم کرد.بک ابروها   را در هم  تگم دار .با تردید 

آت م  رقن بزتم ش  را تکان داد  و بم برساااااااااااااااا  کم در  یاط 

ا  ااااماد  بود اشااااار  کرد .م اااات   اشااااار  ا  را با ت اه  دت ا  

 کرد و خییل زود مموجم مزصور  شد. 
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 بک آت م ش و  اااداب  ایجاد کزیم هماتجا 
هردو برای ل صاب 

پس از دقیبم  ماشااااااااااا کردیم.شاتجا ا  اااااااااامادیم و برساااااااااااا  را ت

 ا  اتاااااادی تروک  کرد ت س خمیف  زماااااا٬ای
گ
ابن کاااااام  التش

موها   را مرت  کرد و با قد  هاب  ب زد بم سااااااااامت ٬کشاااااااااید

  یاط ا یل بم را  اتماد و از مبابل چشم هایمان م و شد. 

 

ت یسااااااااااااااا کم تما  مدت بک اخمیار در سااااااااااااااا زم   س ٬با رتما 

ون ترساماد بم ی بازوهای   و با باز کردن   کرد  بود  را بت 

چرخیاااااااد  و رو در روی  قرار ٬از دور شااااااااااااااااااااااتااااااام هاااااااایمآزاد 

گرتمم.ت اااااهم کرد و بااااا کزااااار زدن موهااااایم از روی  اااااااااااااااورتم 

 شرسید: 

 

 آزاد:سر شد ؟برسا  تو  یاط پش   چیکار داشت؟

 

 در جوا.  شی تکان داد  و گ مم: 
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د.تمیااادوتم ی بو  ن د اماااا _داشاااااااااااااااااات باااا یااام ت ر ت   ن  را مت 

تم سا ن د آزاد.  غر بود  باشم. رتای دس مت  ن  خجی ک مت 

 

 ابروها   را در هم کشید و با تردید ش  را اتدی کج کرد. 

 

؟  آزاد:چم  رتاب 

 

ن پاساااااااااااااااخ  زباتم را روی ل  هایم کشاااااااااااااااید  و با ل  ن تامطمی 

 داد : 

 

_تمیدوتم.ب   شو  بود.ات ار برسا  بم یم ت ر شو  بدهکار  

ی.مد ن ن چت  مم تزران شولت رو ا  میگ ت وق   برگشاایا همچی 

 ارنز می زم و تیاز تو ت بیای ایزجا. و 
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مم  راتم دسااااااااااااا   بم تم ریشااااااااااااا  کشاااااااااااااید و پس از ل صم ای 

 س وت شرسید: 

 

د؟ ن  آزاد:ت زمیدی داشت با ی  را مت 

 

 آیه کشید  و شی بم نشاتم ی م ال ت تکان داد . 

 

د.خییل _تااام اماااا  س می زم داشااااااااااااااااات باااا سااااااااااااااااااغر  را  ن مت 

م بود.شااااااااااااااااااایاااد  دار  اشاااااااااااااااا اااا  اتاااااااااااااااطراب داشاااااااااااااااااات و  التااا

 م.تمیدوتم. می ز

 

 ۳۷۵#پارت_ 
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باز هم برای چزد ثاتیم س وت کرد و بم ت ر ترو رتت و ب د 

ات ار کم از اتکار  تایجم ای تگرتمم باشااااااااد ت اه  را دوبار  

 بم چشمان م  دوخت و گ ت: 

 

آد  قرار تو اااااااااااااااااات آزاد:سر ب م.ات ااااار رتمااااارهااااای مرموز ای  

 تمو  داشمم باش . 

 

تاامیداتم چشااااااااااااااام هایم را چرخاتد  و شی در تایید  رت  

ن برد . ش بااااا او بود.هرروزی کاااام میگااااذشااااااااااااااااااات  باااااال و پااااایی 

رتمارهای برسااا  مرموز تر موشاادتد و بوشاات  و بوشاات  در هالم 

ی شر از رمز و رازی کااااام اکراا خود  کشااااااااااااااایاااااد  بود ترو 

تت.   مت 

 

م جاب  شزجم تر  کردن با اتکاری کم را  ب التم از دسااااااااااااااات و 

 و شرسید : شیدا تمی ردتد ت اه  کرد  
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 _راس   تو چرا اومدی باال؟

 

 ل  زدی زد و جواب داد: 

 

ن بیا  دت الت.   آزاد:تاهار  ارصن .دیر کردی بچم ها گ ی 

 

و ب د دسااا  را بم سااممم دراز کرد و با ل   شرسااشااگراتم ای 

 ادامم داد: 

 

ن   ؟همم مزمصر مان. آزاد:برنم پایی 

 

ن دسااااااااااااااا  آه اااااااااااااامم کوچش زد  و ب  در جوا.  ل  زد  ا گرتی 

هردو از ٬شی باااام م زااااای تاااااییااااد تکااااان داد .ل صاااام ای ب ااااد

ون زدن از اتاااا و پشااااااااااااااااات ش  بااالک  خااارز شااااااااااااااااادیم و بااا بت 

ن پ م ها دوبار  بم  یاط برگشایم.   گذاشی 

 .  2229



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

 

ن نشاااااااا اااااااامم بودتد و بوی خو  ک اب   اال دیگر همم دور مت 

کزار ی دیگر روی ضااااااااااااااااا را شر کرد  بود.ج وتر رتمیم و  تما  ت

ن نش ایم. دوتا از  زدیل ها  ی خایل پشت مت 

 

برسااا  کزار تییل نشا امم بود و با وجود آت م هزوز با ی دیگر 

دتد اما مش و  خایل کردن برتج در داخل .شباب  ن  را تمت 

تییل بود.بک اخمیاااااااار لااااااا  هاااااااایم را جمع کرد  و باااااااا ت اااااااایه 

ن بام  اااااااااااااااورت  چشااااااااااااااام دوخمم.ات ار کم مشااااااااااااااا و  و باد  بی 

ش چرخاتد و مم ج  سزگی ن ت اهم را ا  اس کرد  باشد 

ت اهم کرد.در جواب ت اه  تورا ابروهایم را در هم کشاااید  

ن اتداخمم.دلم تمی واست     برای ل صم ای  و ش  را پایی 

 با او چشم در چشم شو . 

 

.شاااااابابم را بم او با شااااااایدن  اااااادای آرا  آزاد کم می واساااااات 

م خود  آمد .ل  زد ت  م و تیمم بدهم تا برایم برتج برنزد ب
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تشا ری آرا  .شاباب را بم دساا  داد  و اتمصار ای زد  و با 

ن باااا اتکاااار  کشااااااااااااااایاااد  تاااا برایم شر  کزاااد.بزت  بود   زجاااار رتی 

 مربوط بم برسا  را بم زمان دیگری موکو  می رد . 

 

                                       *** 

 

ن هایمان پس از رصا تاهار هم٬ساااااخ   ب د  سااااوار ماشاااای 
گ
ش

بم مب د تزران  رکت کزیم.شو  از آت م م مبیما  شدیم تا 

بزا بر شوشاااااززاد تراز ت ااااامیم گرتمیم کم بم ٬رایه تزران شاااااونم

تزدیک ترن  بازارچم برونم تا همم بمواتزد برای خونزانشاااااااااااااااان 

 مبداری سوغاب  ب رتد. 

 

ند سااااوغاب  ها کم  دودا یک ساااااخ   کو  کشااااید ب د از خر 

ن ها شاااااااادیم و قرار بر ای  شااااااااد کدو  م ایا ار بار  سااااااااوار ماشاااااااای 

دیگر بدون توق  و اتالا وقت م اااااااامبیما بم ساااااااامت تزران 

  رکت کزیم. 
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ن جاد   دودا شاا  ساااخ   در ٬بم خاکر تراتیک تیمم ساازگی 

ی کم  ن مان با باران تم تم و د  اتگت  را  بودیم.ت ااااااااااااا  م ااااااااااااات 

یآه ن می وبید ساااااااتر   ااااااامم خود  را بم شاااااااوشااااااام های ماشااااااای 

اران بدرقم ی شااد  بود.و یا شاااید هماتطور کم آزاد میگ ت ب

 راهمان شد  بود. 

 

بم تزران کم رسااااااااااااااایدیم هوا دیگر  امال تارنک شاااااااااااااااد  بود.در 

میاتم ی را  برای ل صم ای کوتا  مموق  شدیم و از ی دیگر 

را در شو  خدا ات ن کردیم و ب د هرکیسااااااااا م ااااااااات  خود  

 را  اتمادیم.  گرتت.م  و آزاد هم بم سمت خاتم بم

 

ن شیاد  شاادیم تا چمدان مرا  با رساایدن بم خاتم هردو از ماشاای 

را از  ااااااااااااااازاادوا خباا  خااارز کزیم.دساااااااااااااااماام ی چمااداتم را در 

دساااااااااااااات گرتمم و مباب   ا  ااااااااااااااماد .با ل  زدی ت اهم کرد و 

 گ ت: 
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 آزاد:میموتم تا بری داخل. 

 

 و ابروهایم را باال اتداخمم. مم ج  ت اه  کرد  

 

 تو؟ _مگم تو تمیای

 

 اخم کرد و با تردید پ   ها   را باز و . مم کرد. 

 

آزاد:م  دیگم کجا بیا ؟دیروقمم خ اااااامم ای.چزد ساااااااخت تو 

 را  بودیم. 

 

چشااااام هایم را برا   چرخاتد  و هماتطور کم   یدهایم را از 

ون می شااااااااااااااایااااد  و باااام ساااااااااااااااماااات در خاااااتاااام ا  قااااد   کی م بت 

 رمیداشمم گ مم: ب

 .  2233



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

 

 ذا س ار  بد . _لوس نشو بیا باال می وا  غ

 

قد  هایم ٬ل  زدی زد و بک آت م بوشاااااااااااات  از آن م ال ت کزد

 را دت ا  کرد و پشت ش  ا  ماد. 

 

 ۳۷۶#پارت_ 

 

 

بااا باااز شاااااااااااااااادن در خاااتاام هردو قااد  باام داخاال ٬ل صاام ای ب ااد

ن از پ اااااام هااااااا وارد خاااااااتاااااام ٬ یاااااااط گااااااذاشاااااااااااااااایم و بااااااا باااااااال رتی 

زد شااااادیم.چمداتم را کزاری گذاشااااامم و چراغ هاب  کم برای چ

و گذراب  روز خامو  ماتد  بودتد را روشااااا  کرد .ت ا  کوتا  

باااام اکراا اتااااداخمم و ب ااااد هماااااتطور کاااام ماااااتمونم را در   

خاتم قد  برداشمم و شرسید :  ن  آورد  بم سمت آشتر
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 _چاب  کم می وری؟

 

کردن  روی جااااا کا  را در آورد  بود و مشااااااااااااااا و  آونزان  

سااااااااممم چرخاتد و رخ   بود.با شااااااااایدن سااااااااوالم ت اه  را بم 

 پاسخ داد: 

 

ن ٬آزاد:خوردن  رو کاام می ور  ویل می وای او  یکم .شااااااااااااااای 

 در ک . 
گ
 خ مش

 

خاااتاام بگااذار   ن خزاادیااد  و شو  از آت اام قااد  باام داخاال آشاااااااااااااااتر

 دسمم را باالی ش  تکان داد  و گ مم: 

 

ا تو دساااااااااااات و _خ اااااااااااامم تو اااااااااااامم.خودمم هوس چاب  کرد .ت

 زم.  ورتت رو .شوری مزم چای ساز رو روش  می 
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و ب د بم دت ا  ای   را بدون آت م مزمصر شااااااااااایدن جواب 

خاتم شاااااااااد  و م ااااااااامبیما بم سااااااااامت  ن دیگری بماتم وارد آشاااااااااتر

س زک ظرتشوب  قد  برداشمم.شت  آب را باز کرد  و دست 

و  ااااورتم را شاااا اااامم و پس از آت م خویساااا  ااااورتم را با چزد 

چای سااااااااااااااز را روشااااااااااااا  کرد  و ٬سااااااااااااامما   اغذی گرتممورا د

خاتم خارز شد .  مجددا از  ن  آشتر

 

با دیدن  کم زودتر از م  بم ساااااال  برگشااااامم بود و روی م ل 

مبابل ت ونونون نشااااااااااااااا ااااااااااااااامم بود ل  زدی زد  و قد  هایم را 

ج وتر کشااااااااااااااید .کزار  روی م ل نشاااااااااااااا اااااااااااااامم و ت اهم را بم 

   باق   ااااااااورت  دوخمم.رد اتگشاااااااامان خو اااااااا  میان موها

 ماتد  بود. 

 

ک بزد پشاات ترمون _خییل ای  چزد ساااخت خ اامم شاادی.ی

 بودی. 
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با  ااااااااااااااادای آرا  گ مم و او هماتطور کم بازوها   را ک  و 

 قوس میداد ل  زدی زد و گ ت: 

 

 های کوالبن مدت خادت تدار . 
گ
 آزاد:خییل بم راتزدی

 

 خزدید  و با بدجایس پشت چشیم برا   تاز  کرد . 

 

؟  _چرا؟وق   ایران تبودی راتزد  ش   داش  

 

بک  اادا شی بم نشاااتم رد و با خزد  ای ل  ها   را جمع ک

 ی مث ت تکان داد. 

 

 .  آزاد:یجوراب 
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"هوووو " کشاااااااااااااید  ای زنر ل  تجوا کرد  و بم پشااااااااااااا   م ل 

ت یم زد .شاتگشااااااماتم را بک هدا بم موهای تیمم مرکوب  

ن گ م  م: کشید  و با ل  ن ک زم آمت 

 

 شاااااااااااااااااهاتم ای رو پشاااااااااااااااات ش 
گ
ن زتادی _چبادر  ی  کام چزی 

 م مویل رو تجرباااام گااااذاشااااااااااااااا   و ا
گ
وماااادی ایزجااااا تااااا یاااام زتاااادی

...مگم تم؟  ک ن

 

ن دساااااااااات م  اتگشااااااااااماتمان را بم ٬دسااااااااااا  را باال برد و با گرتی 

 ی دیگر ق ل کرد و با خت   شدن بم چشم هایم گ ت: 

 

تو ااااامم.اومدتم بم ایزجا باخ  آزاد:راساااااا  ا اااااال پشااااایمون 

 مثال 
گ
ای خییل بزت  و بااااا ارز  تری از اون زتاااادی ن شاااااااااااااااااااد چت 

هاتم و آدماب  کم هیچوقت کزارشون ا  اس  میمیت شا

 ت رد  شیدا کزم. 
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بک آت م ت ا  خت   ا  را از چشااااااااااااامان  بگت   ش  را اتدی کج 

 کرد  و بم پش   م ل چ  اتد . 

 

هاااای باااا ارز  ن شر کااام ازشاااااااااااااااون  را _خااا ؟مزم جزو ای  چت 

بن ه مم؟ ن  مت 

 

 ل  زدی زد و پشاااااااات دساااااااامم را آرا  و کوتا  بوسااااااااید و ب د با 

 ل  ن شاش دلمر  و اکمیزان پاسخ داد: 

 

 .  آزاد:تو با ارز  ترناشوبن

 

بک اخمیار ل  زنرنزم را بم دتدان گرتمم و آرا  خزدید .برای 

چزد ل صم در سااااا وت ت اه  کرد  و ب د با  ااااادای زمزمم 

 گ مم:   واری
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_تمیموبن ت اااااااااااااااور ک ن ایزجاااا بودتااات چبااادر  اااالم رو خوب 

موبن ب زیم کااام باااا اومااادتااات می زااام.ت ر تمی زم هیچوقااات ب

 چطور دتیای بک رتگ م  رو زنر و رو کردی. 

 

ت اهم را بم اتگشااات های گر  شاااد  مان کم ات ار از از  برای 

ی دیگر ساااخمم شااد  بودتد دوخمم و ایا ار با  ااداب  آرا  تر 

 امم داد : اد

 

 _بدجوری دار  بزت خادت می زم آزاد. 

 

ک تر شاااادن  تا اااا م اتدی خود  را ج وتر کشااااید و با تزدی

م دود تر کرد.با پشااااات دسااااات آزاد   ی م دود میاتمان را 

 آه مم گوتم ا  را تواز  کرد و شرسید: 

 

ش؟  آزاد:از خادت کردن میت 
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بم چشمان ت  م بک اراد  در س زم   س شد.ت ا  خت   ا  را 

 زن ا   دوخمم و ل  زد : 

 

 هموشاام آدماب  کم دوساااشااون داشاامم رو از 
گ
ساام.زتدی   _میت 

 گرتمم. 

 

دسااا  از روی گوتم ا  باال تر رتت و اتگشاامان  ایا ار ال بم 

الی موهااااایم ترو رتمزااااد.تر  و آرا  موهااااایم را تواز  کرد و 

 پس از س وب  ل صم ای گ ت: 

 

 
گ
 هیچوقت قرار تو ااااااااااات م  آزاد:اگم بزت قو  بد  کم زتدی

تو هم بزم قو  میااادی کااام ای  ترس هاااات رو ٬رو ازت بگت  

 ؟کزار بذاری
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 ۳۷۷#پارت_ 

 

 

 

 رت  بک اخمیار خزد  بم ل  هایم آورد.خزد  ای کم از ش 

د.  ن  بم ت جن مت 
 دل وشر تبود.خزد  ای کم بوشت 

 

_چااااااطااااااور ماااااایاااااامااااااوبن آیاااااازااااااااد  ای رو باااااازاااااام قااااااو  باااااااادی کاااااااام 

 ی ن کردن  رو تدارنم؟هیچ دوممون قدرت شو  ب

 

شرساااااااااااااااید  و او در پاساااااااااااااااخ با اکمیزان ل  زد زد و موهایم را 

 برد.  پشت گوشم

 

خونزدلم.شتوشت هموشم بم  آزاد:آیزد  رو خود ما مو ازنم

همون ساااااااااام   کم ما هدایا  می زیم شو  مت  .ی بم جز ما 
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د  ساااااا  یا بو ااااات ساااااا  ٬میموتم ت ااااامیم بگت   کم شزج ساااااا 

 ر همدیگم خواهیم بود یا تم؟دیگم هزوز کزا

 

با همان ل  زد ت خ روی ل  هایم آیه کشااااااید  و شی تکان 

ن  و شر از امید بود م  ت خ و ششار داد  .هرچبدر کم او شت 

 ز تاامیدی بود . ا

 

ن هموتطور کااااام ماااااا می وایم شو   _ااااااایه اوقاااااات همااااام چت 

 مون آد  هااااااب  رو 
گ
تمت  .همااااام ی ماااااا یااااام روزی توی زتااااادی

ن و تا  داشاااااااایم کم ت ر می ردیم هرگز قرار تو ااااااات تر مون کین

چشم هامون رو باز ابد کزارمون موتداارن.اما ب د  یم روز 

کردیم و دیدیم کم دیگم ازشاااااااااااااااون اثری تو اااااااااااااااات.چون رتمم 

ن تاااااااااباااااااااوری تااار   اااماااون کااارد  باااودن.چاااون باااودن.چاااون در خااای 

نم کم ما بموتیم  ن شتوشاااااااااات بک ر م تر و شک  تر از اون چت 

 ل  کزیم. کزت  
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ی بگونااااد  ن ل   غمگیزم وادار  کرد کاااام ایا ااااار بک آت اااام چت 

م آرام  ت اااااهم برای دقیباااام ای بااااا چشااااااااااااااام هااااای هموشااااااااااااااااااا

کزد.ات ار کم می واسااااااااااااااات از  کرنش خت   ماتدن بم چشااااااااااااااام 

د برساااااااااااااااد.و دقیبم  هایم بم خمش غیم کم ن در وجود  موز مت 

ات ار کم توان ااااااااااااامم باشااااااااااااااد آن  جم از غم را با تما  ٬ای ب د

جود  لمس کزد ت س خمیف  کشاااااااااااید و مرا در آغوشااااااااااا  و 

 گرتت. 

را . ااااااااااامم و بازوها   را دور بدتم شیچید و م  چشااااااااااام هایم 

 م   کم ق      درست روی همان ق٬ش  روی س زم ا 

 توید گذاشمم. 

 

ل  ها   را بم موهایم چ اااااااااا اتد و پس از ساااااااااا وب  کوتا  با 

  داب  آرا  گ ت: 

 

م  ٬ر م و شک  باشاااااااام آزاد:شتوشاااااااات هرچبدر هم کم بک 

ل  کزم.م  می وا  همون  بم ای  خادت کرد  کم خود  کزت 
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.همون آد  ب د باز هم توی زتدگیمم آد  باشم کم د  سا 

کم قرار تو ااااااااااااااات هرگز ترکت کزم و می واد کم تا ابد کزارت 

ای  پا بم پات موت داار باشاااااااااام.آد  کم می واد ت ت هر شر

رها ت زم.و باور ک  توی ای  بیاد و دسااااات رو     یم ل صم 

ل صااام بوشااااااااااااااات  از هر زمااااان دیگاااام ای باااام خود  و تمو  ای  

ن ها  اکم  یزان دار . خواسی 

 

بازوها   را آه اااااااااااااامم از دور بدتم باز کرد و اتدی خود  را 

خب  تر کشید.با ل  زد مزربان  بم چشم هایم خت   شد و 

 شرسید: 

 

 م  ب
گ
؟تو هم می وای کم توی زتدی ؟آزاد:تو سر  موبن

 

بک اخمیاااار خزااادیاااد  و شی تکاااان داد .می واسااااااااااااااامم.بودن  

بدر می واسااااااامم  کم کزار  را تا ابد و ابدیت می واسااااااامم.آت

    تمیموان ااااامم با وا   ها تو ااااای   کزم.برای یک بار هم 
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واسااااااااااااااات شتوشااااااااااااااات آتطور کم م  دلم کم شاااااااااااااااد  دلم می 

ن هم بود کم بم چشااااااام ها    می واهد شو  برود.برای همی 

 و تجوا کرد :  ز  زد 

 

 _می وا . 

 

خزاادیااد و باام ت  یاات از م  ش  را تکااان داد.زبااان  را روی 

 و گ ت: ل  ها   کشید 

 

آزاد:خوبم. اال می وای یم لیوان چای بدی دساااااامم یا خود  

 باید پا شم برنز ؟

 

 رت  بم ی  ار  بم یاد  آورد کم  امال چای سااااز را ترامو  

" آرا  کشااااااااید  و کرد  بود .با چشاااااااام هاب  گرد شااااااااد  "ه ن ی 

خاتم  ن ب د از جا برخاسااااااااااامم و با قد  هاب  ب زد سااااااااااامت آشاااااااااااتر
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ید و دوندتم را تماشااااااااااااااااا می رد با دوند .هماتطور کم می زد

 ل   شوسن گ ت: 

 

.اوتباااااادرا هم برای چااااااای خوردن خج اااااام  آزاد:یوا  تر دخت 

 تدار . 

 

بک آت ااااام جوابک بااااام کزاااااایااااام ا  بااااادهم خزااااادیاااااد  و قاااااد  بااااام 

خاتم گذاشاااامم.چ ن ن آشاااااتر ای سااااااز را خامو  کرد  و با گذاشاااای 

ن چاااای در لیوان هاااا ٬دو لیوان داخااال سااااااااااااااای ن  وع بااام رن ی  شر

 د سااااااااااای ن را برداشاااااااااامم و مجددا بم سااااااااااامت سااااااااااال  کرد  و ب

 برگشمم.بم سامت م ل ها قد  برداشمم و با قرار دادن سی ن 

ن دوبار  کزار  نشااااااااااااااا ااااااااااااااامم و با ل  زد ت اه   چای روی مت 

 کرد . 

 

 شما.باید ب  یسر کم یکم دیر شد. _ایزم از چاب  
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ن لیوان چاااا   را  ل  زااادی زد و باااا خم شاااااااااااااااااادن سااااااااااااااامااات مت 

 گرتت و گ ت:   برداشت و مبابل  ورت 

 

 آزاد:چبدر  کم خو  رتگم.آترن . 

 

موهایم را از روی شااااااااااااتم  چشااااااااااام هایم را برا   تزگ کرد  و 

 هایم کزار زد  و م روراتم جواب داد : 

 

سااااااااااااام _البمم کم بم پای چاب  هاب    کم تو درسااااااااااااات می  ن تمت 

اب  ب دیم. 
ن  ویل خ  ما هم یچت 

 

 ۳۷۸#پارت_ 
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گ تر کرد و ب د لیوان را بم بم تب ید از م  چشااام ها   را تز

ها   چ اااااا اتد و مشاااااا و  توشاااااایدن چای شااااااد.م  هم  ل 

لیوان چااایم را برداشااااااااااااااامم و بااا چرخاااتاادن  میااان اتگشااااااااااااااامااتم 

 تاخودآ ا  بم ت ر ترو رتمم. 

 

میاتمان سااااااا وت برقرار شاااااااد.ات ار کم مموجم  برای دقیبم ای

درگت  بودن ذهزم شااااااد  باشااااااد لیوان را از ل  ها   تا اااااا م 

 شرسید:  داد و 

 

؟  آزاد:داری بم سر ت ر می  ن

 

 ت س خمیف  کشید  و شی تکان داد . 

 

 _بم برسا . 
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تورا ابروها   را باال اتداخت و مم ج  ت اهم کرد.از دیدن 

خمیار بم خزد  اتماد .ت یم ا  چشااااام های گرد شاااااد  ا  بک ا

 را بم م ل داد  و ت  یح کرد : 

 

 _تم بم خود برسا .در واقع بم  ارها . 

 

 "هو " آرا  گ ت و لیوان را میان اتگشمان  چرخاتد. 

 

آزاد:خاااااا ؟دلاااااات می واد ای  ت رهااااااات رو بااااااا مزم درمیون 

 بذاری؟

 

گوشااااااااااااااام ی ل  هایم را بم دتدان گرتمم و ش  را اتدی روی 

 شاتم کج کرد .برای ل صم ای ساکت ماتد  و ب د گ مم: 

 

 _او  تو بزم بگو تردا برتامم ی  اری برسا  چیم؟
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 تردید یک تای ابروها   را باال اتداخت.  ا ب

 

 آزاد:چطور؟

 

ن گذاشمم و پاسخ داد :   خم شد  و لیواتم را روی مت 

 

_ت ر می زم تردا ب واد بر  دیاادن هموبن کاام باااهااا  ت   ن 

د.  را م ن  ت 

 

د در ثاتیم ای شررتگ تر  ن تردیدی کم در چشااااااااااااااامان  موز مت 

سد  خود  جم م  شد اما شو  از آت م بمواتد سوا  دیگری بتر

 ا  را ادامم داد . 

 

 _می وا  ت بی   کزم. 
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 هاز و واز ت اهم کرد. 

 

؟خزان...   آزاد:ت بی   ک ن

 

دسااااااات هایم را بم نشااااااااتم سااااااا وت مبابل  اااااااورت  گرتمم و 

 گ مم: 

 

ایز ااام م اااال ااات ک ن باااذار ب م قرار تو اااااااااااااااااات تززاااا  _ق ااال از 

تو هم همراهیم. اااال زود بااا  بگو تردا ٬ایزکااارو اتجااا  بااد 

 تامم   چیم. بر 

 

 با همان ت ا  مبزوت  بم  اااااااااااورتم خت   ماتد و 
برای ل صاب 

ب د ات ار کم تزمید  باشد با م ال ت کردن  تمیمواتد ماتع 

گوشر ا  را چک ت اامیم م  شااود آیه کشااید و  اا  م ی  
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ن کرد و ساااااااپس  کرد.چزد ثاتیم  ااااااا  م ی گوشر را باال و پایی 

 مجددا ش  را باال گرتت و گ ت: 

 

اااااااااااااا چزااااادتااااا  الس دا از  اااااااااااااااآزاد:تر  بح تاااااا تزدیاااااک هاااااای خصا

دار .آخاااااارناااااا   ااااااالسااااااااااااااااااااا  هاااااام بااااااااا  ااااااالس شاااااایاااااااااتااااااوی تاااااایاااااایل 

 هماهزگم.برتامم   ش وغم. 

 

 ل  هایم را جمع کرد  و شی تکان داد . 

 

ن ساااااااااخت های  اری  از آموزشاااااااا ا  _تردا اگم د یدی دار  بی 

ن کجا مت  .اگم هم دیدی  تم لط ا ت بی   ک  و ببی  ن ون مت  بت 

یسااااااااااااااا قرار گذاشااااااااااااااامم بم مزم زتگ بزن تا خود  رو جاب  با ک

 برسوتم. 

 

آرتج  را روی ت یم اا  م ل قرار داد و اتگشاااااااااااااامان  را میان 

برای موها   ترو برد.هزوز جوابک بم درخواسااااااامم تداد  بود. 

 .  2253



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

ایز م قات   کزم دسااااااااامم را روی زاتوی  گذاشاااااااامم و با ل   

 شر از خواهیسر گ مم: 

 

ا لط ا  مکم ک .زناد وقت _میدوتم کم درخواسااااااات زنادیم.ام

ی تا خروش تموتد . تدار  ن   .چت 

 

 بزتد چزد ل صم ای بم چشااااااااااماتم خت   ماتد و 
بک آت م  رقن

د و در تزایت همرا  با کشاااااااایدن ت س خمیف  ل  زد کوچش ز 

ن برد.دسا  را روی  ش  را بم نشاتم ی مواتبت باال و پایی 

 دسمم گذاشت و گ ت: 

 

 .
گ
 آزاد:باشم.هر سر تو بش

 

د از ایز م دست رد بم س زم ا  تزد  بود و خواهشم را سزخر 

ن  پذیرتمم بود خزدید  و ت س را    کشااااااااااااید .بم ساااااااااااامت مت 

 خم شد  و هماتطور کم ت  زم را برمیداشمم گ مم: 
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 دیگم می وا  غذا س ار  بد .سر می وری؟_خ ... 

 

 شاتم ای باال اتداخت و جواب داد: 

 

ار  میدی برای مزم آزاد:ترق  تدار .هرسر برای خودت س 

 س ار  بد . 

 

"باشاااااااااااااااام"ی آرا  زنرل  گ مم و ل صم ای ب د شااااااااااااااامار  ی 

 رسموران را گرتمم تا غذاهای موردتصر  را س ار  دهم... 

 

 ۳۷۹#پارت_ 
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. _ بح   ب ت 

 

باخ  شااااااااد تا خاتم ٬شیچیدن  اااااااادای آرامم در تضااااااااای دتت  

تارصی کم تا آن ل صم س ت مش و  اتجا  دادن  ارها   

د و م اات   اادا را دت ا  کزد.با دیدن م  بود ش    را باال بگت 

کاااام در چزااااارچوب در ا  اااااااااااااااماااااد  بود  و بااااا ل  زااااد ت اااااه  

 رد  چشااااااااااام ها   در ثاتیم ای از شااااااااااادت ت ج  چزارتا می

ن ب زد شد. شد  تد و تورا از پشت مت 

 

تارصی:خاتم بزاور جان ی برگشاااااااااااااااید؟چم بک ختک قربوتمون 

 بر . 

 

ن را دور تاباوراتم گ ت و ب د  زد و با قد  هاب  بک م طیل مت 

ب زد بم ساااامت م  آمد.مباب م ا  ااااماد و م  با خزد  ای آرا  

 برای در آغو  گرتما  شو  قد  شد . 
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 _د ش  برگشمم خونز . 

 

کم از ای  آغو  دوسااااااماتم و  م ساااااااببم دساااااامان  را دور شااااااو 

بدتم   بم کرد و برای ل صاب  کوتا  ی دیگر را ب ل گرتمیم 

 کردیم شو  از آت م از همدیگر جدا شاااااااااااااااونم.با و ابر 
گ
از دلمزش

 همان ت ا  مم ج   بم  ورتم خت   شد و شرسید: 

 

 تارصی:ب دا کم سااورپرایز شااد  خاتم بزاور.مگم قرار تبود تا 

 آخر ه مم شما  بموتید؟

 

 ل  زدی زد  و در جوا.  آه مم شی تکان داد . 

 

زودتر ت ااااااااااااااامیم گرتمیم ٬_چرا قرار بود.امااااااااا نشااااااااااااااااااااااد دیگاااااااام

  کم ختک بد  اما مدا  برگردیم.ات اقا دیروز هم بزت زتگ زد

 اش ا  بودی. 
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بم ی تم چزدان آرا  بم شوشااااااااااابن ا  کوبید و با  خزدید و رصن

 ل   شوسن گ ت: 

 

ی:آت از  ار بی مم ای  تک وراز م  کم تمیذار  ت    یم تارص 

 ل صم از دسمم بی مم. 

 

داری کم بم ل   شاااااااااااوخ  خزدید  و ساااااااااااپس پاکت دسااااااااااامم 

را باالتر آورد  و بم سما  تما  مدت در دسات گرتمم بود  

 گرتمم. 

 

 _تاقاب م. 

 

تاباوراتم ت اه  را میان پاکت و  اااااااااااااااورت م  چرخاتد و در 

 چشماتم خت   ماتد. تزایت بم 
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 تارصی:ای  دیگم چیم خاتم بزاور؟

 

 پاکت را بم دسا  داد  و گ مم: 

 

 ون خوشت بیاد. _یم چزدتا سوغاب  کوچیک.امیدوار  ازش

 

 ها خت   ماتد و 
برای ل صم ای هاز و واز بم پاکت سااااااوغاب 

ب اااااد ذوا زد  خزااااادیاااااد و دوباااااار  مرا در آغو  کشااااااااااااااایاااااد و 

ازوی  کشااید  و سااپس از او  اامیماتم تشاا ر کرد.دساا   بم ب

ن  ار  قد   تا ااااااااااااااا م گرتمم و با قد  هاب  آرا  بم سااااااااااااااامت مت 

ن رو  ی  اااازدیل برداشاااامم.کی  را کزاری گذاشاااامم و با نشاااا اااای 

 شرسید : 

 

 .  2259



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

ن؟مشاااااااااااااااکیل شو  تیوماااد  ای   _خااا ... اااارا چطور شو  مت 

 چزد روز ؟

 

ن  اممداد میداد شی  هماتطور کم قد  ها   را ساااااااااامت مت 

 تکان داد.  بم نشاتم ی م ال ت

 

ن خوباام.خود   واسااااااااااااااام باام  تااارصی:خیااالمون را اات هماام چت 

ن بود.   همم چت 

 

 ها تاخودآ ا  بم وساااااواسااااا  برای جای دادن پاکت ساااااوغاب  

ن ل  زد زد  و ب د زنپ کی م را باز  کرد  و موبای م را   روی مت 

ون کشااااااااااااااایااد  تااا ببیزم آیااا شیااا  جاادیاادی از آزاد  از داخ   بت 

 دار  یا تم. 
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تارصی:راساااااا   خاتم بزاور...درمورد آگیه اساااااام دا  مدرس 

چزد ت ر رزومم ترساااامادن. اال کم برگشاااااید بد  ٬های جدید

 ا مورد خوب بیاشون باشم. بررسوشون کزید؟ت ر کزم چزدت

 

هماااتطور کاام ت اااهم را باام  ااااااااااااااا  اام دوخماام بود  و تزااد تزااد 

  ماااب  را برای آزاد تااایااپ می رد  شی باام نشاااااااااااااااااتاام ی تاااییااد 

 ان داد  و گ مم: تک

 

ن امروز  تم همی  ن _آر  بیار ببیزمشون.اگم خوب بودن زتگ مت 

 تردا باهاشون وقت م ا  م هماهزگ می زم. 

 

ایه کم برای آزاد گ ت و م  شیا  کوت  در جوابم چشاااااااااام آرا 

توشااااااامم بود  را ارساااااااا  کرد .شرساااااااید  بود  کم آیا برساااااااا  بم 

چااام کااام آموزشااااااااااااااا اااا  رتمااام اسااااااااااااااااات یاااا تااام.جوا.  زودتر از آت

 اتمصار  را   کشید  روی    م ی گوشر تب  . ت. 
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ون  "اومد .ش  الساااااااااشااااااااام.تا ای  ل صم هم از آموزشااااااااا ا  بت 

 تزد "

 

و یااااک ایموسک هااااایم را جمع کرد   بااااا خواتاااادن شیااااام  لاااا 

ق   قرمز بم خزوان تشاااااااااااا ر برا   ترسااااااااااااماد . ا  موشااااااااااااد 

برسااااااااااااااااا  هرچاام زودتر بااا م اااکاا  تماااس هااا  _ساااااااااااااااااغر یااا 

دیگاااااام ای کاااااام بود_قرار بگااااااذارد تااااااا بمواتم مچ  را هرکس 

 بگت  .دیگر از مزمصر ماتدن خ مم شد  بود . 

 

 در دقیبم ای ب د خاتم تارصی لو اااات داوک  ان اساااام دا 

ردنشاااااااااااااااااااااان آموزااااااااا  را برایم آورد و م  مشااااااااااااااا و  بررش ک

 بم 
گ
 بود تا جاب  کم مم   بود ش  را گر  رسااااااایدی

شاااااااد .بزت 

ی برای ت ر کردن باااام  ااااارهااااایم می رد .ایزط وری زمااااان  مت 

 برسا  و شززان  اری ها   داشمم. 

 

 ۳۸۰#پارت_ 
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قد  بم داخل  اتم کم گذاشمم ساخت از ش  خص گذشمم 

اخمیااااااااار ت س خمیف  از خطر خو  قزو  ای کاااااااام  بود.بک 

ر کرد  بود کشاااااااااید  و ساااااااااپس ت اهم را برای تضاااااااااای  اتم را ش

 شیدا کردن آزاد بم اکراا چرخاتد . 

های دو ت ر  ی گوشااااااااااااااام ی ب ن ا دیدن  کم پشااااااااااااااات یش از مت 

ساااال  نشااا ااامم بود ل  زدی زد  و قد  هایم را بم آن سااامت 

 سوا داد . 

 

 _سال .خییل مزمصر موتدی؟

 

هماتطور کم روی  ااااااااازدیل ا    نشااااااااا ااااااااامم شرساااااااااید  و او با 

 ل  زدی کوچک ش  را بم نشاتم ی م ال ت تکان داد. 
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 . آزاد:تم مزم تاز  رسید  خونز 

 

ت س را    کشید  و ساا هردو دسمم را روی سطح شوشم 

ی س ار  تداد  بود.شرسید :  ن ن قرار داد .هزوز چت   ای مت 

 

ی س ار  تدادی؟ ن  _چت 

 

د پاسخ داد: کم دسا  هماتطور    باال میتک
 را برای ونت 

 

 آزاد:تم مزمصر بود  تو بیای.االن س ار  مید . 

 

و بم سااااامممان کویل ت شاااااید کم ونت  مموجم اشاااااار  ا  شاااااد 

وب  بزمان خوشاااااااااااااامد گ ت و ب د مزوب  کم در 
آمد.با خوشر

ن گذاشاااات.با ت ایه شنااااع  دساااات داشاااات را مباب مان روی مت 

 .  2264



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

ای گیاااایه را اتم اااب کرد  و آزاد م  یاااک تزجاااان چااا٬بااام مزو

سو س ار  داد.   یک تزجان استر

ن ایز م ساااا ار  هایمان  ونت  مجددا مزو را برداشاااات و با گ ی 

ن تا  م گرتت.  خییل زود  ارصن   موشوتد از مت 

 

 ت اهم را بم سما  چرخاتد  و شرسید : 

 

؟  _خ ؟چم ختک

 

 خزدید و یک تای ابروها   را باال اتداخت. 

 

؟چم ختک یا از آزاد:از خود    برسا  چم ختک
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پشاااااااااااااااااات چشااااااااااااااایم برا   تااااز  کرد  و چاااپ چاااپ ت ااااه  

کرد .دوبار  خزدید و ک  دساااات ها   را بم نشاااااتم ت اااا یم 

 گرتت. باال  

 

ش باید  .اگم از خود  میتر آزاد:باشااااااااااااام الز  تو ااااااااااااات اخم ک ن

 بااام  اااارهاااا 
گ
ب م روز م مویل بود.بوشااااااااااااااات  ش  گر  رسااااااااااااااایااادی

مم کاااام بااااایااااد اتجااااامشاااااااااااااااون بود. یل  ااااار خباااا  اتماااااد  داشااااااااااااااا

ش...   میداد .اما اگم از برسا  میتر

 

م   کوتایه میان  را ها   شاااااااکل گرتت.ت یم ا  را از 

ایل کردن بدن  بم سمت ج و دست  زدیل گرتت و با ممم

ن گذاشت و ادامم داد:   ها   را روی مت 

 

ون تزد.خییل درگت   الس  آزاد:امروز ا اااااااااااال از آموزشااااااااااا ا  بت 

السشم کم با ساخت  الس تییل هماهزگ ها  بود.آخرن   
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ون زدن.در تایجم بود.ب د  هم با همدیگم از آموزشااا ا  ب ت 

 باشم. ت ر تمی زم امروز با کیس قرار داشمم 

 

وع بااااام جونااااادن شوسااااااااااااااااااات ل م  ت س خمیف  کشااااااااااااااایاااااد  و شر

 کرد .برای ل صم ای کوتا  ساکت ماتد  و ب د شرسید : 

 

 _با تییل آش   کرد  بود؟

 

 ی تکان داد. جمع کرد و ش ل  ها   را 

 

سااااایدن.اما بم اتداز  ی دیروز  آزاد:خییل  اااااامییم بم تصر تمت 

 هم با همدیگم غرن م تبودن. 

 

ب  "هو " آرا  گ مم ن رصن و بااا شاتگشااااااااااااااامااان لرزاتم روی مت 

 گرتمم. 
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_ا ممااااااال بااااااز  یااااام رایه شیااااادا کرد  کااااام ش تییل رو شااااااااااااااات   

 بمالم.تییل هم کم ساد  و خاشش. 

 

ن در دسااااااااااااا  را ر  از کرد و آه اااااااااااامم دساااااااااااامم را گرتت.با وی مت 

 ل  زد مزربابن ت اهم کرد و گ ت: 

 

_ایزباااادر بز  ت ر ت  .دیر یااااا زود اوتاااااااااااااااااااع رو درساااااااااااااااااات 

 می زیم. 

 

در جوا.  ل  زد کوچش زد  و آه مم شی تکان داد . ش 

ن را درست می ردیم.   با او بود.دیر یا زود همم چت 

 

ن آیه کشید  بم مت 
  و دسمم را از دسا  با تزدیک شدن ونت 

ن قرار میگرتمزد چشم  جدا کرد  و بم تزجان هاب  کم روی مت 
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ن دی سااید آیا بم چت   کم میتر
گری ا میاز دوخمم.در جواب ونت 

دارنم یا تم هردو تشاا ر کردیم و سااپس با رتما  بم توشاایدن 

 توشیدبن هایمان مش و  شدیم. 

 

ز خطر هماتطور کم تزجان را بم ل  هایم چ ااا اتد  بود  و ا

مت ت اهم برای ثاتیم ای ساااااااااااااا٬خو  چای ت س می شااااااااااااااید 

ی کم  ی کم در سااااااااااااااامت دیگر  اتم قرار گرتمم بود و دخت  ن مت 

ن نش مم بو   د کشید  شد. پشت مت 

 

تاااک و تززاااا بود.مبااااب   یاااک تزجاااان چاااای تیم خورد  قرار 

سااااااااااااااایااد کاام مزمصر رسااااااااااااااایاادن کیسااااااااااااااا  داشااااااااااااااااات و باام تصر تمت 

 بم ت 
گ
ی رتش ت گشاااااااد خاک اااااات  ااااار داشاااااات کم  باشااااااد.سااااااونورا

 اله  را روی ش  اتداخمم بود و بم  م   تبرن ا ت اااا  

ی کم توجم مرا ج   کرد   ن  اااااااورت  را شوشااااااااتد  بود.اما چت 

ل اس شوشااااااااااااایدن  و یا تززا بودن  تبود.ب کم گوشر  بود توع

بود کااام میاااان دساااااااااااااااااات هاااا   خودتمااااب  می رد و دوربیا  

 سمت ما نشاتم رتمم بود. 
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اپاچم ید بم ی  ار  ات ار کم دسااااااااااات ا  مرا کم مموجم خود  د

ن آورد و بااا چرخاااتاادن ش  و  شاااااااااااااااااد  باااشاااااااااااااااااد گوشر را پااایی 

ن تزجان چا   تصاهر کرد کم مشااااااااااا و  توشااااااااااایدن ٬برداشااااااااااای 

 است. 

 

ابروهایم بک اخمیار در هم کشااااااید  شاااااادتد.مشااااا و اتم چشاااااام 

هاااایم را تزاااگ تر کرد  و لااا  زنرنزم را بااام دتااادان گرتمم.یاااک 

ی درمورد ای  دخت  مش و  ن  بود.  چت 

 

 آزاد:خزان؟ واست با مزم؟

 

 بگت   و 
شاااااااااااااااایاادن  اااااااااااااااادا   وادار  کرد تااا ت اااهم را از دخت 

اتاادن م  ت ااا  ساااااااااااااااماات او ش بچرخاااتم.همزمااان بااا ش چرخاا

دخت  هم دوبار  بم ساااااااامممان چرخید و زنرچشاااااااایم مشاااااااا و  

 پاییدتمان شد. 
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ن شاااااد  بود  کم یک  اسااااام ای زنر تیم  اساااام ا   دیگر مطمی 

ن ت اهم بم اسااااات.زباتم را ر  وی ل  ها   کشاااااید  و با دوخی 

  و روی دسااااا  قرار داد .از دساااامم را ج و برد٬چزر  ی آزاد

ا بم شاااااااکیل تام  اااااااوس گوشااااااام ی چشااااااام دید  کم دخت  تور 

وع باام خ س  ن گوشر ا  را باام سااااااااااااااامممااان گرتاات و شر دوربی 

ن کرد.درست  دس زد  بود .   گرتی 

 

 آزاد:خزان؟ واست کجاست؟سر شد ؟

 

د  و بک آت م  اخمیار دور اتگشااااااااااااماتم را بک 
ااااااااااار ما دسااااااااااااا  ترا

 ت اهم را از روی دخت  بردار  با  دای آرا  تجوا کرد : 

 

 ار  یواشش ازمون خ س میگت  . _آزاد...ت ر می زم یم ت ر د
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 ۳۸۱#پارت_ 

 

 

ن بم  ابروها   تورا در هم کشااااااااااید  شاااااااااادتد.با ت ایه تامطمی 

  ورتم خت   ماتد و شرسید: 

 

 خ س میگت  ؟کجا؟آزاد:یش دار  ازمون 

 

لااااا  زنرنزم را بااااام دتااااادان گرتمم و باااااا ابروهاااااایم اشااااااااااااااااااااار  ی 

ی کم دخت  پشاااااااااا  نشااااااااا ااااااااامم بود  ن تام  اااااااااوش سااااااااامت مت 

رتمم.با اخیم کم  اال شررتگ تر ج و  می رد خواسااااااات تا ش 

اما شو  از آت م بمواتد ٬بچرخاتد و م اااات  ت اهم را دت ا  کزد

ا م کم تر گردن  را     ذر  ای  رکت دهد ما دسااااااااااا  ر 

د  و تجوا کرد :   از ق ل میان اتگشماتم ترر
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 _ت اه  ت  .تمی وا  ب زمم بز  شک کردیم. 

 

را اکاخت کرد.ت س خمیف  کشاااااااااید و با  بک چون و چرا  رتم

 ت یم زدن بم  زدیل ا  شرسید: 

 

 آزاد:موشزاسو ؟

 

آه ااااااااااامم شی بم نشااااااااااااتم ی م ال ت تکان داد .دخت  هزوز 

 دن ما بود. هم زنرچشیم مش و  پایی

 

ت   اااااااورت  رو یجوراب  م فن 
اااااار _یم دخت  .با  ال  ساااااااونورا

ن تمیموتم خوب ببیزم .اما بم تصر تم یاد کرد  واسااااااااااااااام همی 

تم.  ن  ات ار دار  زاغ سیاهموتو چوب مت 
 کرتدارت باشم.بوشت 

 

 برای ل صم ای کوتا  م   کرد  و ب د ادامم داد : 
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زجوری _شاااااااید  کرتدارتم.تمیدوتم.ساااااااببم داشاااااامم کیساااااا ای

 ت بی ت کزم؟

 

 ل  ها   را جمع کرد و ش  را بم چپ و راست تکان داد. 

 

ایران تاام.ایزجااا  آزاد:خااارز از ایران ساااااااااااااااااابباام داشاااااااااااااااماام.ویل تو 

 م موال مرد  میان ج و. 

 

جوا.  شک و تردید  ن  ت بم دخت  را بوشت  کرد.ا ال بم 

ساااااااااااید کم تمرکز  سااااااااااامت آزاد باشاااااااااااد.در واقع آزاد  تصر تمت 

و نشاااااااا اااااااامم بود بزابرای  ا ااااااااال تمیموان اااااااات او را پشاااااااات بم ا

ببیزد.ات ار بوشت   واس  بم م  بود.سو   ی دوربیا  م  

 بود . 
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 _ت ر می  ن از کرا برسا  باشم؟

 

ب گرتت  ن رصن شرسااااید  و او با شاتگشاااامان  آه اااامم روی مت 

 و پاسخ داد: 

 

 آزاد:ب ید تو ت. 

 

اتگشماتم با خ  اتوت دتدان هایم را روی ی دیگر سایید  و 

ن مشاااااااات کرد .خواساااااااامم از جا برخ ن  و بم سااااااااما  را زنر مت  ت 

 شد. برو  کم آزاد دسمم را گرتت و ماتع برخاسازم 

 

ی؟  آزاد:کجا داری مت 

 

زمزمم وار شرسااااااااااااااید و م  مم ج  و اتدی خ اااااااااااااا ابن ت اه  

 کرد . 
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_دار  مت   ب زمم کیام و واساااااااااااااااام سر اتمااد  دت االمون و دار  

اگم واق ا از سمت برسا  باشم دمار ازمون خ س میگت  .کم 

 از روزاار  درمیار . 

 

 آیه کشید و شی تکان داد. 

 

خزان.درساااااات ت ر ک .    اگم  آزاد:بم خودت م اااااا ط با 

 از کرا برساااااااااا  باشااااااااام گت  اتداخما  االن برامون 
ای  دخت 

ش تو از کرا  ؟بتر
گ
هیا تاااایاااد  ای تااادار .بری بز  سر بش

زت میگم؟میموتم را ت برساااااااااااااااا ؟ت ر می  ن  بیبت رو ب

اا ت زاام.پس  نو بزمون اخت  ن ن یااا ا اااااااااااااااال چت  بزتاام زنر هماام چت 

 آرو  با . 

 

د. ش با او بود.ت اید مثل آن دت م  را ها     اب بودت

ای کم شاااااامار  ی ساااااااغر را شیدا کرد  بود  و مثل ا مش ها با 
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شاااااااااااااااماااااار  ی خود  بااااام او زتاااااگ زد  بود  شاااااااااااااااماااااابزد  خمااااال 

وان اات برگ برتد  ا  باشااد.ت اید می رد .شاااید ای  دخت  میم

 از دسا  میداد . 

 

 چیکار کزم؟
گ
 _میش

 

قزو  ی تیم آیه کشاااااااااااااااید و اتگشااااااااااااااات ها   را کزار تزجان 

خورد  ا  بم ی ادیگر قالب کرد.دقیبم ای سااااااااااااااا وت کرد و 

 ب د گ ت: 

 

آزاد:اگم  دسااااامون درسااااات باشااااام و ای  دخت  واق ا از کرا 

برساااااا  قرار میذار .ما برساااااا  باشااااام پس ا مماال دیر یا زود با 

هم باید مزمصر ای  قرارشاااااااااااون بموتیم.اگم وق   باهمدیگم ن 

نم دیگم بموتیم مچشون  ب د   ارمون آسون موشم.  رو بگت 

 

 ۳۸۲#پارت_ 
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تاتم گ مم:   چزر  ا  را در هم کشید  و م ت 

 

.اوتوقت تک ی  چیم؟ ن  _اومدیم و با همدیگم قرار تذاشی 

 

 و جواب داد: زبان  را روی ل  ها   کشید 

 

ن تو اااااامم اب  کم دار  بزت می م همشااااااون ٬آزاد:مطمی 
ن ای  چت 

ن باری یم مشاااااااااااااات  دس و ا ممال .اما ت ر  تمی زم ای  اولی 

باشااااااااااااام کم ای  دخت  دار  ت بی ت می زم.ا مماال تما  خ س 

ن  سیدن  ار همی   بم دسات مت 
هاب  کم یم زمابن از هر کرنف 

ن باشااااااااااااام کم تو رو دخت  بودن.در واقع ت ر می زم  ار  هم ی 

ت بی  کزم.ی  ن یم ت ر اسااااام دام  کرد  کم تو رو زنر تصر 

 د . بگت  .یم ت ر بز  شو  دا
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وا   ی "شو " بک اخمیاااااار ت زگر م کیم بااااام ذهزم کوبیاااااد.باااااا 

چشااااااام هاب  گرد شاااااااد  اتگشاااااااماتم را مبابل ل  هایم مشااااااات 

 کرد  و گ مم: 

 

د.شااااااای ن ن شو   را مت  د _شااااااااید برساااااااا  داشااااااات درمورد همی 

ن دخت  بودن.   م اک   را ها  همی 

 

 در تایید  رتم شی تکان داد و ادامم داد: 

 

ن هم ه  اااااااااااااااات کاام می م ا ممااال دیر یااا زود باا آزاد:برای همی 

ن االنشااااااااااام هم ت بی  کردن  همدیگم قرار میذارن.ما کم همی 

وع کردیم.یکم دیگم هم  اااااااتک می زیم تا بموتیم  برساااااااا  رو شر

نم.ایزطوری هم  بااااام وقا  باااااا همااااادیگااااام مچشاااااااااااااااون رو  بگت 

میموتیم دست برسا  رو رو کزیم و هم برای اث ات  رتامون 

 م. بم تییل مدر  شیدا کزی
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 التم ت س خمیف  کشاااااااااااااید  و بم  ااااااااااااازدیل ا  ت یم زد .ت ا  

دخت  هزوز هم بااااااام سااااااااااااااامااااااات ماااااااا بود.باااااااا وجود ایز ااااااام دلم 

ن بم سااااااااااااامت او  ن  و با قد  برداشااااااااااااای  می واسااااااااااااات از جا برخت 

روی ش  آوار کزم امااا ترجیح داد  کاام  دتیااای ساااااااااااااااواالتم را 

شوشززاد آزاد را قبو  کزم.چون بزر ا   ش با او بود.ما برای 

اث ات شاااااایاد بودن برسااااااا  بم مدر  تیاز داشااااااایم و ای  دخت  

میموان ت همان مدر  باشد.بزابرای  باید دتدان روی جگر 

 میگذاشمم و س    اتدی  بوری را بم جان می رند . 

 

 _باشم. 

 

دای آرا  زنرلاا  تجوا کرد  و او ل  زااد کوچش زد و  اااااااااااااااا بااا 

ورد  قزو  شی برایم تکااان داد.ت ااایه باام تزجااان هااای تیم خ

ن اتداخت و گ ت:   و چای روی مت 
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آزاد:می وای دیگاااااااام برنم؟بااااااااذار ببیایم ب ااااااااد از ایزجااااااااا هم 

 دت المون میاد یا تم. 

 

جا  "باشاام" ی آرا  زنرل  گ مم و کی م را برداشاامم.او هم از 

ا ب زد شااد و بم ساامت ق اامت دیگری از  اتم قد  برداشاات ت

  ورت  اب را شرداخت کزد. 

 

  بک اخمیار مدا  از گوشاااااااااااام ی چشاااااااااااام ساااااااااااامت ت ا  تزد و 
ن تت 

تات. ااال دیگر ش  را زنر اتااداخمام بود و   نشاااااااااااااااااتام مت 
دخت 

ت ااااااه  را بااااام تزجاااااان خاااااایل چاااااا   دوخمااااام بود.بااااام خیاااااا  

 س  بم ما تو ت. خود  سیع داشت تصاهر کزد کم  وا

 

ن آزاد بزد کی م را روی شاااتم ا  اتداخمم و از پشاات ٬با برگشاای 

ن ب زد شد .دسا   را روی  مر  قرار داد و هردو بم سمت مت 

ن دخت  رد  خروسک  اتم قد  برداشاااااااااااااااایم.هز ا  کم از کزار مت 
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موشدیم سزگی ن ت اه  را بم وتوح روی  ورتم ا  اس 

 می رد . 

 

ون زدیم و  یمااان ساااااااااااااااماات بااا اممااداد دادن قااد  هااااز  اااتاام بت 

ن آتجا پار  شااااااد  بود سااااااوار ٬گوشاااااام ای از خیابان کم ماشاااااای 

وع بم  رکت کردیم. شدیم و با   شخ   تم چزدان زناد شر

ن پشاااااااااات شمان را  ت ا  آزاد بک وق م از آیزم ی ج وی ماشاااااااااای 

  پاااییااد.می واسااااااااااااااااات ببیزااد کاام آیااا دخت  باااز هم ت بی مااان 

 می زد یا تم. 

 

 زم؟ی مون می _دار  ت ب

 

ن بردن ش  پاسخ داد:   شرسید  و او با باال و پایی 

 

 دت المون میان.  .دارنآزاد:سوار یم موتور شد 
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وع بم جوندن شوسااات ل م کرد  و دسااا   بم  اااورتم   التم شر

 ا  شاااااد  باشاااااد ت اه  را بم 
گ
کشاااااید .ات ار کم مموجم  التش

 سممم چرخاتد و با ل  زد کوچش گ ت: 

 

اد دت المون.در هر  ااااااااااااورت کم آخر .بذار بی ا آزاد:تگران ت

 ماجرا قرار  بم دردمون ب ور . 

 

 چرخاتدن چشم هایم گ مم: آیه کشید  و با 

 

 زودتر از را  
گ
_آر .ویل امیاااادوار  ای  آخر ماااااجراب  کاااام میش

 برسم.چون دیگم واق ا دار  خب م رو از دست مید . 
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روبرو  دسااااااااا  را روی ران پایم گذاشاااااااات و با خت   شاااااااادن بم

ی تگ مم.  ن  تزد.م  هم دیگر چت 
و دخت  تااااا زمااااان دیگر  رقن

 ن ادامم داد... رسیدن بم خاتم بم ت بی  کردتما

 

 ۳۸۳#پارت_ 

 

 

ی شد.یط ای   دو روز ب د از ات اقات آن روز بم شخت ستر

دو روز ات ااااااا خاااااا  رت تاااااداد  بود جز ایز ااااام  ااااااال دیگر 

برمیداشاامم یک میدان اامم هر اری کم می رد  و هر قد  کم 

ن بم دست در ت بی م بود.   ت ر دوربی 

 

مشاااا وی از خود  نشااااان برسااااا  یط ای  دو روز هیا رتمار 

تاااداد  بود.بااام هیا دلییل میاااان سااااااااااااااااااخااات هاااای  ااااری ا  از 

ون تزد  بود و هیا قراری باااااا دخت  خکااااااس  آموزشااااااااااااااا اااااا  بت 

تگذاشااامم بود.رابطم ا  با تییل هم دوبار  روبرا  شاااد  بود و 
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ن ٬جم مدر یک  ن بم شااکیل اتمضاااح در  ا  شو  رتی  همم چت 

 بود. 

 

م از چزل و هشاااااااااااااااات ساااااااااااااااااخت  التم و تاامید بود .هر ثاتی

گذشااااااااااااااامم را بم اتمصار درناتت تماس یا شیامش از کرا آزاد 

نشااا ااامم بود  تا بگوند ما برساااا  را با آن دخت  مرموز گرتمم 

دخت   اسااات.اما تم...ات ار کم برساااا  هیا خیایل برای دیدار با 

 تداشت. 

 

بارها بم ش  زد  بود کم ش  را بم خب  بچرخاتم و هماتجا 

 کم پا بم پا ت بی م می رد را بگت   و از وساااااااااط خیاب
ان ما زبن

ن ای  خ س ها چو اااات.کم چرا  ساااام کم هدت  از گرتی  او بتر

ت بی م می زد و چم ارت ایط میان او و برساااااااا  وجود دارد.اما 

ن را خراب کزم خود  را هرباااار باااا ترس ایز ااام م اااادا  همااام چت 

 خب  تگم داشمم بود . 
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ن هاو تایجم ی تما  ای  خب  تگم د ای  بود کم امروز ٬اشاااااااااای 

 
گ
ن نشاا اامم ٬در اوز تاامیدی و  التش در آموزشاا اهم پشاات مت 

ی کم قرار بود برای م ااااااااااااااا  م  بود  و اتمصار رساااااااااااااایدن دخت 

  اری بم آموزش ا  بیاید را می شید . 

 

ن  نخاتم تارصی  یم آت شااااااااااا ااااااااااامم بود و طرا تر پشااااااااااات مت 

د.شاااایدن  ااادای هم زدن   ن نا  را تزد تزد هم مت  چای شااات 

باخ  موشد کم دلم ب واهد با ب زدترن   ادای مم   جی  

ب شااااااااااااااام.چاااپ چاااپ کااام ت ااااه  کرد  ات اااار کااام تزمیاااد باااایاااد 

دساات از  ار  ب شااد.قاشااش را بم آرا  داخل لیوان رها کرد 

 و با ل  زد کوچش گ ت: 

 

  المون خوبم؟ تم بزاور تارصی:خا

 

میدان اامم کم میان سااوایل کم در ذها  داشاات و سااوایل کم 

بان آورد  بود یک دتیا ت اوت وجود داشااات.در  بیبت بم ز 
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ساااااااااااد کم امروز دیگر چم مرگت اسااااااااااات  دل  می واسااااااااااات بتر

؟چرا چزد روز است کم از دتد  ی چپ ب زد موشوی و  دخت 

.امااا در بااا آن ت ااا   التاام ات ساااااااااااااااماات هماام تت  شرتاااب  می  ن

تزایت برای  ااااالح خود  هم کم شااااد  ترجیح داد  بود کم 

 زبان تیاورد.  ای  جمالت را بم

 

  التم آیه کشید  و گ مم: 

 

 .ای  دخت   چرا تمیاد؟_خوبم

 

 ت ایه بم ساخا  اتداخت و جواب داد: 

 

 تارصی:هزوز کم زود  خاتم بزاور جان.خجو  شدیزا. 
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و دسااااااااااا   بم  ااااااااااورتم  بک  و ااااااااااا م چشااااااااااام هایم را چرخاتد 

نشاااااد  بود .تبط آتبدر ذهزم درگت  بود کم کشاااااید .خجو  

  واس شرب  داشمم. تیاز بم یک 

 

بزاتم ای شاااااااااد برای ایز م ٬ب زد شااااااااادن  ااااااااادای زتگ موبای م

ن باا اتکاار  بردار  و ت ااهم را سااااااااااااااامت  دساااااااااااااااات از   زجار رتی 

گوشر بچرخاتم.با دیدن اسااااااااااااام آزاد کم روی  ااااااااااااا  م تب  

ن گوشر . اامم بود تورا د دایر  ی ٬ساات دراز کرد  و با برداشاای 

ن رتگ پاسخ را لمس کرد .   ستک

 

 _الو؟

 

  دای آرام  در ثاتیم ای در گوشم شیچید. 

 

 آزاد:میموبن خودت رو شنااااع برسوبن بم آدرش کم می م؟
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 وجود  بم ی  ار  غرا در اتطراب شد.شرسید : 

 

؟  _سر شد ؟خوبک

 

 جواب داد: 

 

یم برسااااامم.یک ساااااخت شو  آزاد:تگران نشااااو م  خوبم.قضاااا

ون مزم ت بی   کرد .اومد  یام  ااتم از  و آموزشااااااااااااااا ا  زد بت 

 ت ال تززاست اما ت ر کزم مزمصر کیس باشم. 

 

دیگر مزمصر تماتد  بوشااااااااااااااات  از آن ادامم دهد.هیجان زد  از 

 جا برخاسمم و گ مم: 

 

سوتم.   _آدرس رو برا  اس ا  اس ک .زود خود  رو مت 
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ت    را قطع شاااااااااااااااایاادن جوا.  بماااتم  و ب ااد بک آت اام مزمصر 

وع بم جمع و جور کردن کی م کرد .تا رصی مات کرد  و شر

 و مبزوت ت اهم کرد و شرسید: 

 

ند؟  تارصی:خاتم بزاور جاب  مت 

 

کی م را روی دوشاام اتداخمم و ت اهم را بم  اا  م ی گوشر 

دوخمم.آزاد آدرس را برایم ترساااااااااااااااماااد  بود.جااای خییل دوری 

 تبود. 

 

.تمیدوتم ی برمیگرد . د بر  جا_آر  بای  ب 

 

اض ک  رد: مم ج  ابروها   را باال اتداخت و اخت 
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 تارصی:اما خاتم بزاور م ا  م... 

 

هماتطور کم بم سااامت در دتت  میدوند  دسااامم را باالی ش  

 تکان داد  و گ مم: 

 

 _کا    ک .االن  ار مزم تری دار . 

 

از آت م  داب  از باز هم دهان باز کرد تا  رقن بزتد اما شو  

شخت باد دتت  را تر  کرد   زجر  ا  خارز شااااااااااااااود م  بم 

ن دوناادن از پ اام هااا بود .زمااابن برای ت    بود  و در ااا  پااایی 

کردن تداشاااااااااااامم.باید هرچم زودتر خود  را بم آدرش کم آزاد 

ساتد .   برایم ترسماد  بود مت 

 

 ۳۸۴#پارت_ 
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درساااااااااااا  را داد  تبرن ا تیم ساااااااااااااخت ب د بم خیابابن کم آزاد آ

ساااام بود رساااااید .از تاکیساااا شیاد  شاااااد   و بم او زتگ زد  تا بتر

کجا باید ببیزم .در ایل کم  یم آتطرا تر پشااااااااااااااات ترمان 

ماشاااااایا  نشاااااا اااااامم بود برایم بوا زد و دساااااات تکان داد.تورا 

ن سوا داد  و سوار شد .   قد  هایم را بم سمت ماشی 

 

 _سال .کجاست؟

 

ن  رقن کم بم زباتم آمد هم ن سوا  کوتا  بود.از شدت اولی  ی 

زدیل ا  ن بم ت س ت س اتماد  بود .در جوابم بم  اااااااهیجا

ت یم زد و بم ساامت دیگری از خیابان اشااار  کرد.م اات  اشااار  

 شااااااااااااااااابر تالق  کرد کم در آن 
ا  را دت ا  کرد .ت اهم بم  اقن

سااااااااااااااامااات خیااااباااان قرار داد و شزجر  هاااا   سااااااااااااااامااات خیااااباااان 

ی ن یش از شزجر  ها نشااااااا ااااااامم کزار ٬بودتد.و برساااااااا  پشااااااات مت 

 بود. 
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 .تمیدوتم با آزاد:تیم سااااااخ   موشااااام اوتجا نشااااا ااااامم و مزمصر 

 تییل قرار دار  یا کس دیگم ای. 

 

هماتطور کم ت ا  خت   ا  را بم شزجر  ی  اقن شاااااااااااااااای دوخمم 

 بود  شی بم نشاتم ی م ال ت تکان داد  و گ مم: 

 

زتگ زد .شو  _تم با تییل قرار تدار .تو را  کم بود  بم تییل 

 مزیزم. 

 

 ت اهم را بم سما  چرخاتد  و ادامم داد : 

 

دخت   هم ت بی م ت رد.مطمازم اوبن کم برسااااااااا   _در تاااااااام 

ن دخت   ست.   مزمصرشم همی 
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ت س خمیف  کشااااااااااااید و ای  بار هردو ت اهمان را ساااااااااااامت  اقن 

شاااااااااااای چرخاتدیم.برای دقایف  هماتجا نشااااااااااا اااااااااااایم و اتمصار 

سااااااااااا  از را  برسااااااااااد.هرچبدر کم کشاااااااااایدیم تا مزمان مرموز بر 

ی میگذشت تاامیدی ما هم شدیدتر م  وشد. زمان بوشت 

 

 مبابل 
گ
شاتجا  پس از گذشاااااات چزد دقیبم تاکیساااااا زرد رتش

ن  ی با شوشاایساار آشااازا از ماشاای   اقن شاااای مموق  شاااد و دخت 

ی رتگ بم ت  داشت  ت گشاد خاک ت  شیاد  شد.یک سونورر

اخمم .همان کم  اله  را روی ش  اتداخمم بود.موشاااااااااااااااز

 دخت  خکاس بود. 

 

 _خودشم.آزاد خودشم. 

 

شاااااادت هیجان می رزند گ مم و آزاد در تایید با  ااااااداب  کم از 

 رتم ش  را تکااان داد.دخت  در  اااقن شااااااااااااااااای را باااز کرد و باا 

ن بم ساااااااااال   اتم ی کم ٬قد  گذاشااااااااای  ن م ااااااااامبیما بم سااااااااامت مت 

 .  2294



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

برسااااااا  پشااااااا  نشاااااا اااااامم بود قد  برداشاااااات و روی  اااااازدیل 

 ت. مباب   نش 

 

ن و  تورا  ااااا  م گوشر ا  را روشااااا  کرد  و با باز کردن دوربی 

بر در بر چزدی  و ٬داشااااااااااااااما  بم ساااااااااااااامت شزجر  ی  اتمتگم 

ن آورد  و ت اهم را  چزد خ س اتداخمم و سپس گوشر را پایی 

 بم مزصر  ی مباب مان دوخمم. 

 

ساااااااااایدتد.ات ار کم مشاااااااااا و   هردو  التم و خ اااااااااا ک بم تصر مت 

ا شان را تکان میدادتد و اتگشت ب   باشزد مدا  دست ه

 ی دیگر میگرتمزد.  اشار  اشان را بم نشاتم اتزا  سمت

 

؟ ن  _دارن ب   می ین

 

شرسااااااااید  و آزاد هماتطور کم ت اه  را بم شزجر   اتم دوخمم 

 بود جواب داد: 
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س .   آزاد:آر .خییل خ  ک بم تصر مت 

 

ون کشاااااااااااااااید و سااااااااااااااامت   ایا ار گوشر ا  را از جی   بت 
دخت 

 را از دساااااااا  قاشید و بک م طیل برساااااااا   
گرتت.برساااااااا  گوشر

ا  اااااش تم ق  م توند میداد کم ردن  شااااد. مشاااا و  چک ک

مشااااااااااااا و  چک کردن تما  خ س هاب  بود کم دخت  یط ای  

 دو روز از م  و آزاد گرتمم بود. 

 

ن گوشر ا  را بااااااال گرتمم و چزاااااد خ س دیگر  مجاااااددا دوربی 

ن ازشااااان اتداخمم.می واسااامم تا جاب  کم مم    بود با اتداخی 

 ای  خ س ها خ یم برسا  مدر  جمع کزم. 

 

شاااااااان دقایف  دیگر کو  کشاااااااید.شاتجا  ب د از چزد مکالمم 

دقیبم ات ار کم ب یشاااان تما  شاااد  باشاااد برساااا  گوشر را بم 

ن ب زد شااد.باز هم اتگشاات اشااار    پس داد و از پشاات مت 
دخت 
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ی گ ت و ب د پالمو  ن  گرتت و چت 
ی  را ا  را بم ساامت دخت 

برداشاااااااااااات و با قد  هاب  ب زد بم ساااااااااااامت خروسک  اتم بم را  

 . اتماد 

 

ون زدن  از  اتم م  و آزاد هردو شهایمان را بم سمت ٬با بت 

ن خم کردیم تا م ادا مموجم  ضورمان شود.خوش  ماتم  پایی 

ن آشااااااااازای آزاد کم  آتبدری  التم بود کم  واسااااااااا  بم ماشااااااااای 

.بم سااااااااااااااامت سااااااااااااااامت دیگر خیابان پار  شاااااااااااااااد  بود ت اشاااااااااااااااد 

ماشاااااااااایا  قد  برداشااااااااات و ل صم ای ب د  سااااااااااوار شاااااااااد و با 

 سا  آور خیابان را تر  کرد. شخ   ش 

 

ن شاااااااااااااد  ش  را باال گرتمم و دوبار   زمابن کم از رتما  مطمی 

ن   هزوز هم پشااااااااااااااات مت 
بم شزجر   اقن شاااااااااااااااای ت ا  کرد .دخت 

 نش مم بود و با آرام  مش و  توشیدن چا   بود. 
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ایز تدان ااااااامم.باید از ت  ل و  ااااااابوری را جدیگر بوشااااااات  از آن 

ا برسااااااااااا  ش در   آورد .ای  بود  ار ای  دخت  و رابطم ا  ب

ن را باااز کرد  و  ی بگونم در ماااشااااااااااااااای  ن کاام بک آت ااام باام آزاد چت 

 خجوالتم شیاد  شد  و م ت   اتم را در شو  گرتمم. 

تورا در ساااااااااااااااماات خود  را هم باااز کرد و بااا شیاااد  شاااااااااااااااادن از 

ن قد  هایم  را دت ا  کرد و شرسید:  ماشی 

 

ی؟  آزاد:خزان...خزان داری کجا مت 

 

همااااتطور کااام باااا قاااد  هااااب  توق  تااااپاااذیر خرض خیااااباااان را 

 پشت ش میگذاشمم جواب داد : 

 

 _مت    بیبت رو ب زمم. 
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با رساااااایدن قد  هایم بم ساااااامت دیگر خیابان برای ل صم ای 

دخت  را  ا  ماد  تا ت یس تاز  کزم. اال دیگر بزت  میموان مم

یه با ببیزم اما او هزوز مموجم  ضاااااااور  نشاااااااد  بود.ت ا  کوتا

آزاد کم  اال کزار  ا  اااااااااااااااماد  بود رد و بد  کرد  و ب د قد  

هایم را بم سااااااااااااااامت  اتم اممداد داد  و با هل دادن در چوبک 

 قد  بم سال   اتم گذاشمم. ٬تیمم باز بم سمت داخل

 

شاااااااااااا و  توشاااااااااااایدن دخت   ماکان ش  را زنر اتداخمم بود و م

م ر بدتم مشاااااااااااااااات کرد  و بچا   بود.اتگشاااااااااااااااات هایم را کزا

ی کم پشااااا  نشاااا اااامم بود قد  برداشاااامم و ل صم  ن ساااامت مت 

ن روی  اازدیل مباب   ت اهم را بم  اورت  ای ب د با نشا ای 

ن گ مم:   مم ت   دوخمم و با ل  زدی تم  رآمت 

 

 _سال . 

 

 ۳۸۵#پارت_ 
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   را مااات و مبزوت باام  اااااااااااااااورتم خت   شااااااااااااااااد و تزجااان چااا

ن گذاشااااات.ترساااااید  بود.رتگ  جوری شرند  بود  آه ااااامم پایی 

برای یک ل صم ترسااااید  کم ت زد یک وقت پس بی مد و  کم

 اااااار دسااااااااااااااامماااااان بااااادهاااااد.چشااااااااااااااامااااان  شر از تاااااابااااااوری و ترس 

بودتااد. ااامال مشااااااااااااااا   و آشاااااااااااااااکااار بود کاام اتمصااار دیاادتم را 

 تداشت. 

 

ی کم روی ل  هایم  ن با همان ل  زد م اازویع و تم اا ر آمت 

 بدتم را اتدی ج وتر کشید  و گ مم:  بود 

 

 اب سالمم رو بدی؟_سال  کرد .تمی وای جو 

 

ن  بزاا دهان  را م کم ترو خورد و س  ک ا وی  باال و پایی 

ی بگوند برای ل صاب  کوالبن تر با ت ایه  ن رتت.بک آت م چت 
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ترسااید  بم چشااماتم خت   ماتد و ب د در یک چشاام بزم زدن 

و شاسااااایمم بم سااااامت در خروسک  از جا ب زد شاااااد و هراساااااان

  اتم دوند. 

 

شی تکان داد .    از جا ب زد نشااااااااااااد   بک اخمیار خزدید  و 

کم ت بی   کزم.میدان اااامم کم آزاد مبابل در ا  ااااماد  بود و 

 مات   موشد. 

ت س خمیف  کشااااااااااااااایااااد  و آه اااااااااااااااماااام ش  را باااام ساااااااااااااااماااات در 

د  قاااماات ب زااد آزاد  ن چرخاااتااد .هماااتطور کاام  اادسااااااااااااااا  را مت 

ر را شر کرد  بود و بااااام دخت  اجااااااز  ترار کردن چزاااااارچوب د

 تمیداد. 

 

ن جا گذاشااااااااااامم بود را برداشااااااااااامم و کولم  ی کوچش کم روی مت 

قد  های آرامم را سمت ٬سپس با ب زد شدن از روی  زدیل

ی کاام  اااال ت ااا  تگران  را ماادا   در ساااااااااااااااوا داد .کزااار دخت 
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ن کولم ا  ب م میان م  و آزاد میچرخاتد ا  اااااااااااااااماد  و با گرتی 

 سما  گ مم: 

 

 _کولم ت رو یادت رتت. 

 

کشااااااید و کولم را شنااااع از دساااااامم قاشید و ابروها   را در هم  

ت ت سااا زم ا  چ ااا اتد.ت اه  را یک بار دیگر میان م  و 

آزاد چرخاتد و ب د با  ااااااااااااداب  لرزان کم با ل   ک  کار  در 

 تضاد بود شرسید: 

 

  ال؟_شما دوتا واسم سر اتمادید دت ا  م ؟ی ه اید ا

 

ر  اااادا   را در  مت  از یک ثاتیم شاااازاخمم.خود  بود.ساااااغ

بود.همان ساغری کم ق ال چزد بار  دا   را از پشت ت    

 شاید  بود .با ل  زدی م  ن دار ت اه  کرد  و گ مم: 
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_کم ما رو تموشاااااااااااازاش و تمیدوبن چرا دت المیم آر ؟پس چرا 

؟  وق   م  رو دیدی در رت  

 

کشااااااااید و   خشااااااااک و تر  خورد  ا  زبان  را روی ل  های

 جواب داد: 

 

 شد  یزو.  ساغر:چمیدوتم.هو 

 

یاااااک تاااااای ابروهاااااایم را بااااااال اتاااااداخمم و ایا اااااار بااااام آزاد ت اااااا  

نان  اتم هم ساااامت ما  کرد . اال دیگر ت ا  خد  ای از مشاااات 

ی آتجاااا  ساااااااااااااااااام ت ر چرخیاااد  بود.ا ممااااال اگر مااادت بوشااااااااااااااات 

بود کم آزاد ش  میماتدیم برایمان دردش ایجاد موشاااااااد.ای  

ابروها   بم م  را اتدی روی شااااااااااااتم کج کرد و با اشاااااااااااار  ی 

نم.  ون بتک  تزماتد کم باید ساغر را همرا  خودمان از  اتم بت 
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در جوا.  شی بم نشاتم ی تایید تکان داد  و بازوی ساغر 

را گرتمم.چزر  در هم کشااااااااااااااایاااد و تال  کرد تاااا باااازوی  را از 

ون ب شااااااااااد.اما  با تشااااااااااار تم چزدان آرا  کم بم اتگشااااااااااماتم بت 

رد  تاااا دسااااااااااااااااات از تبال کردن باااازوی  وارد کرد  مجبور  ک

 بردارد.ت ا  خ  ک ا  را بم چشمان  دوخمم و گ مم: 

 

ن االن مثاااال یاااام  ن بزاااات سر می م.همی  _خوب گو  ک  ببی 

.وگرتم زتگ  بن ن ون مت   خوب را  می    و با ما از  اتم بت 
دخت 

تم بم پ وس تا اوتا بیان  ن و بم خدممت برس .خودتم خوب مت 

 ا اااااااااااااااال برات خوب میاادوبن کاام اگاام دساااااااااااااااات پ و ااااااااااااااااا بی    

تموشاااااااااااااااام.پس بام ت  مام هر اری کام م  بزات می م رو اتجا  

 بدی. 

 

چشاامان تت   ا  بم ی  ار  شر از ترس شاادتد.تزد تزد ش  را 

 بم نشاتم ی تزمیدن  را هایم تکان داد و گ ت: 
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تزتیااد.هر اااری کاام ساااااااااااااااااغر:پ وس تاام.توروخاادا باام پ وس زتااگ 

  . بگید رو اتجا  مید

 

با تشاااااااااااااار دادن بازوی  بم سااااااااااااامت  ت س خمیف  کشاااااااااااااید  و 

خروسک  اتم هدایا  کرد .آزاد تورا از مبابل در کزار رتت 

و اجاز  داد تا از  اتم خارز شونم.بک آت م بازوی  را رها کزم 

یاااا     برای ثااااتیااام ای بااام او تر ااااااااااااااااات ترار بااادهم از خرض 

ن آزاد قد  برداشااایم.با خیابان خبور   کردیم و بم ساامت ماشاای 

ن در خب  را باز کرد  و مزمصر ماتد  تا رسااااااااااااااایدن بم ماشااااااااااااااا ی 

ساااوار شاااود و ب د خود  هم ساااوار شاااد .آزاد هم تورا ساااوار 

ن شااااد و با زدن ق ل ها هر را  تراری کم وجود داشاااات ٬ماشاااای 

 را سد کرد. 

 

بچم ترساااید  خود  را بم در چ ااا اتد   سااااغر مثل یک دخت 

ود و کولاام ی کوچ   را م کم ب اال گرتماام بود. اااال دیگر ب

تاااااااااااااااوح میموان ااااااااااااااامم  اااااااااااااااورت  را ببیزم.چزر  ای رتگ بم و 

 بک  ا  و گود ٬شرند 
ل  هاب  کبود و تر  خورد  و چشمابن
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رتمم داشااااااااااااااات.تما  ل اس ها   بوی سااااااااااااااای ار میدادتد و بم 

ی مصا می رد.  ن  ا مما  زناد چت 

 

شر از الممااس و خواه  بام  ت ااا  خت   ا  را کاام دیااد چزر  ای

 گرتت و گ ت: خود   

 

 ساغر:خزان خاتم توروخدا بذارند م  بر . 

 

 ابروهایم را باال اتداخمم و با شوزخزد ت اه  کرد . 

 

.تا چزد دقیبم شو   _خزان خاتم؟پس اساااااااامم رو هم میدوبن

 .  کم مزو تموشزاخ  

 

ات ار کم تاز  مموجم ااقن کم داد  بود شاااااااد  باشاااااااد گوشااااااام ی 

را برای ها   را ااز گرتت و ش  را زنر اتداخت.ت اهم ل  
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ل صم ای کوتا  بم سااامت آزاد کم پشااات ترمان نشااا ااامم بود 

 چرخاتد  و سپس با دراز کردن دسمم بم سمت ساغر گ مم: 

 

 _گوشوت رو بد  بزم. 

 

ش  را باال گرتت و مم ج  ت اهم کرد.تورا چزر  ا  را در 

 زد : هم کشید  و با ل  ن جدی تر تزی  

 

 . _زود با 

 

تایید تکان داد و ب د گوشر را از آه ااااااااامم شی بم نشااااااااااتم ی 

ون کشید ت  بت  ق ل    م ا  را باز کرد و ٬جی  سونورر

 بم م  ت ون   داد. 

 

 ۳۸۶#پارت_ 
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گوشر را مبابل  اااااااورتم تگم داشااااااامم و م ااااااامبیما وارد االری 

ی کم دید  بم م زای واقیع   مم برا  ن خ س ها شااد  اما چت 

ب  کم در روزها از ش  شراتد.االری گوشر شر بود از خ س ها

و ساااااخات م م   از م  گرتمم شااااد  بودتد.آن هم تم تبط 

 ب کم برای چزدی  و چزد ما . ٬برای یک روز و دو روز

 

مات و مبزوت ش  را باال گرتمم و    م ی گوشر را سمت 

 آزاد چرخاتد .با ابروهاب  در هم کشااااااااید  گوشر را از دساااااااامم

ن کردن  اااااااااااا  م ک وع بم باال و پایی  رد.مشاااااااااااا   گرتت و شر

بود کم او هم بم اتداز  ی م  از دیدن خ س ها شااوکم شااد  

بود.شاتجا  پس از دقیبم ای ت ا  کردن بم خ س ها ش  

ن بم  ااااااااااااااورت تگران ساااااااااااااااغر  ن و با چشاااااااااااااام دوخی  را باال گرتی 

 شرسید: 
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؟چزاااد وقمااام  آزاد:برای سر ای  همااام خ س از خزان اتاااداخ  

؟  کم ت بی   می  ن

 

 م مم اتم تالید: با ل  ن 

 

 ساغر:آقا توروخدا... 

 

د یا خ ااااااااااااا اتی   از  بک آت م  ااااااااااااادا   را برای سااااااااااااااغر باال بتک

خود  نشااااااااان دهد کم باخ  ترساااااااایدن  شااااااااود سااااااااوال  را 

 ت رار کرد: 

 

آزاد:جواب مزو بااد  لط ااا.شرسااااااااااااااایااد  چرا ای  هماام خ س از 

؟  خزان گرت  
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ن  وع بم جوندنمضطرباتم ش  را پایی   شوست اتداخت و شر

ن هاام  اارا  ساااااااااااااااایااااااااد.باارای هااماای 
لاا اا  کاارد.از باارسااااااااااااااااااااااا  ماایاات 

د. التم آیه کشید  و گ مم:  ن  تمت 

 

ن ایاا  مااردی کاااااااام چاازااااااااد دقاایااباااااااام شااواا  باااااااااهااااااااا  قاارار  _بااباای 

؟٬برسا  رو می م٬داش     زن دار  میدوبن

 

در جوابم آه ااااااااااامم شی بم نشااااااااااااتم ی مث ت تکان داد و م  

 ادامم داد : 

 

خوت کشمم ست بازنش مم ی  ار د  ی یم قا ن _زنشم دخت 

کااااام اگااااام تبط از وجود تو و رابطااااام ت باااااا برساااااااااااااااااااا  بو بتک  

اتاااداخمزااات پشاااااااااااااااااات می ااام هاااای زتااادان برا   اااار یااام دقیبااام 

 ست.می وای بی    زتدان؟
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د را شررتگ  ن وا   ی "زتدان" ترش کم در چشم ها   موز مت 

تر کرد.با چشاااام هاب  گرد شااااد  و مضااااطرب بم  ااااورتم خت   

 شد و گ ت: 

 

طم ای؟م  ا اااااااااااااال با ای  مرتی م برساااااااااااااا  سااااااااااااااغر:بابا چم راب

رابطم ای تدار .تبط  ارهاب  کم از  می واد رو برا  اتجا  

 . ن  مید  و در ق ال  از  شو  میگت   چون شو  الزمم.همی 

 

برای ل صم ای کوتا  م   کرد و ب د دساااااااااااااااا  را روی ما 

 دسمم گذاشت و ادامم داد: 

 

د.م  یاام دردش تزاادازنااتوروخاادا مزو تو سااااااااااااااااااغر:خزان خاااتم 

برادر کوچیک مرنو دار  کم باید باال ش  باشااااااااااااااام.جز م  

 کیس رو تدار . 
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ون کشااید  و با ابروهاب  گر  شااد   دساامم را از زنر دسااا  بت 

 گ مم: 

 

 پس درست و   ابک جواب 
_اگم تمی وای تو دردش بی   

مم مزو مزو بد .چرا اتمادی دت ا  م ؟برساااا  چرا ازت خواسااا

؟و ا اااااااااااااااال هم  سااااااااااااااایع ت   دروغ ت وناااااال م  ت بیاااااا  ک ن

بدی.چون شااکایت کردن ازت و ت ونل دادتت بم پ و ااا برا  

  ار یم دقیبم ست

 

 التم آیه کشااااااااااااااید و چشاااااااااااااام ها   را چرخاتد شو  از آت م 

دقیبم ای سااااا وت کزد و ب د ات ار کم ت ااااا یم شاااااد  باشاااااد با 

 ل  ن تالم ماتزد بگوند: 

 

ن  با ای  آد  ی  ن  سااااااااااااغر:چزد ما  شو  برساااااااااااا  بک همم همی 

ن آشااااااااااازا شاااااااااااد .تاز  از  ار  اخراز شاااااااااااد  بود  و دت ا   ار  چت 

بود .اون موقع هم آموزشاااااا ا  موساااااایف  کم برسااااااا  تو   ار 
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.مزم آگزوشااااااااااااااون رو دید  و یم روز می رد دت ا  مایساااااااااااااار بود 

رتمم اوتجاااا برای ایز ااام تر  شر کزم.اماااا خااا  از اوتجااااب  کااام 

ن   اهشااااااااون تمی ورد بزم  ار سااااااااو اااااااام بم آموزشاااااااا تدادن.گ ی 

سااااببم خوبک تداری وتااا یمت درساات تو اات و ای  چرت و 

 شرتا.هموتجا ای  مرتی م برسا  رو دید . 

 

مزو کشااااااااید یم گوشاااااااام و بزم شوشااااااااززاد  ار داد.او  ت ر کرد  

می واد  ارمو  ل کزم کم تو آموزشااااا ا  مشااااا و   ار شااااام.اما 

ت می واد در ق ااااا  گ اااات یاااام  ااااار دیگاااام برا  شاغ دار .گ اااا

کم هر ما  بزم مید  یم ت ر رو ساااااااااایم بم ساااااااااایم ت بی  شویل  

 کزم و از  خ س بگت  .ی  ن شما رو. 

 

 ثاتیم ای س وت کرد و ب د م مم اتم ادامم داد: 

 

ساااااااااااااااااغر:ب اادا باااور کزیااد م  تمیاادون ااااااااااااااامم هاادت  چیاام امااا 

بدجوری بم شو  تیاز داشااااااااامم.باید خرز خود  و داداشااااااااام رو 
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شویل کم شوشااااااززاد میداد د زتدگیموتو میچرخوتد . میداد .بای

 هم م     یم تبود. 

 

 زباتم را روی ل  هایم کشید  و شرسید : 

 

؟  _بزت تگ ت برای سر می واد مزو ت بی  ک ن

 

ت ااااه  را میاااان م  و آزاد چرخااااتاااد و شی بااام نشااااااااااااااااااتااام ی 

 م ال ت تکان داد. 

 

سااااااااااااغر:تگ ت.م  خییل ساااااااااااوا  جوا.  کرد  اما بزم گ ت 

سم و تبط ت  باید  ار رو برا  اتجا  بد  و شو  اید سوایل بتر

ای  تبود  کاااااااام ب وا  ت ر کزم.قبو   رو بگت  .مزم تو شر

 کرد . 
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 بم جای م  ایا ار آزاد بود کم سوا  شرسید. 

 

 آزاد:ب د ؟

 

ساااغر در جواب ت س خمیش و لرزابن کشااید و گوتم ها   را 

 لمس کرد. 

 

ن خکاااااش و  یاااام گوشر خوب برا  ساااااااااااااااااااغر:ب ااااد  یاااام دوربی 

آدرس خوتااام و آموزشااااااااااااااا اااا  خزان خااااتم رو بزم داد و خرناااد. 

گ ا  کم باید از  بح تا ش  چزارچشیم بپام  و هر اری 

 می زم و هرجاب  کم مت   ت بی   کزم و از  خ س بگت  . 

 

 ۳۸۷#پارت_ 
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 دا    یم مضطرب تر شد.دست از لمس کردن  ورت  

 ادامم داد: برداشت و با مشت کردن اتگشت ها   

 

ساغر:اوایل ت ر می رد  شاید دوست دخت   یا زن  باشر 

کاام می واد شززااابن ت بی ات کزم.گ مم شااااااااااااااااایااد از ای  مردای 

ن و شاااااااااااااااکاااکاام کاام می واد باادوتاام زن  کجااا مت   و چیکاار  باادبی 

می زم.اما یم مدت کم گذشاااااااااااااااات تزمید  کرا خود  زن 

ی کاااااااام مااا  دار  تااا ااابااایااا ااا  مااایااا ااازااام در واقاااع  دار  و دخااات 

 هرزنشم. خوا

ن موتااااااااااوع هم ب دا خییل سااااااااااوا  جوا.  کرد  اما ش ه می 

 بزم تداد.تبط گ ت شولم رو بگت   و 
جواب درساااااات درموبن

  ار  رو اتجا  بد . 

 

 ابروهایم را در هم کشید  و با تردید شرسید : 
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؟ی  ن چزااااد وقمااام کااام  _چزااااد وقمااام داری مزو ت بیااا  می  ن

؟  برسا  ازت خواسمم مزو ت بی  ک ن

 

ن شی تکان داد.  مع کرد   را جل  ها   و تامطمی 

 

ساااااااااااااااااااغر:دقیش تمیااادوتم.اماااا مطمازم کااام بوشااااااااااااااات  از شااااااااااااااا  

 ماهم. دودا از اوایل تا. مون.شاید  یکم زودتر. 

 

ن ت یاام زد  و باام آزاد خت    هاااز و واز باام  ااااااااااااااازاادیل ماااشااااااااااااااای 

 شد .بوشت  از ش  ما ؟چطور مم   بود؟

زر  در هم ات ار کم اتکار  را از چشااااااام هایم خواتد  باشاااااااد چ

 ید و شرسید: کش

 

ن بار ی برسا  رو دیدی؟  آزاد:اولی 
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بک آت م قدرت باز و . اااااامم کردن پ   هایم را داشاااااامم باشاااااام 

 تاباوراتم تجوا کرد : 

 

 _ش  خبدشون.تبرن ا سم ما  شو . 

 

 التم دساا   بم تم ریشاا  کشااید و شی تکان داد. اال دیگر 

 هردونمان داشایم بم یک موتوع ت ر می ردیم. 

 

برسا  تو رو از ق ِل خبدشون موشزاخمم.مطما ن  آزاد:ظاهرا 

 ق ل از اون ش  همدیگم رو جاب  تدید  بودید؟

 

ن برد  و  باااا اکمیزاااان شی بااام نشاااااااااااااااااااتااام ی تااااییاااد بااااال و پاااایی 

 قاک اتم جواب داد : 
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ن بار بم  _م  ومم کم مطمازم.ا ااال ما همون شاا  برای اولی 

 م...  زممهمدیگم م رقن شدیم.تمی زمم چطور 

 

و ب د ات ار کم خود  بم جواب ساااااااااوا  هایم رساااااااااید  باشااااااااام 

جم م ا  را تاتما  رها کرد  و با زهرخزدی کم بک اخمیار روی 

ل  هایم تب  . امم بود بم چشام های آزاد خت   شد . ش 

ن باری بود کم برسااا  را  با او بود.آن شاا  شاااید برای م  اولی 

 ن مرا شزاخمم بود. آ از اما یبیزا برسا  خییل شو  تر ٬میدید 

 

کیساااااا ٬آزاد:خ س هاب  یم مدت برای خزان ارسااااااا  موشاااااادن

ت    هااای وقاات و بک ٬کاام یواشاااااااااااااااش وارد خوتاام   موشااااااااااااااااد

 وقت...همشون  ار تو بودن؟

 

سااوا  آزاد ساااغر را کم تا آن ل صم ساااکت نشاا اامم بود و بم 

د  بود وادار کرد تا بم خود   مکالمم ی ما دو ت ر گو  سااااتر
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ت او ش بچرخاتد.ل  های خشاااااا   را برای ساااااامم بیاید و ب

ن بار با زبان تر کرد و گ ت:   چزدمی 

 

سااااااااغر:خ  اااااااا  ار م  بودن.دزدی وارد شااااااادن ها هم  ار م  

.یم مدت   ید خوتم رو داد  بود دساااااامم و از  خواساااااامم بودن

بود دزدی وارد خوتااام شااااااااااااااام تاااا یااام  ااااراب  ب زم.تبط یش دو 

 . تتگر بار.ویل ب د    یدها رو از   

 

 التم و ترسااااااااااااید  از ت ر ایز م برسااااااااااااا  چطور و از چم زمابن 

  ید خاتم ا  را بم دساااااااااااااات آورد  بود و خرساااااااااااااازد از ایز م بم 

موقع ق اااال هااااا را خوض کرد  بود  دساااااااااااااااااات هااااای لرزاتم را 

 مشت کرد  و شرسید : 

 

 _تماس ها؟

 

ن باال اتداخت.   تورا در جوابم شاتم ای بم نشاتم ی تدان ی 
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   هیچوقت بزمون زتگ تزد . .متمساغر:تمیدو 

 

بم ت ر ترو رتمم.پس تماس ها  ار خود برسااااااااا  بودتد.تماس 

وع شد  بودتد.اما  هاب  کم درست از ش  خبد  با تییل شر

اگر او از خییل ق ل تر مرا   شااااااازاخت پس چرا مزمصر ماتد  

وع کزد؟چم مزطف  پشت  بود تا تماس ها را از شا  خبد شر

جود داشااااااااااااااااات کااام م  قاااادر بااام و  رد رتماااارهاااای خجیااا  ای  م

 تزمیدن  تبود ؟

 

 ت اهم را مجددا بم  ورت ساغر داد  و شرسید : 

 

_قضااااااااااااااایم ی تمااس هاای ب زمون چیام؟اگام رابطام ای ب زمون 

 تو ت پس چرا مدا  با همدیگم در تماسید؟

 

 .  2321



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

  التم از سوا  هایم آیه کشید و چشم ها   را چرخاتد. 

 

ن خ س ها  د  تا یم   بزساااااااااااغر:هرروز ب د از گرتی  ن زتگ مت 

جاب  قرار بذارنم و خ س ها رو بز  نشااااااااون بد .هیچوقت 

سید کم یم  تمیذاشت خ س ها رو بم وات اپ  ب رسمم.میت 

وقت زن  ببیزم و برا  دردش شااااااااااااااام.برای همیزم تبرن ا هر 

شاااااا  یا تزایما دو شاااااا  درمیون  ضااااااوری قرار میذاشااااااایم تا 

 خ  ا رو نشون  بد . 

 

بااام دتااادان گرتمم و بااام آزاد ت اااا   را  ل مباااا تردیاااد گوشاااااااااااااااااام ی 

کرد .سااااوا  هاب  کم پاسااااا شااااان دسااااات سااااااغر بود دیگر بم 

پایان رساااااااید  بودتد اما  اال ذهزم شر شاااااااد  بود از م ماهاب  

 کم هیچ یس جز برسا  تمیموان ت برایم   شان کزد. 
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سااااااااااغر ات ار کم تزمید  باشاااااااااد دیگر ساااااااااوایل برای شرسااااااااایدن 

بید و با  اااااااااااادای آرا  چ اااااااااااا ساااااااااااا توجود تدارد کولم   را 

 گ ت: 

 

ن رو بزمون  سااااااااااااغر:خاتم م  دیگم میموتم بر ؟ب دا همم چت 

 گ مم. 

 

ت اهم را بم ساااااااااااااااما  چرخاتد  و ابروهایم را بم نشااااااااااااااااتم ی 

 م ال ت برا   باال اتداخمم. 

 

 _هزوز یم  ار دیگم هم ه ت کم باید برا  اتجا  بدی. 

 

 د: تگران و مضطرب بزاق  را ترو خورد و شرسی

 

 ساغر:چم  اری؟
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 موبای   را بم سما  گرتمم و جواب داد : 

 

روبروی خواهر  کااااام ٬_باااااایاااااد تردا بیاااااای جااااااب  کااااام م  می م

اب  کم امروز برای ما 
ن موشااااااااااااام زن برساااااااااااااا  .شااااااااااااای ن و تما  چت 

 .  ت رن  کردی رو برای اوتم ت رن  ک ن

 

 ۳۸۸#پارت_ 

 

 

چشااام ها   در ثاتیم ای از ترت و شااات گشااااد شااادتد.تورا 

م نشااااااااااااااتم ی م ال ت تکان داد و با  اااااااااااااداب  لرزان ا ب  ر ش 

 گ ت: 
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سااااغر:م ...م  تمیموتم خزان خاتم.ب دا تمیموتم.اگم ایزکار 

 رو ب زم برسا  مزو می شم. 

 

 بک اخمیار بم خزد  اتماد  و چشم هایم را گرد کرد . 

 

 _برسا  می شات؟هیا غ   تمیموتم ب زم. 

 

 مصاتم ت رار کرد: 

 

  اما م  توی ای  شااما خوب نشاازاسااید ساااغر:میموتم.شاااید 

چزد ما  شااااازاخمم .ای  آد  دیووتم تر و خطرتا  تر از ای  

  رتاست. 

 

 ایا ار آزاد بود کم بم جای م  جوا.  را داد. 
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.اگم  اری کم ما بزت میگیم آزاد:تیازی تو ااااااااااااااات تگران باشر 

رو اتجااااااااا  باااااااادیم خودمون مراقبایم و  واسااااااااااااااامون بزاااااااات 

 وس ت ون ت مجبور موشاایم بم پدر غت  ای   ااورت ه اات. 

 بدیم.خودتم خوب میدوبن جر   یم مرت   نشدی. 

 

سااااغر  التم از دو رایه کم در  گت  اتماد  بود چشااام ها   

را . اااااااات و دساااااااات ها   بم  ااااااااورت  کشااااااااید.از یک کرا 

تمی واساات ری ااک کزد و خشاام برسااا  را بم جان ب رد و از 

ی مد.برای زد گت  پ وس ها بکرا دیگر ترساااااااااااااااید  بود کم ت 

اتاادی از تگرابن ا   م کزم دسااااااااااااااامم را روی ران پااا   ایز اام 

 گذاشمم و گ مم: 

 

ش .هیا  اری تمیموتم باهات _تیازی تو اااااااااااات از برسااااااااااااا  بت 

 ب زم.ما  واسمون بزت ه ت.قو  مید . 
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ش  را باال گرتت و با تردید ت اهم کرد.ت س خمیف  کشید  

 و ادامم داد : 

 

.امااا االن داشااااااااااااااا   شو  ایزکااار تیاااز ی زم کاام  ممااا باام _در  م

 
گ
شتوشااااااااااااااااااااات و آیزااااااد  خواهر م  باااااام  رتااااااای تو . ااااااااااااااامش

 برساااااااااااااااا  دیووتم سااااااااااااااات.م  تمی وا  
گ
دار .خودتم داری میش

ن آد  دیووتااام ای ازدواز کزااام.باااایاااد دسااااااااااااااااات  خواهر  باااا چزی 

 برسا  رو برا  رو کزم.لط ا  مکم ک . 

 

وع بم جوندن شوساااااااااااات ل   کرد و برا ی ل صاب  ساااااااااااااکت شر

خت   شااااااااد.در تزایت ات ار کم ت اااااااا یم  تد و بم چشاااااااام هایمما

 را هایم شااااد  باشااااد آیه کشااااید و با اکرا  شی بم نشاااااتم 

 ی تایید تکان داد. 

 

 ساغر:باشم...میا . 
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بک اخمیاااار ل  زاااد کوچش زد  و بااام آزاد ت اااا  کرد .در جوابم 

ن اوتاااااااااااااااع باز و   پ   ها   را بم نشاااااااااااااااتم ی خوب شو  رتی 

ددا سمت ساغر چرخاتد  د زد.ت اهم را مج. مم کرد و ل  ز

 و گ مم: 

 

_ازت می وا  تردا هر ماادری از رابطاام ی چزااد ماااهاام ت بااا 

هر مدری     رسااااااید ٬برسااااااا  داری با خودت بیاری ش قرار

ی کم دسامم.  ن  شو  هاب  کم تا امروز برات وارنز کرد .هرچت 

  

کرد. ااااااااااااااا  م ی در جوابم "باشاااااااااااااااام" ی آرا  زنرل  زمزمم  

 و ادامم داد : ا  را روش  کرد  گوشر 

 

 _شمار  تم بزم بگو. 

 

آیه کشااااااااااااید و شاااااااااااامار  ی جدید  را برایم خواتد.یک موس 

 ا  بم موبای   اتداخمم و زمابن کم از درسااااات بودن شااااامار  
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اکمیزااان شیاادا کرد  گوشر را کزااار گااذاشااااااااااااااامم و دسااااااااااااااامم را باام 

 سما  دراز کرد . 

 

 بزم. _کولم ت رو بد  

 

بود ت ا  کرد و  مباب   دراز شااااااااااااااااد  مم ج  بم دسااااااااااااااا   کم

 سپس بم چشماتم خت   شد. 

 

 ساغر:کولم   چرا؟

 

ل  زد کوچش زد  و بک آت م جوابک بم ساااوال  بدهم دسااات 

ون کشااااید  .مبابل ج و برد  و کولم را از میان اتگشاااامان  بت 

وع بم تج ااااس  ت ا  بزت زد  ا  زنپ کی  را باز کرد  و شر

ی کاام دت ااال  بود  را میااان م مونااات اتااد  کولاام کرد ن  .چت 

ییل زودتر از آتچاااام کاااام ت ر  را می رد  شیاااادا کرد .کی  خ

 مدارک . 
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ون کشااااااااید   کی  کوچک چر  رتگ و رو رتمم را از کولم بت 

ن الیم  و س ک  را باز کرد .با دیدن  ارت میل ا  کم در اولی 

هم را دوبار  ی کی  قرار داشااااااات ل  زد  شررتگ تر شاااااااد.ت ا

 ج   چرخاتد  و گ مم: سمت چشمان مم 

 

_کی  مااااادارکااااات شو  م  میموتااااام.اگااااام تردا بااااام هر دلییل 

ب وای بااااااازی دربیاااااااری و تیااااااای ش قرار ای  کی  بااااااا تمااااااا  

مدار  داخ   بم خالو  یم شاااااکایت تامم ت ونل پ وس داد  

؟  موشم.مموجم مزصور  کم مویسر

 

ن  مضاااااااااااااااطربااااتااام ش  را بااام نشااااااااااااااااااتااام ی تزمیااادن بااااال و پاااایی 

بااا چرخاااتاادن مجااددا روی پاااهااا   گااذاشااااااااااااااامم و برد.کولاام را 

 ت اهم سمت آزاد ادامم داد : 

 

سوتیمت خوتم.   _االتم آدرس خوتم ت رو بگو.مت 
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تورا دهااان باااز کرد تااا بااا  رتم م ااال اات کزااد امااا ت ااا  تزااد و 

ی کااااااام ت ون   داد  وادار  کرد تاااااااا سااااااااااااااا وت اخمیاااااااار  ن تت 

ا   و با  اااااااادای آرا  آدرس خاتم کزد.ش  را زنر اتداخت

 را برایمان بازگو کرد.د
گ
ن شااااااااااااااازر زتدی ر یش از م  م های پایی 

می رد کم از ایزجا تا اااا م ی زنادی داشاااات.اما رساااااتدن  بم 

.باید آدرس خاتم ا  را یاد میگرتمیم خاتم برایمان مزم بود 

 کم اگر ب دا تیاز شد بمواتیم شیدا   کزیم. 

 

ن سمت آزاد کم آماد  روش  کردای  بود کم ت اهم را  ن ماشی 

 : بود چرخاتد  و گ مم

 

 _برنم. 

 

 ۳۸۹#پارت_ 
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بم خیابابن کم سااااااااااغر آدرساااااااا  را برایمان بازگو ٬سااااااااااخ   ب د

کرد  بود رسااااااایدیم و با راهزماب  او وارد کوچم ای شااااااادیم کم 

 ظاهرا بم خاتم ا  مزمیه موشد. 

اتمزای کوچم با رساااااااااایدن بم خاتم ای قدییم و کوچک کم در 

ن را مم٬قرار داشت وق  کردیم و ت اهمان را بم خاتم ی ماشی 

 مباب مان دوخمیم. 
گ
   زش

 

 _همیزجاست؟

 

بک آت م ت اهم را از خاتم بگت   شرسااااااااید  و ساااااااااغر ات ار کم از 

نشااااااان دادن خاتم ا  بم ما خجالت کشااااااید  باشااااااد آه اااااامم 

 شی تکان داد و گ ت: 

 

 ساغر:ب م همیزجاست. 
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د وادار  کرد تا  خجال   کم ن ت اهم را از در  ااااااااااااااادا   موز مت 

ت او ش بچرخاتم.کولم ا  را میان خاتم ا  بگت   و بم سم

ن بود.   دسمان  گرتمم بود و آماد  ی شیاد  شدن از ماشی 

 

 _تردا میبیزمت دیگم؟

 

شرساااااااااااااااید  و او دوبار  ش  را بم م زای جواب مث ت باال و 

ن برد.یک تای ابروهایم را باال  اتداخمم و با ل  ن آمراتم  پایی 

 اد : ادامم د

 

_ت  زت رو روشااااااا  بذار و هروقت کم بزت زتگ زد  جوابم 

رو بااد .ال  تااا  ااا  هم درمورد مالقااات امروز و قرار تردامون 

.ا ااااااااااااااال هم سااااااااااااااایع ت   زرتگ بازی 
گ
ی تمیش ن بم برساااااااااااااااا  چت 

.تمی وا  دوبار  ت رار کزم اگم بازی  دربیاری و ما رو بویچوبن
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رت تمو  موشااااام.مزصور  رو  دربیاری  کم مموجم چبدر بم رصن

؟  مویسر

 

 با ت ایه تگران بم چشم هایم خت   شد و جواب داد: 

 

سااااااااااااااااااغر:خیاااالمون را ااات خااااتم.دت اااا  دردش تو ااااااااااااااامم.تماااا  

مدار مم کم دست شماست.قو  مید  هر اری شما بگید رو 

 اتجا  بد  تبط توروخدا از  شکایت ت زید. 

 

را مجددا بم روبرو چرخاتد  و ت س خمیف  کشااااید  و ت اهم 

 گ مم: 

 

تم ساااااااااخت و  ن _خوبم. اال دیگم برو خوتم ت.شاااااااا  زتگ مت 

مکان قرار تردا رو باهات هماهزگ می زم. واساااااااااااات باشاااااااااااام 

ی کم از برسا  دسامم رو هم با خودت بیاری ش قرار.  ن  هرچت 
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ن را باز کرد و شیاد  شد.از  "چشم" آرا  گ ت و ب د در ماشی 

 ر از تردیدی بم ما دو ت ر اتداخت و پشاااااااااااات شااااااااااااوشاااااااااااام ت ا  ش

سااوا داد.مبابل  سااپس قد  های آرام  را ساامت خاتم ا 

در کززاام و رتااگ و رو رتماام ی خاااتاام ا  اااااااااااااااماااد و   یاادی کاام از 

ون کشید  بود را داخل ق ل چرخاتد و  ت  بت  جی  سونورر

 ب د وارد خاتم شد و در را پشت ش  . ت. 

 

بودن آدرس خاتم ا  خیالم کم از دروغ تگ ما  و درسااااااااات 

وی ل  هایم کشااااید  و ت اهم را سااامت را ت شااااد زباتم را ر 

ن بود   آزاد  کم مزمصر اجاز  ی م  برای روشاااااااااااا  کردن ماشاااااااااااای 

 چرخاتد  و گ مم: 

 

 _دیگم میموتیم برنم. 
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ن را روشاااااااا  کرد و ل صم  در جوابم ل  زد کوچش زد و ماشاااااااای 

 ای ب د از کوچم خارز شدیم. التم آیه کشید  و شوشم ی

ن داد .باد شااادیدی کم بم ن را پایی   اااورتم خورد مبز م  ماشااای 

امال از روی ش  اتااداخاات و موهااایم را ی خباا  رتماام ا  را  اا

بااازنچاام دسااااااااااااااااات خود  کرد.بک آت اام برای دوبااار  ش کردن 

مبز م ا  تماییل نشاااان دهم آرتجم را ل م ی شزجر  قرار داد  

 و اتگشماتم را ت یم اا  ش  کرد . 

 

 زبدر  التم ای؟آزاد:چرا ای

 

اتم دوبار  آ   اهم را بم ساااما  بچرخشرساااید و م  بک آت م ت

 کشید  و جواب داد : 

 

.باام تصرت میموتیم بز  اخمماااد کزیم؟تردا میاااد ش _تگراتم

 قرار؟
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دسااامم را گرتت و اتگشاااماتمان را بم ی دیگر ق ل کرد و با ای  

 ااااااااار  وادار  کاارد تااااااااا تاا اااااااااهاام را شاتااجااااااااا  باااااااام سااااااااااااااااامااااا  

ون م داد و اتم.ل  زاااااد مزرباااااان و دلمر  کززاااااد  ای ت بچرخااااا

 گ ت: 

 

ر  آزاد:ماااااااجاااااااباااااااور  کاااااااام بااااااایاااااااااد.مااااااایاااااااادوتاااااااام اگاااااااام تااااااایاااااااااد باااااااام رصن

خ  اااااااااااااااا  با برساااااااااااااااا  تو ٬خودشااااااااااااااام.مدارک  دسااااااااااااااات تو  

ن  شاامار  ت    و آدرس خوتم شاام کم دارنم.اگم تیاد و ٬گوشاایی 

 بازی دربیار  تبط خود  رو توی دردش میزداز . 

 

بم دتدان گرتمم و شی تکان  گوشااااااااااااااام ی ل م را مضاااااااااااااااطرباتم

 داد . 

 

ن تمو  میاااااا_ت دوتم آزاد.ی  ن واق ااااااا موشااااااااااااااااااااام تردا هماااااام چت 

شااااااام؟موشااااااام دسااااااات برساااااااا  برای تییل رو شااااااام و شر  برای 

 همم مون  م شم؟
گ
 هموشم از زتدی
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دست های گر  شد  مان را بم سمت ل  ها   برد و پشت 

 دسمم را کوتا  و آرا  بوسید شو  از آت م پاسخ دهد: 

 

ن  ل موشم.اوتاع آزاد:ایزبدر تگران ت ا  خونزدلم.همم چ ت 

واسااااااایم شو  مت   مگم تم؟پس دلییل دار  هموتطور کم می 

 . تدار  تگران باشر 

 

دسااااااات از جوندن شوسااااااات ل م کشاااااااید  و با ل  زدی کوچک 

ن بار داشاااااااااااااات  ن برای اولی  ت اه  کرد . ش با او بود.همم چت 

تت.پ س قاخدتا ت اید هماتطوری کم م  می واسمم شو  مت 

خر  بازی م اااااااااااا ر  ای کم برسااااااااااااا  را  تگران میبود .تردا باال 

سااااااااااااااایاااد و دساااااااااااااااا  برای تییل رو اتااادا خمااام بود بااام پاااایاااان مت 

موشاااااااد.تبط باید تا تردا دتدان روی جگر میگذاشااااااامم.و ب د 

 از آن دیگر میموان مم را ت ت س ب شم... 
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 ۳۹۰#پارت_ 

 

 

آزاد در اتاا سااااااااخت از هشااااااات شااااااا  گذشااااااامم بود.بم همرا  

ی ساااااازی کم کماب اتم ا  نشااااا ااااامم بودیم و ب م تمرن ز یادگت 

اساااااااااااااام بر یاد گرتما  تبود مشاااااااااااااا و   ااااااااااااااادقاتم ا ااااااااااااااال  و 

بودیم.ذهزم بک اتداز  آشااااااااااااااا مم و بزم رن مم بود و هرچبدر 

هم کاام برای مرتاا  کردن  تال  می رد  باااز هم تااایااد  ای 

را برند   تداشااات.اتاااطراب و تگرابن برای ات اقات تردا اماتم

 بود. 

 

بود   رتمم بود  و از او خواسااااممساااااخ   شو  با تییل تماس گ

 شااااابر تزدیک بم آموزشاااا ا  ی دیگر را مالقات 
تا تردا در  اقن

کزیم.چزدباری تاکید کرد  بود  کم بم هیا وجم درمورد ای  

قرار با کیسااا خ اااو اااا برساااا   را تزتد و در جواب ساااوا  
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ن ا ن را برا   هااای بک پااایااان  تززاااا بااا گ ی  یز اام تردا همااام چت 

 اد مکالمم را بم پایان رساتد  بود . توتیح خواهم د

 

از آتطرا بم ساغر هم زتگ زد  بود  تا ساخت و مکان قرار 

را باااا او درمیااان بگاااذار  و برای آخرن  باااار تااااکیاااد کزم کاام اگر 

 تردا ش قرار  ارصن نشود برا   گران تما  خواهد شد. 

 

ن  ن بود اما باا وجود ایز م همام چت   در اا  درساااااااااااااااات شو  رتی 

     برای ثااااتیااام ای رهاااایم تمی رد.مااادادلشاااااااااااااااور  و  
گ
  التش

ن  اتااطراب داشاامم کم ت زد درساات در دقیبم ی تود همم چت 

ن  ااااا در رتی  خراب شااااااود و برسااااااا  مثل هموشاااااام رایه برای قرا

 شیدا کزد. 

 

 اا   دیااگاار دلااماار  هااااااااای آزاد هاام تااماایاامااوان ااااااااااااااااااازااااااااد آراماام 

ا زمااابن کاام ساااااااااااااااااغر را مباااباال تییل کززااد.خوب میاادان ااااااااااااااامم تاا
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ا چشااااااااام های خود  تماشاااااااااا ت زم کم مو بم موی تاشااااااااااتم و ب

 یادی های برسا  را برا   ت رن  می زد آرا  تمیگرتمم. ش

 

؟  آزاد:خزان؟ واست کجاست دخت 

 

ن بار از ش شاا  وادار  کرد  شااایدن  اادای آزاد برای چزدمی 

ن با اتکار  بردار  و  و  اسااااااااااااام را بم او تا دسااااااااااااات از   زجار رتی 

 در هم کشااااااااااااااایاااد  و ت اااایه بااادهم.باااا دیااادن  کااام باااا ابروهااااب  

بم  اااازدیل ا  ت یم زد  بود و بم  شرسااااشااااگر دساااات بم ساااا زم

  ورتم خت   شد  بود آه مم پ   زد  و گ مم: 

 

 _سر شد ؟

 

آیه کشاااااااید و با ابروها   بم سااااااااز و آرشااااااام ای کم بک هدا 

 میان دسماتم تگزشان داشمم بود  کرد و گ ت: 
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شااااام رو زاد:می م چرا  واسااااات بم ساااااااز تو اااااات؟بی ودی آر آ

 را رت   تو ت ر؟دسات گرت   ز  زدی بم یم تبطم.باز چ

 

خجاااااالااااات زد  لااااا  هاااااایم را جمع کرد  و ساااااااااااااااااااااز را کزااااااری 

 گذاشمم. ورتم را میان دست هایم گرتمم و گ مم: 

 

_خیالم را ت تو ااات آزاد. ا  سااااغر رو تززا تمی رسااامادیم 

رو شو  خود  تگز  میداشاااااااااااااامم کم خوتم.باید یم امشاااااااااااااا  

 شم. خیالم جمع با

 

با چشاام هاب  گرد شااد  ابروها   را باال اتداخت و مم ج  

 ت اهم کرد. 
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آزاد:یاام دخت  غرن اام کاام تاام میاادوتیم کیاام تاام میاادوتیم چیکااار  

؟  ست رو میاوردی خوتم شو  خودت؟دیگم سر

 

  التم شوقن کشید  و شاتم هایم را باال اتداخمم. 

 

 _چمیاااااااادوتم.تگراتم دار  چرت و شرت می م.تو  رتااااااااا  رو 

 .  جدی تگت 

 

 و ب د برای ل صم ای م   کرد  شو  از آت م ادامم دهم: 

 

 _می م بذار یم بار دیگم بز  زتگ بزتم ها؟

 

 خزدید و دوبار  چشم ها   را برایم گرد کرد. 
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ن تیم سااااااااااااااااخت شو  بم دخت   زتگ زدی.یکم  آزاد:خزان همی 

 آرو  با . 

 

  شااااااااااااااام هااایم را چرخاااتااد  و ت اااهم را بک هاادا باام باااالترنچ

ی ق  ااااااااااااااام ی کماب اتم دوخمم.برای چزد ل صم بک آت م چ ن ت 

بگوند ت اهم کرد و ب د بدن  را  یم ج و کشااااااااااااید و دساااااااااااات 

 دسااات هایم بم ساااممم دراز کرد.بک آت م 
ن ها   را برای گرتی 

م ال    کزم دساااات ها   را گرتمم و بم چشاااام ها   خت   

 زدی زد و گ ت: شد .ل  

 

 .دار  بزت می م تردا هممآزاد:خونزدلم...ایزبدر تگران ت ا 

ن خوب شو  مت  .چرا ایزباااااااادر باااااااام خودت اتر ی مزفن  چت 

 میدی؟

 

ش  را روی شااااااااااااااتم کج کرد  و ت اهم را بم دسااااااااااااات های گر  

 شد  مان دوخمم. 
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_دساااااات خود  تو اااااات.ایزبدر کم هموشاااااام وق   پای برسااااااا  

بااد شو  رتمام دیگاام تااا اسااااااااااااااام  میااد درمیون بود  اوتاااااااااااااااااع 

 دلشور  میگت  . 

 

 ار آرا  بم دست هایم وارد کرد و جواب داد: شت

 

 خونز .اما ای  بار اوتاع ترا دار .ای  
گ
آزاد:می زمم سر میش

بار مدر  دسااااامموتم.یم شااااااهد از  ارهای برساااااا  دارنم کم بم 

  م   میموتیم  رتاموتو بم تییل ثابت کزیم. 

 

 بم دتدان گرتمم و با تردید گ مم: ل  زنرنزم را 

 

 راتم. مگم تم؟الع تگ_ای  بار موشم 
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 خزدید و شی بم نشاتم تایید  رتم تکان داد. 

 

ن درست موشم.  .همم چت 
 آزاد:آر  الع تگرابن

 

ل  زاااااااد  خوا  تااااااااخوا  د  مرا هم گر  کرد و خزاااااااد  ای 

کوچک بام لا  هاایم آورد.چبادر خوب بود کام او را در کزار 

 خود  داشمم. 

 

.پ   ها   را خزد  ا  را کم دید ات ار کم خیال  را ت شد 

ت س خمیف  کشاااااااید و مبابل برایم باز و . ااااااامم کرد و ساااااااپس 

ت ا  شرسشگر  از جا ب زد شد و با اشار  بم  زدیل کم روی  

 نش مم بود  گ ت: 

 

 آزاد:پاشو ببیزم. 
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ابروهااااااایم را در هم کشااااااااااااااایاااااااد  و ماااااااات و مبزوت ت ااااااااه  

شاااااااااااااااار  ی دوم  وادار  کرد تا بک چون و چرا از روی کرد .ا

  ب زد شو  و کزاری با  مم.قد  ج وتر گذاشت و  زدیل ا

 نشاا اات.ساااز و آرشاام ا  را برداشاات و شو  از روی  اازدیل

بم ی آرا  بم ران  آت م ساز را میان زاتوها   تزصیم کزد رصن

 پا   زد و گ ت: 

 

 . ن  آزاد:بیا ایزجا .شی 

 

 ۳۹۱#پارت_ 

 

 

وراتاام ت اااه  کرد  و پ اا  زد .از دیاادن  ااالاات مم جاا  تااابااا

م خزد  اتماد اما  رت  را پس تگرتت.دوبار  بم  اااااااااااااااورتم ب

 د و ت رار کرد: پا   کوبی
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 آزاد:زود با  دیگم. 

 

 بک هدا ل  هایم را از هم باز کرد  و ل  زد : 

 

 _اما... 

 

تاتم میان  رتم شرند.   ابروها   را در هم کشید و م ت 

 

 آزاد:اما و اگر تدارنم.یاال. 

 

اض دوباااااااا ار  باااااااام مااا  لااا ااا  آماااراتاااااااام ا  تااار ااااااااااااااااا   بااارا اخااات 

ن و مردد قد  ج و گذاشااااااااااااااامم و هماتطور کم او  تداد.تامطمی 

خواسااامم بود آه ااامم روی پا   نشااا ااامم.ق  م آتبدر م کم 

سااااااااید   اااااااادای ب زد  بم گو  او  در ساااااااا زم   توید کم میت 

 هم برسد. 
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ااااااااااااااد ل  زادی کام ت س را از سااااااااااااااا زام ا  با ٬او اماا آرا  و خونرا

د بک آت م ت ا  خت   ا  ٬میدزدید بر ل  را از چشاااااااااااااااماتم بگت 

رتمم بود دس   کم آرشم را گ٬ونول  سل را بم بدن  چ  اتد

را از دور  مر  رد کرد و سااااااامت سااااااایم های سااااااااز برد و ل صم 

ن کرد.  وع بم تواخی   ای ب د شر

 

ن ت اهم از  ااااااااورت  را تداشاااااااامم.م ودی  آشاااااااازا و قدرت گرتی 

زن ااااب  کااام در گو  هاااایم شیچیاااد بک اخمیاااار لااا  هاااایم را بااام 

 دن وا داشت.تاباوراتم شرسید : خزدی

 

؟ بن ن  _واق ا داری دیو و دلتک رو مت 

 

خازاااااااادیااااااااد و بارای لا اصاااااااام ای  ارکاااااااات آرشاااااااااااااااااااااام را مموق  

 کرد. ورت  را بم بازونم چ  اتد و جواب داد: 
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م ی دیو آزاد:خودت گ مام بودی ای  اتااا تو رو یااد کمااب وت

 و دلتک میزداز . 

 

ن رد و باااد  از ایز ااام  را هااااب  کااام مااادت هاااا شو  میااااتماااا

د  بو  د تاخودآ ا  غرا در شاااااااور و شاااااااد  بود را بم خاکر ساااااااتر

شاااا   شااااد .دساااامم را بم تار بم موهاب  کم روی شوشااااابن ا  

 رن مم بودتد کشید  و شرسید : 

 

 _یادت موتد  بود؟

 

بم ک  دساامم چ اا اتد ش  را اتدی کج کرد و ل  ها   را 

 و گ ت: 

 

.تک تک جم م آزاد:م  هموشااااااااااااااام  رتای تو رو یاد  میموتم

زن اترن  و ارزشااااااامزدترن  هات رو.همشاااااااون رو درسااااااات مثل 

 م ودی دتیا ایزجا توی م ز  تگم میدار . 
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ل  زااااااادی زد  و خجااااااااالااااااات زد  ت اااااااااهم را از چشاااااااااااااااماااااااان  

د و با بردن دوبار  ی آرشااااا م دزدید .ش  را بم شااااااتم ا  ساااااتر

م ودی کم تواخما  را تیمم تما  رها کرد  ٬بم سااااااااااامت سااااااااااااز

 ز ش گرتت. بود مجددا ا

 

چشاااااااام هایم را بک اخمیار . اااااااامم و بم  اااااااادای زن ای ساااااااااز  

د .در ای  ل صااام تماااا  وجود  در کزاااار ای  مرد  گو  ساااااااااااااااتر

 غرا در آرام  بود. 

 

 ۳۹۲#پارت_ 

 

 

 اتم  وایل همان ساخ   کم برای دیدارمان در  ٬ظزر روز ب د

ون زدیم و باااام  مبرر کرد  بودیم باااام ات اااااا آزاد از خاااااتاااام بت 

 بم را  اتمادیم.  سمت  اتم
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تما  وجود  غرا در اتاااااااااااااااطرابک بود کم     برای ثاتیم ای 

ن ایز اام  اااال دیگر تززااا چزااد قااد  بااا  آرا  تمیگرتاات.دان ااااااااااااااای 

ن ایز م ق  م را  آشاااااااکار شااااااادن  بایش تا ااااااا م داشاااااااایم در خی 

شکاااااااان تگرابن را هم بااااااام جااااااااتم    مم و از آرام  می رد 

 اتداخت. 

 

  زتاااگ زد و ختک داد کاام اتاادیدر میااااتاام ی را  بودیم کااام تییل

زودتر از موخد مبرر بم  اتم رسااااااید  اساااااات.از او خواساااااامم تا 

ن ایز م تا ااااااااا م ی زنادی تا  هماتجا مزمصرمان بماتد و با گ ی 

رسااااااااااااااایااادن بااام  ااااتااام تااادارنم مطماا  کرد  کااام خییل زود در 

 خواهیم بود.  کزار 

 

دن آسااامان بک اتداز  دلمت  و گرتمم بود.ابرهای سااایا  را  رساای

ن را ساااااااد کرد  بودتد و قطرات رنز با ران تور خورشاااااااید بم زمی 

ن می وبیدتد.   بر در بر خودشان را بم شوشم های ماشی 
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شاااااااامار  ی ساااااااااغر را ٬شزج دقیبم ماتد  بم رساااااااایدتمان بم  اتم

ن شو .پاس خ تدادن  بم تماس بک گرتمم تا از آمدن  مطمی 

ن بار شااام سااام را دو چزدان کرد.برای دومی 
ار  ا  اخمیار اسااات 

 را گرتمم و با چرخاتدن ت اهم بم سمت آزاد با تگرابن گ مم: 

 

 _جواب تمید  آزاد. 

 

 کوتا  و گذرا ت اهم کرد و ابروها   را در هم کشید. 

 

 آزاد:یم بار دیگم بگت  . 

 

ن بار گوشاااااااااااااام ی ل  هایم را بم دتدان   گرتمم و برای ساااااااااااااااومی 

ت شااااااااااااااامار  ا  را گرتمم.اما     ای  بار هم پاساااااااااااااااجن درنات

 ت رد .ت ا  تگراتم را دوبار  بم تیمرت آزاد داد  و گ مم: 
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 _جواب تمید .آزاد ت زم ای  دخت   قالمون بذار ؟

 

با ابروهاب  در هم کشید  و چزر  ای کم نشان میداد درست 

 اب داد: بم اتداز  ی م  تگران است جو 

 

س  آزاد:شااید تو را  باشاام  اادای زتگ رو نشاااید  باشام.اسات 

 .  تگت 

 

ن بار شاااااااااامار  ا  را گرتمم و شی بم نشاااااااااااتم ی ی چبرا زارمی 

 م ال ت تکان داد . 

 

_م  بز  گ مم  واساااااا  بم گوشااااااو  باشاااااام و هرموقع کم 

بز  زتگ زد  جوابم رو بد .ت زم برسااااااا  بالب  ش  آورد  

 باشم آزاد؟
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 مم ج  ت اهم کرد و ابروها   را باال اتداخت. 

 

 سر کااااام بالب  ش  آورد  بااااااشااااااااااااااااااا
م؟مگااااام شااااااااااااااازر آزاد:ی  ن

 هرتم؟مگم بم ای  آسوتیاست؟

 

وع بااام جونااادن تااااخ  هاااایم کرد  و بااام روبرو خت     التااام شر

شاااد . اال دیگر تبرن ا بم  اتم رساااید  بودیم.برای آخرن  بار 

از جواب دادن  تاامید  شااامار  ا  را گرتمم و زمابن کم دیگر 

 شد  آیه کشید  و  ورتم را میان دست هایم گرتمم. 

 

د  خوتم د  آزاد.با_اشاااااااااااااااا ا  کر  ید د شااااااااااااااا  سااااااااااااااااغر رو میتک

خود .باید کزار خود  تگز  میداشااامم.ویل کبش م مو  بک 

 . خبیل کرد 

 

ن را بم سااااامت جدو  کزار خیابان مممایل  هماتطور کم ماشاااای 

 ربابن و آرام  جواب داد:   کرد تا پارک  کزد با مز
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ی نشااااااااااااااااااااد   ن آزاد:خزان موشاااااااااااااااااااام یکم آرو  بااااااشر خونز ؟چت 

ت   کم سااااااااااااغر تیاد ش قرار.تو مگم تو گوشاااااااااااوت کم.ا اااااااااااال گ

قرار دیروز  با برسا  گرت   رو تداری؟هموتا خ  اب  کم از 

 رو بم تییل نشون بد  و  رتات رو بز  بزن. 

 

ن بم  اتم ت ا  کرد .تییل پشت   ش چرخاتد  و از شزجر  ماشی 

ها کزار شزجر  ی بزرگ شوشم ای  اتم نش مم بود  ن یش از مت 

ا  کردن بم مزو بود.آیه کشاااااااااااااااید  و بم تاچار و مشااااااااااااااا و  ت 

ساغر هم برای شی تکان داد . ش با آزاد بود.بدون  ضور 

اث ات  را هایم بم تییل مدر  در دساااااااااات داشاااااااااامم.اما  اقن 

ای تییل را باز تبود.تبط سااااااااغر بود کم میموان اااااات چشااااااام ه

 کزد. 

 

کی م را از روی پااااهاااایم چزاااگ زد  و باااا چرخااااتااادن ش  بااام 

 با ل  ن شر از  ر  گ مم:  سمت آزاد 
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_باشااااااااااااااام.ویل وای بم  ا  ای  دخت   آزاد.وای بم  ال  اگم 

 م  رو بازی داد  باشم.بیچار    می زم. 

 

و ب د دسمم را بم سمت دسمگت   برد  و همزمان با باز کردن 

ن ادامم داد : در ماش  ی 

 

 _مت   شو  تییل. 

 

تاتم ت اهم کرد و گ ت:   م ت 

 

ن ر   نم خ . و پار  کزم با هم مت  آزاد: تک ک  ماشی 

 

 لج ازاتم شی بم نشاتم م ال ت تکان داد  و گ مم: 
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 _تو پار  ک  ب د بیا.م  زودتر مت   شوش . 

 

و سپس بم دت ا  ای   را بک آت م مزمصر شایدن جواب یا 

ن شیاد  شاااااااااد  و کی م را روی  اض دیگری بماتم از ماشااااااااای 
اخت 

 شاتم ا  اتداخمم. 

 

ن با شیاد  شااااااااااادتم از م ش  را بم سااااااااااامت تییل کم  اال ٬اشااااااااااای 

شزجر  چرخاااااااتااااااد  بود و باااااام خیااااااابااااااان ت ااااااا  می رد مموجزم 

شااد.ذوا زد  خزدید و دسااا  را برایم باال برد و تکان داد.در 

آه اامم و کوتا  برا   جوا.  ل  زد کوچش زد  و دساامم را 

تکان داد  و ب د قد  ج و گذاشمم تا از خرض خیابان خبور 

 کزم. 

 

 از آت م اما شو  
گ
ن سااااایا  رتش بمواتم قد  دو  را بردار  ماشااااای 

آسمان با  داب  مزی  ٬بم ی  ار  مبابل پاهایم مموق  شد
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و ب زد رخد و برا زد و دو مرد سااااااایاهپو  مبابل ت ا  مات و 

ن شیاد  شدتد و بم سممم هجو  آوردتد... مبزوتم از ماش  ی 

 

 ۳۹۳#پارت_ 

 

 

 

 

    قدرت ت س خشااااکم زد  بود.جوری خشااااکم زد  بود کم 

تداشااااااااااااامم.تمی زمید  چم ات اا  کشااااااااااااایدن و پ   زدن را هم

شاااااااااو  در ا  رت دادن بود.ذهزم بک اخمیار برگشااااااااامم بود بم 

د  سااااااااااااااا  شو .بم همان روزی کم آد  های جمشااااااااااااااید  ن ساااااااااااااات 

تد. توتیش راهم   را سد کرد  بودتد تا مرا همرا  خودشان بتک
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ا مبابل  اااااااااااادای رخد و برا امان آساااااااااااامان را برند  بود.مرده

م را گرتمزد تا بم زور ت ا  مبزوتم بم ساااااااااااممم آمدتد و بازوهای

ساااااااااااااااوار ماشااااااااااااااا زم کززد.بم ی  ار  بم خود  آمد .ق ل زباتم 

شا  مم شاد و با  ادای ب زد جی  کشاید .یک بار دو بار د  

ر.جی  کشاااااید  و اسااااام آزاد را  ااااادا زد  تا بم داد  برساااااد.تا با

 تجاتم دهد. 

 

ها را از پشاات ش شاااید .مرد  اادای ب زد و و شاات زد  ا 

ن بودتد با  کم تا آن ل صم مشااا و  کشااایدتم بم سااامت ماشااای 

ن ه م  شاااااااااااااااایدن  ااااااااااااااادا   بازوهایم را رها کردتد و روی زمی 

ن  شااااادتد و دادتد.کی م را برداشاااااازد و شاسااااایمم ساااااوار ماشااااای 

 سپس با شخ   شسا  آور خیابان را تر  کردتد. 

 

ن اتماد  بود .زاتوهایم  ترساااااااید  و در هم شااااااا  ااااااامم روی زمی 

ایم از شااااادت کشاااااید  شااااادن بم درد داشاااااازد و ک  دسااااات ه

آساااااااااا الت خیابان زخم شااااااااااد  بودتد.باران بک ر ماتم هماتزد 

شااااالا بر ش  کوبید  موشاااد.مرد  اکراتم جمع شااااد  بودتد 
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را  اتداخمم بودتد.از میان همزمم شان تززا  داب   و همزمم

د و بااا کاام شااااااااااااااازاااخمم   اااااااااااااااادای آزاد بود.جم یاات را کزااار ز 

ن نشاااااااااااا اااااااااااامم و بازوهایم را  دوندن بم سااااااااااااممم کزار  روی زمی 

 گرتت. 

 

؟مزو ت ا  ک .   آزاد:خزان...خزان خونز  خوبک

 

 اااااااااااااااادای تگران  وادار  کرد تا ش  را باال و بگت   و گزگ و 

کزم. ااالم خوب تبود. اااااااااااااااااداهااا در ش  ترناااد   گیج ت اااه 

  می شاااایدتد.تما  بدتم بک وق م می رزند و خاکرات ت خ سااااا

های گذشاااامم در دلم زتد  شااااد  بودتد.ات ار کم دوبار  ت دیل 

م ای کم هیا شزایه شاااااااااااااااد  بود  بم همان دخت  پاتزد  ساااااااااااااااال

 تداشت. 

 

آزاد:خشااابم  ااادای م  رو موشااازوی؟ الت خوبم؟توروخدا 

ی  ن  بگو خزان. یم چت 
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ی باگااونام  اماااااااااکااااااااان ماباازاوت و گایااج تا اااااااااه   ن بک آتا اااااااام چات 

  بود .ات اااار کااام زبااااتم را کرد .ات اااار کااام   ماااات را از یااااد برد

 برند  بودتد.تمیموان مم  را بزتم. 

 

 اااادای و شاااات زد  ی تییل از جاب  میان جم یت بم گو  

هایم رساااااااید.آد  هاب  کم اکراتمان تجمع کرد  بودتد را کزار 

ن زاتو زاتو زد و با زد و  خود  را بم ما رساااااااااتد.کزار  روی زمی 

 گرنم  ورتم را میان دسمان  گرتت و گ ت: 

 

نت شااااد ؟خدا ل زاشاااون  ن ؟چت  ؟آبجک خزاتم خوبک تییل:آبجک

ا؟چیکارت کردن؟  کزم ی بودن ای  از خدا بک ختک

 

سااااااکت و بک  را ت اه  کرد .یک ت ر از میان جم یت با 

کی   را دزدید  اتد".یک ت ر  ااااااااااادای ب زد گ ت کم "تبط  
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ن را  گ ت "بم پ وس زتگ بزتید".آن یش گ ت "پال  ماشاااااااای 

 بودتد.با چشم های خود  دید ". ال مایل کرد  

 

باااااران تمااااا  ل اااااس هااااایمااااان را خوس کرد  بود.تییل بک وق اااام 

گرنااام می رد و آزاد مثااال دیواتااام هاااا تگران بود. اااالم ا اااااااااااااااال 

اد چزاااگ اتاااداخمم و خوب تبود.بک جاااان بااام یبااام ی ل ااااس آز 

 تجوا کرد : 

 

 _مزو بتک خوتم. 

 

و مرا ب ل  بک چون و چرا ش  را بم نشاااااتم ی تایید تکان داد 

ن ب زااد کرد.جم یت  ن گرتاات و از روی زمی  را کزااار زد و باا رتی 

ن  مرا روی  ااااااااااازدیل خب  نشااااااااااااتد و در را ٬بم سااااااااااامت ماشااااااااااای 

 رساااااااااااااااتد و بک 
ن . اااااااااااااات.تییل هم با گرنم خود  را بم ماشاااااااااااااای 

 وار شد و مرا در ب ل گرتت. م طیل س
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د .آزاد  چشااااااام هایم را . ااااااامم و ش  را بم شااااااااتم ی تییل ساااااااتر

شااااااااااا ااااااااااات و با تگرابن ش بم خب  چرخاتد و پشااااااااااات ترمان ن

 ت اهم کرد. 

 

 آزاد:خونز   الت خوبم؟

 

تما  بدتم هزوز می رزند.لرزندتم از روی و شااااااااااااااات بود یا از 

آه اااامم ل  شما تمیدان اااامم.بک آت م چشاااام هایم را باز کزم 

 زد : 

 

 _برنم. 

 

ت اه  را بم روبرو چرخاتد و ٬و او  التم و خ اااااا ک آ  کشاااااااید

ن را روش     کرد... ماشی 
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                                     *** 

تییل:بیاااا خونز .بیاااا ای  آب قزااادو ب ور رتاااگ بااام  اااااااااااااااورتااات 

 تموتد . 

 

تییل هماتطور کم بک وق م قاشااش را داخل لیوان آب قزد هم 

د با تگرابن گ ت و کزار  ل م ی ت ت نشاا اات ن .لیوان را بم مت 

 ل  هایم تزدیک تر کرد و مصاتم ادامم داد: 

 

.دهزت از ترس خشک شد .   تییل:تبط یم ق پ ب ور آبجک

 

با بک مییل ش  را کج کرد  و لیوان را پس زد .تاامیداتم آیه 

کشاااید و ت ایه با آزاد کم در سااامت دیگر ت ت نشااا ااامم بود 

 رد و بد  کرد. 
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تییل:آخم ای   رومزاد  ها ی بودن؟یزو از کجا شیداشاااااااااااااااون 

؟ا  ن ن شااد؟از جون ای  دخت  سر می واساای  گم تبط می واساای 

ن تو  ن خودشاااااااااااااااو میزداخی  کی شاااااااااااااااو بدزدن چرا دیگم داشااااااااااااااای 

؟ ن  ماشی 

 

وع بم جوندن   غر زد و آزاد خ ااااااااااااااا ک و آشااااااااااااااا مم شر
گ
با  التش

ان ت.آتبدر شوست ل   کرد.جواب سوا  های تییل را مید

هم خ اا ک بود کم ب واهد هماتجا بک مال ضاام تما   بایش 

  بود تا م ادا را ک  دسااااااااا  بگذارد.اما باز هم ساااااااااکت ماتد

 اشا ا  کزد و یک تارا    دیگر بم تارا    هایم اتاتم کزد. 

 

 خونز ؟خییل تگراتمم ای  
گ
ی بش ن آزاد:خزان؟تمی وای چت 

 س وتت هم  مش بزم تمی زم. 

 

آرا  و ل  ن دلواپس شرسااااااااااااااایااد و م  زاتوهااایم را  بااا  ااااااااااااااااداب  

م کم تر ب اااال گرتمم و چشااااااااااااااام هااااایم را . ااااااااااااااامم.ترسااااااااااااااایااااد  
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د  سااااااا  ق ل ترسااااااید  بود  و  بود .درسااااات بم ن اتداز  ی ساااااات 

 ای  ترس آتبدر بزرگ بود کم تمیموان مم تادید  ا  بگت  . 

 

 ۳۹۴#پارت_ 

 

 

ای .بر تییل با تارا    دسااااا   بم موهایم کشاااااید و توازشااااام کرد 

 ل صم ای ساکت ماتد و ب د شرسید: 

 

؟تااامااایااا اااوای بااااری ادار   تاااایاااایل:آباااجک تااااماااایااا اااوای باااارنااام دکاااات 

جوری همیزجا .شااااااااااااا زیم دسااااااااااااات روی پ وس؟تمیموتیم همیز

 دست بذارنم کم. 

 

بک آت م چشااااااااااااااام هایم را باز کزم یا جوابک بم ساااااااااااااااوا  ها   

باادهم  اااااااااااااااورتم را میااان زاتوهااایم شززااان کرد .تمی واسااااااااااااااامم 
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خ ارب  بزت  ب و سااااااااااااااازگی ن کم را  ا ونم را  را بزتم.یا بم 

 سد کرد  بود  دایم را دزدید  بود. 

 

شاااااااااااااااااد ا بزت  از تییل در  کرد  باااآزاد ات ااار کاام  ااا  داغاااتم ر 

ن ت اااه  باام تییل  موهااایم را آه اااااااااااااااماام تواز  کرد و بااا دوخی 

 گ ت: 

 

ن   آزاد:ت ر کزم االن دل  ت واد  را بزتم.بزت   شاما ترر

ند تییل خاتم.بذ  ارنم یکم تززا باشم. بتک

 

تااااااتم ابروها   را در هم کشاااااید و شی بم نشااااااتم  تییل م ت 

 ی م ال ت تکان داد. 

 

آخم؟خواهرمو چجوری توی ای  وتااع و  ا   جا بر تییل:ک

 و  کزم؟
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 جوا.  ارصار دوبار  ی آزاد بود. 

 

آزاد:م  کزار  ه ااامم تگران ت اشاااید.اما االن بوشااات  از ما بم 

تیاز دار .ب دا کم بزت  شاااااااااااااااد میموتید دوبار  بز  یکم تززاب  

 ش بزتید. 

 

باام م  تییل بااا تااارا    لاا  هااا   را آونزان کرد و ت اااه  را 

م .شاااازود.اما دوخت تا شاااااید  رقن م ایر با  را آزاد از زبات

زمابن کم سااااااا وت مممد مرا دید بم تاچار آیه کشاااااااید و شی 

  را برمیداشاااات تکان داد.از جا ب زد شااااد و هماتطور کم کی 

 گ ت: 

 

تییل:باشااااااااااااااام م  مت  .اما قو  بدید مزو بک ختک تذارند.خییل 

 تگرانشم. 
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م ی تایید د بک روس شی بم نشااااااااااااااااتآزاد در جوا.  با ل  ز

تکان داد و ب د از جا ب زد شاااااااااااااد تا او را همرایه کزد.تییل خم 

شااااااااد و آه اااااااامم ش  را بوسااااااااید و سااااااااپس با قد  هاب  آرا  بم 

سااااااااااااااامت در اتاا را  اتماد.شو  از آت م از اتاا  همرا  آزاد بم

 خارز شود ش  را باال گرتمم و با  داب  ت ی  گ مم: 

 

 _تییل... 

 

 ش چرخاتد ت اهم کرد.  را تو 

 

 تییل:جوتم قربوتت بر ؟

 

زبان خشاااااااااااااااکم را با ل  هایم تر کرد  و با همان  اااااااااااااااداب  کم 

 ات ار از تم چا  در   آمد گ مم: 
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ی تگو.خ ااااااااااو ااااااااااا بم  _درمورد ات اا امروز  ن بم هیچ س چت 

 مامان و بابات و تراز.تمی وا  کیس از ای  قضیم بوب  بتک . 

 

   را باال را گرد کرد و ابروها مات و مبزوت چشااااااااااااااام ها  

 اتداخت. 

 

 ...  تییل:اما آبجک

 

 التم چشااااااااااام هایم را . ااااااااااامم و جم م ا  را با  اااااااااااداب  ب زدتر 

 ت رار کرد . 

 

ی ب زمم تییل ن . _تمی وا  کیس چت 
گ
ی تمیش ن  .بم کیس چت 

 

برای ل صاب  با چشاامابن شر از تردید ت اهم کرد و سااپس آیه 

مواتبت تکان داد و زمابن  کشااید و با اکرا  شی بم نشاااتم ی
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ی بگونم چرخید و بم  ن ن شااااااد دیگر ق ااااااد تدار  چت  کم مطمی 

 از اتاا خارز شد.  همرا  آزاد 

 

ون زدنشاااااااااااااااان از اتاا ت س سااااااااااااااازگی ن کم تما   مدت در با بت 

ون ترساااااماد  و بم  سااااا زم ا    س کرد  بود  را بم سااااا    بت 

ق  اام ی ساا زم ا  چزگ اتداخمم.جاب  میان ق  اام ی ساا زم 

 تت    کشید و دست هایم شدید تر از هموشم می رزندتد.  ا 

 

  دای آرامشان را از پشت در تیمم باز اتاا شاید . 

 

جن تییل: ال  ا اااااال خوب تو ااااات.ات اا امروز خاکرات ت 

 رو برا  زتد  کرد .شما از گذشمم   ختک دارند؟

 

با تردید و تگرابن شرسااااااااااااید و آزاد در جوا.  با  اااااااااااادای آرا  

 گ ت: 

 .  2372



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

 

:ختک دار .میدوتم برای سر ایزبدر شااااااوکم شااااااد . ش هم اد آز 

 دار . 

 

تییل آیه کشاید و از الی در دزدی داخل اتاا را دید زد شو  

 از آت م بگوند: 

 

تمی واد کیسااا ب زمم.اما آقا آزاد تیاز  تییل:خود  کم میگم 

کم بابا  از ای  موتااااااااااااوع با ختک .شاااااااااااام.میموتم شیگت  .شاااااااااااام و 

 . ی امروز بود ب زمم کم ی پشت ماجرا

 

ن  ی بک اخمیااااااار کزج لاااااا  هااااااایم ساااااااااااااااتک
ن شوزخزااااااد تم ااااااااااااااا رآمت 

شاااد. را ها   زنادی برایم خزد  دار بودتد.آتبدر کم دلم 

 ا  می واساااااااااات دهان باز کزم و با  اااااااااادای ب ز
گ
د بم سااااااااااادی

 ب زد . 

 

 .  2373



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

آزاد:می زمیم  ار ی بود  تییل خاتم.اما بزت   ت ال هموتطور 

ن  ی تگید.م  خود  کم خزان ازتون خواسااااااااااااااامم بم کیسااااااااااااااا چت 

 شیگت  قضیم موشم تگران ت اشید. 

 

تییل کم ات ار دیگر تزمید  بود ارصار بوشاااااااااات  تاید  ای تدارد 

ت اااام از او باااام تاااااچااااار بااااا  را آزاد مواتباااات کرد و ب ااااد از آ

خواساااااااااااات مراق  م  باشاااااااااااااد و  مما او را از ا واالتم با ختک 

ون زد.   ب د از خاتم بت 
 کزد خدا ات ن کرد و ل صاب 

 

 ۳۹۵#پارت_ 

 

 

باااا رتما  آزاد کااام تاااا د  در همرایه ا  کرد  بود دوبااار  باام 

اتاا برگشاااااات و بم ساااااامت ت ت قد  برداشاااااات.کزار  ل م ی 

را بام  اااااااااااااااورتم  ت ات نشااااااااااااااا اااااااااااااااات و ت اا  دلواپس و تگران 

 دوخت.با  دای آرا  شرسید : 

 .  2374



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

 

 _رتت؟

 

 "هو " آرا  گ ت و جواب داد: 

 

 آزاد:رتت. 

 

د ن بار بمل  هایم را روی هم ترر ق  م ی    و برای چزدمی 

سااااااااااااااا زاام ا  چزااگ اتااداخمم.ت  ااااااااااااااام باااال تیم آمااد و ق  م درد 

 داشت.دلواپ اتم شرسید: 

 

 آزاد:خزان؟ الت خوبم؟

 

م ال ت تکان داد  و با  اااااااااااااداب  کم از ش  را بم نشااااااااااااااتم ی 

 شدت ب و می رزند جواب داد : 
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 _خوب تو ااامم.ت  ااام باال تمیاد آزاد.دار  خ م موشااام.هزارتا 

  دا دارن تو م ز  ترناد می ش  و ساکت تموش . 

 

 اتگشماتم را دور ا ونم   بم کرد  و ادامم داد : 

 

تمیموتم.تمیموتم ای  ب  ااااااااااااااان کم _دلم می واد گرنم کزم اما 

دار  خ م   می زم رو .شااااااا زم.تا  اال شاااااااد  از شااااااادت ب و 

 خ م شر اما تموبن گرنم ک ن آزاد؟

 

مد.بازوها   را دور بدتم با تارا    آیه کشاااااااااااااااید و ج وتر آ

کرد و مرا م کم در آغو  گرتااات و ش  را چزاااد باااار   بااام  

 بوسید. 
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چ س تمیموتااااام آزاد:تمو  شاااااااااااااااااااد خونز .االن جاااااات امزااااام.هی

 اذیات کزم. 

 

د .بک اخمیار  چشاااام هایم را . اااامم و ش  را بم ساااا زم ا  سااااتر

 بم یبم ی ل اس  چزگ اتداخمم و تجوا کرد : 

 

ن ج وی پا_ت ر کرد  دیگم تمو  شااا   ترمز زد د .وق   ماشااای 

قرار  دوبار  تما  اون ات اقا رو ٬با خود  گ مم دیگم آخرشااااااااااام

.ات ار دوبار  ت دیل شااااااااا د  تجربم ک ن ن د  بم همون خزان سااااااااات 

ن  تم بم یم ٬ساااااااااااااا  شو .گ مم االتم کم بزدازتم توی ماشااااااااااااای  بتک

و ب د  بزم بگ  کم ٬خراب شاااااااااد  و دسااااااااات و پا  رو ببزدن

تو ااااااااات برای تجات دادتم بیاد.کم بابا   بابا  هیچوقت قرار 

 اجاز  داد  بمت  .کم از جوتم گذشمم. 

 

ا   بم ی آغوشااااااااااااااا  را دور بدتم م کم تر کرد و دساااااااااااااااا  ر 

 تواز  وار روی موهایم کشید. 
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 آزاد:باشم...باشم خونز  آرو  با . 

 

میگ ت کم باید آرا  باشااااااااااااااام اما در آن ل صم آرا  بودن بم 

وجود تاآرا  م  تا  م داشت.زمابن اتداز  ی یک اقیاتوس با 

ن ت ر شاادتد کم لرزندن بدتم شاادیدتر شااد و ت س هایم ساازگی 

جدا کرد و  ااااورتم را تگرابن ا  شاااادت گرتت.مرا از خود  

میان دساااامان  گرتت.بم چشاااام هایم خت   شااااد و دلواپ اااااتم 

 گ ت: 

 

ن خوبااااام.االن  آزاد:خزان...خونزدلم بااااام م  ت اااااا  ک .همااااام چت 

.م  کزااااارتم خونز .تمیااااذار  کیسااااااااااااااا بزاااات آساااااااااااااااواااا   ایزجاااااب 

ن  ار تو اات تو هیچ س قر ٬تو اتاا خودب  ٬بزتم.جات امزم ببی 

 ؟رو با خود  جاب  بتک .تمو  شد باشم
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ت اهم را بم چشاااااااااامان تگران  دوخمم.راساااااااااات میگ ت.جایم 

د  سااااااااااااااااا  شو  برتگشااااااااااااااامم  ن ام  بود.کزار او بود  و بم سااااااااااااااات 

ی تما  نشد  بود.تما  نشبود  ن  د  بود. .اما هزوز هیا چت 

 

با چشاااااام هاب  گشاااااااد شااااااد  از و شاااااات دساااااات هایم را روی 

 دست ها   گذاشمم و گ مم: 

 

بن کم برساااااااااااااااا  تو _تمو  نشاااااااااااااااد  آزاد.تمومم تموشااااااااااااااام.تا زما

زتدگیموتم ای  بازنا تمو  تموشااااا . ار اون بود.می واسااااات با 

ساااااااااااااااوتاااااااام می واساااااااااااااااااااااات از  زهر چشااااااااااااااام ٬ایزکااااااااار  مزو بت 

  دیووتم ست آزاد.تا می واست دهزم رو ببزد .ای  آد٬بگت  

ز سااااایم ی ساااایا  و ت  اااا  از زتدگیمون  م نشاااام 
وق   کم شر

 خطر هممون رو تزدید می زم. 

 

وی  اااااورتم کزار زد  و مثل دیواتم ها از دسااااات ها   را از ر 

وع بم قد  زدن و جوندن تاخ   روی ت ت ب زد شاااااااااااااااد  و شر
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هایم کرد .ت ری کم بم ی  ار  از ذهزم گذشااااااااات و شااااااااامم را 

 کرد.ا  ماد  و و شت زد  گ مم:   دو چزدان

 

_ساغر...آزاد مطمازم برسا  یم بالب  ش ساغر  آورد .شک 

ا بااایااد چیکااار کزم؟اگاام ای  تاادار  یاام بالب  ش  آورد .خاادایاا

 بالب  ش  اومد  باشم... 
 دخت 

 

تورا از روی ت ت ب زد شااااااد و قد  های ب زد  را بم سااااااممم 

ن بازو  هایم وادار  کرد تا بم سوا داد.مباب م ا  ماد و با گرتی 

 خود  بیایم و بم چشمان  ت ا  کزم. 

 

. الت ا اااااااااااااااال خوب  آزاد:خزان...یکم سااااااااااااااایع ک  آرو  باشر

. تو ت داری  سوبن  م  رو میت 

 

بک توجم بم  را ها   شی تکان داد  و دساااااااااااات ها   را 

 پس زد . 
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ن  _آزاد زود با .زود با  باید برنم خوتم سااااااااااااااااغر.باید همی 

 االن برنم اوتجا. 

 

تاتم گ ت:   ابروها   را در هم کشید و م ت 

 

؟ ا  خودت رو دیدی؟موشم ق ل 
گ
آزاد:خزان سر داری میش

؟از ببیم یکم تگران خودت   باشر

 

اتاااااا  اخمزا کزم بم ساااااامت در دوند .مجبور  بک آت م بم اخت 

 شد برای مموق  کردتم بم دت الم بدود. 

 

کجا   آزاد:خزان...خزان یم ل صم  ااااتک ک .داری با ای   الت

ی؟  مت 
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ا  ااااماد  و با چرخاتدن ت اهم بم سااااما  با ل   شر المماش 

 گ مم: 

 

بگت  .بااااااایااااااد ب زمم _آزاد لط ااااااا بیااااااا برنم.م  تمیموتم آرو  

  بالب  آورد  یا خودشااااااام یم ق اااااااامت از 
برسااااااااا  ش ای  دخت 

بااااازی بود .تااااا جواب ساااااااااااااااواالمو تگت   م ز  آرو  تموشاااااااااااااااااام 

 می زیم؟دار  دیووتم موشم. 

 

کرد و آیه کشااااااااااااااید.خود  هم میدان اااااااااااااات کم ت اهم   التم 

تمیمواتد مات م شاااااااااااااااود.ات اقات امروز آتبدر دیواتم ا  کرد  

تمیموان ااااااااااااامم برای شیدا کردن جواب ساااااااااااااوا  بودتد کم دیگر 

 هایم  بوری کزم. 

 ساااااااا وت و خت   ماتدن بم چشاااااااام 
ای  بود کم پس از ل صاب 

 .دساااااااااااتهایم شاتجا  شی تکان داد و قد  ج و گذاشااااااااااات

 لرزان و شد  را در دسا  گرتت و گ ت: 
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 .
گ
نم هرجا کم تو بش  آزاد:باشم.مت 

 

 ۳۹۶#پارت_ 

 

 

ن   ب د هردو سااوار ماشاای 
 شاادیم و بم ساامت آدرش کم دقایف 

از خاتم ی سااااااااااااااااغر داشاااااااااااااااایم  رکت کردیم.بم لط  خ وت 

هاااب  کااام ب اااد بودیم و شخااات باااالی ٬بودن خیااااباااان هاااا میااااتتک

اتمصاااار  را   کشااااااااااااااایااادیم بااام  آزاد خییل زودتر از آتچااام کااام

 مب د رسیدیم. 

 

خجوالتم شو  از آت م     مزمصر بماتم آزاد ٬با رسااااااااااااااایدتمان

  اااااابک در گوشااااام ای از خیابان پار   ماشااااایا  را درسااااات و 

ن شیاد  شااااااااااااااد  و بم ساااااااااااااامت خاتم ی ساااااااااااااااغر  کزد از ماشاااااااااااااای 

اااااااابچم ی قد و تیم قد با یک توی پالساااااااااایش  دوند .چزد پرا
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توت ا  بازی کردن بودتد.مرا کم  در میاتم ی کوچم مشااااااااااا و 

 دیدتد تاخودآ ا  ا  مادتد و مم ج  تماشایم کردتد. 

 

ر از سااااااااااوالشااااااااااان کوچم را با بک توجم بم ت ا  های خجی  و ش

قد  هاب  ب زد پشت ش گذاشمم و مبابل در رتگ و رتمم ی 

خاتم ی ساااااااااااااااغر دوند .هیا زتگ یا آی وبن در اکراا در بم 

مجبور شاااااااااااد  دسااااااااااامم را باال بتک  و چشااااااااااام تمی ورد.بزابرای  

 م کم بم در ب وبم. 

 

 _ساغر؟...ساغر خوتم ای؟باز ک  درو. 

 

وابم را تداد.ایا ار دسااااااااااااااامم را هیا  اااااااااااااااداب  از داخل خاتم ج

م کم تر از ق اال باام در کوبیاد  و بااا  اااااااااااااااادای ب زاادتری ترنااد 

 کشید : 
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_ساااااااااااااااااغر اگاام خوتاام ای و ای  در رو باااز تمی  ن باادون برات 

 تمو  موشم.  خییل گرون

 

جوابم باز هم سااااااااااااا وب  مممد بود.مموق  شااااااااااااادن قد  های 

مضاااطرباتم بم آزاد را در کزار  ا  ااااس کرد .ش چرخاتد  و 

  ورت  چشم دوخمم و تجوا کرد : 

 

 _باز تمی زم. 

 

 ابروها   را در هم کشید و جواب داد: 

 

 آزاد:شاید خوتم ت اشم. 

 

 .  2385



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

.ک  دسااااااااااااااامم  التاام شی تکااان داد  و دوبااار  باام در کوبیااد 

درد داشاات و  اال  ب اکر کشاااید  شااادن بم آسااا الت خیابان

 د. با هر بار کوبید  شدن بم در درد  شدیدتر موش

 

از باز شااادن در کم تاامید شاااد  قد  بم خب  برداشااامم و بک 

اراد  لمدی بم در کوبید . دای شا شا پربچم ها از پشت 

سید.تورا بم سماشان ش چرخاتد  تا ب سم ش بم گو  مت  تر

آیا هیچ دامشاااااااااااااان از سااااااااااااااغر ختک دارتد یا تم.اما باز شااااااااااااادن 

 خاتم ی سااااااااااااااااغر 
گ
قرار  تاگزابن در خاتم ای کم در هم اااااااااااااااایش

 داشت از ت میمم مزصتم کرد. 

 

بک م طیل بم سمت در ش چرخاتد .زبن میان ا  با چادری 

ااال ایل از الی در باام کوچاام ش  کشااااااااااااااایااد تااا ببیزااد چاام ختک 

م  و آزاد ثابت ماتد گوشاااام ی شااااد  اساااات.ت اه  کم روی 

 چادر  را س ت تر گرتت و گ ت: 
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 .چم ختک  ایزجوری کوچم رو گذاشاااا
ن رو _خت  باشاااام دخت  می 

 شتون؟

 

قد  ج وتر گذاشااااااااااااامم و مباب   ا  اااااااااااااماد .تال  کرد  تا با 

قورت دادن بزاقم دهااتم را از خشاااااااااااااااش در بیاور .اتگشاااااااااااااااات 

 اشار  ا  را سمت خاتم ی ساغر گرتمم و گ مم: 

 

 می زم  ار دار .اساااااااااااام  
گ
ی کم توی ای  خوتم زتدی _با دخت 

 جا رتمم؟.اما االن ات ار خوتم تو ت.شما تمیدوتید کساغر 

 

زن ابروها   را در هم کشید و با تردید ت ایه بم دری کم بم 

ساااما  اشاااار  رتمم بود  اتداخت و ب د دوبار  ت اه  را بم 

  ورت م  دوخت و گ ت: 

 

؟تو ای  تمی زم.   خوتم کم کیس زت_کدو  دخت 
گ
 دی
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تما  بدتم با شاااااااااااااااایدن جم م ا  بم ی  ار  یخ کرد.بک اخمیار 

نک بم  ل  آورد  و مصاتم ت رار کرد :  ل  زدی هو ت 

 

_اشاااااااااااااااا ا  می زید خاتم.یم دخت  بم اسااااااااااااااام ساااااااااااااااااغر با برادر 

 می زم
گ
. دودا بو ت و شزج سالشم.ما کوچی   ایزجا زتدی

 خودمون دیروز رسوتدیم  ا
گ
یزجا.مطمازم کم همیزجا زتدی

 می زم. 

 

ن باشااااااااد چادر  را ساااااااا ت  زن اما ات ار کم از گ مم ا  مطمی 

 با ل  ن شر از اکمیزان جواب داد: تر گرتت و 

 

ی ایزجا  _دخت   ای  خوتم خییل ساااااااااااااااالم کم خالیم.هیا دخت 

 تمی زم. ااا   وتم گز ایه ایزجا رو برای چزد روز بم 
گ
زتدی

 آدماااای م م   اجاااار  میاااد
گ
  اماااا هیچ س دا م ایزجاااا زتااادی

 تمی زم. 
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ن سااااابوط کرد .ات ار کم یک  ات ار کم از آسااااامان ه مم بم زمی 

هوا یااک ساااااااااااااااطاال آب یخ روی ش  خااایل کرد.مااات و  ت ر بک 

مبزوت ش چرخاتد  و بم آزاد کم در کزار  ا  اااماد  بود ت ا  

کرد .برایم شی تکااااان داد و ساااااااااااااااپس آه اااااااااااااااماااام قااااد  ج و 

 ن گ ت: گذاشت و خطاب بم ز 

 

 آزاد:خاتم شما از ای  قضیم مطمااید؟

 

زن ات ار کم از ساااوا  هایمان  التم شاااد  باشاااد آیه کشاااید و 

 جواب داد: 

 

ی کم میدون اااااااااامم رو  ن _واال ما خییل وقمم ایزجا ساااااااااااکزیم.چت 

اون ٬بزمون گ مم.اگر هم بم گ مم ی م  شک دارند اوتاها 

 خوتم در آبیم خوتم ی  اااااااااااااااا   وتم سااااااااااااااات.برند از خود 

سید.   بتر
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هردو بک م طیل ش چرخاتدیم و بم دری کم زن بم آن اشاااار  

شاااااااا مم بود  کم دیگر کرد  بود ت ا  کردیم.آتبدر خ اااااااا ک و آ

.از آزاد تا اا م گرتمم و با تموان اامم     ثاتیم ای تاب بیاور 

قد  هاب  شاسیمم بم سمت خاتم ی  ا   اتم دوند .آزاد 

   هایم را دت ا  کرد. هم بک م طیل از زن تش ر کرد و قد

 

 ۳۹۷#پارت_ 

 

 

مبابل در آبک رتگ ا  ماد  و دسمم را باال برد  و چزد بار بر 

زتگ را بم  اااااااااادا در آورد .کویل ت شااااااااااید کم  اااااااااادای  در بر 

 مرداتم از از داخل  یاط خاتم جوابم را داد. 

 

 _اومد .اومد .چم ختک ؟
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اتم قد  بم خب  برداشاامم و اتمصار کشااید  تا در  باز  بک  ااتک

اشاااااااااازم .اتمصار  خییل کو  ت شااااااااااید.در بم آرا  روی پشااااااااااود 

و م ااااااااااااااا  در چرخید و ثاتیم ای ب د هی ت مردی الغر اتدا  

 چزارچوب ظاهر شد. 

 

ما را کم دید گر  ی میان ابروها   تورا باز شااااااااااااد و جا   را 

اه  مرداتااااام ی  بااااام ت اااااایه مم جااااا  در چشاااااااااااااااماااااان  داد.شت 

اخمم بود را مرت  کرد چزارخاتم ای کم روی شااااتم ها   اتد

 و شرسید: 

 

 _ب رمایید؟امرتون؟

 

 زد آزاد قد  ج وتر گذاشاااااااااات و رو در روی مرد ا  ااااااااااماد.ل 

 کوچش زد و مودباتم شرسید: 
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.خذر می وا  کم مزا ممون شااااااااااااادیم.شاااااااااااااما  آزاد:روزتون ب ت 

  ا   خوتم ی روبروب  ه اید درسمم؟

 

اتداخت مرد گوشم ی ل  ها   را کج کرد و ت ایه بم خاتم 

 شو  از آت م پاسخ دهد: 

 

_ب م خوتم ی مزم.برای اجار  اومدید؟چزد سااااااااااااخت الزم  

 دارند؟

 

اراد  چشااااااااااااااام هااایم را گرد کرد  و لاا  زنرنزم را باام دتاادان بک 

گرتمم.ل  زااد روی لاا  هااای آزاد خییل شنااااع م و شااااااااااااااااد و 

 میان ابروها   تب  . ت. 
گ
 اخم شررتش

 

ن آزاد:خت  برای اجاااااار  تیومااااادیم.درمور  ی کااااام تاااااا همی 
د دخت 

 .ساغر. م تون دسا  بود  چزدتا سوا  دارنمدیروز   ید خوت
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ی تبودتمان تاامید شاااد  باشاااد دماغ  مرد ات ار کم از  مشااات 

 را باال گرتت و بم چزارچوب در ت یم زد. 

 

_همون دخت  م زگیااام رو میگیاااد؟چیکاااار  دارناااد؟بااادهکاااار  

 بزمون؟

 

 گذاشمم و گ مم:    التم از سوا  های بک جا   قد  ج و 

 

_شااما ختک دارند االن کجاسات؟ما باید شیدا  کزیم اما ات ار 

 دیگم ایزجا تو ت. 

 

ن  باز هم دماغ  را باال کشاااااااید و شی بم نشااااااااتم ی تدان ااااااای 

 تکان داد. 
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_ختک تدار .د شااااااااااااا  اومد   یدا رو ت ونل داد باق  شولشااااااااااااام 

ن مد  باال شاااااااااااااد و  ت ااااااااااااااونم کرد ب دشااااااااااااام سااااااااااااااوار یم ماشاااااااااااااای 

  ماش زم یم مرد جوون بود.خییل هم آد    ابک رتت.راتزد

سید.تمیدوتم با ای  دخت   چیکار داشت.   بم تصر مت 

 

با چشااام هاب  گرد شاااد  بم آزاد خت   شاااد .تورا گوشر ا  را 

ون کشاااید  ااا  م ا  را روشااا  کرد و وارد ٬از جی  کا  بت 

ایا ااماگرا  برسااا  شااد و ب د گوشر را بم ساامت مرد چرخاتد 

 و شرسید: 

 

 اد:ای  مرد همراه  بود؟ز آ

 

مرد چشااااااااااااااام هااا   را تزااگ تر کرد و ش  را ج و آورد.برای 

برساااااااااا  خت   ماتد و ساااااااااپس شی تکان  چزد ل صم بم خ س

 داد و گ ت: 
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ن تو مم.ویل آر  ات ار خود  بود.   _خییل مطمی 

 

آشااااااااااا مم و خ ااااااااااا ک اتگشاااااااااااماتم را مبابل ل  هایم بم ی دیگر 

.بازی خورد  بودیم.تم ق ل کرد  و قد  بم خب  برداشاااااااااااامم

 تززا از برسا  ب کم از ساغر هم بازی خورد  بودیم. 

 

تگرابن ت اهم کرد و سااااااااپس از مرد تا اااااااا م گرتت و بم آزاد با 

ساااااااااااااممم قد  برداشااااااااااااات.بازوهایم را در دسااااااااااااامان  گرتت و 

 گ ت: 

 

؟آرو  با  باشم.   آزاد:خزان خوبک

 

چزد تاباور و گیج ت اه  کرد  و شی تکان داد .ل  هایم 

تا یفن  بار بک هدا باز و . اامم شاادتد اما در تزایت  اادای

 از  زجر  ا  آزاد شد. 
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 یا برنم. _ب

 

و ب د بک آت م تر ااااااااااااااات تجونم و ت  یل کردن جم م ا  را بم 

او بدهم دساااااااااا  را در دسااااااااات گرتمم و پشااااااااات ش خود  بم 

ن کشااااااایدم .هماتطور کم بم دت ا  قد  هایم  سااااااامت ماشااااااای 

 رتمارهای خ  ک ا  شرسید: قد  برمیداشت دلواپس از 

 

نم؟  آزاد:خزان خونز  وا  ا یم ل صم...کجا دارنم مت 

 

ن دسااا  را رها کرد  و هماتطور کم در را با ر  ساایدن بم ماشاای 

 باز می رد  تا سوار شو  جواب داد : 

 

و  ن ن امروز تک ی  همااام چت  نم خوتااام برسااااااااااااااااااا .باااایاااد همی  _مت 

 مش   کزم.سوار شو. 
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ن ا  اااااااااااماد و برای چزد ل صم هماتجا مبا با بل  اشوت ماشااااااااااای 

 تردید ت اهم کرد و در تزایت آیه کشاااااااااااااید و شی تکان داد و 

 ل صم ای ب د پشت ترمان نش ت. 

 

وع  مضااطرباتم تاخ  اتگشاات شاا اامم را بم دتدان گرتمم و شر

 بود.دیگر  اااااااااااااااتک  باام ش آمااد  
باام جوناادن  کرد .دیگر  اااقن

های بود.دیگر رمف  برای دسااااااااااااااات و شزجم تر  کردن با بازی 

ن مشااااااااااااااا    ن امروز باااایاااد همااام چت  برسااااااااااااااااااا  تاااداشااااااااااااااامم.همی 

م آخر بزتم و جواب موشد.دیگر وقا  رسید  بود کم بم سی

 تما  سوا  هایم را بگت  . 

 

 ۳۹۸#پارت_ 
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مبابل ورودی خاتم برسا  کم مموق  شدیم تما  وجود  از 

اتطرابک مرگ ار می رزند.تاخ  هایم را آتبدر جوند  بود  کم 

 د  بودتد و ق  م دیواتم وار در س زم می وبید. دیگر بم تم رسی

 

شاااااوشااااام ی باال کشاااااید  ی ش چرخاتد  و ت اهم را از پشااااات 

ن بم درواز  ی خاتم ا  دوخمم.آمد  بود  ایزجا تا بم  ماشاااااااای 

بااازی ل ز   کاام او آغاااز  کرد  بود پااایااان دهم.آماد  بود  تاا 

ن را تما  کزم و خود  و تییل و   یک بار برای هموشااااااام همم چت 

تما  آد  هاب  کم گرتمار ای  مرد مرموز و شااااایاد شاااااد  بودتد 

 . را از شر  خال  کزم

 

ترساااااااید  بود .ترسااااااام از روبرو شااااااادن با برساااااااا  ٬اما دروغ چرا

.    بم اتداز  ی ش ساااوزبن از روبرو شااادن با او واهمم تبود 

تداشااااااااااااامم.ترساااااااااااااید  بود  چون تمیدان ااااااااااااامم کم قرار بود چم 

ن  را هاب  از زبان او .شاااااااااااااااز و .ترساااااااااااااااید  بود  چون مطمی 

هم تبود  کاام آیااا تاااب و توان روبرو شاااااااااااااااادن بااا  بااایش را خوا

 داشت یا تم؟
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تمم تا زمابن  خوب میدان مم کم اگر از در ای  خاتم داخل مت 

کااام جواب تماااا  ساااااااااااااااوا  هاااایم را تگرتمااام بااااشااااااااااااااام بااام خبااا  

ن برایم  برتمیگشااااااااااااااامم.میدان ااااااااااااااامم کم امروز شاتجا  همم چت 

ن هم بود کااااام مرا ٬روشااااااااااااااا  خواهزاااااد شاااااااااااااااااااد و شاااااااااااااااااااایاااااد همی 

ساااااااااااتد.ترس از شااااااااااایدن  بایف  کم هزوز از ت اهم شز زان میت 

ن داشمم. ٬بودتد  اما بم شو  بودنشان یبی 

 

 آزاد:بذار مزم همراهت بیا . 

 

شاااااااااااااااایاادن  ااااااااااااااااادا   وادار  کرد تااا تمااا  اتکاااری کاام در ااا  

ممالشر کردن م ز  بودتاد را باام خباا  هاال باادهم و ت اااهم را 

تم.پشت ترمان نش مم بود و ت ا  تگران  بم سما  بچرخا

شااااتم ی م ال ت .آه اامم شی بم نرا بم  اااورتم دوخمم بود 

 تکان داد  و گ مم: 
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 _تم خود  باید بر .تو همیزجا مزمصر  بمون. 

 

ابروها   را در هم کشید و با شاتگشمان  آرا  روی ترمان 

ب گرتت.   رصن

 

برسااااااااااا   آزاد:خیالم را ت تو اااااااااات تززا بری داخل.ا ااااااااااال بم

 اخمماد تدار . 

 

 کشید  و با ل  زدی کوچک و بک رمش دسمم را 
ت س خمیف 

 روی ران پا   گذاشمم. 

 

_مزم بز  اخمماد تدار .اما باید بر  تا جواب ساااوا  ها  رو 

ن رو تااا ااازااامااام دساااااااااااااااااااااات از ش   از  باااگااات  .تااااااااا هاااماااااااام چااات 

 برتمیدار .پس همیزجا مزمصر  بمون باشم؟
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از تززا ترساامادتم بم خاتم ی چزر  ا  نشااان میداد کم ا ااال 

شااود و یا  برسااا  را ن تبود.اما میدان ت کم تمیمواتد مات م

ت مییم کم گرتمم بود  را ت یت  دهد.بزابرای  پس از ل صاب  

ساااااااااااااا وت آیه کشااااااااااااااید و همزمان با تکان دادن ش  جواب 

 داد: 

 

آزاد:باشااااااااااااااام.اما دار  بزت می م اگم ببیزم برگشاااااااااااااااازت خییل 

 یا  داخل. کو  کشید  خود  م

 

برای آت اام خیااال  را را اات کزم پ اا  هااایم را باااز و . اااااااااااااااماام 

ن  کرد  و سپس دسمم را از روی پا   پس کشید  و از ماشی 

شیاد  شد .چزد ل صم ای هماتجا ا  ماد  و با ت یس   س 

شااد  بم خمارب  کم مباب م قد خ م کرد  بود چشاام دوخمم و 

آی ون ٬شااات درب د قد  هایم را ج و کشاااید  و با ا  ااامادن پ

 را چزدی  بار بر در بر بم  دا در آورد . 
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 ااااااااااااااادای باز شااااااااااااااادن در گو  هایم را شر کویل ت شاااااااااااااااید کم 

کرد.در را باام ساااااااااااااااماات ج و هاال داد  و قااد  باام داخاال  یاااط 

ن برسااااااا  کم در اواسااااااط  یاط پار   خمارت گذاشاااااامم.ماشاااااای 

 شد  بود نشان از  ضور  در خاتم داشت. 

 

رد  و با قد  هاب  ب زد ج و دست هایم را کزار بدتم مشت ک

 الم آمد تا خو  رتمم.بم پ م ها کم رسید  خدممکار بم اسمب

آماااااااد بگوناااااااد.باااااااا چزر  ای خبوس از کزاااااااار  خبور کرد  و 

 هماتطور کم وارد خاتم موشد  شرسید : 

 

 _برسا  کجاست؟

 

ات ار کم از رتمار تزد  شاااااااااوکم شاااااااااد  باشاااااااااد تورا قد  هایم را 

 کزار  گ ت:   دت ا  کرد و با ا  مادن
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ن  دارن.شاااااااااااما ایزجا مزمصر بموتید  اااااااااار _آقا تو اتاقشاااااااااااون ترا

 .. م . 

 

شو  از آت م بمواتد جم م ا  را بم پایان برساااااااااااااتد راهم را بم 

ساااااااااااااااماااااااات را  پ اااااااام کج کرد  و خجوالتاااااااام از پ اااااااام هااااااااا باااااااااال 

دوند .خدممکار هم بک م طیل دت الم دوند و تال  کرد تا با 

  ق اااااادی برای مموق   اااااادا زدن اساااااامم مموق م کزد اما م

 شدن تداشمم. 

 

بک ٬بم اتاا برساااااااا پ م ها را پشااااااات ش گذاشااااااامم و با رسااااااایدن 

آت م در بزتم دسمگت   را چرخاتد  و در را باز کرد .با دیدن  

کزار شزجر  ی اتاا ا  اااااااماد  بود و ت اه  ٬کم پشااااااات بم م 

را بام  یااط دوخمم بود ابروهایم بک اخمیار در هم کشاااااااااااااااید  

 هم مزمصر آمدتم بود.  شدتد.پس خود 
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و پشاااااااااااااااات خدممکار ت س ت س زتان از آخرن  پ م باال دوند 

ش  ا  اااماد.ت اه  را بم برساااا  دوخت و با ل  ن ترساااید  و 

 خجالت زد  گ ت: 

 

_آقا ب دا م  بزشااااااون گ مم مزمصر بموت .خودشااااااون گو  

 تدادن. 

 

بک آت م     زخمت چرخاتدن ش  را بم خود  بدهد با 

 گرتمم جواب داد:  داب  شد و  

 

 . ن  برسا :اشکایل تدار .برگرد پایی 

 

ا  گ ت و ب د از آت م ت ا  مشاا و  و خدممکار "چشاام" آر 

شر از سااوایل تثار م  کرد قد  ها   را ساامت پ م ها چرخاتد 

 و از رایه کم آمد  بود دوبار  سمت سال  خاتم برگشت. 
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ن در   با رتما  تورا قد  بم داخل اتاا گذاشاااااااااااااامم و با . اااااااااااااای 

با  داب  کم از شدت خ  اتوت و ت رت می رزند ٬پشت ش 

 غرند : 

 

؟چطور میموبن وق   تاااا ای  _تو دیگااا م چجور آد  ه ااااااااااااااا  

؟  اتداز  غرا کثات   با آرام  ت س ب یسر

 

 ااادای ت س خمیب  در گو  هایم شیچید.ات ار کم داشااات 

ن      ٬م ااااااااااااااا ر  ا  می رد.ات ااار کاام می واسااااااااااااااااات بگونااد ببی 

ن   ی کم تو ت ر  را می  ن ت س می شم. را ت تر از آن چت 

 

 ۳۹۹#پارت_ 

 

ن یش از دساااات ها   را  در جی  شاااا وار  ترو برد و با گرتی 

آه ااااامم چرخید و رو در رونم ا  اااااماد.آت  ٬ت اه  از شزجر 

خشااااااااااااااایم کم در وجود  زباتم   کشاااااااااااااااید با دیدن چزر  ا  
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ن ت ا   شاااا  م ور تر شااااد.قد  بم سااااما  برداشاااامم و با دوخی 

 و ت رتم بم چشمان  غرند :  شر از کیزم

 

کثاتت  اری هات _ایزبدر ترسااااو و بزدیل کم برای رو نشاااادن  

آد  می رساااااااااااا   شاغم کم بدزدتم؟کم ترس بزدازی بم جوتم 

تاااا دهزم رو ببزاااد  و سااااااااااااااااااکااات بموتم؟چطور میموبن ایزباادر 

؟   بت  باشر

 

ی بگوند ش  را اتدی باالتر گرتت و ت ا  خت    ن بک آت م چت 

چشاااااااااااااااماتم ثابت تگم داشااااااااااااااات.چشااااااااااااااامان  آرا  ا  را روی 

تبیو درون چشاااااام  تبودتد.اقیاتوش از ا  اااااااسااااااات تااااااد و 

د.اما سااااااااااااا وت ل ز   ا  اجاز  تمیداد  ن های تت   ا  موز مت 

 بم اتکاری کم در پس آن چشم ها جوالن میدادتد برسم. 

 

چشااام هایم را تزگ تر کرد  و با توشااا زدی کم خارز از اراد  

ن شد  بود ادامم داد :  و اخمیار  کزج ل  هایم  ستک
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.دیگااام _    دیگااام کثااااتااات  ااااری هاااات رو اتکاااار هم ت می  ن

 ق ااااااام دروغ ب وری و خودت رو بک گزا  و م  
تال  تمی  ن

تت کردی.   رو دیووتم نشون بدی.خوبم.شورر

 

ن  ن رتت.ش  را اتدی پایی  سااااا  ک ا وی  آه ااااامم باال و پایی 

شااااااااااام م کم او تر آورد و با  اااااااااااداب  کم زنادی برای ل   همو

سید تجوا کرد:   آرا  بم تصر مت 

 

 تو رو دیووتم نشون بد .  برسا :م  هیچوقت ت واسمم

 

از شاااااااااااااااایدن  رت  بک اخمیار بم خزد  اتماد .دسااااااااااااااامم را بم 

دهاتم چ ااااااااااااااا اتد  و هماتطور کم تال  می رد  خزدیدتم را 

ن گ مم:   مزار کزم با ل  ن تم  رآمت 
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ا اااااااال  و ااااااا م ی _مزو ت زدون برساااااااا .مزو ت زدون چون 

 خزدیدن تدار . 

 

نر اتداخت.خزد  زبان  را روی ل  ها   کشید و ش  را ز 

ا  آرا  آرا  م و شااااااااااااااااااااد.ت ااااااهم را بااااام اکراا چرخااااااتاااااد  و 

 شرسید : 

 

_ساااااااااااااااغر کجاساااااااااااااات؟کجا قایم  کردی همدسااااااااااااااات رو؟با 

خودت ت ر کردی اگم ای  دخت   رو از  قایم ک ن و کی م رو 

کاام ب وا  ذات کثی اات رو باام   از  باادزدی دیگاام ماادری تاادار 

سااااوت م  و ب د  تییل .شاااازاسااااوتم؟با خودت گ    یکم میت 

 دوبار  ساکت تگز  میدار  آر ؟ویل کور خوتدی برسا . 

 

قد  ج وتر گذاشاااااااامم و با کوبیدن اتگشاااااااات اشااااااااار  ا  ت ت 

 س زم ا  ادامم داد : 
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_کور خوتدی.م  دیگم قرار تو اااااااااااااات ساااااااااااااااکت بموتم.امروز 

 کم چرا دیگم آخرشااااااااااااام.یا هم
گ
ن امروز ده  باز می  ن و میش ی 

یا ق ام ٬و ش م  در آوردیر  تما  ای  بازی های م ا ر  ت

بم روح مادر  ق ااام می ور  کم اگم پا  رو از ٬می ور  برساااا 

ن رو  ون بذار  م ااااااااااااااامبیم بر  تییل و همم چت  در ای  خوتم بت 

ن رو برای همم ٬بذار  ک  دسااااااااااا .تم تززا تییل ب کم همم چت 

زم.برامم مزم تو ااااااااااااااااااات اگااااام ب وان ب اااااد  از  ت رن  می 

کم دساات تو رو براشااون رو   ممز ر .شاا . داقل خیالم را مم

 کرد . 

 

سااااااااااااا وت دیواتم کززد  ا  ادامم دار بود.ت ا  خت   ا  ق ل 

چشااماتم بود اما جوری رتمار می رد کم ات ار قادر بم شااایدن 

 ااااااادایم تبود.تززا یک مج ااااااامم مباب م ا  اااااااماد  بود و خت   

  ت اهم می رد.در یک ل صم دیواتم شااااااااااد .ک  دساااااااااات خت  

س زم ا  کوبید  و با هل دادن  بم سمت هایم را م کم بم 

 خب  با  داب  کم بک ش اهت بم ترناد تبود غرند : 
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.جواب سواال  رو بد .بگو برای برای سر  _ را بزن خو ن

دی  ؟بگو برای سر ساااااااااااااااتر چزد ماهم داری مزو ت بی  می  ن

ن؟چر  ؟چطور ق ل از خبدت از  خ س بگت  ا برا  بپا گذاش  

؟ را بزن تا ساااااااااااااااب  ای  خوتم رو  با تییل مزو موشااااااااااااااازاخ  

 روی شت خراب ت رد . 

 

ن بار باال رتمزد تا بم س زم ا  کوبید   دست هایم برای دومی 

شااااوتد کم ما هردو دساااامم را در هوا گرتت.با ت ایه  التم بم 

 چشماتم خت   شد و تجوا کرد: 

 

 . برسا :آرو  با 

 

د  و با اتزجار دسااااااااات هایم را  اااااااار ل  هایم را روی ی دیگر ترا

کشاااااااااااااااید .اتگشااااااااااااااات اشاااااااااااااااار  ا  را دوبار  تزدید وار بم خب   

 سما  گرتمم و گ مم: 
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 چیکار کزم و چیکار ت زم.دیگم جرات ت   
گ
_تو بم م  تمیش

 .  بم م  دست بزبن

 

 التاااام چشااااااااااااااام هااااایم را . اااااااااااااااااات و دسااااااااااااااا   میااااان موهااااا   

 ر ات  ای  خ اااا ک بودن  را کشااااید.خ اااا ک بود و تک تک 

.ل ز   ات ار ل  ترناد می شااااااااااااااایدتد.هزوز سااااااااااااااا وت کرد  بود 

ها   را مزر و مو  کرد  بودتد.چرا ت ااااااااااااااا یم تموشااااااااااااااااد؟چرا 

 جواب سوا  هایم را تمیداد؟

 

دتاادان هااایم را بااا  ر  روی ی اادیگر ساااااااااااااااااییااد  و قااد  باام 

 خب  برداشمم.ش  را آه مم تکان داد  و گ مم: 

 

بوشااااااااات  از ای  مزمصر  را زدتت .مزم ا تزن_باشااااااااام.تو  ر 

ن بااا تراز تمیموتم.ویل م   را م تم.بااا تییل بااا پاادر  بااا مزی  ن ت 

تم.م  تو رو  ن با همم ی آدماب  کم تو رو موشااااازاسااااا   را مت 

. اری می زم کم دیگم تموبن تو ای  شزر بیچار  می زم برسا 
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ی.ق اااااااام  و ج وی آدماب  کم موشاااااااازاسااااااااات شت رو باال بگت 

ر  کم بیچار  ت می زم.اگم ایزکار رو ت زم اسااامم خزان می و 

 تو ت. 

 

 ۴۰۰ارت_ #پ

 

 

د  اااااااااااااار . را باااا تردیاااد ت ااااهم کرد و لااا  هاااا   را روی هم ترا

هایم را آتبدر م کم بم زبان آورد  بود  کم ترس بم جان  

ن دیگری بگونم ت اااهم را از چشااااااااااااااامااان   ب زااداز .بک آت اام چت 

.اما هزوز بوشاااااات  از گرتمم و بم ساااااامت در اتاا قد  برداشاااااامم

زونم   بم دو قد  برتداشااااااااااااااامم بود  کم اتگشااااااااااااااامان  دور با

 شدتد و بم سمت خب  بر  گرداتدتد. 

 

 برسا : تک ک . 
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بدون ل صم ای ت  ل بازونم را بم شاادت از میان اتگشاامان  

ون کشید  و بم خب  ه   داد .   بت 

 

 _بزت گ مم بم م  دست تزن. 

 

 یم باال گرتت و شی ک  هردو دساااااا  را بم نشااااااتم ی ت ااااا

ل صم ای ساا وت کرد و ی تزمیدن تکان داد.برای بم نشاااتم 

 سپس با  دای آرا  گ ت: 

 

ن رو برات ت رن  می زم.   برسا :باشم...همم چت 

 

ن و مردد چزر  در هم کشاااید  و اتگشااا   کم ساااما   تامطمی 

ن آورد .ش  را باالتر داد  و گ مم:   نشاتم رتمم بود را پایی 

 

 ا . _خوبم.زود ب
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.ات ار کم ل  زنرنا  را بم دتدان گرتت و با تردید ت اهم کرد 

ن تبود  .ساااااا وت  کم کوالبن از ت اااااامییم کم گرتمم بود مطمی 

ن  بیبت را تدارد.زهرخزدی زد   شااااد تزمید  کم ق ااااد گ ی 

ن تجوا کرد   . و با ل  ن کزایم آمت 

 

 _م  چرا  رتای تو م دروغگو رو باور می زم آخم. 

 

ت در قااااد  بردار .امااااا ا دوبااااار  باااام سااااااااااااااامااااو ب ااااد چرخیااااد  تاااا

 ایم را شر کرد.  دا   دوبار  گو  ه

 

 برسا : تک ک . 

 

 .  2414



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

.تمی واساااااامم برو  اما تا  ااااااماد .می واساااااامم مموق  نشاااااااد 

 تما   بایش را بم 
گ
آتبدر خ  ک ا  کزم کم از شدت دیواتش

 زبان بیاورد. 

 

 برسا :خزان گ مم وا  ا. 

 

بل در ا  اااااماد  و دسااااامم باز هم بم  رت  اخمزاب  ت رد .مبا

تم .اما اتگشاااااااامابن کم ساااااااامگت   برد  تا بچرخارا بم ساااااااامت د

 دوبار  دور بازونم   بم شدتد وادار بم ا  مادتم کردتد. 

 

ن رو  برساااااااااااااااا :می م  اااااااااااااااتک ک ...مگم تگ    می وای همم چت 

؟  بدوبن

 

ش چرخاتد  و با خ ااااا اتوت بم چشااااامان آشااااا مم ا  چشااااام 

 دوخمم. 
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.چون تو ا میدوتم کم تو  را ت_چرا می وا  بدوتم.ام بن ن مت 

 بزدیل کم... اوتبدر ترسو و 

 

د و با  ر  غرند:   دتدان ها   را روی ی دیگر ترر

 

 برسا :م  ترسو تو مم. 

 

ی ت ون   داد  و یک تای ابروهایم را  ن شوزخزد تم اااا ر آمت 

 باال اتداخمم. 

 

و بزم بگو.  ن ؟پس ثابا  ک . را بزن.همم چت   _تو   

 

ن و ساااااااااا ت ت س شت شااااااااااد  می شااااااااااید.چشاااااااااامان   ساااااااااازگی 

مااا ق اال ل ز   زبااان  هزوز بودتاد.داشاااااااااااااااات دیواتام موشااااااااااااااااد ا
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شاااااااا  اااااااامم نشااااااااد  بود.و م  دیگر میدان اااااااامم کم چطور باید 

 .ش زم . 

ت ا  خت   ا  را بم چشااااااااامان  دوخمم و با  اااااااااداب  ب زد ترناد 

 کشید : 

 

؟پس ثاااابا    ترساااااااااااااااو تو ااااااااااااااا  
گ
_ را بزن دیگااام.مگااام تمیش

م ؟بگو چرا چزاادی  ماااهاام داری ک .بگو چرا اتمااادی دت ااا  

؟بااگااو چاارا  تاامااااااااا  ایاا  بااااااااازنااااااااا رو بااااااااا ماا  را   تاا ااباایاا اام ماایاا اا ن

؟بااااگااااو چااااطااااور از قاااا اااااااال خااااباااااااادت بااااااااا تاااایاااایل ماااازااااو  اتااااااااداخاااا  

؟بگو چرا مزو...   موشزاخ  

 

و جوابک کااام همزماااان باااا ترنااااد ب زاااد و کر کززاااد  ا  بااام زباااان 

 آورد ق  م را از تویدن اتداخت... 

 

 ا .  برسا :چون م ز ل ز   خاشش تو 

 

 .  2417



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

 ۴۰۱#پارت_ 

 

 

سااا وب  کر کززد  شاااد.سااا وب  تما  دتیایم بم ی  ار  غرا در 

کم     دیگر      ااااااااادای تپ  های ب زد ق  م هم قادر بم 

با دهابن کم از شاااااااااااااااادت ٬شااااااااااااااا  اااااااااااااااما  تبود.مات و مبزوت

تاااباااوری تیماام باااز ماااتااد  بود و چشااااااااااااااام هاااب  کاام قاادرت باااز و 

 رد . . مم شدنشان را از دست داد  بودتد ت اه  ک

 

د.چزر  ا  شت  ن شااااااااااااد  هزوز هم بم ساااااااااااا    ت س ت س مت 

بود و رگ گردن  از ب زدی ترنادی کم چزار ساااااااااااامون خاتم را 

ون زد  بود.ت ااا  خت   ا  هزوز هم  باام لرز  در آورد  بود بت 

ق ل چشاااااااااااااااماتم بود.جوری ت اهم می رد کم ات ار ذر  ای از 

 جم م ای کم بم زبان آورد  بود پشیمان تبود. 
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 ل  های خشاااااااااکم را چزد بار باز و . ااااااااامم کرد  و با  هدابک 

  داب  کم گوب  از تم چا  در   آمد ل  زد : 

 

؟  _چ...سر

 

 التم دساااااااااااا   میان موهای ساااااااااااایاه  کشااااااااااااید و با خزد  ای 

خ ااااااا ک کم بو  از اتداز  برایم ترسااااااازا  ج و  می رد جواب 

 داد: 

 

؟خ   برساااااااااااااااا :چیم؟مگم تگ    می وای  بیبت رو بدوبن

    بیبت رو بزت می م. مزم دار 

 

شی تکااااااااان داد .م ز  قااااااادرت گیج و گزااااااااگ پ اااااااا  زد  و 

 شردازش  را از دست داد  بود. 
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 برساااااااا ؟ واسااااااات ه ااااااات داری 
گ
_تو می زیم داری سر میش

 چم مزخرتاب  رو... 

 

  التم دست ها   را بم ش  چ  اتد و ترناد کشید: 

 

ار  برسا :آر  آر  آر  می زمم دار  سر می م.خوب میدوتم د

بدر سااااااااااااااکت چم  رتاب  رو بم زبون بیار .خ ااااااااااااامم شاااااااااااااد  ات

موتد  و تو ش خود  تگزشاااون داشااامم.ب زم دیگم ب زم.م  

 تو رو دوست دار .تو رو دوست دار . 

 

ق اااامت آخر جم م ا  را با  ااااداب  ب زد اما شاااامرد  شاااامرد  

بم زبان آورد و م  کر شاادن گو  هایم را ا  اااس کرد .ای  

ب   را از دست داد  بود؟تییل را مرد چم داشت میگ ت؟خ

 بود؟ از یاد برد 
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مبابل ت ا  مبزوتم قد  ها   را خب  کشااااااااااید و بم ساااااااااامت 

شزجر  رتت.چزد ل صم ای با اتگشاامابن کم میان موها   بم 

ی دیگر گر  شااااد  بودتد کزار شزجر  ا  ااااماد و سااااپس ت اه  

 را مجددا بم چشمان م  دوخت و با  داب  آرا  تر گ ت: 

 

ی کاام بود  :می و برسااااااااااااااااا  ن ن رو بزاات ب م.هرچت  و ا  هماام چت 

ن  ه اااااااااااااااااااات.دیگااااام خ ااااااااااااااامااااام شااااااااااااااااااااد  از شززاااااان تگااااام داشااااااااااااااای 

ن بم ایزجا  رسید . ٬دیگم برند ٬ا  اساتم  ببی 

 

و دسااااا  را جاب  باالتر از ا وی  تگم داشاااات تا نشاااااتم دهد 

تا خرخر  شر شااااد  اساااات.و ب د دوبار  خزدید.خزد  ا  یک 

نک میان  خزد  ی واقیع تبود.تززا یک خ س ال مل هو ااااااااااات 

ن باق  خ س ال مل ها   بو  د.ش  را تزد تزد بم باال و پایی 

 تکان داد و گ ت: 
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.م  تو رو ق ل از خبد  با 
گ
برساااااااااااااا :آر ...آر  تو راسااااااااااااات میش

تییل شااااااااااااااازااااااااخممااااااات.اماااااااا تب ااااااااااااااات  م  تبود.م  ت واسااااااااااااااامم 

.شزاسمت.م      رو م هم از وجود تو ختک تداشت.تییل 

 بود کاااام باااااخاااا  شاااااااااااااااااااد م  تو رو باااااخاااا  و باااااتو  بود.تییل

کرد کم  روح و رواتم درگت   تو .شااام.تییل   .شااازاسااام.تییل  اری

 اری کرد کم م  دیووتم ی تو .شااااااااااااااام.همم   تب ااااااااااااااات  تییل 

 بود. 

 

ی کااام مبااااب م میااادیاااد   ن  را هاااا   را تمی زمیاااد .تماااا  چت 

یک مرد دیواتم بود کم بک هدا جمالت بک ش و تز  را بم 

دیواتم کم شاااااا اه   بم برساااااااِ  هموشاااااام  زبان   آورد.یک مرد 

 شت. آرا  تدا

 

؟
گ
 _تو سر داری میش
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با  اااااااااادای آرا  شرسااااااااااید  و او  التم تر از ق ل بم  ااااااااااورت  

دساااااااات کشااااااااید.خرض اتاا را با چزد قد  کوتا  یط کرد و در 

تزایت ل م ی ت ت نشااااااااااااااا ااااااااااااااات و دسااااااااااااااات ها   را مبابل 

د  ااورت  بم ی دیگر چ اا اتد.چشاام ها   را باز و . اامم کر 

 شد  باشد پاسخ داد: و ل صم ای ب د ات ار کم اتدی آرا  تر 

 

برساااااااااا :اوایل آشااااااااازاییم با تییل بود.تاز  داشاااااااااایم همدیگم رو 

 خوبک 
ن جاااااااادی ب زمون تبود.دخت  موشااااااااااااااازاااااااااخمیم.هیا چت 

وع یم ٬بود خاتواد  ی خوبک داشااااااااات اما اید  آ  م  برای شر

هاااب  
کاام   رابطاام جاادی تبود.بااا خود  میگ مم مثاال تمااا  دخت 

وقت میگذروتیم و ق ال باهاشاااااااون بود  یم مدت با همدیگم 

ب د  هرکیسااااا را  خود  رو مت  .آیزد  ای وجود تداشااااات 

 کم ب وا  با تییل ت ور  کزم. 

 

بااا باادبن کاام ات ااار هر ثاااتیاام بوشااااااااااااااات  از ق اال ت  یاال ٬بک اخمیااار

تااات بااام در ت یااام زد  و ت ااااهم را بااام او کااام ل ااام ی ت ااات  مت 
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ای ل صم ای ساا وت کرد و ب د ادامم نشاا اامم بود دوخمم.بر 

 داد: 

 

وع راباااااااااطااااااااام ماااااااااون بااااااااا رساااااااااااااااااااااااا : ااااااااادودا یاااااااااک ماااااااااایه از شر

ن  تت.همم چت  میگذشااااااااااااات.اوتااااااااااااااع داشااااااااااااات خوب شو  مت 

خوب بود تااا زمااابن کاام تییل ت ااااااااااااااامیم گرتاات درمورد خواهر 

توا ال اااااااد    بااااااااهاااااااا   را بزتااااااام.خواهری کااااااام از خون 

ن  و زن ااااترن  و  قوی ترن   خود  تبود اماااا از ت اااا  تییل بزت 

 زن دتیا بود. 

 

ت و ت اه  را بم  ااااااااااااااورتم دوخت.دسااااااااااااات ش  را باال گرت

 ها   را بم سمت خود  گرتت و  ش بم جات  دتاع کرد: 

 

برسااااااااااااا :م  ت واسااااااااااامم تو رو .شاااااااااااازاسااااااااااام.اگم تییل ت ااااااااااامیم 

تمیگرتت درمورد تو  را بزتم م  هیچوقت از وجودت با 

 را زد و  ختک تموشاااااااد .اما تییل  را زد.هرروز و هر ثاتیم
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چبااادر خوبک چبااادر زن ااااب  چبااادر برا  از تو گ ااات.از ایز ااام 

قوی و م کیم از ایز اااام چباااادر بااااا باااااق  زن هااااای دتیااااا ترا 

داری.م  باید چیکار می رد ؟چطور میمون ااااااامم  را ها  

ن  و قوی  رو تادید  بگت  ؟چطور میمون اااااااااامم از ت ااااااااااور بزت 

 ترن  و زن اترن  زن دتیا توی ذهزم دست بردار ؟

 

 ۴۰۲#پارت_ 

 

 

هر  ال  کم برسا  بم زبان   آورد با ٬هر ثاتیم کم میگذشت

پاااااهااااای م  هم قاااادرت ش پااااا تگاااام داشاااااااااااااااازم را از دساااااااااااااااااات 

وع بم قد  زدن  میدادتد.از روی ت ت ب زد شاااااااااااد و دوبار  شر

در اتااااا کرد.مثااال مزر  ی مم ر  یاااک آوتاااگ مااادا  مباااابااال 

تت.   چشماتم از یک سمت بم سمت دیگر مت 
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ممم چرخاتد و   ا  اااماد.م ااات  ت اه  را بم ساااام ی  ار و ب د ب

  را هاب  کم تیمم  ار  رها کرد  بود را دوبار  از ش گرتت. 

 

برسا :باور ک  م  تما  تالشم رو برای تادید  گرتمزت کرد  

خزان.امااااا تییل اجااااااز  تمیاااااداد.هرروز و هر سااااااااااااااااااااخ   کااااام بااااا 

ا همااادیگااام بودیم هرجوری کااام شاااااااااااااااااد  بود یااام بزااااتااام ای شیاااد

ساااااااااااااااایاااد می رد تاااا از تو  را بزتااام.تو رو مثااا .ات اااار ل بااات میتر

 .ات ار المو  بودی. خدا  بودی

 

 برای ل صم ای کوتا  م   کرد شو  از آت م ادامم دهد: 

 

برسا :ب د  باالخر  یم روز یم خ س از تو نشوتم داد.وق   

ن بار  اااااااااورتت رو دید  تما  تال  ها  برای ایز م  برای اولی 

ن  درموردت رو تادید  بگت   دود شدن و   را های تییل رتی 

هوا.تبط یااااام خ س بود خزان.خودت روبرو  تبودی تبط 
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همون چشااااااااااااااام های ٬خ  ااااااااااااااات روبرو  بود.اما همون خ س

 ل زایت برای ایز م خبل از ش  بدزدن  اقن بودن. 

 

پاهایم دیگر بوشااااااااااااااات  از آن تاب تیاوردتد.هماتجا کزار در ش 

ن نشاااا اااامم.ت س کشاااایدن برایم از هموشااام   خورد  و روی زمی 

 بود.  دشوار تر شد 

 

مباب م بم ل م ی شزجر  ت یم زد و ش  را اتدی روی شاااااااااااااااتم 

.ت اه  کج کرد.ل  زد ت جن گوشااااااااام ی ل  ها   را باال برد 

 دیگر سمت م  تبود. 

 

ااااااااااابچم ا  اااااااااااااساااااااااااااب  تبود  خزان.م  آد   برسااااااااااااا :م  یم پرا

خ س آساااااااااااااااوبن تبود .م  آد  تبود  کاام تبط بااا دیاادن یاام 

هرگز از تزدیک تدید  شااااااااااای مم ی کیسااااااااااا شااااااااااام.اوتم آد  کم 

.تو درساااااااات شاااااااابیم  بودم .اما تو...تو ات ار برا  ترا داشاااااااا  

 را هااای تییل بودی.تو بااا اون چشااااااااااااااام هااات جوری رتماام 
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بودی توی م ز  کم ات ار  ااااااااااااااد سااااااااااااااا  اوتجا بودی.ات ار کم 

  د سا  موشزاخممت. 

 

رد  و بک اخمیار دساااااااااااااااات های لرزاتم را دور زاتوهایم   بم ک

 ل  زد : 

 

 وتم ای... _تو دیو 

 

آرا  بم  رتم خزدید و ل  زنرنا  را بم دتدان گرتت.ش  

 را اتدی خب  تر برد و گ ت: 

 

برسا :ت ر می  ن برای خود  آسون بود؟آسون بود کم باور 

ی شااااااااد  کم م  رو م شااااااااوقم ی  کزم دلداد  ی خواهر دخت 

  تااادیااد  خود  میاادون اااااااااااااااات؟آساااااااااااااااون تبود.م  تال  کرد

مت.تال  کرد  ت ر و  ذکری کم تبط با دیدن خ  ااااااات بگت 
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اتماد  بود توی ش  رو بزداز  دور اما نشاااااااد.تمون ااااااامم از شر 

 ت رت خال  شم.تمون مم. 

 

از ل م ی شزجر  جدا شاااااااااااااااد و قد  های آرام  را بم ساااااااااااااااممم 

ن زاتو زد و بم  اااااااااااااااورتم چشااااااااااااااام  ساااااااااااااااوا داد.مباب م روی زمی 

ا  و شااااااااااااااااات زد  ا  داد و دوخااات.ل  زاااد کوچش ت ونااال ت ااا

 ادامم داد: 

 

خود  خواساااااامم ٬برسااااااا :ب د  یم روزی دیدمت.ات اق  تبود

ببیزمت.روزها برای دیدتت ل صم شااااااااااااااماری کرد  بود .تییل 

می واسااات بیاد شوشااات تا یم وسااای م ای کم ازت قرض گرتمم 

ن گ مم  بود رو بزت پس بد .می واسااااااااااااامم ببیزمت برای همی 

ساااااااااااااااوتم .با خود  گ م م بود  شااااااااااااااااید اگم تزدیک خود  مت 

  ت ااااوراب  کم ازت داشاااامم بزم برنزن و ت رت از ببیزمت تما

ون بر .   ش  بت 
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میان  را ها   م   کرد و ش  را زنر اتداخت. دا   

 آشکارا آرا  تر شد. 

 

وع  برساا :رسوتدم  در آموزش اهت.تو اومدی د  در و شر

ن نشااااااا ااااااامم بود .ت و بم  را زدن با تییل کردی.م  تو ماشااااااای 

م  داشاااااااااامم تماشااااااااااات   واساااااااااات بم م  تبود.مزو تدیدی.اما 

می رد .تمیمون مم ت اهم رو ازت بردار . اوتبدر زن ا و ت س 

 گت  بودی کم... 

 

 دست هایم را روی گو  هایم گذاشمم و با خجز تالید : 

 

 _. م.... م ساکت شو.تمی وا  .شزو . 

 

او اما سااااااااااکت نشاااااااااد.خود  را تزدیک تر کشاااااااااید و با در هم 

 شیدن ابروها   گ ت: ک
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ن رو برسااااااااااااااااااااااا :چرا؟مگاااااااا م خودت تگ    می وای هماااااااام چت 

؟مگم تیومدی ایزجا تا  بیبت رو ب زیم؟پس گو   بدوبن

 بد . 

 

ش  را م کم تر از ق ل بم نشااااااااااااااااتم ی م ال ت تکان داد  و 

خواسااااامم از جا ب زد شاااااو  کم دسااااات ها   را روی زاتوهایم 

آت م تر اا   برای  گذاشاات و وادار  کرد تا باشاا زم و ب د بک 

 م زباتم بدهد ادامم داد: م ال ت دوبار  ب

 

برساااا :خیا  ایز م ت رت از ش  بتر  ت دیل شاااد بم یم خیا  

.بالب  کاام دیاادن خ  ااااااااااااااااات ش  آورد  بود دیاادتاات از م ااا 

تزدیااک هزار برابر باادتر  رو ش  آورد.شااااااااااااااااادی هماام ت ر و 

 ودی. ذکر .جوری رت   تو م ز  کم ات ار هزار سا  اوتجا ب
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روی زاتوهایم پس زد  و از جا دساااااات ها   را بم شاااااادت از 

ب زد شاااد .دیگر  اقن بود.دیگر تمی واسااامم .شااازو .بم دت الم 

 ب زد شد و بک آت م     ل صم ای ساکت شود 
ن از روی زمی 

 ادامم داد: 

 

برساااااااا : ار  ب د از اون روز شاااااااد شززابن تماشاااااااا کردن تو.ت ر 

ج وی آموزشااااااااااااااا اااهاات و تو کردن باام تو.روزی تبود کاام تیااا  

ن مز مصر تموتم تاااااااا تبط برای چزاااااااد دقیبااااااام بموتم مااااااااشااااااااااااااای 

 ببیزمت.ات ار کم بدون دیدن تو روز  ش  تموشد. 

 

 چرخید  بم سما  و با ت رت ترناد کشید : 

 

_. ااااام.. ااااام دیگم سااااااکت شاااااو.کثاتت تو با تییل توی رابطم 

.چطور بودی.تییل خااااااشااااااااااااااابااااات بود.تو باااااا تییل ازدواز کردی

 یزبد... میموبن ا
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 . ناد مرا در تط م خ م کرد  دای ترناد ب زد  تر 

 

 برسا :م  تبط ب اکر تو با تییل ازدواز کرد . 

 

 ۴۰۳#پارت_ 

 

 

باام ی  ااار  ماااتم برد.هاااز و واز ت اااه  کرد  و چزر  در هم 

کشاااااااااید . اااااااااداب  تااااااااا ی  بک اخمیار از میان ل  های تیمم 

 باز  رها شد. 

 

؟  _سر

 

 را ها   ترو برد و با  ااااااداب  آ التم اتگشاااااامان  را میان مو 

 تر پاسخ داد: 
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برسااااااااا :ت ر کردی م  خود  دلم می واساااااااات با تییل ازدواز 

ی کم دلم رو برد  بود؟کدو  مرد خاقیل  کزم؟با خواهر دخت 

 ایزکارو می زم؟

 

خزد  ی خ ااااااااا ک کم برای دقایف   اااااااااورت  را تر  کرد  بود 

ر  دوبار  راه  را ساااااااامت ل  ها   شیدا کرد.اتگشاااااااات اشااااااااا

با ل  ن کم  ش بم جات  ا  را ساااااااااامت ساااااااااا زم ا  گرتت و 

 بودن از آن می ارند ادامم داد: 

 

ن شد  خزان.هزار بار خود   برسا نم  هزار بار ش راهت ستک

رو بزت نشااااون داد .هزار بار خواساااامم توجزت رو بم خود  

ج اا  کزم.بااا خود  میگ مم اگاام بموتم دلاات رو باام دسااااااااااااااااات 

جدید رو جدا شااام و یم رابطم ی  بیار  ب د  میموتم از تییل

وع کزم.خزان م  می واسااااااااااااااامم تو م  رو ببی ن  بااااااااا تو شر

می واسااااااااااااااامم مزو .شااااااااااااااازاااش هموتطور کاام م  میاادیاادماات و 
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موشاااااااااااااازاخممت.اما تو هیچوقت بزم توجم ت ردی.هر بار کم 

 بزم ت ا  ت ردی.هربار کم جاب  
ن شاااااااااااااد      ش راهت ساااااااااااااتک

د  جوری رتمار بودی و م  خود  رو از ق ااد بم اوتجا رسااوت

ات ار م  یم موجود تامرب  ا .ات ار کم ا اااااااااااااااال م   کردی کم

 برات وجود تداشمم. 

 

خزد  ا  بم ی  ار  از روی ل  ها   م و شاااااااد و جا   را 

ن در چشم ها   داد  .ایا ار اتگشت اشار  بم ت ایه خشمگی 

 ا  را بم سمت م  هدا گرتت و با  داب  دو رگم غرند: 

 

 ردی. برسا :تو مجبور  ک

 

 کرد  و چشم هایم را تزگ تر کرد .   تاباوراتم ت اه 

 

 _م  مجبورت کرد ؟
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ن برد و  تورا ش  را باام نشاااااااااااااااااتاام ی تاااییااد چزاادبااار باااال و پااایی 

 جواب داد: 

 

برساااااااا :آر  تو مجبور  کردی.م  تمی واسااااااامم با تییل ازدواز 

.اما تو با کزم.می واسمم با تو باشم می واسمم کزار تو باشم

.م  دت ا  یم  هات چار  ی دیگم ای بک توجیه برا  تذاشاااااااا  

را  بود  کم خود  رو بزت نشاااااااون بد .یم را  کم بموتم م  و 

مااااااا رو بااااااا هم  ااااااااااااااامییم ٬تو رو باااااام هماااااادیگاااااام تزدیااااااک کزاااااام

ب زمون یم ارت اط شاااااکل بد .می واسااااامم تزدی ت باشااااام ٬کزم

می واساااامم بموتم هرروز با خیا  را ت ببیزمت می واساااامم 

  دا بزتم.  بموتم اسمت رو 

 

 میان  را ها   تا اااااااااا م اتداخت.اتگشاااااااااات م   کوتایه

ن آورد ت س ساااازگی ن کشااااید و سااااپس با کج ٬اشااااار  ا  را پایی 

 کردن ش  روی شاتم جم م ا  را بم پایان رساتد. 
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برسا :و تززا رایه کم میمون ت م  رو بم تما  خواسمم ها  

 برسوتم ازدواز با تییل بود. 

 

 و  الم ا ال خوب تبود.رو 
گ
جزون قد   ی مرز بارنک دیواتش

برمیداشاااااااامم.آتبدر  التم بود  کم دلم می واساااااااات دهان باز 

کزم و با ب زدترن   اااااادای مم   ترناد ب شاااااام.اما ال  شااااااد  

 بود .ترسید  و تگرابن قد  بم خب  برداشمم و تجوا کرد : 

 

؟  هیچوقت تییل رو دوست تداش  
گ
 _می وای بش

 

  ااااااااااااورت  
گ
م را لمس کرد شو  از آت آیه کشااااااااااااید و با  التش

 پاسخ دهد: 
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برساااااااااااا :م  تییل رو دوسااااااااااات داشااااااااااامم خزان.االتم دوساااااااااااا  

دار .تییل برای م  خییل خونز .اما خاشاااب  تبود .خاشاااب  

ن  تو ااامم.هیچوقت تمون اامم باشااام.تییل شااابیم تو تو اات.زمی 

.تییل دخت  روناهای م  تو ااات.م  تا آسااامون با تو ترا دار 

 خاشش تو ا  خزان. 

 

برد  و مبابل ل  های یخ زد  ا  زاتم را باال ای لر دسااااااااااااااات ه

بم ی دیگر چ ااااااااا اتدمشاااااااااان.ات ار کم مموجم  ا  بد  شاااااااااد  

 باشد قد  ج وتر گذاشت و با ل  زدی ا مباتم ادامم داد: 

 

ن میمون اااااااااااااات خییل خوب باشاااااااااااااام ن همم چت  .م  برساااااااااااااااا :ببی 

ن بود  کام وق   باا تییل ازدواز کزم وق   بزات تزدیک ٬مطمی 

میموتم تو رو هم خاشش ٬دست بیار تم دلت رو بم .شم میمو 

تو میمون    ٬خود  کزم.تو میمون    خاشش م  باشر خزان

ن میمون اااااااااااااااااات جور دیگاااام ای شو   .هماااام چت  مااااا  م  باااااشر

ن رو خراب کردی.   بر .اما تو چیکار کردی؟همم چت 
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آن ت ا  خ  ک دلزر  آور دوبار  بم چشمان  برگشت.دتدان 

د و با خ  اها   را روی ی دیگر ت  توت غرند: رر

 

ن رو خراب کردی.باااااام  _تو خرا.  کردی خزان.تو هماااااام چت 

جای ایز م خاشااااااااااش م  .یساااااااااار رت   خاشااااااااااش اون آزاد خو ن 

.تو بم جای ایز م م  رو اتم اب  شدی و م  رو تادید  گرت  

 ک ن اون رو اتم اب کردی.اون کثاتت... 

 

ن با ل  ن تزدی٬ابروهایم را در هم کشید  و خشمگیزاتم د آمت 

 رت  شرند میان  

 

_ واست بم  رتات باشم. ش تداری درمورد آزاد ایزجوری 

 .   را بزبن
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 رتم ات ار کم از ق ل هم آشاااااااا مم تر  کرد.چشاااااااام ها   را 

. اااااااااااااااات و قااد  باام خباا  برداشاااااااااااااااات.بک هاادا دور خود  

چرخید و ب د دوبار  بم سااااااااامت م  برگشااااااااات.با خزد  ای بک 

 دلیل مباب م ا  ماد و گ ت: 

 

ن داشاااااااا :همبرسااااااااا تت یادتم؟م  و تو م چت  ت خوب شو  مت 

.اون خ س هاااا ماااا رو بااام یااام وجااام مشااااااااااااااات   بزرگ داشاااااااااااااااایم

تو ب اکر ترسااااااااات از اون خ س ها ٬همدیگم و ااااااااال می ردن

م  رو بااام خودت تزدیاااک ا  اااااااااااااااااااس ٬بااام م  شزاااا  میااااوردی

.بزم اخمماد ٬می ردی نک جر  خودت میدون ااااااااااااا   م  رو شر

.یادت میاد؟  داش  

 

ا  ق ل برگشاات.همان ما  هاب  م ار  ساامت چزد ذهزم بم ی  

 گرتماام شااااااااااااااااد  از م  و او بر در بر باام 
کاام خ س هااای شززااابن

ن خوا  تاخوا  سمت  دسمم   رسیدتد و مرا برای  مک گرتی 

 او سوا میدادتد. 
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 ۴۰۴#پارت_ 

 

 

ن بام ل  زد  بک اخمیار توشااااااااااااااا زدی زد  و باا ت اایه ت بت  آمت 

 روی  ورت  چشم دوخمم. 

 

ن  دی کااا_برای همی  ن و از  خ س م ماااا ساااااااااااااااتر   هاااا ت بی م کین

؟چبدر  ن؟چون می واس   خودت رو بم م  تزدیک ک ن بگت 

 بیچار  ای.کدو  آد  مرن ن ایزکارو می زم؟

 

ابروها   را بم ی دیگر تزدیک تر کرد و تورا در ساااااااااااادد دتاع 

 از خود  برآمد. 
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.یم آد  خاشش برسا :مرنو تم خزان.خاشش.م  خاشش بود 

 اری می زم.م  تبط می واسمم دن بم خشب  هر برای رسی

ی  هموشاااااااام  واساااااااام بزت باشاااااااام.می واساااااااامم بدوتم کجا مت 

.مااایااا اااواسااااااااااااااااامااام  چااایاااکااااااااار مااایااا ااا ن چاااطاااور وقاااااااات مااایاااگااااااااذروبن

.تمیموبن  ن .شاازاساامت.می واساامم با زتدگیت آشاازا .شاام همی 

 اسم ای   ار  رو مرنو بودن بذاری. 

 

د  و قااااااااد  جاااا ااااوتاااار  اااااااااااااار لاااااااا  هااااااااایاااام را روی یاااا اااااااادیااااگاااار ترا

ل  ااااااااااورت  تکان داد  و با ت رت تگشااااااااامم را مبابگذاشااااااااامم.ا

 غرند : 

 

.خطرتا .تو تییل رو تو مرن اااااااان برسااااااااا ٬_تو خاشااااااااش تو اااااااا   

از  یاام ٬خشاااااااااااااااش دروغیاات رو باام خورد  دادی٬بااازی دادی

م ااااموم  ٬بارها جون  رو بم خطر اتداخ   ٬ا مش ساااااخ   

 ...  کردی     تزدیک بود توی درنا غرق  ک ن
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تااااااااااااااااتم و با  اااااااااااااااداب  ب زد 
 رتم شرند تا خود  را میان  م ت 

 توجیم کزد. 

 

برسااااااااااااااااااا :م  تماااا  ایزکاااارهاااا رو کرد  تاااا بموتم بااام تو تزدیاااک 

.م   باشااااااااااااااام.می واسااااااااااااااامم تو کزار م  باشر تم اون آزاد ل ز  

 هیچوقت ت واسمم بم تییل  دمم بزتم. 

 

 با  داب  ب زدتر از  دای خود  تزی  زد : 

 

داغون چبدر  _میدوبن اگم ای   را ها بم گو  تییل برس 

موشااااااام؟میدوبن چبدر موشااااااا زم و خورد موشااااااام؟میدوبن چم 

 بالب  ش  میاری؟

 

ن تکان  ت س خمیف  کشید و آه مم شی بم نشاتم ی دان ی 

 داد.برای ل صم کوتا  س وت کرد و ب د گ ت: 
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ن هم امروز اون آدما رو ترسااماد  تا  برسااا :میدوتم.برای همی 

ن.تمی واساااااااااامم ب   بزتم زت آسااااااااااوشاغت تا ج وت رو بگت 

ن و داغون  .م  شاااااااا  اااااااای 
گ
ی بم تییل تش ن تبط می واساااااااامم چت 

 شدن تییل رو تمی وا  خزان. 

 

 بک اراد  خزدید  و دست هایم را دو کرا بدتم تکان داد . 

 

؟می وای تا ابد همیزجوری بازی   _پس می وای چیکار ک ن

؟ت ر کردی م  بزاااااات اجاااااااز   باااااادی و ا مش ترتااااااااااااااا  ک ن

 ت باها  ادامم بدی؟ رابطم مید ؟ت ر کردی میذار  بم

 

خزد  ا  بم همان شخ   کم پدیدار شد  بود تاپدید شد.ت ا  

خت   ا  را باام چشااااااااااااااامااان  دوخمم و بااا ل  ن جاادی و تزاادیااد 

ن گ مم:   آمت 
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 _از تییل جدا مویسر برسا .وگرتم ا ال برات خوب تموشم. 

 

 زبان  را روی ل  ها   کشید و ش  را دوبار  تکان داد. 

 

ز  جدا موشااااااااام.اما اجاز  بد  اوتجوری کم دوتم.ابرساااااااااا :می

 خود   الح میدوتم از  جدا شم. 

 

گیج و گزااااااگ چزر  در هم کشااااااااااااااایااااااد  و بااااااا تردیااااااد ت ااااااه  

 کرد .ت ا  شرسشگر  را کم دید ت س خمیف  کشید و گ ت: 

 

ن  برساااااااااااااااااااا :تمی وا   بیبااااات رو بز  ب م.تمی وا  باااااا گ ی 

از    بیبت بز  آساااو  بزتم.یکم بزم تر ااات بد  خود 

جدا شااااااااااام.یم بزاتم ای دسااااااااااات و پا می زم و از زتدگو  مت   

ون.یجوری کم را ت تر بموتم با جدا شدتمون کزار بیاد.   بت 
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ن و مشااااااااااااااا و  ت اه  کرد .ات ار کم مموجم اتکاری  تامطمی 

کم در ش داشاااااااااامم شااااااااااد  باشااااااااااد ابروها   را باال اتداخت و 

 ادامم داد: 

 

گم تم؟پس بزم مبرسااااااااااااا :تو هم تمی وای تییل داغون شاااااااااااام 

اجاااااااااز  بااااااااد  خود  درسااااااااااااااااا  کزم و ای  رابطاااااااام رو تمو  

ن با  ایزجوری برا  بزت  .   کزم.مطمی 

 

میااان درسااااااااااااااااات و غ ط  را هااا   گت  اتماااد  بود .در آن 

ی کم برایم مزم بود  ا  تییل بود.میدان اااامم  ن ل صم تززا چت 

 
گ
بم ی بزرگ زتدی ن رصن کم جداب  از برساااااااااا  قرار بود بم دومی 

شااااود.و اگر می زمید کم شااااوهر  هرگز خاشااااب   لا  ت دی

تبود  اسااااات و در واقع برای تزدیک شااااادن بم خواهر  با او 

ازدواز کرد  اساااااااااااااااات ا مماااال تااابود موشااااااااااااااااد.    مم   بود 

 کم ب اکر برسااا  بزبود یاتمم بود دوبار  شاادیدتر از 
گ
ادی اترا

ق ااال بااام شاغ  بیاااایاااد.پس شاااااااااااااااااایاااد بزت  بود اجااااز  میاااداد  

م ی خود  خماال کزااد و بک ش و  اااااااااااااااادا ماابرسااااااااااااااااا  کبش گ 
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 تییل ام کزااد
گ
باادون ایز اام تییل از  بیباات ٬گور  را از زتاادی

د.   بوب  بتک

 

ن دو تا  ت اهم را دوبار  بم چشاام ها   دوخمم و با تگم داشاای 

 از اتگشت هایم مبابل  ورت  هشدار داد : 

 

_تبط دو روز...تبط دو روز بزاات زمااان میااد  کاام گورت رو 

 تییل 
گ
 هممون ام ک ن و برای هموشاااااااااااااااااام  و از زتاااادی

گ
از زتاااادی

ی.اگم موتدتت تبط یک ثاتیم بوشاااااااات  از  ازمون تا ااااااااا م بگت 

ایاااا  دو روز کااااو  باااا شاااااااااااااااااااااام خااااود  باااایااااچااااااااار  ت ماااایاااا اااازاااام 

 برسا .تزمیدی؟

 

د ش  را بم نشااااااااااااااتم ی  بک آت م ت اه  را از چشاااااااااااااماتم بگت 

تزمیدن تکان داد.دیگر تاب و توان ا  ااااااااااااااامادن در آن اتاا را 

ن را تزمید  بود  دیگر دلییل اتداشاااااااااامم.  ال کم دیگر همم چت 

هم برای ماتدن باق  تماتد  بود.ای  بود کم برای آخرن  بار 
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بم  اااااااااااااااورت  ت ا  کرد  و با ل  ن شر از ت رت و اتزجار تجوا 

 کرد : 

 

_    اوتبااادر ارز  تاااداری کااام ب وا  توی  اااااااااااااااورتااات ت  

 تبزداز .تبط از خدا می وا  خود  جواب تما  ای  کثات

  اری هات رو بد . 

 

ون بزتم.اما دسااااااااااااااات  ای  را گ مم و ب د چرخید  تا از اتاا بت 

هاب  کم بم ی  ار  و  تاغاتل بازوهایم را گرتمزد و بم سااااااااااامت 

 خب  بر  گرداتدتد ماتع از خروجم از اتاا شدتد. 

 

 ۴۰۵#پارت_ 
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و شاااااات زد  و ترسااااااید  چرخید  و بم او کم  ماکان بازوهایم 

تگم داشااامم بود و در تزدیک ترن  تا ااا م  را در دسااات ها  

 ی مم   ا  ماد  بود ت ا  کرد . 

 

؟ولم ک .   _داری چم غ   می  ن

 

بک آت م رهایم کزد باز هم قد  تزدیک تر شاااااااااد و با ل  ن شر 

 از خواه  گ ت: 

 

 برسا :خزان...از م  رو برتگردون. 

 

 مات و مبزوت ت اه  کرد  و چزر  در هم کشید . 

 

 _سر داری 
گ
 و؟گ مم ولم ک .  تمیش
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بازوهایم را م کم تر از ق ل میان اتگشااااااااااااامان  تشااااااااااااااار داد و 

 ات ار کم  دایم را نشاید  باشد مصاتم ت رار کرد: 

 

ن دار   برسااااااااااااا :خزان بم م  یم تر اااااااااااات بد . اال کم همم چت 

 اال کم دار  از تییل جدا موشم م  و تو میموتیم ٬تمو  موشم

وع جدید داشااااااااااااامم باشااااااااااااایم.دی ن گم یم شر ی وجود تدار  کم چت 

 سد راهمون .شم. 

 

بازوهایم از تشاااار اتگشااامان  بم درد آمد  بودتد.مثل دیواتم 

د.ا ااال ات ار خب   را از دساات داد  بود.دساات  ن ها  را مت 

هایم را بم شاااااادت تکان داد  تا ب کم بمواتم از خود  جدا   

 کزم اما او ق د رها کردتم را تداشت. 

 

؟ک .چرا دامی م ولم  _برسا  دار  بزت 
گ
 ری مزخرا میش
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با خ  اتوت غرند  و او مثل دیواتم ها دوبار   را های بک 

 ش و تز  را ت رار کرد. 

 

برساااا :خزان خواه  می زم بز  ت ر ک .م  خاشااابمم.م  

 رو برات 
گ
ن  زتاااااااادی میموتم خوشااااااااااااااا  ماااااااات کزم.میموتم بزت 

یازی بم . از .ا ال میموتیم با همدیگم از ایزجا برنم.تو کم ت

مزم کم کیسااااااااااااااا رو ایزجا تدار .با همدیگم ٬تداریاتواد  ت خ

وع می زیم ها؟  جدید رو دور از همم شر
گ
نم و یم زتدی  مت 

 

دیگر واق ا از  را ها و رتماارها   ترساااااااااااااااید  بود .جوری 

ی برا   مزم تبود.آتبدر  ن د ات ار کم ات ار هیا چت  ن  را مت 

 کرد  بود   در خیاااالت و توهمااات  غرا شاااااااااااااااااد  بود کاام باااور 

 مرا خاشش خود  کزد. میمواتد 

 

باااایاااد خود  را تجاااات میاااداد .ای  مرد آتبااادر دیواتااام بود کااام 

میموان ااااات هر بالب  ش  بیاورد.دسااااات هایم را ت ت سااااا زم 

 .  2451



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

د  و هماتطور کم تال  می رد  بم ساااااااااااامت خب   ااااااااااار ا  ترا

 ه   بدهم با  دای ب زدی گ مم: 

 

و از دسااااااااااات _برساااااااااااا  برو خب .تو دیووتم ای  امال خب ت ر 

آیزااااااااد  ای برای م  و تو وجود تاااااااادار .ولم ک  دادی.هیا 

 .  روابن

 

بک توجم بم  را هایم مرا بوشاات  بم ساامت خود  کشااید و 

 با ل  ن خ  ک غرند: 

 

برساااااااااااااااااااا :چرا آیزاااااد  ای برامون وجود تااااادار  هاااااا؟چرا وجود 

؟ب ااااکر اوتااام کااام     دلااات  تااادار ؟ب ااااکر اون آزاد خو ن

؟مگااام   تمی واد توی  اااااااااااااااورت م  ت اااا  اون  م  چیم از ک ن

  مت  ؟ را بزن م  سر  م دار ؟
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ترناد می شااااااااااااید و بازوهای مرا م کم تکان میداد. ااااااااااااورت  

 چشااامان  را کور کرد  بود.ات ار کم 
گ
شت شاااد  بود و دیواتش

دیگر تمی زمید دارد چم  ار می زد.با تما  تواتم دسااات هایم 

د  و با ب زدترن   ااااااااااادای  اااااااااار مم   ترناد را بم سااااااااااا زم ا  ترا

  : کشید

 

.م   ارصن   ی .یسااااااااار _ولم ک  کثاتت.تو مرن اااااااان باید . ااااااااات 

بمت   اما یک قد  با تو م روابن را  تیا .ولم ک  تا ای  خوتم 

 رو روی شت خراب ت رد  برسا . 

 

مثاااااااال دیواتاااااااام هااااااااای جزون زد  خزاااااااادیااااااااد و ش  را تکااااااااان 

داد.بازوهایم را رها کرد و بک آت م     ثاتیم ای تر ت برای 

میان دسااااات ها   گرتت بدهد  اااااورتم را  ترار کردن بم م 

 و با خت   شدن بم چشم هایم گ ت: 
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برساااااااااااااااااا :را  میاااای.یاام قاااد  کااام ساااااااااااااااز ااام هزار قاااد  بااااهاااا  را  

وق   تراموش  ٬میای.وق   ت ر ای  مرتی م آزاد از شت بتر 

 وق    م  م مزو .شزاش مطمازم کم... ٬ک ن 

 

تد جم م ای  شااااااااااااد کم بموا باز شاااااااااااادن تاگزابن در اتاا ماتع از 

ن بم شخت تور ا  را ب م پایان برساااااااااااااتد.و ب د از آن همم چت 

ن آزاد  ات اا اتماد.در یک ل صم  دای ترناد ب زد و خشمگی 

ن  در اتاااا شیچیااد و ل صاام ای ب ااد برسااااااااااااااااا  بود کاام روی زمی 

اتماد  بود و زنر رگ ار مشاااااااااااااااات های آزاد در  ا  جان دادن 

 بود. 

 

 ۴۰۶#پارت_ 
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بم  اااااااااااا زم ی ا  ااااااااااااماد  بود  و مبزوت یک گوشاااااااااااام  مات و 

ن آتبدر تاگزابن رت داد   مباب م چشاااااااااااام دوخمم بود .همم چت 

 بود کم خمال م ز  از  ار اتماد  بود. 

آزاد هزوز هم روی س زم ی برسا  نش مم بود و بر در بر بم 

 ااااااااااااورت  مشاااااااااااات می وبید.و برسااااااااااااا  آتبدر بک جان بود کم 

 اشت. قدرت دتاع کردن از خود  را تد

 

د و آزاد را قاتل خود  م ترس از در یک ل ص ایز م ت زد بمت 

کزاااد تماااا  وجود  را ترا گرتااات.بااام خود  آماااد .باااایاااد آزاد را 

 خب    کشید  شو  از آت م خون برسا  گردن  بی مد. 

 

تورا بم ساااااااااااااااما  دوند  و با   بم کردن دساااااااااااااااات هایم دور 

 بازوها   تال  کرد  تا او را از برسا  جدا کزم. 

 

 شمو . ل  ک .ول  ک  ک_آزاد...آزاد و 
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ات ار کم ا ال  دایم را تیم شاید.خون جوری چشم ها   

را گرتماام بود کاام گوب  تااا جااان برساااااااااااااااااا  را تمیگرتاات رهااا   

 تمی رد. 

 

ت ااااااااهم برای ثااااااااتیااااااام ای بااااااام چزر  ی غرا خون برساااااااااااااااااااااا  

اتماااااد.چشااااااااااااااام هااااا   هزوز باااااز بودتااااد امااااا از خود  دتاااااع 

کاااام بر لااا  هاااا     زاااد آزاردهزااااد  ایتمی رد.برخ س بااااا ل  

 داشت آت  خشم آزاد را هر ثاتیم ش  م ور تر می رد. 

 

دسااااااااات هایم را م کم تر از ق ل دور بازوهای آزاد شیچید  و 

 با ل   خاجزاتم ای المماس  کرد : 

 

توروخاادا ول  ک .ارز  تاادار .آزاد ول  ک  ٬خونزدلم٬_آزاد

 داری می شو . 
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بم  اااورت شااااید.دسااات از مشااات کوبیدن باالخر   ااادایم را 

با چشمان خون . مم ا  ت اهم کرد.ش  برسا  برداشت و 

را برا   تکاااان داد  و خبااا  کشااااااااااااااایااادم .یاااک باااار دیگر بااام 

ن اتماد  بود ت ا  کرد و  برساااااااااااااااا  کم داغان و بک  ا  روی زمی 

ب د از جا ب زد شد و قد  بم خب  برداشت.اتگشت اشار  

 گرتت و غرند:   ا  را تزدید وار سمت او 

 

دخااا ک  کاام تااذاشاااااااااااااااات  ااارت رو همیزجااا  باام جون  آزاد:برو 

 .  تمو  کزم.دیگم هیچوقت جرات ت   بز  تزدیک .یسر

 

ن شاااااااااد و  ن تیم خت  برساااااااااا  در جوا.  با تالم ای آرا  روی زمی 

ون ت  کرد و   کاااام در دهااااان  جمع شااااااااااااااااااد  بود را بت 
خوبن

ساااااااااااااااپس بااااااااا خزااااااااد  ای  ااااااااا  بزم زن ت اااااااااه  را باااااااام آزاد 

ا دوباااااار  مشااااااااااااااااااات .خزاااااد  ا  دسااااااااااااااااااات هاااااای آزاد ر دوخااااات

د و  کرد.ترسااااااید  از ایز م ت زد دوبار  بم ساااااامت او هجو  بتک

ای  بار  ار  را تما  کزد دسااااااااامم را م کم دور بازوی    بم 

 کرد  و با کشیدن  بم سمت در گ مم: 
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 _آزاد بیا برنم.م   الم خوب تو ت. 

 

  ی رتگ ت اه  را بم سممم چرخاتد و زمابن کم مموجم چزر 

ان داد و با   بم سااااااااید  ا  شااااااااد  التم شی تکشرند  و ت ا  تر 

همراهم بم سااااااااااااامت در قد  ٬کردن بازوی  دور شااااااااااااااتم هایم

 برداشت. 

 

 برسا :خزان... 

 

ون تزد  بودیم کم  ااااااااادای تااااااااا ی   در  هزوز از در اتاا بت 

گو  هااااااااایم شیچیااااااااد.ش چرخاااااااااتااااااااد  و بااااااااا ت رت ت اااااااااه  

ن نش مم بود کرد .هزوز هم با همان  ا  روی ز  .ش  را می 

م ار گ ت: وی شاتم کج کرد و با ل  ن ر    شر
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 برسا :م  تمی واسمم اذیات کزم.م ذرت می وا . 

 

د  و ت ااااهم را از  اااااااااااااار لااا  هاااایم را باااا  ر  روی ی ااادیگر ترا

 ااورت  گرتمم.برای یک ل صم پشاایمان شااد  کم چرا اجاز  

د.اما ت ر شاااااااااومم خییل شنااااع ذهزم  تداد  آزاد جان  را بگت 

آت م      بم آزاد چ اااااا اتد  و بک را تر  کرد.خود  را بوشاااااات  

ون زد   . ثاتیم ای دیگر م طل کزم بم همرا  او از اتاا بت 

 

 رتمیم با خدممکارهاب  مواجم شدیم کم زنر 
ن از پ م ها کم پایی 

پ م ا  ااااااااااااااماد  بودتد و و شاااااااااااااات زد  بم باال ت ا  می ردتد.بک 

یم ساااااال  را پشااااات ش آت م بم ت ا  شر از ساااااوالشاااااان توجم کز

ون زدیگذاشا  م. یم و از خمارت بت 

 

 الم ا ااااال خوب تبود.تما  وجود  از شاااادت خشاااام و ترس 

و اتاااااااااااااااطراب می رزنااااااد.برسااااااااااااااااااااا  جوری مرا بااااااا  را هااااااا و 

رتمارها   شااااااااااااوکم کرد  بود کم     تمیموان ااااااااااامم درسااااااااااات 
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ت س ب شااام.تمیموان اامم باور کزم آد  کم ما  ها برای همم 

ن آرا  و موقر را باااازی کردماااان تب  یاااک مرد    بود بااام چزی 

 م و بک ث اب  ت دیل شد  بود. آد  دیوات

 

آزاد  ماکان  التم و خ ااااااااااااااا ک بود.هزوز مرا م کم بم خود  

چ ااااااا اتد  بود اما میموان ااااااامم از چزر  ا  ب واتم کم تا چم 

ن  ن خشاامگی  اتداز  بزم رن مم بود.تا امروز هرگز او را ای  چزی 

  کاام آد  رترن  خیاااالتم هم تمیاادیاادتاادیااد  بود .    در دو 

ی ب واهد یک ت ر را زنر رگ ار مشاااات ها   مثل او یک روز 

د.اما او ایزکار را کرد  بود.نشاتم داد  بود کم اگر پای م   بگت 

ن ترن  مرد دتیا ت دیل  در میان باشاااااااااااااد   تواتد بم خشااااااااااااامگی 

شاااااااااااااود.نشااااااااااااااتم داد  بود کم اگر الز  باشاااااااااااااد از م  دتاع کزد 

 اخالق  ا  و بم یک آزاد  پا بگذارد روی تما  ا ااااو میمواتد 

 جدید ت دیل شود. 

 

 ۴۰۷#پارت_ 
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ون زدیم برای ل صااام ای از م  تاااا ااااااااااااااا ااام ٬از خماااارت کااام بت 

ن  ن را برایم باز کزد.بم آرا  ساااااااااوار ماشااااااااای  گرتت تا در ماشااااااااای 

ن چشااااااااااااااام هااااااایم ش  را باااااام  ااااااااااااااازاااااادیل  شااااااااااااااااااااد  و بااااااا . ااااااااااااااای 

و  اادای باز و چ اا اتد .کویل ت شااید کم او هم سااوار  شااد 

ن  . مم شدن در    را شر کرد. برای ل صم ای اتاقک ماشی 

 

؟  آزاد:خوبک

 

شاااااااااااااایدن  ااااااااااااادا   وادار  کرد کم چشااااااااااااام هایم را باز کزم و 

ت اهم را بم سما  بچرخاتم.آه مم شی تکان داد  و تجوا 

 کرد : 
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 _خوبم.بم موقع رسیدی. 

 

ت اه  را بم دست های لرزاتم دوخت و  التم ت س خمیف  

ن دسمم گ ت: د.دسا  را ج و آورد و با  کشی  گرتی 

 

 آزاد:بزت گ مم تززا ترو داخل.گو  تدادی. 

 

درساات مثل خود  آ  کشااید  و بم پشاات دساات ها   کم 

ب اکر مشت کوبیدن های بر در بر بم  ورت برسا  زخیم 

 شد  بودتد چشم دوخمم. 

 

 _زخیم شدی. 
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م زخم با  اااداب  تااا ی  زمزمم کرد  و او ات ار کم تاز  مموج

و ب د  ت ایه کوتا  بزشان اتداختدسات ها   شاد  باشاد 

 بک ت اوت جواب داد: 

 

 آزاد:تدای شت.تو  الت خوبم؟اذیات کم ت رد؟

 

پشاااااااااااااات دسااااااااااااااا  را آه اااااااااااااامم تواز  کرد  و با بم یاد آوردن 

 رتمارهای خجی  برسا  ل  زد : 

 

 _ات ار دیووتم شد .مثل روابن ها رتمار می زم. 

 

د و دس   بم تم ر ل  ها   را روی  یش  کشید ی دیگر ترر

سد   : شو  از آت م بتر

 

ی ب زیم؟ ن  آزاد:جواب سوا  هات رو داد؟تون    چت 
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ن برد .با وجود  آه ااااااامم ش  را بم نشااااااااتم ی مث ت باال و پایی 

ن را میااادان ااااااااااااااامم اماااا خجاااالااات    ایز ااام  ااااال دیگر همااام چت 

برای کشااااااااااید  از ایز م ب واهم  را های برسااااااااااا  را دوبار  

اا ا  ااا اساااات مرنو گوتم ی برساااا  آزاد بازگو کزم.م  مبصا

ن ایز ااام م  زن م بوِب شاااااااااااااااوهر امااا٬تبود  ا بااااز هم دان ااااااااااااااای 

 خواهر  بود   الم را بد می رد. 

 

؟  آزاد:تون     دا  رو ت ط ک ن

 

شرسااااااید و سااااااوال  باخ  شااااااد تا م  تاز  وجود موبایل او کم 

 .تورا دساااااامم در جی  ماتمونم سااااااازگی ن می رد را بم یاد آورد

ون کشاااااااااااااااید .با را سااااااااااااااامت جی م برد  و   گوشر را از جی م بت 

دیدن  ااااا  م ی رکوردر کم هزوز هم مشااااا و  تااااا ط کردن 

ن گوشر بم سما    داها بود ت س را    کشید  و با گرتی 

 جواب داد : 
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 _همم ی  را ها  رو ت ط کرد . 

 

گوشر را از دسااااااااااامم گرتت و با مموق  کردن رکوردر دسااااااااااات 

ن را روشااااااااااا  کرد تا بم سااااااااااامت خاتج و برد و  م  رکت ماشااااااااااای 

م را . اااامم و ش  را بم  اااازدیل کزد.م  هم دوبار  چشاااام های

ن چ ااااااااااا اتد .تما  وجود  درد داشااااااااااات. ا  موشاااااااااااد  ماشااااااااااای 

ب وابم و زمابن کم چشاااااااااام هایم را باز می زم سااااااااااا  ها از ای  

 روز ت س گذشمم باشد... 

 

 ۴۰۸#پارت_ 

 

 

ون کشاااید  ج  م ی  مک های اولیم را از کشاااوی  ا ب زت بت 

خاتم  برداشمم.د  دقیبم ای موشد کم بم و سمت سال  قد 
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برگشاامم بودیم. اادای تاا ط شااد  ی برسااا  تما  خاتم را شر 

 کرد  بود. 

 

وارد ساااال  کم شاااد   ااادای مز وسااا  واتاااح تر از ق ل در 

گو  هایم شیچید. التم از دوبار  شااایدن جمالب  کم باخ  

در هم کشید  و م ت  قد  موشدتد  الت تزوع بگت   چزر  

 ود کج کرد . سمت م یل کم آزاد روی آن نش مم بهایم را 

 

دسااامابن کم زنر چاتم ا  مشااات شاااد  ٬با ابروهاب  گر  خورد 

 ازشااااااااااااااان می ارند ل م ی م ل 
گ
بودتد و چشاااااااااااااام هاب  کم  التش

نشاا اامم بود و در ساا وت  امل بم  را هاب  کم میان م  و 

 میداد.  برسا  رد و بد  شد  بودتد گو 

 

روی  م ی  مک های اولیم را آه ااااامم کزار  نشااااا ااااامم و ج 

ن  ن گذاشمم.از  ادای برخورد ج  م با ساطح شاوشم ای مت  مت 

باام خود  آمااد.ش چرخاااتااد و برای ل صاام ای کوتااا  ت اااهم 
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کرد و سااپس ات ار کم مموجم م ذب بودتم شااد  باشااد ت س 

خمیف  کشااااااااید و دساااااااات ج و برد و  اااااااادای در  ا  پ   را 

 کرد.   مموق 

 

بود تا  زمید  بود و مجبور  ت رد خرسااااااازد از ایز م  الم را ت

دوباااار  بااام مزخرتاااات برسااااااااااااااااااا  گو  دهم باااا ل  زاااد کوچش 

 ت اه  کرد  و تجوا کرد : 

 

_مرش کاام قط   کردی.همون ی ااار شاااااااااااااااایاادن مزخرتااات  

 برا   اقن بود. 

 

 با همان چزر  ی در هم کشید  ا  شی تکان داد و گ ت: 

 

ن آد  کثاتت و بک   آزاد:باور  تموشااااااااااااااام تما  ای  مدت با چزی 

 چشم و روب  کرا بودیم. 
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 بک اخمیار توش زدی زد  و  رت  را ا الح کرد . 

 

  بز  بگیم مرنو و بک ث اااااااات.ای   را هاااااااا و ای  
_بزت 

رتماااااارهاااااا تبط از یااااام آد  مرنو برمیاااااان.کااااادو  آد  خااااااقیل 

شاااش زبن .شااام کم میموتم با چزارتا جم م و دیدن یم خ س خا

 ان تیاز دار . تا  اال تدیدت ؟برسا  بم درم

 

 
گ
وع بم جوندن شوساااااااات ل   کرد. التش بم م ل ت یم زد و شر

ا  هزوز هم آرا  تگرتماام بود.برای ایز اام جو تاااخوشااااااااااااااااایزااد 

ب زمان را اتدی خوض کزم دسااات ج و برد  و ج  م ی  مک 

ن   وع بم تمت  ن برداشمم تا شر کردن زخم های اولیم را از روی مت 

 های پشت دسا  کزم. 

 

 بم م .  _دسمات رو بد 
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ی بگونااد دسااااااااااااااااات هاااا   را ج وتر آورد و روی  ن بک آت ااام چت 

 اتاااااااادی کاااااااام روی 
گ
زاتونم قرار داد.باااااااام قرمزی و خون مردی

اسم وان های پشت دسا  خودتماب  می رد چشم دوخمم 

ن کردنشان کرد .  وع بم تمت   و سپس آیه کشید  و شر

 

؟ آزاد: اال می وای ؟ دا رو برای تییل می رس    چیکار ک ن

 

ی آرا  شرسید و م  در ذهزم بم تما   ارهاب  کم دلم  دابا 

می واساااااااااااااااات اتجاا  دهم ت ر کرد .اما در تزاایت تبط یک 

 پاسخ بود کم بم زباتم آمد. 

 

_بز  دو روز تر اااات داد  تا خود  از تییل جدا .شاااام.اگم 

 سمم. بم قول  خمل ت زم  دا رو برای تییل می ر 

 

 اال اتداخت. تاباوراتم ت اهم کرد و ابروها   را ب
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؟باااام   ق ااااااااااااااااااد داری باااام  رت  اخمماااااد ک ن
گ
آزاد:می وای بش

  را برسا ؟

 

 التم شوقن کشاااااااااااااید  و ش  را باال گرتمم تا بمواتم بم چشااااااااااااام 

 ها   ت اه  کزم. 

 

تم  ن _بم برسااااااااااااا  اخمماد تمی زم آزاد.تبط دار  بم هر دری مت 

د  باشم کم  ات آرزوهای تییل رو روی تا مجبور نشم اون آ

دوبن راب می زم و تما  روناها  رو از  میگت  .میش  خ

 ایزکار چبدر برا  س مم؟

 

ات ار کم تاز  مموجم دلیل دسااات دسااات کردتم شاااد  باشاااد با 

ن اتاااااداخمم و  ل  زاااااد م وی ت ااااااهم کرد.مجاااااددا ش  را پاااااایی 

وع بم باتدشیجر دسا  کرد . دایم  ایا ار آرا  تر از ق ل شر

 مرز  زجر  ا  را پشت ش گذاشت. 
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بم ی بزرگ زتدگو  ت دیل  ن رصن  ای  قرار  بم دومی 
_میدوبن

.شاام.تییل هیچوقت تمون اات با خبد  هاب  کم پدر واق و  

برا  باق  گذاشاااااااامم بود کزار بیاد.    با وجود ایز م پدر م  

الا هاب  کم تما  و  ما  برا  پدری کرد اما باز  زخم ها و خ

وقت ترمیم پدر واق و  برا  بم یاداار گذاشااااااااااااااامم بود هیچ

ان نشاااااااااااااادن.تاز  داشااااااااااااات خالا تبود پدر  رو با برسااااااااااااااا   جتک

 امیااد شیاادا می رد کاام اوتاااااااااااااااااع 
گ
می رد.تاااز  داشاااااااااااااااات باام زتاادی

 برساااا  چم بالب  ش  
ن ایزجوری بزم رن ت.تمیدوتم با رتی 

. میاد.و بدتر از همم  س می زم تما  ای  ها تب ت   ن   مین

 

 ۴۰۹#پارت_ 

 

 

ی بم نشاتم ی م ال ت تورا ابروها   را در هم کشید و ش 

 تکان داد. با  را هایم 
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ااااااا مرنو بودن  آزاد:خزان هیجر تب اااااااات  تو تو اااااااات.تو مبصا

.تو م ااااااو  ایز م تییل یم مرد اشاااااا ا  رو برای  برساااااا  تو ااااا  

.    برخ س تما   ن اتم اب کرد تو ااااااااااااااا   دوساااااااااااااااات داشااااااااااااااای 

زتدگو  رو تجات بدی.در ایل کم تما  تالشااات رو کردی تا 

چشااااااااااااااام هاااشاااااااااااااااون رو روی رتمااارهااای  آد  هااای اکراا تییل

ورکوراتم بز  اخمماد کرد  مشااااا و  برساااااا  . ااااامم بودن و ک

بودن تو بودی کااام تال  کردی تییل رو از بااادب اات شااااااااااااااااادن 

تجات بدی.چرا ت ر می  ن شو  اومدن ای  اوتاااااااع تب اااااات  

 تو م؟

 

رتمم و بااااااا تردیااااااد ت اااااااه  گوشاااااااااااااااااااام ی ل م را باااااام دتاااااادان گ

گرتت و با ل  ن   کرد .دسااااااااااااااات هایم را میان دسااااااااااااااات ها  

ن تر ادامم داد:   مطمی 
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ن   مم زم اتم اب های اشااااااااا ا  ٬آزاد:ببی 
گ
همم ی ما توی زتدی

داشمم باشیم.و هموشم هم خودموتیم کم باید پای پس لرز  

های ای  اتم اب اشاااااا ا  بموتیم.برساااااا  هم اتم اب اشاااااا ا  

 ااااااااال هم باااااااایاااااااد پاااااااای تااااااااوان ای  اتم ااااااااب غ ط تییل بود . 

م کاااااام برسااااااااااااااااااااا  رو دوساااااااااااااااااااات داشاااااااااااااااماااااام بموتاااااام.هرچباااااادر ه

م باشااااام باید بموتم م کم هرچبدر هم کم بز  وا. ااااام٬باشااااام

وا  اااام و راه  رو از را  آد  اشااااا ا  زتدگو  جدا کزم.چون 

 با مرد دروغگوب  کم هیا خشاااااااااااااااف  بز  
گ
ن یم زتدی سااااااااااااااااخی 

 تابود  می زم.  تبط٬تدار  برا  خوش     تمیار 

 

گر  شد  مان را باالتر ت ا  شر از تردید  را کم دید دست های  

را بم اتگشماتم چ  اتد.برای ثاتیم ای کوتا  برد و ل  ها   

 س وت کرد و ب د با ل  زدی کوچک ادامم داد: 

 

آزاد:هیچ س توی ای  دتیاااااااا از غم جاااااااداب  تمرد .تییل هم 

ن باش م اما ب د  می زمم تمیمت  .شاید برای یم مدت غمگی 

 تجاااات شیااا
گ
دا کرد  و خااادارو کااام زتااادگو  از چااام بالی بزری
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و تجاااااات شااااااااااااااا ر می زااااام.و تو اوبن ه ااااااااااااااا   کاااااام زتاااااادگو  ر 

 باشم؟٬میدی.پس لط ا دیگم خودت رو مبص تدون

 

ل  زد  ایا ار بم ل  های م  هم شایت کرد.باز هم مثل 

هموشااااااااام توان ااااااااامم بود مرا با  را ها   آرا  کزد.آه ااااااااامم 

ی بم نشاتم ی تزمیدن  را ها   تکان داد  و "باشم" ش 

ا  را زنرل  تجوا کرد .خزدید و یک بار دیگر اتگشماتم ی آر 

را بوسااااید شو  از آت م دساااات هایمان را از هم جدا کزد و بم 

 دست های باتدشیجر شد  ا  چشم بدوزد. 

 

 آزاد:ای  همم باتدشیجر تیاز بود؟

 

ت چشااااااااااایم برا   تاز  شرساااااااااااید و م  با خزد  ای آرا  پشااااااااااا

ولیم را   . ااااااااااااااامم کرد  و هماتطور کم ج  م ی  مک های ا

 جواب داد : 
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 _آر  تیاز بود.دسمات رو داغون کردی. 

 

و ب د ت اهم را دوبار  بم چشاااااااااااامان  دوخمم و با ل  ن کزایم 

ن ادامم داد :   آمت 

 

 .  _تمیدون مم ب دی دخوا ک ن

 

 کج کرد.   شاتمبم پش   م ل ت یم زد و ش  را اتدی روی 

 

 . ن  آزاد:همم ی آدما ب دن دخوا کین

 

ش  را روی شااااااااااااااتم کج کرد  و جواب ل خود  درسااااااااااااات مث

 داد : 
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_همم ی آد  ها شاید.ویل قبو  ک  دیدن دخوا کردن مردی 

 کم دست ها  بم ساز زدن خادت کردن یکم خجی م. 

 

خزدید و دساات های باتدشیجر شااد  ا  را  یم باالتر آورد و 

ت  تگزشااااااان داشااااااات و ب د ت ا  خت   ا  را بم مبابل  اااااااور 

 ت: چشماتم دوخت گ 

 

ت  ن بم وقا  تو رو ب ل ٬آزاد:ای  دساااات ها بم وقا  ساااااز مت 

ن ن و باااام وقا  ٬میگت  باااام وقا  موهااااای تو رو تواز  می ین

 اااااااااااااااورت آد  کم تال  کزم بم تو آساااااااااااااااو  بزتم رو داغون 

 . ن  می ین

 

م اال ج وتر  ت یاام ا  را از م اال گرتاات و خود  را تااا ل اام ی

ن کشاااااید. اااااورت  را مبابل  اااااورتم تگم داشااااات و با کشاااااید

با  اااااادای آرا  کم جز خودمان ٬شاتگشااااامان  روی گوتم ا 

 ت ر کیس قادر بم شایدن  ت اشد تجوا کرد: دو 
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ن دیگم بم هیا  _ای  دسااااااات ها اگم تموت  از تو م اتصت کین

 دردی تمی ورن. 

 

م هااا   بک اراد  ل  زااد زد  و دسااااااااااااااااات هااایم را روی شااااااااااااااااااتااا

 گذاشمم و گ مم: 

 

ای ابمکاااار.ای  _خییل باااایاااد مواظاا  دسااااااااااااااااات هاااات بااااشر آقااا

   خونزن. دست ها خییل برای م

 

دسااااات آزاد  را دور  مر    بم کرد و با تزدیک تر کردتم بم 

 خود  جواب داد: 

 

. ٬آزاد:تو ه      تو مراق شوبن
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دسااااااااااااااات هایم را ایا ار دور گردن    بم کرد  و ش  را روی 

گذاشمم و او بک آت م ثاتیم ای ت  ل کزد بازوها   شاتم ا   

تم شیچید و مرا م کم در آغو  کشاااید و با  اااداب  را دور بد

 م شبیم الالب  بود زنر گوشم تجوا کرد: آرا  کم برای

 

 آزاد:خییل دوسات دار . 

 

وع بم تزد تویدن کرد.چشم هایم را . مم و  ق  م بم ی  ار  شر

ردن  درست مثل خود  با با ترو بردن  ورتم در گودی گ

  داب  آرا  تجوا کرد : 

 

 دار . _مزم دوسات 

 

در هماااان ل صااام ای کااام باااا تماااا  وجود غرا ٬و در آن ل صااام

آغوش  بود  و خطر ت خ ل اس  رنم هایم را شر کرد  بود با 
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ن بااااری بود کااام ای  جم ااام را باام  خود  ت ر کرد  کااام ای  اولی 

 زبان   آورد . 

یه برای ترار باق  تماتد  بود.خشش با و دیگر میدان مم کم را

کرد  بود.و م  بااااا تمااااا  وجود بااام   تمااااا  قاااادرت  مرا ا اااااکاااام

 خشش او مبمال شد  بود ... 

 

 ۴۱۰#پارت_ 

 

 

ی شاااد.دو  دو روز ب د از ات اقات آن روز بم شخت برا ساااتر

روزی کم م  دقیبم بم دقیبم و ثاتیم بم ثاتیم ا  را بم اتمصار 

ی کم برای شاااااااااااااایدن  نشااااااااااااا ااااااااااااامم بود  تا ب کم ش  اتجا  ختک

د.ختک جداب  تییل و ل صم شاااااااااماری می رد  بم گوشااااااااام برسااااااااا

 برسا . 
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اما هزار ات ااااااااااااوس کم اتمصار  هیا تاید  ای تداشاااااااااااات.هیا 

ات اااااا خااااا  هزوز رت تااااداد  بود.برسااااااااااااااااااا  و تییل هزوز بااااا 

ی دیگر بودتد.هزوز از هم جدا نشااااااااااااد  بودتد.تییل هزوز هم 

برساااااا  اخمماد داشااااات و تمیدان اااات  ا مباتم و کورکوراتم بم

بود.و م  هر ثاتیم هزار بار بم  کم در دا  چم شاااااایطابن اتماد 

ا بم قو  و ق م شیطابن مثل خود  ل زت می رسماد  کم چر 

 برسا  اکمیزان کرد  بود . 

 

اااا گذشااااامم بود.روی م ل مبابل ت ونونون  سااااااخت از شزج خصا

ی ت ونونوبن  دراز کشاااید  بود  و ت ا  بک ت اوتم را بم  ااا  م

خمم کم م موای در  ا  پ شااااااا  برایم اهمی   تداشااااااات دو 

 بود . 

 

تمم اما آتبدر  التم  با وجود آت م امروز باید بم آموزش ا  مت 

و مضاااطرب بود  کم ترجیح داد  بود  در خاتم بماتم.آزاد از 

 بح بم م ل  ار  رتمم بود و هزوز برتگشمم بود.چزدباری 
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ارمان بر آن شاااااااااد  بود کم غروب ت   ن  را زد  بودیم و قر 

 با هم ب ورنم.  بم خاتم ی م  بیاید تا شا  را 

 

 بیبمااا آتباادر باام ی اادیگر خااادت کرد  بودیم کاام دیگر خمال 

 می ردیم و تززا برای خواب از ی دیگر 
گ
داشاااااااااااااایم با هم زتدی

ا بم خاتم ی م    آمد و یا م  بود   جدا موشااااااااادیم.یا او اکتت

ن  د .تما  وقت آزادمان کزار ی دیگر کم بم خاتم ی او ش مت 

ی موشااد.اگر دساات خودمان بود ا مماال م ل  ارمان را  سااتر

 هم یش می ردیم. 

 

هم اااااااااااااااایم ها دیگر  م و بو  بم ارت اکمان بر برد  بودتد.با 

 می ردیم کاااام هیچ س باااام 
گ
وجود آت اااام در م  اااام ای زتاااادی

 دیگری را تمیااداد
گ
امااا باااز ٬خود  اجاااز  ی دخااالاات در زتاادی

تموشاد ذات کزجکاو آد  ها را شکوب کرد.و رتت و آمد هم 

ی تبود مداو  ی ن  مجرد بم خاتم ی ی دیگر چت 
ک پر و دخت 

ز ای  ذات کزجکاو و ت ا  های کزجکاوتر  شززان کم بمواتد ا

 بماتد. 
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هرچزد کم  را و  دی  و ت ا  های م زادار آد  ها برایم 

ت ر از هم ایم  اهمی   تداشت اما میدان مم کم پدر  با چزد 

ا از آن هااااا هااااایم در ارت اااااط بود و هموشاااااااااااااااااام شززااااابن آمااااار  ر 

م  مدت میگرتت.ت ر می رد کم م  از  ار  ختک تدار  اما 

هااااا شو  باااام ای  واق یااات بر برد  بود .و  ااااااااااااااااااادقااااتاااام برایم 

اهمی   هم تداشاااااااات.ا مماال تا االن ختک ارت اکم با آزاد را بم 

 گو  ها   رساتد  بودتد. 

 

ت ااااهم را از ٬ التااام آیه کشااااااااااااااایاااد  و باااا چرخیااادن روی م ااال

ن بااار موبااای م را  ااااااااااااااا  ااام ی ت ونون ون گرتمم و برای چزااادمی 

شیا  جدیدی از ساااامت تییل دار  یا  چک کرد  تا ببیزم کم آیا 

ی تبود کم تبود.میدان ااااااااااااااامم کم اگر جدا شاااااااااااااااد   تم.هزوز ختک

ن ت ر ختک  را بم م  میداد.اما ایزطور   کم بم بودتد تییل اولی 

ی تبود.   تصر   آمد هزوز از جداب  ختک
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ا بم ل  هایم هم کشاااااااااااید  و گوشر ر  با خ ااااااااااا اتوت چزر  در 

چ اا اتد .تبط چزد ساااخت دیگر...تبط چزد ساااخت دیگر 

باید دتدان روی جگر میگذاشاااااااااااامم.از دو روز تر ااااااااااااا   کم بم 

برساااااااااا  داد  بود  هزوز چزد سااااااااااخ   باق  ماتد  بود.اگر ای  

ی از جداب  شااااان تموشااااد   چزد ساااااخت هم   گذشاااات و ختک

تمم و سااااااااااااااات  تااا شیاااز آتوقاات خود  بود  کاام باام شاغ تی یل مت 

 ماجرا را ک  دسا  میگذاشمم. 

 

شیچیدن  ااااااااااادای زتگ آی ون در تضاااااااااااای خاتم وادار  کرد تا 

ن شاااااااااااااو  تا  ت اهم را از ساااااااااااااب  بگت   و آرا  روی م ل تیم خت 

تراز کم  بمواتم  ااااااااااااااا  م ی آی ون را ببیزم.با دیدن ت اااااااااااااااونر 

روی  اااا  م تب  . اااامم بود بک اخمیار ل  زد کوچش زد  و 

 جا برخاسمم و قد  هایم را سمت آی ون سوا داد .  از 

 

تبرن ااااااا یااااااک سااااااااااااااااااااااخاااااات شو  ت   ن بااااااا ی اااااادیگر  را زد  

بودیم.ختک تداد  بود کم ق ااااااااااااااااد دارد بم دیدتم بیاید.مبابل 

د  ن آی ون ا  اااااااااااااااماد  بود و هماتطور کم بم سااااااااااااااای ار  پک مت 
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یم دسااااات تکان میداد.بک آت م گوشر را بردار  دسااااات ج و برا

ااااااااااار  دن د مم در را برا   باز کرد  و سااااااااااااپس قد  برد  و با ترا

 ال  شو  برد . های آرامم را سمت در س

 

در چزااارچوب در ا  اااااااااااااااماااد  و هماااتطور کاام ل اام هااای باااتاات 

ماتموب  ب زد  را بم ی دیگر تزدیک تر می رد  با ل  زدی بم 

را پشااااااااااات ش میگذاشااااااااااات خت   شاااااااااااد  و او کم خرض  یاط 

 گ مم: 

 

 _را  ام کردی بزاور؟

 

با قد  هاب  ب زد از پ م ها باال دوند.مباب م ا  ااااااااماد د و خزدی

ی جواب داد:  ن  و درست مثل خود  با ل   ک زم آمت 

 

؟م  اگم تیا  تو سااا   ی کم پس تی    تراز:دساات شو  میگت 

 بم سا  تمیای یم ش بم م  بزبن تم؟
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وابک بم کزایم ا  بدهم از مبابل در کزار رتمم و با بک آت م ج

  کم وارد خاتم شااااااااااود.ک   ها   را هماتجا ش اشااااااااااار  کرد

و قد  بم داخل سال  گذاشت.بوی مبابل ورودی در در آورد 

سی اری کم چزد ثاتیم شو  خاموش  کرد  بود  امال با بوی 

ی کم بم ل اس ها   زد  بود م  وط شاااااااااااااااد   ن خطر تزد و تت 

 . بود 

 

 کم در دسااااات چپ  
گ
ت اهم روی پاکت کوچک قزو  ای رتش

 رد ثاااااباااات ماااااتااااد.کزجکاااااواتاااام ابروهااااایم را باااااال خودتماااااب  می

 اتداخمم و شرسید : 

 

 _ای  دیگم چیم؟

 

 ل  زدی زد و پاکت را بم سممم گرتت و پاسخ داد: 
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اشاااااااااااااااش  تراز:ش را  رتمم برای خود  قزو  بگت   دیاااااااد  شت 

 ت داری چزدتا برات گرتمم. دارن.یاد  اتماد تو دوس

 : �🌺�سازی کم  دا   توب  

 ۴۱۱#پارت_ 

 

 

اشااااش ها برای  ذوا زد  خزدید  و پاکت را باز کرد .دیدن شت 

 و اتطرابم را از یاد  برد.با قدردابن ت اه  
گ
ل صم ای  التش

 کرد  و گ مم: 

 

 _دسات درد ت زم.ات اقا خییل هوس کرد  بود . 

 

همااااتطور کااام روی جاااا رخ   آونزان  پاااالموی  را در آورد و 

باز و . اااااااامم کرد.پاکت می رد ل  زد زد و پ   ها   را برایم 
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خاتم قد ن اشاااااااااااااش ها را دوبار  . ااااااااااااامم و بم سااااااااااااامت آشاااااااااااااتر   شت 

 برداشمم.شرسید: 

 

ی؟  تراز:کجا مت 

 

خاتم بگذار  جواب داد :  ن  شو  از آت م قد  بم داخل آشتر

 

نز  میا .  .م  چاب  مت 
ن  _تو .شی 

 

ن بم در جواب م "باشاااااااااااام" ی آرا  گ ت و م  با قد  گذاشاااااااااااای 

خاااااتاااام مشااااااااااااااا و  رن  ن ن چااااای در تزجااااان هااااا داخاااال آشاااااااااااااااتر ی 

اشاااااااااااااااش هااا را هم از پاااکاات خااارز کرد  و در ظرقن   شااااااااااااااااد .شت 

خاتم  ن قرارشااان داد  و ب د ساای ن را برداشاامم و مجددا از آشااتر

 . خارز شد 
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تراز  اال روی همان م یل کم م  دقیبم ای شو  روی  دراز 

ید  بود  نشااااا ااااامم بود و  اتا  ماهوار  را بم یش از  اتا  کشااااا

ن های موسااااااااااااااایف  ت  یت  داد  بود.ج وتر رتمم و با نشااااااااااااااا ااااااااااااااای 

ن مباب مان٬کزار  قرار داد .تزجان چا    ساااااااااای ن را روی مت 

 را بم دسا  داد  و سپس با ت یم زدن بم م ل شرسید : 

 

ن؟ ؟ ارا چطور شو  مت   _خ ...چم ختک

 

اشش های داخل ظرا را برداشت دست ج و برد و  یش از شت 

تزدیااااک تر می رد  و هماااااتطور کاااام تزجااااان را باااام لاااا  هااااا  

 جواب داد: 

 

ی جز  ار تدار .ای  چزد وقمم خییل ش  ش وغم. ار  تراز:ختک

ادیااااات ونااااادیوی ترماااااالیماااام تییل و برساااااااااااااااااااا  تااااااز  امروز تمو  

 شد.خییل وندیوی توبر از آب در اومد  باید  مما ببیزو . 
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بک اخمیار گوشاااااااااااااام ی ل  هایم را کج کرد  و چشاااااااااااااام هایم را 

   تجوا کرد : برا   چرخاتد  و زنرل

 

 _بی ودی ای  همم ز مت کشیدی. 

 

ابروهااا   را باااال اتااداخاات و بااا ت ااایه مم جاا  باام  اااااااااااااااورتم 

 خت   شد. 

 

 تراز:مزصورت چیم؟

 

 تزجان چایم را برداشمم و بک ت اوت شاتم ای باال اتداخمم. 

 

.مزصوری تداشمم.چای مو ب ور.   _هیجر
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ف  برای ل صاام ای مشااااااااااااااا و اااتاام ت اااهم کرد و ب ااد ت س خمی

    کشااااید و مجددا مشاااا و  توشاااایدن چا   شااااد.ا مماال 

تمیموان اااااااااااات ت ر  را هم ب زد کم آن وندیوی ترمالیمم ای 

کاام آن هماام برا   ز ماات کشااااااااااااااایااد  بود هرگز قرار تبود در 

 هیا مراسم خروش پ   شود. 

 

زد شاااااااادن  اااااااادای زتگ گوشر ا  بزاتم ای شااااااااد برای آت م ب 

ود شااااااااااااا  ااااااااااااامم سااااااااااااا وت مممدی کم میاتمان شاااااااااااااکل گرتمم ب

شود.تزجان چای را کزاری گذاشمم و سپس دست ج و برد  

ن  برداشااااااااامم.با دیدن اسااااااااام تییل کم روی و گوشر را از روی مت 

وع بم     م تب  . مم بود ق  م در ثاتیم ای دیواتم وار شر

 دست هایم یخ . ازد. تویدن کرد و 

 

بک اخمیاااار ش چرخاااااتاااد  و ت ااااا  کوتاااایه باااام تراز اتااااداخمم و 

کم ت ا  مم ج   را روی خود  شیدا کرد  تزمید  کم زمابن  

ی مشاااااا و  رتمار کرد  ا .ای  بود کم بم ساااااا    ا مماال زناد
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رتگ  ن  کشاااااااید  و پس از ثاتیم ای ت  ل خط ساااااااتک
ت س خمیف 

 دیک گوشم تگم داشمم. پاسخ را لمس کرد  و گوشر را تز 

 

 _الو؟

 

شیچیدن  ااااااادای ب زد گرنم ا  در گوشااااااام باخ  شاااااااد تا ترو 

ن ق  م را ا  ااااااااااااس کزم.داشااااااااااات گرنم می رد.ی  ن همم رن  ی 

ن ت  ما  شد  بود؟ی  ن جدا شد  بودتد؟چت 

 

ل  های خشااااااااااااکم را با زباتم تر کرد  و با  ااااااااااااداب  تاااااااااااا ی  

 شرسید : 

 

؟  _تییل؟چرا داری گرنم می  ن
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جم تراز را آشاااااااااااااااکارا ج   کرد.با ابروهاب  در هم ساااااااااااااااوالم تو 

ا  را مبابل کشااااااااید   الت نشاااااااا ااااااااما  را ت یت  داد و دساااااااا

 .  ورتم تکان داد تا ب زمد چم ات اق  اتماد  است

 

تییل در جوابم باااا  ااااااااااااااااادای ب زااادی هش زد و دمااااغ  را بااااال 

 . کشید 

 

 تییل:آبجک خزان...برسا ... 

 

شااااد.تشاااار اتگشااات هایم را ت  اااام بک اخمیار در ساااا زم   س 

 دور گوشر بوشت  کرد  و با تردید شرسید : 

 

 _برسا  سر شد ؟
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س کرد  کم بگوند جدا شاااااد  اتد.کم بگوند همم المما در دلم

ن دیگر تما  شاااااااد  اسااااااات و دیگر برساااااااا  وجود تدارد.کم  چت 

برسااااااااااا  برای هموشاااااااااام رتمم اساااااااااات و دیگر هم قرار تو اااااااااات 

بان آورد بم م زای واقیع   مم برگردد.اما پاسجن کم تییل بم ز 

 مات و مبزوتم کرد. 

 

الیا.اوتم برای چزد تییل:برسااااااااااااااا  امشاااااااااااااا  قرار  تززاب  بر  ایم

 روز.بدون م . 

 

تما  امید  بم ی  ار  تاامید شاااد.چزر  ا  را در هم کشاااید  و 

ن  ن ت اشم  رت  را درست شاید  ا  تامطمی  گوب  کم مطمی 

 شرسید : 

 

 _قرار  کجا بر ؟

 

 ماغ  را باال کشید و جواب داد: مجددا د
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ون م  تییل:دار  مت   ایمااالیااا.یاام شی  ااار اوتجااا دار .قرار  بااد

 چزد روزی بر  شو  خاتواد   . 

 

 بااااااام ی  اااااااار  تماااااااا  وجود  را در 
گ
موسک از خشااااااااااااااام و  التش

ن بااام ایماااالیاااا دیگر چااام  ااااااااااااااای ااام ای بود؟ای  مرد  توردیاااد.رتی 

 ای  دو داشااااااااااااات چم غ   می رد؟مگر قرار نشاااااااااااااد  بود یط

روز از تییل جدا شااااااود و برای هموشاااااام گور  را ام کزد؟پس 

 ود کم را  اتداخمم بود؟ای  دیگر چم بازی جدیدی ب

 

د  و بک آت م اخمیاری 
 روی ی دیگر ترر

گ
ل  هایم را با  التش

 روی ت   دایم داشمم باشم با خ  اتوت غرند : 

 

ی؟  _ب اکر همیزم کم داری آب ور  میگت 
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یدن ل   خ  ک و تزد  شوکم شد.برای ل صم آشکارا از شا

 ای س وت کرد و ب د مص وماتم گ ت: 

 

ز بدون م  بر  س ر خارز از قرار  چزد رو  تییل:خ  شوهر 

.می وای تارا ت ت اشم؟  کشور آبجک

 

آش مم و خ  ک چشم هایم را . مم و با شاتگشماتم گوشم 

ی پ ااا  هاااایم را . ااااااااااااااامم.خاادا ر م کرد  بود کااام تییل در آن 

 ل صم تزدیکم تبود وگرتم یبیزا یک بالب  ش    آورد . 

 

 ۴۱۲#پارت_ 

 

 

   گرنم می زم؟تراز:سر شد ؟چرا دار 
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شااااایدن  اااادای آرا  و زمزمم وار تراز وادار  کرد تا دساااات از 

مالیدن پ   های خ اااامم ا  بردار  و آه اااامم چشااااماتم را باز 

او کزم.ت اهم را سااااااااما  چرخاتد  و با تکان دادن دسااااااامم بم 

تزماتد  کم م ااااااا م ی مزیم تو اااااات و تیازی تو اااااات تگران 

ن تییل مجددا در گوشم   شیچید. باشد. دای غمگی 

 

؟چرا ایزبدر  التم ای؟  تییل:آبجک تو خوبک

 

با تارا    آیه کشااااااااااید  و تال  کرد  تا ایا ار ت   اااااااااادایم را 

 کزت   کزم. 

 

_ التاام تو ااااااااااااااامم تییل.تبط از ایز اام تو هم  داری ب اااکر 

گرنم می  ن تارا مم.یجوری رتمار می  ن کم ات ار اگم برسااااااااا   

ن تو هم ر  تمو  موشم.  برسا  دو قد  ازت دور شم اک ت 
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برای ثاتیم ای کوتا  ساااااااا وت کرد و سااااااااپس مص وماتم جواب 

 داد: 

 

 خییل یزوب  شو  
ن تییل:آبجک آخم تو کم ختک تداری.همم چت 

ن ایزجوری بزم رن مم.دو روز شو  برسا   با اومد  برای همی 

ش و  اااااااااااااااورت کبود اومااااااد شوشااااااااااااااام گ اااااات بااااااا یش دخوا  

زو گ ت شاااا  شااااد .هزوز تو شااااو  ای  یش بود  کم امروز ی

؟ ن     شرواز دار .خ  تو جای م  بودی بزم تمت 

 

بک اخمیار چزر  در هم کشاااااااااااااااید  و بم ت ر ترو رتمم.خجی  

بود کم برساااااااااااااااا  بم ی  ار  ایزطور خز  سااااااااااااااا ر کرد  بود.ی  ن 

ن  بیبت   می واسااااااااااااات با ای   ار  ترار کزد و از زنر بار گ ی 

 بم تییل شاتم خایل کزد؟

 

ی تکان بم جاب  شیدا تمی ردتد ش آشااااااااااااااا مم از اتکاری کم را  

 داد  و برای آت م تییل را بوشت  از آن تگران ت زم گ مم: 
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.یاد بگت  یکم  _الز  تو ت بزم برنزی.ایزبدر هم آب ور  تگت 

.االتم دیگم قطع ک      ار دار . م کم باشر

 

"گ ما  بم پایان ترساااااااااااااااید  بود کم بم تماس  هزوز "اما آبجک

روی م ل شرتا.  ٬ن ت    از گوشااااااااااااااامپایان داد  و با دور کرد

یبم کرد .آتبدر خ ااا ک بود  کم شاااک تداشااامم اگر تماس دق

ای بوشااااااااااااااات  ادامم شیدا می رد تما   ر ااااااااااااااام را ش تییل خایل 

اهایم را با می رد . اااااااااااااااورتم را میان دسااااااااااااااات هایم گرتمم و پ

ن کوبید .ی  ن برسااااااااااااا  ای  بار دیگر  بک خ اااااااااااا ک روی زمی 
رصن

 چم ت ری در ش  داشت؟

 

 :خزان سر شد ؟تییل خوبم؟از تر 
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ساااوال  وادار  کرد تا ش  را باال بگت   و ت اهم را بم ساااما  

بچرخااااااتم.چزر  ا  تگران بود.برای ایز ااااام تگرابن ا  را از 

ن بتک  شی تکان داد  و با    داب  آرا  پاسخ داد : بی 

 

ن خا  تبود.برساااااااااااااا  قرار  امشااااااااااااا  بر  ایمالیا.تییل هم  _چت 

 مم. زاتوی غم ب ل گرت

 

 ابروها   را باال اتداخت و مم ج  ت اهم کرد. 

 

ن دیروز با هم  .ما همی  تراز:جدی؟دار  مت   ایمالیا؟چم بک ختک

ی تگ ت.  ن   را زدیم چت 

 

ایز م تراز با شااااااااااااااایاد تاخودآ ا  چپ چپ ت اه  کرد .ت ر 

دو روب  مثل برسااااااا   اااااامییم شااااااد  بود آزار  میداد.ای  مرد 

 م  مثل یک ساااام مز   بم زنر شوساااات 
گ
تما  آد  های زتدی

 خوند  بود و تک ت شان را م مو  کرد  بود. 
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 ااااادای زتگ توتی ی شااااا  گوشر ا  کم ب زد شاااااد تزمید کم 

ی باایاد ت ر کردن بام برسااااااااااااااااا  را کزاار بگاذارد و بام  ااااااااااااااا  م 

سااااخا  ت ا  کزد.ات ار کم دیر  شاااد  باشاااد تورا خم شاااد و 

ن گذاشت و گ ت  : تزجان چای تیم خورد  ا  را روی مت 

 

 تراز:م  دیگم بر  خزان.دیر  شد . 

 

 دست بم س زم بم م ل ت یم زد  و ت اه  کرد . 

 

ی آت یم؟  _مت 

 

 هماتطور کم از جا ب زد موشد جواب داد: 

 

 ید یم ش برنم جاب   ار دارنم. تراز:تم مت   دت ا  جاوند.با
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و ب د قد  های ب زد  را بم سااااااااااامت جا رخ   ساااااااااااوا داد تا 

ن  ش  را باام پااالموی  را دوبااار   بپوشااااااااااااااااد.بک آت اام از جااا برخت 

 سما  چرخاتد  و گ مم: 

 

اشش ها ممزون.   _بابت شت 

 

ل  زااادی زد و یبااام ی پاااالموی  را مباااابااال آیزااام مرتااا  کرد و 

و وتااااا   اکمیزان  ا ااااال کرد  زمابن کم از خوب بودن ش 

 بم سمت در قد  برداشت. 

 

تم. اری داشاااا    ن یا تراز:تو  جوتت.میا  دوبار  بزت ش مت 

ی تیاز داش   ختک  ک .  ن  چت 
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با ل  زد کوچش شی بم نشاااااتم ی تایید برا   تکان داد .او 

ون  هم ل صم ای ب د خدا ات ن کرد و ساااااااااااااااپس از خاتم بت 

 زد. 

در  یاط کم بم گوشااااااااام رساااااااااید  ااااااااادای باز و . ااااااااامم شااااااااادن 

تزمید  کم دیگر  امال از خاتم خارز شااااد  اساااات.دیگر  ااااتک 

ز تدان ااااااااااامم.بک م طیل موبای م را و ت  ل را بوشااااااااااات  از آن جای

برداشااااااااااااااامم و بک آت اام     ثاااتیاام ای را ت   کزم شااااااااااااااامااار  ی 

چ ااااااااااااااا اتدن گوشر بم گوشااااااااااااااام اتمصار برساااااااااااااااا  را گرتمم و با 

 کشید  تا جوابم را بدهد. 

م ای کو  کشااااید تا  اااادای آرا  و تاااا ی   در گوشاااام دقیب

 بویچد. 

 

 برسا :سال . 

 

زااد و خ ااااااااااااااا ک بک آت ااام جواب ساااااااااااااااالم  را بااادهم باااا ل  ن ت

 شرسید : 
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_برای سر هزوز از تییل جدا نشدی؟ای  قضیم ایمالیا رتمزت 

 دیگم چم  ی م ایم؟باز داری چم بازی درمیاری برسا ؟

 

ن م  ت س خمیف   کشاااااااید و با  اااااااداب    برخالا ل   تزد و تت 

 آرا  پاسخ داد: 

 

برسا :تمون مم از  جدا شم.تمون مم بزوتم ای برای ایز م 

 م جدا شیم شیدا کزم.دلم تیومد. قات   کزم از ه

 

د  و با  ر  غرند :    التم ل  هایم را روی ی دیگر ترر

 

؟کور  _ایزم باااااااازی جااااااادیااااااادتاااااام آر ؟داری وقااااااات ت   می  ن

داد  تا یم بزوتم جور  خوتدی برساااااااا .م  دو روز بزت وقت
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. اال کم بم قولت خمل ت ردی خود   ک ن و از تییل جدا شر

ن رو بز  می م.   همم چت 

 

 ل   آرا  و مالیم  جواب داد: مان با ه

 

برسااا :تگران ت ا .امشا  رابطم ی م  و تییل برای هموشاام 

 تمو  موشم. 

 

 با تردید چزر  در هم کشید  و شرسید : 

 

 _مزصورت چیم؟

 

 کشید و پاسخ داد: آیه  
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برساااااااااااااااااااا :امشااااااااااااااااااا  برای هموشااااااااااااااااااام از ایران مت  .دیگاااام هم 

 برتمیگرد . 

 

 ۴۱۳#پارت_ 

 

 

تم بم م ل ت یم مبزوت ماتد .تاباورابرای ل صم ای مات و 

 زد  و با ل  ن کم تاخودآ ا  آرا  تر شد  بود تجوا کرد : 

 

؟ ی؟می وای ایزجوری از تییل جدا شر  _برای هموشم مت 

 

 ماتد شو  از آت م بگوند:  ثاتیم ای ساکت

 

برساااااااااااااااااا :تمیموتم از  خااادا اااات ن کزم.دلم تمیااااد روبرو  

برای هردومون  وا  اااااااااااااام و شاااااااااااااا  ااااااااااااااما  رو ببیزم.ایزجوری
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 .مت   ایماااالیاااا و وق   رسااااااااااااااایاااد  اوتجاااا یجوری بز  ختک 
بزت 

برتمیگرد  شوشااااااااااااااا .ت ر می زم ایزجوری میااااااد  کاااااام دیگاااااام 

تزدی   بااشااااااااااااااام  را ات تر بموتام بااا جااداییمون کزااار بیاااد.اگام

 تمیموتم از  د  ب زم. 

 

ی بک آت م مموجز  باشااااااااام از دورترن  
ن زهرخزد تم ااااااااا رآمت 

وند و خود  را بم جان ل  هایم تبطم ی جزان بم سااممم د

 م زد : اتداخت.آه مم شی تکان داد  و بم ت جن کزای

 

_    وق   داری از  جدا مویسر هم هزوز بزدیل.داری مثل 

.تو  هیچوقت لیاقت تییل رو تداشاااااااااااااا   یم ترسااااااااااااااو ترار می  ن

 برسا . 

 

 کشید و با ل  ن خ  ک تزی  زد: 
  التم شوقن
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خودمم میااادوتم کااام ٬ مترساااااااااااااااو ٬برساااااااااااااااااا :آر  خزان م  بزدلم

 چیکار کزم؟مگم هیچوقت لی
گ
اقت تییل رو تداشاااااااااامم.اما میش

تو تگ    از  جدا شااام؟مگم بزم دو روز تر ااات تدادی کم 

ن رو تمو  کزم؟خااااا  مزم دار   بااااام  را تو گو  همااااام چت 

.دیگاام  میااد .دار   اااری رو اتجااا  میااد  کاام تو از  خواسااااااااااااااا  

 دردت چیم؟

 

اری ل  هایم را ر  ن د  و اتگشااااااااااااااات با ت رت و بت  اااااااااااااار وی هم ترا

وی زاتونم مشاات کرد .ای  مرد هیا پشاایمابن بابت هایم را ر 

 ااااارهااااا   تااااداشااااااااااااااااااات. ااااااااااااااااااادا    ااااالم را بااااد می رد. ااااا  

ا   را از او میموان ااااااااااااااامم شو  از رتما  تبااااا  تمااااا   ااااارهااا

 بگت  . 

 

_امیدوار      اگم تبط یم روز بم خمرت باق  موتد  باشااااااام 

 کردی رو پس باادی تبااا  تااک تااک  ااارهاااب  کاام در  ش تییل

برسااااااااا .تو با م   اری کردی کم تا آخر خمر دیگم تمیموتم تو 
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ت ا  کزم.امیدوار  بدجوری تبا  کثاتت  چشااااااااااااام های تییل

 بودتت رو پس بدی. 

 

ن جواب ت رن  ه ایم را با ل  ن کم خجی  بم گوشااااااااااااااام غمگی 

   آمد داد. 

 

همیز م ٬برسااااااااا :همیز م تمون اااااااامم تو رو خاشااااااااش خود  کزم

ن رو پشاااااااات ش میذار  و  بدون تو از ایزجا مت   دار  هم م چت 

ن رو پس داد  خزان. ی  ن هم ن االن  هم تبا  همم چت   ی 

 

 الم از "خزان"گ ما  بد شااااااااااااااااد.آتبدر کم دلم خواساااااااااااااااات 

ن خش بزتم.دیگر ت مل شاااایدن  هماتجا خم شاااو  و روی زمی 

 ااادا   را تداشااامم.همیز م تزمید  بود  بم زودی قرار بود 

 ا  برای هموشاااااااااام ب
گ
رود و سااااااااااایم ی ت  اااااااااا  را از روی زتدی

بردارد برایم  اقن بود.ای  بود کم گوشر را از گوشااااااااااام تا ااااااااااا م 
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بم بم آخرن  جم م ا  بدهم تماس را داد  و بک آت م جوابک 

ن اتداخمم.   پایان رساتد  و گوشر را روی مت 

 

 التم اتگشاااااااااااااااماتم را میان موهایم ترو برد  و با ت یم زدن بم 

باااام سااااااااااااااااااااخاااات روی دیوار دوخمم. م ماااااتااااد  م اااال ت اااااهم را 

ل ز   برای  بود.تبط چزاااد سااااااااااااااااااخااات دیگر و ب اااد ای  باااازی

سید...   هموشم بم پایان مت 

 

                                          *** 

 

خاتم پشت  اتت   ن ساخت از هشت ش  گذاشمم بود.در آشتر

ا  ااااااااااااااماد  بود  و مشاااااااااااااا و  خرد کردن  اهوها برای ساااااااااااااااالد 

ا  دیگر تبرن ا  ارصن بود. ااااادای باز و . ااااامم شااااادن بود .شااااا

در ساااااال  کم بم گوشااااام رساااااید تزمید  کم آزاد بم خاتم آمد  

با  زدی زد  و بک آت م ش  را بم خب  بچرخاتم اسااااااااااااااات.ل 

  دای ب زدی گ مم: 
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 .  _سال .خ مم ت اشر

 

ل صم ای کو  کشاااید تا جوابم را بدهد.ا مماال مشااا و  در 

کردن  روی جا رخ   بود.ثاتیم ای   آوردن پالموی  و آونزان

خات ن م را ب د  اااااااااااادای تزدیک تر شاااااااااااادن قد  ها   بم آشااااااااااااتر

خاتم رساید و قامت  ن شااید .کویل ت شید کم بم ورودی آشاتر

 ر را شر کرد. ب زد  چزارچوب د

 

 آزاد:چم بوهای خوبک میاد. 

 

خزدید  و آه ااااااااااامم ش  را بم ساااااااااااما  چرخاتد .دسااااااااااات بم 

و باااااا ل  زاااااد ت ااااااهم  سااااااااااااااا زااااام بااااام چزاااااارچوب ت یااااام زد  بود 

 می رد.شرسید : 
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 _گرسامم؟

 

 چشم ها   را گرد کرد و با ل   کشید  ای پاسخ داد: 

 

آزاد:چااام جور .هرچزاااد اگااام گرسااااااااااااااازااام هم تبود  باااا ای  بوی 

 غذاب  کم تو را  اتداخ    د در  د گرسزم   موشد. 

 

 باز هم خزدید  و ایا ار  امال بم سما  چرخید . 

 

و  ااااااااورتت  تو بری یم آبک بم دساااااااات _دیگم تبرن ا  ارصن .تا 

 بزبن مزم غذا رو می شم. 

 

ن برد و  در جوابم آه اااااااااااااااماام شی باام م زااای تاااییااد باااال و پااایی 

ن ت یم ا  از چزارچوب سپس چشمش ت ون م داد و با   گرتی 

 قد  ها   را بم سمت شویس بزداش   سوا داد. ٬در
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ت س خمیف  کشااااااااااااااید  و مجددا بم ساااااااااااااامت  اتت  چرخید  تا 

اتاااد  ی  ااااهوهاااا را خورد کزم.ت ااااهم یاااک آن سااااااااااااااامااات بااااقیمااا

در دساااات تگم داشاااامم بود  کشااااید  شااااد.و همان چاقوب  کم 

تما  اتکار شو  یک ثاتیم  اقن بود تا ذهزم دوبار  شر شود از 

 کم یط دو روز گذشمم بم شاغم آمد  بودتد. 

 

 ااادای برساااا  کم میگ ت هموشااام خاشاااش م  بود  اسااات و 

م  بود  کم بم تییل تزدیک شد   تبط برای بم دست آوردن

ار  شر شااااااااااااااااد از اساااااااااااااااات دوبااار  در ش  شیچیااد.وجود  باام ی  اا

خشااایم مرگ ار.اتگشاااماتم دور دسااامم ی چاقو م کم شااادتد و 

رو بردن ای  چاقو در ساااااا زم ی برسااااااا  تما  ذهزم را بم ت ر ت

 ت ا   خود  درآورد. 

 

  ات ار دیواتم شد  بود .ت رت از برسا  جوری دیواتم ا  کرد

بود کم ت ر آساااااااااااااااو  زدن بم او     برای ل صم ای ذهزم را 
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ر  تمی رد.دلم می واساااااااااااااااااااااات تبااااااااا  پس باااااااادهااااااااد.دلم ت

وری می واست زجر ب شاد.دلم می واست خذاب ب شد.ج

از او کیزااام بااام د  گرتمااام بود  کااام دیگر داشااااااااااااااامم خب م را از 

 دست میداد . 

 

 ۴۱۴#پارت_ 

 

 

؟  آزاد:چیکار می  ن

 

مرا بم د از پشااااااااااات ش بم ی  ار  شاااااااااااایدن  ااااااااااادای تاگزابن آزا

خود  آورد و از تماااااا  اتکاااااار سااااااااااااااایاااااا  و تاااااارنش کااااام در ذه  

وراتد  دور  کرد.آه ااااااااااااااامم ش چرخااتد  بام ساااااااااااااااما  و  میتر

 رد .با ت ایه مم ج  بم  ورتم خت   ماتد  بود ت اه  ک
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 .ساالد درست می زم. _هیجر 

 

ز ابروها   را باال اتداخت و مشااااااااااااااا و اتم بم چاقوب  کم هزو 

م کم در دساااااااااااااااات گرتماام بودم  ت ااا  کرد و ب ااد دوبااار  باام 

 چشم هایم خت   شد و گ ت: 

 

؟  آزاد:باشم ویل یکم چاقو رو زنادی م کم تگرت  

 

و بم چاقو ت ا  کرد . ش با او بود.آتبدر م کم ش چرخاتد  

تگز  داد  بود  کم دیگر تزدیک بود دسااااامم ا  .شااااا زد.بک 

شاااااااااار اتگشاااااااااماتم را از روی هوا ل  زدی زد  و هماتطور کم ت

 دسمم ی چاقو برمیداشمم گ مم: 

 

 _آر . واسم تبود. 
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ت س خمیف  کشااید و با ج و آوردن دسااا  چاقو را از دساامم 

قرار  داد و ب د ظرا ساااااااالد را برداشاااااات و  گرتت و کزاری

ن قد  برمیداشااااااات با ل   شاااااااوسن  هماتطور کم بم سااااااامت مت 

 گ ت: 

 

باااام چاااااقو خت    آزاد: واسااااااااااااااام ه ااااااااااااااااااات ای  چزااااد روز زناااااد 

نم؟ .ختک  مویسر

 

آرا  خزدید  و بم سااااااااااااامت اجاا ااز قد  برداشااااااااااااامم تا غذا را 

 داخل د س ب شم. 

 

س قرار تو ت بالب  شت بیار . 
 _تت 

 

درسااااااات مثل خود  با ل   شاااااااوسن جواب داد  و او ظرا 

ن گذاشت و سپس یش از  زدیل ها را خب   ساالد را روی مت 
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ن نشاا اات.دساات ها   ر  ا زنر چاتم ا  بم کشااید و پشاات مت 

 ی دیگر قالب کرد و با تزگ کردن چشم ها   گ ت: 

 

سم خاتم بزاور.   آزاد:دروغ چرا...دار   م  م ازت میت 

 

د یس کم  اال از غذا شر شد  بود بم سمت ل  زدی زد  و با 

ن قرار داد  و ب د روی  ااااااازدیل  ن برگشااااااامم.د س را روی مت  مت 

بدهم ابروهایم مباب   نشاا اامم و بک آت م جوابک بم  رت  

ن برا   باال اتداخمم.   را شیطزت آمت 

خزدید و همزمان با تکان دادن ش  .شاااااااابا.  را ج و برد تا 

 مبداری غذا برای خود  ب شد. 

 

برای دقایف  هردو در سااااااااااااااا وت مشااااااااااااااا و  خوردن غذایمان 

ن چزد دقیبم لیوان آبم را برداشااااامم و با  شااااادیم.ب د از گذشااااای 

 م گ مم: بردن  بم سمت ل  هایم بک مبدم
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 _برسا  امش  دار  برای هموشم مت   ایمالیا. 

 

ابروها   در ثاتیم ای در هم کشاااااید  شااااادتد و ت اه  رتگ 

ت گرتت.مم ج  ت اهم کرد و   شرسید:   ت 

 

 آزاد:واق ا؟رابطم   با تییل رو تمو  کرد؟

 

 آیه کشید  و شی بم نشاتم ی تفن تکان داد . 

 

.ت ر شااااااااااااااام دار  مت  _تم.تییل تمیدوتم کم برساااااااااااااااا  برای همو

چزد روز  ساات.مرتی م می واد ایزجوری می زم یم م اااترت 

ن  از تییل جااااااادا شااااااااااااااااااااام.بااااااام خیاااااااا  خود  ایزجوری پاااااااذیرتی 

 تییل را ت تر می زم. جدایوشون رو برای 
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با تارا    چزر  ا  را در هم کشااااااااید و بم  اااااااازدیل ا  ت یم 

 زد. 

 

 . آزاد:ایزجوری کم خییل بد موشم.تییل خمال داغون موشم

 

مبااداری از آب داخاال لیوان را توشااااااااااااااایااد  و بک هاادا یش از 

 شاتم هایم را باال اتداخمم. 

 

_مااااااایاااااااادوتااااااام.ویل باااااااااالخااااااار   ااااااااالااااااا  خاااااااوب ماااااااوشاااااااااااااااااااااام.مااااااا  

.تمیذار  خییل اذیت .شاااااااااااام.همیز م شر برسااااااااااااا  از کزارشاااااااااااام

 زتدگو   م .شم  اتیم. 

 

ن گذاشاااااامم و پس از م  ت کوتا   و ب د لیوان را دوبار  روی مت 

 ادامم داد : 
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_ات اقا بم تصر  ایزجوری بزت  .تییل زودتر می زمم خاشاااااااااااااااش 

چاااااااام آد  کااثاااااااااتاا   بااود  و زودتاار هاام ماایاامااوتاااااااام از  مااماازاا اار 

وتم مدت زنادی خاشااااش مردی کم بک ختک .شاااام.هیا زبن تمیم

 ترک  کرد  بموتم. 

 

 ل  ها   را جمع کرد و شی تکان داد شو  از آت م بگوند: 

 

 باشم.  آزاد:سر ب م.امیدوار  همیزطوری کم
گ
 تو میش

 

در جوا.  ل  زد کوچش زد  و ب د دوبار  مشااااا و  خوردن 

غااذایم شاااااااااااااااااد . بیباات ای  بود کاام خود  هم آرزو می رد  

ن ب د از ای  هماتطور کم خیال  را در ش داشااااااااااااااامم همم چ ت 

 شو  برود. 

 

دقایش ب دی بم  را زدن درمورد جونیات روزی کم پشااااااات 

ات اقات آموزشاااااااااا ا  ش گذاشاااااااااامم بودیم گذشاااااااااات.او برایم از 
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گااا اااااااات و مااا  دیاااااااادار کاااوتاااااااااهاام بااااااااا تاااراز را بااارا اا  تاا اارناا  

ن ب زد شااادیم و  کرد .شااااممان کم تما  شاااد هردو از پشااات مت 

جمع کردن ظرا ها شاااادیم.تما  ظرا ها را داخل  مشاااا و 

سااااا زک رها کرد  و ت ااااامیم گرتمم تا شااااا اااااماشاااااان را بم ب دا 

 موکو  کزم. 

 

پس از مشااااورب  کوتا  بم ات اا ی دیگر بم سااااال  برگشااااایم و 

ی  ت اااااااامیم گرتمیم کم  شاااااااا مان را با دیدن یک تی م سااااااااتر
باق 

کااازااایااام.تااایااا ااام هااااااااای زنااااااااادی در هااااااااارد داشااااااااااااااااامااام کاااااااام هااازاااوز 

مشااااااااااان را تدید  بود .چزد تی م را برا   تا  برد  و هیچ دا

 در تزایت هردو بم اتم اب یک تی م جزاب  رتایت دادیم. 

 

 ۴۱۵#پارت_ 
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شیدا د  برمیداشاامم تا هارد  را هماتطور کم بم ساامت اتاقم ق

 کزم بک هوا گ مم: 

 

ااااااااااااای  _تمیدون اااااااااااااامم شاااااااااااااا  می وایم تی م ببیایم.وگرتم خصا

تمم یکم تزبالت می رند   . مت 

 

 بدون ل صم ای ت  ل جواب داد: 

 

اب  می ر  و میااااااا .ساااااااااااااااوپرمااااااارکاااااات 
ن آزاد:خاااااا  م  مت   یچت 

 تزدی م. 

 

 با چشم هاب  گرد شد  ش چرخاتد  سما  و گ مم: 

 

 وسن کرد .کجا بری ای  وقت ش ؟الز  تو ت. ابا ش_تم ب

 

 .  2521



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

خزااادیاااد و بک آت ااام بااام م اااال مم توجیه کزاااد قاااد  هاااا   را 

داد.پالموی  را از روی جا رخ   برداشاااات و ساااامت در سااااوا 

 هماتطور کم تا  می رد پاسخ داد: 

 

ن ش خیاااابوتااام.تاااا تو تی م رو  آزاد:جاااای دوری کااام تمت  .همی 

 بذاری مزم اومد . 

 

اض و م ال ت   ای   رتو بم دت ا   دیگر تر    برای اخت 

بم م  تداد.کی  شول  را برداشت و ل صم ای ب د در را باز 

ون زد.  کرد و از   خاتم بت 

 

با رتما  م  هم ت س خمیف  کشاااااید  و وارد اتاقم شاااااد .بم 

ون کشاااید  و  ن  قد  برداشااامم و هارد را از کشاااو بت  ساااامت مت 

د را بم ت ونونون و اااااااال ب د مجددا بم سااااااااال  برگشاااااااامم تا هار 

 کزم. 
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ن شااااااااااااا ک بود کم شاتجا  اتدی  ب د از مدت ها امشااااااااااااا  اولی 

ساااا  تا االن ساااوار هواشیما ا  ااااس آرام  داشااامم.ا مماال بر 

شااااد  بود و ایران را برای هموشاااام بم مب ااااد ایمالیا تر  کرد  

ن دوبار  درساااااات  بود.امید داشاااااامم کم ب د از امشاااااا  همم چت 

لییل برای ترس و اتاااااااااااااااطراب و خواهااد شااااااااااااااااد و دیگر هیا د

تت و تما  ت یسااااااا   ت واهد ماتد.برساااااااا  مت 
م فن  اری باق 

د.   ها   را هم با خود  میتک

 

چیدن  اااااااااااااادای زتِگ در در تضااااااااااااااای خاتم خوا  تاخوا  بم شی

اتکار  پایان داد.با ت ایه مم ج  ش چرخاتد  و بم در خت   

شاااامم شااااد .آزاد زودتر از آتچم کم اتمصار  را   کشااااید  برگ

 بود. 

 

ن ت ونونون گذاشااااااااامم و ساااااااااپس قد  هایم را بم  هارد را روی مت 

م ساااااااااامت در سااااااااااوا داد .پشاااااااااات در ا  ااااااااااماد  و هماتطور ک

د  تا دسمگت   را بچرخاتم با خزد  گ مم:   دسمم را ج و میتک
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 _گ    زود برمیگردی ویل اتمصار تداشمم ایزبدر زود... 

 

یم خشاااااااک  اااااااادایم در  زجر  گت  اتماد و خزد  روی ل  ها

 اهم روی ت ااااااااونر شااااااااد زمابن کم در روی پاشاااااااازم چرخید و ت

ا بم ترار مباب م ثابت ماتد.تما    مات در ثاتیم ای از ذهزم پ

 گذاشازد و ق  م تویدن را از یاد برد. 

 

در چزارچوب در ا  اااااااااااااااماد  بود و خت   ٬چون مردی کم آتجا

ی خت   ت اهم می رد آزاد تبود.ب کم مردی بود کم تا دقیبم ا

شو  خیا  می رد  ساااازگی ن سااااایم ا  برای هموشاااام از روی 

 ا  برداشمم شد  است.برسا 
گ
 . زتدی

 

 ۴۱۶#پارت_ 
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ن دسااااااااااااااامم بک  اخمیااااااااار از روی تزاااااااام ی در ش خورد و پااااااااایی 

اتاااماااااااااد.ماااااااات و مااابااازاااوت تااا اااااااااهااا  کااارد .او ایااازاااجااااااااا چاااکااااااااار 

داشاااااااات؟چطور وارد خاتم شااااااااد  بود؟ا ااااااااال چرا هزوز ایزجا 

از ایران برود و برای هموشاااااااااااااااام  بود؟مگر قرار تبود امشاااااااااااااااا 

گور  را ام کزاااااااد؟پس چرا  ااااااااال داشااااااااااااااامم مباااااااابااااااال خود  

 میدیدم ؟

 

؟  _تو ایزجا چیکار می  ن

 

ل   خ ااااااااااااااا ک و تزااد  در وه ام ی او      د  خود  را هم 

زد.آه ااااااامم قد  ج وتر گذاشااااااات و بک آت م ت ا  خت   ا  را 

د جواب داد:   از چشماتم بگت 

 

 برسا :اومد   را بزتیم. 
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ابروهااایم در ثااااتیاام ای در هم کشااااااااااااااایااد  شااااااااااااااااادتاااد و چزر  ا  

 براتروخمم شد.آمد  بود تا  را بزتیم؟

 

چاااام  رقن میموتیم بااااا هم داشاااااااااااااااماااام  _ را بزتیم؟م  و تو 

؟  باشیم برسا ؟ا ال برای سر تو هزوز ترت  

 

 آیه کشید و باز هم ج وتر آمد. 

 

ن رو برات توتااااااااااااااایح  برسااااااااااااااااا :خزان باذار بیاا  داخال.همم چت 

 . مید 

 

از دیاااااادن ج و آماااااادن و تزدیااااااک شاااااااااااااااااااادن  ترس باااااام جاااااااتم 

د  و هماتطور کم  اار اتماد.دسااامم را دوبار  روی بدتم ی در ترا

 ت ج و ه   میداد  بم شدی گ مم: بم سم
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 _م  با تو هیا  رقن تدار .از ایزجا برو. 

 

ن پا    خواسااااامم در را ببزد  کم شو  دسااااا   کرد و با گذاشااااای 

تال  می رد در را بوشااااااااات   الی در مات م شاااااااااد و هماتطور کم

 باز کزد گ ت: 

 

برساااااا :لج ازی ت   خزان.باشااااام تو  را تزن اما م  باهات 

  را دار . 

 

زد  با تما  توابن کم در بازوهایم داشاااااامم تبال کرد   و شاااااات

ون کزم.اماااا توان او از زور  تاااا در را ببزاااد  و او را از خااااتااام بت 

ت س .از شاااااااااااااااادت ترس     بااازوهااای م  خییل بوشااااااااااااااات  بود 

کشااایدن را از یاد برد  بود . ا  ا اااال در را باز تمی رد .م  

ن آزاد بود .چم میدان اامم کم قرار ا ساات با ای  مزمصر برگشاای 

 دیواتم ی بک ت اد  پشت در خاتم ا  مواجم شو . 
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ون کردن  از خااااتااام باااا هااال داد  شااااااااااااااااادن  تبالهاااایم برای بت 

ر تاگزابن در بم سمت خب  با ش  ت مواجم شدتد.در براب

ت ا  ترساااااااید  ا  شاتجا  توان ااااااات مرا بم سااااااامت خب  هل 

باادهااد و قااد  باام داخاال خاااتاام بگااذارد.و شاااااااااااااااات زد  ت اااه  

ا  اااااااداب  کم از شااااااادت خشااااااام و ترس می رزند ترناد رد  و بک

 کشید : 

 

_تو دیووتم شااااااادی برساااااااا ؟بم چم  ف  بم زور وارد خوتم ی 

ون.  ون.برو بت  ن االن از خوتم ی م  برو بت  ؟همی   م  مویسر

 

تورا ک  هردو دساااا  را بم نشااااتم ی ت ااا یم باال گرتت و با 

 ل  ن مالیم گ ت: 

 

تیومد  ایزجا کم بزت آساااااااااو  برساااااااااا :خزان ق ااااااااام می ور  

 بزتم.تیومد  اذیات کزم. ارنت تدار . 
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بک اخمیار قد  بم خب  برداشااااااااامم و با  اااااااااداب  ب زدتر ترناد 

 کشید : 

 

ون تا بم پ وس زتگ تزد .   _برو بت 

 

د و ترساااااااااازاک  کم در تضااااااااااای خاتم شیچید ناد ب ز اااااااااادای تر 

 ق  م را برای ثاتیم ای از تویدن اتداخت. 

 

داد تزن.دار  بزاااااااات می م اومااااااااد   را  برسااااااااااااااااااااااا :ایزباااااااادر 

 بزتیم.گو  ک . 

 

تاخودآ ا  خ م خون گرتمم.چزار سمون بدتم در ا  لرزندن 

سااااااااااااااایاااد .ای  مرد بود  .دروغ تبود اگر میگ مم از برساااااااااااااااااا  میت 

 نشااااااااتم داد  بود کم  ش داشااااااامم از آتبدر از خو 
گ
د  دیواتش

 ای  همم تزدیک بودن  و شت داشمم باشم. 
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کم دید ت س خمیف  کشااااید و قد  ج وتر   ترس و و شاااامم را 

گذاشاااااات. ااااااورت  هزوز هم از مشاااااات هاب  کم آزاد دو روز 

شو   والم ی  ااااااااورت  کرد  بود کبود بود.موهاب  کم روی 

کت دساااااااااااااااات کزار زد و با شوشااااااااااااااااابن ا  رن مم بودتد را با  ر 

  داب  کم  اال بم مرات  آرا  تر شد  بود گ ت: 

 

ق ا دار  مت  .یم سااااااااااااخت برساااااااااااا :بزت دروغ تگ مم خزان.وا

 دیگم شرواز دار .چمدوتم تو ماش زم. 

 

 باز هم قد  خب  تر رتمم و زمزمم وار شرسید : 

 

 _پس برای سر اومدی ایزجا؟
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هم کرد.ت س خمیف  ا  ماد و با شی کج شد  روی شاتم ت ا

آه ااامم باز و . ااامم کرد شو  از آت م  کشاااید و پ   ها   را 

 پاسخ دهد: 

 

 یزجا...چون قرار تو ت تززا بر . برسا :اومد  ا

 

جوا.  تماااا  ترس هاااایم را در ثااااتیااام ای ت ااادیااال بااام تردیاااد و 

 شدرایم کرد.گیج و مبزم ت اه  کرد  و ل  زد : 

 

 _مزصورت چیم؟

 

 داد: م هایم ز  زد و جواب بک ت اوت و جدی بم چش

 

برسااااااااااااااااا :می وا  تو هم همراهم بیااای خزان.اومد  باا خود  

مت.   بتک
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واز با چشاااااااااااام هاب  کم دیگر     قدرت باز و . اااااااااااامم هاز و 

شااااااااادن تداشاااااااااازد ت اه  کرد .ال  شاااااااااد  بود .م ز  قدرت 

شرداز   را هاااااا   را از دساااااااااااااااااااات داد  بود.ای  مرد چااااام 

ود؟خبل از ش  داشااااااااااااااات میگ ت؟ش  بم جاب  خورد  ب

 شرند  بود؟

 

سااااااااااا وت و تاباوری ا  را کم دید تورا تزدیک تر آمد و ل  بم 

 تات  گشود: توجیم مزخر 

 

برساااااااااااااااااا :خزان ازت خواه  می زم باااا م  بیاااا.بیاااا دوتااااب  از 

وع   جدید رو دور از ایزجا شر
گ
ایزجا برنم.ما میموتیم یم زتدی

کزیم.میموتیم خییل خوشاااااا  ت .شاااااایم.م  اوتبدر دوسااااااات 

دار  کااام برای خوشااااااااااااااا  ااات کردتااات هر ااااری می زم.ق ااااااااااااااام 

 می ور . 
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اوراتااام ت ااااه  بک آت ااام خود  ب واهم بااام خزاااد  اتمااااد .تاااابااا

 کرد  و شرسید : 

 

؟  _داری دسمم میزدازی دیگم؟داری م  ر    می  ن

 

تورا چزر  در هم کشااااااید و شی بم نشاااااااتم ی م ال ت تکان 

ون  داد.دسا  را سمت جی  کا  برد و ثاتیم ای ب د  با بت 

 کشیدن دو ب یط هواشیما از جی   ادامم داد: 

 

ن     ب یط هاموتم برسااااااااا :شااااااااوسن تمی زم  ...ببی  ن خزان.ببی 

 گرتمم. 

 

ت ااااهم کااام روی ب یط هاااا ثاااابااات مااااتاااد خزاااد  روی لااا  هاااایم 

خشااک شااد.برای ل صم ای مبزوت و شدرام بم چشاامان شر 

ز از امید  خت   ماتد  و ساااپس با  ااادای تااا یفن کم ات ار ا

 اخماا وجود  شچشمم میگرتت تجوا کرد : 
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ون.   _برو بت 

 

 ۴۱۷#پارت_ 

 

 

 

هردو دسا  را مبابل  ورت  بم ی دیگر چ  اتد و با ک  

 ل  ن م مم اتم ارصار کرد: 

 

برسااا :خزان م  تمیموتم بدون تو از ایزجا بر .باور ک  خییل 

تال  کرد  خودمو قاتع کزم کم تو رو ترامو  کزم و بر .اما 

ون کزم.خواه  تمو  ن ااااااااااااااامم.تمون ااااااااااااااامم ت رت رو از ش  بت 

و می زم بااااهاااا  بیاااا.الممااااسااااااااااااااااات م ن ن همااام چت  ...ببی  ن ی زم.ببی 

 
گ
نم یاام جاااب  دور از ایزجااا.یاام زتاادی پشاااااااااااااااات ش میااذارنم و مت 
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جدید با همدیگم مو ااااااااااااازنم.هرسر ایزجا بزمون گذشاااااااااااامم رو 

ترامو  می زیم.لط ا بم م  یم تر ااااااااااااات بد  خزان.تبط یم 

 خودمو بزت ثابت کزم. تر ت.بذار 

 

شاات دیگر  ااتک  بم ش آمد  بود.بک توجم بم مزخرتات  اتگ

اشاااااااار  ا  را سااااااامت در خروسک خاتم گرتمم و با  اااااااداب  ب زد 

 غرند : 

 

ون.  ون برسا .امشو بت  ن االن از خوتم ی م  برو بت   _همی 

 

 ااالاات شر از المماااس چزر  ا  باام ی  ااار  ت یت  کرد.ت اااه  

ااااااتم شد شااااااد و ل  ها   رو  د  شاااااادتد.مصا ااااار ی ی دیگر ترا

 ش  را بم نشاتم ی م ال ت تکان داد و گ ت: 

 

 برسا :بدون تو جاب  تمت  . 

 .  2535



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

 

خ ااااااااا اتوت و خشااااااااام در ثاتیم ای شاپای وجود  را شر کرد.با 

ت رت بااام یبااام ی کا  چزاااگ اتاااداخمم و در اااایل کااام تال  

 می رد  بم سمت در ه   بدهم ترناد کشید : 

 

.م  بااا ت_گ مم از خوتاام ی م  ام ون خو ن و     شاااااااااااااااو بت 

ون. بزشمم تمیا . الم ازت بزم می ور  روابن مرنو  .برو بت 

 

دسااااااااااااااات ها   بم ی  ار  بم بازوهایم چزگ اتداخمزد و م  

شو  از آت م تر    برای مباومت شیدا کزم سمت آغوش  

کشااید  شااد . اادایم تاخودآ ا  در  زجر  خ م شااد و ترس 

را تر  کرد  بود دوبار  بم  و و شااااا   کم برای ل صاب  ت اهم

 چشماتم برگشت. 

 

 _ولم ک  برسا .گ مم ولم ک . 
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هماتطور کم تال  می رد  خود  را از   اااااار دسااااات ها   

 
گ
تجات دهم غرند  و او با چشااامابن کم  اال از شااادت  التش

 بم خون نش مم بودتد بازوهایم را م کم تکان داد. 

 

؟برای سر برساااااااا :برای سر بزم یم تر ااااااات تمیدی خزان؟ها 

 م دار  کم تمیموبن   بزم تر اااااااات تمیدی؟ل ز   مگم م  سر 

؟چرا ایزبدر از  ممز ری؟دوسمم داشم  م باشر

 

د  و باز هم تال  کرد  تا  ااااااااااااار ل  هایم را م کم روی هم ترا

بمواتم از او تا اااااااااااا م بگت  .اما تایجم ی تالشاااااااااااام تززا تشااااااااااااار 

.از جواب دادتم کم بوشااااااااااااااات  اتگشااااااااااااااامان  روی بازوهایم بود 

امید شاااااد  التم شی تکان داد و ساااااپس هماتطور کم تال  تا

  بم سمت خود  ب شد گ ت: می رد مرا همرا  بوشت  
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ون.تمی واد  نم بت  برسااااااااااااااااااا :ماااا باااا همااادیگااام از ای  خوتااام مت 

.تبط بگو پاسپورت و مدارکت کجان.باید  چمدون جمع ک ن

 زودتر را  بی میم تا از شرواز جا تموتیم. 

 

ن  چ برای د.دتیاااااااب  از توهمااااااات شو مثاااااال دیواتاااااام هااااااا  را مت 

همان دتیا غرا خود  سااااااااااااااااخمم بود و هر ثاتیم بوشااااااااااااااات  در 

موشااااد.باور کرد  بود کم میمواتد مرا خاشااااش خود  کزد.باید 

خود  را تجااات میااداد .بااایااد شو  از آت اام بمواتااد بالب  ش  

 بیاورد یک  اری می رد . 

 

دن  بم ی  ار  ت ری بم ذهزم رسید.ت ری کم برای خمیل کر 

اس     ل صم ای ت  ل ت رد .دسااااااات هایم را ت ت سااااااا زم 

  از آت م بمواتد از خود  دتاع کزد زاتونم چ ااااااااااا اتد  و شو

 را باال آورد  و م کم زنر شکم  کوبید . 
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تالم ی ب زد و دردتا  از  زجر  ا  خارز شاااااااااااااااد و دسااااااااااااااات 

ها   شاتجا  از بازوهایم جدا شااااادتد.تر ااااات را از دسااااات 

د شاااااد  و شاسااااایمم بم سااااامت در دوند  تا تداد .از کزار  ر 

د  دیگر  از خاااااااااتاااااااام خااااااااارز شاااااااااااااااو .اگر از خاااااااااتاااااااام ن ون مت  بت 

 تمیموان ت بالب  ش  بیاورد. 

 

اما هزوز قد  هایم بم در ترساااااااااااااید  بودتد کم دسااااااااااااات ها   

دوبار  از پشاات ش دور بدتم   بم شاادتد و بم مرا بم ساامت 

 خب  کشاااااااایدتد.و شاااااااات زد  جی  خ م ای ش داد  و میان

بازوها   دساااااااات و پا زد .برای آت م  اااااااادای جی م را خ م 

از دساات ها   را مبابل دهاتم قرار داد.چشاام کزد تورا یش 

هایم را . مم و با ترو بردن دتدان هایم در دسا  بم م کم 

ترن  شااااااکل مم   ااز  گرتمم.آت ب زدی گ ت و دسااااااا  را 

 از روی دهاتم برداشت. 
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و با تما  توان بم ساااااااااامت از  واس شرب  ا  اساااااااااام اد  کرد  

خاتم داد  شو  از آت م شاسیمم بم سمت آ خب  ه   ن شتر

 بدو  تا وسی م ای برای دتاع شیدا کزم. 

 

خاتم رساااااایدتد ت  اااااام دیگر بم ساااااا     ن قد  هایم کم بم آشااااااتر

باال   آمد و ق  م دیواتم وار در ساااااااااااا زم می وبید.ت اهم را بم 

   اکراا چرخاتد . ااااااااااااااادای تزدیک شااااااااااااااادن قد  ها   را 

 شاید . 

 

 خودتماب  
 چشاماتم بم ی  ار  بم چاقوب  کم روی ساطح  اتت 

می رد گر  خوردتااااااااد.بک م طیل دساااااااااااااااااااااات ج و برد  و بااااااااا 

برداشاااااما  از روی  اتت  دسااااامم ا  را م کم میان اتگشاااااماتم 

د . اااااااااااادای مز وساااااااااااا  از پشاااااااااااات ش در گو  هایم  ااااااااااار ترا

 شیچید. 

 

 ...  برسا :خزان چرا از م  ترار می  ن
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 زد  چاقو را بم سما  گرتمم.  ت ایه و شت چرخید  و با 

 

 _ج و تیا. 

 

در هم کشاااااااااااااید  ت ایه بم چاقوب  کم در دسااااااااااااات با ابروهاب  

داشااااااااااااااامم اتاااداخاات و ساااااااااااااااپس دوباااار  بااام چشااااااااااااااام هاااایم خت   

 شد.ل  زد شر از اکمیزابن زد و گ ت: 

 

؟  برسا :چاقو گرت   سممم؟می وای مزو ب یسر

 

  : با دس   لرزان چاقو را تکان داد و غرند

 

 _می شمت.اگم تبط یم قد  دیگم بیای ج وتر می شمت. 
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بم تزدید  باز هم قد  ج وتر گذاشااااااااااااااات و  ش بم بک توجم 

 جات  شرسید: 

 

 برسا :چرا؟تبط چون خاشبت شد ؟

 

دسااامم ی چاقو را م کم تر در دسااامم تشاااار داد  و با  اااداب  

 لرزان ترناد کشید : 

 

تمت.  ن  _برسا  تیا ج و ب دا مت 

 

 ۴۱۸#پارت_ 

 

 

 .  2542



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

باااز هم باام هشااااااااااااااااادار  اخمزااا ت رد و ج وتر آمااد.ا اااااااااااااااال ات ااار 

ن چاقو از دسااااااامم بم  ااااااادایم ر  ا تموشااااااااید.دساااااااا  برای گرتی 

 سممم دراز کرد و با ل  ن مالیم گ ت: 

 

برساااااااااااااااااا :اون چاااقو رو بااد  باام م  خزان.تو باام م  آساااااااااااااااواا  

 . بن ن  تمت 

 

بک اخمیار قد  بم خب  برداشااامم و با  اااداب  تااا ی  تجوا 

 کرد : 

 

 .هموتجا بمون. ج و  _تیا 

 

دو  ل  زد روی ل  ها   شررتگ تر شااااااااااااااد.دساااااااااااااات ها   را 

 کرا بدن  تکان داد و گ ت: 
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ن رو ایزبدر س ت می  ن خزان؟م   برسا :چرا داری همم چت 

ن اگم تا االن  .ببی  ن تبط می وا  با همدیگم از ایزجا برنم همی 

تییل تززا ماتع ب زمون بود دیگم ب د از ای  تو اااااااااااات.اگم ما با 

ن تمو  موشااااااااااااااااام.دیگااام ه مااادیگااام از ایزجاااا برنم دیگااام همااام چت 

 م جدامون کزم. هیچ س تمیموت

 

بم تا ااااااااااااا م ی م دودی کم ب زمان بود ت ا  کرد . اال دیگر 

تززا دو قد  تا ااا م داشاااایم.چاقو را  یم باالتر برد  و دوبار  

 تزدید کرد : 

 

 _هموتجا وا  ا برسا . 

 

 نرداتم گ ت: دسا  را دوبار  بم سممم دراز کرد و خو 

 

 برسا :چاقو رو بد  بم م  خزان. 
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د  و با اساااااااااااااااای اااااااااااااااا  ترناد پ   هایم را  اااااااااااااار روی ی دیگر ترا

 کشید : 

 

 _گ مم تیا ج و... 

 

 و او ایا ار ب زدتر از م  ترناد کشید: 

 

 برسا :گ مم اون چاقو رو بد  بم م . 

 

ی ت زمم.چشااااااااام  ن  بود تا دیگر چت 
و همان ترناد برای م   اقن

کرد  و در یک ل صم اجاز  داد  تا خشم و ت رتم   هایم را باز 

تد.و شو  از آت م م ز  بمواتد کزت   وجود   را بم دست بگت 

ترمابن برای خب  کشااااااااااایدن  اااااااااااادر کزد بم ساااااااااااما  هجو  
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تا ااااااااااااا م ی م دود میاتمان را پشااااااااااااات ش گذاشااااااااااااامم و ٬برد 

 سپس با تما  توابن کم داشمم چاقو را در شکم  ترو برد . 

 

ل صم روی چشاااااااام های م     کم تا آن مردمک چشاااااااام ها

شاااااااااااااااادتاد و رتاگ از چزر  ا   ثاابات بودتد بام ی  اار  گشاااااااااااااااااد 

شرنااد.در ااایل کاام بک وق اام می رزنااد  باام چشااااااااااااااام هااا   خت   

ن اتداخت   تیمم باز و ت ایه تاباور ش  را پایی 
شاد .با دهابن

و باام چاااقوب  کاام  اااال تااا تیماام در باادن  ترو رتماام بود خت   

 شد. 

 

مم رن ت مرا هم وادار کرد تا  کم روی دس س خویس خوبن 

ن بگت   و بم چاقوب  کم دسااااااااااااااامم ا  هزوز هم در  ش  را پایی 

مشااامم بود چشااام بدوز .با دیدن خون شسن کم  اال دسااات 

 کرد  بود ت س در س زم ا    س شد. 
گ
اه  او را رتش  م  و شت 
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ش  را دوباااااار  بااااااال گرتمم و چزر  ا  ز  زد .لااااا  هاااااا   

بک هدا باز و . ااامم شااادتد اما  اااداب  از  زجر  چزدی  بار 

م ی چاقو را میان اتگشاااامان غرا خوتم ا  خارز نشااااد.دساااام

د  و خب  کشااااااااااایدم .ت  اااااااااا  دوبار  برند و خون با  اااااااااار ترا

 کرد.چاقو از میان 
گ
ون زد و ل اس  را رتش تشار از زخم  بت 

ن اتماد.شاسیمم قد  بم  اتگشمان لرزاتم رها شد و روی زمی 

 م و بم  اتت  چ بید . خب  برداشم

 

کشااااااااید و بم   مبابل چشااااااااماتم دساااااااات لرزان  را روی زخم 

 کرد خت   شد.ل صم ای کوتا  
گ
خوبن کم شاتگشمان  را رتش

ن اتماد.   ت و ت و خورد و ب د بک جان و بک رمش روی زمی 

برای ثاااتیاام ای از درد باام خود  شیچیااد و زنرلاا  تااالیااد و در 

دتااااد و دیگر  رکاااات تزااااایاااات پ اااا  هااااا   روی ی اااادیگر اتمااااا

 ت رد. 
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ی ش پا تگم داشااازم بم  ار پاهایم بم ی  ار  تما  توابن کم برا

گرتمم بودتد را از دست دادتد.س ت و بک  ا  هماتجا کزار 

ن   اتماد .بک آت م قدرت برداشااااای 
ن  ش خورد  و روی زمی 

 اتت 

ت ا  خت   و تاباور  را از ج اااااام بک جان برسااااااا  داشاااااامم باشاااااام 

ب ل گرتمم و دسااااااااااااااات های خون آلود  را بم ل  زاتوهایم را 

  داب  خ م جی  کشید . هایم چ  اتد  و با 

 

ن تما  شااااااااد  بود.م  برسااااااااا  را تما  شااااااااد  بود  .دیگر همم چت 

 کشمم بود . 

 

 ۴۱۹#پارت_ 

 

 

ا  ااااااااااااااااس می رد  کم تما  خاتم در  ا  چرخیدن دور ش  

بود.ت  اااااااااااام بم ساااااااااااا    باال   آمد و چشاااااااااااام هایم ساااااااااااایایه 
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تمزاااد  .اماااا     باااا وجود آن  اااا  زار هم قاااادر تبود  ت اااا  مت 

 را از ج م بک جان برسا  بگت  . خت   ا  

 

م  چکار کرد  بود ؟چکار کرد  بود ؟واق ا برساااااا  را کشااااامم 

 بود ؟واق ا با دسمان خود  جان  را گرتمم بود ؟

 

ل  هایم بک  اااادا لرزندتد و هش هش خشااااش از ش شااااو  از 

امااا هیا اشاااااااااااااااش باام چشاااااااااااااااماااتم اخماااا  زجر  ا  رهااا شااااااااااااااااد 

ن  شاااااااااااااااد  از خوتم خت    تیامد.تاباوراتم بم دسااااااااااااااات های رتگی 

شد . ابوس تبود.بیدار بود .خوبن کم روی دست هایم بود 

 بیدار بودتم را ترناد می شید. 

 

ت اهم دوبار  باال رتت و روی برساااااااااااااااا  ثابت ماتد.خون تما  

 کرد  بود.دسااااااااااااااات لرزاتم آتبدر چاقو را د
گ
ر ل اسااااااااااااااا  را رتش

باادن  تکااان داد  بود کاام یااک زخم بزرگ بر جااای گاذاشااااااااااااااامام 
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کان تمی ورد.    دیگر ات ار ت س تیم کشید.مثل یک بود.ت

 ت م گوشت آتجا مبابل چشماتم اتماد  بود. 

 

دسااااااااااااات های خون آلود و لرزاتم را مبابل ل  هایم مشااااااااااااات 

ن تکااااااان داد .تمی واسااااااااااااااامم  کرد  و ش  را م کم باااااام کرتی 

  را بگت  .چاقو را برداشااامم بود  ب شااام .تمی واسااامم جان

ساااااااااااااااااااااااتم .می  واسااااااااااااااامم از خود  دتاااااااااع تااااااااا تبط  یم بت 

اااااااااااااا بود.تب ااااااااااااااات  خود  بود.م  گزااااااایه  کزم.خود  مبصا

 تداشمم. 

 

 _تب ت  م  تبود.تب ت  م  تبود. 

 

 دای ت ی  و لرزاتم     بم گو  های خود  هم تاآشزا 

آمد.شد  شاااااااد  بود.دتدان هایم از شااااااادت شما بک وق م بم 

ی اادیگر می وردتاد.باازوهاایم را م کم ب اال گرتمم و خود  را 

خاتم مچالم کرد . الم خوب تبود. گو  ن  شم ی آشتر
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 آزاد:خزان؟چرا در سال  باز ؟

 

شااایدن  اادا   از ساامت سااال  ق   تاآرامم را بم م کم تر 

تویدن وادار کرد.چشااام هایم را . ااامم و بدتم را بوشااات  گوشااام 

آمااد. ااا  امشاااااااااااااااا  باام خاااتاام ی  اااتت  مچااالام کرد . اا  تیم 

   ا  و وتااااااااااع برتمیگشاااااااااات. ا  مجبور تموشااااااااااد مرا در ای

ون  ن  اااال راه  را کج می رد و از خاااتاام بت  ببیزااد. ااا  همی 

د و دیگر پشت ش  را هم ت ا  تمی رد.  ن  مت 

 

  دا   دوبار  از سمت سال  بم گوشم رسید. 

 

 آزاد:خزان؟کجاب  تو؟
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زدیک شااااااادن قد   ااااااادای ت٬و بم دت ا  ای  ساااااااواِ  بک جواب

خاتم ر  ن ر در ا شاااااااااااااید .ت س بک اخمیاها   بم ساااااااااااامت آشااااااااااااتر

ساا زم ا    س شااد.پ   هایم م کم تر از ق ل روی ی دیگر 

د  شدتد.قرار بود مرا در ای   ا  و وتع ببیزد؟  ترر

 

یک قد ...دو قد ...ساام قد ...تما  شاااد.مموق  شااادن قد  

خاتم را ا  اس کرد . دا ن ی های آرام  در آسماتم ی آشتر

برندن ت یسااااااااااااا کم ت ااااااااااااا م و تیمم از سااااااااااااا زم ا  رها شاااااااااااااد را 

 اااادای بزت زد  و تاباور  بود کم ٬شاااااید .و ل صم ای ب د

 ات ار از دورترن  تا  م ی دتیا گو  هایم را شر کرد. 

 

 آزاد:خزان... 

 

چشاام هایم را بم ساا    باز کرد  و آه اامم ش  را باال گرتمم 

خاتمتا ت اه  کزم.آتجا در چزارچوب ورودی آش ن با کو م ٬تر

ون ای پالساااایش شر از تزبالب  کم برای  خرندشاااان از خاتم بت 
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زد  بود ا  اااااماد  بود و ت ا  و شااااات زد  ا  را میان م ن کم 

خاتم مچالم شااااد  بود  و برسااااا  کم بک جان 
ن گوشاااام ی آشااااتر

ن اتماد  بود میچرخاتد   . روی زمی 

 

ل  های خشااااااااااکم بم زمزمم ای تاااااااااا ی  از ی دیگر تا اااااااااا م 

 زد. گرتم

 

 _آزاد... 

 

ن  اتماد.شاسااااااایمم پالسااااااااایک از دسااااااااا  رها شااااااااد و روی زمی 

قد  ها   را بم سااااااااااامت ج و کشاااااااااااید و در  مت  از چزد ثاتیم 

ن  ن زاتو زد و با گرتی  خود  را بم م  رسااااااااااتد.مباب م روی زمی 

  ورت یخ زد  ا  میان دسمان  مضطرباتم شرسید: 

 

نت نشد ؟ ن  آزاد:خزان؟ الت خوبم؟چت 
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ن  ثاااباات تماااتااد.چرخیااد و خت   چشااااااااااااااامااان تگرات اااهم روی 

را اتم اب کرد.بک آت م م ز  قدرب  برای  شاااااااااااااادن بم برسااااااااااااااا 

 شرداز    مات و جم م ها داشمم باشد بک هدا تجوا کرد : 

 

 _تب ت  م  تبود.خود  مجبور  کرد بزتم . 

 

ترسااااااید  و تگران ت ایه بم دساااااات های خون آلود  اتداخت 

ت ا  کرد.آتبدر شاااوکم شاااد  و ساااپس ش چرخاتد و بم برساااا  

 ار اتماد  بود.تورا از م  تا اااااااااااا م بود کم گوب  م ز او هم از  

گرتت و بم ساااااااامت برسااااااااا  دوند.کزار  روی پارکت ها زاتو 

زد و بک م طیل اتگشمان  را روی گردن  گذاشت تا ت ض  

را چک کزد.بک هوا با امیدواری شوسر کم تمیدان اااااااااامم از کجا 

 شچشمم میگرتت شرسید : 

 

 _زتد  ست؟زتد  ست مگم تم؟
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 بود کااام
گ
آشاااااااااااااااکاااارا از  اااااااااااااااورت  شرناااد و  جواب ساااااااااااااااوالم رتش

کورسوی امیدی کم چشمان  را تر  کرد.بک  ا  و س ت 

ن نشااااا ااااات و مات و مبزوت بم  هماتجا کزار برساااااا  روی زمی 

م  خت   ماتد.تیاز تبود  ال  بم زبان بیاورد.و شااااااااااااااا   کم در 

د هم چزر  ی هموشم آرام  موز ن ن را نشان میداد. مت   م چت 

 

یم مشااااااااااات کرد  و خاجزاتم دسااااااااااات های لرزاتم را میان موها

 تالید : 

 

_م  تمی واساااااااااااااامم...تمی واساااااااااااااامم ب شاااااااااااااام  آزاد.باور ک  

 تب ت  خود  بود.خود ...خود  مجبور  کرد. 

 

نکم آشااااااکارا باخ   جمالت تام زو  و ل   خ اااااا ک و هو اااااات 

ن ب زد شاااااد   ا  شااااادتد.بک م طیل از روی زمی 
و دوبار   تگرابن

رسااااااتد.بازوها   را برای آرا  کردتم م کم خود  را بم م  
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دور بدتم   بم کرد و هماتطور کم تال  می رد با در آغو  

گرتمزم ذر  ای از شاااااااااااااااوی کاااام در  ترو رتماااام بود   م کزاااد 

 گ ت: 

 

آزاد:خزان...خزان باشااااااام.آرو  با .باید آرو  باشر تا ب زمم 

 چم ات اق  اتماد . 

 

 ۴۲۰#پارت_ 

 

 

 

را بم ساا زم ا  چ اا اتد  و اتدی بم با بک قراری دساات هایم 

سااااااااامت خب  ه   داد .ت ا  خاجز و و شااااااااات زد  ا  را بم 

 چشمان  دوخمم و م مم اتم گ مم: 
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_باید  رتم رو باور ک ن آزاد.ب دا...ب دا م  تمی واسااااااااااااااامم 

باااا شااااااااااااااااااماااا .خااااود  باااازاااام  ااااماااا اااااااام کاااارد.خااااود  مااااجاااابااااور  

با خود  بتک .ب یط  کرد.می واست...می واست مزو بم زور 

بود.گ ااااات باااااایاااااد باااااا همااااادیگااااام برنم ایمااااالیااااا.م  تبط  گرتماااام

سوتم .تبط خواسمم از خود  دتاع کزم.م ...   خواسمم بت 

 

 اااااااااااااااورتم را میان دسااااااااااااااامان  گرتت و بم چشااااااااااااااام هایم خت   

شد.برای آت م نشاتم دهد  را هایم را باور می زد ش  را 

را بر در بر تواز   تزد تزد تکان داد و هماتطور کم گوتم هایم

 گ ت:   می رد 

 

آزاد:باشااام...باشااام خونز  تزمید .م   رتاتو باور می زم.ویل 

ن رو درسااات برا  ت رن   باید سااایع ک ن آرو  باشر و همم چت 

 چطور ای  ات اا اتماد. 
گ
 ک ن باشم؟خزان باید بزم بش
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ت اهم دوبار  ساامت ج اام بک جان برسااا  کشااید  شااد.تال  

کا  چزاااگ گت  .بک اخمیاااار بااام یبااام ی  کرد  تاااا اتااادی آرا  ب

ن ت اهم از برسااااااااااااا  را داشاااااااااااامم  اتداخمم و بک آت م قدرت گرتی 

 باشم برند  برند  جواب داد : 

 

وع کرد بااام  _تو کااام رت   اون اوماااد.بااام زور اوماااد تو خوتااام.شر

.گ اااااااات اومااااااااد  تااااااااا مزو هم بااااااااا خود  بتک   ن مزخرا گ ی 

یع کرد  از ایمالیا.برای هردومون ب یط گرتمم بود.م ...م  س

ون  ک  . زم اما بزم  م م کرد.خواست اذیمم کزمخوتم بت 

 

 اااااادایم ب اکر ب  اااااان کم ا ونم را گرتمم بود اما هیا اشااااااش 

بم چشاااااماتم تیم آورد شااااا  ااااامم شاااااد.چشاااااماتم را . ااااامم و با 

 ل  ن تالم ماتزد و خاجز ادامم داد : 

 

خوتم ن اوتم دت الم اومد.چاقو...چاقو ٬_ترار کرد  سااامت آشاااتر

.بز  گ مم تیا ج و.گ مم برو سااااااااااما رداشااااااااامم و گرتمم رو ب
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سااااااااااااااااوتاماا .آزاد باا اااااااادا تابااط  ون.تابااط ماایاا ااواسااااااااااااااااماام باات  باات 

سوتم .   می واسمم بت 

 

هش هش خشش دوبار  را   زجر  ا  را پشت ش گذاشت.تزد 

 تزد موهایم را تواز  کرد و با  دای آرا  تجوا کرد: 

 

 آزاد:باشم.باشم تزمید . 

 

کرد  و در ایل کم بم دوبار  باز   سااااکت نشاااد .چشااام هایم را 

ساااا    ت س می شااااید  با همان  اااادای در هم شاااا  اااامم ا  

 ادامم داد : 

 

_باااام  رتم گو  تااااداد.اومااااد ج و.چزاااادبااااار بز  هشااااااااااااااااااادار 

تمااااات.بااااام  رتاااااا  توجااااام  ن داد .گ مم تیاااااا ج و.گ مم ب ااااادا مت 

تاا اارد.باااااااااز  باازاام تاازدیااااااااک شااااااااااااااااااااااد.آزاد خااود  مااجاباور  کارد 

 اع می رد . بزتم .م  تبط داشمم از خود  دت
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ل  ها   را بم شوشااابن ا  چ اا اتد و دوبار  مرا در آغوشاا  

 کشید و برای آت م  یم آرامم کزد زنر گوشم زمزمم کرد: 

 

 .تزمید .باشم. آزاد:تزمید  خونز 

 

 ااااااورتم را بم ق  ااااام ی ساااااا زم ا  چ اااااا اتد  و هماتطور کم 

هزوز هم با هردو دساامم بم یبم ی کا  چزگ اتداخمم بود  

 ش  تالید :  خ م در آغو با  داب  

 

 _م  باید چیکار کزم آزاد؟چیکار کزم؟

 

جوابک بم سااااااااوالم تداد.او هم درساااااااات بم اتداز  ی م  گیج و 

ون کشید  و  شدرام بود.با بک قراری خود  را از آغوش  بت 

بم زد .   با هردو دسمم چزدبار م کم و بر در بر بم ش  رصن
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 .قات م.قات م. _م  کشما .م  قات م

 

دسااااااااااااااامم را در هوا گرتت و هماتطور کم تال  را ما هردو و ت

 می رد از ش  دورشان کزد با  دای ب زدی گ ت: 

 

 .بم م  ت ا  ک .خزان بم م  ت ا  ک . آزاد:خزان.خزان . م

 

بااااام اج اااااار آرا  گرتمم و مطی ااااااتااااام بااااام چشااااااااااااااام هاااااا   خت   

شااااااااد .ما دساااااااات هایم را آه اااااااامم تکان داد و با ابروهاب  در 

 گ ت: هم کشید   

 

.تو تبط داشااا   از خودت دتاع می ردی آزاد:ت و قاتل تو ااا  

ن درست موشم.یم رایه برا  شیدا می زیم.   باشم؟همم چت 
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 تاباوراتم شی تکان داد  و با  داب  ت ی  تجوا کرد : 

 

_چااطاور ماایاا اوایام درساااااااااااااااااا  کاازاایام؟م  یاااااااام آد  کشاااااااااااااااامام 

خوتمم.خون   ن آزاد.برسااااااا  رو کشاااااامم.جزاز    وسااااااط آشااااااتر

 رار  درسا  کزیم؟سمامم.چطور قهزوز روی د

 

ن   التم شی تکان داد و با رها کردن دساات هایم از روی زمی 

وع باام قااد  زدن کرد  .دقیباام ای بااا ب زااد شاااااااااااااااااد و بک هاادا شر

اتکار بزم رن مم ا    زجار رتت و سااااپس دسااااا  را ساااامت 

ون کشید.   جی  کا  برد و گوشر ا  را از جی   بت 

 

تت.ت ری کم بم شخت ر گت اهم در ثاتیم ای رتگ و شاااات  

 برا از ذهزم گذشت و شمم را دو چزدان کرد. 

 

؟  _می وای بم پ وس زتگ بزبن
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 شرساااااااااید  و او جوابک بم ساااااااااوالم تداد 
.تززا با با  ااااااااادای لرزابن

تاا ااااااااایه  ااالتاااااااام باااااااام  اااااااااااااااا اا اااااااام ی خااااااااامااو  تاا اا ااااا  خاات   

ماتد.سااااااااااااااا وت  وادار  کرد تا بک اخمیار با  ااااااااااااااادای ب زدتری 

 ترناد ب شم: 

 

؟یم_شرسید     وای بم پ وس زتگ بزبن

 

 التم و آشااااااا مم ت اه  را بم ساااااااممم چرخاتد و با تکان دادن 

 دست ها   دو کرا بدن  جواب داد: 

 

آزاد:تمیاااادوتم خزان.تمیاااادوتم.یاااام جزااااااز  ایزجااااا اتماااااد .م ز  

ساااااااااااااااام.اگم بم پ وس زتگ  ق ل کرد  هیا ت ری بم ذهزم تمت 

 تزتم باید با ای  ج د چیکار کزیم؟
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جا برخاسااامم و بم سااااما  قد  برداشااامم.پاهایم  ز شاسااایمم ا

ن  جوری می رزنااادتاااد کااام بااام سااااااااااااااا    قاااادر بااام قاااد  برداشااااااااااااااای 

بود .مباب   ا  اااااااااااااااماد  و باا چزاگ زدن گوشر از دساااااااااااااااا  

هماااتطور کاام ش  را باام نشااااااااااااااااااتاام ی م ااال اات تکااان میااداد  

 گ مم: 

 

 _تمیموتیم پ وس ختک کزیم. 

 

 ۴۲۱#پارت_ 

 

 

شااااااااااااااادن چزر  ا    دجم م ا  آشاااااااااااااااکارا باخ  در هم کشااااااااااااااای

 شد.گیج و شدرام ت اهم کرد و با تردید شرسید: 

 

 آزاد:چرا؟
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د  و با چرخاتدن م اااااات   ااااار گوشر را میان اتگشاااااامان لرزاتم ترا

 ت اهم سمت جزاز  ی برسا  با  دای ت یفن زمزمم کرد : 

 

 _تمی وا  بر  زتدان. 

 

م اااااااااااات  ت اهم را با چشاااااااااااامان  دت ا  کرد و برای ثاتیم ای بم 

برسااااااااااا  خت   ماتد شو  از آت م ت س خمیف  ن جاج اااااااااام بک 

ب شاااااد و با ا  ااااامادن مباب م را  چشاااااماتم را ساااااد کزد.دسااااات 

ها   را آه اااااااااامم دو کرا  ااااااااااورتم قرار داد و با ز  زدن بم 

 چشم هایم گ ت: 

 

آزاد:خزان میدوتم ترسااااااااایدی.مزم ترساااااااااید .اما چار  ی دیگم 

...میموتیم ثاب ن یم کزت  ای جز زتگ زدن بم پ وس تدارنم.ببی 

کم تو تبط داشاااااااااا   از خودت دتاع می ردی.برسااااااااااا  بم زور 

وارد خوتم شااااااااااد .ق ااااااااااد آزارت رو داشاااااااااامم.ما هزوز  اااااااااادای 
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و ثابت کزیم.    تاا ط شااد    رو دارنم ن .میموتیم همم چت 

 . ن تتک م مویسر ت کین  اگم دسمگت 

 

لجوجاتم ش  را بم نشاااااااااااتم ی م ال ت تکان داد  و دساااااااااات 

د  بم خب  برداشاااامم و .قد ها   را از روی  ااااورتم پس ز 

 با  داب  کم از شدت ب و و ترس می رزند گ مم: 

 

ن آزاد.هیچ س بااور تمی زم کام م  داشااااااااااااااامم از  _بااور تمی ین

خود  دتاع می رد .برسا  تو خوتم ی م  مرد .شاید بم زور 

اومد  باشااام تو اما م  بود  کم او  در رو برا  باز کرد .م  

ر  کم بگم م  داشمم دات بز  چاقو زد .هیا شاهدی وجود 

 از خود  دتاع می رد .هیچ س  رتامو باور تمی زم. 

 

ن شد و ت س هایم بم شمار   ق  م ی س زم ا  باز هم سزگی 

اتمادتد.بک اراد  بم یبم ی ل اسم چزگ اتداخمم و چزدی  بار 
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ک  دساااامم را بم ق  اااام ی ساااا زم ا  کوبید  تا ب کم را  ت س 

 کشیدتم باز شود. 

 

موشااااااااااااااا .تییل تااااااااا آخر خمر  از  ممز ر   ر مز_هماااااااام از  م

ی کم  موشاااااااااااااام. رتامو باور تمی زم.همم مزو بم چشاااااااااااااام دخت 

.میزدازتم زتدان.میزدازتم  ن شااااااااااوهرخواهر  رو کشاااااااااامم میبیین

 زتدان. 

 

 ا  زار  را کم دید دلواپیس تما  وجود  را ترا گرتت.قد  

ن شاتم هایم با ل  ن م کم گ ت:   ج و گذاشت و با گرتی 

 

و  بااااااااا .باااااااام ما  تا ااااااااا  کا .ساااااااااااااااایع ک  ت اس آر ن آزاد:خزا

ن درسااااات موشااااام خونز .بزت قو  مید  همم  .همم چت  ب یسااااار

ی زتدان.باشم؟خزان باشم؟ ن درست موشم.تمت   چت 

 

 .  2567



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

بم چشاااااااااااااامان  خت   شااااااااااااااد  و تال  کرد  تا رنمم ت س های 

ساااااااااازگیزم را با ت س های آرا  او یش کزم.دساااااااااات هایم ایا ار 

 اب کردتد.خاجزاتم تما یبم ی پالموی او را برای چزگ زدن

 یبم ا  را تکان داد  و المماس کرد : 

 

_م  تمی وا  قاااتاال باااشااااااااااااااام آزاد.تمی وا  اسااااااااااااااام قاااتاال رو  

بموتاام.تمی وا  زتاادگیم ایزجوری تااابود شااااااااااااااااام.تمی وا  تییل 

مزو بم چشاام قاتل شااوهر  ببیزم و از  ممز ر .شاام.توروخدا 

 باام پ وس زتااگ تزن.المماااسااااااااااااااااات می زم یاام رایه برای تجااات

 تم شیدا ک . ادد

 

 اادایم در اتمزای جم م ا  لرزند و خامو  شااد.چشاام هایم 

 اااااااااااااااورتم را باام سااااااااااااااا زاام ا  ٬را . ااااااااااااااامم و بااا ج وتر بردن ش 

چ ااااااااااااااا اتد  و با تااااااااااااااا ی  ترن  و آرا  ترن   ااااااااااااااادای مم   

 تالید : 
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 _م  بم جز تو کیس رو تدار  کم بموتم تجاتم بد . 

 

شاادتد.ل  م  ببازوها   آه اامم باالتر آمدتد و دور بدتم  

ها   بم موهایم چ ااااااااااااااابیدتد و اتگشااااااااااااااامان  بم تر  میان 

 هردو بک آت م  ال  بم 
خرم  موهایم ترو رتمزد.برای دقایف 

زبان بیاورنم در همان  الت ا  اااامادیم.هردو در اخماا ذه  

 از  ار اتماد  مان بم دت ا  را  تجاب  بودیم. 

 

 د هماااتطور کاام هزوز هم ش باام سااااااااااااااا زاام ا  چ ااااااااااااااا اااتاد  بو 

شم هایم را باز کرد  و بم ج د برسا  چشم دوخمم.ت رت چ

از او در ثااااتیااام ای شاپاااای وجود  را ترا گرتااات.درسااااااااااااااااات از 

 م  
گ
 تییل گذاشااااااااامم بود زتدی

گ
همان روزی کم او قد  بم زتدی

رو بااااااام تاااااااابودی رتمااااااام بود. اااااااا  تییل هرگز او را مالقاااااااات 

 تمی رد. ا  هرگز خاشب  تموشد. ا  ا ال هرگز برسا 

د تداشاات. ا  موشااد زمان چزدی  ما  بم خب  برگردد جو و 

ن ایا ار یک جور دیگر ات اا بی مد. ا  موشد...   و همم چت 
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باز شااااااااااااااادن   بم ی بازوهای آزاد از دور بدتم وادار  کرد تا 

ت اااهم را از ج ااااااااااااااام بک جااان برسااااااااااااااااا  بگت   و باام او کاام  اااال 

د آه اااااااااامم قد  بم خب  برمیداشاااااااااات تا از م  تا اااااااااا م  بگت 

د. اااااااااااااااورت   ااااااال  التااااام تر از شو  بااااام تصر شااااااااااااااام بااااادوز چ

د کم دلی    ن سید.تردیدی درون دتیای چشمان  موز مت  مت 

 را تمیدان مم. 

 

سااام بم چشااام ها   خت   ماتد .برای چزد  ی بتر ن بک آت م چت 

ثاتیم ی کوتا  در سااااااااااا وب  مط ش ت اهم کرد و ساااااااااااپس  التم 

دن م کم پ  ااااار   ها   ت س خمیف  کشااااااید و همزمان با ترا

 یگر با  دای آرا  گ ت: روی ی د

 

 آزاد:برو دست و  ورتت رو .شور. 

 

 مات و مبزوت ت اه  کرد  و بک هوا ل  زد : 
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؟  _سر

 

چشاااااااااام ها   را دوبار  باز کرد و قد  بم سااااااااااممم برداشاااااااااات 

 شو  از آت م با ل  ن م کم تر جم م ا  را ت رار کزد. 

 

خزان.خج م ک .مزم ای  آزاد:دساااااااااات و  ااااااااااورتت رو .شااااااااااور 

ن می زم. ج  اها رو تمت 

 

و ب د بم دت ا  ای   رت  بک آت م مزمصر شااااااااایدن جوابک از 

سمت م  بماتد بم سمت س زک ظرتشوب  قد  برداشت و 

دسااااااااااااااممایل کم کزار ساااااااااااااا زک قرار گرتمم بود را چزگ زد و زنر 

 جرنان آب تگز  داشت. 
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بک آت م  زمابن کم از خوس شاااادن پارچم اکمیزان  ا اااال کرد 

کم رد دساااااات های دد بم ساااااامت  اب زت هاب   شاااااات  آب را ببز

خون آلود م  روی بدتم شااااااان باق  ماتد  بود قد  برداشاااااات 

وع بم پا  کردن لکم های خون  و با زاتو زدن مباب شااااااااااااااان شر

 کرد. 

 

 ۴۲۲#پارت_ 

 

م  اما هزوز هم گیج و شدرام با ت ایه مبزوت گوشاااااااااااااااام ی 

خاتم ا  ااااااااااماد  بود  و ت اه ن   می رد .ذهزم جوری از آشااااااااااتر

قااااادرب  برای ت  یااااال رتماااااارهاااااا    اااااار اتمااااااد  بود کااااام هیا 

تاداشااااااااااااااامم.ت   م را کام دیاد ش چرخااتد و همااتطور کم هزوز 

ن کردن  اب زت ها بود با ل  ن آمراتم ت رار کرد:   درگت  تمت 

 

 آزاد:خزان زود با .باید خج م کزیم. 
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تورا ش  را ل   تزی  گوتم ا  شاتجا  مرا بم خود  آورد. 

با ساااااااااااااااوا دادن پاهای  تایید تکان داد  و ب د  بم نشااااااااااااااااتم ی

لرزاتم بم سااامت ظرتشاااوب  مبابل سااا زک ا  اااماد  و دسااات 

 های خون آلود  را زنر شت  آب تگم داشمم. 

 

تماشای خوبن کم همرا  با جرنان آب از دسات هایم ش مم 

ن ت برای ل صم ای باخ  شااد تا  موشااد و داخل ساا زک مت 

  .تورا ش  را ج وتر بردن م د  ا  را ا  ااااس کزمبزم خورد

و مشااااااا   آب بم  اااااااورتم پاشاااااااید .با وساااااااواس تما  ق ااااااامت 

پا  شااااااادن لکم های های  اااااااورتم را شااااااا ااااااامم و زمابن کم از 

ن شاااااااااااااااد  شااااااااااااااات  آب را . ااااااااااااااامم و قد  بم خب   خون مطمی 

 برداشمم. 

 

آزاد دیگر  اال از پا  کردن  اب زت ها تارغ شااااااااااااد  بود.برای 

ا چک کرد و ب د دسااااامما  آخرن  بار با وساااااواس  اب زت ها ر 

زاری اتداخت و با ب زد شاااااااااااااااادن از روی پارکت ها خوس را ک

 مبابل م  ا  ماد و گ ت: 
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ی کااام هم اتاااداز     ن آزاد:برو برا  یااام مالتااام یاااا شمو بیاااار.یچت 

 بزرگ باشم هم بم قدر  اقن ت یم باشم. 

 

 ت اه  کرد .  بک اخمیار چزر  در هم کشید  و با تردید 

 

؟ _می وای...می وای  چیکار ک ن

 

شرساااااااااید  و او  التم دسااااااااا   بم موها   کشاااااااااید و همزمان با 

 تکان دادن ش  جواب داد: 

 

آزاد:تمیاااادوتم دار  چیکااااار می زم.امااااا هیا را  دیگاااام ای باااام 

سااام.اگم قرار تو ااات پ وس یا هیا کس دیگم ای از  ذهزم تمت 

مون یجوری     ای  قضااااااااااااااایم بوب  بتک  پس مجبورنم خود

 کزیم. 
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 رت  پشااااااااااااااات دساااااااااااااااا  را بم بی ن ا   دت ا  ای و ب د بم 

 کشید و ادامم داد: 

 

آزاد: اااری کاام گ مم رو اتجااا  بااد  خزان.برا  یاام مالتاام یااا یاام 

 شمو بیار.باید خج م کزیم. 

 

 را هاااا   را می زمیاااد .میااادان ااااااااااااااامم کااام می واهاااد چکاااار 

د  بود کزد.میدان اااااااااااامم کم برای تجات دادن م  مجبور شاااااااااااا

یدان اامم کم داشاات مثل دیواتم ها چم رایه را اتم اب کزد.م

خود  را باااام دردش   اتااااداخاااات و ب اااااکر م  روی تمااااا  

ن   و آیزد  ا  قمار می رد.میدان ااامم و تما  ای  دان ااای 
گ
زتدی

ها باخ  موشاادتد کم دلم ب واهد هماتجا روی پارکت های 

خاتم زاتو بزتم و با ب زدترن   ااااااااااااادای مم ن    گرنم شد آشاااااااااااااتر

تما  اشاااااااااک هاب  کم ساااااااااالیان ساااااااااا  کزم.آتبدر گرنم کزم کم 
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  تگزشاااااان داشااااامم بود  از چشااااام هایم ترو برنزتد و مرا خب

 در خودشان غرا کززد. 

 

 آزاد را هم تااااااااابود کرد  
گ
 خود  زتاااااااادی

گ
م  خالو  بر زتاااااااادی

بود .ای  مرد ب اکر م  تما  خط قرمزها   را پشاااااااااااات ش 

م ب د از امشاااااا  دیگر هرگز گذاشاااااامم بود.و م  میدان اااااامم ک

ن   اهد بود. ی میان ما دو ت ر مثل سابش ت و هیا چت 

 

 . آزاد:خزان زود با 

 

 اادای تزی  گوتم ا  مرا وادار بم دور شاادن از اتکاری کرد 

کااااااام ذر  ذر  در اااااااا  تاااااااابود کرد  رو م بودتاااااااد.بااااااام خود  

آمد .بک م طیل ش  را بم نشاااتم ی تزمیدن دساامور  تکان 

خاتم قد  هاب  لرزان و بک ت اد  از آداد  و ساااااااااااااااپس با  ن شاااااااااااااااتر

ون زد .ساااااال  را پشااااات  ن بم بت  ش گذاشااااامم و با قد  گذاشااااای 
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اتاقم م ااامبیما بم سااامت  مدی رتمم کم مالتم ها و شموهای 

 اتاتم ا  را در آن تگزداری می رد . 

 

در  مااااد را باااااز کرد  و برای ل صاااام ای باااام شموهااااب  کااام روی 

کرد  شو  از آت م دساات ج و   ی دیگر قرار گرتمم بودتد ت ا 

و  بتک  ن ب شاااااام و سااااااپس دوبار  از و یش از شموها را از  مد بت 

خاتم قد  بردار .  ن ون بزتم و بم سمت آشتر  اتاا بت 

 

خاتم با آزادی مواجم شااااااد  کم کزار ج ااااااد  ن با ورود  بم آشااااااتر

برساااااااااااااااااا  زاتو زد  بود و مشااااااااااااااا و  خااایل کردن جیاا  هااا   

ن گذاشاامم و بود.ج وتر رتمم و آه اامم شمو ر  ا کزار  روی زمی 

 داب  آرا  شرسید : با  

 

؟  _چیکار می  ن
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ون می شاااااااااااید  هماتطور کم کی  شو  برساااااااااااا  را از جی   بت 

 جواب داد: 

 

سااااااااااونیا  ٬آزاد:وساااااااااای م ها  رو برمیدار . ارتای شاااااااااازاساااااااااااب  

ن   کی  شو . ٬ماشی 

 

ساااااااام قد  بم خب  برداشاااااااامم و با  بک آت م سااااااااوا  دیگری بتر

ور شمو دیوار پشاات ش  تماشااا کرد  کم آزاد چطت یم زدن بم 

ن شز  می زد تا ج د   برسا  را داخ   بویچد.  را روی زمی 

 

از دیاااادن ای   ااااااااااااااا زاااام م ااااد  ا  دوبااااار  داغ شااااااااااااااااااد و تمااااا  

م مونات  را بم سمت ا ونم ترسماد.ک  دسمم را م کم بم 

ی باال تیاورد .از  دهاتم چ ااااااا اتد  و بک اراد  خش زد  ن اما چت 

م کرد و دای خش زدتم ش  را باال گرتت و ت اهشاااااااایدن  ااااااا

 با چزر  ای در هم کشید  گ ت: 
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ون  الت بد موشم.   آزاد:ایزجا وایا ما خزان.برو بت 

 

دسااااااااااااااامم را از روی دهاااتم برداشااااااااااااااامم و شی باام نشااااااااااااااااااتاام ی 

م اااال اات تکاااان داد .ای  جر  بود کاام م  مرت    شاااااااااااااااااد  

وی شااااااااااااتم بود .تمیموان ااااااااااامم تما  سااااااااااازگی ن بار گزاه  را ر 

 های آزاد ب زداز . 

 

میف  کشااااااااید  و با سااااااااوا دادن قد  هایم کم ت س خای  بود  

ن زاتو زد  و با پارچم ی خویسااااااااا کم ٬بم ساااااااااامت ج و روی زمی 

وع بم پا  کردن  آزاد دقایف  شو  از آن اسم اد  کرد  بود شر

 خون روی پارکت ها کرد . 

 

د و برای ل صم ای با تردید ت اهم کرد و سااااااپس شی تکان دا

سااااااا  را در شمو قرار بم ادامم ی  ار  مشاااااا و  شااااااد.ج ااااااد بر 

س ت و م کم دور بدن  شیچید و زمابن کم  داد و ب د شمو را 
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از تایجم ی  ار  اکمیزان  ا اااااااااال کرد دساااااااااات ها   را بم 

  مر زد و  اا ا  ماد. 

 

 ۴۲۳#پارت_ 

 

 

ت اه  برای ل صم ای سمت چاقوی خون آلودی کم هزوز 

خاتم اتماد  بود چرخید.تورا روی شامیک های ک  آ ن شاااااااااااااااتر

ن برد خم شاااااااااااد  اشااااااااااات و ب د و م ماکاتم چاقو را از روی زمی 

 م ت  قد  ها   را سمت ظرتشوب  کج کرد تا آن را .شوند. 

 

ن  هماتطور کم هزوز هم با وسااااااااااواس مشاااااااااا و  سااااااااااابیدن زمی 

بود  ت اهم را بم سااما  چرخاتد .چاقو را زنر شاات  آب تگم 

ن کردن تی م و دساااامم داشاااامم بود و با دقت  امل  مشاااا و  تمت 

 اااااادای  زباتم را روی ل  های خشااااااکم کشااااااید  و با ا  بود. 

 ت یفن گ مم: 
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 _تمی وا  ایزجا بموتم. 

 

تورا ش چرخاتد و ت اهم کرد. الت شرسااشااگر ت اه  نشااان 

میداد کم مموجم مزصور  نشااااااااااااااااد  اساااااااااااااااات.ش  را دوبار  زنر 

شامیااک هاااب  اتااداخمم و هماااتطور کاام پااارچاام را م کم روی 

 گ مم:   کم دیگر پا  شد  بودتد می شید 

 

_تااااماااایااا اااوا  اون چاااااااااقااااو تااااوی خااااوتاااااااام   بااااماااوتاااااااام.یاااکاااااااااریااا  

 ب  .تمی وا  دیگم ببیزم . 

 

بک آت م  ال  بم زبان بیاورد ت س خمیف  کشاااااااااااااااید و ش  را 

ن کردن چاااقو   تر باام تمت 
ن برد.برای ل صاااب  کوالبن باااال و پااایی 

ون کشاااااااایدن مشاااااااا و  ماتد و ب د شاااااااات  آب را . اااااااا ت و با بت 

ل یش از  اب زت ها چاقو را داخل کو اااام ی پالسااااایش از داخ

 داد و ب د قد  ها   را بم سمت م  کج کرد.  کو م قرار 
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 کااااام م  بک وق ااااام در اااااا  
بااااااالی ش  ا  ااااااااااااااامااااااد و بااااام زمی ن

ساااااااااااااابیدن  بود  خت   شاااااااااااااد. ااااااااااااادای آ  خمیب  دوبار  در 

 گو  هایم شیچید. 

 

ن شد . آزاد:خزان پاشو دیگم.زم ن تمت   ی 

 

م کم شی بم م زای م ال ت بک آت م دست از  ار  بردار  

 ان داد  و تجوا کرد : تک

 

ن نشاااااااااد .هزوز خون رن مم ایزجا.اگم کیسااااااااا بیاد و  _هزوز تمت 

ببیزاااام می زماااام کاااام م  ی یو ایزجااااا کشااااااااااااااامم.هیچ س ت ااااایااااد 

 ب زمم. 
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با تارا    ت اهم کرد و شی تکان داد و ساااپس آه ااامم کزار  

ن روی ز  ما اتوها   نشااااا اااات.دساااااا  را ج و آورد و با گرتی 

ا روی شامیک ها دساااااااااامم اجاز  تداد تا بوشااااااااات  از آن پارچم ر 

 ج و و خب  بتک . 

 

.دیگم هیا خوبن ایزجا تو ت.پاک  کردی.  ن  آزاد:خونز  ببی 

 

با ل  ن مالیم گ ت و م  برای ت ا  کردن بم چشااامان  ش  

تاآشاااازا مرز  زجر  ا  را را باال گرتمم.چاتم ا  لرزند و  ااااداب  

 پشت ش گذاشت. 

 

  زم ؟م ب_اگ

 

ل  زد کوچش زد و با  ااااااااااااااااداب  کم     از  اااااااااااااااادای م  هم 

 ت ی  تر بود جواب داد: 
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 آزاد:هیچ س تمی زمم. 

 

دن پارچم کشاااااااااایدتد.ما  ااااااااار اتگشااااااااااماتم شاتجا  دساااااااااات از ترا

ن برداشاااااااااات و با  دساااااااااامم را رها کرد و ب د پارچم را از روی زمی 

اتداخما  داخل همان کو اااااااام ی پالسااااااااایش کم چاقو در آن 

ن ب زد شاااااااد.ت ایه بم ج اااااااد شمو شیا قرار  داشااااااات از روی زمی 

 سا  اتداخت و گ ت: شد  ی بر 

 

ن رو بیار  داخل  یاط.زود برمیگرد .   آزاد:مت   ماشی 

 

ن ت اه  از  در تایید  رت  آرا  شی تکان داد  و او با گرتی 

خاتم کشاااااااید و ج اااااااد قد  ها   را بم  ن سااااااامت خروسک آشاااااااتر

 . د ل صم ای ب د از مبابل ت اهم م و ش
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خاتم نشاااا اااامم و زاتوهایم را ب ل ٬با رتما  ن هماتجا ک  آشااااتر

 برای ل صم ای از روی ج اااام بک جابن کم 
گرتمم.ت اهم    

 ااااااال در د  آن شموی ل ز   شززاااااان مااااااتاااااد  بود برداشااااااااااااااامااااام 

 اااااداب  لرزان  تموشاااااد.چاتم ا  را روی زاتوهایم گذاشااااامم و با 

 زمزمم کرد : 

 

یاااادی آخر  _دیاااادی آخر  م  رو باااام کجااااا رساااااااااااااااوتاااادی؟د

یدی آخر  دسمم رو بم خوتت مجبور  کردی چیکار کزم؟د

 آلود  کردی؟ اال م  باید چیکار کزم؟ها؟باید چیکار کزم؟

 

خزد  ای کوچک بک اخمیار روی ل  هایم تب  . اااااات.ش  

 را روی شاتم کج کرد  و ادامم داد : 

 

 کزم؟چطور میموتم توی _ب اااااااد 
گ
از ای  قرار  چطور زتااااااادی

 ا  کزم؟چطور باید امشااااااااااا  رو ترامو  چشااااااااااام های تییل ت

 میا ؟کزم؟ا ال میموتم؟از پ   بر 
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پ   هایم آه ااااااااااااااامم روی هم اتمادتد و ب و شاااااااااااااااادیدتر از 

هموشااااااام را  ا ونم را . ااااااات. اااااااورتم را میان  زاتوهایم شززان 

ا بم سمت ج و و خب  کرد  و هماتطور کم بک اخمیار بدتم ر 

 تکان میداد  خاجزاتم تالید : 

 

رو تابود کردی.آخر  م  رو قاتل آت.زتدگیم _آت برساااااااااااااااا  

 خودت کردی. 

 

ش  را دوبار  باال گرتمم و ایا ار اتگشاااااااااااااااماتم را میان موهای 

آشاااااا مم ا  ترو برد . ااااااورتم را بک هدا ساااااامت سااااااب  تگم 

شاااایدن   داشااامم و با  ااادای خ م ای کم تززا خود  قادر بم

 باشم تجوا کرد : 

 

.تمااا  زتاادگیم ترار _تمااا  زتاادگیم مشااااااااااااااا و  ترار کردن بود 

م روزی بم ایزجا برسااااااااااااااام.ت ر کرد  میموتم از کرد  تا م ادا ی
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دساااااات شتوشاااااامم ترار کزم.اما اشااااااا ا  می رد .از ای  بم ب د 

باااااااااز  بااااااااایااااااااد ترار کزم.م  تااااااااا آخر خمر  م  و  باااااااام ترار 

 هیچوقت تمو  تموشم. کردتم.هیچوقت تمو  تموشم. 

 

خاتم با شاااااااااایدن  ااااااااادای قد  های آزاد کم بم سااااااااامت آ ن شاااااااااتر

ن گرتمم و با کشاااااااااااااااید  موشااااااااااااااادتد بم خود  آمد .ش   را پایی 

خاتم ن ن ت ا  خت   ا  بم ورودی آشااااتر در ذهزم دوبار  بم ٬دوخی 

 دهاتم ق ل س وت آون مم. 

 

خاتم گذاشاااااات.چزر  ا  در هم کشااااااید   ن قد  بم داخل آشااااااتر

 ا  خودتماااب  بود و قطرات در 
شااااااااااااااااات خرا روی شوشاااااااااااااااااابن

ن دیاااد  می ردتاااد.مرا کااام باااا آن  اااا  زار  و شریشاااااااااااااااااان روی زمی 

د.بم سااممم قد  ابروها   بو  از شو  در هم کشااید  شاادت

 برداشت و با ا  مادن کزار  دلواپ اتم شرسید: 

 

 آزاد:خزان  الت خوبم؟ا ال رتگ بم چزر  تداری. 
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دن ک   بزاا ت خ دهاتم را بم ساااااااااااااا    ترو خورد  و  اااااااااااار با ترا

ن   اد . از جا برخاسمم و مباب   ا  م٬دست هایم روی زمی 

 

نم تو ت.  ن  _خوبم.چت 

 

 ت ا  تگران  را بم دست های لرزاتم دوخت و شرسید: 

 

؟ت اید دارو ب وری؟لرز  دسااااامات شااااادیدتر از  آزاد:مطما ن

  الت خادیم ات ار. 

 

 ۴۲۴#پارت_ 
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داروهااایم را ت ورد  ا .تورا باام ی  ااار  باام یاااد آورد  کاام هزوز 

ن   برد  و ش  را بم نشاااااااااااااااااتم ی مواتبت با  رت  باال و پایی 

همااااتطور کااام بااام سااااااااااااااامااات یش از  ااااب زااات هاااای بااااالب  قاااد  

   هایم را بردار  گ مم: برمیداشمم تا قر 

 

نزی؟  _چرا...چرا باید ب ور .یم لیوان آب برا  مت 

 

ابن کم از بک چون و چرا بم سمت ی چا  قد  برداشت و لیو 

ااااااااد ک  تگم داشااااااااات و از  ق ل هماتجا قرار داشااااااااات را زنر آ.را

و ب د دوبار  بم سمت م  برگشت.قر  هاب   آب شر  کرد 

تم رن مم و با دساااااااات کم ک  دساااااااامم قرار داشااااااااازد را بم دها

 دیگر  لیوان را از او گرتمم و یک ت س آب را ش کشید . 

 

 _ممزون. 
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ن  موهاب  ٬ لیوان از دسممآه مم زنرل  تجوا کرد  و او با گرتی 

 کم روی  ورتم رن مم بودتد را پشت گوشم زد و شرسید: 

 

ن دیگم ای تیاز تداری؟ ؟بم چت   آزاد:خوبک

 

شی در م اااال ااات باااا  رت  تکاااان داد  و م ااااااااااااااات  ت ااااهم را 

 دوبار  سمت ج د برسا  چرخاتد . 

 

ن رو آوردی توی  یاط؟  _خوبم.ماشی 

 

ان را روی  اااتت  قرار در جوابم "هو " آرا  گ اات و ب ااد لیو 

داد و بم ساااامت برسااااا  قد  برداشاااات.ل صم ای باالی ش  

ن ها   را باال زد و اتدی خم شااااااد تا ا   ااااااماد و سااااااپس آساااااامی 

د.  بمواتد ل م های باالب    شمو را میان دسمان  بگت 
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 آزاد:برو در سال  رو باز ک . 

 

هماتطور کم  اال ق اااااااااااامت باالب  شمو را در دساااااااااااامان  گرتمم 

خاتم   کشااید گ ت و  بود و  ن ج ااد را بم ساامت خروسک آشااتر

کزم بک م طیل از   م  برای آت ااااااام دسااااااااااااااامور  را اکااااااااخااااااات

ون دوند  و بم سمت در سال  قد  برداشمم.  خاتم بت  ن  آشتر

 

کزار در ا  ااااااااااماد  و هماتطور کم  امل باز  می رد  تماشااااااااااا 

کرد  کم او چطور برای کشااااااااایدن ج اااااااااد بم سااااااااامت خروسک 

ن سااااااااااااال  تبال می زد.برا ی ل صم ای بابت ایز م او را در چزی 

ار شااااااااااااااااا ن ای  قرار داد  بود  از خود  بت  د .او چااام گزاااایه شر

کرد  بود کم باید پاسااااااااااوز جر  کم م  مرت    شااااااااااد  بود  

 موشد؟

 

قد  ها   شاتجا  تزدیک در مموق  شااااااااااااااادتد.برای ل صم 

 ای ا  ماد و دس   بم شوشابن ا  کشید شو  از آت م بگوند: 
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ن رو باز ک . آزاد:برو    زدوا خب  ماشی 

 

  و با شاااااااااااایدن  ااااااااااادا   بم خود  آمد .تورا شی تکان داد

ون دوند   و خود  را بم ساااااااااااااااپس با قد  هاب  ب زد از خاتم بت 

ماشاااای ن کم  اال در  یاط پار  شااااد  بود رساااااتد .هماتطور 

کااام او گ مااام بود  ااااااااااااااازااادوا خبااا  را برا   بااااز کرد  و ب ااد 

ن دوبااااار  ت اااااهم را باااام او کاااام  اااا اال باااام ز ماااات در  ااااا  پااااایی 

 کشیدن ج م بک جان برسا  از پ م ها بود دوخمم. 

 

ت شااید کم پ م ها را پشاات ش گذاشاات و خود  را بم  یلکو

ن رساااتد.برای ثاتیم ای کوتا  ا  ااماد و ت یساا تاز  کرد و  ماشاای 

ب اد م ماکاتم ت اایه بام ساااااااااااااااااخممان هاای اکراا اتداخت 

ن ج اااااااااااااااااااد از روی شو  از آت اااام خم شاااااااااااااااود و بااااا ب زااااد کرد

ن  ن قرار  دهد. ٬زمی   داخل  زدوا خب  ماشی 
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ا چرخاتد  تا ز او ت اهم را بم اکرامضاااطرب تر و تگران تر ا

ن شاااااااو  کیسااااااا شززابن مشااااااا و  دید زدتمان ت اشاااااااد.اگر  مطمی 

    تبط یک ت ر ما را در ای   ا  و وتاااااااع میدید یبیزا  ار 

 هردونمان تما  بود. 

 

 آزاد:تو ات اری بیل داری؟

 

یدن  دا   وادار  کرد تا دست از ت ا  کردن بم اکراا شا

ر  باااام او کاااام مزمصراتاااام ت اااااهم میگرد بردار  و توجزم را دوبااااا

 بدهم. 

 

؟  _سر

 

 با تردید شرسید  و او دوبار  ت رار کرد: 
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 آزاد:شرسید  تو ات اری بیل داری یا تم؟

 

ن چزر  در هم کشااااااااااااااید  و پ   هایم را باز و . اااااااااااااامم  تامطمی 

 کرد . 

 

ن تو مم. _آ  ر ...آر  ت ر کزم باشم.مطمی 

 

تم.در  ااااااااااااااازدوا را تا مزمصر تماتد تا  رتم را بم پایان برساااااااااااااااا

ن آورد و  ساااااااااپس قد  ها   را بم سااااااااامت ات اری کم تیمم پایی 

در اتمزای  یاط قرار داشاااااات سااااااوا داد و ل صم ای ب د در 

تارنش شااااااااااا  م و شاااااااااااد.بازوهایم را ب ل گرتمم و بم بدتم ی 

ن ت یم   زد . ماشی 

 

ن برایم شااااااااااااااابیااام بااام یاااک  اااابوس  م ز  داغ کرد  بود.همااام چت 

ی واسااااااااات چشااااااااام هایم را ببزد  و وق   باورتاپذیر بود.دلم م

اشاااااااام.دوبار  بازشااااااااان می زم بم چزد ساااااااااخت ق ل برگشاااااااامم ب
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ن شااااااااا  روبروی آزاد نشاااااااا ااااااامم باشاااااااام و ایا ار وق    پشاااااااات مت 

از ت میم بم تی م دیدن میگرتمیم او را برای خرندن تزبالت 

ون ت رسمم.   خاتم بت 

 

ن بو  از اتداز  واقیع بود.زما ن اما  ی ... ی  کم همم چت 

ن تداشااااااااات و م   اری کم ت اید   تماییل برای بم خب  برگشااااااااای 

 اتجام  میداد  را اتجا  داد  بود .برسا  را کشمم بود . 

 

با شایدن  دای تزدیک شدن قد  های آزاد بم تاچار تبطم 

ن ی پایابن مبابل  اتکار آشااااااااوبم قرار داد .ت یم ا  را از ماشاااااااای 

ا بم او کم گرتمم و با چرخاتدن ش  بم سااااااامت خب  ت اهم ر 

  اال با بییل در دست بم سممم قد  برمیداشت دوخمم. 

 

ن ا  ااماد. اازدوا را دوبار  باال داد و  ج وتر آمد و کزار ماشاای 

ن اتداخت شو  از آت م در را  ایا ار بیل را هم داخل ماشااااااااااااااای 
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دد و دسااات ها   را بم ی دیگر ب وبد.ت ا  شر از تردید  ببز

 را بم م  دوخت و گ ت: 

 

.م  خود  یجوری     بزت   تو خآزاد:خزان  وتاااااااام بموبن

 می زم. 

 

د  و در جوا.  م کم شی  ااااااااااااار ل  هایم را روی ی دیگر ترا

 بم نشاتم ی م ال ت تکان داد . 

 

 _مزم باهات میا . 

 

ن باااز کرد تااا م ااال اات بااا تگرابن چزر  در هم کشااااااااااااااایااد و دهااا

کزاااد.اماااا شو  از آت ااام بمواتاااد  ال  بااام زباااان بیااااورد باااا ل  ن 

 ت رار کرد :  م کم تر 
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_ای  غ طیااااااام کااااااام م  اتجاااااااام  داد  آزاد.جرمیااااااام کااااااام م  

مرت    شااااااااااااد .قرار تو اااااااااااات تما  بار م اااااااااااااولیا  رو روی 

 دو  تو بزداز .مزم همراهت میا . 

 

 ۴۲۵#پارت_ 

 

 

ال اات دیگری باام زبااان بیاااورد آیه بک آت اام  رقن بزتااد یااا م اا

کشااااااااااااااایاااااد و ت ااااااهم کرد.ب ااااا  را دیگر بوشااااااااااااااات  از آن ادامااااام 

و  تداد .  ن ایز م مت  قد  بم خب  برداشااااامم و ساااااپس با گ ی 

 د . تا ل اس هایم را بپوشم بم سمت خاتم دون

 

چزار سااااامون بدتم هزوز هم می رزند.در دلم آشاااااوب و ب واب  

ذهزم جوالن میاادادتااد  بر پااا بود آن ش  تاااشیاادا.اتکاااری در 

کم برای سااااااکت تگم داشااااماشااااان ساااااا  ها جان کزد  بود .و 
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 و  اال دوبار  بر 
گ
گشااااامم بودتد.برگشااااامم بودتد تا مرا بم دیواتش

 جزون ب شاتزد. 

 

قد  بم داخل اتاقم گذاشاااامم.د  دساااا   ترن  ماتمو و شااااالم را 

وع بم شوشاااااااایدنشاااااااان کرد .ت اهم  ون کشااااااااید  و شر از  مد بت 

ل صم ای تاخودآ ا  بم آیزم اتماد.دیدن چزر  ی رتگ برای 

هایم بم دا   شرند  و مثل گا دیوار سااااااااااااااا ید  ت س را در رنم

 اتداخت. 

 

ترسید  و آش مم دست هایم را بم  ورتم کشید  و موهایم 

را کزار زد .ت ا  خت   ا  را بم ت اااااااااااااااونر مز  س شاااااااااااااااد  ا  در 

 قاب آیزم دوخمم و با  دای آرا  زمزمم کرد : 

 

ی تمی زمم.هیچ س  ن ن درست موشم.هیچ س چت  _همم چت 

دار تموشم.بم خودت بیا.   ختک
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کیساااااااااااا جز خود  بداتم ت س زِن در آیزم را  ات ار کم ت ااااااااااااونر 

خمیف  کشااااااید  و در تایید  را ها   ش تکان داد .شااااااالم 

را روی ش  اتداخمم و سپس ت اهم را از آیزم گرتمم و با قد  

ون   زد . هاب  ب زد از اتاا بت 

 

ون زد  بود  ن آزاد  اال دیگر در  یاط تبود.از خاتم بت  ماشااااااای 

ا   کشید.شاسیمم در را پشت و مبابل در خروسک اتمصار  ر 

ون زد  .برای آخرن  بااار ت ااایه باام ش  . ااااااااااااااامم و از خاااتاام بت 

ساخممان های اکراا اتداخمم و ب د قد  هایم را بم سمت 

ن سوا داد  و سوار شد .   ماشی 

 

 شرت و ت ایه آشااااااااااااااا مم بک هدا بم روبرو چشااااااااااااااام با  واش

ن را کم شااااای د دوخمم بود. اااادای باز و . اااامم شاااادن در ماشاااای 

ات ار کم اتکار  بزم رن مم باشاااااازد تورا ش چرخاتد و بم م  

 ت ا  کرد. 
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آه مم ل  گوند  و با خذاب وجدان ت اه  کرد .اقیاتوش 

د اما  ن از ا  اسات تد و تبیو درون چشم ها   موز مت 

رای آت م مرا آرا  تگم دارد  ال  بم زبان تیم آورد.میدان مم ب

م  وسااااااط تبود هرگز بم ای  اگر پای ٬کم اگر ب اکر م  تبود

 ت  تمیداد.هرگز  ارصن تموشاااد شااا اتم یک ج اااد شمو 
گ
دیواتش

 ااازدوا خب  ماشااایا  ب زدازد و برای ام و  شیا شاااد  را در 

د.   گور کردن  را  تاکجاباد را در شو  بگت 

 

  مجبور  کرد  بود .م  بم اج ار او را در جر  و  ماقت م

نک کرد  بود .م  امشاااااااااااا  از آزاد  مردی ساااااااااااااخمم خود  شر

بود  کم پا گذاشاااااااااااامم بود روی تما  قاتون ها و اخالقیات  و 

 هاب  کم میموان ااازد ب د چشاام . اامم بود روی تما  ب
دب   

 ا  را تابود کززد.آن هم تبط ب اکر م ز 
گ
از امشااااااااااااااا  زتدی

 .  ل ز  

 

ن ج و رتت تما  اتکار   دسااااا  کم برای اساااامارت زدن ماشاااای 

ت ذهزم پا بم ترار بم سااااااااااااااامت دورترن  و خمف  ترن  ق ااااااااااااااام
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گذاشااااااازد.بک آت م  رقن بزتم چشاااااام هایم را . اااااامم و ش  را 

وع بم بم  اااااااااازدیل چ ن شر  اااااااااا اتد .کویل ت شااااااااااید کم ماشاااااااااای 

ن از خاتم ای کم امش    رکت کرد و با شخ   تم چزدان پایی 

 ا  زد  بود  دور و 
گ
ن   ماقت زتدی درون  دساااات بم بزرگت 

 دورتر شد. 

 

ن و ماااااطااااا  سااااااااااااااااااازاااااگااااای 
 اااااش غااااارا شااااااااااااااااااااااد  هاااااردو در سااااااااااااااااااا اااااوب 

ن بودیم.هیچ دام مان توابن برای دهان باز کردن و شااااااااا  ااااااااای 

ساااا وب  کم داشااات ذر  ذر  رو مان را می ورد تداشاااایم.و یا 

ن وجود تداشااااات.در م ااااات  بم   برای گ ی 
شااااااید در واقع  رقن

 و  ماقت م  بم سااااااامت ج و  رکت  پایان
گ
رسااااااااتدن دیواتش

ن باق  ماتد   باشد؟ می ردیم.چم  رقن میموان ت برای گ ی 

 

پ اا  هااایم را م کم تر از شو  روی ی اادیگر تشااااااااااااااااار داد  و 

اتگشاااماتم را روی زاتوهایم مشااات کرد .آزاد کم شاااوشااام ها را 

ن داد باد ج وراتم موهایم را بم بازی گرتت. ورتم  اتدی پایی 
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را اتدی بوشااااااااااااااات  بم سااااااااااااااامت شزجر  چرخاتد  و اجاز  داد  تا 

 ار  باشد. خزکای باد مرهیم برای شوست داغ و ت  د

 

ن را از رنم  ر تما  وجود  غرا گرمای مرگ اری بود کم اک ااااااااااااااات 

هایم میدزدید.گوب  ت  داشااااااااااااااامم.از درون مو اااااااااااااااوخمم و از 

ون می رزند . الم ا ال خوب تبود.از پا اتمادتم را تزدیک  بت 

 میدید . 

 

اجاز  داد  تا پ   هایم هماتطور روی ی دیگر بماتزد.و باق  

ی کم تمیدان مم اتم زا   بم کجا خمم موشد در همان م ات 

 س وت ت خ و تارنک یط شد... 

 

                                         *** 
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ن بار با  ابوس ل صم ی چاقو زدن بم برساااااااااااااااا  از  برای دهمی 

شرند .چشااااااااام هایم را آه ااااااااامم باز کرد  و شی کم بم خواب 

ن ت یم داد  شد  بود را خب  کشید .   شوشم ی ماشی 

 

مرام شااااااااااااااااد  بود.تاا  و لرز اماااتم را برنااد    ااااااااااااااامم چاامتمیاادان

.آتبدر خ مم و بک  ا  بود  کم بم زور میموان مم چشم بود 

ن باری  مان ای  چزدمی  هایم را باز تگم دار .از ابمدای م ااااااااااااااات 

تمم و چزد دقیبم ی ب د   بود کم تاخواسااااااااااامم بم خواب مت 

ند .   با  ابوس ل صم ی چاقو زدن بم برسا  از خواب میتر

 

 بدتم را روی  زدیل جدا کرد  و ت اهم را بم رو بم  ا ب
گ
خ مش

ن دیگر در  ا   رو چرخاتد .کویل ت شاااید کم تزمید  ماشااای 

 رکت تو اااااات و یک جا ا  ااااااماد  ایم.بک م طیل گردتم را بم 

آزاد چرخاااتااد .بااا دیاادن  کاام هزوز پشاااااااااااااااات ترمااان  ساااااااااااااااماات

 نش مم بود و بم رو بم رو ز  زد  بود ق  م اتدی آرا  گرتت. 
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 _آزاد؟

 

 ۴۲۶#پارت_ 

 

 

 

با  ااااادای آرا  تام  را بم زبان آورد  اما ت اه  بم ساااااممم 

تچرخید.هردو دساااا  را روی ترمان گذاشااامم بود.ابروها   

بودتااد و ت اااه  ق اال  بااا اخیم بزرگ باام ی اادیگر گر  خورد 

 بم تارنش روبرونمان بود. 

 

آه ااااااااااااااامم ش چرخاتد  و م ااااااااااااااات  ت اه  را دت ا  کرد .تاز  

یااد  کاام در مکااابن تاااآشااااااااااااااازااا توق  کرد  ایم.تااارنش مط ش تزم

ی کااام در اکراتماااان بااام  همااام ن جاااا را ترا گرتمااام بود و تززاااا چت 

 چشم می ورد تبط درخت بود و درخت. 
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 ترو خورد  و ای  بار با  ااااااداب  بزاا ت خ دهاتم را بم ساااااا 
  

 ب زد تر تام  را بم زبان آورد . 

 

 _آزاد. 

 

ید.با همان چزر  ی در هم ت اه  شاتجا  بم ساااااااااااممم چرخ

شااااااااااااااایااد  ا  برای ل صاام ای مردد ت اااهم کرد و ساااااااااااااااپس بااا ک

  دای آرا  جواب داد: 

 

 آزاد:جاتم؟

 

 بازوهایم را بک اخمیار ب ل گرتمم و شرسید : 

 

 _کجاییم؟
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ش چرخاتد و ت ا  کوتایه بم تارنش اکراتمان اتداخت شو  

 از آت م پاسخ دهد: 

 

 . آزاد:یم جاب  خارز از تزران

 

ن اتماد.چشاااماتم با دیدن اخدادی کم  ت اهم بم سااااخت ماشااای 

روی  اا  م تب  . اامم بودتد تاخودآ ا  گرد شاادتد.تزدیک 

 دو ساخت در م ت  بودیم و م  مموجز  نشد  بود ؟

 

یم کم از شااااااااااااااادت شما بم ی دیگر خوردتد ت اه  دتدان ها

آشااااااااکارا رتگ تگرابن گرتت.تورا خود  را ج وتر کشااااااااید و با 

 دن بم  ورتم دلواپ اتم شرسید: خت   ش

 

 آزاد:خزان؟چت شد ؟داری می رزی؟

 .  2606



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

 

بازوهایم را م کم تر ب ل گرتمم و تزد تزد شی بم نشااااتم ی 

 تایید تکان داد . 

 

 _شدمم.خییل شدمم. 

 

م طیل دساااا  را سااامت  اااورتم دراز کرد و روی شوشاااابن بک 

ا  قرار داد.دمای باالی بدتم تگرابن کم در چشااااااااااااااامان  موز 

د را دو چزدان کرد.آه مم  ورتم را تواز  کرد و گ ت: م ن  ت 

 

آزاد:داری تو ت  مو ااوزی.خییل بزت تشااار وارد شااد .بزت 

ن ا ال رتگ بم  ورت   خزان.ببی 
کم گ مم بزت   خوتم بموبن

 اری. تد
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لج ازاتم دساااااا  را از روی  اااااورتم پس زد  و ت س خمیش و 

 لرزابن کشید . 

 

 . _خوبم.تگران ت ا 

 

ی بگو بک آت م  ن ند برای ل صاب  کوالبن تر با تردید ت اهم چت 

ن  کرد و سااااپس آیه کشااااید و بم ساااامت در چرخید تا از ماشااای 

ن پالموی  چزگ اتداخمم و و شت  شیاد  شود.تورا بم آسمی 

 شرسید : زد  

 

ی؟  _کجا مت 

 

 ش چرخاتد و مم ج  ت اهم کرد. 

 

 .  2608



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

وع کردیم رو تموم  کزم.تو   آزاد:کجا مت  ؟مت    اری کم شر

 . ن ن تو ماشی   .شی 

 

گ ااااااات و ب اااااااد دیگر مزمصر شاااااااااااااااایااااااادن جوابک از کرا م  

 را باز کرد و شیاد  شاااااااااد.بک م طیل ش  را از 
ن تماتد.در ماشااااااااای 

ون داد  و گ مم:   شوشم بت 

 

 تززا ترو.بذار مزم باهات بیا . _آزاد 

 

 ش  را تکان داد. 
گ
 چزر  در هم کشید و با  التش

 

داری تو تااا   آزاد:کجاااا بیاااای خزان؟ اااالااات خوب تو ااااااااااااااااات

 بموبن رو پاهات وا یس. مو وزی.شک دار  ا ال 

 

 .  2609



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

 ش باااااا او بود. ااااالم خوب تبود.آتباااادر تااااااااااااااا ی  و در هم 

 .ل  شا  مم بود  کم شاک داشامم بمواتم قد  از قد  بردار 

زنرنزم را بااام دتااادان گرتمم و ماااایوسااااااااااااااااااتااام ت ااااه  کرد .ت اااا  

تاامید  را کم دید آشاا مم و خ اا ک دساا   بم موها   کشااید 

 پس از ل صم ای س وت گ ت:  و 

 

ن  آزاد:ماا  زود باارماایااگاارد  خااونااز .تااو هااماایاازااجااااااااا تااو ماااااااااشااااااااااااااااای 

 بمون.شیاد  نشو باشم؟

 

ن بماتم  با وجود آت م دلم تمی واسااااااااات تک و تززا در ماشااااااااای 

ا باالج ار خواساامم ا  را اکاخت کرد  و دوبار  بم  اازدیل ام

ت یم زد .در واقع     اگر روی خواساااااااااااامم ا  پاتشاااااااااااااری هم 

ن  می رد  ب ید میدان اااامم کم بمواتم با ای   ا  زار  از ماشاااای 

 شیاد  شو . 
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ن  ل صم ای ب د قد  ها   بم سااااامت ق ااااامت پشااااا   ماشااااای 

بمواتم کشااااااااااااااایااد  شاااااااااااااااادتااد.تورا ش  را باام خباا  چرخاااتااد  تااا 

ببیزم . ااااااااااااااازااااادوا خبااااا  را بااااااز کرد و ب اااااد از آت ااااام ت اااااا  

ون  م ماااایط بااام اکراا اتاااداخااات درگت  کشااااااااااااااام   برای بت 

 برسا  از داخل  زدوا شد.  کشیدن ج د 

 

چشم هایم را . مم و دوبار  ش  را رو بم ج و چرخاتد .توان 

تماشاااا کردن بوشااات  از آن را تداشااامم. ااادای خ  خ  برگ 

سااااااااااااید نشااااااااااااان از آن هاب  کم از پشاااااااااااات ما ن بم گو  مت  شااااااااااای 

ن بم سمت دیگری  داشت کم در ا  کشیدن جزاز  روی زمی 

 بود. 

 

 اااداب  بم گو  ترساااد.چشااام دقیبم ای کو  کشاااید تا دیگر 

ن باام پشااااااااااااااااات ش ت ااا   هااایم را باااز کرد  و از آیزاام ی ماااشااااااااااااااای 

کرد .آزاد دیگر آتجا تبود.تارنش و ساااایایه شاااا  او را ب  ید  

 بود. 
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 ۴۲۷#پارت_ 

 

 

 

 کم در ا ونم جا خو  کرد  بود گوب  هر ثاتیم بزرگ 
ب  اااااااااان

تر موشاااااااااااااااد و بم همان اتداز  ی بزرگ تر شااااااااااااااادن  را  ت س 

 بوشت  و بوشت  سد می رد.  کشیدن مرا 

 

دم . ااا   اااااااااااااار بک اخمیااار دسااااااااااااااامم را باااال برد  و باام ا ونم ترا

میموان اااااااامم ای  ب و ل ز   را .شاااااااا زم. ا  میموان اااااااامم بم 

شاااااااااد  بودتد دوبار  اجاز  ی جاری اشاااااااااک هاب  کم خشاااااااااک 

شااااااادن بدهم.تمیدان ااااااامم ای  اشاااااااک های ل ز   تا ی ق اااااااد 

ایط داشااااازد با چشاااام هایم قزر بماتزد.اگر امشاااا   در ای  شر

ن تبود  پس دیگر ی و برای چم م  ب    قادر بم اشک رن ی 
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وجود میموان مم گرنم کزم؟مگر م   ت از ای  بزرگ تر هم 

 داشت؟

 

ن بم ساااا    ت س کشااااید   و ش  را چزدبار بم  اااازدیل ماشاااای 

کوبیاد .تااارنش و ظ ماات جوری هماام جااا را ترا گرتماام بود کام 

  دتاایااااااااای باازرگ وجاود گااوب  هاایااا مااوجاود زتااااااااد  ای در ایاا

 تداشت. 

 

دقااایش باام شخاات در بر ی اادیگر میاادوناادتااد و زمااان هماااتزااد 

یک شبح شگردان بم شرواز در آمد  بود.مدت زنادی گذشمم 

سید و بود اما هزوز ا ی تبود.تم  داب  بم گو  مت  ز آزاد ختک

 تم نشاتم ای از او وجود داشت. 

 

ن بار بم ساااااااااااااخت  ن مضااااااااااااطرباتم ت اهم را برای چزدمی  ماشااااااااااای 

وع بم جوندن شوساااااااات ل  م کرد .پس دوخمم و  رن اااااااااتم شر

 آزاد کجا ماتد  بود؟چرا هزوز برتگشمم بود؟
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.ترس از در ش  قیام   بم پا بود کم ل صم ای آرا  تمیگرتت

آیزاااد  و اتمزاااای ای  مااااجرا امااااتم را برناااد  بود.دوباااار  ت ااادیااال 

و  شاااااد  بود  بم همان خزان پاتزد  ساااااالم ای کم از همم کس

سااااااید.    از ساااااااایم ی خود .    از  اااااادای  ن میت  همم چت 

 قد  ها و ت س کشیدن خود . 

 

د  سااااااااااااااااا  شو   ن خود  را دوبااار  در همااان مزجالبک کاام سااااااااااااااات 

هماااتباادر ٬یااادیااد .هماااتباادر بک شزااا گرتمااار  شاااااااااااااااااد  بود  م

هماتبدر بیچار .و چبدر ا مباتم تما  ای  سااااا  ها ٬ترسااااید 

دار کرد  بود .چم ساااااااد  خود  را بم ترار از ب ت ساااااایاهم وا

ن بااام پاااایاااان رسااااااااااااااایاااد   لو ااااتااام خیاااا  کرد  بود  کااام همااام چت 

ی بم پایان ترسااااااید   ن بود.م  اساااااات.در ایل کم هزوز هیا چت 

د  سا  شو  بود . هزوز هم همان خزان ترس ن  وی ست 
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تیامدن آزاد کم کوالبن شااااااااااااد دیگر بوشاااااااااااات  از آن تموان اااااااااااامم 

    هماتجا باشااااااااااااااا زم و با اتکاری کم مرا بم سااااااااااااااامت
گ
دیواتش

کشاااتدتد دساات و شزجم تر  کزم.دساامم را بم دساامگت   گرتمم 

ن شاس  یمم شیاد  شد . و با باز شدن در ماشی 

 

ن ترسااااید  بودتد   کم از شاااادت تاااا   هزوز هردو پایم بم زمی 

ن اتماد . دای  و بک  ایل ت ادلم را از دست داد  و روی زمی 

 خ  خ  برگ هاب  کم زنر تشااااااااااااااار بدتم خرد شاااااااااااااادتد برای

 ل صم ای کوتا  س وت مط ش تضا را در هم ش  ت. 

 

دن ک  دسااااات هایم روی  اااار تالم ی خ م ای ش داد  و با ترا

ن بم هر ز م   کم بود از جا ب زد شااااااااااااااد  و تال  کر  د  تا زمی 

ت ااادلم را   ظ کزم.ت اااهم را در تااارنش بک هاادا باام اکراا 

چرخااااتاااد  و تماااا  هو  و  واسااااااااااااااام را جمع کرد  تاااا بمواتم 

ی   کم آزاد دقایف  شو  در آن تاپدید شاااااااااد  بود را شیدا م ااااااااات 

 کزم. 
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 ا  توسااااااط آد  هاب  کم 
ب د از ماجرای دزدید  شاااااادن گوشر

شااااان کرد  بود هزوز تر اااات ت رد  بود  کم یک  برسااااا  اجت 

ت    جااادیاااد ب ر .آتبااادر هم  التااام بود  کااام پاااا  ترامو  

کرد  بود  باااایاااد از برساااااااااااااااااا  ب واهم ت  زم را پس بااادهاااد.در 

یجم  اال هیا چراغ قو  ای کم بمواتد م ت  را برایم روش  تا

 کزد در دست تداشمم. 

 

ی کاام تااارنش از هر کرا م ااارص  ا   کورکوراتاام در م ااااااااااااااات 

قااد  برداشااااااااااااااامم.باااد شدی کاام بک  کرد  بود باام ساااااااااااااااماات ج و 

ر ماتم می رزند لرز  بدتم را دو چزدان کرد  بود.بازوهایم 

بااام سااااااااااااااامااات ج و قاااد  را م کم ب ااال گرتمم و همااااتطور کااام 

 برمیداشمم با  دای آرا  گ مم: 

 

 _آزاد؟
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هیا  اااااااااداب  جوابم را تداد.بازوهایم را م کم تر ب ل گرتمم 

 و ج وتر رتمم. 

 

؟  _آزاد کجاب 

 

ای  باااار  اااااااااااااااااادای خ  خ  آرا  از جااااب  میاااان تاااارنش بااام 

گوشاااام رسااااید.چزر  ا  را در هم کشااااید  و ت ا  ترسااااید  ا  را 

ن بار تا  بم آن سمت چرخاتد .  دهان باز کرد  تا برای سومی 

آزاد را  ااادا بزتم اما شو  از آت م  اااداب  از  زجر  ا  خارز 

 . اتداختق  م را از تویدن  شود دس   دور بازونم شیچید و 

 

و شااااااااااااااات زد  جی  خ م ای ش داد  و تورا ش  را بم خب  

چرخااااتاااد .ت ااااهم کااام روی  اااااااااااااااورت آزاد ثاااابااات مااااتاااد ق ااا  

ن تاآرامم اتدی آ را  گرتت.بازونم را رها کرد و با تگم داشااااااااااااااای 

 اتگشت اشار  ا  مبابل بی ن ا  آه مم تجوا کرد: 
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 آزاد:هو  س.جی  تزن.مزم. 

 

د  و همزمان با باز و دساااااامم را روی ق  اااااام ی ساااااا زم  ااااار ا  ترا

 . مم کردن پ   هایم زنرل  گ مم: 

 

 _س مم   دادی. 

 

پشااااااات دساااااااا  را بم شوشاااااااابن ا  کشاااااااید و با همان  ااااااادای 

 آرام  جواب داد: 

 

سااااااااوتمت.چرا با ای   الت از  آزاد:ب  شااااااااید تمی واساااااااامم بت 

ن شیاد  شدی؟  ماشی 

 

ت اهم دوبار  روی  ورت  نش ت.شوشابن ا  خوس خرا 

ن ل اسااا  را باال بود و  د.هردو آسااامی  ن بم سااا    ت س ت س مت 
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داد  بود و بییل کم از ات اری خاتم برداشاااااااااااااامم بود را در یش از 

 خا  آلود  تگم داشمم بود.  دست های کثی  و 

 

زمزمم وار و آرا  با  اااااااااااااااداب  کم ات ار از خمش چا  در   آمد 

 شرسید : 

 

 _چیکار کردی؟

 

 ا  را پا  کرد و باز هم با پشاااااات دساااااات خرا روی شوشااااااابن 

 همرا  با کشیدن ت س خمیف  پاسخ داد: 

 

 آزاد:تموم  کرد . 

 

 ۴۲۸#پارت_ 
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ساااااااااااااااماااات دیگری و ب ااااد باااام دت ااااا  ای   را ت اااااه  را باااام 

تاااااا م ااااااااااااااات  ت ااااااه  را دت اااااا   چرخااااااتاااااد و مرا هم وادار کرد 

کزم.چشاااام هایم میان تارنک و روشاااا  تضااااا روی ق اااام   از 

ن کااااام ات اااااار تااااااز  کزاااااد  و دوباااااا ر  شر شااااااااااااااااااااد  بود ثاااااابااااات زمی 

 ماتد.گوشم ی ل م را بم دتدان گرتمم و با تردید شرسید : 

 

 _اوتجا خاک  کردی؟

 

د آه ااااااااااااامم ش  را بم نشااااااااااااااتم ی بک آت م  ال  بم زبان بیاور 

ن برد.دست های لرزاتم را مبابل ل  هایم بم ت ایید باال و پایی 

ی دیگر چ ااااااا اتد  و چشااااااام هایم را . ااااااامم تا مجبور ت اشااااااام 

 بوشت  از آن بم   زم ی مباب م ت ا  کزم. 
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زاتوهایم دوبار  ساااااااااااااا اااااااااااااات شاااااااااااااادتد و تاب و توان ش پا تگم 

م بمواتم برای   ظ داشاااااازم را از دسااااات دادتد و شو  از آت 

ن اتماد  بود .   ت ادلم تال  کزم مبابل پاهای آزاد روی زمی 

 

 _م ذرت می وا .م ذرت می وا . 

 

شااا  ااامم تجوا کرد  و او بک م طیل با  اااداب  لرزان و در هم 

ن زاتو زد.بازوهایم را  بیل را کزار اتداخت و روبرونم روی زمی 

 ت: میان دست های مرداتم ا  گرتت و با تگرابن گ 

 

 آزاد:خزان؟خزان  الت خوبم؟مزو ت ا  ک . 

 

دساات های لرزان و تاآرامم را بم یبم ی ل اساا  مشاات کرد  

 دوبار  ت رار کرد :  و با خت   شدن بم چشم های دلواپ  
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_م ذرت می وا  آزاد.م ذرت می وا  کم مجبورت کرد  با 

.م ااذرت می وا  کاام باام ای   نااک .یسااااااااااااااار م  توی ای  جر  شر

داخمماااااات.م ااااااذرت می وا  کاااااام ب اااااااکر م   ااااااا  و روز اتاااااا

.توروخااادا مزو  ن  ااااری بزبن مجبور شااااااااااااااااادی دسااااااااااااااااات بااام چزی 

 ب   .مزو ب    آزاد. 

 

م کردن بازوها   دور  التم ت س خمیف  کشاااااااااااااااید و با   ب

بدتم مرا بم سمت آغوش  کشید.بم تر  موهایم را تواز  

 کرد و زنر گوشم تجوا کرد: 

 

مو  شاااااااااااد.دیگم تمو  آزاد:باشااااااااااام...باشااااااااااام خونز  آرو  با .ت

 شد. 

 

بک آت م اشک برنز  در آغوش  هش هش زد  و  ورتم را بم 

د .   ق  م ی س زم ا  ترر
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تمو  تموشاااااااام.م   _تمو  نشااااااااد .تمو  نشااااااااد .هیچوقت هم

هردومون رو باااادب اااات کرد  آزاد.م  هردوتاااااموتو باااام خااااا  

 سیا  نشوتد . 

 

ن  ااااااااااااورتم میان دساااااااااااات  مرا از آغوشاااااااااااا  جدا کرد و با گرتی 

 م چشم هایم خت   شد و گ ت: ها   ب

 

آزاد:خزان بااام م  ت اااا  ک .تو م  رو بااادب ااات ت ردی.تو م  

 رو بم خا  سیا  تاشوتدی باشم؟

 

 شاتگشمان  گوتم هایم را تواز  کرد و سپس ادامم داد: با 

 

آزاد:باید خودت رو جمع و جور ک ن خزان.باید از ایزجا برنم 

 باشم؟بم خودت بیا.ب زد شو. 
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.زودتر از م  از م  را ها   بدهمکم جوابک بتر ت تداد  

ن دسااااااااااااااات های شد  مرا هم از روی  جا ب زد شاااااااااااااااد و با گرتی 

ن ب زاااد کرد  ن .باااا یااازمی  ک دساااااااااااااااا  مرا کااام توابن برای را  رتی 

تداشااااااااااامم بم خود  چ ااااااااااا اتد و با دسااااااااااات دیگر  بیل را از 

ن برداشت و سپس با قد  های آرام  هردوت رمان  روی زمی 

ن    هدایت کرد. را بم سمت ماشی 

 

ن کم رساایدیم در را برایم باز کرد و  مکم کرد تا سااوار  بم ماشاای 

ن شااااد در شااااو  را . اااات و بم .زمابن کم از سااااوار شاااادتم مطمی 

سااامت  ااازدوا قد  برداشااات.بیل را در  ااازدوا خب  قرار 

ن را دور زد و ل صم ای  ن  اااازدوا ماشاااای 
داد و سااااپس با . اااای 

 ب د پشت ترمان نش ت. 

 

ی  ااازدیل خود  را جمع ی بم م  کم گوشااام ت ا  شر از تردید

کرد  بود   و  رن اااااااااااااتم تاخ  هایم را   جوند  اتداخت و 

ن را روش  کرد. سپس ت س خمیف  کشید و ما  شی 
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 آزاد:یکم ب واب خزان.وق   رسیدیم بیدارت می زم. 

 

 ااااااااااااادای آرام  وادار  کرد تا دسااااااااااااات از جوندن تاخ  هایم 

 م جابن ت ون م داد و بردار  و ت اه  کزم.ل  زد کوچک و  

 با باز و . مم کردن پ   ها   دوبار  ت رار کرد: 

 

.م  ااااااااااااااات  آزاد:ب واب.شاااااااااااااااااااایاااااد اگااااام ب وابک یکم آرو  تر شر

 برگشممون کوالتیم. 

 

بک چون و چرا از  رت  اکاخت کرد .پ   هایم را روی هم 

گذاشمم و ش  را بم شوشم چ  اتد .تبط برای چزد دقیبم 

چزد دقیبم تیاز داشااااااااامم کم ت ر  تراموشر می واسااااااااامم.تبط

ایز م ب د از ای  چم خواهد شااااااااد و اتمزای ای  ماجرا بم کجا 

ون   کزم.و شاااااااااااااید در آن ل صات خواهد رسااااااااااااید را از ش  بت 

ن بم دتیای خواب تززا را  تراری  ن چشم هایم و ترو رتی  . ی 

 .  2625



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

بود کم مبابل خود میدید .بزابرای  اجاز  داد  تا پ   هایم 

 .. . مم بماتزد. 

 

 ۴۲۹#پارت_ 

 

 

بم خاتم کم رسااااااااایدیم سااااااااااخت از یک تیمم شااااااااا  خبور کرد  

را بود.ساا وت و تارنش شاا  خیابان و تما  ساااخممان ها   

م کم در آغو  کشااااااااااااااایااد  بود.د  دقیباام ای موشااااااااااااااااد کاام از 

خواب شر از وهم و  ابوساااااااام بیدار شاااااااااد  بود .در تما  کو  

یم و م ااات  هردو در سااا وب  مط ش کزار ی دیگر نشااا ااامم بود

ن ب زمان  ن   ال  س وت سزگی 
اجاز  تداد  بودیم تا کوچ ت 

 را .ش زد. 

 

ن تداشااااااایم .ا ااااااال چم در واقع هیچ داممان  رقن برای گ ی 

میموان اااااااااااااااایم بگونیم؟باید بم ی دیگر دلداری میدادیم؟کم 
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ن درساااااات موشاااااود٬تگران ت ا  هیچ س تا ابد از راز ٬همم چت 

 بزرامان باختک ت واهد شد؟

دیم و تصااااهر ی ااادیگر ت ااا یاااا باااایاااد بااام ن ا  می ردیم و ل  زاااد مت 

 می ردیم کم هرگز ات اقات شو  امش  را تجربم ت رد  ایم؟

 

و ترسااااااااااااااازاااا  تر از ای   را هاااا بود.آتبااادر  بیبااات ت خ تر 

ترسزا  کم تم میموان ایم تراموش  کزیم و تم میموان ایم 

نم.خوب میدان ااااااامم کم ب د از امشااااااا  دیگر  تادید  ا  بگت 

 میموان ایم بم اوتاع سابش برگردیم. هرگز ت

 

م  برسااااا  را کشاااامم بود .اجاز  داد  بود  تا ترس و و شااات 

ن   ماقت اخمیار وجود  را بم  تد و مرا بم بزرگت  دساااااااااات بگت 

 ا  وادار کززد.مثل یک آد  ترساااااااااااااااو آزاد را مجبور کرد  
گ
زتدی

بود  تا ساااااااااازگی ن بار جر  کم با دساااااااااات های خود  مرت   

از روی شاااااااتم هایم بردارد و خود  را پشاااااات او  شااااااد  بود  را 

 شززان کرد  بود . 
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مم وادار  کرد  بود  تا خوبن کم روی دسااااااااااااات های م  رن 

 
گ
بود را .شوند و بم جا   دست های خود  را از خون رتش

 خود 
گ
 مردی کااام خااااشاااااااااااااااب  ٬کزاااد.م  خالو  بر زتااادی

گ
زتااادی

رایه بود  را هم بم  ا  تابودی کشاااااااااااااااااتد  بود .و  اال دیگر 

ان اشا اهاتم باق  تماتد  بود.  ن بم خب  و جتک  برای برگشی 

 

ن کم مبابل در خاتم مموق  شاااااااااد هیچ داممان برا ی ماشااااااااای 

شیاد  شااااااااااااااادن خج م ای بم خرز تدادیم.ش  را بک اخمیار زنر 

ن بودتد اما م  هزوز  اتداخمم و بم دسااااات هایم ت ا  کرد .تمت 

 م ببیزم. هم میموان مم رد خون را روی تک تک اتگشمات

 

وع بم  با وسااااااواس تاخ  هایم را پشاااااات دساااااامم ترو برد  و شر

 کزدن شوسااااااااامم کزد .می واسااااااااامم خوبن کم تبط خود  قادر 

ن کزم.   بم دیدن  بود  را تمت 
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ت اه  در ثاتیم ای مموجم  ر ات دساااااااااااااات هایم شااااااااااااااد.تورا 

ن دساااا  روی دسااات  ش  را بم ساااممم چرخاتد و با گذاشااای 

 . آن بم شوسمم آسو  برساتم هایم اجاز  تداد تا بوشت  از 

 

 آزاد:ایزجوری بم خودت آسو  تزن. 

 

  آه ااامم ش  ااادا   درسااات مثل هموشااام تر  و مزربان بود 

را باال گرتمم و ت اه  کرد .با شاتگشااااااا  پشااااااات دسااااااامم را 

 تواز  کرد و ل  زد کوچش ت ون م داد شو  از آت م بگوند: 

 

مت داخل خوتم.   آزاد:بیا بتک

 

 سید : ر هم کشید  و شر با تردید چزر  د

 

 _می وای جاب  بری؟
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تااا اااس خااامااایاااف  کشاااااااااااااااااایااااااااد و از شااازاااجااار  تااا ااااااااایه باااااااام اکاااراا 

م دید زدن  ادامم داد و در تزایت .برای دقیبم ای باتداخت

ن چشااااااااااااااام ها   روی ماشااااااااااااااای ن کم  یم  با ثابت تگم داشااااااااااااااای 

 آتطرا تر پار  شد  بود جواب داد: 

 

ن برسا  اوتجاست.باید ق ل از ایز  م کیس ببیزا  آزاد:ماشی 

م   . از ایزجا بتک

 

ن برسااااااااااا   بک اخمیار م اااااااااات  ت اه  را دت ا  کرد  و بم ماشاااااااااای 

.ل  هایم را م ای دوبار  آشااااااوب شااااااد خت   ماتد .دلم در ثاتی

د  و ت اهم را بم سااااااااااااااامت دیگری  اااااااااااااار م کم روی ی دیگر ترا

چرخاتد .بم جاب  رساااااااااید  بود  کم دیگر روبرو شااااااااادن با هر 

 لم را بد می رد. نشاتم ای از برسا   ا
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ن رتت تا شیاد  شااااود تورا  دسااااا  کم ساااامت دساااامگت   ماشاااای 

رد و بااااازوی  را گرتمم و مااااات   شااااااااااااااااااد .مم جاااا  ت اااااهم ک

 ابروها   را باال اتداخت.با  دای آرا  گ مم: 

 

 . _تو شیاد  نشو.خود  میموتم بر  داخل

 

ن شرسید:   دوبار  بم  زدیل ت یم زد و مردد و تامطمی 

 

؟  آزاد:مطما ن

 

ن برد  و ب د دسمم  آه مم شی بم نشاتم ی تایید باال و پایی 

زمااابن کاام  ااامال از را باام دسااااااااااااااامگت   گرتمم و در را باااز کرد .تااا 

ن شیاد  شو  با ت ا  تگران  دت الم کرد.   ماشی 
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آزاد:یم دو  بگت  ب دشاااااااااااام ب واب.م  مشاااااااااااا   تو اااااااااااات 

ی ا میاز  ن ساااااااااخت چزد برگرد .ب د  مت   خوتم.اگم بم چت 

 بزم زتگ بزن باشم؟ داش   

 

برای آت ااام خیاااال  را را ااات کزم ل  زاااد  م جاااابن ت ون   

سااااااااااااااا ااار  هااا   باادهم قااد  داد  و ب ااد بک آت اام جوابک باام 

 هایم را سمت در سوا داد  و با دست لرزاتم باز  کرد . 

 

تا زمابن کم وارد خاتم شااااو  و در را پشاااات ش  ببزد  هماتجا 

بازوهایم را ٬. اامم شاادن درا  ااماد و دلواپ اااتم ت اهم کرد.با 

ب ل گرتمم و قد  های بک رمبم را بم سمت پ م های ورودی 

 شو  برد . 

 

قااد  کاام برمیااداشااااااااااااااامم دیواتاام وار تر در سااااااااااااااا زاام  ق  م بااا هر 

می وبید.چم کیساااااااا میموان اااااااات باور کزد کم ب د از ای  همم 
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 کردن یک روز  ار  بم جاب  برساااد کم از قد  
گ
ساااا  تززا زتدی

ن بم خا سم؟گذاشی   تم ی خود  بت 

 

در را کم باز کرد  ب و دوبار  را  ت س کشااااااااااااااایدتم را سااااااااااااااااد 

  الت تزوع اماتم را برند. .م د  ا  دوبار  داغ شد و کرد 

ی ا  با برسااااااااااااااا  ماتزد یک   بم ی  تما   اااااااااااااا زم های درگت 

 تی م از مبابل چشماتم خبور کرد. 

 

دساااااااااامم را م کم بم دهاتم چ اااااااااا اتد  و با اتد  توابن کم در 

اهای بک جاتم باق  ماتد  بود بم سااااااااامت شویس بزداشااااااااا   پ

ت   .قد  هایم کم بم ساا زک روشاوب  رساایدتد دیگر بوشادوند

از آن تموان ااامم تاب بیاور .خم شاااد  و با تما  وجود بم خش 

زدن اتماد .گوب  کم می واساااااااااااااامم با خش زدن تما  ترس ها و 

 . غم هاب  کم در دلم جا خو  کرد  بودتد را باال بیاور 

 

 ۴۳۰#پارت_ 
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ی برای  ن آتبااادر خش زد  و خش زد  کااام دیگر در م اااد  ا  چت 

تمااااتاااد.دسااااااااااااااااات هاااای لرزاتم را بااام دو کرا بااااال آوردن بااااق  

ن ش  ت اهم را بم چزر  ی  سااااااااااا زک چ ااااااااااا اتد  و با باال گرتی 

ی کم در آیزم  ضااااااور داشاااااات  رتگ شرند  و ترسااااااید  ی دخت 

 دوخمم. 

 

ر گرتمم و دسااات هایم را ج و برد  و مشااا   آب 
 
بم  اااورت گ

بودتد.شت  ید .شاتم هایم دوبار  بم لرز  اتماد  ت  دار  پاش

آب را . ااااااااامم و قد  هایم را بم سااااااااامت  ما  کشاااااااااید .ل اس 

هااایم را در آورد  و درون سااااااااااااااا ااد اتااداخمم و ب ااد وارد  مااا  

شااااااااااد .جرنان آب را روی داغ ترن   الت مم   قرار داد  و 

شاااا اااامم و اجاز  داد  تا سااااپس هماتجا ک   ما  زنر دو  ن

 دایعن آب شوسمم را  . وزاتد. 
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لرزی را کاااااام شتاااااااپااااااای وجود  را باااااام  گرمااااااای آب آرا  آرا 

ن برد.بازوهایم را ب ل  ت ااااااااااااااااا   خود  در آورد  بود از بی 

گرتمم و با چ اااا اتدن شوشااااابن ا  بم ش زاتوهایم چشاااام هایم 

 را . ااااااامم و دوبار  در دتیای اتکار شر از ترس و و شااااااامم غرا

 شد . 

 

ت زمید  کم چبدر آتجا نشااااااااااا ااااااااااامم.زمان برایم م زا   را از 

بود.بم خود  کم آمد  دیگر از شااااااااااااادت گرمای دسااااااااااااات داد  

آب و ب ااااااااری کااااااام تماااااااا  تضااااااااااااااااااااااای  ماااااااا  را شر کرد  بود 

تمیموان اامم ت س ب شاام.دساامم را بم سااا    باال برد  و شاات  

آب را . ااااااااامم و ب د بم هر ز م   کم بود از جا ب زد شاااااااااد  و 

   های س مم را بم سمت خروسک  ما  سوا داد . قد

 

ون زد .تضااای خاتم آتبدر  ولم ا  را شوشااید  و از   ما  بت 

ن بود کم     جرات تداشااااااااااااامم ذر  ای گردتم را  برایم سااااااااااااازگی 
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بچرخاااااتم و باااام اکراا ت ااااا  کزم.تمااااا  چراغ هااااا را خااااامو  

کرد  و ب د م مبیما بم سمت اتاقم قد  برداشمم تا مجبور 

بوشت  از آن با سزگی ن خاتم ای کم چزد ساخت شو   ت اشم

 ت و شزجم تر  کزم. شاهد یک جزایت بود دس

 

ل اس هایم را با بک  ایل هرچم تما  تر شوشاااااااااااااااید  و موهای 

خو ااااااااااااااام را در  ولاااام شیچیااااد .توابن برای خشااااااااااااااااااک کردن و 

ساشوار کشیدن موهایم تداشمم.خ مم و داغان روی ت ت 

هااا ترو برد .ش  باام شاااااااااااااااکاال اتماااد  و  اااااااااااااااورتم را در بااال  

تمزد.   مرگ اری درد داشت و چشم هایم سیایه مت 

 

 ااااورتم را از بال  ها گرتمم و ایا ار ت اهم را بم دساااات هایم 

د   ن دوخمم.شدیدتر از هموشم می رزندتد.    شدیدتر از ست 

ا بم کرز قابل توجیه آرا  شاااااد  بودتد.و م   ساااااا  شو .اخت 

 ا  بود .اما  اال شک چبدر بابت ای  آرا  شدنشان خوش

 . داشمم کم دیگر هرگز بمواتزد رتگ آرام  را ببیازد 
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خ اااااامم تر و بک  ا  تر از آبن بود  کم بمواتم بوشاااااات  از آن با 

اتکار آزاردهزد  ا  دساااااات و شزجم تر  کزم.پ   هایم را روی 

ی دیگر گذاشااااااااااااااامم و تال  کرد  تا ذهزم را از تما  ت رهایم 

 داشاااااااااامم.خوابک کم آرزو خایل کزم.تیاز بم یک خو 
اب کوالبن

 می رد  ای  بار تا ابد کو  ب شد... 

 

                                    *** 

 

با  اااااادای ترناد ب زدی کم از  زجر  ا  آزاد شااااااد ت س ت س 

زتان از خواب شرند .در ایل کم از شاااااااااااادت ترس و و شااااااااااات 

ن شد  و ت ا  و شت  دیواتم وار می رزند  روی ت ت تیم خت 

 زد  و هراساتم را بم اکراا اتاا چرخاتد . 

 

وس ل صم ی بم قمل رسااااااااااااتدن باز هم  ابوس دید  بود . اب

ن  برساااااا      برای ل صم ای را مم تمیگذاشااااات.ای  چزدمی 
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باری بود کم از ش ش  با دیدن ای   ابوس ت راری از خواب 

ند .   میتر

 

د  دساااااامم را بم شوشااااااابن خوس از  ن هماتطور کم ت س ت س مت 

قم کشید .دهاتم خشک بود و ا ونم خشک تر.بم س    خر 

ن پاهای    رسااااااااااااااااتد  و با ب زد شااااااااااااااادن از روی کرخمم را بم زمی 

ت اات م ااااااااااااااات  خروسک اتاااا را در شو  گرتمم تااا خود  را باام 

خاتم برساتم.  ن  آشتر

 

خاتم در سااااااااا وت و تارنش غرا شاااااااااد  بود.با هر قد  کم بم 

خاتم تزدیک تر موشاااد  ترس و و شااات بوشااات   ن بم جاتم  آشاااتر

ن در خاتم ی خود  هم    اتماد.دیگر     از قد  برداشااااااااااااااای 

 اشمم. واهمم د

 

خاتم رسیدتد برای ل صم  ن پاهایم کم شاتجا  بم ورودی آشتر

ای ت  اااال کرد  شو  از آت اااام ت س لرزابن ب شااااااااااااااام و ج وتر 
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برو .خمدا چراغ ها را روشااا  ت رد  تا م ادا ت اهم بم سااامت 

چا  ا  اااماد  و لیوان آبک از و سااااوی دیگری بی مد.مبابل ی 

اااااد ک  شر کرد  و ب د  رن ااااااتم بم توشااااایدن   مشااااا و  آ.را

 شد . 

 

هزوز آب درسااات و   اااابک ا ونم را تر ت رد  بود کم  ااادای 

ب زد و مزی ک کم از پشااااااااااات ش گو  هایم را شر کرد  ااااااااااادای 

جی م را بم هوا برد.ترسید  و و شت زد  ش چرخاتد  و بم 

خاااتاام کاام  اااال  خباا  ت ااا  کرد .بااا دیاادن ن شزجر  ی باااز آشاااااااااااااااتر

ق  م دوبااااار   ب اااااکر جرنااااان باااااد در  ااااا  تکااااان خوردن بود 

وع بم تویدن کرد.ترامو  کرد  بود  شزجر  را ببزد .   شر

 

لیوان را روی  اتت  گذاشاااامم و بم ساااامت شزجر  قد  برداشاااامم 

ن ت ا   تا ببزدم .تما  تالشاااااااااااام را بم  ار گرتمم بود  تا بم پایی 

سااااااااااااااایااااد ن بی مااااد و دوبااااار  بااااا ت زم.میت    از ایز اااام ت اااااهم پااااایی 

 ج ااااااااااااااادی کم روی پارکت ها 
گ
ن را رتش  کم زمی 

اتماد  و خوبن

شو .     مواجم  کرد 
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دساااات هایم را ج و برد  تا شزجر  را ببزد .ت اهم برای ل صم 

ای بم  یاط تارنک و ساااااوت و کور خاتم اتماد.باد بک ر ماتم 

ا تکااااان   وزنااااد و شااااااااااااااااااااخاااام  هااااای درخمااااان داخاااال  یاااااط ر 

میداد.چشااااااااااااام هایم در میان تارنش روی تبطم ای در اتمزای 

ط ثابت ماتدتد.چزر  ا  بک اخمیار در هم کشااااید  شااااد و  یا

چشااام هایم تزگ تر شااادتد.ت  ااام در سااا زم   س شاااد زمابن 

کم مموجم شد  اشا ا  تدید  ا .آتجا در اتمزای  یاط و در 

 د. میان ش ویعن درخمان ات ار کم یک مرد ا  ماد  بو 

 

 ۴۳۱#پارت_ 

 

 

م و شااااااات زد  دسااااااات هایم را بم دهاتم چ ااااااا اتد  و قد  ب

خب  برداشااااامم.باد دوبار  خود  را از ورای شزجر  بم داخل 
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خاتم رساااااااتد و شرد  ها را تکان داد.آتبدر ترسااااااید  بود   ن آشااااااتر

 کم     قدرت ت س کشیدن تداشمم. 

 

بم سااااااا    و با هزار ترس و لرز دسااااااات هایم را از دهاتم جدا 

گم شرد  ها را کزار ت٬کرد  و با دراز کردنشاااان بم سااامت شزجر 

ت اهم دوبار  بم همان تبطم در اتمزای  یاط گر  داشااااااااااااااامم. 

ی کم وجود داشاااااااااااااااات  ن خورد.دیگر کیسااااااااااااااا آتجا تبود.تززا چت 

سایم ی درخمابن بود کم شبح وار ی دیگر را در آغو  گرتمم 

بودتاااااااد.خیاااااااا  کرد  بود  کااااااام کیسااااااااااااااا در  یااااااااط  ضاااااااااااااااور 

وع بم دارد.تم ام  خیا  بود.ذهزم آتبدر ترساااید  بود کم شر

ن توهمات وهم ن کرد  بود.  ساخی   اتگت 

 

ن شرد  ها قد  های شاساایمم  تورا شزجر  را . ااامم و با اتداخی 

ون کشاااید .ترساااید  بود .دیگر در خاتم  خاتم بت  ن ا  را از آشاااتر

ا  اااااس امزیت تداشاااامم.تززاب  جوری م ارص  ا  کرد  بود 

 ل
گ
  صم ای اماتم تمیداد. کم ا  اس خ ش
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ن چراغ های ساااااااال  را روشااااااا  کرد  و م ااااااامبیما بم  سااااااامت مت 

ت    قد  برداشااااااااااااااامم تا بم تززا کیسااااااااااااااا کم ای  روزها بم ق  م 

ا  ااااااااااااااااس امزیت میداد زتگ بزتم.ت    را برداشااااااااااااااامم و تورا 

شااااااااااااااامار  ای کم دیگر م کم ی ذهزم شاااااااااااااااد  بود را وارد کرد  

دار  و اتمصار ب شاااام تا  شو  از آت م ت    را کزار گوشاااام تگم

  دای دلمر  کززد  ا  در گوشم بویچد. 

 

بم ای کو  کشاااااااااااااید تا اتمصار  بم پایان برساااااااااااااد. ااااااااااااادای دقی

خ ااااااااااااااامام و خواب آلود  کام در گوشااااااااااااااام شیچید تااز  بم یاد 

آورد  کم چم زمان تامزاسااااا ک را برای زتگ زدن اتم اب کرد  

 ا .گوشم ی ل م را گوند  و با  دای آرا  گ مم: 

 

 د... زا_آ

 

  دا   تورا دلواپس و تگران شد. 
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؟سر شد ؟خ ؟آزاد:خزان توب   وبک

 

هماتجا روی دسمم ی م ل نش مم و همرا  با کشیدن ت س 

 سزگی ن جواب داد : 

 

ساااااااااام. س می زم دار  دیووتم موشاااااااااام.ات ار همم  _خییل میت 

 جای خوتم برسا  رو میبیزم. 

 

ساا وت  ات ار کم خواب از ش  شرند  باشااد برای ل صم ای

ن شرسید:   کرد و ب د با ل  ن تامطمی 

 

 اوتجا شوشت؟آزاد:می وای بیا  
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 را دلم را باام زبااان آورد  بود.بک آت اام     برای ثاااتیاام ای 

ت  ل کزم یا تیازی بم ت ر کردن داشااااااااااامم باشاااااااااااام تورا پاساااااااااااخ 

 داد : 

 

 _آر  لط ا.بیا.خییل بم بودتت تیاز دار . 

 

ن ایز ااااام در جوابم "بااااااشااااااااااااااااااام" ی آرا  گ ااااات و پس  از گ ی 

ساااااااااااااااااتاد  دوباار  باا  باام تماااس پااایااان داد و مرا  خود  را زود مت 

ساااااااااااااا وت مرگ اری کم خاتم را بم اسااااااااااااااارت کشااااااااااااااید  بود تززا 

 گذاشت. 

 

دن ش اتگشااااااااات  اااااااار ن گذاشااااااااامم و با ترا ت    را مجددا روی مت 

هایم روی شبیبم های دردتاکم تال  کرد  تا اتدی از شدرد 

میم تمیگرتت کم دساات از شاادید  بکاهم.اگر ای  شدرد ت اا

 
گ
 بم شاغم   آمد. ش  بردارد بدون شک بم زودی دیواتش

 

 .  2644



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

 ۴۳۲#پارت_ 

 

 

 مت  از شزج دقیبم ی ب د آی ون بم  اااااااادا در آمد و  اااااااادای 

زتگ  تضااای ساااکت و خامو  خاتم را شر کرد.بک م طیل از 

روی دسااااااااااامم ی م ل برخاسااااااااااامم و با قد  هاب  شاسااااااااااایمم بم 

 ر را باز کزم. سمت آی ون دوند  تا د

 

تب   ت اهم کم بم ت اااااااااااااونر آزاد کم روی  ااااااااااااا  م ی آی ون

. مم بود گر  خورد غیم کم در دلم بود بزرگ تر شد.    از 

پشااااااات آی ون هم میموان ااااااامم ا  ااااااااس کزم کم تا چم اتداز  

 خ مم و  التم بود. 

 

د  و  آیه کشید  و با ج و بردن دسمم د مم ی آی ون را ترر

سااااااامت در ساااااااال  ساااااااوا داد  تا در را ساااااااپس قد  هایم را بم 

ر کم رسید  او هم دیگر پ م ها برا   باز کزم.بم آسماتم ی د
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را پشت ش گذاشمم بود و مبابل ورودی ا  ماد  بود. ورتم 

را کم دید چزر  ا  در ثاتیم ای در هم کشاااااااااااااید  شاااااااااااااد.قد  

 ج و گذاشت و دلواپ اتم شرسید: 

 

؟  آزاد:خوبک

 

ن یک قد  ب زد بک آت م جوابک بم سوال  بد بم  هم با برداشی 

ن میاتم ٬ساااامت ج و ان را پشاااات ش گذاشاااامم تا اااا م ی تاچت 

دسااااات هایم را م کم دور گردن    بم کرد .چشااااام هایم را 

. ااااااااامم و با چ ااااااااا اتدن ل  هایم بم ششااااااااااتم ا  با  اااااااادای 

 ت یفن تجوا کرد : 

 

 _خوب تو مم. 
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ثاتیم ای کو  کشاااااااید تا دساااااااات ها   دور تزم بویچزد و مرا 

م آغوشااا  ب شاااارتد.آه اامم موهای شریشااااتم را تواز  کرد ب

 شم تجوا کرد: نر گو و ز 

 

؟  ب وابک
 آزاد:تمون   

 

  بم ی دسااااااااااااااات هایم را از دور گردن  باز کرد  و قد  بم 

خب  برداشاااااااااااااامم. التم و آشااااااااااااااا مم  اااااااااااااااورتم را لمس کرد  و 

هماااتطور کاام اتگشاااااااااااااااات هااایم را میااان موهااایم ش میااداد  تااا 

 م ی دیگر مم  شان کزم جواب داد : جاب  پشت گردتم ب

 

میبزد  مدا   ابوس میبیزم.وق   بیدار  _تا چشااااااااااااااام ها  رو 

هم وهم و خیا  دساااااااااات از ش  برتمیدارن. س می زم دار  

 دیووتم موشم
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قد  بم داخل خاتم گذاشاات و در را پشاات ش  . اات.یش 

از دساااااااات ها  را پشاااااااات  مر  قرار داد و همزمان با هدایت 

 ت اتاقم گ ت: کردتم بم سم

 

ی قرمز شااااااااادن و آزاد:رتگ بم چزر  تداری.چشااااااااامات بدجور 

 .  گود اتمادن.باید ب وابک

 

ن  م اااال    بااام زباااان بیااااور  باااا دت اااا  کردن  بک آت ااام کوچ ت 

قد  ها   بم سااامت اتاقم بم را  اتماد .بم اتاا کم رسااایدیم 

مرا بم سااامت ت ت خوابم هدایت کرد و مزمصر ماتد تا روی 

شم.بال  زنر ش  را مرت  کرد و با باال کشیدن ت ت دراز ب 

خود  هم ل م ی ت ت نشاا اات و ت اه  را ٬شمو روی بدتم

 بم  ورتم دوخت. 

 

 .م  همیزجا کزارتم. آزاد:دیگم ب واب
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با  ااااااااااااااادای آرا  گ ت و م  بک اخمیار دسااااااااااااااات ج و برد  تا 

دساااات ها   را بگت  .ل  زد کوچش زد و دساااات لرزاتم را در 

آه اااااااااااااامم بم ل  ها   چ اااااااااااااا اتد.بک هوا دسااااااااااااااا  گرتت و 

 شرسید : 

 

 ممز ری مگم تم؟ _از 

 

 مردد ت اهم کرد و ابروها   را شرسشگراتم باال اتداخت. 

 

؟  آزاد:چرا ایزجوری ت ر می  ن

 

ت اااهم را باام تبطاام ی ات ااااااااااااااااا  دساااااااااااااااات هااایمااان دوخمم و باا 

  دای غمگی ن جواب داد : 
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 هردومون رو خراب کرد .مجبورت کرد 
گ
توی  _م  زتاااااادی

.یم آد  رو کشاااااااامم و مجبو  نک .یساااااااار کرد  کم   رت ماقمم شر

 ...  برای تجات دادن م  شززابن

 

ب و را  ا ونم را دوباااااار  . اااااااااااااااااااات و جم ااااام ا  تیمااااام تماااااا  

ماتد.    آتبدری جرات و ج ااااااااااااااارت تداشاااااااااااااامم کم ب واهم 

ات اقاب  کم امش  پشت ش گذاشمم بودیم را دوبار  بم زبان 

 بیاور . 

 

؟  آزاد:پشیموبن

 

تزدیک تر کرد.با ال  تاخودآ ا  ابروهایم را بم ی دیگر و سااااااااااااااا

تردیااد ت اااه  کرد  و او ایا ااار ساااااااااااااااوال  را  اااماال تر باام زبااان 

 آورد. 

 

 آزاد:پشیموبن از ایز م بم پ وس زتگ تزدیم؟
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بم ت ر ترو رتمم.پشیمان بود ؟پشیمان بود  از ایز م خود  

مثل را ت ااااااااااااااا یم پ وس ت رد  بود ؟پشااااااااااااااایمان بود  از ایز م 

بود ؟پشااااااااااایمان بود  از هموشااااااااااام ترار را بر قرار ترجیح داد  

ایز م ترس ها و  ماقت هایم را تا دت  شززابن یک ج ااااااااااااااااد 

 شو  برد  بود ؟

 

تمیدان ااامم.جواب هیا یک از ساااوا  هایم را تمیدان ااامم.تم 

میموان ااااامم بگونم کم پشااااایماتم و تم میموان ااااامم بگونم کم از 

د  میان برزسن کم از هر  ماقمم را ن ه ااااااااااااااامم.گت  کرد  بو 

تابودی روح و رواتم بم ساااااممم هجو    سااااامت و ساااااو برای 

 آورد. 

 

  ورتم را میان دست هایم شززان کرد  و خاجزاتم تالید : 

 

 _تمیدوتم آزاد.تمیدوتم.م ز  ق ل کرد . 
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برای ل صم ای سااااااااااااااا وت کرد و ب د ت س خمیف  کشاااااااااااااااید و 

 دس   بم بازونم کشید و گ ت: 

 

 . م بز  ت ر ت  آزاد:باشم.دیگ

 

رتم برداشاااااااااامم و با ابروهاب  گر  دساااااااااات هایم را از روی  ااااااااااو 

 شد  ت اه  کرد . 

 

_چااطاور باازا  تاا اار تاا اازام آزاد؟چاطاور ماایاماوتام بازا  تا ار 

؟تو میموبن ات اق  کم امش   ت زم؟تو میموبن بز  ت ر ت  ن

؟ ی؟میموبن  اتماد رو تادید  بگت 

 

د آه اااااااام م شی بم بک آت م ت ا  خت   ا  را از چشااااااااماتم بگت 

 ادقاتم جواب داد: نشاتم ی م ال ت تکان داد و   
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آزاد:تمیموتم.ویل مگااام چاااار  ی دیگااام ای هم دارنم؟میموتیم 

زمان رو بم خب  برگردوتیم و ات اا ها رو جور دیگم ای رقم 

 بزتیم؟

 

 ۴۳۳#پارت_ 

 

 

جوا.  را با سااااااااااااا وب  ت خ داد .سااااااااااااا وتم را کم دید ل  زدی 

  داب  آرا  تر ادامم داد: ت خ تر ت ون م داد و با 

 

آزاد:زمااان باام خبااا  برتمیگرد  خزان.ات اااق  کاام اتمااااد  دیگاام 

ن رو تمو  کزیم.میموتیم  ن االن هماااام چت  اتماااااد .میموتیم همی 

پاااشااااااااااااااایم برنم شو  پ وس و بگیم کاام یاام آد  رو تااخواساااااااااااااااماام 

اا می زیم  کشاااااااااااااااایم و شززابن دتا  کردیم.بم جرممون اخت 

ن  وکبرای اث ااات بک گزااایه تو  یاال هااا تال  می زیم و از بزت 
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نم مجااااازاتمون رو قبو  می زیم و ب ااااد  برای ٬ مااااک میگت 

یک خمر خودمون رو از شر ای  ترس و خذاب وجدان ل ز   

خال  می زیم.یا میموتیم هم برای باق  خمرمون خ م خون 

 کزیم و جوری رتمااااار کزیم کاااام 
گ
نم و بااااا ترس و لرز زتاااادی بگت 

کم تو   رگز ات اا تی مادن.مزم ایزمات ار ات اقات امشاااااااااااااااا  ه

 .  کدو  را  رو اتم اب می  ن

 

باااام اتمزااااای جم اااام ا  کاااام رسااااااااااااااایااااد یااااک تااااای ابروهااااا   را 

شرساااشاااگراتم باال اتداخت و اتمصار کشاااید تا جواب و ت ااامیم 

مرا .شااااااااااااااازود.بااااااایااااااد جوا.  را میاااااااداد .بااااااایااااااد ت ااااااااااااااامیمم را 

میگرتمم.بااایااد میااان مجااازات شاااااااااااااااادن باام خزوان یااک قاااتاال و 

 را اتم ااااااب وجااااادان کشااااااااااااااایااااادن برای یاااااک خمر یشخاااااذاب 

 می رد . 

 

دساااااااااااااااات هااایم را روی شاااااااااااااااکمم مشاااااااااااااااات کرد  و باام ت ر ترو 

اا بااااام جرمم را اتم ااااااب  رتمم.باااااایاااااد چکاااااار می رد ؟اگر اخت 
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تمم و خود  را بااااام خزوان ٬می رد  اگر بااااام ادار  ی پ وس مت 

 یک قاتل م رقن می رد  چم ات اق    اتماد؟

 

ی کم شاااااااااااااااوهرخواهر  ر همم م  را بم خزوان د مل ا بم قخت 

ار موشااااااااد و  ن رساااااااااتد    شاااااااازاخمزد.تییل تا آخر خمر از م  بت 

.    اگر مداری کم خ یم برسا  داشمم هرگز مرا تیم ب شید 

را هم رو می رد  باااااااااز هم  بیباااااااات قاااااااااتاااااااال بودتم ت یت  

 آزاد تااااابود موشااااااااااااااااااد. رتااام و شااااااااااااااازرت  تاااابود 
گ
تمی رد.زتاااادی

 ماااک کرد  بود مجاااازات  موشااااااااااااااااااد.بااام خااااکر ایز ااام بااام م   

ن  را از دساااااااااااااااات میداد.هردو ت رمان همم می رد تد.همم چت 

مان را از دساااااااااااات میدادیم.و شتوشاااااااااااات شااااااااااااو  کم برای  ن چت 

د  سااااااااااااااااااااااا  از آن ترار کرد  بود  شاتجاااااااا  دامزم را  ن سااااااااااااااات 

 میگرتت... 

 

دوبار  ت اه  کرد .هزوز هم سااااااکت نشااااا ااااامم بود و مزمصر 

کشااااااااااااااایااد  و باام شز و   بود تااا جواب مرا .شااااااااااااااازود.ت س خمیف  

را ت تر بمواتم ت اه  کزم.برای چزد ل صم در  چرخید  تا 
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ساااااا وت بم چشاااااام ها   خت   ماتد  و ب د با  اااااادای آرا  

 گ مم: 

 

؟  _موشم کزار  ب وابک

 

مم ج  ت اهم کرد.از ت اه   امال مشاااااا   بود کم اتمصار 

ن درخواسااااا   را تیم کشاااااید.شااااااید بوشااااات  مزمصر  شاااااایدن چزی 

ا  هاااب  کاام مباااباال اتم اااب تزاااب  ا  از میااان ر  بود تااا ب زمااد 

 پاهایم قرار داد  بود چم خواهد بود. 

 

آه اامم خود  را روی ت ت خب  تر کشااید  تا اتدی برا   

جااااا باااااز کزم.ارصار  را کاااام دیااااد ت     بوشااااااااااااااات  از آن کو  

ت شاااااااااااااااید.ل  زد کوچش زد و ب د بدن  را  امال روی ت ت 

ا روی بال  گذاشت و سپس آورد و کزار  دراز کشید.ش  ر 

 بمواتااااااد باااااام چشااااااااااااااام هااااااایم خت   باااااام 
شز و چرخیااااااد تااااااا را ت 
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شاااااااود.دساااااااا  را میان دسااااااات های تاآرامم گرتمم و خجالت 

 زد  گ مم: 

 

سم.   _دیگم از تززا خوابیدن توی ای  خوتم میت 

 

شاتگشاااااااات های دسااااااااات آزاد  را تواز  وار روی  اااااااااورتم 

 کشید و پاسخ داد: 

 

؟ آزاد:می وای یم مدت از   ایزجا دور باشر

 

  هایم را کج کرد  و در همان  الت خوابید  گوشااااااااااااااام ی ل

 شاتم ای باال اتداخمم. 

 

 اگم ب وا  هم جاب  رو تدار  کم بر .    تمیموتم بر  
   _

تا آشاااااااا مگیم رو ٬خوتم ی تراز.تا چشاااااااام  بم  ااااااااورتم بی مم
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وع  ببیزم می زمم کم یم  اساااااااااام ای زنر تیم  اساااااااااام ساااااااااات و شر

ای  تو اااااااااامی زم بم ساااااااااااوا مم کم بموتم   جواب کردتم.تو شر

 سوا  و جواب شایدن رو ت مل کزم. 

 

ل صم ای کوتا  ساااا وت کرد  و سااااپس آیه کشااااید  و ادامم 

 داد : 

 

_شااااااااااااااااااااااایااااااااد بار  هاماااااااال.امااااااااا ماگاااااااام چازااااااااد روز مایااماوتم هماااااااال 

؟باز  باید برگرد  خوتم.   بموتم؟باالخر  آخر  کم سر

 

اخاااااااااام کااااااااااوچااااااااااش ماااااااااایااااااااااان ابااااااااااروهااااااااااای ماااااااااارداتاااااااااام ا  گاااااااااار  

چاتم ا  ثابت تگم .شاتگشااااااااااااات شااااااااااااا اااااااااااااا  را روی ختاتدا

 داشت و گ ت: 

 

آزاد:یاااام گونزاااام ی خییل تزدیااااک تر هم وجود دار  کاااام ات ااااار 

  امال تراموش  کردی. 
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مردد ت ااااااه  کرد  و چشااااااااااااااام هاااااایم را تزاااااگ تر کرد .ت اااااا  

شرساااااااشاااااااگر  را کم دید ل  زد م و و کوچش زد و در ادامم ی 

 جم م ا  گ ت: 

 

 م  خزان. آزاد:بیا خوتم ی 

 

ای مات و مبزوت شاااااد.تاباوراتم پ   هایم را  ت اهم در ثاتیم

 باز و . مم کرد  و تجوا کرد : 

 

 _بیا  خوتم ی تو؟

 

ن برد و باا ل  ن شر از  ش  را بام نشاااااااااااااااااتام ی تااییاد بااال و پاایی 

 اکمیزان جواب داد: 
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آزاد:آر .چم اشااکایل دار ؟هم تو یم مدت از ایزجا دور مویساار 

.تمیموتم بااااا ای  زااااار  باااااشر خیااااالم را اااات تر هم م  وق   ک

  ا  و وتع داغون اجاز  بد  تززا بموبن خزان. 

 

 با تردید گوشم ی ل م را بم دتدان گرتمم و شی تکان داد . 

 

 _تموشم آزاد.اگم ببیم ب زم  خییل بد موشم. 

 

 با همان ل   جدی و شر از اکمیزان  جواب داد: 

 

ی گ ت م  جوا.  رو  ن ایط _اگم کیس چت  مید .توی ای  شر

ی کااااااام برا  مزمااااااام ایزااااااام کااااااام ببیااااااام چااااااام ت ری  ن آخرن  چت 

.می وا  کزاااااار خود  بااااااشر خزان.اگااااام تززاااااات باااااذار   ن می ین

 خیالم را ت تو ت. 
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ن بم چشاااااااام ها   خت   شااااااااد .دروغ  آیه کشااااااااید  و تامطمی 

خود  هم دلم تمی واسااااااااااااااااااات بوشااااااااااااااات  از آن در خاااااتاااام ٬چرا

خاتم ای ا دور باشااااااااام.و بماتم.تیاز داشااااااااامم برای مدب  از ایزج

کم آزاد در   ضااااااااااااور داشاااااااااااات میموان اااااااااااات برایم ام  ترن  

 تبطم ی جزان باشد. 

 

 ۴۳۴#پارت_ 

 

 

 

ساااااااااااااااید .از ایز م تراز با ختک شاااااااااااااااود
از ایز م هم اتم ٬اما میت 

شااااااااااااااااادتمااان باام گو  پاادر  برساااااااااااااااااد.از ایز اام باااز هم رگ مرد 

ساااالری مردهای خاتواد  ا  ب زد شااود و آتشاا  دام  م  را 

سید . بگت    د میت 
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م  یاد گرتمم ٬تم ایز م  را ها شااااااااااااااان برایم مزم باشااااااااااااااد تم

 ا  ت ااااااااااااااامیم بگت  .تبط در  ا  
گ
بود  کام خود  برای زتادی

ایط تا بم ساااااااااااااااامابن داشااااااااااااااامم کم توابن برای   اض  آتبدر شر

 شایدن  را های  د م  یک غاز برایم باق  تماتد  بود. 

 

 .پاادر  هزوز همواق یاات اگر چاام ت خ بود امااا قاااباال اتکااار تبود 

 م  تگم داشااامم بود 
گ
.اگر از دور سااازگی ن ت اه  را روی زتدی

ون  رتااااااااایت داد  بود کم در ساااااااا  و سااااااااا   م از خاتم ا  بت 

اگر تما  ای  ٬اگر با م ااااااامبل شااااااادتم م ال    ت رد  بود٬بزتم

ساااااااااااا  ها برای برگرداتدتم بم خاتم ی خود  ارصاری ت رد  

 بود تززا یک دلیل داشت. 

 

  آساااااااااااااااود  بود از ایز م دخت   بم خیال   بود کمآن هم ای

اتدازی ش  مم و داغان شد  است کم ت واهد با هیا ا د 

و الزاش ارت اط داشااااااااااااااامم باشاااااااااااااااد.خیال  را ت بود از ایز م 

تما  ای  سااااااااا  ها با هیا مردی بم جز تراز  اااااااامییم نشااااااااد  
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بود  و هموشاااااااااااام خود  را میان دیوارهای ب زد اکراتم   س 

 کرد  بود . 

 

 م  دور ماتد  بود بزم  خان بزا
گ
ور اگرچم در ظاهر از زتدی

اماااااا  بیبااااات ای  بود کااااام هزوز هم ساااااااااااااااااااایااااام ا  روی ش  

سااااااااااااااازگی ن می رد.هزوز هم همااااان مردی بود کاااام مزمصر بود 

دخت   دسااات از پا خطا کزد و یا بم قو  خود  آبروی  را 

ن ساااااااااااا ت و ساااااااااااا ا   برنزد تا بمواتد دوبار  در ساااااااااااا و  قواتی 

 ا  کزد. زتدابن 

 

ن داشااااااااامم کم او بود کم با  تییل را هم او بدب ت کرد  بود.یبی 

ن ساااااا ت و ساااااا ا  تییل را مجبور بم ازدواز زودهز ا   قواتی 

 با مردی کرد  بود کم تبط چزد ما  موشزاخا . 

 

برسا  هم برای ٬تییل هم برسا  را دوست داشت٬باشد قبو 

ا تییل پا ایز م بمواتد بم م  تزدیک تر باشااااااااااااااااد برای ازدواز ب
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اما خبل بزم  خان با آن همم دبدبم و ٬گذاشااااااااااااااامم بود  شو 

ک   ام کجااا رتماام بود؟چرا باام تییل تگ مام بود دخت   تو هزوز 

تززا چزد ما  اسااااااااااااااات کم ای  مرد را موشااااااااااااااازاش و هزوز برای 

ازدواجمان زود اساااااات؟چرا ماتع تییل نشااااااد  بود؟چرا ساااااا  و 

ز بن کم مو را اساااااااااااااااا   م تییل را در تصر تگرتمم بود؟بزم  خا

ون می شااااااااااااید چرا اتدی بوشاااااااااااات  درمورد برسااااااااااااا   ماساااااااااااات بت 

 ت بیش ت رد  بود؟

 

تبط تااااااااا تزمیااااااااد  بود کاااااااام دخت   یااااااااک مرد را خااااااااارز از 

ت  باد کرد   چزارچوب و خرا ازدواز دوساااااات دارد رگ غت 

بود و  کم داد  بود کاااام اال و بال بااااایااااد هرچاااام زودتر ازدواز 

اوردتااد.تااا م ااادا زاااور  را دربیااکززااد.تااا م ااادا برای خاااتاادان ب

اااااااااااااا تااام ر  رتاات و  مرد  بگونزااد دخت  بزم  خااان بااا یااک پرا

آمد دارد.تا م ادا آبروی با ارز  چزدی  و چزد سااااااااااااااااالم ا  

 برنزد. 
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و تایجم ی دام  زدن بم تما  ای  خباید شوچ و . مم ای  بود 

کم امشاااااااااااااااا  بم ایزجا رساااااااااااااااید  بودیم.تییل با مردی کم او را 

م دساااااااااااات آوردن م  بم او و رصتا برای بدوساااااااااااات تداشاااااااااااات 

تزدیک شااااااااااد  بود ازدواز کرد  بود و م ز ا مش شااااااااااوهر  را 

ن باری بود کم بزم  خان بزاور پدر ٬کشاااااااامم بود .و ای  دومی 

 م  و روح و رواتم را تابود می رد. ٬خود 
گ
 زتدی

 

 آزاد:خزان؟چرا یزو ساکت شدی؟

 

دست  شایدن  دا   از آن تا  م ی تزدیک وادار  کرد تا 

ن با اتکار تاخوشایزد  بردار  و توجزم را دوبار  از   زجا ر رتی 

باااام او کاااام کزجکاااااواتاااام باااام م  چشااااااااااااااام دوخماااام بود باااادهم.در 

جوا.  ل  زاااد کوچاااک و بک روس زد  و باااا  ااااااااااااااااادای آرا  

 گ مم: 

 

نم.االن خییل خ مم  .   _بیا تردا درمورد  ت میم بگت 
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تر داد و  جواب ل  زااااااد  را بااااااا ل  زاااااادی مزربااااااان تر و گر 

 آه مم گوتم ا  را تواز  کرد شو  از آت م بگوند: 

 

 هرجور تو ب وای.دیگم ب واب. ٬آزاد:باشم

 

بک آت ام م اال    باا  رت  ب زم چشااااااااااااااام هاایم را . ااااااااااااااامم و 

خود  را ساااامت آغوشاااا  کشااااید .بازوها   زودتر از آتچم 

کم اتمصار  را   کشاااااااید  دور بدتم   بم شااااااادتد.ش  را بم 

داد  تا رنمم تپ  های آرا    و اجاز  سااااااااااااااا زم ا  چ ااااااااااااااا اتد

تد.    ت س های تامزصم مرا بم دست بگت 
 ق    کزت 

 

می واساااااااااامم ب وابم.یک خواب کوالبن و آرا .بم امید ایز م 

ایا ار آغو  ام  او تما   ابوس هایم را تراری دهد. ابوس 

د  سااااا  تما  مرا را ت تگذاشاااامم بودتد و  ن هاب  کم برای ساااات 

 شوتد... د سیا  تر قرار بو ٬از امش 
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                                      *** 

 

زمابن کم از خواب بیدار شدیم دیگر تیازی بم ٬ بح روز ب د

دوبااااار  ت ر کردن درمورد شوشاااااااااااااااززاااااد هم اااااتاااام شااااااااااااااااااادتمااااان 

تداشااااااامم.در واقع م  همان د شااااااا  ت ااااااامیم خود  را گرتمم 

 کزم. 
گ
 بود .با تما  وجود می واسمم کم با او زتدی

 

مم کم یک ت ر کزار  باشااااااااااااااااد و  واسااااااااااااااا  بم م  تیاز داشااااااااااااااا

باشااااااااااااد.تیاز داشاااااااااااامم کم در یک خاتم ی ام  ت س ب شااااااااااام و 

مماس اتم خاتم ی خود  دیگر آن ا  اس امزیت را بم ق  م 

ترار را تززا را  چار  ا  ٬تمیداد.بزابرای  درسااااااات مثل هموشاااااام

 دید  بود . 
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ااااا خوردیم ززاد آزاد بم شوشاااااا٬ب د از آت م  اااااا  اتم ای م مصا

وع بم جمع کردن ت دادی از ل اس ها و وسایل مورد تیاز   شر

کرد .تما   واسم را جمع کرد  بود  تا هر آتچم کم ا مما  

 میداد  بم آن تیاز شیدا کزم را بردار  و در چمداتم بچپاتم. 

 

 ۴۳۵#پارت_ 

 

باااا وجود آت ااام خااااتااام هاااایماااان  مت  از یاااک دقیبااام باااا ی ااادیگر 

ی تیاز داشمم میموان مم  موقع کم بمتا  م داشازد و هر  ن چت 

باام خاااتاام ش بزتم امااا دلم تمی واساااااااااااااااات برای ماادب  دیگر بام 

خاتم برگرد .تیاز داشااااااااامم تا برای یک مدت کوتا  و یا شااااااااااید 

کوالبن از ایزجا دور باشاام.الاقل تا زمابن کم ترس هایم اتدی 

  مرتگ تر شوتد. 
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را چمدان ها   ارمان با جمع کردن وساااایل کم تما  شاااد هردو 

برداشااایم و ب د از خامو  کردن چراغ ها و ق ل کردن درها 

ون زدیم.   و شزجر  ها از خاتم بت 

 

ن بم سااااااامت خاتم ی آزاد با یش از هم اااااااایم ها ٬در م ااااااات  رتی 

ن  کم مبابل در خاتم ا  ا  ااااااااااااماد  بود و مشاااااااااااا و  شاااااااااااا اااااااااااای 

ماشااااااااایا  بود مواجم شااااااااادیم.ما را کم با چمدان هایمان دید 

ن برداشاااات و  اااااا ای دساااات از برای ل صم  ن ماشاااای 
شاااا اااای 

 ا  ماد  و با ت ایه مم ج  بر اتدازمان کرد. 

 

موشااازاخمم .یش از آشااازایان قدییم پدر  بود.و ا مماال یش 

از همان اترادی کم تما  ای  ساااااااااااااااا  ها آمار رتت و آمدهای 

مرا باام گو  پاادر  رساااااااااااااااااتااد  بود.بک آت اام باام ت ااا  مم جا  و 

چمداتم را م کم تر گرتمم ی  کزجکاو  توجیه کزم دساااااااامم

 و قد  های آزاد را دت ا  کرد . 
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دیگر برایم مزم تبود اگر قرار بود ختک هم اتم شاااااادتم با آزاد 

 و ت اااااامیمات خود  
گ
بم گو  پدر  برسااااااد.م  م اااااااو  زتدی

 
گ
بود .و هیچ س جز خود   ف  برای دخااالات در ای  زتادی

 و ت میمات تداشت. 

 

را از دسمم گرتت و ج وتر تم وارد  یاط کم شدیم آزاد چمدا

از م  بم ساامت خاتم قد  برداشاات تا در را باز کزد.خواساامم 

قد  ها   را دت ا  کزم کم ت اه  را بم ساااااااااااااااممم چرخاتد و 

 گ ت: 

 

. آزاد:تو همیزجا بمون  .باید برنم جاب 

 

 با تردید ابروهایم را در هم کشید  و شرسید : 

 

 _االن؟کجا؟
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تت جواب داد: دی هماتطور کم از پ م های ورو   باال مت 

 

آزاد:بااااایااااد برنم یاااام گوشر جاااادیااااد برات ب رنم.تموشاااااااااااااااااام کاااام 

 .  همیزطوری بدون گوشر بموبن

 

با یادآوری مجدد ماجرای دزدید  شاااادن موبای م توسااااط آد  

های برسا  آیه کشید  و شی تکان داد .تا ق ل از ماجرای 

ی رد گوشر ا  اقدا  کزم.در  د شاا  ق ااد داشاامم برای شیگت 

ن   الت گوشر ا  در خاتم ی برساااا  شیدا موشاااد و برای زت  ب

اث ااات شااااااااااااااایاااد بودن  باام تییل یااک برگ برتااد  ی دیگر شیاادا 

 می رد . 

 

امااا  اااال ت ر ایز اام ت زااد موبااای م واق اا در خاااتاام ی برسااااااااااااااااا  

شززان شاااااااااااد  باشاااااااااااد برایم ت دیل بم یک  ابوس بزرگ شاااااااااااد  

مدت  بن بود.میدان ااااااااااااااامم کم دیر یا زود همم بم تبودن کوال
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برساااا  شاااک خواهزد کرد.زمابن کم مشااا   موشاااد او ا اااال 

ن کشاااااور  ساااااوار شرواز ایمالیا نشاااااد  اسااااات و یک جاب  در همی 

ن ت.تییل برای شیدا  ن بزم مت  ام و گور شاااااد  اسااااات همم چت 

ن و زمااااان را بزماااادیگر میاااادوخاااات.پ وس هااااا وارد  کردن  زمی 

ار ماجرا موشدتد.قط ات پاز  یش پس از دیگری کزار هم قر 

سیدتد.   میگرتمزد و در تزایت...در تزایت بم م  مت 

 

و شاااااااااااااااات زد  از اتکاری کم ت س را از رنم هایم میدزدیدتد 

چشم هایم را . مم و بازوهایم را ب ل گرتمم.    ت ر کردن 

ن ا مماالب  هم قدرت ای  را داشاااااااااااااااات کم مرا بم مرز  بم چزی 

ن ق اااااااااا  ب شاااااااااااتد.اگر واق ا اتمزای ماجرا بم چزی 
گ
ی م ادیواتش

خمم موشااااد م  باید چکار می رد ؟چطور میموان اااامم خود  

 و آزاد را از ای  م م م ی ل ز   تجات دهم؟چطور... 

 

 برنم. ٬آزاد:خ  دیگم
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 ااااااااااااااااااادا   در ثااااااتیااااام ای اتکاااااار آشاااااااااااااااوبم را از ذهزم تراری 

داد.چشاااااااااااام هایم را باز کرد  و ت اه  کرد .کزار ماشاااااااااااایا  

 شو .  وار ا  ماد  بود و اتمصار   کشید تا م  س

 

ت س خمیف  کشاااااید  و ل  زد کوچش ت ون   داد  شو  از 

ن شاااااو .کویل ت شاااااید کم او  آت م ج وتر برو  و ساااااوار ماشااااای 

دن د مم ی رنموت و باز کردن در  اااااااار هم ساااااااااوار شاااااااااد و با ترا

ن را بم سمت خیابان هدایت کرد. ٬ یاط  ماشی 

 

ن  مرد هم ایم هزوز هم هماتجا ا  ماد  بود و مش و  ش ی 

ن بود.ماشااماشاایا   ن آزاد را کم دید تورا شاا زگ را روی زمی  ی 

اتداخت و دوبار   اا ا  ماد تا ما را تماشا کزد.از ای  همم 

توتاااااااااااااااو  بودن و خااااالاااام زتااااک بودن  بک اخمیااااار خزااااد  ا  

گرتااات.م  و  تبود کااام ب ااادا چطور می واساااااااااااااااااات تماااا  ای  

 ماجراها را بم گو  پدر  برساتد. 
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بن  ن  ؟آزاد:چرا شوزخزد مت 

 

دار  کرد تا ت اهم را از مرد هم ایم بگت   و ش  را   واسوال

 بم سمت او بچرخاتم.ت س خمیف  کشید  و گ مم: 

 

ی تو اااااااااات.داشاااااااااامم بم ای  ت ر می رد  کم چبدر کو   ن _چت 

ا رو بم گو  پدر   می شام تا ای  هم اایم ی توتاولمون ختک

 برسوتم. 

 

ایم ل  ها   را جمع کرد و از گوشاااام ی چشاااام بم مرد هم اااا

سد: یه اتدات ا  خت شو  از آت م بتر

 

 می  ن ات اااا خااا  
گ
آزاد:اگاام بااابااات ب زماام کاام بااا م  زتاادی

 می مم؟
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 با  داب  آرا  بم سوال  خزدید  و شی تکان داد . 

 

_ا مماال جاب  کم تو تو  بزرگ شاااااااااادی هم وتم شاااااااااادن یم 

اااااااااااااا خییل ات اااا خاااا  تبود .امااا ایزجااا یکم ترا  دخت  و پرا

  ق ال از یچ س دوساااااااااااااااات تاادار  دخت  دار .م موال ایزجاا ه

ازدواز با یم مرد هم وتم .شم.پدر مزم از ای  قاخد  م اث ن 

تو ااااااات.اگم ای  موتاااااااوع بم گوشااااااا  برسااااااام بدجوری ک ری 

 موشم. 

 

ابروها   را باال اتداخت و برای ل صم ای کوتا  بم ت ر ترو 

 رتت و ب د گ ت: 

 

ن االن ختک  شااااااااااااااام از رابطم ی ما با آزاد:ت ر می زم پدرت همی 

ن  باشااااااااااام.ی  ن  مما  اب  از تییل یا تراز یا     همی 
ن تا االن یچت 

 هم ایم ها شاید . 
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بک هدا شااااااااااااااااتم ای باال اتداخمم و با ت یم زدن بم  ااااااااااااااازدیل 

 جواب داد : 

 

 _تمیدوتم.شاید.برا  مزم تو ت. 

 

 ۴۳۶#پارت_ 

 

 

 

ب اا  از ل   بک  و ااااااااااااااا اام ا  تزمیااد کاام دلم تمی واهااد باام 

م  اااااااازدیل تکان داد و با ت یم زدن بادامم دهم.آه ااااااامم شی 

 دسا  را روی ترمان گذاشت و گ ت: 

 

 آزاد:باشم.بزت   ما برنم بم  ارامون برسیم. 
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در جوا.  باام زمزماام ی "هو " آرا  اکم ااا کرد  و ساااااااااااااااپس 

چشم هایم را . مم و ش  را بم سمت شوشم ی باال کشید  

ن چرخاتد  تا بو شااااااااااات  از آن مجبور ت اشااااااااااام شاااااااااااد  ی ماشااااااااااای 

 ایم را ا  اس کزم. گی ن ت ا  خت   ی مرد هم سز

   

ن بم  رکت در آمد...   و ل صم ای ب د ماشی 

 

                                      *** 

 

پس از بم اتما  رساااااتدن  ارهای ت ا  ٬تبرن ا دو ساااااخت ب د

ن یک تراتیک تیمم  ساااااااااازی سااااااااایمکارت و پشااااااااات ش گذاشااااااااای 

ن بم  رسیدیم.  مرکز خرند مورد تصر آزاد  سزگی 

ن را بم پارکیزگ مرکز خرند بردیم و ساااااااااااااااپس ساااااااااااااااوار  ماشااااااااااااااای 

 آسان ور شدیم و ک بم ی موردتصرمان را اتم اب کردیم. 
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آزاد از ق ل آمدتمان را با یش از آشزایان  کم ظاهرا  ا   

یش از موبایل تروشر های داخل پاساااااااااااا  بود هماهزگ کرد  

در یش خود   ااااااااااااااا   موبایل تروشر پبود.بزا بر گ مم ی 

جونان با اسااااااا  بود و آشااااااازاب  از هتن
م داد آموزشااااااا ا  موسااااااایف 

 شان از همان آموزش ا  شکل گرتمم بود. 

 

بم ک بم ی مورد تصرمان کم رسااااااااااایدیم از آساااااااااااان اااااااااااور خارز 

شاااادیم و با راهزماب  آزاد بم ساااامت تروشاااا ایه کم در اتمزای 

دتماااااان بااااام راهرو قرار داشااااااااااااااااااات قاااااد  برداشاااااااااااااااایم.باااااا رسااااااااااااااایااااا

ا  بود با ن اااااااااایل کم گونا  اااااااااا   تروشااااااااا مرد میا٬تروشااااااااا ا 

وب  از ورودمان اساااااااامب ا  کرد و بم خو  و .  کردن 
خوشر

 با آزاد مش و  شد. 

 

ساااااااااا  و سااااااااااال  از آزاد بوشاااااااااات  بود اما در ظاهر جوان ماتد  

بود.جوری کم در ت ا  او  تمیموان اااااااا   باور ک ن کم پدر یک 

 . دخت  توجوان باشد 
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با آزاد کم تما  شاااااد  ها و خو  و .  کردن ها    ااااا  ت

  باام ساااااااااااااااماات م  چرخیاد.مودباااتام ا وا  شرش کرد و ت اااه

پس دقیبم ای ت ارا ت م پار  کردن خواسااات تا تروشااا ا  را 

مم  ش بااام خود  باااداتم و آزاداتااام هر آتچااام کااام می واهم را 

 اتم اب کزم. 

 

ن  بااا ل  زاادی کوچااک تشااااااااااااااا ر  در جواب ل   م  اات آمت 

هاب  آرا  بم ساااامت دیگری و سااااپس همرا  آزاد با قد  کرد  

ز تروشاااااااااااااا ا  رتمیم تا بمواتیم بم گوشر ها ت ایه ب زدازنم.بم ا

قدر  اقن کم از  اااااااااا   تروشااااااااا ا  دور شااااااااادیم ت اه  را بم 

 تیمرخم دوخت و با  داب  آرا  شرسید: 

 

 آزاد:چم مد  گوشر می وای برداری؟
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واع و اق اااااااااااااااا  گوشر هماتطور کم ت اهم را بک هدا میان ات

ن  میچرخاتهای ردی  د  جواب داد :   شد  پشت ونت 

 

 _همون گوشر ق یل خود  رو. 

 

 مم ج  ابروها   را باال اتداخت و شرسشگراتم ت اهم کرد. 

 

 آزاد:چرا یم گوشر جدید برتمیداری؟

 

دسااااااااااااااات هایم را روی ق  ااااااااااااااام ی سااااااااااااااا زم ا  قالب کرد  و با 

سید جواب داد :  داب  کم از هموشم آرا  تر بم   تصر مت 

 

یسااا ب زمم گوشر ق  یمو دزدیدن.مم زم برامون وا  ک_تمی 

 دردش شم. 
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ت اااه  بااا شاااااااااااااااایاادن پاااسااااااااااااااا م     از ق اال هم مم جاا  تر 

ن  شااد.آه اامم بم سااممم چرخید و هماتطور کم گوشاام ی پایی 

 اتماد  ی شالم را مرت  می رد گ ت: 

 

رو دزدیدن آزاد:ویل تییل از قضااااااایم ختک دار .روزی کم کی ت 

 باهامون بود. 

 

ن ت اااهم باام موباااییل ا   چاااتاام را اتاادی باااالتر گرتمم و بااا دوخی 

 کم  امال شبیم موبایل خود  بود پاسخ داد : 

 

_میگیم تون ایم شیدا کزیم گوشر رو.میگیم رد  رو گرتمیم 

 و شیدا  کردیم.باور می زم. 

 

ی تگ اات.تززااا ت س خمیف  کشااااااااااااااایااد و ت ااا   ن ای  بااار دیگر چت 

داشاااااات.برای آت م اتدی   ا  را روی  ااااااورتم ثابت تگم خت  
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هاب  کم درون م ز  جوالن میداتد  م کزم ت اهم  از ساااااوا 

 را بم سما  چرخاتد  و گ مم: 

 

سااااااااااااااام.هم  تو ت ر ایزم کاام  _اوتجوری ت ااا  ت  .خییل میت 

ت زم گوشااااااااااااااایم یم جاب  توی خوتم ی برساااااااااااااااا  باشااااااااااااااام و یش 

تم بم ن ش  کم پاشااااااااااااااام بر  خوتم  شیدا  کزم.مدا  ای  ت ر مت 

بموتم گوشااااااااااااااایم رو شیدا ا  اتاق  رو زنر و رو کزم تا   و تم

 کزم. 

 

برای ثاتیم ای کوتا  بم ت ر ٬و ب د تاخودآ ا  سااااااااااااااا وت کرد 

ترو رتمم و سپس هماتطور کم تاخ  اتگشت ش مم را میان 

 دتدان هایم میگرتمم با ل  ن شر از تردید ادامم داد : 

 

 خوتم  ؟ _ت ر می  ن باید بر 

 

 .  2682



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

ی تاااکااااااااان را در هااام کشااااااااااااااااایااااااااد و ش اباااروهااااااااای مااارداتاااااااام ا  

داد.خواسااااااااااات تا دهان باز کزد و جوابک بم ساااااااااااوالم بدهد اما 

شیچیدن دور از اتمصار  ااااااادای تروشااااااازد  در تضاااااااای ب زمان 

   مات را پشت   ار ل  ها   بم دا  اتداخت. 

 

 _خ ...تون اید اتم اب کزید؟

 

تروشااازد  چرخید.در جواب ت ا  هردوت رمان تورا بم سااامت 

باال و  د م ااااااااازویع ت ون   داد  و همزمان با ساااااااااوال  ل  ز

ن بردن ش  بم نشاااااااااااتم ی تایید اتگشاااااااااات اشااااااااااار  ا  را بم ٬پایی 

 اتم ابک ا  گرتمم و گ مم: 
 سمت گوشر

 

 _ب م.ای  گوشر رو می وا . 

 

درست مثل هر تروشزد  ی دیگری از اتم ابم اسمب ا  کرد 

ن  وع کرد بم گ ی  ن  گوشر ها را او شر تم اب ایز م یش از بزت 

 .  2683



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

ما  های اخت  . ااایار شرترو  کرد  ا  و ای  مد  گوشر یط 

 بود  است. 

 

مجددا بم داخل تروشاااااااااااااا ا  برگشااااااااااااااایم.تروشاااااااااااااازد  ج  م ی 

گوشر را در اخمیارمان گذاشااااااااااااااات و قیمت را با ت  ی  ونو  

ای کاااااااام ب اااااااااکر آزاد در تصار گرتماااااااام بود برایمااااااااان بااااااااازگو 

ون ب شم کم زنپ کی م را باز کزم و  ارتم را بکرد.خواسمم  ت 

 ارت خود  را زودتر بم تروشااااااااااازد    آزاد شو  دسااااااااااا   کرد و 

 ت ونل داد. 

 

 ۴۳۷#پارت_ 

 

 

 مات و مبزوت ت اه  کرد  و زمزمم وار شرسید : 
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؟  _داری چیکار می  ن

 

 ل  زد کوچش زد و جواب داد: 

 

 .اشااکایل آزاد:دار  برای زبن کم دوسااا  دار  یم هدیم می ر 

 کم تدار ؟

 

 مم: ه  کرد  و گ دل وراتم ت ا

 

_اما م  ازت ت واساامم برا  هدیم ب ری.ایزجوری گذاشااایم 

 تو خمل اتجا  شد . 

 

  ش بم جات  شاتم ها   را باال اتداخت و پاسخ داد: 
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ا ن رو  .خود  خواسااااااامم.هیا اخت  آزاد:میدوتم تو ت واسااااااا  

 هم قبو  تمی زم. 

 

مدت زنر زنری مشاااااااااااا و  گو  دادن بم تروشاااااااااااازد  کم تما  

  زدی زد و م ی ما بود با شاااااااااایدن جم م ی آخر آزاد لمکالم

 هماتطور کم  ارت را داخل دسم ا    کشید گ ت: 

 

_خاتم قدر ای  آقای ابمکار رو بدوتیدا.از ا شاااااااااااااااون ما  تر و 

 جزم م  تر شیدا تموشم. 

 

جوا ت زمید  چم شااااااااااااد کم در جوا.  ل  زد زد  و بک اراد  ت

 کرد : 

 

 _میدوتم. 
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رداتم ای بودتد کم رامم اتگشاااااااااااات های مو جواب زمزمم ی آ

تضاااااااااای خایل میان اتگشاااااااااماتم را شر کردتد و دسااااااااامم را م کم 

دتد.   ترر

 

زمابن کم خرندهایمان را   ااااااااب کردیم با بدرقم ٬دقایف  ب د

وع بم قد   ون زدیم و شر ی گر  تروشاااااااااااااازد  از تروشاااااااااااااا ا  بت 

ن در راهروی کون  ل پاسا  کردیم. برداشی 

و ق د  ی دیگر گر  خورد  بودتد دست هایمان هزوز هم بم 

 جداب  تداشازد. 

 

پااااااسااااااااااااااااااااا   ااااااال از تیم ساااااااااااااااااااااخااااات شو  شااااااااااااااا وغ تر بااااام تصر 

ساااااید.ت اهم تاخودآ ا  میان آد  هاب  کم از کزارمان خبور  مت 

می ردتااد میچرخیااد.ذهزم شر بود از ای  ت ر کاام کاادا  یااک از 

 دغاااااااادغاااااااام ی ماااااااا  ایاااااااا  آد  هااااااااا دغاااااااادغاااااااام ای باااااااام 
گ
باااااااازری

ساااایایه و ساااازگی ن یک راز بزرگ و  دارتد؟کدامشااااان مثل م 
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در ق  شاااااااااان  مل می ززد؟کدامشااااااااان هر ل صم از  کثی  را 

 ترس ایز م م ادا رازشان تا  شود آرا  و قرار تدارتد؟

 

جوابک برای ساااااوا  هایم وجود تداشااااات.تما  آد  هاب  کم از 

اسک بر چزر  کزار  خبور می ردتد درست مثل خود  یک م

   ها و سیایه های ذاتشان داشازد.یک ماسک کم تما  زش

یک مااسااااااااااااااااک کام اجااز  تمیاداد هیچ س جز  را میپوشاااااااااااااااااتد. 

خودشااااااان بم شاااااا  ااااااوت  بیف  کم در پس ظاهر آرامشااااااان 

 شززان کرد  بودتد دست یابد. 

 

 ااااااااادای جی  هیجان زد  ی چزد دخت  جوابن کم از تا ااااااااا م 

دوندتد وادار  کرد تا ت اهم ای تم چزدان دور بم سااامممان می

دیاادن چزااد  هااا بگت   و ش  را باام روبرو بچرخاااتم.بااا را از آد  

ی کااام "آقاااای ابمکاااار" گوناااان بااام ساااااااااااااااممماااان میااادونااادتاااد  دخت 

تزمیااااد  کاااام کرتااااداران آزاد     ایزجااااا هم شیاااادایمااااان کرد  

 بودتد. 
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آیه کشید  و خواسمم کم دسمم را از دست آزاد جدا کزم و 

د و از او تا اااااا م ب ااااار  گت   کم م کم تر دساااااامم را در دساااااات ترا

د ز  ن  نر ل  تجوا کرد: هماتطور کم بم کرتداران  ل  زد مت 

 

 آزاد:جاب  ترو. 

 

تاباوراتم ت اه  کرد  و پ   زد .بک آت م دساااااااااااامم را رها کزد 

هاب  کم  اال مباب مان ا  ااماد  بودتد سااال  کرد و از 
بم دخت 

ها کم   امال مشااااااا   دیدنشاااااااان اظزار خوشااااااا ایل کرد.دخت 

د  شااد  بودتد بک وق م از او و بود چبدر از دیدن آزاد ذوا ز 

ن  و تمجیااد می ردتااد و دیاادار بااا او را باااور تاااپااذیر  ااار  ت ر 

 میدان ازد. 

 

ن خ س و امضااااااا  کویل ت شااااااید کم درخواساااااات ها برای گرتی 

وع شاااااادتد.برای آت م آزاد را ت تر باشااااااد و بمواتد را ت  شر
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راتد آه اااااامم دساااااامم را از دسااااااا  تر با کرتداران  وقت بگذ

و کزاری ا  اااااااااااااااماد . اال دیگر از  اااااااااااااااادای جی    جدا کرد  و 

ی بم سمممان آمد  بودتد.  ها جم یت بوشت   خزد  ی دخت 

 

ن بازوهایم همان گوشاااام ا  ااااماد   آیه کشااااید  و با ب ل گرتی 

و اتمصار کشاااااااااید  تا  ارشاااااااااان تما  شاااااااااود.اما مگر خ س ها و 

وب  ذاب  ا    امضاااااااها تما  داشااااااازد.آزاد هم
کم کم با خوشر

 د کیس بدون خ س و امضا بماتد. اجاز  تمیدا

 

اتمصار  بوشت  از آتچم کم ت ر  را می رد  کو  کشید.دیگر 

 التم شااااد  بود .شااااک تداشاااامم اگر تززا شزج دقیبم ی دیگر 

اتمصار  کو  می شااااااااااااید راهم را کج می رد  و تززا از پاسااااااااااااا  

د .  ن ون مت   بت 

 

 ا  شاااااااااااااااااد  بااااشاااااااااااااااااد باااا ل  زاادی آزاد ات اااار کااام 
گ
مموجاام  التش

م باااام باااااق  تاااااتاااام ش  را برایم تکااااان داد و ب ااااد از ایز اااامزربااااا
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ن ایز م دیر  شااد  اساات از آن  کرتداران  امضااا داد با گ ی 

هاااااااا خااااااادا اااااااات ن کرد و قاااااااد  هاااااااا   را بااااااام سااااااااااااااامااااااات م  

کشید.مباب م ا  ماد و با چ  اتدن دست ها   بم ی دیگر 

م   ار گ ت: مبابل  ورت  با ل  ن شر

 

 م شدی؟_ب  شید کم ایزبدر کو  کشید.خ م

 

ن بزد کی م روی شاااااااااااااتم ا   ت س خمیف  کشااااااااااااید  و با اتداخی 

 جواب داد : 

 

 _اشکایل تدار .موشم دیگم برنم؟

 

با ل  زدی کوچک ش  را بم نشاتم ی تایید تکان داد و ب د 

و هردو بم سمت آسان ور  دوبار  دسمم را در دسا  گرتت

 یم. قد  برداشا
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گو   ااااااااااااااااااااادای کرتااااااادارهااااااا هزوز هم از پشااااااااااااااااااااات ش باااااام  

ساااااید.میموان ااااامم .شااااازو  کم  اال  داشاااااازد درمورد م  شا مت 

شا می ردتد.مبابل آساااان اااور ا  اااماد  و هماتطور کم دسااامم 

د  تا د مم را ب شار  گ مم:   را ج و میتک

 

ی داری تو.م      یاااام روز  تمیموتم جااااای تو  _چاااام  اااااااااااااااتک

 کزم. 
گ
 زتدی

 

و با   بم کردن دساااااااااااااا  دور شااااااااااااااتم هایم آه ااااااااااااامم خزدید 

 اد: جواب د

 

ن اوتااااااااع ٬آزاد:با یک روز کم تم ویل اگم چزدی  ساااااااا  با همی 

 .  ک ن دیگم خادت می  ن
گ
 زتدی
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قد  هایم ٬چشاام هایم را برا   چرخاتد  و با باز شاادن درها

ن   ها  را بم داخل آساااااااااان اااااااااور کشاااااااااید . بیبما کم ای  سااااااااا تک

 خجی ک داشازد. 
گ
 خج  زتدی

 

 ۴۳۸ارت_ #پ

 

 

اخت دیگر بم  وایل بم خاتم کم برگشاااااااااااااااایم خبربم های سااااااااااااااا

رساااااااااید  بودتد.تبرن ا تما  روزمان را سااااااااااخت هشااااااااات شااااااااا  

ی کرد  بودیم.ب د از اتما   ارمان در مرکز  ون از خاتم ستر بت 

تاهار را در رسمورابن همان اکراا خورد  بودیم و ب د ٬خرند

ار کم هردو اتدی در شاااااااااااازر وقت گذراتد  بودیم.درساااااااااااات ات 

ا ن ن بم خاتم بت   ر بودیم. ت رمان از برگشی 

 

ن را میگذراتدیم هوا  ن روزهای پایت  از آتجاب  کم دیگر واپ اااااااااااای 

از اواساااااااااااااااط روز رو باام تااارنش رتماام بود و زمااابن کاام باام خاااتاام 
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رساایدیم آساامان دیگر  امال تارنش شاا  را در آغو  کشااید  

 بود. 

 

ن را در  یاط پار  کردیم و با  ن ماشااااااااای  شیاد  شااااااااادن از ماشااااااااای 

ن را بم ساااااااامت ورودی دساااااااات در دساااااااات ی دیگر قد  هایما

  مادیم هماتطور کم   یدها خاتم سوا دادیم.مبابل در کم ا

ون می شید تا در را باز کزد شرسید:   را از جی   بت 

 

 آزاد:امروز خ مم شدی؟

 

ن  آه ااااامم شی بم نشااااااتم ی م ال ت تکان داد  و با گذاشااااای 

 جواب داد :  قد  بم داخل خاتم

 

 دتیا روی شوتم هامم. _خ مم تم.بوشت  ک  م.ات ار بار  ل 
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در را پشاااااااااااااااااااات شمااااااان . اااااااااااااااااااات و خود  هم وارد خاااااااتاااااام 

شاااااااااااااد.پالموی  را از تا  در آورد و در ایل کم روی جا رخ   

 آونزان  می رد گ ت: 

 

آزاد:برو باال ل اس هات رو خوض ک .یم آبک هم بم دساااات و 

  ورتت بزن. 

 

ن  م اااااال    باااااا  رت  ب زم ت س خمیف  بک آت ااااام کوچ  ت 

س بک چون و چرا قد  هایم را بم سمت را  پ م کشید  و سپ

م بم ک بم ی دو  خاتم مم اااال موشااااد کشااااید  و از پ م ای ک

 ها باال رتمم. 

 

باااام اتاااااا کاااام رسااااااااااااااایااااد  ت اااااهم روی چماااادان هااااایم کاااام هزوز 

هماتطور دسااااااات ت ورد  گوشااااااام ی اتاا خودتماب  می ردتد 

.از پشاااات ش  اااادای تزدیک شاااادن قد  های آزاد ثابت ماتد 

 .  2695



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

 .دساااات بم ساااا زم در چزارچوب در ا  ااااماد و بم م  را شاااااید

 با تردید بم چمدان هایم ز  زد  بود  ت ا  کرد. کم 

 

؟  آزاد:تمی وای بازشون ک ن

 

در جواب سااوال  آ  کوتایه کشااید  و هماتطور کم شااالم را 

 از روی ش  برمیداشمم گ مم: 

 

 می زم.االن  و  م تدار . _ب دا بازشون 

 

قاااااد  ٬باااااا زمزمااااام ی "هو " آرا بااااام چزاااااارچوب ت یااااام زد و 

ن م  بم سامت شویس بزداش   را تماشا کرد.مبابل  برداشی 

ساااا زک روشااااوب  ا  ااااماد  و ششی آبک بم دساااات و  ااااورتم 

پاشاااااااااااااااید .برای ل صم ای کوتا  ش  را ب زد کرد  و ت ایه بم 

خمم و ساااپس ات ار کم از چزر  ی خ ااامم ا  در قاب آیزم اتدا
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شااات داشاااامم باشاااام شااات  آب را بوشاااات  تماشاااا کردن خود  و 

ون زد   ورتم را خشک کرد ٬. مم  . و از شویس بت 

 

هزوز هم هماتجا در آسااااااااااااماتم ی در ا  ااااااااااااماد  بود.قد  های 

آرامم را بم سااااااااااااااامت ت ت خواب کشاااااااااااااااید  و خود  را روی 

ن زاتوهایم ت ت رها کرد .بم هدبورد ت یم زد  و با ب ل گرت ی 

سااااااااااب  تگم  چشاااااااااام هایم را . اااااااااامم و  ااااااااااورتم را بم ساااااااااامت

گو  هایم را داشااامم.کویل ت شاااید کم  ااادای آرا  و گرم   

 شر کرد. 

 

؟  آزاد:دلت می واد چیکار ک ن

 

 بک آت م چشم هایم را باز کزم تجوا کرد : 

 

 _می وا  ب وابم. 
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 اااااااادای ج و کشااااااااید  شاااااااادن قد  ها   را شاااااااااید .آه ااااااامم 

ن تشاااااااک ت ت ج وتر آمد و  ن رتی  ل صم ای ب د با باال و پایی 

م کزار  نشا امم اساات.چزد ثاتیم ای ساااکت ماتد و تزمید  ک

 ت: ب د گ 

 

 آزاد:ت ر تمی زم خوابت بیاد. 

 

ن  پ   هایم ایا ار بک اخمیار از هم تا ااااا م گرتمزد.ش  را پایی 

تر آورد  و با چرخاتدن ت اهم بم سااااااااامت او ل  زد کوچک و 

 خوابم تیم آمد. ٬. ش با او بودزد ت جن 

 

سم.   _از بیداری میت 
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و آرا  ترن   اااادای مم   زنرل  تجوا کرد     ترن با تاااا ی

 و او جوابم را با ل  زدی گر  و مزربان داد. 

 

ن  آزاد:میاادوتم.امااا تمیموبن تاااا آخر دتیاااا باااا خوابیاادن و . ااااااااااااااای 

 .  چشم هات از ترس هات ترار ک ن

 

غو  گرتمم و باااااا کج کردن ش  زاتوهاااااایم را م کم تر در آ

 روی شاتم شرسید : 

 

اگم چشااااااااااااااام ها  رو تبزد  ٬کزم؟اگم ت وابم_پس باید چیکار  

دیگاام چطوری میموتم از ای  ترس هاااب  کاام دارن زتااد  زتااد  

 رو م رو می ورن ترار کزم؟

 

ایا ار شو  از آت م جوابم را بدهد ل صم ای ساااااااااااا وت کرد و 

تر آمد.دساااااااااااااااا  را بم ب د ت س خمیف  کشاااااااااااااااید و اتدی ج و 

 .  2699



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

روی شوشابن  سامت  اورتم دراز کرد و با کزار زدن موهایم از 

 ا  گ ت: 

 

ی ترامو  ک ن  .اگم ای  راهیم کم اتم ا.  آزاد:باید یاد بگت 

ی.   کردی پس باید ترامو  کردن رو هم یاد بگت 

 

گوشااام ی ل م را بم دتدان گرتمم و  اااورتم را بم ک  دساااا  

د  و با تردید   کم  اال در ا  تواز  کردن ااااااااااار گوتم ا  بود ترا

 شرسید : 

 

 _تو ترامو  کردی؟

 

و ت خ خزدید و ش  را بم نشااااااتم ی م ال ت تکان   ااااادا بک 

 داد. 
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آزاد:م  تما  زتدگیم یاد گرتمم کم چطور تصاهر بم تراموشر 

ن  ااااااااار رو اتجااااااااا  میااااااااد .تصاااااااااهر می زم کاااااااام  کزم.االتم همی 

ن برا    آسون تر . ترامو  کرد .ایزجوری همم چت 

 

آه ااااااامم دسااااااامم را باالتر برد  و روی دساااااااا  قرار داد .پ   

را باز و . اااااااااااامم کرد و ب د بدن  را ج وتر کشااااااااااااید و با  ها  

ن ب زمان ل  ها   را بم   پشاااااات ش  ن تا اااااا م ی تاچت  گذاشاااااای 

 شوشابن ا  چ  اتد و تر  و کوالبن آن تبطم را بوسید. 

 

رنز شااااااااااد آرامیساااااااااار کم از گرمای بوساااااااااام ا  بم  ل وجود  ش 

برایم قابل اتکار تبود.بک اخمیار چشاااام هایم را . ااامم و ل  زد 

  . زد

 

 ۴۳۹#پارت_ 
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دقیبم ای کو  کشااااااید تا دوبار  خود  را خب  ب شااااااد و با 

 خت   شدن بم چشم هایم بگوند: 

 

اب  برای شاااااااااااااااااا  آمااااد  
ن ن شاااااااااااااااااا  یااام چت  آزاد:می وا  بر  پاااایی 

؟  کزم. مکم می  ن

 

ل  هایم بود شی در تایید  با همان ل  زد کوچش کم روی

از روی  شوشاااااااااززاد  تکان داد  و ساااااااااپس دساااااااااا  را گرتمم و 

ن  تاا اااااااات باا اازااااااااد شااااااااااااااااااااااد .هااردو بااااااااا هاام باااااااام کاا ااباااااااام ی پااااااااایاای 

آخرن  پ م را پشاااااااااااات ش میگذاشااااااااااااایم برگشااااااااااااایم.در ایل کم 

 ت اه  را بم سممم چرخاتد و شرسید: 

 

 آزاد:می وا  ماکاروبن درست کزم.دوست داری؟
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 را باال اتداخمم و جواب داد :  بک ت اوت شاتم هایم

 

 _هرسر باشم خوبم.ترق  تدار . 

 

ج وتر از ٬کرد و با زمزمم ی "اوی" آرا  زنرل ا رها  دسااااااااامم ر 

خاتم گذاشاااااات و بم ساااااامت ی چا  رتت تا  ن م  قد  بم آشااااااتر

خاتم  ن وساااااااااااایل مورد تیاز  را بردارد.پشاااااااااات ش  وارد آشاااااااااااتر

شاااااااااااااااد  و م ااااااااااااااامبیما بم سااااااااااااااامت ق  ااااااااااااااام ی کزار دیوار قد  

ون کشااااید  و  برداشاااامم.دو شیاز ن اااابما درشاااات را از ق  اااام بت 

خاتم بم  ساااااپس هماتطور کم ن ت اهم را بم دت ا  ت مم ی آشاااااتر

 اکراا میچرخاتد  شرسید : 

 

 _ت مم کجاست؟می وا  شیازها رو خرد کزم. 

 

ون    هماتطور کم . مم ی گوشت چرت کرد  را از ترنزر بت 

خاتم اشار  کرد و جواب داد: کشید بم سمت دیگری از  ن  آشتر
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 .چاقوها هم هموتجا کزارش . آزاد:اوتجاست

 

و بک اخمیار لرز بم شاااااتم هایم اتداخت و    ی چاقشااااایدن وا

ت ااااهم را مبزوت کرد.دهااااتم در ثااااتیااام ای ت خ شاااااااااااااااااد و ق  م 

وع بم تامزصم تویدن کرد.آه ااااااااااااااامم ش  را چرخاتد  و بم  شر

دیدنشاااااااااان ات ار کم بم ی  ار   .با ق  ااااااااام ی چاقوها ت ا  کرد 

ن کردتد.م د  ا  بزم رن ت و  وع بم رخت شااااا ااااای  در دلم شر

 ت  ورتم مثل کور  ی آت  داغ شد. شوس

 

آزاد ات ار کم مموجم دگرگوبن تاگزابن  الم شاااااااااااااااد  باشاااااااااااااااد با 

چزر  ای در هم کشااااااااااید  م اااااااااات  ت اهم را دت ا  کرد.با دیدن 

رد  باشد ت س ق  م ی چاقوها گوب  بم دلیل  ا  بد  بر ب

خمیف  کشاااااااید و در ی چا  را . ااااااات.وسااااااااییل کم در دسااااااات 

 قرار داشاااااات و ب د قد  ها   را ها   داشااااااات را روی  اتت  
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ن شیازها  از  بم ساااااااااامت م  کج کرد و با ا  اااااااااامادن کزار  و گرتی 

 دسمم گ ت: 

 

 .خود  خردشون می زم. آزاد:بدشون م 

 

ا خت   تاز  مموجم شاااااااااد  بک آت م بداتم تما  مدت بم چاقوه

 ماتد  بود .با تارا    ت اه  کرد  و تجوا کرد : 

 

 _الز  تو ت.خود  میموتم. 

 

یم کرد و برای آت ااااام تمواتم شیاااااازهااااا را از دساااااااااااااااا  بگت   خا

 دست ها   را پس کشید و گ ت: 

 

ن اوتجا.خود  خردشون می زم.   آزاد:لج ت   خزان.برو .شی 
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م ال ت  آیه کشید  و ترجیح داد  تا بوشت  از آن با  رت 

ن روی  ن کشااااااید  و با نشاااااا اااااای  ت زم.قد  هایم را بم ساااااامت مت 

ا بم او کم  اال مشاااااااااا و  شوساااااااااات یش از  اااااااااازدیل ها ت اهم ر 

 کزدن شیازها بود دوخمم. 

پشاااااااااااااااااات باااام م  ا  اااااااااااااااماااااد  بود و شگر  اتجااااا  دادن  ااااار  

بود. ااااا زم ی مالقات امروز  با کرتداران  تاخودآ ا  در 

 ذهزم تب  . ت.بک هوا گ مم: 

 

ی برای از دساااااااااات _ت های بوشاااااااااات  ن و ن اااااااااا ت بم م  خییل چت 

 دادن داری آزاد. 

 

یم کشاااااااید ش ای کم اتمصار  را ت مم ج  از شاااااااایدن جم م

 چرخاتد و از باالی ش شاتم ا  ت اهم کرد. 

 

 آزاد:مزصورت چیم؟
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ن بازوهایم بم  اااااااااازدیل ت یم زد  و  شرسااااااااااید و م  با ب ل گرتی 

 جواب داد : 

 

ن ٬کرتدارهات٬_شاااازرتت  رتم ات...آد  مثل م  شاااااید چت 

 زنادی برای از دست دادن تداشمم باشم اما آد  مثل تو... 

 

ل  زد کوچش کم روی ل  ها   تب  . اااااااااااااااات ماتع از آن 

شد کم بمواتم جم م ا  را بم پایان برساتم.دوبار  ش چرخاتد 

و ت اااااااه  را از  اااااااااااااااورتم گرتاااااات.شیااااااازهااااااا را روی ت ماااااام ی 

ن   خاتم قرار داد و هماتطور کم خردشان می رد شرسید: آشتر

 

 آزاد:ت ر می  ن م  قرار  داشمم ها  رو از دست بد ؟

 

  هایم را کج کرد  و همرا  با ت  زدی پاساااااااااااااخ ی ل گوشااااااااااااام

 داد : 
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 و داشااااااااااااااامم هات رو بم خطر اتداخمم 
گ
_ت ر می زم م  زتدی

 باشم. 

 

وع بم  شیازهای خرد شاااااااااااااااد  را در ظرقن خایل کرد و ای  بار  شر

 خرد کردن قارچ ها کرد. 

 

آزاد:تو از اولشااااااااااااااام زن خطرتاااااا  بودی بزااااااور.اماااااا م  بااااااز  

 . اتم ابت کرد 

 

هایم را مبابل ل  هایم بم ی دیگر قالب کرد  و شااااااااااااااات اتگ

 تاامیداتم گ مم: 

 

 _اما ات ار اتم ابت تو زرد از آب در اومد. 
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زد ش  را بم سااااااااااممم تچرخاتد اما م  باز هم توان اااااااااامم ل  

 کوچک روی ل  ها   را ببیزم. 

 

.چون خوب یاااااا باااااد م  از ٬آزاد:اتم ااااااب مزو زنر ساااااااااااااااوا  تتک

 تو مم.  اتم ابک کم کرد  پشیمون

 

از ای  همم اکمیزان ل ا  ق  م تاخودآ ا  گر  شاااااااااااااااد.ایز م 

ن م  ادامم  ب د از تما  ای  ماجراها باز هم بم دوساااات داشاااای 

موشاااااااد کم ق  م داد  بود و ق اااااااد تداشااااااات رهایم کزد باخ  

 ب واهد از گرما ذوب شود. 

 

ن ٬خواسمم تا دهان باز کزم و  رقن بزتم خواسمم تا برای اولی 

اما شو  از ٬رای ای  همم خوب بودن  تشاااااااا ر کزمبار از او ب

بیااااور  شیچیااادن  اااااااااااااااااادای زتاااگ  آت ااام بمواتم  ال  بااام زباااان

خاتم  اااااااااااااادایم را در  زجر  گت   ن موبای   در تضااااااااااااااای آشااااااااااااااتر

 اتداخت. 

 .  2709



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

 

چاقوب  کم در دست داشت را کزاری گذاشت و ب د چرخید 

ون کشااااااااااااید.ت اه  کم  و گوشر ا  را از جی  شاااااااااااا وار  بت 

شر ثابت ماتد ابروها   در ثاتیم ای در روی  ااااااا  م ی گو 

هم کشااااااااااااااید  شاااااااااااااادتد.برای ل صاب  با همان چزر  ی در هم 

ساااااپس ش  را باال گرتت و  کشاااااید  بم  ااااا  م خت   ماتد و 

ن ت اه   بم  ورت م  گ ت:  با دوخی 

 

 آزاد:تی یم. 

 

 ۴۴۰#پارت_ 
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رتگ در ثاتیم ای از چزر  ا  شرند و دسااااااااااااااات هایم بم دو ت م 

د.مضاااااااااااطرباتم با چشااااااااااامابن کم از ترت ترس یخ ت دیل شااااااااااادت

 زد :  گشاد شد  بودتد ت اه  کرد  و ل 

 

 _جواب تد . 

 

 با همان چزر  ی در هم کشید  ا  ت اهم کرد و گ ت: 

 

 ااا  تو میگرد .تمون اااااااااااااااماام شیاادات کزاام.جواب آزاد:ا مماااال دت

 تد  مم زم پاشم بیاد در خوتم ت. 

 

از تییل  رت    اااااب بود و جواب تداشاااات.با شاااازاخ   کم 

یدا کردن م  از آن ش داشااااااااااااامم ب ید تبود کم ب واهد برای ش

شااااازر ب وبد و بم ایزجا بیاید.خ اااااو اااااا  اال کم دیگر برساااااا  

اما مشاااااااکل ایزجا بود کزار  تبود و زمان آزاد زنادی داشاااااات. 

 کم م  ا ال برای روناروب  با او آماد  تبود . 
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 آزاد:چیکار کزم خزان؟جوا.  رو بد ؟

 

کم در دلم اتماد  بود بوشااااااااات  دام    و  و والب  ساااااااااوال  بم ه

زد.چزد ل صم ای با تردید و ترس ت اه  کرد  و در تزایت 

همااتطور کم تاخزم را  رن اااااااااااااااااتم بم دتدان میگرتمم زمزمم 

 رد : ک

 

 _جواب بد . 

 

شی بم نشاااااتم ی تایید تکان داد و سااااپس شو  از آت م زتگ 

ا لمس کرد و خوردن گوشر بم پایان برسااااااااد گونزم ی پاسااااااااخ ر 

گوشر را روی  الت اسااااااااااااااوی ر قرار داد.ل  زدی م اااااااااااااازویع 

وب  گ
  ت: روی ل  ها   نشاتد و با خوشر
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 آزاد:سال  تییل خاتم. ا  شما؟

 

خاتم را شر  ااااااادای ظرن  تییل از  ن پشااااااات ت    تضاااااااای آشاااااااتر

 کرد. 

 

تییل:ساااااااال  آزاد خان.خوبم شاااااااما خوبید؟ب  شاااااااید بد موقع 

ز شااااما دیگم بم ی باید مزا م شاااادما.راسااااا  تمیدون اااامم ج

 زتگ بزتم. 

 

هزوز هم  رن اااااااااااتم مشاااااااااا و  جوندن تاخزم بود .هرل صم 

مزمصر بود  تاا تییل دهاان بااز کزاد و باا  را زدن درمورد ام 

 سب  خاتم را روی ش  آوار کزد. شد  برسا  

 

 آزاد:تم بابا اخمیار دارند.جاتم مشکیل شو  اومد ؟
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دلم باااابااات ای  همااام  آزاد بود کااام شرسااااااااااااااایاااد و م   بیبماااا در 

یل کم روی  ا  ااااساااات  داشاااات ت  ااایا  کرد .اگر بم کزت 

جاااای او م  در اااا   را زدن باااا تییل بود  ا ممااااال تاااا االن 

ن س مم را هم رد کرد  ب  ود . سومی 

 

تییل:راساااااا  تمیموتم آبجک خزان رو شیدا کزم.بم ت    خوتم 

چزاااااادبااااااار زتااااااگ زدمااااااا امااااااا جواب تمیااااااد .تراز هم از  ختک 

.گ مم بم شااااااااااما زتگ .تمیدوتم کجا رتمم تگران  شااااااااااد تدار 

 . بزتم شاید از  ختک داشمم باشید 

 

آزاد ت یم ا  را بم  اتت  پشاااااااااات ش  داد و ت اه  را بم م  

   را باام نشاااااااااااااااااتاام ی خوب بودن اوتاااااااااااااااااع دوخاات.پ اا  هااا

 آه مم باز و . مم کرد و پس از س وب  کوتا  گ ت: 

 

ن آزاد:تیااازی باام تگرابن تو اااااااااااااااات تییل خااا تم.ات اااقااا خزان همی 

  الشم خوبم.چرا بم گوشو  زتگ تزدی ؟االن شو  مزم. 
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چشاااااااام هایم از ت ج  گرد شاااااااادتد و او برای آت م آرا  تگزم 

اد  دارد ک  دسااا  را باال تگم داشاات و اشااار  کرد کم خونرا

 باشم. 

 

تییل:گوشاااااااااااااااو ؟مگاااااااام گوشاااااااااااااااو  رو اون روز تاااااااادزدیاااااااادن 

 از ؟گوشر جدید خرند ؟

 

خ دادن آزاد بم ساااااوال   ج  شرساااااید و پاساااااتییل با ل  ن مم

 ایا ار هم ثاتیم ای کو  کشید. 

 

آزاد:ت ر کزم یاااد  رتماام باام شااااااااااااااامااا ختک بااد .گوشاااااااااااااااو  رو 

یزطور.یش دو روزی تون اااااااااااااااایم شیااادا کزیم.کی   رو هم هم

 موشم. 
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موسک از خوشااااااااااااااا ااااایل و ذوا باااام ی  ااااار  باااام  اااااااااااااااااادای تییل 

 دوند.خزدید و تاباوراتم گ ت: 

 

در خوشاااااا ا  شااااااد .تم م  ی خداروشاااااا ر چبتییل:واق ا؟وا

ختک تاااداشااااااااااااااامم ب ااادا.ت ر کزم آبجک خزان یااااد  رتااات بزم 

بگم.االن اوتجاسااااااااااااات؟موشااااااااااااام گوشر رو بدی  باها   را 

 بزتم؟

 

اتاطرابک کم  اال دو چزدان شاد  بود و شت زد  بم آزاد با 

ت ا  کرد  و ش  را چزدبار بم نشاااااااااتم ی م ال ت بم ساااااااامت 

ن باال تکان داد .ابروه ا   را در هم کشااااااااااااااید و با تگم داشاااااااااااااای 

اتگشات اشااار  ا  مبابل بی ن ا  از م  خواسات تا سااکت 

 باشم. 

 

 ز . آزاد:آر ...ات اقا همیزجا کزارمم.گوشر رو مید  ب
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مااااااات و مبزوت ت اااااااه  کرد .قااااااد  ج وتر گااااااذاشاااااااااااااااااااات و 

 را بم سممم میگرتت بک  دا ل  زد: 
 هماتطور کم گوشر

 

 م زم شک کزم. آزاد:اگم باها   را تزبن م

 

 التم چشاااام هایم را برا   چرخاتد  و بم تاچار دساااات ج و 

برد  و گوشر را از دساااااااااااااااا  گرتمم.برای ل صم ای سااااااااااااااااکت 

 با  ااااااااااااداب  آرا  ماتد  و ب د همرا  با کشاااااااااااا
یدن ت س خمیف 

 گ مم: 

 

 _سال . 

 

 با همان  دای گر  و مزربان  جوابم را داد. 
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کااام از تگرابن   تییل:ساااااااااااااااال  دورت بگرد .کجااااب  تو آخااام؟م 

 م  
گ
یم خواهر دار  کم دل  بم د  م  مرد .با خودت تمیش

 بزد  و اگم ت اشم دا می زم؟

 

تمم و با شوساات خشااک شااد  ی ل م را  رن اااتم بم دتدان گر 

 اااااااااااااااااداب  کاام بر خالا او بک اتااداز  دلمت  و شد بود جواب 

 داد : 

 

؟  _ب  شید.یکم  التم بود  خواسمم تززا باشم.تو خوبک

 

ن جواب داد:  کشید آیه    و با ل  ن غمگی 

 

تییل:سر ب م واال.از وق   برسااااااااااااااااا  رتمم ایمالیا ا اااااااااااااااال روبرا  

ی هم از  تاااادار  تمیاااادوتم در چاااام  ااااالیاااام ی  تو ااااااااااااااامم.ختک

 برمیگرد . 
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اتگشااااااماتم تاخودآ ا  دور بدتم ی گوشر شد شاااااادتد.بزاقم را 

بم سااااااا    ترو خورد  و بم آزاد کم  اال دسااااااات بم سااااااا زم بم 

 ت یم زد  بود چشم دوخمم.  اتت  

 

 _از ...ختک تداری؟

 

 شرسید  و او دوبار  آ  کشید شو  از آت م پاسخ دهد: 

 

گ ت تا وق   اوتجاست تییل:تم...ق ل از ایز م بر  ایمالیا بزم  

بز  زتگ تزتم.خاتواد  شاااااااام ختک تدارن کم رتمم ایمالیا برای 

شاااااااااااااااو بگت  .ا مماااال چون  ن از اوتااا هم تمیموتم ختک دار  همی 

اوتجا  ارای جا بم جاییمون رو هماهزگ می زم ش  شااااا وغ 

 باایاد 
گ
باااشاااااااااااااااام.آخام میاادوبن کاام یاام ماادت دیگاام  ال برای زتاادی

 برنم اوتجا. 

 :�🌺�توب  سازی کم  دا   
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 ۴۴۱#پارت_ 

 

 

دلم بک اخمیاااااار از ای  همااااام امیااااادواری و خو  خیاااااایل ا  

چاام خو  خیاااالتاام درمورد آیزااد  ٬گرتاات.تییل بیچااار  ی م 

 کم هرگز قرار تبود از را  برسد روناباقن می رد.   ای

از زمابن کم چشاااام ها   را  ٬خواهر بد شااااانس و بد اق ا  م 

 تا کرد  بود. باز کرد  بود شتوشا  با او بد 

 

تم از پدر  شانس آورد  و تم از مردی کم قرار بود همر  

باشااااد.    از م ن کم ت اااا م و تیمم خواهر  بم   اااااب   

نس تیاورد  بود.و  اال بک آت م بداتد شتوشت آمد  هم شا

چم داسااااااامان شاااااااو  برا   توشاااااامم بود نشااااااا اااااامم بود و برای 

  می رد. آیزد  ای م ا  روناباقن 

 

 کوالبن شد  دا   رتگ تگرابن گرتت.  س وتم کم
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؟ ؟هزوز اوتجاب   تییل:آبجک خزان خوبک

 

ن مشاااااااااااااات کرد  و با  اتگشاااااااااااااات های دساااااااااااااات آزاد  را روی مت 

 جواب داد :  داب  ت ی  

 

 _ایزجا .ب  شید یم ل صم  واسم شرت شد. 

 

و ت ااااهم دوباااار  روی آزاد ثاااابااات مااااتاااد.ات اااار کااام از چزر  ی 

د بر برد   رتاااااگ شرناااااد  ا  بااااام آشاااااااااااااااوبک کااااام در 
ن ق  م موز مت 

ت یاام ا  را از  اااتت  گرتاات و قااد  هااای آرام  را باام ٬باااشااااااااااااااااد

سااااممم سااااوا داد.پشاااات ش  ا  ااااماد و با   بم کردن دساااات 

دور شاااااااااااااااااتاام هااایم اتاادی خم شااااااااااااااااد و لاا  هااا   را باام هااا  

 موهایم چ  اتد. 
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دیااگاار بااوشااااااااااااااااات  از آن تاااااااااب و تااوان  اارا زدن بااااااااا تاایاایل را 

د  ت س کشااااایدن  تداشااااامم.هرچبدر کم بوشااااات  با  ن او  را مت 

درساااات بم همان اتداز  برایم ساااا ت موشااااد.ای  بود کم آیه 

 کشید  و با  داب  لرزان گ مم: 

 

تیم کزم.ب دا دوبار  باهم   _تییل م  دیگم باید قطع ن  را مت 

 باشم؟

 

ات ار کم از ای  خدا ات ن تاگزابن شاااااااوکم شاااااااد  باشاااااااد برای 

 تاامیداتم گ ت: ل صم ای م  و م  کرد و ب د 

 

تم.مواظاااا   ن .ب اااادا دوبااااار  بزاااات زتااااگ مت  تییل:باااااشاااااااااااااااااام آبجک

 خودت با . 

 

در جوا.  باام زمزماام ی "خاادا اااتظ" کوتااایه اکم ااا کرد  و 

مصر شاااااااااااااااایااادن  ال  دیگری بمااااتم بااام تمااااس ب اااد بک آت ااام مز
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ن  شرت کرد .اتگشااااااااااااااات هایم را پایان داد  و گوشر را روی مت 

ن   چشم هایم تالید : میان موهایم ترو برد  و با . ی 

 

_تییل اگم ب زمم برسااااااااااااااااا  مرد  دیووتم موشاااااااااااااااام آزاد.کاقت 

 تمیار . 

 

یک بار دیگر موهایم را بوساااید و ب د   بم ی دسااات ها   

ن از م را از دور شااااااااااااا روی ٬تم هایم باز کرد و با تا اااااااااااا م گرتی 

 اه  را بم چشااااااااماتم دوخت و  اااااااازدیل مباب م نشاااااااا اااااااات.ت

 گ ت: 

 

هم تییل دیووتم موشااااااااد.برسااااااااا   آزاد:    اگم برسااااااااا  تمیمرد 

می واست برای هموشم بر  ایمالیا و تییل رو تززا بذار .یادت 

 رتمم؟

 

  التم شی تکان داد  و بم  زدیل ت یم زد . 
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ایز ااام ٬م.اماااا دیااادن تییل توی ای  وتاااااااااااااااع و  اااا ترتمااا _یااااد 

ن برساااااااااا  نشااااااااا ااااااااامم ایز م دار  برای ٬ایزجوری مزمصر برگشااااااااای 

ایز م تمیدوتم ٬ار  روناباقن می زمآیزد  ای کم ا ال وجود تد

برسااااااااااااااااااا  دیگااام هرگز قرار تو اااااااااااااااااات برگرد  دیووتااام   می زااام 

 آزاد.تییل خییل گزا  دار . 

 

کج کردن ش  روی   آه ااااامم دسااااامم را در دسااااات گرتت و با 

 شاتم گ ت: 

 

ن و غ ااااااام خوردن برای تییل دردی ازمون  آزاد:ایزجا نشااااااا ااااااای 

دیگاام اتماااد .بااایااد  .ات اااق  کاام ت ااایااد می ماااد دوا تمی زاام خزان

 ت رز ب د از ای  باشیم.دست از شزن  کردن خودت بردار. 
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ت اهم را بک هدا بم تبطم ی ات ااااا  دساااات هایمان دوخمم 

ای ؟...خدا میدان اااات کم ب د از ای   و ساااا وت کرد .ب د از 

 . دیگر قرار بود چم ات اق  بی مد 

 

دساااااااااااامم کم از گرمای دسااااااااااااا  خایل شااااااااااااد بم تاچار بم خود  

.با ت ایه شدرام تماشااااااااا   کرد  کم از جا ب زد شااااااااد و آمد 

ی ا   ن  برگشاااااااااات تا بم ادامم ی آشااااااااااتر
مجددا بم ساااااااااامت  اتت 

 برسد. 

ی برگرداتاااد و قاااارچ هاااای بااااقیمااااتاااد  را روی ت مااام ی آشااااااااااااااا ن تر

  رد خطاب بم م  گ ت: هماتطور کم خردشان می

 

ن بزاور.پاشو بیا  مک م .   آزاد:اوتجا نشی 

 

"بزاور"  اااااااااااادایم زد  بود با ت ج  ابروهایم از ایز م دوبار  

را باااال اتااداخمم.از جااا ب زااد شاااااااااااااااااد  و همزمااابن کاام قااد  هااای 

 آرامم را بم سما  سوا میداد  شرسید : 
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 اور؟ت دیل شد  بم بز _چرا یزو از خزان

 

خزاادیااد و بااا چرخاااتاادن ت اااه  باام ساااااااااااااااممم شااااااااااااااااااتاام ای باااال 

 اتداخت. 

 

 آزاد:دوست تداری بزاور  دات کزم؟

 

شم ی ل  هایم را کج کرد  و هماتطور کم روغ  را درون گو 

ن مم جواب داد :   تابم مت 

 

اب  میزاااداز  کااام ت اااایاااد 
ن _از بزااااور خوشااااااااااااااام تمیااااد.مزو یااااد چت 

 بزداز . 

 

 م کرد و ابروها   را باال اتداخت. تم ت اهکزجکاوا
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؟ اب 
ن  آزاد:چم چت 

 

ز بک آت اام ت اااه  کزم باام شیااازهااب  کاام  اااال در تاااباام ج ز و ول

 می ردتد چشم دوخمم و آرا  جواب داد : 

 

 _خاکرات گذشمم. 

 

ساااااااید کم از کدا  خاکرات  را  ساااااااید.تتر ی تتر ن و او دیگر چت 

سااااااید چون شاااااااید تزمید  بود در ای تم.تتر ن ایط آخرن  مت    شر

ی کم دلم می واسااااات درمورد   را بزتم خاکرات بم  ن چت 

د  شد  ی گذشمم بو   دتد. تراموشر ستر

 

کرات گذشااااااااااامم ای کم هرگز واق ا بم خاکرات گذشااااااااااامم...خا

د  نشد  بودتد...   تراموشر ستر
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 ۴۴۲#پارت_ 

 

 

ن بار از ش  اااابح بزم رن ت دوبار  ٬م د  ا  کم برای هزارمی 

ن  و هماتطور کم دسااامم را مجبور شاااد  شاسااایمم  از جا برخت 

د  بم سااااااااامت شویس بز اااااااار داشااااااااا   م کم روی دهاتم می را

 هجو  بتک . 

 

دیگر تموان ااااااااااامم تاب بیاور .هماتجا وارد شویس کم شاااااااااااد  

ن زاتو زد  و هر آتچااااام در  روی پاااااارکااااات هاااااای شد ک  زمی 

 م د  ی تاآرامم داشمم و تداشمم را داخل توالت باال آورد . 

 

رگ درد داشااااااااااااات و  زجر  ا  ا  در  د م ق  ااااااااااااام ی سااااااااااااا زم

ن باری بود کم از ش  ااااااابح اسااااااام راغ  مو اااااااوخت.ای  چزدمی 

ش  می رد  اما م د  ا  هزوز هم آرا  تگرتمم بود. جم است 
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کم سااا و  بم سااا و  وجود  را شر کرد  بود آتبدر زناد بود کم 

 دیگر تا  م ای تا تروپاشر تداشمم. 

 

کم شاااااااااااااید  ش  را  اااااااااااادای تزدیک شاااااااااااادن قد  های آزاد را  

م و بک آت م ت اهم را بم سمت خب  بچرخاتم اتدی باال گرتم

ج وتر آمدن  ک  دسااااامم را بم ساااااما  تگم داشاااامم تا ماتع 

 شو . 

 

 _ج و تیا آزاد. 

 

بااا بی ااایل تجوا کرد  و او بک آت اام باام  رتم توجیه کزااد باااز 

ن زاتو زد و  هم قااد  هااا   را ج وتر کشااااااااااااااایااد.کزااار  روی زمی 

 مم ا  را از اکراا  اااااورتم کزار زد و پشااااات ش  موهای آشااااا

 بم  اااورت رتگ شرند  ا  خت   شااد و 
جم شااان کرد.با تگرابن

 گ ت: 
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؟  آزاد:چرا لج ازی می  ن خزان؟چرا تمیای برنم دکت 

 

با همان  ا  زار و شریشااااااااااااااااتم بم ز مت شی بم نشااااااااااااااااتم ی 

 م ال ت تکان داد  و از توالت تا  م گرتمم. 

 

ن ن      بزم رن مم. .تبط م دم تو ت_خوبم.خوبم چت 

 

 التم از ای  همم لج از بودتم آیه کشاااااااااااااید و ب د از جا ب زد 

ن د ن  و شاااااااااااااااد و با گرتی  سااااااااااااااات هایم  مک کرد تا م  هم برخت 

روی پاهای لرزاتم با  اااااااااااااامم.با قد  هاب  آرا  مرا بم ساااااااااااااامت 

روشاااااااااااااااوب  هااادایااات کرد و  مکم کرد تاااا  اااااااااااااااورت و دهااااتم را 

زد  بود  کم  اال گوب  در  زجر  .شونم.آتبدر از  بح خش 

 ا  ک م خون را ا  اس می رد . 

 

ون زدیم و  ساااااااااااااااماات  باام  مااک آزاد از شویس بزااداشااااااااااااااا   بت 

خاتم مرا  ن خاتم قد  برداشاااااااااااااااایم.با رسااااااااااااااایدن بم آشاااااااااااااااتر ن آشاااااااااااااااتر
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ن نشاتد و سپس  م ماکاتم روی یش از  زدیل های پشت مت 

ی برایم آماد  کرد  اساات کم میمواتد  ا ن ن ایز م چت  لم با گ ی 

خاتم قد  برداشت.  ن  کزد بم سمت دیگری از آشتر
 را بزت 

 

م سطح بی ا  و بک رمش چشم هایم را . مم و شوشابن ا  را ب

 چ اااااا اتد . الم ا ااااااال خوب تبود.ای  ترس و اتااااااطرابک 
ن مت 

کااااام ل صااااام ای رهاااااایم تمی رد داشاااااااااااااااااااات آرا  آرا  جااااااتم را 

 میگرتت. 

 

ی میگذشااااااااااااااات بم ٬خجی  بود کم هرچبدر کم زمان بوشااااااااااااااات 

بوشااااااااااااااات  جای آت م بمواتم بوشااااااااااااااات  خود  را جمع و جور کزم 

غرا در مزجالب ترس و و شااات موشاااد .شاااد  بود  شااابیم 

ن آد  کاا  سااااااااااااااازگی 
د و ادخااا ٬م ب ااد از ت ااااااااااااااااادقن ن از جااا بر  خت 

می زد کم  ال  خوب اسااااات.چون هزوز گر  اسااااات و خمش 

تاج م را ا  اااااااااااااس ت رد  اساااااااااااات.اما اتدی کم زمان میگذرد 

شااااااااااااااکار موشااااااااااااااوتد و تاز  می زمد کم چم تک تک دردها   آ

 بالب  بر ش  آمد  است. 
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.تااااز  از م  هم ات اااار کااام تااااز  بااام خمش تااااج ااام بر برد  بود 

ی جز واق یت تبود برخاساااااااامم بود  و تاز  بم  ن  ابوش کم چت 

ن ای  واق یت  خود  آمد  بود .و  اال داشاااامم زنر بار ساااازگی 

 مرگ ار لم موشد . 

 

ت م  اااااو  درسااااات کرد .م د   آزاد:برات یم چای گیایه

 رو آرو  می زم. 

 

بم اج ار چشاااام هایم را باز کرد  و ٬با شااااایدن  اااادای آرام 

 ب زد کرد .با بک مییل بم لیوان دسااااااااااااااامم دار ش  را 
ن از روی مت 

چاب  کم در دسااااااااات ها   تگم داشااااااااامم بود چشااااااااام دوخمم و 

 تجوا کرد : 

 

ن تمت  .  ی از ا و  پایی  ن  _تمیموتم ب ور  آزاد.چت 
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ن قد  بم سمت ج و لیوان را  ر چز در هم کشید و با گذاشی 

 بم زور بم دسمم داد و گ ت: 

 

ز  اااااااااااابح داری یک بزد تما  د  و رود  آزاد:تمیموتم تدارنم.ا

ت رو باااااااال میاااااااری خزان.بااااااایااااااد یجوری م ااااااد  ت رو آرو  

 . .زود با  باید  ل ای  لیواتو ش ب یسر  ک ن

 

ن روی  زدیل  و ب د  زدیل مباب م را کزار کشید و با  نش ی 

و ت ا  جدی ا  را بم  ااااورتم دوخت  دسااااا  را زنر چاتم زد 

ن شود بم خواسمم ا  خمل م  ی زم. تا مطمی 

 

 التااااااام از لج اااااااازی ا  آ  لرزابن کشااااااااااااااایاااااااد  و شی تکاااااااان 

داد .برای ل صاااام ای باااام مااااایع زرد رتااااگ و داغ درون لیوان 

و چشم دوخمم و ب د لیوان را با اکرا  بم ل  هایم چ  اتد  

 آرا  آرا  مش و  توشیدن چای شد . 
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؟رتگ بم چزر  تداری.   آزاد:هزوز  تمی وای برنم دکت 

 

ن  ساااااااااااااااید.بک ا مماال شزجاهمی   باری بود کم ای  ساااااااااااااااوا  را میتر

آت م ت اه  کزم آه ااااااااااااااامم ش  را بم م زای م ال ت تکان 

 داد  و زنرل  زمزمم کرد : 

 

بزم  _تمی وا  جاب  بر .از دیدن آدما و شاااااااااااااااات دار .هری

ل صااااام  ت اااااا  می زااااام  س می زم میااااادوتااااام چیکاااااار کرد .هر 

بزتم تو مزمصر ایزم کم یم ت ر اتگشااا  رو سااممم بگت   و داد 

 قاتیل. 

 

ن اتگشمان شد  چرخاتدم .ت ا   ن تر آورد  و بی  لیوان را پایی 

ن دوخمم و  خت   ا  را بم خطوط  ک شد  ی روی سطح مت 

 با  داب  ت ی  تر ادامم داد : 
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موشاااااام آزاد.م  برای ت مل بار ای  گزا  زنادی  دیووتم_دار  

تاااااااااااااااا اایاا اام.تااماایاامااوتاام ساااااااااااااااازااگاایاا ن بااااااااار ایاا  راز رو باااااااام دو  

 یموتم. ب شم.تم

 

لاا  هااا   را جمع کرد و بااا چزر  ای کاام هیا ا  اااااااااااااااااش را 

مز  س تمی رد در سااااااااااااااا وت ت اااااااااهم کرد.پس از دقیباااااااام 

شاتجا  ت س خمیف  کشاااااااااید و دساااااااااا  را روی ران پایم ٬ای

ان باز کرد تا  رقن بزتد اما شو  از آت م بمواتد گذاشااااااااات.ده

 کرد.  ال  بم زبان بیاورد  دای زتگ آی ون تما  خاتم را شر  

 

 ۴۴۳#پارت_ 

 

 

اتاااااااااااااااااااااطاااااااراب و تااااااارس در ثاااااااااتااااااایاااااااام ای شتاااااااااش وجاااااااود  را 

درتوردید.مضطرباتم با چشم هاب  کم بک اخمیار بم گشادترن  

ازوی  اتااداز  ی مم   رسااااااااااااااایااد  بودتااد ت اااه  کرد  و باام باا
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چزگ اتداخمم.برای آت م آرامم کزد آه مم دس   بم بازونم 

ن  ود تا ببیزد کشاااااااید و ب د از جا برخاسااااااات و با گ ی  ایز م مت 

خاتم خارز شد.  ن  چم کیس پشت در است از آشتر

 

ن  تموان اااااامم  اااااابوری کزم و هماتجا باشاااااا زم.لیوان را روی مت 

اد را قرار داد  و ب د شاسااایمم از جا برخاسااامم و قد  های آز 

خاتم کم رسید  آزاد دیگر مبابل  ن دت ا  کرد .بم خروسک آشتر

  م ی آی ون کم برای آی ون ا  ماد  بود و ت اه  را بم  

م  قابل رونت تبود دوخمم بود.مضاااااطرباتم بازوهایم را ب ل 

 گرتمم و با  داب  آرا  شرسید : 

 

 _کیم؟

 

آه ااااااااااااااامااام ش  را بااام خبااا  چرخااااتاااد و باااا دادن ت ااااه  بااام 

 پاسخ داد:  ورتم 
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 آزاد:تییل و تراز. 

 

 الم  م بد بود با شاااااااااااااااایدن جوا.  بدتر هم شااااااااااااااااد.مات و 

ا بااام سااااااااااااااامااات ج و کشااااااااااااااایاااد  و کزاااار  مبزوت قاااد  هاااایم ر 

ا  ماد . ش با او بود.ت ونر تییل و تراز بود کم روی    م 

ی آی ون تب  . اااامم بود.خدایا ای  دو ت ر دیگر ایزجا چکار 

 داشازد. 

 

اخمیار در   آی ون رتت ت س بک دسااااااا  کم بم ساااااامت گوشر 

س زم ا    س شد.گوشر را برداشت و با تگم داشما  کزار 

 گوش  گ ت: 

 

 اد:ب م؟آز 

 

ت اهم روی تییل کم قد  ج وتر گذاشت و بم آی ون تزدیک 

تر شد ثابت ماتد.تراز اتدی خب  تر ا  ماد  بود و مش و  
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اه  ساای ار کشاایدن بود.ت زمید  تییل چم شرسااید کم آزاد ت 

 را بم سمت م  چرخاتد و گ ت: 

 

 آزاد:ب م ایزجاست.شو  مزم.ب رمایید داخل. 

 

د و گوشر را ش جا   و ب د دسااااااات ج و برد و  اااااار د مم را ترا

 برگرداتد.تاباوراتم ت اه  کرد  و شی تکان داد . 

 

_چرا در رو براشااون باز کردی آزاد؟چرا گذاشاا   بیان تو؟م  

 االن باید چیکار کزم؟

 

ل   یم ب زدتر بود.برای آت م آرامم کزد  د ترما  اااااااااادایم از 

 اتگشت اشار  ا  را مبابل بی ن ا  تگم داشت و گ ت: 
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.باااایاااد چیکاااار می رد ؟بیچاااار  هاااا م  ومااام آزاد:آرو  تر خزان

ن  . تگراتی   .تمیموبن کم تا ابد ازشون ترار ک ن

 

 التم چشم هایم را چرخاتد  و اتگشت هایم را الی موهایم 

رای دقیباام ای بااا خود    زجااار رتمم و در تزااایاات ترو برد .ب

م  ط ی تکان داد .باید بم خود  ت س خمیف  کشید  و ش 

میبود . ش با آزاد بود.تمیموان اااااااامم تا ابد از روبرو شااااااااادن با 

خونزاتم ترار کزم.بااایااد هرجوری کاام شاااااااااااااااااد  خود  را جمع و 

 جور می رد . 

 

ایم را بم "باشاااااااااااااااام" ی آرا  زنر ل  تجوا کرد  و ب د قد  ه

ی سااامت جارخ   کزار در ساااوا داد .باتت  ماتموب  خاک ااات 

و هماتطور کم میپوشیدم  رت م را از روی جارخ   برداشمم 

 بم سمت در رتمم و دسمگت   را چرخاتد . 
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ت اهم روی تییل و تراز کم  اال در  یاط ٬با خروجم از خاتم

ساااااااااد ا  اااااااااماد  بودتد ثابت ماتد.دیدن تییل در ثاتیم ای تما  

مباوممم را در هم شاا  اات و زاتوهایم را ساا اات کرد.جوری 

ن خور  ی از زمی  دتم اتگشاااااااااااااات کم مجبور شااااااااااااااد  برای ج وگت 

 هایم را دور   ان پ م ها قالب کزم. 

 

ت اهشاااان زودتر از آتچم کم اتمصار  را می شاااید  بم ساااممم 

چرخید.هردو با دیدتم راهشااااااان را کج کردتد و بم ساااااامت پ م 

یل درسااااااااات مثل هموشاااااااام ل  زد بم ل  ها قد  برداشااااااااازد.تی

 داشت و تراز برخالا او برز زهرمار بود. 

 

؟تم گوشااااوت رو جواب میدی تم تراز:تو هیا م  ومم ک جاب 

.می وای م  رو از ت    خوتم ت رو.آموزشاااا ا  هم کم ترت   

؟  تگرابن دیووتم ک ن
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اما ل ا  خ اااااا ک و  التم بود.ل م های ٬ اااااادا   گرچم آرا 

  بود  را بم سااااااااااااامت ی دیگر کشااااااااااااید  و با بات   کم شوشااااااااااااید

ن تر رتمم. قالب کردن دست هایم روی س زم ا    یک پ م پایی 

 

 _تیازی بم تگرابن تبود.میبی ن کم ایزجا . المم خوبم. 

 

جواب شباالیم گر  اتداخت بم جان ابروها  .قد  ج وتر 

 گذاشت و با خ  اتوت گ ت: 

 

؟ ااااااااار تااااراز:تااااو ا ااااااااااااااااااال باااارای سر ایاااا  وقاااااااات روز ایاااازااااجااااااااا ب 

 تداری؟خوتم تداری؟تو 
گ
ای  خوتم تذری میدن  تداری؟زتدی

؟  کم تمیموبن از  د  ب  ن

 

رای آت م آرام  کزد ج وتر آمد و کزار  ا  ماد.دس   تییل ب

باام بااازوی  کشااااااااااااااایااد و هماااتطور کاام بااا چشااااااااااااااام و ابرو از م  

ی تگونم گ ت:  ن  می واست چت 
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الن دیاااادیم تییل:ای بااااااباااااا تراز گت  دادیااااا.تگران  بودیم کااااام ا

 ابا برای چیم؟خداروش ر  ال  خوبم.دیگم ای  سوا  جو 

 

د دسااات تییل را پس زد بک آت م ت اه  را از  اااورت م  ب گت 

 و با تر  روب  گ ت: 

 

تم.یااام  ن تراز:تو دخاااالااات ت   تییل.م  دار  باااا خزان  را مت 

 سوا  از  شرسید  جوا.  رو هم می وا . 

 

ن تر  التاااام ت س خمیف  کشااااااااااااااایااااد  و باااااز هم یااااک پ  اااام پااااایی 

چشمان  دوخمم و با ل  ن کم خاری  رتمم.ت ا  خت   ا  را بم

 تردیدی بود گ مم: از هرگوتم تگرابن یا 

 

 _دیگم ایزجا میموتم. 
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ت اااااه  در ثاااااتیاااام ای مبزوت شاااااااااااااااااااد و رتااااگ از  اااااااااااااااورت  

جوری کم ات ار بم سااااالمت گو  ها   شااااک ٬شرند.تاباوراتم

 کرد  باشد چزر  در هم کشید و ل  زد: 

 

 :مزصورت چیم؟ی  ن سر ای   را؟از تر 

 

زباتم برای ل صم ای ش  را زنر اتداخمم و ب د با کشااااااااااااااایدن 

روی لااا  هاااای خشاااااااااااااااکم دوباااار   رقن کااام زد  بود  را ت رار 

 کرد . 

 

 کزم. 
گ
 _ت میم گرتمم از ای  بم ب د با آزاد زتدی

 

 ۴۴۴#پارت_ 
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 از چزر  ی هردو ت رشااان 
گ
بم چشاام هایم دید  کم روح زتدی

شااااااااید.تراز مثل یک مج اااااااامم ی یخ زد  بم چشاااااااام هایم شر ک

 بم  ورت  کوبید. ییل و شت زد  ل  گوند و خت   ماتد و ت

 

ن بام پا خواهد   سااااااااااااااازمگی 
میادان ااااااااااااااامم کام دیر یاا زود کوتابن

شاااااااااااااااااد.ای  سااااااااااااااا وت و خااااموشر تراز قرار تبود تاااا اباااد کو  

ب شد.باید خود  را برای مواجم شدن با ات ار آت  گرتمم ی 

 د  می رد . باروت  آما

 

برای ل صم ای ش چرخاتد  و بم خب  ت ا  کرد .آزاد  اال 

.بک آت م ا  ااااااااماد  بود و تماشااااااااایمان می رد  در آسااااااااماتم ی در 

 ال  بم زبان بیاور  پ   هایم را برا   باز و . اااااااااااامم کرد  و 

خواساااامم کم هماتجا بماتد.تمی واساااامم کم با ج وتر آمدن  

   بزتد. بم اقیاتوس خشم تراز بوشت  دام
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 خزان؟خب اااااااات ش 
گ
تراز:تو ا اااااااااااااااال می زیم داری سر میش

زخرتاب  رو بم زبون جاشاااااااااااام؟ واساااااااااااات ه اااااااااااات داری چم م

 میاری؟

 

شااااااااااایدن  اااااااااادای خشاااااااااامگیا  وادار  کرد تا ش بچرخاتم و 

ت اااهم را دوبااار  باام  اااااااااااااااورت  باادهم.شوساااااااااااااااا  از شاااااااااااااااادت 

د ن ت   بم اتب اض در آمد  بود و ٬خ ااااااااااااااا اتوت بم شسن مت 

 ر چشم های روشا  ش  م   کشید. آت  بود کم د

 

ن بار بم ی دیگر  تزدیک ل م های ل اس باتمم را برای چزدمی 

 بازوهایم را ب ل گرتمم و با ل  ن آرا  جواب داد : ٬کرد 

 

_هم خب م ش جااااااااشاااااااااااااااااااااام هم می زمم کااااااام دار  سر می م 

 تراز.ت میمم رو گرتمم و دالیل خوبک هم برا  دار . 
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نااک از ی اادیگر  لاا  هااا   باام خزااد  ای خ ااااااااااااااا ک و  هو ااااااااااااااات 

اتگشااااااااات ها   را ٬گرتمزد.قد  بم خب  برداشاااااااااتتا ااااااااا م  

برای ل صم ای بک هدا دور خود  ٬و بردمیان موها   تر 

ن  چرخید و ب د دوبار  بم سااااامت م  قد  برداشااااات و با گرتی 

اتگشاااات اشااااار  ا  بم سااااممم با  ااااداب  کم از شاااادت خشاااام 

 می رزند گ ت: 

 

 
گ
می  ن خزان؟ق اااااااا   تراز:تو ت ر کردی داری کجااااااااا زتاااااااادی

ن را    پاااااشر بری خوتاااام اروپااااا؟ت ر کردی   باااام همی 
میموبن

ات   ک ن و هیچ  اام هیجر بزت تگم؟ت ر دوساات پرا
گ
زتدی

ن آسوبن هاست؟  کردی بم همی 

 

یک تای ابروهایم را باال اتداخمم و با کج کردن گوشم ی ل  

 هایم جواب داد : 
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 خود  ت
گ
ی بگم؟ ش تدار  برای زتدی ن  میم _ی می واد چت 

 بگت  ؟

 

 ااورت      از شو  هم براتروخمم تر شااد.جوری از خشاام 

د  بود  ت زد بالب  ش  بیاید.تییل هزوز می رزند کم ترسااااااااااااااای

هم کزار  ا  اااااااااااااااماد  بود و با ت ا  و شااااااااااااااات زد  ا  از م  

می واساااات کم بم ب   خاتمم دهم و از سااااامت دیگر تال  

آرا  شااااااااااااااااادبن می رد تاااا تراز را آرا  تگااام دارد.ترازی کااام دیگر 

 تبود. 

 

ی میاااای   تو؟چیااام ای  یااام جم ااام یااااد  گرت   مت 
گ
تراز:زتااادی

 تو تبط ما  تو تو ت خزان.م  هزوز ت رار  م
گ
؟زتدی ی  ن

ت نشاااااااااااااااااد  کاام اجاااز  بااد  تو بااا یاام مرد غرن اام  اوتباادر بک غت 

 .  هم وتم .یسر

 

 .  2747



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

 ااااادای ج و آمدن قد  های آزاد را کم از پشااااات ش شااااااید  

کرد .ک  دسااااااامم را بم ساااااااما    تورا ش چرخاتد  و ت اه 

 تگم داشمم و گ مم: 

 

 _بمون هموتجا آزاد.م  خود     ... 

 

هزوز جم اام ا  باام اتمااا  ترسااااااااااااااایااد  بود کاام تراز مثاال یااک بتک 

و یسااااااااااااار از کزار  خبور کرد و با خ ااااااااااااا اتوت بم سااااااااااااامت آزاد 

 هجو  برد. 

 

ن  ارت دار  ت ر کردی شااااااااااااااازر تراز:تم تو یم ت ر ات اقا بیا پایی 

ی خوتااااااام ت بچااااااام  هرتااااااام دساااااااااااااااااااااات ی بتک  مردمو بگت 
دخت 

 تدار ؟خوش ل؟ت ر کردی ای  دخت  کس و  ار 

 

و  از آت ااااام قاااااد  هاااااا   بااااام آزاد برسااااااااااااااازاااااد تورا خود  را ش

میانشااااااان اتداخمم و سااااااد راه  شااااااد .دساااااات هایم را ت ت 
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د  و هماتطور کم بم سااااااااااااامت خب  ه    اااااااااااار سااااااااااااا زم ا  ترا

 میداد  گ مم: 

 

شزن  ک ن م  خود  ای  _تراز آرو  بااا .تمیموبن آزاد رو 

 تمم. ت میمو گر 

 

 کشید: با خ  اتوت بم چشم هایم خت   شد و ترناد  

 

تراز:تو غ ط کردی کاااااااام ای  ت ااااااااااااااامیمو گرت   خزان.غ ط 

ن االن وسااااااااااااااای م هاتو جمع می  ن  ن پا مویسااااااااااااااار همی  کردی.ببی 

ن االن تزمیدی؟  برمیگردی خوتم ت.همی 

 

 م کم و جدی بم  ورت  ز  زد  و گ مم: 

 

 رد . _برتمیگ
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دساااااات هایم را از روی ساااااا زم ا  پس زد و با  ااااااداب  ب زدتر 

 ترناد کشید: 

 

 کردن خ اامم شاادی؟باشام 
گ
تراز:چرا؟دردت چیم از تززا زتدی

 ک . 
گ
 بیا با م  زتدی

 

 بک اخمیار ت  زدی زد  و ابروهایم را باال اتداخمم. 

 

 _درد تو چیم؟ ایز م چرا با تو هم وتم نشد ؟

 

 غرند:  سمت آزاد نشاتم گرتت و اتگشت اشار  ا  را بم 

 

 می زم. تراز:درد  ایزم کم تاموسم دار  با یم مرد غ
گ
 رن م زتدی
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د  و  اااااااااااااار  التاام از ترنااادهااا   پ اا  هااایم را روی ی اادیگر ترا

 ش  را میان دسماتم گرتمم و با  داب  ت ی  گ مم: 

 

_بی ودی داد و بیااااااداد ت   تراز م  ت ااااااااااااااامیمم رو گرتمم 

شم تمید .   ت یت 

 

گر از  دای داد و ترنادهایمان ترسید  بود قد  کم دیتییل  

تراز را گرتت.با دسااااااات دیگر  مرا ج وتر گذاشااااااات و بازوی 

 اتدی بم سمت خب  هدایت کرد و گ ت: 

 

تییل:قربوتمون بر  ایزجوری ت زیاااااد.تراز جاااااان بیاااااا برنم.االن 

.آبجک تو هم 
گ
خ اا ابن ه ا   تارا    تمیدوبن داری سر میش

 کم آرو  تر شدید با هم  را بزتید.   .ب دا برو داخل

 

 ۴۴۵#پارت_ 
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ای تییل بازوی  را از دسااااااااااااااات او تراز بک توجم بم خواه  ه

ون کشید و دوبار  بم م  تزدیک شد.چشم ها   را تزگ  بت 

سااااااااید  تر کرد و با ل  ن کم شاااااااااید اتدی تزدیدوار بم گو  مت 

 گ ت: 

 

 اگم ختک  بم گو  بابات برسااااام چم غوغاب  
 بم تراز:میدوبن

 پا موشم؟

 

ن جواب   داد : تاخودآ ا  شوزخزدی زد  و با ل  ن تم  رآمت 

 

نز ؟یا میاد  _سر موشم؟ کم مرامو  ادر می زم؟آبرو  مت 

 شمو میذار  ل   وض بیخ تا بیخ میتک ؟
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د و  اااااار دتدان ها   را با غیو و خ ااااااا اتوت روی ی دیگر ترا

 غرند: 

 

 . تراز:خزان بم خودت بیا 

 

کرد . ااااال کااام برای   و بک ت ااااوت ت ااااه  ش  را بااااال گرتمم

را وسط کشید  بود تیازی تبود ترساتدن م  پای بزم  خان 

 کم ب واهم مراخات  را ب زم. 

 

 خودماام 
گ
_برا  مزم تو ااااااااااااااااات بزم  خااان ب زماام یااا تاام.زتاادی

خودمم برا  ت اااااامیم میگت  .االن ت اااااامیم گرتمم کم با آزاد 

 کزم.تم تو تم خموت تم هیچ دو  از مر 
گ
دای خاتداتمون زتدی

ند.   هم  ش تدارند برا  ت میم بگت 

 

سممم نشاتم گرتمم بود را آه مم پس کشید و اتگش   کم بم 

 با خزد  ای ت خ ش تکان داد. 
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 تراز: را آخرت همیزم؟

 

 بک آت م ت اهم را از چشمان  بگت   پاسخ داد : 

 

_ را آخر  همیزااام.م  تزدیااااک ش سااااااااااااااااااالمااام تراز.تو برا  

ن تک ی  ت . ت یی   می  ن

 

 با همان خزد  ی ت    قد  بم خب  برداشت و گ ت: 

 

 میبیایم. ٬باشمتراز: 

 

و ب د ت ا  کیزم توزاتم ا  را ساااااااااامت آزاد چرخاتد و با ت رت 

 خطاب بم او غرند: 
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 . تراز:  ابم هزوز با تو یش  اا نشد .مزمصر با 

 

ای  را گ ااات و ب اااد بک آت ااام  را دیگری بزتاااد و یاااا مزمصر 

بک بماااتاد خباا  گرد کرد و باا قاد  هااب  ب زاد از شاااااااااااااااایاادن جوا

در را م کم پشاااااااااااااااات ش  کوبید.کویل خاتم خارز شااااااااااااااااد و 

ت شاااااااااید کم تییل هم تراز تراز گونان پشااااااااات ش  دوند و از 

ون زد.   خاتم بت 

 

ت س سااااازگی ن کم تما  مدت در رنم هایم   س ٬با رتماشاااااان

ون ترساااااماد  و چشااااام هایم را . ااااامم.گرمای  کرد  بود  را بت 

دست های آزاد را کم دور بازوهایم ا  اس کرد  تاخودآ ا  

را خب  تر کشااااااااااید  و بم او ت یم زد .مرا از پشاااااااااات ش  بدتم

 آرا  در آغو  گرتت و زنر گوشم تجوا کرد: 

 

؟  آزاد:خوبک

 

 .  2755



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

چشااااااااااااااام هایم را باز کرد  و با چرخاتدن ش  روی شااااااااااااااااتم بم 

  ورت  ت ا  کرد  و تجوا کرد : 

 

 ی. موتدی و دخالت ت رد_خوبم.مرش کم خب  

 

 ایم جواب داد: ل  زد کوچش زد و با تواز  کردن بازوه

 

آزاد:درساااااامم کم دخالت ت رد .اما اوتاااااااع ا ااااااال خوب شو  

ی کم ت ر  رو می رد  واکا   ن  از اون چت 
ترتت.تراز بوشااااات 

 نشون داد. 

 

آیه کشااااااااااااااایااد  و در تاااییااد  را هااا   شی باام نشاااااااااااااااااتام ی 

 مواتبت تکان داد . 
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د.اما  اامم کم تمیموتم با ای  موتااوع کزار بیا   میدون_از اول

 از  شززان کزم.باالخر  دیر یا زود باید می زمید. ت واسمم 

 

  بم ی بازوها   را از دور بدتم باز کرد و مرا بم سااااااااااااااامت 

خود  چرخاتد.با پشااااااااااااات دساااااااااااااا  گوتم ا  را تواز  کرد و 

 گ ت: 

 

 آزاد:بیا برگردیم داخل.هوا شد  شما می وری. 

 

بک چون و چرا شی بم نشاتم ی مواتبت با شوشززاد  تکان 

او دوبار  بازوی  را دور شاتم هایم   بم کرد شو  از  داد  و 

 آت م با قد  های آرام  مرا بم سمت خاتم هدایت کزد. 

 

 ااااااال غم بزم ٬ترس و تاااااارا    ا  از ات ااااااقاااااات اخت   م بود

.تم ایز م خوردن رابطم ا  با تراز هم بم آن اتاااااتم شااااد  بود 

یاتمان اما با ای  ب  ت کم م٬رابطم مان بزم خورد  باشاااااااااااااااد تم
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شااااکل گرتمم بود ب ید میدان اااامم کم بم ای  زودی ها بمواتیم 

 بم اوتاع ساببمان برگردیم. 

 

از ای  هماااام تا  و تاااااآرا  خ اااااااااااااااماااام بود .دلم یااااک آرام  

 مدت می واساااااااات.از آن آرام  هاب  کم هیچ س و 
کوالبن

ی تمواتد  ن بم آن خدشاااااااااااااااام ای وارد کزاد.اما  بیبت  هیا چت 

دلم ا  اااااس می رد  کم هزوز ساااا ت ای  بود کم در اخماا 

ن هم بود  ترن  ق ااامت ماجرا از را  ترساااید  بود.و شااااید همی 

سااااااااتد.ایز م در اتمصار کوتابن  ی میت  ن  از هرچت 
کم مرا بوشااااااات 

بود  کم هزوز از را  ترسااااااید  بود .کوتابن کم میموان اااااات با 

ن را تابود کزد... آمدن  همم چ  ت 

 

 ۴۴۶#پارت_ 
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با آسااااااااااااامان تارنش کم از پشااااااااااااات  چشااااااااااااام هایم را کم باز کرد 

شااااااوشاااااام های شزجر  ی اتاا ترا رساااااایدن شاااااا  را توند میداد 

 روبرو شد . 

 روی ت ت غ ت خورد  و پ   های ساااااااازگیزم را 
گ
با خ اااااااامش

د.   چزدبار باز و . مم کرد  تا خواب از ش  بتر

 

کاام ش م خواب رتماام بود .زمااابن  تمیاادان ااااااااااااااامم دقیبااا از ی باا

هزوز روشاااا  بود.و  اال تارنش روی بال  گذاشاااامم بود  هوا 

آساااااااااااااامان نشااااااااااااااان میداد کم  داقل چزد ساااااااااااااااخ   از زمان بم 

خواب رتمزم میگااذشاااااااااااااااات.باااال بردن شخوِد دوز قر  هااای 

 خواب آور   ابک تاثت   را گذاشمم بود. 

 

بم سااااااااااااااب  چرخید  و با کشاااااااااااااایدن خمیاز  ی آرا  ت اهم را 

وِن دوخمم. اااادای دلزواز و آرا  ساااااز آزاد ا  اتاا بم ز جاب  بت 

ن  ااااااااااااااادا بود کم از  ساااااااااااااااید.ا مماال با شاااااااااااااااایدن همی  گو  مت 

 خواب بیدار شد  بود . 
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 زد  و از روی ت اااات ب زااااد شااااااااااااااااااد .گت   ی  ل  زااااد  م
جااااابن

ن کزااار ت اات برداشااااااااااااااامم و هماااتطور کاام  موهااایم را از روی مت 

ون زد  و موهااااااایم را باااااااالی ش  جمع  می رد  از اتاااااااا بت 

از سااااامت اتاا تمرنا     ااااادای سااااااز را دت ا  کرد . ااااادا 

 آمد. 

 

ن تا ااااااا م ی کوتا  میان ٬ل صم ای ب د با پشااااااات ش گذاشااااااای 

در آسااااااماتم ی ورودی در اتاق  ا  اااااماد  و ت اهم را ٬اتاا ها

بم او کم مثل هموشم در مرکز اتاا روی  زدیل ا  نش مم 

م و چزر  ای شر از ا  اسات تد و بود و با چشم هاب  . م

 د چشم دوخمم. تبیو غرا ساز تواخما  بو 

 

دست هایم را روی س زم قالب کرد  و بک آت م ش و  داب  

ایجاد کزم بم چزارچوب در ت یم زد  و تواخما  را تماشاااااااااااااااا 

کرد .ماادب  موشااااااااااااااااد کاام او را در ای   ااا  تاادیااد  بود .ماادب  
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گ
ساااایا  م  از ساااااز  و موشااااد کم ب اکر درگت  شاااادن با زتدی

 دتیای هموشم آرام  تا  م گرتمم بود. 

 

ایا ااااار تااااا  قط اااام ای کاااام مشااااااااااااااا و  ٬برخالا دت ااااات ق اااال

ن بود.درساات مثل  تواخما  بود را تمیدان اامم.دلمت  و غمگی 

 ا  و هوای ای  روزهای هردوت رمان.شاااااااااایدن  تاخودآ ا  

 ب و بم جاِن  زجر  ا    اتداخت. 

 

ا  چزارچوب  چ ااااااااااااا اتد .تواخمآیه کشاااااااااااااید  و ش  را بم 

د و م  تما  مدت هماتجا برای دقایف  کوالبن تر کو  کشاای

ن ٬ا  اااااااااااااااماد  و تماشاااااااااااااااا   کرد .در تزایت  کم واپ ااااااااااااااای 
زمابن

ق ااااااامت آهزگ را تواخت  رکت آرشااااااام ا  مموق  شاااااااد و 

  دای ساز رو بم خاموشر رتت. 
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بک آت م چشاااااام ها   را باز کزد آرشاااااام را از ساااااایم های ساااااااز 

ش  را بم دسااااااااااااامم ی ونولا ااااااااااااال چ ااااااااااااا اتد.برای  دور کرد و 

  الت ماتد و ب د با  داب  آرا  گ ت:  دقیبم ای در همان

 

 آزاد:م  از خواب بیدارت کرد ؟

 

درست مثل هموشم     با چشم های . مم هم  ضور  را 

  س کرد  بود.در جوا.  ل  زد کوچش زد  و زمزمم کرد : 

 

 برای بیدار کردتم اتم ا
گ
 ب کردی. _چم را  قشزش

 

باز درساااااااااات مثل م  ل  زدی زد و شاتجا  چشاااااااااام ها   را 

.سااااااز و آرشااااام را روی پایم ی م  اااااو اااااشاااااان قرار داد و کرد 

ب د از روی  ااااااازدیل ب زد شاااااااد و با قد  هاب  آرا  بم سااااااامت 

م  آمااااااد.ت یاااااام ا  را از چزااااااارچوب در گرتمم و برای آت اااااام 

 رتمم.  تا  م ی میاتمان زودتر بم پایان برسد دو قد  ج وتر 
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 _چزد وق   موشد شاغ سازت ترتمم بودی. 

 

کم در یک قد  ا    ا  اااااااااااماد  گ مم و او با ترو   هماتطور 

بردن دساااااات ها   در جی  ها   شی بم نشاااااااتم ی تایید 

 تکان داد. 

 

آزاد:ذهزم آشاااااا مم بود.وق   تمرکز تداشاااااامم باشاااااام دساااااامم بم 

 ساز زدن تمت  . 

 

بم سااااز  اتداخت و  ت ایه٬و ب د ش  را بم خب  چرخاتد

 اد: دوبار  ادامم د

 

مون اااااامم مثل هموشاااااام از پ اااااا  بربیا .ات ار آزاد:    االتم ت

 وق   می زمم ذهزم آش مم ست باها  لج می زم. 
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م اااااری ت اه  کرد  و گوشاااام ی ل  هایم را بم دتدان  با شر

گرتمم.تب ااااااااااااااات  م  بود کم مرد م کم و آرا  مثل او بم ای  

د.تب ااااااااااااااات  م  بود کاااام ذها  جوری  ااااا  و روز اتماااااد  بو 

تمیموان ااات مثل ساااابش سااااز  آشااا مم شاااد  بود کم دیگر     

 او را هم ت اااادیاااال باااام 
گ
 خود  زتاااادی

گ
بزتااااد.م  خالو  بر زتاااادی

 جززم کرد  بود . 

 

ت اااا  غمگیزم را کااام دیاااد ات اااار بااام اتکااااری کااام در ش  جرناااان 

داشاااااااااااااااازاااد بر برد.باااا ل  زاااد کوچش چااااتااام ا  را تواز  کرد و 

 د: شرسی

 

 آزاد: الت بزت  ؟

 

د  و شااااااتم ای باال در جوا.  ل  هایم را روی ی دیگر  اااار ترا

 اتداخمم. 
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 _م د  ا  هزوز یکم درد دار .اما بزت  . 

 

زنرل  "خداروشاااااااا ر" آرا  را تجوا کرد و ب د با   بم کردن 

بازوی  دور شاااااااااااااااااتم هایم هماتطور کم همرا  خود  مرا از 

د گ ت:  ون میتک  اتاا بت 

 

ن یم غذای س ک ز  بح آزاد:ا ن خا  ت وردی.برنم پایی  چت 

 آماد  کزم. برات 

 

تاااااااااااااااتم  تورا با ابروهاب  در هم کشااااااااااااااید  ت اه  کرد  و م ت 

 تالید : 

 

ی ب ور .  ن  _تم آزاد.ب دا ا ال تمیموتم چت 
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اتاااام   بم ی دسااااا  را دور بدتم م کم تر  بک توجم بم اخت 

ن  کرد و همااااتطور کااام وادار  می رد همراه  از پ ااام هاااا پاااایی 

 برو  جواب داد: 

 

ن  بزوتم از غذا خوردن ترار کردی.دیگم آزاد:از  اااااااااابح با همی 

ی تدار .تال  ت  .   تاثت 

 

 التاااااام از لج ااااااازی ا  آیه کشااااااااااااااایااااااد  و چشااااااااااااااام هااااااایم را 

چرخاتد .واق ا مییل بم غذا خوردن تداشاااااااامم اما میدان اااااااامم 

ر کم م ال ت هایم قرار تبود او را قاتع کززد.بزابرای  بم تاچا

 ترجیح داد  کم س وت اخمیار کزم. 

 

کم پشاااات ش گذاشااااایم دسااااا  را از دور شاااااتم   آخرن  پ م را 

خاتم  ن هایم باز کرد و خواسااات تا ج وتر از م  بم سااامت آشاااتر

امااا هزوز دو قااد  بوشااااااااااااااات  برتااداشاااااااااااااااماام بود کاام شیچیاادن ٬برود
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تاگزابن  اااااااااادای زتگ آی ون در تضااااااااااای خاتم باخ  شاااااااااد تا 

  جا خشکمان بزتد. هردوت رمان تاخودآ ا  ش 

 

 ۴۴۷#پارت_ 

 

تااادیم و بااام ی ااادیگر ت اااا  کردیم.بااااز هم بک م طیل ش چرخاااا

همااان ترس و اتاااااااااااااااطراب ل ز   باام جاااتم اتماااد  بود.دیگر از 

 واهمم داشاااااااااامم.آه اااااااااامم قد  بم 
گ
شااااااااااایدن هر  اااااااااادای زتش

ساااااااما  برداشااااااامم و با  اااااااداب  کم ات ار از تم چا  در   آمد 

 تجوا کرد : 

 

 ی؟_مزمصر کیس بود

 

بک آت م  رقن تورا ش  را بم نشااااااااااتم ی تفن تکان داد و ب د 

بزتاااااد از م  تاااااا ااااااااااااااا ااااام گرتااااات و بااااام سااااااااااااااامااااات آی ون قاااااد  

برداشت.مضطرباتم هماتجا ا  ماد  و دور شادن  را تماشا 
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کرد .قد  ها   کم بم آی ون رسااایدتد ا  اااماد و در سااا وت 

باام  ااااااااااااااا  اام ی روشااااااااااااااا  مباااب   چشااااااااااااااام دوخاات. التاام از 

 بم دتدان گرتمم و شرسید : س وت  تاخزم را 

 

 _کیم آزاد؟

 

د و ت اه  را دوبار  بم  ورتم داد.اخیم کم میان ش چرخات

ابروها   نشااااااا ااااااامم بود اتاااااااطرابم را دو چزدان می رد.برای 

ل صم ای کوالبن تر ساااااااااااکت ماتد و در تزایت دهان باز کرد 

 و با  دای آرا  جواب داد: 

 

 آزاد:پدرتم. 

 

تک   اقن ت س کشااااااااااایدن را از یاد ب جواب کوتاه  برای ایز م

بااا باادبن کاام  اااال باام یااک ت اام یخ ت اادیاال ٬بود.مااات و مبزوت

 شد  بود ت اه  کرد  و پ   هایم را باز و . مم کرد . 
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 _ی...پدر ؟

 

با  ااااااااداب  کم از شاااااااادت آرا  بودن  بم زور شاااااااااید  موشااااااااد 

شرساااااااااااااااید  و او در جوابم بم نشااااااااااااااااتم ی مث ت ش  را باال و 

ن برد.تا باوراتم قد  هایم را بم سااااااااااااااامت ج و کشاااااااااااااااید  تا پایی 

بمواتم بااا چشااااااااااااااام هااای خود  ببیزم.کزااار  ا  اااااااااااااااماااد  و باام 

 ااااااا  م ی آی ون چشااااااام دوخمم. ش با او بود.ت ااااااونر پدر  

بود کم روی  اا  م ی آی ون تب  . اامم بود.واق ا خود  

 بود. 

 

 آزاد:برای سر اومد  ایزجا؟

 

 شکل داد.  سوال  تاخودآ ا  ت  زدی را گوشم ی ل  هایم
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م.قضااااااااااااااایاام هم وتاام _تبط یاام دلیاال میموتاام داشاااااااااااااااماام باااشااااااااااااااااا

 شدتمون رو تزمید .اومد  برای م اکمم. 

 

ابروهاا   را در هم کشااااااااااااااایااد و چرخیااد تااا  ااامال بمواتااد رو در 

 رونم با  مد. 

 

 آزاد:می وای م  باها   را بزتم؟

 

بااااا همااااان ت  زاااادی کاااام روی لاااا  هااااایم بود ت اااااه  کرد  و 

 داخمم. ابروهایم را باال ات

 

ماااد  ایزجاااا تاااا م  رو _تو بزم  خاااان رو تموشااااااااااااااازااااش آزاد.او 

م اکمم کزم.تا با م   را تزتم و بازخواساااااااااااااامم ت زم از ایزجا 

 تمت  . 
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سااااااااااد دساااااااااامم را  شو  از آت م تر اااااااااات کزد سااااااااااوا  دیگری بتر

دن د مم در را باز کرد .ت اهم  اااااااااار سااااااااااامت آی ون برد  و با ترا

اتد.تززا تیامد  برای ل صم ای روی    م ی آی ون ثابت م

   بودتد. بود.تراز و تییل هم همراه

 

 روبرو شاااااااااااااااادن با 
گ
ایطمت آمادی آزاد:خزان مطما ن با ای  شر

 پدرت رو داری؟

 

با تگرابن شرسااااااااااید و م  هماتطور کم بم ساااااااااامت جارخ   قد  

 برمیداشمم تا پالمونم را بردار  جواب داد : 

 

.باها  _ ار اشاااااااااااااا ایه اتجا  تداد  کم ب وا  از  ترار کزم

تم.اما تو داخل بمون.  ن   را مت 

 

 تاتم ابروها   را در هم کشید و قد  ج و گذاشت. م ت  
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.مزم باهات میا .   آزاد:تززا باها  روبرو تمویسر

 

 ت اااه  کرد  و دهااان باااز کرد  تااا دوبااار  م ااال اات 
گ
بااا  التش

کزم امااا او شو  دسااااااااااااااا   کرد و ایا ااار بااا ل  ن قاااکع تر ت رار 

 کرد: 

 

 ا . باهات می آزاد:گ مم

 

خاتم وارد شاااااااد ماتع از آن شاااااااد کم  ااااااادای تبم ای کم بم در 

بمواتم ب ثماااان را ادامااام دهم.ت اااا  هردوت رماااان همزماااان بااام 

 سمت در چرخید و س وت سزگی ن میاتمان شکل گرتت. 

دیگر وق   برای ت   کردن باق  تماتد  بود.زمان  ضااااااااور در 

 داداا  بزم  خان ترا رسید  بود. 
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ر و با مشاااااااات کردن دساااااااات هایم کزا  ن کشااااااااید ت س ساااااااازگی

بدتم قد  ج و گذاشمم و مبابل در ا  ماد .برای ل صم ای 

کوتا  ت  ل کرد  و سااااااااااااپس دساااااااااااات ج و برد  و با چرخاتدن 

دساااااااااااااامگت   در را باز کرد  و بم ساااااااااااااامت خود  کشاااااااااااااایدم .و 

درساااااااااااااااااااات در همااااااان ل صاااااام بود کاااااام ت اااااااهم روی چزر  ی 

 م ا  اااااااااااااااماااد  بود ثاااباات براتروخماام ی مرد آشااااااااااااااازاااب  کاام مباااب

 ماتد.پدر . 

 

هایم را روی ساااا زم قالب کرد  و بک آت م نشااااان دهم  دساااات

از  ضاااااااور  در خاتم ی آزاد مضاااااااطرب شاااااااد  ا  خت   خت   

 ت اه  کرد  و گ مم: 

 

 _ب رمایید؟

 

چااااازااااار  ا  از لااااا ااااا  شد  باااااوااااا  از شاااااوااااا  باااااراتاااااروخاااااماااااااام 

د اتکار  ن شاااااااد.خ اااااا اتی   کم در چشااااااام های روشاااااااا  موز مت 
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ای کوتااااا  بود.ش  را باااااالتر گرتاااات و برای ل صاااام تاااااپااااذیر 

ت اه  را میان م  و آزاد کم پشت ش  ا  ماد  بود چرخاتد 

 شو  از آت م بگوند: 

 

اب  کم شاید   بیبت دارن. 
ن  _پس چت 

 

ش  را اتدی روی شااااااااااااااااتم کج کرد  و ت اهم را بم تراز و تییل 

ار کم اتدی خب  تر ا  اااااااااااااااماد  بودتد دوخمم و ب د بک اخمی

 شوزخزدی زد  و جواب داد : 

 

ها رو بزت رسوتدن. _آر .ج  اسوسات خوب ختک

 

 بود تااااا تراز  التاااام و خ ااااااااااااااا ک ش  را زنر 
ن  رتم  اااااقن همی 

ب زدازد و تییل با تگرابن ش  را بم نشاااااااااااااتم ی م ال ت تکان 

 دهد. 
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ی  ن _باااااااام تراز و تییل ت ااااااااا  ت  .تیااااااااازی تبود اوتااااااااا بزم چت 

نشاااااد  کم تدوتم داری چیکار بگ .هزوز ازت اوتبدری غاتل 

 .  می  ن

 

 ۴۴۸ارت_ #پ

 

 

چشااااام هایم با شاااااایدن ق ااااامت آخر جم م ا  گرد شااااادتد و 

تاخودآ ا  بم خزد  اتماد .اتگشااااااااات اشاااااااااار  ا  را بم ساااااااااما  

 نشاتم گرتمم و تاباوراتم گ مم: 

 

_تو از م  غاتل نشاااااااااااااااادی؟تو بزم  خان؟مطما ن کم داری 

ی کم  ؟درمورد دخت  بن ن د  ساااااااااااااااالم درمورد م   را مت  ن سااااااااااااااات 

 کرد ؟راه  رو از تو جدا  
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ن و شت شاااااااادن گوتم هایم از خجالت را ا  اااااااااس  رتگ گرتی 

کرد .ات ار کم ب   کردن با م  را بک تاید  بداتد ت اه  را 

از  اااااااااااورتم گرتت و بم سااااااااااامت آزاد چرخاتد.برای ل صم ای 

شتاپای او را بر اتداز کرد و ب د با ل  ن کم قضااااااااااااااااوت از آن 

 گ ت: بیداد می رد  

 

جوون؟کجا بزرگ شاااااادی کم بزت یاد _تو کجا بزرگ شاااااادی 

ی  ی و بتک  تام ر  رو بگت 
تدادن  ش تداری دسااااااااااااات یم دخت 

خوتم ت؟چطور ترب مت کردن کم هزوز ب د تو ااااااا   درسااااااات 

 رو از غ ط تش ی  بدی؟

 

ن و شت شاااااااادن گوتم هایم از خجالت را ا  اااااااااس  رتگ گرتی 

ا  کرد .برخالا کرد .بک م طیل ش چرخاااتااد  و باام آزاد ت اا

ن  م   ااامال  سااااااااااااااایااد کاام ل   ت بت  آمت  آرا  بود و باام تصر تمت 

ی روی اخمماد بم ت    گذاشمم باشد.   پدر  تاثت 
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با ل  زدی کوچک درسااات مثل پدر  ش  را باال گرتت و با 

 ل  ن مالیم و مودب جواب داد: 

 

د: ش با شااااااماساااااات جزاب بزاور.جاب  کم م  بزرگ شااااااد  آزا 

ها رو ب ن ن ای  چت  های مزم تری رو زم یاد تدادن.در خوض چت 

بزم یاد دادن.مثال ایز م چطور میموتم بم زبن کم دوسااااااااااااااا  

 دار  ا  اس امزیت بد  و مراق   باشم. 

 

و ب ااد بااا ل  زاادی کاام  اااال شررتااگ تر شااااااااااااااااد  بود ت اااه  را 

 سمت م  چرخاتد و ادامم داد: 

 

آزاد:دخت  شااااما کزار م  و توی خوتم ی م  ا  اااااس امزیت 

  ااااس رو داشااامم باشااام میموتم ایزجا ار .و تا زمابن کم ای  اد

بموتااام.م  خییل بااام ایز ااام ی م رمااام و ی تاااام ر  اهمیااات 
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ی کااااام برا  مزمااااام ایزااااام کااااام بموتم مراق    ن تمیاااااد .تززاااااا چت 

 . ن  باشم.همی 

 

دروغ بود اگر میگ مم در آن ل صاااااام  س غرور و اتم ااااااار 

ن تداشاااااااااااامم.ایز م آزاد ایزطور توان اااااااااااامم بود مودب اتم و در خی 

واب پدر  را بدهد دلمرمم می رد.ل  زدی کم  ا  م کم ج

بک اراد  روی ل  هایم شاااااااااااااااکل گرتمم بود را شززان کرد  و با 

ن ت اهم از چشاااااام های زن ا   ش  را دوبار  بم ساااااامت  گرتی 

 پدر  چرخاتد  و گ مم: 

 

؟ اال دیگم میموبن بری.   _جوابت رو گرت  

 

د ا اااااااااااااااال بم مزاج  خو   امال آشاااااااااااااااکار بود کم جواب آزا

مد  بود.بزم  خان خادت تداشااااااااااااااات کم یک ت ر ب واهد تیا

ن   را روی  رت  بیاورد.شااااااااااید اتمصار تمی شاااااااااید کم چزی 

.شااااااااااااااااایااد در خیاااالت  آزاد را یااک مرد جوابک از آزاد .شااااااااااااااازود 

 .  2778



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

م مویل ت ور کرد  بود.و  اال چزر  ی آشوب و براتروخمم 

 م رن مم بودتد. ا  ختک از آن داشت کم تما  ت ورات  بز

 

م تموان اااااااااااااااات جوابک برای  را هااای آزاد شیاادا کزااد زمااابن کاا

 ت اه  را دوبار  بم م  دوخت و گ ت: 

 

 ک ن خزان.م  بم 
گ
اااااااااا زنر یم ساااااااااااب  زتدی _تمیموبن با ای  پرا

ن اجاز  ای رو بزت تمید .   خزوان پدرت چزی 

 

 خ  ک خزدید  و ابروهایم را مم ج  و تاباور باال اتداخمم. 

 

تمیااادی؟کاادو  پااادر!بزم  خااان بزم اجااااز   ان پااادر _بااام خزو 

د  سااااالم کم  ن  می زم.ساااات 
گ
د  سااااالم دار  بدون تو زتدی ن م  ساااات 

د  سالم کم م   ن  کرد .ست 
گ
تک و تززا بدون سایم ی پدر زتدی

رو و  کردی تااا برای زن دوماات و بچاام ای کاام     از خون 
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 . ااااااااااااااازی.ت ر می  ن هزوز  ش ایز م 
گ
خودت تو اااااااااااااات زتدی

 م  بدوبن داری؟ خودت رو پدر 

 

شاااااایم کم در ت اه  بود بم ی  ار  شر کشااااااید و جا   را بم خ

غم داد.خجاااالااات زد  ش  را زنر اتاااداخااات و ت ااااه  را بااام 

ن تداشت.  ن زنر پاها   دوخت.دیگر  رقن برای گ ی   زمی 

 

 تراز:ج وی غرن م ها جای ای  ب ثا تو ت خزان. 

 

ت   و با شاااااااااااااایدن  ااااااااااااادا   وادار  کرد تا ت اهم را از پدر  بگ

   بم سمت او قاک اتم جواب داد : چرخاتدن ش 

 

 مزم.جای م  کزار 
گ
_آزاد غرن م تو اااااات.آشاااااازا ترن  اد  زتدی

ن آدمااام.وق   هیچ ااادو  از شااااااااااااااامااااهاااا تو سااااااااااااااا ااات ترن   همی 

ایطم کزار  تبودید اون بود. ش تدارند بزم بگید تمیموتم  شر

 شوش  بموتم. 
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ا دوبار  ش  را  ااادای لرزان و خ ااا ک ا  پدر  را وادار کرد ت

د و ت اهم کزد و  ش بم جات  بگوند: با  ال بگت 

 

_اگم می وای کزار ای  آد  بموبن باید کبش رساااااااااام و رسااااااااااو  

شو  بری.تمیموبن همیزجوری بااادون ایز ااام ن اااااااااااااااب   ب زمون 

 .  باشم باها  هم وتم .یسر

 

ل   آمراتم ا  خشاااااااامم را دو چزدان کرد. التم براا شااااااااد  

 سما  و غرند : 

 

   چیم؟ را بزن رسمیم؟بگو _رسم  چ

 

ت ا  خت   ا  را بم چشااااااااااماتم دوخت و با  ااااااااااالبت دساااااااااامور 

 داد: 
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 _ازدواز کزید. 

 

ن  هاااااااااز و واز تااا اااااااااهاا  کااارد  و ش تاااکااااااااان داد .پااس هااماای 

ن بود.ای  کاااام ای  هماااام را  کوبیااااد  بود و تااااا بود  .درد  همی 

ایزجااا آمااد  بود دلی   تگرابن برای م  تبود.دلی   ترس از 

ن آبر   وی خود  بود. رن ی 

 

 ۴۴۹ت_ #پار 

 

ت ا  شر از شزن  و شماتمم را بم  ورت  دوخمم و تاباوراتم 

 گ مم: 
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_دردت همیزم؟ازدواز؟ترسیدی از  را مرد  تم؟ترسیدی 

مرد  پشااات شت بگ  دخت  بزاور هم وتم ی یم مرد غرن م 

.تبط دردت آبروی خودتم مگم تم؟  شد ؟تگران م  تو   

 

 اسمم را  دا زد:  التم شی تکان داد و 

 

 _خزان. 

 

 قد  ج وتر گذاشمم و با  داب  ب زدتر ترناد کشید : 

 

؟تو چرا خوض تمویسااااااااااااااار بزم   _خزان سر هاااااااان؟خزان سر

؟بابا  ؟آخم تو چجور پدری ه اااااااااا   خان؟چرا خوض تمویساااااااااار

بیاااا بگو تگراتمم بگو می وا  کزاااار خود  زنر ساااااااااااااااب  خوتااام 

ی کم جاب  بگو هزوز اوتبدر بک کس و  ار نشاااااااااااد خود  باشر 

اااااااای کم خاشاااااااااب  برای رت س ای  پرا .بیا بتر ن تداشااااااااامم باشر ی 

 ... شدی کیم چیم چیکار  ست چرا بز  د  .    
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ویل تو کااام ای   رتاااا  اااالیااات تو اااااااااااااااااات.تو تبط ت ر آبروی 

.تبط می وای  را مرد  پشت شت ت اشم.   خودب 

 

برای آت م آرامم کزد دسااااات ها   را بم ساااااممم دراز کرد و با 

  ت: ل  ن مالیم گ

 

 ی م ازدواز کزید ب اکر ایزم کم... _دخت   اگم م

 

 دست ها   را بم شدت پس زد  و دوبار  ترناد زد : 

 

_ازدواز تمی زم.ازدواز تمی زم.ب اااااااااکر  را تو ب اااااااااکر 

 ازدواز 
گ
ایازا اااااااام تاو مایا وای با اااااااااکار ایازا اااااااام تاو داری مایش

 م  بازنچم ی دست تو تو ت. 
گ
 تمی زم.زتدی
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دوبار  شاااااااااااااااید  شااااااااااااااادتد و ل ا  ابروها   باز هم در هم ک

 آمراتم شد. 

 

 .  _پس  ش تداری با ای  آد  زنر یم سب  بموبن

 

 م کم و قاکع بم چشمان  خت   شد  و غرند : 

 

 _میموتم.میموتم ببیزم ی می واد ج و  رو بگت  . 

 

خشاااااایم کم در چزر  ا  موز زد برای ثاتیم ای ترس بم ق  م 

شک  بودتم را  اتداخت.دهان باز کرد تا با  ااااااااادای ترناد 

ش کوب کزد.اما شو  از آت م  اااااااااااااااداب  از  زجر  ا  خارز 

شااااااااااااود  اااااااااااادای آزاد بود کم در تضااااااااااااای ب زمان شیچید و ل  

 ها   را بم ی دیگر دوخت. 
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 آزاد:باشم.ازدواز می زیم. 

 

 ۴۵۰#پارت_ 

 

 

ق  م برای ل صم ای از تویدن ا  اااااااااااااااماد و ت س کشااااااااااااااایدن را 

ات و یاااموخماام بودم .مااجوری از یاااد برد  کاام ات ااار هرگز ت

با چشاامابن کم از شاادت تاباوری گرد شااد  بودتد ش ٬مبزوت

چرخاتد  و ت اه  کرد .دلم می واساااات باور کزم کم گو  

هایم اشا ا  شاید  بودتد اما چزر  ا  آتبدر جدی و قاکع 

 بود کم جای هیا شک و شبزم ای باق  تمیگذاشت. 

 

با تااااااااااااااا ی  ترن  تاباوراتم ل  هایم را باز و . ااااااااااااااامم کرد  و 

 ای مم   تجوا کرد :  د
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؟
گ
 _آزاد سر داری میش

 

ش چرخاتد و با همان چشااااااااااااااام های خایل از تردید  ت اهم 

کرد.ل  زد کوچش کم روی ل  ها   تب  . ت بک اخمیار 

 آت  بم ق   تا آرامم اتداخت. 

 

آزاد:ازدواز می زیم خزان.برای ایز م بموتم تو رو کزار خود  

 می زم. تگم دار  هر اری 

 

واز ت ااااااه  کرد  و ش تکاااااان داد .داشاااااااااااااااااااات چااااام هااااااز و 

میگ ت؟چم   گ ت؟دیواتم شاااااد  بود؟خب   را از دسااااات 

با م ن ٬داد  بود؟می واسااااات ازدواز کزیم؟می واسااااات با م 

 کم     از تردایم هم ختک تداشمم ازدواز کزد؟
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تاااااباااااوری ا  را کاااام دیااااد ل  زااااد روی لاااا  هااااا   شررتااااگ تر 

 د دوبار  ش چرخاتد و شااماتم گرتت و بشااد.ت اه  را از چ

ن بم چزر  ی پدر  مودباتم گ ت:   با چشم دوخی 

 

 آزاد: اری کم شما میگید رو اتجا  میدیم.ازدواز می زیم. 

 

 جوابک را 
ن پاادر  کاام  ااامال آشاااااااااااااااکااار بود اتمصااار شاااااااااااااااایاادن چزی 

 ا وی  را  اااااااا کرد و چاتم 
گ
تمی شااااااید با شتم ای ساااااااخمش

ود  ایزطور ت اااااور ر خیاالت  با خا  را باالتر داد.شااااااید د

کرد  بود کم اگر ب   ازدواز را شو  ب شاااااااااااد میمواتد آزاد را 

کو  و مات کزد و قا  م را بم ت ع خود  تما  کزد.اما  اال 

 کیس کم کو  و مات شد  بود خود  بود. 

 

برای چزد ل صم در ساا وت بم آزاد خت   ماتد و ب د آه اامم 

 شی تکان داد و گ ت: 
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 ازدواز زجوری تبزم :ای
گ
ی و بش و اااااااااات کم شت رو باال بگت 

ی رساااااااااااام و رسااااااااااااو  خود  رو دار .اگم  ن می زیم جوون.هرچت 

واق ا می وای با دخت  م  ازدواز ک ن پس باید کبش رسااااام و 

رساااو  شو  بری و کبش ا اااول  بیای و از م  خاسااام اری  

.مموجیه کم سر می م؟  ک ن

 

ک  باا وابک باامایا ااار شو  از آت اام آزاد بمواتااد ج دهااد تراز شر

بود کم قد  ج و گذاشااات و با  اااداب  دورگم و لرزان ل  بم 

اض باز کرد:   اخت 

 

؟چم ازدواسک چم خاسم اری؟
گ
 تراز:خمو سر داری میش

 

 دا   جوری می رزند کم ات ار  م ماتد  بود گرنم کزد.پدر  

ات  اخمزا کزد با ل  ن آمراتم هشدار داد:   بک آت م بم اخت 

 

ت  .      تو دخالت  _تراز 
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ل   دسااااموری ا  اما تراز را وادار بم خب  نشاااای ن ت رد.باز 

هم قد  ج و گذاشات و در ایل کم اتگشات اشااار  ا  را بم 

 سمت آزاد نشاتم گرتمم بود غرند: 

 

ن ت اااااااامییم   همچی 
تراز:ی  ن سر دخالت ت زم خمو؟تمیموبن

ی.آخم چم ازدواسک تو     هزوز ای  آد  رو درساااااااااااات و  بگت 

.توروخدا یدوبن کیم چیم چیکار  سااااتزاش.تمبک تموشاااا  ااااا

 بم خودت بیا. 

 

ی تداشااااااااازد.ش  را  ترنادها   باز هم ات ار روی پدر  تاثت 

ن ت اااا  آرام  بااام چزر  ی  روی شااااااااااااااااااتااام چرخااااتاااد و باااا دوخی 

 براتروخمم ی تراز جواب داد: 

 

 _هم میدوتم کیم هم میدوتم چیکار  ست.تو خب  وا  ا. 
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آزاد چرخاتد و بک توجم بم بم ساااااامت اه  را و ب د دوبار  ت 

 م ن کم مات و مبزوت بم او چشم دوخمم بود  ادامم داد: 

 

_جوابم رو تااادادی جوون.را  و رسااااااااااااااام خااااسااااااااااااااام ااااری رو کااام 

 ب دی؟

 

دیگر بوشااااااات  از آن تموان ااااااامم یک گوشااااااام با  ااااااامم و سااااااااکت 

ماااتاادن را تاااب بیاااور .چزر  ا  را در هم کشااااااااااااااایااد  و بااا ل  ن 

ن برااخ  ک و خشمگ  ا  و توپید : شد  سم ی 

 

؟چم خاسااااااااااام اری؟تو 
گ
 تو؟ها؟سر داری میش

گ
_سر داری میش

چااام  ش پااادری بااام گردن م  داری کااام آزاد ب واد مزو از تو 

 خاسم اری کزم؟

 

دسااااااااااات های آزاد کم روی بازوهایم نشااااااااااا اااااااااااازد مرا وادار بم 

ن کردتد. اااااادای زمزمم وار  کم  ن و آرا  گرتی  خب  نشاااااا اااااای 
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ش در گو  هایم از پشااااات ط باشااااام میگ ت بم خود  م ااااا 

شیچیاااد و مجبور  کرد تااااا پ اااا  هااااایم را م کم روی ی ااادیگر 

ب شااار  و  اادایم را م  و  بم خامو  ماتدن در  زجر  ا  

 کزم. 

 

زمابن کم از آرا  گرتمزم اکمیزان  ا ال کرد دسات ها   را 

از روی بازوهایم برداشت و با دادن ت اه  بم  ورت پدر  

 گ ت: 

 

جا  مید .اگم شااما ایزطور کم الز  باشاام ات  آزاد:باشاام.هر اری

 می واید پس میا  و خزان رو ازتون خاسم اری می زم. 

 

ت ااااهم تااااخودآ اااا  روی چزر  ی تراز ثاااابااات مااااتاااد.دیاااد  کااام 

خزااااااد  ای از روی تاااااااباااااااوری و غم روی لاااااا  هااااااا   تب  

اتگشااااااااااات ها   را میان موها   ترو برد و ات ار کم ٬. ااااااااااات

شاااد با چشااام هاب  م پایان رساااید  باا هماتجا برا   بتما  دتی
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کم از اشااک شر شااد  بودتد شی تکان داد و ب د با قد  هاب  

ب زااد باام ساااااااااااااااماات در خروسک رتاات و ل صاام ای ب ااد از خاااتاام 

 خارز شد. 

 

ایط دیگری بودیم بک م طیل بم دت ال  
شااااااااااید اگر در هر شر

 میااادوناااد  و تاااا زماااابن کااام آرام  تمی رد  دساااااااااااااااااات از ش 

ایط ت یل خو برتمیداشاااااامم.اما  د  آتبدر  التم بود  کم در شر

دیگر توابن برای آرا  کردن شاااااا   دیگری برایم باق  تماتد  

 بود. 

 

 _خزان امش  با م  میاد خوتم. 

 

ن جم م ی کوتا   اقن بود تا تما   واسم از روی  شایدن همی 

تراز برداشاااااااااامم شااااااااااود و ت ا  شدرامم دوبار  بم ساااااااااامت پدر  

ت اه  کرد   کشاااید  شرساااشاااگراتم  ا ابروهاب  در همبچرخد.ب

 و شرسید : 
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؟ بن ن  _از کدو  خوتم  را مت 

 

 جواب داد:  ت س خمیف  کشید و خونرداتم

 

 _خوتم ی م .خوتم ی پدرنت. 

 

 ۴۵۱#پارت_ 

 

 

ی کم بم جان ل  هایم اتماد خارز از  ن خزد  ی تم اااااااااا ر آمت 

ناااااک  اراد  و اخمیاااااار  بود.همااااااتطور کااااام خ ااااااااااااااا ک و هو ااااااااااااااات 

زم ا  گرتمم و ار  ا  را ساااااااااامت ساااااااااا ی زدید  اتگشاااااااااات اشاااااااااام

 گ مم: 
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د   ن ی خوتم ی خودت؟خوتم ای کم سااات  _می وای م  رو بتک

 سالم رتگ  رو تدید ؟

 

بک آت م جوابک بم سااوالم بدهد دساات ها   را پشاات  مر  

ق ل کرد و در ساا وت ت اهم کرد.ساا وت  آرا  آرا  خزد  را 

 بااام گر  ای خمیش و از روی لااا  هاااایم م و کرد و جاااا   را 

هااایم داد.قااد  ج وتر گااذاشااااااااااااااامم و بااا خت   شررتااگ میااان ابرو 

 شدن بم چشم های روشا  غرند : 

 

ن کم م  با تو بم اون خوتم برگرد   _    توی خوابت هم تبی 

 بزم  خان. 

 

 چزر  در هم کشید و ات ار کم ب واهد گروکیسر کزد گ ت: 
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؟مگااااام برای ایز ااااام _مگااااام تمی وای باااااا ای  آد  ازدواز   ک ن

تااداری؟پس االتم  زدواز کزیااد باام رتااااااااااااااااایاات م  تیاااز بموتیااد ا

  اری رو می  ن کم م  می م. 

 

شزنشاااااااااااااااگراتاام ت اااه  کرد  و شی تکااان داد .ای  آد  یط 

 ای  همم سا      ذر  ای ت یت  ت رد  بود. 

 

_هزوز  همون آد  بزم  خااااان.هزوز  همون آد  زورگوب  

و بم جز  را خود  مزم ه ااااااااااااااا   کم  را هیچ یسااااااااااااااا ر 

      بااام زور م.هزوز  می وای هرجوری کااام شاااااااااااااااااادتمیااادوتااا

.م  چرا ت ر می رد   تزدید  را هات رو بم کرش باشاااااوبن

 تو خوض شدی؟

 

سد:   با تارا    ت اهم کرد و شی تکان داد شو  از آت م بتر
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_تو چرا توی ذهزت از م  یم هیوال سااااااااخ   خزان.م  هزوز 

 بدت رو می وا ؟پدرتم.چرا ت ر کردی 

 

و شی بم نشاااااااااااااااتم ی تاساااااااااااااا  تکان وزخزدی زد  بک اخمیار ش

 داد . 

 

_واق ا تمیدوبن چرا؟واق ا روت موشاااااام ای  سااااااوا  رو از م  

ش؟بزم  خان ی م  رو بم ایزجا رسااااااااااوتد ؟ی م  رو بم  بتر

ن آد  دلمرد  ای ت ااادیااال کرد ؟تو برای ی داری تی م  همچی 

ن االنشاااااااااا ؟تو     همی  تبط ٬م تگران م  تو اااااااااا   بازی می  ن

.وگرتااااام تمیوماااادی تتگران  ن دیااااادارت بااااا آبروی خودب  و اولی 

ت دوساااااااااااااااا  دار  مردی کاام هزوز درساااااااااااااااات ٬مردی کاام دخت 

 با دخت   ازدواز ک .کدو  پدری 
گ
تموشااااااااااااااازاساااااااااااااااو  بز  بش

 ایزکارو می زم؟
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ایا ار دیگر جوابک بم  را هایم تداد. التم آیه کشاااااااااید و با 

گری از  یاط ترجیح داد تا چرخاتدن ت اه  بم سااااااااااااااامت دی

.و با ایزکار  شوزخزد ت خ شااااااااااااااات  از آن ب   را ادامم تدهد بو

 روی ل  هایم را ت خ تر کرد. 

 

ت اااامیم ٬تییل کم وتاااا یت را بو  از اتداز  تا بم سااااامان دید

گرتت تا برای تی  م دادن بم ماجرا شو  قد  شود.ای  بود 

  ااامادن کم قد  های کوتاه  را بم سااامت ج و کشاااید و با ا

و  م مم اااااااااااا  را بم چزر  ی م  دوختمیان م  و پدر  ت ا  

 با  داب  آرا  کم تززا م  قادر بم شایدن  باشم گ ت: 

 

تاایاایل:آباجک خاازان تااوروخاااااااادا دیااگاااااااام بااوشاااااااااااااااات  از ایاا  با اااااااا  

ن تو االن با ما بیا خوتم ا ال ک بم ی باال میموتیم ٬ت زید.ببی 

.ب اادشااااااااااااااام آزاد میاا اد کاام مجبور نیسااااااااااااااار بااا ببیاام روبرو .یسااااااااااااااار

 زمون رسااااااااااااااایم موشااااااااااااااااااااام خاااااااسااااااااااااااام ااااااارناااااات و دیگاااااام رابطاااااام ب

ی بزت  تو اااااااااااات؟توروخدا الع بابا رو خ اااااااااااا ابن دیگم.ایزجور 

 ت  . 
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با خ ااااااااا اتوت کم ت اه  کرد  تزمید کم باید زبان بم دتدان 

د و بوشاااااااااااات  از آن مزخرا تگوند.بزم  خان هرچبدر کم  بگت 

 تموان اااااامم بود در تربوت م  تبیساااااار داشاااااامم باشااااااد اما تییل را 

ن خاکر دقیبا شااااااااابیم بم خود  بار آور  د  بود.شااااااااااید بم همی 

 بود کم او را بوشت  از م  دوست داشت.  هم

 

موشااااااااااااااام چزد دقیبم خ اااااااااااااااو  با همدیگم ٬آزاد:خزان جان

  را بزتیم؟

 

درخواسااااااااااات تاگزابن آزاد ت ا  هر سااااااااااام ت رمان را در ثاتیم ای 

ایز م سااااااااااااااامت او چرخاتد.شدراماتم ت اه  کرد  و او برای 

د پ   ها   را  باز و . ااااااامم کرد.ت س خمیف  مواتبمم را بگت 

آت ااام بااام پااادر  و تییل توجیه نشااااااااااااااااااان دهم  کشااااااااااااااایاااد  و بک 

چرخید  و بم داخل خاتم برگشااامم.کویل ت شاااید کم آزاد هم 
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با خذرخوایه آرا  در را تا تیمم . اااااااااااااااات و ب د قد  هایم را 

 دت ا  کرد. 

 

می واسااااااااات با ب زدترن  آتبدر  التم و خ ااااااااا ک بود  کم دلم 

زتم.تمیدان اااااامم چرا ای  چزد روز تما   اااااادای مم   ترناد ب

 زات با م  ش تاسااااااااازااری گذاشاااااااامم بودتد و مدا  بدب     ا

 بر ش  تاز  می ردتد. 

 

 آزاد:خونزدلم  الت خوبم؟

 

شاااااااااااااااایاادن  ااااااااااااااااادای آرام  از پشااااااااااااااااات ش وادار  کرد تااا ش 

 شی تکان د
گ
 اد  و گ مم: بچرخاتم و ت اه  کزم.با آش مش

 

ی  آد  .اآزاد.دار  دیووتم موشم_تم...تم ا ال خوب تو مم 

 می واد مزو دیووتم کزم. 

 .  2800



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

 

ج وتر آمد و دساااات ها   را روی شاااااتم هایم گذاشاااات و بم 

 چشم های آشوبم خت   شد و گ ت: 

 

 و خ ااااااااااااااا ات مت 
گ
.اما با ای  همم  التش

گ
آزاد:می زمم سر میش

 .  تبط داری خودت رو اذیت می  ن

 

ا ترو بردن ت ها   را از روی شااااااااااااتم هایم پس زد  و بدسااااااااااا

 د : اتگشت هایم میان موهایم غرن

 

 چیکاااار کزم آزاد؟چیکاااار کزم؟ای  آد 
گ
ن آد  کااام ٬_میش همی 

االن اومد  ایزجا و ادخای پدری می زم ای  همم ساااااا  تیومد 

سااااااااااااااااااااام ببیزاااااام مرد    زتااااااد    دار  چیکااااااار  یاااااام  ااااااایل از  بتر

ار خود  بود و خیال  را ت بود می زم.چرا؟چون ش  بم  

  زم کم آبرو  برنز .  اری تمی
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تا بم گوشاااااا  رسااااااوتدن کم ٬اما  اال تا تزمید  خاشااااااش شااااااد 

 می زم  س پدری  بیدار 
گ
ت دار  با یم مرد غرن م زتدی دخت 

ت  باال زد  تا ایزجا اومد  تا مزو بازخواساااااااااات ٬شااااااااااد  رگ غت 

 کزم. 

خاااان تزمیاااد  کااام ت زااام یااام وقااات ترداروزی مرد  بگ  بزم 

و هیا  اری ت رد.کم یم دخت   هم وتم ی یم مرد شااااااااااااااااد  

 و  دی ت تموتم.  وقت پشت ش   را

 

 ۴۵۲#پارت_ 

 

 

ت س خمیف  کشاااااااااااااااید و با شی کم بم نشااااااااااااااااتم ی ت  ر روی 

شاااااتم کج شااااد  بود در ساااا وت ت اهم کرد.آتبدر داد و بیداد 

کرد  بود  کااام ا ونم درد گرتمااام بود.بک رمش قاااد  بااام خبااا  

ن روی تزدیک ترن  م لبر  ا  ااااااااااادای ب٬داشااااااااااامم و با نشااااااااااا ااااااااااای 

 ت یفن تجوا کرد : 
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_تمی زمم ای  قضااااااایم بردن م  بم خوتم   دیگم از کجا در 

اومااد .ای  هماام سااااااااااااااااا      یاام بااار  از تزدیش اون خوتاام رد 

نشااااد .اوتم برای برگردوتدتم ارصاری ت رد چون میدون اااات 

ار .تمیدوتم چرا امشاا   ن دار  ایزجوری چبدر از اون خوتم بت 

 بر .  بزم تشار میار  کم همراه 

 

ل  زاادی از روی تم ااااااااااااااا ر و درد تاااخودآ ااا  روی لاا  هااایم 

تب  . ت.اتگشت های لرزاتم را بم ی دیگر ق ل کرد  و با 

ن ت ااااهم بااام او کااام هزوز هم در سااااااااااااااا وت بااام م  خت    دوخی 

 ماتد  بود ادامم داد : 

 

ماایاااااااادوتاام چاارا دار  .خاایاایل هاام خااوب _دار  ماازخاارا ماایاا اام

ن ایزجوری بزم تشاااار میار .م اااا م ا اااال   م  تو ااامم.از رن ی 

از ایز م بگ  ٬رتای مرد آبروی خود  ترسید .از شایدن  

 دخت  بزم  خان تاتو ازآب در اومد . 
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اتگشااات هایم را م کم تر از ق ل بم ی دیگر شیا و تاب داد  

ادامم  و پس از م  ت کوتا  با همان ل  زد ت خ روی ل  هایم

 داد : 

 

کاام م  و تو ازدواز _میاادوبن چرا پااا  رو کرد  تو یاام ک    

می واد م  رو بتک  خوتااااام   کااااام ب ااااادا کزیم؟میااااادوبن چرا 

بموتم تو رو هم بم بزوتم خاسااااااااااام اری ب شاااااااااااوتم اوتجا؟چون 

دار  آیاازااااااااد  تااگااری ماایاا اازاااااااام.دار  آبااروی تااردای خااود  رو 

مزو  می ر .چون می واد دو روز دیگم اگم کیسااااااااااااااا از   ا 

کاام خود    شرسااااااااااااااایااد بموتاام ش  رو بااا غرور باااال بگت   و بگاام

مو شاااااااااااااااوهر داد .تو خوتاام ی خود  از  خاااسااااااااااااااا م اااری  دخت 

کردن.می واد ده  مرد  رو ببزد  کم تردا روز تموت  پشااااااات 

ن.   ش   را بزت  و پدر بودن  رو زنر سوا  بتک
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آه ااااااااااااااامااام قاااد  هاااا   را ج وتر کشااااااااااااااایاااد و کزاااار  روی م ااال 

   را روی دسااات های مشااات شاااد  ا  نشااا ااات.دساااا  ها

ت وادار  کرد تا  یم بچرخم و  امال رو در قرار داد و با مالیم

 در س وت بم چشم هایم خت   روی او ب
اش زم.برای ل صاب 

 ماتد و ب د با ل   آرا  گ ت: 

 

 آزاد:با پدرت برو خزان. 

 

جم اام ی کوتاااه  برای آت اام چشااااااااااااااام هااایم در ثاااتیاام ای باام 

ی مم   برساااااازد و تاباوری  ااااااورتم را شر کزد گردترن  اتداز  

 مات و مبزوت ت اه  کرد  و تاباوراتم ل  زد :  اقن بود. 

 

؟  _سر

 

دسااااااااااااااااات هااای شد  را  یم م کم تر از شو  میااان دساااااااااااااااات 

د و بک م طیل ل  بم توجیم گشود: 
 ها   ترر
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میاادوتم چباادر برات ٬آزاد:میاادوتم دلاات تمی واد بری اوتجااا

ت را  دیگاااااام ای برامون امااااااا در ااااااا   ااااااارصن پاااااادر ٬سااااااااااااااا ماااااام

 واز کزیم... اگم ازمون می واد ازد٬تذاشمم

 

مزمصر تماتد  تا جم م ا  را بم پایان برساتد. التم و خ  ک 

 می رزند 
گ
از جا برخاساااااااامم و با  ااااااااداب  کم از شاااااااادت درماتدی

 غرند : 

 

 _آزاد م  بمت   هم پامو اوتجا تمیذار ...تمیذار . 

 

سااااااااااااااااااات و بااااا ا  ااااااااااااااامااااادن تورا باااام ت  یاااات از م  از جااااا برخااااا

   تگزم دارد گ ت: هماتطور کم تال  می رد آرا٬مباب م

 

 آزاد:خزان یم ل صم آرو  با  و گو  ک . 
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با خ اااااا اتوت قد  بم خب  برداشاااااامم و هماتطور کم ش  را 

 بک وق م بم نشاتم ی م ال ت تکان میداد  گ مم: 

 

آزاد؟چم _تمیموتم آرو  باشم.تو دیووتم شدی؟چم ازدواسک 

؟ت ر کردی چون پدر  گ مم واق ا باید با هم ازدو  از ازدواسک

 کزیم؟

 

ن بازوهایم اجاز   باز هم قد  ج وتر گذاشت و ایا ار با گرتی 

تداد تا دوبار  از او تا ااا م بگت  .بم چشااام های آشاااوبم خت   

 شد و با اکمیزان شرسید: 

 

 ازدواز کردن با م  از تصرت دیووتگیم
گ
 ؟آزاد:می وای بش
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درماتد  و  التم آیه کشااااااید  و با تارا    ش  را روی شاااااااتم 

 کرد  و پاسخ داد :   کج

 

 تو ااااااااااااات.اما پدر  
گ
 تو ااااااااااااات.م  ومم کم دیووتش

گ
_تم دیووتش

امش  خمال با  را ها  تو رو توی خمل اتجا  شد  قرار 

داد .آزاد م  تمی وا  تو بااام زور باااا م  ازدواز ک ن تاااا تبط 

  تجاات بادی.تمی وا  زتدگیمو بموبن م  رو از دساااااااااااااااات پادر 

 ایزجوری خراب کزم.تمی وا . 

 

مزربااابن کاام روی لاا  هااا   تب  . اااااااااااااااات  کوچاک و ل  زااد  

ق  م را تاخودآ ا  ذوب کرد.دسااااات های گرم  را روی گوتم 

 های یخ زد  ا  قرار داد و گ ت: 

 

آزاد:هیچ س تمیموتاااام م  رو باااام زور وادار باااام اتجااااا  دادن 

 یموتم.ای  ت میم خودمم.  اری کزم خزان.پدرت هم تم
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  را روی گوتم شدراماتم ت اه  کرد  کم ش اتگشاااااااات ها 

 هایم کشید و ادامم داد: 

 

 آزاد:تو از ا  است بم م  مطما ن مگم تم؟

 

دساااات هایم را آه اااامم روی دساااات ها   گذاشاااامم و ش  را 

ن برد  شو  از آت م زنرل  تجوا کزم:   باال و پایی 

 

ت ر می  ن اکمیزان م  برای  _م  از ا  اااااساااام مطمازم.اما 

 اقن باشم؟ایز م ب وای روی زتدگیت ری ک ک ن  

 

 میااااان 
گ
ل  زااااد از روی لاااا  هااااا   پااااا  شااااااااااااااااااد و اخم شررتش

ابروهاااا   گر  اتااااداخااات.باااا ل  زاااد ت جن ت اااااه  کرد  و باااا 

 همان  دای زمزمم وار  ادامم داد : 
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_بم م  ت ا  ک  آزاد.م  زن ترمایل تو ااااااااااااااامم.م  روح و روان 

لیم تااادار .شر  از خباااد  هاااا و ترس هااااب  کااام هر ل صااام ساااااااااااااااااا

هیوال . ااااااااااازن.م  چزد شاااااااااا  شو  یم آد  رو  میموت  از  یم

ن ک جر  خود  کرد .تو تا همیزجا همیزجا کشاااامم و تو رو شر

هم زنادی درگت  م  شدی.اگم بوشت  از ای  با م  ادامم بدی 

.م  تمی وا  کیسااا باشااام کم تو رو بم  خودت رو تابود می  ن

سوتم آزاد.تمی وا .   آخر خط مت 

 

 ۴۵۳#پارت_ 

 

 

قد  ٬گرتمزد  ز ق ل  ااااااورتم را قابدساااااات ها   م کم تر ا

شوشااااابن داغ  را بم ٬تزدیک تر آمد و با ج و آوردن  ااااورت 

شوشااااابن ا  چ اااا اتد و چشاااام ها   را . اااات.برای دقیبم ای 

 س وت کرد و ب د با  دای آرا  گ ت: 
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 م  رو آزاد:تو م  رو باام تاام خط 
گ
ساااااااااااااااوبن خزان.تو زتاادی تمت 

 . .تو اتم ااااب او  و آخر م ن م  یااام روزی توی تاااابود تمی  ن

ن خوتم بزت قو  داد  کم د  سا  ب د باز  کزارتم   قو ٬همی 

داد  کم هموشاااااام کزارت میموتم و هیچوقت دسااااااات رو رها 

تمی زم.هزوز  روی قولم ه اااااااااااااااامم.م  تو رو و  تمی زم 

 خزان.از تو تمیگذر . 

 

د  و با خب  کشیدن ش  دست های م را روی س زم ا  ترر

را باز کزد و ت اهم کزد.یش از وادار  کرد  تا چشاااااااااااااام ها   

د  و با رسااااااااااااتدن دسااااااااااات هایم را از روی سااااااااااا زم ا  باالتر بر 

 آرا  گوتم ا  را تواز  کرد . ٬شاتگشت هایم بم  ورت 

 

_زتدگیت بدون  ضاااااااور م  میموتم خییل قشااااااازگ تر باشااااااام 

 آزاد.ت  . 
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  را اتاادی کج کرد و بااا چ ااااااااااااااا اااتاادن لاا  هااا   باام ک  ش 

 دسمم تجوا کرد: 

 

 کم بک تو باشاااااااااااااام رو تمی وا .    اگم آساااااااااااااامون و :زتد آزاد 
گ
ی

ن ما دو ت ر بزم برنز  ن بی  ن بچرخ  و همم چت      اگم یم ٬زمی 

ون ک ن و با ت رت ت اهم ک ن  روزی تو خشاابم رو از ق  ت بت 

 باادون تو رو تمی وا 
گ
خزان.م  تااا آخرن  روز  م  باااز  زتاادی

ناااام ن کاااام از    خمر  تو رو کزااااار خود  می وا .و ای  تززااااا چت 

 مطمازم. 

 

ایا ار دیگر تموان ااااااااااااااامم  ال  بم زبان بیاور .گوب  در مبابل 

خشاااااااااااااااش بزرگ ای  مرد تماااااا  وا   هاااااای دتیاااااا را از یااااااد برد  

ن تر باام  ن و ت ااایه غمگی  بود .بزااابرای  تززااا بااا ل  زاادی غمگی 

چشااامان  ز  زد  و اجاز  داد  تا تما   را های تاگ مم ا  

 را از چشماتم ب واتد. 
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م را کم دید ل  زد کوچک و مزربان  دوبار  روی ل  وتساا 

ها   برگشاااااااااااات.ک  دساااااااااااامم را آرا  و کوتا  بوسااااااااااااید و ب د 

 گ ت: 

 

آزاد:امش  با پدرت برو.مزم تردا میا  اوتجا و باها   را 

تم و برای ازدواجمون  ن راتاااااااااااااااو  می زم.بزااات قو  میاااد  مت 

تما  ای  ماجراها بوشااااااااااااااات  از چزد روز کو  ت شااااااااااااااام.ب د  

ر  برمیگردی شو  م  و ایا ار دیگم کیساا تمیموتم از هم دوبا

 جدامون کزم.باشم؟

 

 با تگرابن ت اه  کرد  و گ مم: 

 

_م  تمیموتم بااااااا تییل توی یاااااام خوتاااااام بموتم آزاد.همیز اااااام 

میااااااان ج وی  میبیزم  برساااااااااااااااااااااا  و ات اااااااقااااااات اون شااااااااااااااااااااا 

 چشمم.    تمیموتم با خیا  را ت تو چشما  ت ا  کزم. 
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ن تر دساااااااامم را از روی ل برد و ایا ار روی ساااااااا زم   ها   پایی 

 ا  قرار داد.ابروها   را باال اتداخت و با اکمیزان گ ت: 

 

.قو  مید  باشم؟  آزاد:تبط چزد روز اوتجا میموبن

 

میمااتاد. را هااا   هموشاااااااااااااااام میاادان ااااااااااااااامم کاام روی قول  

  اااااب بودتد.ای  بود کم ت س خمیف  کشااااید  و همزمان با 

"باشاااااااااااااااام" ی آرا  را زنرل  ٬اییدتکان دادن ش  بم م زای ت

 زمزمم کرد . 

 

خیااال  کاام از مواتبمم را اات شااااااااااااااااد شی تکااان داد و بااا رهااا 

 کردن دسمم قد  بم خب  برداشت و گ ت: 

 

ی؟آزاد:می وای چمدون هات رو با خود  ت بتک
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 ش داد  و با کشاااااایدن دسااااامم 
گ
در جوا.  آیه از روی  التش

 روی شوشابن دردتاکم گ مم: 

 

ن .بزر  _تبط چمدون ا  کم قرار تو اااااااااااااااات زناد اوتجا ساااااااااااااااتک

 بموتم. 

 

ل  زدی زد و سپس چرخید و قد  ها   را بم سمت را  پ م 

ن بیاورد.   سوا داد تا بمواتد چمداتم را پایی 

ا میان دسااااات هایم شززان کرد  و با رتما  آشااااا مم  اااااورتم ر 

 برای دقیبم ای در همان  الت ماتد . 

 

ود  ب د از ای  همم باور  برایم سااااااااااااااا ت بود کم پذیرتمم ب

خاتم ی پدر  برگرد .بم خاتم ای کم برایم  سااااااااااااااااا  دوبار  بم

د  سااا  شو  ق اام خورد   ن یادآور جززم بود.خاتم ای کم ساات 

  مجبور شااااد  بود  دیگر هرگز بم سااااما  بازتگرد .و امشاااا
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بود  کم ق اااااااااااامم را زنر پا لم کزم.تبط برای آت م بمواتم کزار 

 مردی کم دوسا  داشمم بماتم. 

 

دسااااات ٬ ااااادای قد  های آزاد را کم از سااااامت پ م ها شااااااید 

هایم را از روی  ااااورتم کزار زد  و ت اهم را بم ساااامت را  پ م 

چرخاااتااد .بااا دیاادن  کاام همرا  چماادان م  و گوشر موبااای م 

ن   آمد ت س خمیف  کشید  و قد  هایم را بم  از پ م ها پایی 

 آن سمت سوا داد . 

 

ن قرار  آخرن  پ م را کم پشت ش گذاشت چمدان را روی زمی 

ن موبای م بم سممم گ ت: داد   و با گرتی 

 

 آزاد:ای  چزد روز گوشوت رو سای زت ت   لط ا. 

 

 ت اه  کرد  و گوشر را از دسا  گرتمم. 
گ
 با ل  زد  مرتش
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 واسم ه ت. _ 

 

قد  ج وتر گذاشت و بک آت م  را دیگری بزتد مرا م کم 

م هایم را . ااامم در آغوشااا  کشاااید و موهایم را بوساااید.چشااا

و با   بم کردن دسااااااااات هایم دور  مر  خمیش ترن  ت س را 

اها  کشااااااااااااید  .تمیدان اااااااااااامم چزد روز قرار بود از از خطر شت 

ن هم می واسااااااااااااااامم تا ج اب  کم همدیگر دور بماتیم.برای همی 

 مم   بود خطر  را در رنم هایم تگم دار . 

 

 آزاد:خییل دوسات دار . 

 

شیچید تاخودآ ا  ل  زد   اااااااااادای زمزمم وار  کم در گوشاااااااااام

دن ل  هایم بم ششاتم ا  زنرل  تجوا کرد :  زد   و با ترر
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 . _مزم خییل دوسات دار 

 

 ااادای تبم ی م کیم کم بم در وارد شاااد بم ما دو ت ر اجاز  

تداد تا بوشاااات  از آن در آغو  ی دیگر بماتیم.آه اااامم از هم 

ی بگونی ن م بم جدا شااااادیم و برای ل صم ای کوتا  بک آت م چت 

ی اادیگر ت ااا  کردیم شو  از آت اام بچرخیم و قااد  هااایمااان را 

 سمت در سوا دهیم. 

 

جارخ   برداشااااااامم و  تزدیک در کم رساااااااایدیم شااااااااالم را از روی

المونم را . مم و ب د ت  م را د مم های پ٬روی ش  اتداخمم

 در س زم   س کرد  و دسمگت   را چرخاتد ... 

 

 ۴۵۴#پارت_ 
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مان بودتد.مرا پشاااااات در مزمصر برگشاااااام پدر  و تییل هزوز هم

کم آماد  و  ارصن  دیدتد چشااااام های هردو ت رشااااان آشااااکارا 

برا زد.اما برا چشااام های تییل کجا و برا چشااام های پدر  

 کجا. 

 

خوش ا  ٬یل از روی خوش ایل و ذوا بودبرا چشم های تی

بود از ایز م ب د از ای  همم ساااااااااا  قرار بود مثل خاتواد  ای 

زوی  را داشت زنر سب  یک خاتم باشیم.اما کم هموشم آر 

غرور ٬برا چشااااااااااااااام هااااااای پاااااادر  از روی خوشااااااااااااااا ااااااایل تبود

وزی بود.از ایز٬بود  ااام توان ااااااااااااااامااام بود  رت  را بااام کرش شت 

هم میموان ااااااااااات هر کیساااااااااااا کم دل  از ایز م هزوز ٬باشاااااااااااااتد

می واسااااااات را بم سااااااااز خود  برق ااااااااتد خرسااااااازد بود.و م  

وزمزداتم و  ار بود .  چبدر از ای  ت ا  شت  ن  م رور  بت 

 

ت اه  برای ل صم ای از روی  ااااااورت م  برداشاااااامم شااااااد و 

بم سااااااااااامت دسااااااااااامم ی چمداتم کم در دسااااااااااات آزاد خودتماب  

بم سااااااامت  می رد چرخید.ابروها   را در هم کشاااااااید و قد 
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د اما آزاد با م کم  ج و گذاشاات تا چمدان را از دساات او بگت 

 تم گ ت: تر کردن اتگشمان  دور دسمم ی چمدان مودبا

 

 آزاد:شما ز مت ت شید.خود  چمدون رو میار . 

 

پدر  کم  امال مشااا   بود از جواب آزاد چزدان خوشااا ا  

 ا وی  را  ااااااااااا کرد و 
گ
نشاااااااااد  اسااااااااات با شتم ای سااااااااااخمش

را پس کشااااااااااااااایاااد.ت ااااه  را میاااان م  و تییل  دسااااااااااااااااات هاااا  

ن را روشاا  کزد  ود تا ماشاای  ن ایز م مت 
چرخاتد و سااپس با گ ی 

ن رتاات و ل صاام ای ب ااد از خاااتاام ج وتر از مااا  از پ اام هااا پااایی 

 خارز شد. 

 

با رتما   التم آیه کشااااااااید  و با بک مییل ک   هایم را بم پا 

و با قد   کرد .بک آت م بم تییل ت ا  کزم از خاتم خارز شااااااااد 

هاب  آرا  پ م ها را پشاااااااااااااااات ش گذاشااااااااااااااامم.آزاد هم بم همرا  
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وع ب ن آمد و کزار  شر ن چمداتم از پ م ها پایی  م قد  برداشااااااااااااااای 

 کرد. 

 

بم در خروسک کم رسااااااااااااااایدیم پدر  پشااااااااااااااات ترمان ماشااااااااااااااایا  

نشاااااااااااااا اااااااااااااامم بود و اتمصارمان را   کشااااااااااااااید.تییل چمداتم را از 

ود تا  ن ایز م مت  چمدان را داخل دسااااااااااااات آزاد گرتت و با گ ی 

ن قرار دهد از ما دو ت ر تا  م گرتت و   زدوا خب  ماشی 

ن قد  برداشااااات.با رتما  ش   را بم سااااامت بم ساااااامت ماشااااای 

آزاد چرخاتد  و غمزد  ت اه  کرد .در جواب ت ا  غمگیزم 

 ل  زد:  ل  زد مزربابن ت ون م داد و با  دای آرا 

 

  . آزاد:خییل زود برت میگردوتم شو  خود .قو  مید

 

چااااااار  ای باااااام جز باااااااور کردن قو  هااااااا   تااااااداشااااااااااااااامم.او را 

تاااااااات قول   موشااااااااااااااازاااااااااخمم.میاااااااادان ااااااااااااااامم کاااااااام اگر ش  مت 

تت.میدان  ااااااااااامم کم اگر میگ ت بم زودی مرا برمیگرداتد تمت 
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 مماااا روی  رت  میمااااتاااد.اماااا بااااز هم از ایز ااام قرار بود بااام 

ن بود . خاتم   ی پدر  برگرد  غمگی 

 

 از پااادر  از م  باااا شاااااااااااااااایااادن  ااااااااااااااااادای تییل کااام بااام 
گ
تماااایزااادی

ن شو  آیه کشید  و بم اج ار  می واست زودتر سوار ماشی 

اب  آرا  با او خدا ات ن ت اهم را از  ورت آزاد گرتمم.با  د

ن سااوا داد  و  کرد  و ب د قد  های بک می م را ساامت ماشاای 

ن   نش مم.  ل صم ای ب د روی  زدیل خب  ماشی 

 

ن را باام  رکاات در بیاااورد و باام  تااا ل صاام ای کاام پاادر  ماااشااااااااااااااای 

ساااامت اتمزای خیابان  رکت کزد ت اهم را از پشاااات شااااوشاااام 

ن بم آزاد دوخمم بود  و آه اامم برای او  دساات تکان  ی ماشاای 

 میداد . 

 

 التم ت س خمیف  کشاااااید  ٬زمابن کم شیا خیابان را رد کردیم

و با ت یم زدن بم  اازدیل چشاام هایم را . اامم.تییل با  اادای 
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با پدر  بود.تمی زمید  کم چم  شا شا واری شگر   را زدن

ی  ن داشاااااااااااازد بم ی دیگر میگ مزد.برایم هم مزم تبود.تما  چت 

د  سااااااااااااااا  دوبار  در کم میدان اااااااااااااامم ای  بود کم ب ن  د از ساااااااااااااات 

ن پدر  نشااااااا ااااااامم بود  و در  ا  دوبار  یط کردن ای   ماشااااااای 

ی کم سا  ها شو   ق م خورد  بود  دیگر م ت  بود .م ت 

توشااااااااااااااات ی با م  مدار کرد  بود هرگز بم آن برتگرد .اما ش 

 کم ای  بار دوم  باشد؟

 

تما  کو  م اااااات  بک آت م      ال  بم زبان بیاور  با چشاااااام 

هاب  . مم ش  را بم  زدیل چ  اتد  بود  تا مجبور ت اشم 

ن با پدر  چشم در چشم شود.   از داخل آیزم ی ج وی ماشی 

 

ر را  دری از گذر زمان تداشااااااااااااااامم.تمیدان ااااااااااااااامم چزد دقیبم د

ن کم مموق  شاااد تزمید  کم ا مماال بم مب اااد بودیم .ماشااای 

ی رسااااااااااید  ایم.آه ااااااااامم چشاااااااااام هایم را باز کرد  و بم درواز  

بزرگ و سااااااااااااااایاااا  رتاااگ خااااتااام ی پااادری ا  کااام  ااااال توساااااااااااااااط 
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خدممکار و باغ ان قدییم پدر  در  ا  باز شااااااااادن بود ٬ا مد

 . خت   شد 

 

ن را بم زمابن کم درها  امال باز شاااااااااااااااادتد پدر  مجددا م اشااااااااااااااای 

وی کرد.ا مد  ااااار  رکت در آورد و تا اواسااااااط  یاط خاتم شورا

بم  خجوالتم درها را پشااااااااااات شمان . ااااااااااات و ب د دوان دوان

 سمممان آمد و در را برای پدر  باز کرد. 

 

ن بم ساااااااااامت م   ت اه  مدا  از پشاااااااااات شااااااااااوشاااااااااام ی ماشاااااااااای 

کشااااید  موشااااد.ل  زد کوچش بم ل  داشاااات و چشاااام ها   

ن  اااا  بزااات زد  بودتاااد.ات اااار کااا م مرا موشااااااااااااااازااااخااات و در خی 

 تموشزاخت. 

 

ن شیاد  شااااادتد.دقیبم ای با  پدر  و تییل زودتر از م  از ماشااااای 

گ ت شرداخمزد و ب د تییل بود کم بم ساااااااامت   ا مد بم گپ و 
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ن برگشااات و با باز کردن در  ن اتمصار کشاااید ماشااای  خبِ  ماشااای 

ن شیاد  شو .   تا از ماشی 

 

 ل شاتجا  از ت س خمیف  کشاااااااااااااااید  و ب د از ل صم ای ت 

ن شیاد  شااااااد  و ت اهم را بم اکراا خاتم چرخاتد .ال  ماشاااااای 

د   اال ن ااااااااااااااا ت بم  ها و درخت های دو کرا  یاط ن سااااااااااااااات 

 شااد  بودتد.بم غت  از آن ها دیگر 
سااا  ق ل اتبو  تر و بوشاات 

ن هیا ق ااااااااااااااام   از خااااتااام ت یت  ت رد  بود.هزوز هم همااا م چت 

  خاااتاام مااادر  مثاال ساااااااااااااااااابش بود.بااا ترا ایز اام دیگر خاااتم ای

ن بود. ٬تبود  مزی 

 

 ۴۵۵#پارت_ 

 

 

هزار مااااشاااااااااااااااااااهلل.چبااادر بزرگ ٬ا ماااد:مااااشاااااااااااااااااااهلل خزان خااااتم

 نشزاخمممون.م  رو یادتون میاد؟ شدی .ب دا اول  ا ال 
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شاااااایدن  ااااادای هیجان زد  ی ا مد وادار  کرد تا دسااااات از 

ت ا  کردن بم اکراا بردار  و ش  را بم سمت او بچرخاتم.با 

 ربان  بک اخمیار ل  زد کوچش زد  و گ مم: دیدن ل  زد مز

 

 _م  ومم کم شما رو یاد  میاد خمو ا مد. المون چطور ؟

 

ا   بم سااامت آسااامان جواب ال بردن دسااات هخزدید و با با

 داد: 

 

.االن کم شااااااااااما رو ایزجا میبیزم ا مد:هزار مرت م شاااااااااا ر خاتم

تمی رد  ب دا  الم از هموشاااااااام بزت  .ب دا ا ااااااااال ت ر  رو 

کم خمر  اوتبدری قد بد  کم بموتم دوبار  شااااااما رو توی ای  

 خوتم ببیزم. 
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  و باااا هماااان ل  زاااد کوچاااک روی لااا  هاااایم شی تکاااان داد

 زنرل  تجوا کرد : 

 

 _مزم ت ر  رو تمی رد  خمو ا مد. 

 

پدر  کم ات ار  ااااااااااااااادای زمزمم ی آرامم را شااااااااااااااااید  بود شی 

ا مد خطاب بم او  تکان داد و با چرخاتدن ت اه  بم سمت

 گ ت: 

 

_ا مد چمدون خزان تو  ااااااااااااااازدوا خب  ماشااااااااااااااا زم.ز مت 

 . ب   بتک  داخل

 

قرار داد و با ا مد تورا هردو دسااااااااااا  را روی چشاااااااااام ها   

ن "چشم" آرا  ن ٬گ ی  را دور زد و چمدان را از  زدوا  ماشی 

ن و ترز  ون کشاااااااید.شت  شاااااااد  بود اما هزوز هم مثل قدیم تت  بت 

 بود. 
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 بیا برنم داخل خوتم. ٬زان هوا شد تییل:آبجک خ

 

 اااااادای تییل کم در گوشاااااام شیچید تاخودآ ا  ل  زنرنزم را بم 

دید بم خاتم خت   شااااااااااااد .دلم دتدان گرتمم و با ت ایه شر از تر 

ن یاااااری ا   تمی واساااااااااااااااااات ج وتر برو .پاااااهااااایم برای ج و رتی 

د  سا  شو  مبابل چشم هایم تمی ردتد.ت ن ما  خاکرات ست 

د و هماتزد سدی م کم از قد  برداشازم بم جان گرتمم بودت

 سمت ج و خودداری می ردتد. 

 

تییل ات ار کم مموجم تردید و ترس هایم شااااااد  باشااااااد ت اه  

 ا بم سمت پدر  چرخاتد و با  داب  آرا  گ ت: ر 

 

تییل:بابا جان شااااااااما زودتر برند داخل.م  و آبجک خزاتم االن 

 میایم. 
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ی دلواپ اااااااتم ت اهم  رت  باخ  شااااااد تا پدر  برای ل صم ا

کزد و ب د آیه ب شااد و با تکان دادن ش  قد  ها   را بم 

 سمت خاتم سوا دهد. 

 

ا بم سااااااااااااااامت م  چرخاتد و با با رتما  تییل دوبار  ت اه  ر 

 کردن دسا  دور بازونم گ ت:     بم

 

میااااادوتم ایزجاااااا بودن چبااااادر ٬قربوتااااات بر ٬تییل:آبجک جوتم

ت مل ک  باشاااااام؟تبط چزد اما تبط چزد روز ٬برات ساااااا مم

 هزوز مم  ش بم تو م. ٬روز.ب دا ایزجا هزوز خوتم ی تو م

 

 بک آت م بم  ورت  ت ا  کزم با  داب  آرا  شرسید : 

 

 می زم؟ ما _ش
گ
 بز  گ مید کم م  با آزاد زتدی
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 تورا ش  را بم نشاتم ی م ال ت تکان داد و جواب داد: 

 

تااگ زد و ختک تییل:تاام ب اادا.یش از هم ااااااااااااااااایاام هاااتون بز  ز 

داد.ب دشاااااام بابا اومد از م  سااااااوا  شرسااااااید مزم تمون اااااامم یم 

جوری دروغ ب م کم باور کزم.موشاااازاسااااو  کم.تموشاااام ش  

 . رو شت   مالید 

 

ثاااابااات مااااتااادن ت ااااهم روی مزی ن کااام  ااااال بااام همرا  ا ماااد 

ون زدن از خاااتاام بود اجاااز  ی ایز اام بمواتم جوابک  در ااا  بت 

  تاااداد.باااا دیااادن  تزمیاااد  کااام بااام  را تییل بااادهم را بااام م

دیگر بوشت  از آن تمیمواتیم در  یاط بماتیم.ای  بود کم آیه 

 و قد  کشید  و سپس هم ا  با قد  های تییل بم سمت ج

 برداشمم. 
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ن کم  اال روی ٬با تزدیک تر شدتمان بم پ م های ورودی مزی 

آخرن  پ م ا  اماد  بود با مزربابن آغوشا  را برایم باز کرد و 

 : گ ت

 

:ساااااااااااااااال  خزان جااان.خو  اوماادی باام خوتاام ی خودت  ن مزی 

 خونزدلم.بم ما اتم ار دادی. 

 

بک آت اااام تماااااییل برای در آغو  کشااااااااااااااایاااادن  نشااااااااااااااااااان دهم 

 ا  ماد  و با  داب  آرا  و شد جواب داد :  مباب  

 

 _ممزون. 

 

ن ترتت.تززا  ل  زد روی ل  ها   با دیدن رتمار شد  از بی 

هماتطور کم بم سااااااااامت  دسااااااااات ها   را جمع کرد و ساااااااااپس

 خاتم اشار  می رد گ ت: 
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:بیاااا برنم داخااال خونزدلم.هوا شد  خااادای ت رد  شماااا  ن مزی 

 می وری. 

 

ی تگ مم.ت اااا ن و بااااا اهم را از  اااااااااااااااورت  گرتمم در جوا.  چت 

ن ش  از پ ااااام هاااااا بااااااال رتمم.باااااا هر قاااااد  کااااام  ن اتاااااداخی  پاااااایی 

ن ت  ترو مت 
ی تم ق  م بوشااااااات  و بوشااااااات  ن  .یاد برمیداشااااااامم چت 

یاد ٬تما  روزهاب  کم در ای  خاتم گذراتد  بود  اتماد  بود 

یااااد تماااا  ل صااااب  کااام خود  را ٬تززااااب  هاااا و غم هاااای ماااادر 

یاد مرن ااااان ٬یاد جار و جزجا  ها٬ید  بود م ماز مزر پدر د

ن بم جای مادر  بم ای  خاتم ٬و مرگ مادر  یاد روزی کم مزی 

را تر  کرد     خاااااتاااامیااااد روزی کاااام تااااک و تززااااا ای٬آمااااد  بود

 بود ... 
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 بود کم میگ مزد زمان میمواتد تماا  دردها 
گ
و چم دروغ بزری

 و زخم هاا را المیا  ب شااااااااااااااااد.وق   زخم هاای م  هرگز خوب

 نشد  بودتد. 

 

قاااد  کااام بااام داخااال خااااتااام گاااذاشاااااااااااااااایم بوی خو  غاااذا تماااا  

خاتم چرخاتد  ن .با مشاااااااااااامم را شر کرد.ش  را بم سااااااااااامت آشاااااااااااتر

پشااات اجاا ااز ا  اااماد  بود و مشااا و  دیدن خدممکاری کم 

پ ت و شز بود تاخودآ ا  توشااااااااااااا زدی کزج ل  هایم شاااااااااااااکل 

ن چبدر برای بزم  خان خونز بود.   گرتت.خاکر مزی 

 

ن  ن جااان اتاااا ک باام ی باااال رو برات آماااد  کرد  کاام :خزامزی 

.ا مد هم چمدوتت رو برد  باال.برو ل اس هات  را ت باشر

ن شااا  رو خوض ک  یم آبک بم ش و  ااو  رتت بزن ب د بیا پایی 

 ب ورنم. 
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خاتم ا  اااااااااااااااماد  بود گرتمم و بم  ن  کم در آشاااااااااااااااتر
ت اهم را از زبن

 شدی جواب داد : 

 

 _ممزون.گرسزم تو مم. 

 

 با تارا    چزر  در هم کشید و گ ت:  را تو 

 

:تموشاااااام کم قربوتت بر .گ مم تزیمم برات غذای مورد  ن مزی 

 خالقمو آماد  کزم. 

 

 چشم هایم را چرخاتد  و غرند :  التم از ارصارها   

 

 _گ مم کم گرسزم تو مم. 

 

 ۴۵۶#پارت_ 
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از ل   تزد و  دای ب زد  آشکارا جا خورد.با تارا    ت ایه 

اتداخت و زمابن کم او با ایما و اشاااااااااااااااار  بز  تزماتد بم تییل 

شود آیه کشید و همرا  با تکان دادن ش  کم ت اید پاشیچم 

 گ ت: 

 

:باشاام خونز  هرج ن .هرموقع گرساازم بودی می م مزی  ور را   

 تزیمم برات غذا بیار . 

 

بک آت اام جوابک باام  رت  باادهم ش  را زنر اتااداخمم و باا کج 

م ت  ک بم ی باالب  ٬م سمت را  پ مکردن م ت  قد  هایم ب

هایم را دت ا   خاتم را در شو  گرتمم.تییل هم بک م طیل قد 

 کرد و پشت ش  از پ م ها باال آمد. 
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برای ل صم ای ا  ااااماد  و ت اهم ٬رساااایدن بم ک بم ی دو با 

را میااان اتاااا هااای راهرو چرخاااتااد .بااا دیاادن چمااداتم کاام در 

د چرخیااد  و قااد  هااایم را باام یش از اتاااا هااا خودتماااب  می ر 

 آن سمت سوا داد . 

 

 ا  
گ
اتاااااق  کاااام برایم اتم ااااب کرد  بودتااااد اتاااااا روزهاااای بچش

بودن مااادر  از آن بام خزوان  تبود.اتااق  بود کاام در زمااان زتااد 

اتاا مزمان اسااااااااام اد  می ردیم.هرچزد کم  اال دکوراسااااااااایون 

ن تا آسااااااااااااااامان با مزصر  ای کم م  در ذهزم تگ م ای  اتاا زمی 

 داشمم بود  ت اوت داشت. 

 

کزار ت ت ا  اااااااااااااااماد  و هماتطور کم پالمونم را از تزم در   

چرخاتد .تییل  اال آورد  ت اهم را بک اخمیار بم اکراا اتاا 

در چزااااارچوب در ا  اااااااااااااااماااااد  بود و باااام م  ت ااااا  می رد.ت ااااا  

 کزجکاو  را کم دید ل  زد کوچش زد و گ ت: 
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یم ٬ردیم.ی  ن تاز  هم کم تمتییل:تاز  دکوراسیون رو خوض ک

زد مایه موشااااااااااااااام.ق ل از ایز م برساااااااااااااااا  و خاتواد    برای چ

 خاسم اری بیان. 

 

ا  ت س کشاایدن را از یاد برد  با شااایدن اساام برسااا  تاخودآ 

و دساااااااااااااااات هاایم همااتزد دو ت ام یخ روی د مام هاای پاالمونم 

ثابت ماتدتد.بزاا ت خ دهاتم را بم سا    ترو خورد  و برای 

تییل تمواتااد  اااااااااااااااورت رتااگ شرنااد  ا  را ببیزااد ش  را باام آت اام 

سااااااامت دیگری چرخاتد  و با  ااااااادای تااااااا یفن زنر ل  تجوا 

 کرد : 

 

ن شااااااااااااام ا ت _تو برو پایی  ت رو ب ور.م  می وا  یکم اساااااااااااات 

 کزم. 
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ات ار کم مموجم لرز   ااااااااادایم شاااااااااد  باشاااااااااد برای ل صم ای 

ن قد  بم سمت ج و دلواپ اتم  ساکت ماتد و ب د با گذاشی 

 شرسید: 

 

 تییل:آبجک تو  الت خوبم؟

 

د  و با  ااااااااااااار بک آت م ت اه  کزم پ   هایم را روی ی دیگر ترا

م کم نشااااااااان دادن  بم  ار  ااااااااداب  کم تما  تالشاااااااام را برای 

 گرتمم بود  جواب داد : 

 

. _خوبم ن  .تبط یکم خ مم  .تو برو پایی 

 

ساااااااااید.قد  بم خب   ی تتر ن با تارا    آیه کشاااااااااید و دیگر چت 

هماتطور کم در را پشت ش  می  ت با مزربابن  برداشت و 

 گ ت: 
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ی ا میاز داش   ختک  ک .  ن .اگم بم چت   تییل:باشم آبجک

 

داد .ثااااااتیااااام ای م ااااا  کرد و زماااااابن کااااام جوابک بااااام  رت  تااااا

د دوبار    شاااااااااد قرار تو ااااااااات جوابک از سااااااااامت م  بگت 
ن مطمی 

آیه کشید و ب د  امال از اتاا خارز شد و در را پشت ش  

 . ت. 

 

تما  سااااااد مباوم   کم برای م کم ا  اااااامادن بم  ار ٬تما ر  با 

گرتمم بود  در هم شاااااا  اااااات و زاتوهایم ساااااا اااااات شاااااادتد.بک 

ت ت نش مم و  ورتم را میان دست   ا  و بک رمش ل م ی

 های شد  شززان کرد . 

 

م  چرا قبو  کرد  بود  کم بم ای  خاتم بیایم؟چم در خود  

ا  میااااااور ؟از یااااک دیاااااد  بود  کااااام ت ر کرد  بود  ایزجااااا دو 

از یک کرا دیدن ٬کرا هجو  خاکرات دردتا  گذشاااااااااااااامم
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ن ش از یک کرا ٬ر  کرد  بودجای خایل مادر  کم  اال مزی 

جم شاااااااااادن با تییل کم تمیموان ااااااااامم بم چشاااااااااام ها   ت ا  موا

از ٬از یک کرا شاااااایدن دوبار  و دوبار  ی اسااااام برساااااا ٬کزم

اتم از یک کرا تزدیک بودن بم پدر ...خدایا م  در ای  خ

ن داشمم کم تمیموان مم تاب بیاور .   پا در   آمد .یبی 

 

 التااام آیه کشااااااااااااااایاااد  و باااا کزاااار زدن دساااااااااااااااااات هاااایم از روی 

نش مم و بم گوشر کم  اال کزار  روی ت ت   اا٬ ورتم

اتماد  بود چزگ اتداخمم.وارد  ااااااااااااااا  م ی شیا  هایم با آزاد 

 شد  و بک م طیل برا   توشمم: 

 

 موشم"تمیار  آزاد.دار  خ م "م  تو ای  خوتم کاقت 

 

دن گوشر میان اتگشاااااااااامان  ااااااااار شیا  را برا   ترسااااااااااماد  و با ترا

.اتمصار  دقیبم ای بدهد لرزاتم اتمصار کشاااااااااید  تا پاسااااااااا م را 
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بوشاات  کو  ت شااید. اادای توتی ی شاا  کم ب زد شااد تورا بم 

    م چشم دوخمم و شیام  را باز کرد .توشمم بود: 

 

  تردا بااا پاادرت  ااااااااااااااا  اات "تبط یکم  اااااااااااااااتک ک  خونزدلم.م

ن رو  ل می زم.قو  داد  بزت" می زم  و همم چت 

 

ن   مات  بک ل   شر از آرامشااااااااااا  را میموان ااااااااااامم     از همی 

جان روی  اااا  م ا  اااااس کزم. التم ت س خمیف  کشااااید  

و شاتگشااااااااااااااامم را دوبااااار  روی   مااااات کیبورد باااام  رکاااات در 

 آورد . 

 

ساااااااااااام "تا تییل اساااااااااااام برسااااااااااااا  رو بم زبون میار  یخ م ی زم.میت 

 آخر  بم رتمارها  شک کزم"

 

 .  2841



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

شیا  را برا   ارسا  کرد  و دوبار  بم اتمصار نش مم. دای 

ار  یم زودتر ب زاااد شاااااااااااااااااد.مجااددا باام زتاااگ توتی ی شااااااااااااااا  ایا اا

ن شیام  را آرا  زنرل  خواتد .      م چشم دوخمم و می 

 

.زناد  باها  هم  اااااا  ت  "ساااااایع ک  زناد با تییل تززا تموبن

 ت  باها  رو بم رو .یسر برات بزت  "هرچبدر  م٬نشو

 

خواسااامم برا   بزوی ااام کم تبط گ ما  آساااان اسااات اما با 

در اااااد شاااااار  باتری گوشر  ثابت ماتدن ت اهم روی نشااااااتگر 

کااام بااام رتاااگ قرمز رسااااااااااااااایاااد  بود تزمیاااد  کااام دیگر تمیمواتم 

 مکالمم مان را بوشت  از آن ادامم دهم. 

 

روی ت اات قااد    التاام شی تکااان داد  و بااا ب زااد شاااااااااااااااادن از 

وا داد  تا شااار ر  را بردار .اما هایم را بم ساامت چمداتم ساا

در خاتم ی آزاد در ثاتیم ای با بم یاد آوردن ایز م شاااااااااااااااار ر را 

 جا گذاشمم بود  آ  از تزاد  ب زد شد. 
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 ۴۵۷#پارت_ 

 

 

تااامیداتم بام  ااااااااااااااا  ام ی گوشر ا  کام دیگر تاا ااااااااااااااا ام ای تا 

ی ل  هایم را خامو  شدن تداشت چشم دوخمم و گوشم 

کج کرد .چاااار  ی دیگری تبود.باااایاااد شااااااااااااااااااار ر تییل را قرض 

ن شااااااااااا میگرتمم.اگر خو  شااااااااااان  س بود  ا مماال االن ش مت 

نشاااااااااااا اااااااااااامم بود بزابرای  میموان اااااااااااامم شززابن بم اتاق  برو  و 

 شار ر  را بردار . 

 

با خبور ای  اتکار از ذهزم شی تکان داد  و سپس قد  هایم 

اتاا ساااااااوا داد  و ل صم ای ب د از  را بم سااااااامت در خروسک 

ن اتاا اتاا خارز شااد .از ق ل میدان امم کم اتاا تییل  کدامی 

شاااااااااامم زمابن کم با مادر  تاز  بم راهرو اساااااااااات.هزوز بم یاد دا
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ای  خاااتاام تباال مکااان کرد  بودتااد پاادر  کاادا  اتاااا را برای او 

 آماد  کرد  بود. 

 

چرخاتدن  قد  های آرامم را بم ساااامت اتاق  شو  برد  و با 

تطور کم ت ر  را بم داخل اتاا ش  کشااااید .هما٬دساااامگت  

کرد  بود  تییل در اتاا  ضور تداشت.ت س را    کشید  

قد  بم داخل اتاا گذاشااااااااااااااامم و در را تا تیمم پشااااااااااااااات ش  و 

. اااااااامم.ت اهم در همان وه م ی او  روی شااااااااار ری کم روی 

 ت رنر  خودتماب  می رد ثابت ماتد.تورا بم سااااااااامت م
ن ن مت  ت 

اما هزوز در میاتم ی را  ٬قد  برداشااااااااااااااامم تا شاااااااااااااااار ر را بردار 

بود  کم با گر  خوردن ت اهم بم قاب خ یسااااااااا کم گوشااااااااام ی 

ن   قرار داشت بک اخمیار ش جا خشکم زد. مت 

 

ت اااااااااااااااونری آشااااااااااااااازااا از ٬در میااان چزااارچوب کالب  رتااگ قاااب

برسااااااااااااااا  و تییل خودتماب  می رد.ت اااااااااااااونری کم در آن تییل با 

کزار درنا و در آغو  برسا  ا  ماد  ٬ید رتگ ل اس ب زد س 

ن خت   شد  بودتد.   بود و هردو با خزد  ای از تم د  بم دوربی 
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قد  هایم را ج وتر کشااااااااااااید  و با تزدیک شاااااااااااادن بم آه اااااااااااامم 

ن  دساااااات ج و برد  و قاب خ س را برداشاااااامم.ای  خ س را ٬مت 

  شزاخمم.یش از همان هزاران خ یس بود کم تییل و برسا  

 مم ی شو  برای ترمالیمم خروش شااااااااااااااان در شاااااااااااااما  چزد ه

 اتداخمم بودتد. 

 

 ب و مرگ اااااار و دردتاااااا  بااااام ی  اااااار  را  ت س کشااااااااااااااایااااادتم را 

. اااات.دساااات آزاد  را آه اااامم روی ا ونم کشااااید  و با ت ایه 

غمزد  باام چزر  ی زن ااا و خوشااااااااااااااا ااا  تییل درون قاااب خت   

شااد . اادای خزد  های ب زد  را     میموان اامم از داخل 

 س .شاااازو .خزد  هاب  کم تززا زمابن کم برسااااا  در کزار  خ

 بود شاید  موشدتد. 

 

ن برسااااااااااااااااا  ثاااباات ت اااهم ایا ااار چرخیااد و روی چزر  ی خزاادا

ماتد.دیدن چزر  ا   اقن بود تا تما  ات اقات شو  کم چزد 
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شااااا  شو  در خاتم ا  رقم خورد  بود مبابل چشاااااماتم جان 

تد و ق  م را دیواتم وار بم تپ    ب زدازتد. بگت 

 

ت اااااااااااااونر برساااااااااااااا  کم غرا در خون روی شامیک های ک  

خاتم ا  اتماد  بود و تکان تمی ورد مثل یک   ب ن م ی آشاااااااااااااااتر

تی م از مبابل چشااماتم خبور کرد و ت س های ساازگیزم را بم 

 شمار  اتداخت. 

 

هزوز هم باور  برایم م ا  بود.هزوز هم تمیموان ااااااامم باور 

مردی کم خواهر  ٬برسااا  را کزم کم م  با دساات های خود 

یک شیاد ٬خاشاب  بود را کشامم بود .برسا  آد  خوبک تبود

یک دیواتم ی ٬تداشاااااات وغگو بود کم     تییل را دوسااااااتدر 

د اما با ٬بک ت اد  کم می واساااااات مرا بم زور همرا  خود  بتک

هزوز هم تمیموان اااااااااامم باور کزم کم م  او ٬وجود تما  ای  ها

 از همم شززان کرد  بود . را کشمم بود  و مرگ  را 
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و تییل...تییل کم هزوز تمیدان ااااااااات برساااااااااا  مرد  و دیگر قرار 

یدواراتم بم اتمصار بازگشاااااااااات تو اااااااااات برگردد.تییل کم هزوز ام

برسا  از س ری کم هرگز بم آن ترتمم بود نش مم بود و برای 

آیزد  ای کم م  برای هموشم تابود  کرد  بود  روناشردازی 

ی ختک تداشت... می رد.تییل کم ا ن  ز هیا چت 

 

 تییل:آبجک خزان؟

 

شااااااااااایدن  اااااااااادای تاگزابن و دور از اتمصار تییل از پشاااااااااات ش 

 ااااا  از تویاااادن اتااااداخاااات.قاااااب خ س از میااااان ق  م را تاااااخودآ 

ن اتماد و ل صم ای ب د  اتگشاااااااااااااامان یخ زد  ا  ش خورد و پایی 

ن شوشم تضای ساکت اتاا را شر کرد.    دای ش  ی 

 

اال در چزارچوب د  و بم تییل کم  و شااااااااااااات زد  ش چرخات

در ا  اااااااااااااماد  بود و بزت زد  ت اهم می رد خت   شاااااااااااااد .از ی 

 مموجم  ضور  نشد  بود ؟ آتجا ا  ماد  بود کم م 
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آه ااامم قد  ج وتر گذاشااات و هماتطور کم ت اه  را میان 

ن اتماااااد  بود  م  و قاااااب خ یسااااااااااااااا کاااام زنر پاااااهااااایم روی زمی 

 میچرخاتد شرسید: 

 

؟تییل:آبجک   خوبک

 

ل  های خشااااااااکم را آه اااااااامم باز و . اااااااامم کرد  و با تاااااااا ی  

 ترن   دای مم   تجوا کرد : 

 

قاب خ  ت رو ش  مم.ترسید  .ب  شید کم _آ...آر .خوبم

 یزو از دسمم اتماد.االن جم شون می زم. 

 

خواسااامم تا خم شاااو  و خرد  شاااوشااام ها را جمع کزم کم تورا 

تاتم گ ت:   ج وتر آمد و م ت 
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؟تدای شت کم شااااااااااااااا  اااااااااااااااات می م ر می  ن آتییل:چیکا بجک

تزیمم بیاد جمع کزم شاااوشااام ها رو.تو دسااات تزن.خودت کم 

؟  خوبک

 

ا  اااااماد  و بک آت م م ااااامبیما بم چشااااام ها   دوبار   ااااااا 

 ت ا  کزم مضطرباتم جواب داد : 

 

_آر  خوبم.اومد  بود  ازت شاااااار ر قرض بگت   کم  واسااااام 

 بر . بم قاب خ س شرت شد.ب  شید.دیگم بزت   

 

خواسااااااااامم از کزار  رد شاااااااااو  و بم سااااااااامت در قد  بردار  کم 

 بازونم را گرتت و مم ج  ت اهم کرد. 

 

 ؟شار ر رو یادت رتت. تییل:کجا آبجک 
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شااااااااااااااااار ر را از ٬و ب ااد باام دت ااا  ای   رت  بااازونم را رهااا کرد

ن برداشت و با گرتما  بم سممم ادامم داد:   روی مت 

 

 شار ر دیگم هم دار .  تییل:شو  خودت بموتم خونز .م  یم

 

هاااازااااوز هاااام از تاااا ااااااااا  کااااردن باااااااام چشااااااااااااااااااام هااااااااا اااا  امااااماااازاااااااااع 

ساااااااااااااااید  از ایز م چشاااااااااااااااماتم را ببیامی رد  ید و بم دلیل .میت 

د.   ا  بر بتک
گ
 آش مش

 

 ۴۵۸#پارت_ 

 

 

هاااازااااوز هاااام از تاااا ااااااااا  کااااردن باااااااام چشااااااااااااااااااام هااااااااا اااا  امااااماااازاااااااااع 

ساااااااااااااااید  از ایز م چشاااااااااااااااماتم را ببیاید و بم دلیل می رد  .میت 
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 ا  بر بتک 
گ
سااااااااااااید  ترس و و شاااااااااااات را از خمش آشاااااااااااا مش د.میت 

ت اهم ب واتد و از راز مگوب  کم در سااااااااااااااا زم تگز  داشااااااااااااااامم 

 بود  ش در بیاورد. 

 

ن دوخمم   کم بک هدا بم تبطم ی تام  و  از زمی 
با چشمابن

شاااااااااااااااااد  بودتااد دسااااااااااااااااات ج و برد  و شاااااااااااااااااار ر را از دساااااااااااااااا  

زنرل  تشااااااااااااااا ر آرا  کرد  و ب اد دیگر     ثااتیم ای ٬گرتمم

را جایز تدان مم.با قد  هاب  ب زد بم سمت در رتمم  ا  مادن

 و ل صم ای ب د از اتاا خارز شد . 

 

کم تما  مدت بک اخمیار در سااااااااااااااا زم   ت یسااااااااااااااا٬با خروز از اتاا

 برای رهاب  شیدا کرد.با 
   ااااااا  کرد  بود  شاتجا  تر ااااااا  

ن تداشااازد  شاااتم هاب  خمید  و پاهاب  کم رمف  برای ج و رتی 

ن در پشاات ش قد  بم اتاقم گذا هماتجا روی ٬شاامم و با . اای 

ن زاتو زد  و  ورتم را میان دست هایم گرتمم.   زمی 
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هربار کم مجبور موشااااااااد  بم ٬تییل روبرو موشااااااااد هربار کم با 

چزر  ی ساااااااااااد  و مزربان  ت ا  کزم  اااااااااادبار در دلم آرزوی 

مرگ می رد .دلم می واساااااات بمت   تا مجبور ت اشاااااام با اوب  

ا مشاااماقاتم برای بازگشااات برساااا  اتمصار کم بک ختک از همم ج

 می شید مواجم شو . 

 

تگم دار ؟مگر تییل تا مگر تا کجا میموان مم ای  راز را م فن 

ی قرار بود بم اتمصار برسااااااااااا  باشاااااااااا زد؟باالخر  کم بم تبودن 

باااااالخر  کاااام هماااام برای شیاااادا ٬کوالبن ماااادت  شاااااااااااااااااااک می رد

پ وس   باالخر  کم  ار بم ٬کردن  دساااااااااااات بم  ار موشاااااااااااادتد

کشاااااااااااااااید و  بیبت آشاااااااااااااااکار موشااااااااااااااااد.آن موقع بود کم همم 

 اتگشت اتزامشان را سمت م  میگرتمزد. 

 

زد  دسااااااااااااااات هایم را از روی  اااااااااااااااورتم کزار زد  و و شااااااااااااااات 

زاتوهایم را ب ل گرتمم.چاتم ا  را روی زاتوهایم گذاشااااااااااااااامم و 

 ت اهم را در تارنش بم شزجر  ی اتاا دوخمم. 
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 ا  موشااد ٬ا ترار کزم.یا تم ا  موشااد برای هموشاام از ایزج

تبط خودمان دو ت ر.دساااااااات ی دیگر را ٬رار کزیم.م  و آزادت

نم و ایزجا  و تما  آد  ها   را پشااااات ش بگذارنم.برونم  بگت 

یک کشاااااااااااااااور دیگر یا     یک سااااااااااااااایار  ی ٬یک شااااااااااااااازر دیگر

جاب  کم ترس ٬جاب  کم هیچ س تمواتد شیدایمان کزد٬دیگر

تد.جاب   کم یک پایان خو  برای   هایمان برای هموشاااااااااام بمت 

 م  وجود داشمم باشد. 
گ
 ت جن های زتدی

 

ن آساااااااااااااابن ها بود؟ ن بم همی 
مگر موشاااااااااااااد دسااااااااااااات اما مگر رتی 

مردی کم خالم و آد  موشاازاخما  را بگت   و بتک  یک گوشاام 

ای از دتیا کم هیچ س تمواتد شیدا   کزد؟مگر میموان ااااااامم 

 او را تاااااابااااااط باااااا اااااااااکاااااار تاااااارس هااااااااای خااااااود  تااااااااابااااااود 
گ
زتاااااااادی

ن االن  هکزم؟ه  او را تااااابود کرد  رچزااااد...م  همی 
گ
م زتاااادی

ی ساااابوط  بود .با  ماقت هایم او را روی ل م ی بارنک در 

قرار داد  بود .و خاادا میاادان اااااااااااااااات کاام چرا او هزوز از م  و 

ن م  دست ت شید  بود...   دوست داشی 
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 التم از اتکاری کم را  بم جاب  شیدا تمی ردتد آیه کشااید  و 

ن ب  زد شد .گوشر ا  را بم تززا شرنزی کم در اتاا از روی زمی 

 روی ت ت دراز وجود داشااات بم شاااار  زد  و ب د 
گ
 با خ ااامش

 کشید  و ت ا  خت   ا  را بم سب  دوخمم. 

 

 اال کم ایزجا بود  بم شاااااکل خجی ک  ضاااااور مادر  را تزدیک 

در ای  ٬تر از هموشااااااام ا  ااااااااس می رد .ات ار هزوز ایزجا بود

کم ٬هرگز ایزجا را تر  ت رد  بود گوب  ٬خاتم  ضاااااور داشااااات

 ات ار تما  ای  سا  ها بم اتمصار بازگشت م  نش مم بود. 

 

یم را آه اااااااامم . اااااااامم و بم  اااااااادای ساااااااا وت گو  چشاااااااام ها

د .توای زن ای الالب  مادر  ات ار از پشااااااااااات دیوار ها بم  ساااااااااااتر

سااااااااااااااایاد.ات ااار کاام در اتاااا کزاااری ل ام ی ت ات خزان ٬گو  مت 

ت های مزربان  موهای با دسااااا٬هشااااات ساااااالم نشااااا ااااامم بود

ب زااد  را تواز  می رد و بااا  ااااااااااااااااادای زن ااا   برا   الالب  

 ود. می واتد تا بم خواب بر 
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 الالب  ک  الالب  ک .مامان تززات تیم زار 

  دوست دار  دوست دار  موش زم پای گزوار . 

 

بک اخمیار ل  زد زد  و با  ااادای آرا  زنرل  الالب  کم هرگز 

 ا تجوا کرد : تراموش  ت رد  بود  ر 

 

 الالب  ک  ب واب خوابت قشزگم

 ال مزماب ش ات هزار تا رتگم

 ب ق میم وقت بیدار نیسر از خوا

 یم وقت پا تزاری تو شزر غ م

 

بم ایزجای الالب  کم رساااااید  ب و تاخودآ ا  بم ا ونم چزگ 

اتداخت.چشاااااااااااااام هایم را باز کرد  و بم مالتم ی زنر دساااااااااااااامم 
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  بود .چبدر دلم هوا   چزگ اتداخمم.چبدر دلمزگ مادر 

 را کرد  بود.و چبدر بک ر ماتم تداشمم . 

 

با ای  واق یت کم هزوز  تما  ای  ساااااااا  ها از رو بم رو شااااااادن

چباادر دلمزااگ مااادر  بود  ترار کرد  بود  تااا بمواتم خود  را 

 ااال کاام ٬ش پااا تگاام دار .و  اااال... اااال کاام دوبااار  ایزجااا بود 

او برگشااامم بود  می زمید   دوبار  بم خاتم ی مرگ آرزوهای

 ا  خااایل بود.کاام ب ااد از او 
گ
کاام هزوز چباادر جااا   در زتاادی

 کم در دیگر هیچ س و هی
گ
ی تموان مم بود خالا بزری ن ا چت 

 ق  م بم جای ماتد  بود را شر کزد. 

 

 _دلم برات تزگ شد  مامان. 

 

با  دای آرا  زنرل  تجوا کرد  و ا  اس کرد  کم  داب  

ز دور دساااااااااااات ها جوابم را داد. ااااااااااااداب  کم مزربان و آشاااااااااااازا ا

 میگ ت م  هم دلم برایت تزگ شد . 
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. ااااااااااااااامم و مالتاام را تااا زنر گردتم باااال چشااااااااااااااام هااایم را دوبااار  

کشااااید . اال کم دوبار  در ای  خاتم بود   ا  موشااااد مادر  

.بااام گرماااا و امزیااات ب اااد از ای  همااام سااااااااااااااااااا  بااام خوابم بیاااایاااد 

بود تبط یک رونا آغوشاااااااااااااا  ا میاز داشاااااااااااااامم.    اگر قرار 

 باشد... 

 

                                         *** 

 

 ۴۵۹#پارت_ 

 

 

ت اهم را از ٬ اااااااااااادای تبم ی آرا  کم بم در اتاا وارد شاااااااااااادبا 

شزجر  گرتمم و بم سااامت در ش چرخاتد .تبرن ا یک سااااخ   

موشد کم از خواب بیدار شد  بود  اما ترجیح داد  بود  کم 

تزیمام دقااایف  ٬هزوز  ااااااااااااااا  اااتاام ت ورد  بود در اتاااا بماااتم. 
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 شو  آمد  بود تا برای رصا  اااااااااااااا  اتم  اااااااااااااادایم بزتد اما با 

ن ترساااااااااااماد   ن ایز م اشااااااااااامزا تدار  دوبار  بم ک بم ی پایی 
گ ی 

 بودم . 

 

 ااادای در کم دوبار  ب زد شاااد ت س خمیف  کشاااید  و با ب ل 

ن بازوهایم گ مم:   گرتی 

 

 _کیم؟

 

ن با یک  ثاتیم ای کو  کشید تا در روی پاشزم بچرخد و مزی 

ی ن  اااااااااا  اتم در دساااااااااات ها   و یک ل  زد بزرگ روی ساااااااااا

ل اتاااا بگااذارد.بااا دیاادن م  کاام کزااار  اااااااااااااااورت  قااد  باام داخاا

 شزجر  ا  ماد  بود  قد  ج وتر گذاشت و مزرباتاتم گ ت: 
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ن بااااا مااااا  : ااااااااااااااا  اااات ب ت  خونزدلم.دیااااد  تیوماااادی پااااایی  ن مزی 

و بیاااار   ااااااااااااااا  وتااام ب وری باااا خود  گ مم  ااااااااااااااا  وتااام ت ر 

 اتاقت.د ش م کم شا  ت وردی  مما گرسامم. 

 

دوبااار  ی در جوا.  ت س خمیف  کشااااااااااااااایااد  و بااا چرخاااتاادن 

 ت اهم بم سمت شزجر  جواب داد : 

 

 _ممزون.ز مت کشیدی . 

 

خم شد و هماتطور کم سی ن را روی ت ت خوابم قرار میداد 

 گ ت: 

 

.هرسر کم دوست داش   رو  :تم قربوتت بر  چم ز م   ن مزی 

 رات گذاشمم. مما ب ورنا. ب
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بک آت م ت اه  کزم آه اااااااااامم شی بم نشاااااااااااتم ی تایید باال و 

ن برد  و "باشم" ی آرا  را زنرل  تجوا کرد .   پایی 

 

بم جای ایز م از اتاا برود  اااااااااااااااا ا  ااااااااااااااماد و ات ار کم برای 

ن ت اهم کرد.مم ج   ن  رقن تردید داشمم باشد تامطمی  گ ی 

  : بم سما  ش چرخاتد  و شرسید

 

ی شد ؟ ن  _چت 

 

دسااااااااات ها   را بم ی دیگر چ ااااااااا اتد و با ل  زدی ذوا زد  

 گ ت: 

 

:ا ن ز  رتم تارا ت نیسااااااااااار خزان جون.اما تمیدوبن چبدر مزی 

ی.ب دا     واسااااام  خوشااااا الم کم داری ش و ساااااامون میگت 

ازدواز تییل هم ایزبدر ذوا تداشمم.هموشم دلم می واست 

 خوش     تو رو ببیزم. 
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 ن کاام بو  از اتااداز  ت خ باام دی زد  و بااا ل بک اخمیااار ت  زاا

سید کزایم زد :   تصر مت 

 

 دل  می واست خوش     مزو ببیزم. _مادرمم خییل 

 

ن  رتم  اقن بود تا ل  زد از روی ل  ها   م و شااااااااود  همی 

ن در چشاااااااااااااامان  بدهد.با تارا     و جا   را بم ت ایه غمگی 

 ش  را زنر اتداخت و زنر ل  زمزمم کرد: 

 

 کزم.    ماشون_خدا ر 

 

از ایز اام ایزجوری توی ذوق  زد  بود  پشااااااااااااااایمااان بود .امااا 

ن را دوساااااااااااات داشاااااااااااامم دساااااااااااات خود  تبود  .تمیموان اااااااااااامم مزی 

بااااااشااااااااااااااام.هرچبااااادر هم کااااام او خوب و مزرباااااان بود بااااااز هم 

 .  2861



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

تمیموان ااااااااااااااامم اارد بزرام ن ااااااااااااااا ت بم او را کزار بگذار .تا او را 

 ها و تززاب  های مادر   
 اتماد  و میدید  یاد تما  بدب   

ن هم باخ  موشد کم آت  کیزم و خشمم هرگز در ق  م  همی 

د.   خاموشر تگت 

 

 اااهم را مجااددا ساااااااااااااااماات شزجر  چرخاااتااد  و بااا همااان ل   ت

 شد  گ مم: 

 

 _ممزون بابت    اتم. 

 

ش  را دوبار  باال گرتت و ت اهم کرد.دهان باز کرد تا  رقن 

ضای ب زمان بزتد اما  دای شتم ی آرا  مرداتم ای کم در ت

اااااااااااااات  کرد.هردو همزمااااااان ش  شیچیااااااد از ت ااااااااااااااامیم  مزصا

دیم.باااا دیااادن پااادر  کااام  ااااال در چرخااااتااادیم و بااام در ت اااا  کر 

چزااارچوب در ا  اااااااااااااااماااد  بود و باام م  ت ااا  می رد ابروهااایم 

 تاخودآ ا  در هم کشید  شدتد. 
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آه ااااااااااااااامم قد  ج وتر گذاشاااااااااااااااات و با چرخاتدن ت اه  بم 

ن گ ت:   سمت مزی 

 

.ما با_شما برگرد  ن  ید یکم با همدیگم  را بزتیم. پایی 

 

 بک چون و چرا در جوا.  "چشم" 
ن آرا  گ ت و ل صم مزی 

ای ب د از اتاا خارز شاااااااد.با رتما  پدر  در را پشاااااات ش  

. اااااااات و سااااااااپس قد  های آرام  را ساااااااامت ت ت کشااااااااید و 

آه اااااااااامم ل م ی ت ت نشاااااااااا اااااااااات.ت ا  مزمصر  را بم م ن کم 

بود  دوخت و با لمس کردن هزوز هم کزار شزجر  ا  ااااااااااااااماد  

 جای خایل کزار  با ل  ن مالیم گ ت: 

 

؟_موشم یم ل صم   ایزجا .شی ن
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ی بگونم ت ااااه   ن باااا چزر  ای در هم کشااااااااااااااایاااد  بک آت ااام چت 

کرد .دساااااااااا  را دوبار  روی ق ااااااااامت خایل ت ت کشاااااااااید و 

 ایا ار با  داب  آرا  تر ت رار کرد: 

 

 _لط ا...چزد دقیبم. 

 

 کشااااااااید  و از لی   را تمیدان ااااااامم آیه التم از ارصاری کم د

نشااااااااااااااا ااااااااااااااامم و با کزار  ل م ی ت ت ٬شزجر  تا ااااااااااااااا م گرتمم

ن ت اهم بم پارکت های زنر پایم گ مم:   دوخی 

 

 رو بگو. 
گ
ی کم می وای بش ن  _هرچت 

 

برای چزااد ل صاام در سااااااااااااااا وت باام تیمرخم خت   ماااتااد و ب ااد 

 ت س خمیف  کشید و گ ت: 
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 اااااری اجاااااز  _چزااااد دقیباااام شو  بزم زتااااگ زد.برای خاااااسااااااااااااااام

 می واست. 

 

ن شاادتد.ش  را بم سااما  چرخ اتد  گو  هایم تاخودآ ا  تت 

سااااااااااااااام کزجکااواتام ت اااه  کرد .ل  زاد  و بک آت اام ساااااااااااااااوایل بتر

 کوچش زد و ادامم داد: 

 

_ق اااال از ایز اااام برات ت رن  کزم اون سر گ اااات و م  چاااام 

جوابک بز  داد  می وا  یکم باااااااااهااااااااات  را بزتم.گو  

 میدی؟

 

ان گرتمم و با  ااااااادای تااااااا یفن یم را بم دتدگوشااااااام ی ل  ها

 شرسید : 

 

 ی  همم سا  تاز  یادت اتماد ؟_چم  رتیم کم ب د از ا
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ن روی ل  ها   جواب داد:   با همان ل  زد غمگی 

 

 _تاز  یاد  تی ماد .تو بزم تر ت  را زدن تدادی. 

 

 ت خ و بک  دا خزدید  و ش  را دوبار  زنر اتداخمم. 

 

 مزو باام 
گ
تر اااااااااااااااات  را زور آوردی ایزجااا کاام _می وای بش

؟  زدن تراهم ک ن

 

کرد تا را ت تر بمواتد  اااااااااااااااورتم را ش  را روی شااااااااااااااااتم کج  

 ببیزد. 

 

؟  _از ایز م آوردمت ایزجا تارا   
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ت اهم را بم دساااااات های لرزاتم کم  اال لرزشااااااشااااااان شاااااادیدتر 

 شد  بود دوخمم و جواب داد : 

 

؟  _خودت جوا.  رو تمیدوبن

 

 ۴۶۰#پارت_ 

 

 

 تکان داد و گ ت:  ش  را آه مم 

 

ن آبرو  _میاااادوتم ت ر می  ن آوردماااات ایزجااااا چون از ر  ن ی 

 .  ترسید .اما داری اشا ا  می  ن

 

ش  را دوبار  باال گرتمم و شرساااااااااااشااااااااااگراتم ت اه  کرد .ت س 

 خمیف  کشید و پس از م  ت کوتا  ادامم داد: 
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_تو هیچوقاااااااات مزو ش ات زااااااااد  ت ردی.هیچوقاااااااات  اااااااااری 

م  برنز .با وجود ایز م هموشااااام تر ااااااا   ت ردی کم آبروی

یچوقااات برات پاااادر خوبک م م  هباااا وجود ایز ااا٬رو داشااااااااااااااا   

 کردی. 
گ
 تبود  اما تو هموشم درست زتدی

 

برای ایز م ماتع لرزندن دسااااااااات هایم شاااااااااو  اتگشاااااااااماتم را بم 

 ی دیگر چ  اتد  و با ل   شدی جواب داد : 

 

ن تو یااااا شات زاااد  ت رد تااات _م  ب اااااکر را ن تگاااام داشااااااااااااااای 

 کر 
گ
 ت رد .ب اکر خود  درست زتدی

گ
 د . درست زتدی

 

کوچش روی ل  ها   نش ت شو  از آت م زنر ل  ل  زد  

 تجوا کزد: 
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 _میدوتم باباجان...میدوتم. 

 

از "باااااااابااااااااجاااااااان" گ ما  ق  م تااااااااخودآ اااااااا  بااااااام تزاااااااد تویااااااادن 

اتماد.هزوز هم در برابر او ت   و  مبود داشمم.هزوز هم با 

همااااان دخت  بچاااام ای بود  کاااام ٬وجود هماااام ی باااادی هااااا  

بچم ای خبد  ی مزر و م  ت پدر  را داشااااااااا ت.همان دخت 

کم آرزو داشااااااااااااااات پدر  ی  ار هم کم شاااااااااااااااد  او را م کم در 

بچااام ای  د و موهاااا   را تواز  کزاااد.هماااان دخت  آغو  بگت 

 کم هموشم از م  ت پدر  بک ت و  ماتد  بود. 

 

بار هم _ازت خواسمم بیای ایزجا چون می واسمم برای یک 

 اتجا  بد . کم شد  بموتم بم خزوان پدرت  اری برات 

 

 اااااااااااااااااادای آرام  تبطاااام ی پااااایااااابن مباااااباااال خط اتکااااار  قرار 

 داد.شدراماتم چزر  در هم کشید  و ت اه  کرد . 
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 _مزصورت چیم؟

 

 آه مم دس   بم تم ری  س یدرتگ  کشید و جواب داد: 

 

_باااااااا خود  آوردمااااااات ایزجاااااااا تاااااااا بااااااادوبن هرموقع کااااااام تیااااااااز 

دی کم میموبن بم ای  خوتم شزا  بیاری.ت واسااااااااامم مر ٬داشااااااااا   

 بک کس و  ار کرتم کم بم دوساااااا
ا  داری ت ر کزم با یم دخت 

ن تدار .   جز خوتم ی اون جاب  برای رتی 

 

ل  زاااااااد ت خ و غمگی ن از دورترن  تبطااااااام ی دتیاااااااا دوناااااااد و 

خود  را بم ل  هایم رساااااتد.غمزد  و دلمت  ت اه  کرد  و 

 گ مم: 

 

 م  بک      ت ر _ت واساااااااااا
گ
کزم م  بک کس و  ار ؟می وای بش

  مم؟کس و  ار تو
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د و ت اااه  را از  اااااااااااااار خجااالاات زد  لاا  هااا   را روی هم ترا

چشااماتم دزدید.دسامم را بم ق  اام ی ساا زم ا  چ اا اتد  و با 

  داب  ب زدتر شرسید : 

 

_م  کس و  ار دار  بزم  خان؟کس و  ار  کجان؟توب  کم 

اخمو کم د  بم دیبم پدر  هیچوقت کزار  تبودی .جز یم پرا

ر کم از خون خود  تو ااااات چم از  رو برمیگردوتم و یم خواه

 کس و  اری دار  م ؟

 

لرز   دایم را کم شاید ش  را باال گرتت و  ش بم جات  

 گ ت: 

 

ن خواساامم  _میدوتم باباجان.میدوتم کزارت تبود .برای همی 

ازدواز بیای ایزجا.خواساااامم کزارت باشاااام.خواساااامم اگم قرار  
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.خواساامم     اگم شااد  یم ش سااوزن  تبودتم ک ن تززا ت اشر

ان کزم.   رو برات جتک

 

 با خزد  ای ت خ از روی ت ت ب زد شد  و گ مم: 

 

ن جوری کم ه اامم قبو   _ممزون از لط ت.اما آزاد مزو همی 

کرد .همیزباااااااادر بک کس و  ااااااااار.پس الز  تو اااااااااااااااااااااات تگران 

ان هم ت ا . ارهاب  کم در  .دت ا  جتک
 ش م  کردی بم  باشر

ان تموش .پس بی یال   ن را    ها جتک  شو. همی 

 

بم ت  یت از م  از روی ت ت ب زد شااااااااااااد و قد  بم سااااااااااااممم 

ن دساامم مبابل  برداشاات.خواساات  رقن بزتد کم با تگم داشاای 

  ورت  مات   شد . 

 

ی تگو.بوشااااااااااااااات  از ای  تم م  رو تارا ت ک   ن _لط ا دیگم چت 

در  ش م  کرد  باااشر تاام خودت رو.اگر هم می وای لطفن 
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باق  خمر  رو کزار آد  تبط با ای  ازدواز مواتبت ک .بذار 

 . ن  کم دوسا  دار  با آرام  بگذروتم.همی 

 

ن باااام  ی بگونااااد برای دقیباااام ای بااااا ت ااااایه غمگی  ن بک آت اااام چت 

 اااااااااااااااورتم خت   ماااتااد و در تزااایاات آیه کشااااااااااااااایااد و شی تکااان 

ن تداشاااامم باشااااد  یا ایز م از داد.ات ار کم دیگر  رقن برای گ ی 

از چشااااااااماتم ادامم ی ب ثمان تاامید شااااااااد  باشااااااااد ت اه  را 

گرتت و ب د با قد  هاب  آرا  بم سااااامت در را  اتماد.شو  از 

آت م از اتاا خارز شود برای ل صم ای ا  ماد و با چرخاتدن 

 ت اه  بم سممم گ ت: 

 

_از  اجاز  گرتت کم امشاا  برای خاساام اری بیاد.ت ر کرد  

بز  گ مم ب دا بز  ختک مید  کم ی ٬د امشااااااااااااااا  خییل زو 

بز  زتااگ بزن و بگو ٬تو ایزجوری می وای بیاااد.اماا  اااال کاام

 امش  مزمصرشیم. 
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بک آت م مزمصر شاااااااااااااااایدن جوابک از ٬و ب د بم دت ا  ای   را

ساااااااااااااامت م  بماتد از اتاا خارز شااااااااااااااد و در را پشاااااااااااااات ش  

 . ت. 

 بم  اااااااااورتم کشاااااااااید  و بک هدا دور 
با رتما   التم دسااااااااا  

بان ق  م آتبدر باال رتمم بود کم ات اخ ک ر یود  چرخید .رصن

ی  شبااااالب  کوالبن را شیااااد  روی کرد  بود .بااام خزوان دخت 

کم یک خمر از پدر  دوری کرد  بود ای  همم هم  ااااااا ب   

 برایم زنادی ج و  می رد. 

 

آش مم و خ  ک شی تکان داد  و ب د قد  هایم را بم سمت 

ی کااام د شااااااااااااااااا  موباااای م ر  ن ا روی آن رهاااا کرد  بود  قاااد  مت 

د . برداشمم.باید بم آزاد زتگ  ن  مت 

 

 ۴۶۱#پارت_ 
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ا  خبربم های ساااخت چزد دقیبم ای موشااد کم از ه ت خصا

خبور کرد  بودتاد.از زمااابن کاام بااا آزاد تماااس گرتماام بود  و بام 

او اکالع داد  بود  کم امش  میمواتد برای خاسم اری بیاید 

بر ای  شااااااااااد  بود کم راس چزد ساااااااااااخ   میگذشاااااااااات.قرارمان 

ایزجا برساااااااااااتد تا بمواتد با ساااااااااااخت ه ت و تیم خود  را بم 

پدر   را بزتد و  اال  مت  از تیم ساخت تا ساخ   کم مبرر 

 کرد  بودیم زمان باق  ماتد  بود اما م  هزوز آماد  تبود . 

 

 بر  ااااااورت بک رو م نشاااااااتد  باشاااااام یا     
بک آت م آرا یساااااار

  باشااام شد و بک ت اوت مبابل آیزم ل اس هایم را خوض کرد

اهم را بم  اااااورت رتگ شرند  و خ اااامم ا  نشااااا اااامم بود  و ت 

 دوخمم بود . 

 

 بودن برایم بک اتااداز  خزااد  دار باام 
ن ن غمگی  ن در خی  هماام چت 

 ا  
گ
ساااااااااااااااید.امشااااااااااااااا  قرار بود مزم ترن  شااااااااااااااا  زتدی تصر مت 

مردی کم خاشاااااب  بود  ت ااااامیم گرتمم ٬باشاااااد.شااااا ک کم آزاد

خمر با هم بودتمان قد  ج و بگذارد.ش ک کم  بود  برای یک
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 با  ت باخ  خوش ایل ا  میبود.اما م  خوش ا  یبیزا  

در شیا و خم دتیاااب  کاام در آن هیا ٬تبود .یاا باام خ ااارب  بزت  

 ا  اش بم چشم تیم آمد گت  اتماد  بود . 

 

تت کم  ن داشاات جوری شو  مت  هزوز هم باور ایز م همم چت 

ز م  و آزاد خمم شاااااااااااااااود برایم دشاااااااااااااااوار در تزاااایااات بااام ازدوا 

بود.باور  برایم دشوار بود چون م  آد  ازدواز تبود .چون 

هرگز     در دورترن  ٬تا شو  از ات اقات ای  چزد روز اخت  

رونااااهاااایم هم بااام ازدواز ت ر ت رد  بود .چون ازدواز هرگز 

برایم م اااااااااااااااا م ی جدی و مزیم تبود کم ب واهم بم آن ت ر 

 کزم. 

 

شااااااااااااااد کرد  بود  کم   ای بم دتیا آمد  بود  و ر خاتوادم  در 

در آن خشااااف  وجود تداشاااات.سااااا  ها پدر و مادری را تماشااااا 

کرد  بود  کم ازدواز هرگز تموان اااااااااامم بود میانشااااااااااان ذر  ای 

خشاااااااااااااااش ایجااااد کزاااد.تماااا  خمر خود  را ثمر  ی یاااک ازدواز 
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ن هم بود کم باخ  شاااااد   تاموتش دان ااااامم بود .و شااااااید همی 

 گرنزان باشم.   شم از ت ر ازدواز و تش یل خاتواد بود همو

 

م  آزاد را دیواتم وار دوسااات داشااامم.آتبدر دوساااا  داشااامم 

کم اایه خود  هم از شااااااااااااادت ا  ااااااااااااااسااااااااااااااتم ن ااااااااااااا ت بم او 

سااااااااااااااایااااد .برای م  او همااااان مردی بود کاااام  ااااارصن بود   میت 

ب اکر  تما  خط قرمز هایم را پشاااااااااات ش بگذار  و باید و 

  خشاااااااااااااااش پاهایم لم کزم.اما     با وجود ایت ایدهایم را زنر 

ی کم با  هم هرگز ت ر  را هم تمی رد  کم در اتمزای م ااااااااااات 

وخ  کرد  بودیم ازدواز بم اتمصارمان نشااااااااا ااااااااامم  ی دیگر شر

 باشد. 

 

 ٬در ت ااوراتم شاااید سااا  ها ب د
گ
زمابن کم او مرز چزل سااالع

 ا  ا  اااااااااااااااماااد  
گ
را رد کرد  بود و م  در اواساااااااااااااااط ش سااااااااااااااااالع

سااااااااااااااااااا یل  یاااک روز بزااااری همااااتطور کااام کزاااار خط در ٬بود 

دیم بم او ت ا  می رد  و  ن دسااااااااااااات در دسااااااااااااات ی دیگر قد  مت 

میگ مم کااام دلم می واهاااد بااااق  روزهاااای خمر  را در کزاااار او 
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بگذراتم.و شااااااااااااید در همان روز ت ااااااااااامیم بم آغاز یک سااااااااااا ر 

یا شاااااااااااااااااید هم تواتش می ردیم بک آت م یک ازدواز ٬میگرتمیم

 مشااات  رسااایم داشااامم باشااای
گ
مان را م در گوشااام ای از دتیا زتدی

 آغاز کزیم. 

امااااا  اااااال واق ی   کاااام تاااااخواساااااااااااااااماااام در آن گت  اتماااااد  بودیم 

ها از دتیای روناها و ت وراتم تا  م داشت.   کی ومت 

 

 التم آیه کشااید  و دوبار  بم ات کاس چزر  ی بک رو م در 

ایط جور دیگری  قااااب آیزااام چشااااااااااااااام دوخمم.شااااااااااااااااااایاااد اگر شر

اتم هایم اگر بار یک گزا  تاب شاااااااااااااودبن روی شااااااااااااا شااااااااااااااید ٬بود

شاااااااااااید اگر راز مرگ برسااااااااااا  را در ساااااااااا زم ا  ٬ساااااااااازگی ن تمی رد

شززان ت رد  بود  امشااااااا  میموان ااااااامم خوشااااااا ا  باشااااااام.اما 

ات اااااااااااااااوس کم شاااااااااااااااایدهای م  هرگز قرار تبود رتگ واق یت 

تد.   بگت 
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 اااااااااااااادای تبم ی آرا  کم بم در اتاا وارد شااااااااااااااد وادار  کرد تا 

و بم خود   ا در خمف  ترن  ق ااااااااااااامت ذهزم   ر کزماتکار  ر 

بیایم.بک آت م ش  را بم خب  بچرخاتم ل  های خشااااااااااااکم را 

 از ی دیگر تا  م داد  و با  دای آرا  گ مم: 

 

 _بیا تو. 

 

ثاتیم ای بوشت  کو  ت شید تا در روی پاشزم بچرخد و تییل 

باااا ل ااااش در یاااک دسااااااااااااااااات و کی  لواز  آرا   در دسااااااااااااااااات 

آیزاام دیااد  باام داخاال اتاااا بگااذارد.مرا کاام مباااباالدیگر  قااد  

ابروها   تورا در هم کشااید  شاادتد.قد  ج وتر گذاشات و 

 با تارا    گ ت: 

 

ن ایزا  تییل:ب رما.میدون اااااامم هزوز  ارصن نشاااااادی.واساااااام همی 

 رو با خود  آورد . 

 

 .  2879



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

و ب ااااد ل اااااس هاااااب  کاااام بااااا خود  آورد  بود را روی ت اااات 

آرا   را میااان دساااااااااااااااات اتااداخاات و هماااتطور کاام کی  لواز  

د قد  ها   را بم ساامت م  کشااید و ادامم ها   تکان میدا

 داد: 

 

تییل:قربوتت بر  ای  چم وتاااا یایم آخم؟امشاااا  مثال شاااا  

خاسااااااااام ارنمم ها.م  یک سااااااااااخت شو  ترسااااااااامادمت اتاا کم 

.ب د تو هزوز مثل ماتم گرتمم ها ایزجا نش    ز    ارصن شر

 زدی بم آیزم؟

 

و موهای  ها   بدهم آیه کشاااااید  بک آت م جوابک بم  را

رن مم ا  را پشاااات گو  هایم زد .کی  آرا یساااار را روی  بزم

ن گذاشت و سپس پشت ش  ا  ماد و با قرار دادن دست  مت 

هااا   روی شااااااااااااااااااتاام هااایم ت اااه  را از داخاال قاااب آیزاام باام 

  ورتم دوخت و با ل  زدی گ ت: 
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یساار تییل:ویل ا ااال تگران ت ا .االن خود  آرا شاات می زم .

 تموتم ازت چشم بردار .  یم تی م ما .جوری کم آزاد امش 

 

 التم و بک  و اااا م دساااات ها   را از روی شاااااتم هایم کزار 

 زد  و گ مم: 

 

 _و  ک  توروخدا تییل.ا ال  و  م تدار . 

 

 ۴۶۲#پارت_ 

 

 

تااااااااااتم چزر  در هم کشاااااااااید و با دور زدن  ااااااااازدیل ایا ار ٬م ت 

سااااات بم سااااا زم ا  اااااماد و مباب م ا  اااااماد و بم دراور ت یم زد.د

 گ ت: 
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تییل: و ااااااااا م تدار  چیم؟آبجک مثال شااااااااا  خاسااااااااام ارنمم ها 

امشاااااااااااااا .تموشاااااااااااااام کم ایزجوری بک  ا  و بک رتگ و رو پاشر 

 بیای ج وی آزاد.بزد  خدا میگرخم. 

 

 تاخودآ ا  با ل  ن تزد براا شد  سما . 

 

_مگم م  خواسمم امش  خاسم ارنم باشم کم  اال پاشم با 

 یساااااااار بم شاااااااام؟ای  خاساااااااام اری زوری و تماد  خو   ارصن 

چم درد م  می ور ؟تبط چون بزم  خان امر کرد  هممون 

 باید بم ساز  برق یم؟

 

با ل  زد کوچش ش  را اتدی روی شاااااتم کج کرد و دسااااا  

 را زنر چاتم ا  گذاشت. 

 

؟باااااااااشاااااااااااااااااااااام قاابااو  تااو دلاااااااات   آبااجک
گ
تاایاایل:چاارا ایاازااجااوری ماایااش

چرا ٬ اال کم شااد  تمی واساات اوتاااع ایزجوری شو  بر .اما 
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؟ا ااااااال چرا یجور دیگم بم با لج کرد ن اوتاااااااع رو بدتر می  ن

؟خ  امشاا   ؟مگم تو خاشااش آزاد تو اا   قضاایم ت ا  تمی  ن

مردی کم خاشااابیسااار دار  میاد خاسااام ارنت تا بموتم یک خمر 

 تو رو ما  خود  کزم قربوتت بر .ای  خوش الت تمی زم؟

 

نر اتااااداخمم تااااا بک آت اااام جوابک باااام ساااااااااااااااوال  باااادهم ش  را ز 

بوشااااااااااااات  از آن بم  اااااااااااااورت  ت ا  کزم.باز هم مجبور ت اشااااااااااااام 

 اتطراب بود کم بم جاتم اتماد  بود. 

ات ار کم ساااااااااااا وتم را پای مواتبمم گذاشاااااااااااامم باشااااااااااااد خزدید و 

 ادامم داد: 

 

ن بار درمورد رابطم   با برسااا  بم مامان و  تییل:مزم وق   اولی 

ا بابا.پا  رو .خ و بابا گ مم برخوردشون همیزجوری بود 

  کاام اال و بال اگاام ق ااااااااااااااااد  جاادیاام بااایااد بیاااد کرد تو یاام ک 

خاسم ارنت.برسامم اون موقع مثل آزاد پا پس ت شید.گ ت 
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باشاااااااااااااام میا  خاساااااااااااااام ارنت.واق ا هم اومد.اون موقع بود کم 

ن شد  چبدر دوسمم دار .   مطمی 

 

هوای اتاا بم ی  ار  برایم خ بان آور شاااااااد و ت س کشااااااایدن 

 م لرز  دساااااااااات از  برایم دشااااااااااوار شااااااااااد.برای آتبم همان اتد

هایم را م فن تگم دار  میان  د تا اااال زاتوهایم مشاااااشااااان 

 کرد  و چشم هایم را . مم. 

 

 اااااااااااااااادای برسااااااااااااااااا  هماااتزااد تاااقوس مرگ در ش  شووا  شیاادا 

کرد.دلم برای تییل مو ااوخت.تمیدان اات کم برسااا  تم برای 

م م  ب کااام برای ایز ااام تبط بمواتاااد بااا٬ایز ااام خااااشاااااااااااااااب  بود

از کرد  بود.و وای بم آن روزی کم تزدیک باشااااااااااااااااد با او ازدو 

 ای   بیبت را می زمید...وای بم آن روز... 

 

س داشااااااااااااااامم  تییل:مزم اون شااااااااااااااا  همیزجوری مثل تو اسااااااااااااااات 

.اما مامان  مکم کرد  ارصن شاااام.امشاااا م م  بم تو  مک  آبجک
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.تموشم کم ایزجوری تو مراسم خاسم ارنت  می زم  ارصن شر

.شاااااااااااید ب  ای شاااااااااا  واید د  بو اااااااااات سااااااااااا  دیگم ماجر باشر

 خاسم ارنموتو برای بچم هاتون ت رن  کزید. 

 

شااااااااایدن دوبار  ی  اااااااادا   وادار  کرد تا چشاااااااام هایم را باز 

ن ش  ت ااااااهم را دوباااااار  بااااام او کااااام  ااااااال  کزم و باااااا بااااااال گرتی 

ون کشااااااااااااااایااااااادن لواز  آرا شااااااااااااااا  از کی  بود  مشااااااااااااااا و  بت 

د ق  م را بااام بااادوز .خزاااد  ی کوچش کااام روی لااا  هاااا   بو 

کشاااااااااااااااید.تمیدان ااااااااااااااامم کم اگر یک روزی  بیبت را آت     

می زمید باز هم میموان ااااااات ایزطور ب زدد؟میموان ااااااات باز 

 هم مرا خواهر خود  بداتد؟میموان ت مرا ب  شد؟

 

با قد  کم بم ساااااااااااااااممم برداشااااااااااااااات تزمید  کم باید اتکار  را 

دوبااار  در  ااااااااااااااازاادوقچاام ی ذهزم مزر و مو  کزم و خود  را 

زار  ا  ماد و هماتطور کم موهایم کم و آرا  نشان دهم.کم 

را باااا یاااک گت   بااااالی ش  جمع می رد خواه  کرد تاااا برای 

چزد دقیبم خود  را بم او . اااااااااااااااپار  و از  ار  ایراد تگت  .در 
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جوا.  "باشااام" ی آرا  را زنرل  تجوا کرد  و او خوشااا ا  

وع بم نشااااااااتدن آرا    مرت  روی و خرسااااااازد از مواتبمم شر
گ
ش

  ورتم کرد. 

 

زمااابن کاام  ااار  تمااا  شااااااااااااااااد کزااار رتاات و ٬زااد دقیباام ی ب اادچ

اجاز  داد تا خود  را در آیزم تماشاااا کزم.ت یم ا  را از  ااازدیل 

گرتمم و با ج وتر کشااایدن بدتم ت اهم را بم ات کاس چزر  ا  

در قاااب آیزاام دوخمم.آتباادر ای  چزااد روز باام دیاادن چزر  ی 

ای  خزان  دت کرد  بود  کاام  اااال رتااگ شرنااد  و ت یااد  ا  خااا

 جدید درون آیزم بک اتداز  برایم غرن م بود. 

 

تییل:ایزم از آرا شااااااات.تمیدون ااااااامم با خودت ل اس آوردی یا 

ن یش از ل ااااس هاااای خود  رو برات آورد  کااام  تااام برای همی 

.زود بااا  پاااشاااااااااااااااو ل اااس هااات رو خوض ک  کاام دیگاام  بپوشر

 االتاست کم آزاد برسم. 
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 ت خواب ساااااااااااااااوا بم سااااااااااااااامت ت قد  ها   را هماتطور کم 

ن ل اس  میداد گ ت و ب د کزار ت ت ا  اااااااااااااااماد و با برداشااااااااااااااای 

اتمصار کشااااااید تا از جا ب زد شااااااو  و ل اس ها را از دسااااااا  ٬ها

بگت  .ت س خمیف  کشاااااااااید  و آه ااااااااامم از جا برخاسااااااااامم و بم 

سااااااااااما  قد  برداشاااااااااامم.ل اس ها را از دسااااااااااا  گرتمم و ت ا  

شاااااااا وار اتداخمم.یک دساااااااات کت و اجمایل و گذراب  بزشااااااااان 

 ست بم رتگ یاش برایم اتم اب کرد  بود. 

 

تییل:خوشاااات اومد؟ت ر کرد  رتگ  برای مزاساااا ت امشاااا  

ی برای شااااااااا  خاسااااااااام ارنم  ن ن چت  خوب باشااااااااام.مزم یم همچی 

شوشید  بود .البمم رتگ ل اس م  آبک روش  بود.آخم برسا  

 آبک روش  رو خییل دوست دار . 

 

شااااد .هر بار کم مودیگر داشاااامم دیواتم برسااااا  برسااااا  برسااااا . 

تییل اسااااااااااااااام برسااااااااااااااااا  را بم زبان   آورد م  یک قد  بم مرز 

 تزدیک تر موشاااااااااااااااد . ا  میموان ااااااااااااااامم ترناد بزتم و 
گ
دیواتش

بگونم کم دیگر اسااام برساااا  را بم زبان تیاور.کم دیگر برساااا  
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دساااااات از ٬خاکرات  را دور برنز٬تراموشاااااا  ک ٬وجود تدارد

دوسااااااااات تداشااااااااامم  ی مردی کم هرگز تو را اتمصار کشااااااااایدن برا

بردار.اما ات اااااااااااااااوس کم تمیموان اااااااااااااامم.ات ااااااااااااااوس کم خود  را 

 م  و  بم س وت کرد  بود ... 

 

 ۴۶۳#پارت_ 

 

 

 التاام آیه کشااااااااااااااایااد  و بک آت اام  رقن بزتم قااد  هااایم را باام 

سااااااااااامت پاراوان ساااااااااااوا داد  تا ل اس هایم را خوض کزم.دلم 

و بم  را هاب  کم  تمی واساات بوشاات  از آن کزار تییل بماتم

  و آخر تمامشااان بم برسااا  خمم موشاادتد گو  بدهم.اما او 

مگر تییل دسااااااات بردار بود؟پشااااااات ش  تا کزار پاراوان آمد و 

 با شخوشر ادامم داد: 
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تییل:وای آبجک اتبااادر دلم برا  تزاااگ شاااااااااااااااااد .میااادوبن چزاااد 

روز  با هم  را تزدیم؟ب دا اگم میدون ااااااااااااااامم رتما  قرار  

آخم یش تبود بم م  م ا ااااال تمیذاشاااامم بر . اتبدر کو  ب شاااا

وق   میدوبن شاااااااااااااااوهرت قرار  چزد روز بر  ٬بگم دخت  خوب

س ر و ارت اکمون با هم قطع شم چرا بز  اجاز  میدی تززا 

 بر ؟خ  تو هم باها  برو.خبل تدار  کم. 

 

با هر  ال  کم بم زبان   آورد زاتوهای م  هم ساااااااااااا اااااااااااات و 

ر وز هم برایم خ بان آو سااااااا ااااااات تر موشااااااادتد.هوای اتاا هز

ن روی ق  ااام ی سااا زم ا  قرار  بود و گوب  یک وزتم ی سااازگی 

 داد  بودتد کم را  ت س کشیدتم را بزد   آورد. 

 

وع بااام خوض کردن ل ااااس هاااایم  باااا دساااااااااااااااااات هاااای لرزاتم شر

ن  توجیه  کرد .تما  تالشااااااااااام را بم  ار گرتمم بود  تا کوچ ت 

هرچبدر کم  مت  بم  را های بک پایان تییل تداشاااااامم باشاااااام. 

 را غرا  را ها   می رد  برایم بزت  بود. خود  
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ا اااااااااااااااال ت زمید  کم چطور و با چم شخ   ل اس هایم را در 

آورد  و ل اس های جدید را شوشااااااااااااااید .از پشاااااااااااااات پاراوان کم 

ون آمد  تییل هزوز هماتجا ا  ااااماد  بود و مشاااا و  چک  بت 

را کردن  ااااااااااااااا  اام ی گوشر ا  بود.باا دیادن م  تورا ش  

 زدی ت اهم کرد.ساااااااوت ت ااااااا م و تیمم ای باال گرتت و با ل 

 کشید و گ ت: 

 

 تییل:چبدر خوش ل شدی خاتم.باید اسوزد برات دود کزم. 

 

بم ی آرا  کم بم در اتاا وارد شااااااااااااد ماتع از ای    اااااااااااادای رصن

شااااااااد کم بمواتم جوابک بم ت رن   بدهم.هردو بک م طیل ش 

آرا  در  اااا  بااااز چرخااااتااادیم و ت ااااهماااان را بااام دری کااام بااام 

ن  شاادن بود دوخمیم.کویل ت شااید کم در  امال باز شااد و مزی 

 کم با دیدن م  
گ
قد  بم داخل اتاا گذاشااااااااااااااات.ل  زد بزری

 
گ
روی ل  ها   تب  . ت از ت اهم شززان تماتد.با شی مش
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شتاپای مرا از تصر گذراتد و سپس با باز کردن دست ها   

 گ ت: 

 

:قربوتت بر  چبدر ما  شد ن  ت وری. ی.چشم مزی 

 

 بم ل اس هایم کشاااااااااااااااید  و بک آت م 
با  ال   م ذب دسااااااااااااااا  

ی بگونم ش  را زنر اتااااداخمم.ات ااااار کاااام مموجاااام م ااااذب  ن چت 

 بودتم شد  باشد آه مم شی تکان داد و ب د گ ت: 

 

:ب  شاااااااااااااید کم مزا م شاااااااااااااد  خزان جان.راساااااااااااااا  تراز  ن مزی 

اومد  تو  یاط مزمصر شاااااااااماسااااااااات.هرچبدر هم ارصار کرد  

قبو  ت رد.گ اااات بزااااات ختک باااااد  کااااام بری  د داخاااالکااااام بیاااااا

 شوش . 

 

بک اخمیار چزر  ا  را در هم کشاااااااااید  و ت اهم را سااااااااامت تییل 

چرخاتد .مضاااااااااااااااطرباتم گوشااااااااااااااام ی ل  ها   را ااز گرتت و 
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ن از آمدن تراز باال  شااااتم ها   را بم نشااااتم ی اکالع تداشااای 

 اتداخت. 

 

 در ای  التام آیه کشااااااااااااااایاد  و شی تکااان داد .دیادار باا تراز 

ایط م ااااااااااااااا ماااا شیااااامااادی باااام جز باااادتر شاااااااااااااااااادن  ااااالم برایم  شر

اما بزر ا  کم تمیموان اااااامم از دیدن  ترار کزم.اگر ٬تداشاااااات

 تا ایزجا آمد  بود باید میدیدم . 

 

ن بابت ختک دادن  تشااااااااااااااا ر کرد  و  ای  بود کم زنرل ک از مزی 

ون زد  و م ااااااااات   یاط خاتم  ب د با قد  هاب  آرا  از اتاا بت 

در ساااال  با ٬.پ م ها را کم پشااات ش گذاشاااممگرتمم  را در شو 

دو خاااادممکاااااری مواجااام شااااااااااااااااااد  کاااام مشااااااااااااااا و   ااااارصن کردن 

وب  ساااااااااااال  
ن ات امشااااااااااا  بودتد.مرا کم دیدتد با خوشر اااااااااار ترا

کردتد و م  در جواب برا شان شی تکان داد  شو  از آت م 

 از سال  خارز شو  و قد  بم  یاط خاتم بگذار . 
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زی ثاااااباااات ماااااتااااد کاااام بااااا وی ترات اااااهم ر ٬بااااا ورود  باااام  یاااااط

سی اری در دست کزار یش از درخت های باغ ا  ماد  بود و 

ن اتماااد  شگر  سااااااااااااااای ااار دود کردن  بود.آتباادر  بااا شی پااایی 

 بود کم دلم بک اخمیار از دیدن  بم درد آمد.بازوهایم 
ن غمگی 

را ب ل گرتمم و همرا  با کشااااااااااااااایدن ت س خمیف  آه ااااااااااااااامم بم 

 سما  قد  برداشمم. 

 

 ااااادای قد  هایم را شااااااید  باشاااااد تورا ش  را باال  ر کم اات

گرتااااات و ت ااااااهم کرد.غیم کااااام بااااام ی  اااااار  در چشااااااااااااااام هااااای 

روشاااااااااااااااا  درد ق  م را شاااااااااااااااااادیاااد تر کرد.آخرن   اااا  را هم از 

ن  ن تم ماتد  ا  روی زمی 
زنر ٬سی ار  گرتت و ب د با اتداخی 

 پا لز  کرد و سپس قد  ها   را بم سممم سوا داد. 

 

یدیم هردو ا  ااااااامادیم و برای چزد ثاتیم بک کم رسااااااا  بم ی دیگر 

 بزتیم باااام هماااادیگر خت   شااااااااااااااااااادیم
.ل  زااااد ت خ و آت اااام  رقن

غمگی ن کااااااام روی لااااااا  هاااااااا   بود جااااااااتم را بااااااام آت    
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کشاااااید.زنر چشااااام ها   جوری گود اتماد  بود کم مشاااا   

 . بود تما  د ش  را تموان مم بود ب وابد 

 

ایم را بر اتداز کرد و شتاپ با همان ل  زد ت خ و ت ا  ت خ تر 

 ب د با  داب  آرا  تجوا کرد: 

 

 تراز:چبدر خوش ل شدی. 

 

بک اخمیااااار گوشاااااااااااااااااام ی ل م را باااام دتاااادان گرتمم و ش  را زنر 

اتداخمم.آیه کشاااااااااااااید و هماتطور کم دسااااااااااااات ها   را درون 

د ادامم داد:   جی  ها   ترو میتک

 

ن میزاااااادازی؟مگاااااام ت ااااااایااااااد امشااااااااااااااااااااا   تراز:چرا شت رو پااااااایی 

؟مگم امشاااااااااا  همون شااااااااااا ک کم آرزو  رو شاااااااااا خو 
ا  باشر

 داش   تو ت؟
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 با تارا    ش  را باال گرتمم و بم چشم ها   خت   شد . 

 

 _ایزجوری تگو تراز. 

 

 ۴۶۴#پارت_ 

 

 

تر  ن ل   غمگیزم ل  زااااااااد روی لاااااااا  هااااااااا   را ک زاااااااام آمت 

کرد.ش  را روی شاااااااااتم کج کرد و با چشاااااااام هاب  کم از روی 

 ت: گ د  تاباوری رنز شد  بودت

 

تراز:باور  تموشااااااااام بم ایزجا رسااااااااایدیم خزان.باور  تموشااااااااام بم 

جاب  رسیدیم کم تو داری با یم غرن م ازدواز می  ن و م  جز 

ایز م یم گوشاااااااااااااام وا  اااااااااااااام و تماشااااااااااااااات کزم  اری از دساااااااااااااامم 
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 مزو توی چااااااام درد و خاااااااذابک غرا کردی 
برتمیااااااااد.تمیااااااادوبن

.تمیدوبن   . دخت 

 

 الید : ت تمقد  بم سما  برداشمم و م مم ا

 

 _ایزجوری ت   تراز.توروخدا ایزبدر خودت رو خذاب تد . 

 

زبان  را روی ل  ها   کشید و برای دقیبم ای در س وب  

مرگ اااار ترو رتاااات شو  از آت اااام بااااا  اااااااااااااااااادای تجوا گوتااام ای 

سد:   بتر

 

ی کاام میگ ات هیچوقات ازدواز  تراز:چام بالب  ش اون دخت 

ی کم م  مو مم  کجا اخشااااااااااااااازتمی زم اومد خزان؟اون دخت 

 رتت؟
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بزاا ت خ دهاتم را بم ساااااااااااااا    ترو خورد  و با چشاااااااااااااامابن کم 

بوشااااااااااااات  از هموشااااااااااااام تیاز بم بارندن داشاااااااااااااازد ت اه  کرد  و 

 زنرل  زمزمم کرد : 

 

 _خاشش شد. 

 

آه مم خزدید و ش  را بم نشاتم ی باور ت ردن  رتم تکان 

 داد. 

 

 تراز:خاشش مردی کم تبط چزد ماهم وارد زتدگو  شد ؟

 

زوهایم را م کم تر از شو  ب ل گرتمم و برای ایز م مجبور اب

ت اشاااام بوشاااات  از آن بم چشاااام های آشااااوب  ت ا  کزم ش  را 

 بم سمت دیگری از باغ چرخاتد . 
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 _خشش زمان تموشزاسم تراز. 

 

توش زدی زد و هماتطور کم سی ار دیگری از پاکت سی ار  

ون می شید بم ت جن کزایم زد:   بت 

 

 م تراز:راسااااات
گ
.م  ا مبم کم .خشاااااش کم زمان تموشااااازاسااااامیش

د .   زودتر بم ای  بر تتک

 

 التم ت اه  کرد  و دساات ج و برد  تا ساای ار را از دسااا  

ن ساااااااای اری بود کم  بگت  .میدان اااااااامم کم ا مماال ای  بو ااااااااممی 

امروز   کشااید.دلم تمی واساات بوشات  از آن ب اکر م  رنم 

 ها   را تابود کزد. 

 

 ار ت  .داغون کردی خودتو. ی س _. م دیگم ایزبدر 
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برای آت م تمواتم ساااااااااای ار را از دسااااااااااا  بگت   قد  بم خب  

برداشاااااااااااااااات و هماااتطور کاام تزاادک  را زنر سااااااااااااااای ااار میگرتاات 

 جواب داد: 

 

تاااراز:از زمااااااااابن کاااااااام یااااااااادماااااااام تاااو ایااا  دتااایااااااااا دو تااااااااا دلااا اااوشر 

داشاااااامم.ی و  تو بودی ی و  هم ای  ساااااای ار.خودت رو کم 

.ال اقل بذار   سی ار برا  بموتم.  ی ا از  گرت  

 

شو  از آت م بمواتد آت  تزد  را بم سااااای ار برسااااااتد دسااااات 

ون کشااااااااااید .با  ج و برد  و ساااااااااای ار را از میان اتگشاااااااااامان  بت 

 بم چشم ها   خت   شد  و گ مم: 
گ
  التش

 

_م  خود  رو ازت تگرتمم تراز.هیچ س دیگاام ای هم قرار 

ی چ یاتو اااااااااااات م  رو از تو بگت  .چرا تمی وای ب زیم؟ه ن ت 

ن ما ت یت  کزم . قرار تو ت بی   .تو تا ابد خونزد  م ن

 

 .  2899



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

ات ار کم شد  شاد  باشاد شااتم ها   را  یم باالتر داد و با 

 ل  ن غمزد  جواب داد: 

 

.ب د از امشاااا م دیگم تراز:م  خونزدلمم .اما تو ما  م  تو اااا  

.و وق   کم تو ما  م  ت اشر دیگم  هیچوقت ما  م  تمویسر

ی توی ن ی.  ی ا هیا چت  ن  دتیا برا  مزم تو ت.هیا چت 

 

مبابل چشاااااااااماتم ٬و ب د دوبار  سااااااااای ار  را از دسااااااااامم گرتت

آتشااااااااااااااا  زد و  اااا  خمیف  از آن گرتااات شو  از آت ااام ادامااام 

 دهد: 

 

تراز:میبی ن مزو بم کجا رسااوتدی خزان؟هیچوقت     توی 

بااااادترن   اااااابوس هاااااا  هم تمیااااادیاااااد  کااااام یااااام روزی ایزجوری 

تاااات و  ااااا از  برتیااااااد.امااااا تو بالب  بااااادتر از ی ار ب وان از  بگت 

  ابوس ش  آوردی. 
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ن   ااا  داغااان و زار  جگر  را باام آت    کشااااااااااااااایااد.ای  اولی 

ن  ن تااداشااااااااااااااامم.اولی 
باااری بود کاام در برابر تراز  رقن برای گ ی 

باااااااااری باااود کاااااااام تااامااایاااماااوان ااااااااااااااااامااام روح زخااایم ا  را الااامااایااااااااا  

ن باری بود کم در برابر تراز تا ای  ٬ب شااااااااااااااام  اتداز  خاجز اولی 

 بود . 

 

ن را بااااااام او   اااااااا  میموان ااااااااااااااامم دهاااااااان بااااااااز کزم و همااااااام چت 

بگونم. ا  میموان اااااااامم ترناد ش دهم و تما  رازهای تارنک 

و سااااااااااااااایااایه کاام در سااااااااااااااا زاام شززااان کرد  بود  را بااا او در میااان 

ن را برا   ت رن  کزم تااا  بگااذار . ااا  میموان ااااااااااااااامم هماام چت 

 ا  ز روی دل وشر ب زماااد اگر امروز بااام ایزجاااا رسااااااااااااااایاااد  ا  ا

 ما تمیموان مم. تو ت.ا

 

ن بازوها   بم سااااااااما  دراز کرد   دساااااااات هایم را برای گرتی 

کم قد  بم خب  برداشاااات و مات م شااااد.ساااای ار را دوبار  بم 

ش  را روی ٬لااا  هاااا   تزدیاااک کرد و پس از م  ت کوتاااا 

 شاتم کج کرد و تا امیداتم شرسید: 
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ااااااااااااااتت تال  کزم مزاگم ٬تراز:اگم بزات ب م ایزکاار رو ت   صا

 م ب وا  ج وت رو بگت  ...مزصا تمویسر مگم تم؟اگ٬کزم

 

ن و تاامیداتم بود کم ات ار خود  از ق ل  ل ا  آتبدر غمگی 

جواب ساااااوال  را میدان ااااات.اما تززا می واسااااات کم آخرن  

شااااااااااان اااااااااا  را هم امم ان کزد تا ب دها برا    رااااااااااب  باق  

 تماتد. 

 

ان بیااااور   ال  بااام زباااماااایوساااااااااااااااااااتااام ت ااااه  کرد  و بک آت ااام  

ه اااااااااامم شی بم نشاااااااااااتم ی م ال ت تکان داد .بم وتااااااااااوح آ

دید  کم چطور درناب  از اشااااااک در چشااااامان روشاااااا    بم 

زد و تور امید در چشاامان  خامو  شااد.و او برای ایز م م  

اشااااااااااااک ها   را تبیزم ش  را تورا زنر اتداخت و ت اه  را 

 بم  اشر های زنر پا   دوخت. 
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و در تزااااایاااات ت س  ااااالاااات ماااااتااااد  ای در همااااان برای دقیباااام

خمیف  کشاااااااااااااااید و با ل  زدی م ااااااااااااااازویع دوبار  ش  را باال 

گرتت.با دسااات آزاد  آه ااامم بازونم را تواز  کرد و با غم 

ترن  ل   مم   زنرل  تجوا کرد:  ن  اتگت 

 

خمو.   تراز:خوش  ت .یسر دخت 

 

بک آت اام ٬و ب ااد رتاات...بک آت اام بماااتااد تااا جواب مرا .شااااااااااااااازود

  کزد و بک آت م وا   ی بم چشااااااااااااااام هایم ت ا    ی  ار دیگر 

دیگری باام زبااان بیاااورد رتاات و مرا بااا یااک دتیااا غم کاام ق  م را 

نز کرد  بود تززا گذاشت.   لتک

 

 ۴۶۵#پارت_ 

 

 ااااااادای . ااااااامم شاااااااادن در کم در گو  هایم شیچید بک اخمیار 

چشااااام هایم را . ااااامم و ش  را زنر اتداخمم.هرگز     ت ر  
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تراز را بم ایزجا و ست روزاار م  و ی رد  کم روزی درا هم تم

 برسااااااااااااااااتد.تبطم ای کم م  در اتمصار رقم 
گ
ای  تبطم از زتدی

 ا  نش مم باشم و تراز
گ
ترازی ٬خوردن مزم ترن  ات اا زتدی

 کم تما  خمر در کزار م  ا  ماد  بود دیگر کزار  ت اشد... 

 

ت ر را م  هرگز ت واسااااااااااااااامااام بود  کااام میاااان تراز و آزاد یاااک 

 م شتوشاااااااااات مرا میان ساااااااااا ت زم.هموشاااااااااام از ایزاتم اب ک

 ا  کااام هر ساااااااااااااااما  بااام یش از خونزترن  
گ
ترن  دو رایه زتااادی

ار بود .هموشااااااااااااااام از ایز م  ن هایم مزمیه موشاااااااااااااااد قرار دهد بت 

ن دسااااات  روزی بم ایزجا برساااااام کم مجبور باشاااااام ب اکر گرتی 

 یش از خونزاتم خونز دیگر  را از خود  برتجاااااااتم ترسااااااااااااااایاااااد 

ش  گ مزد کم در ای بود .و راسااااااات می ی کم بت  ن دتیا از هرچت 

شت   آیااد.چون م  آوار شااااااااااااااااادن ترس هااایم روی ش  را 

ون زد   دقیبااا در همااان ثاااتیاام ای کاام تراز از در ای  خاااتاام بت 

 بود با تما  وجود ا  اس کرد  بود . 

 

؟تراز رتت؟  تییل:آبجک
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آت م  شااااااایدن  اااااادای تییل از پشاااااات ش بزاتم ای شااااااد برای

ای ت ا  کردن بم او ش  را بم خب  را باز کزم و بر چشم هایم 

ن پ م ی ورودی ا  اااااااااااااااماد  بود و با تگرابن  بچرخاتم.روی اولی 

بم م  چشاااام دوخمم بود.آیه کشااااید  و با باز کردن   بم ی 

دساااااااااات هایم از روی ساااااااااا زم ا  چرخید  و هماتطور کم قد  

 د : هایم را سمت پ م ها می شید  زنرل  تجوا کر 

 

 _رتت. 

 

کم از ل   غمگیزم بم وخامت اوتااااااااااااع بر برد  باشاااااااااااد ار  ات 

گوشم ی ل  ها   را بم دتدان گرتت و شی تکان داد.برای 

ن تر آمد و گ ت:   کزد یک پ م پایی 
 آت م اتدی  الم را بزت 

 

.االن تاااااارا مااااام اماااااا یکم بگاااااذر  بااااام  تییل:تگران  ت اااااا  آبجک

 تمی زم قربوتت بر . خود  میاد.تراز کم تو رو و  
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آت ااام جوابک بااام دلاااداری ا  بااادهم از پ ااام هاااا بااااال رتمم و  بک 

خود  را بم ساااااااااال  خاتم رسااااااااااتد .با  ا  زاری کم م  از تراز 

دیااد  بود  ب یااد میاادان ااااااااااااااامم کاام ب ااد از ای  دیگر بمواتااد باام 

 خود  بیاید. 

 

خاتم  ن  آشاااااتر
ن کزار  اتت  قد  بم سااااااال  کم گذاشاااااامم پدر  و مزی 

 مشاااااااا و  بم گپ و گ ت با  بودتد و با  ااااااااداب  آرا ا  ااااااااماد  

ی دیگر بودتد.هردو جوری شااااااااااااااایک و شیک کرد  بودتد و بم 

خودشاااااااااااااااان رساااااااااااااااید  بودتد کم گوب  تما  خمر بم اتمصار ترا 

 رسیدن ای  روز نش مم بودتد. 

 

هردو تورا بم  را ٬ت اهشاااااااااااان کم مموجم  ضاااااااااااور م  شاااااااااااد

سااااااااااااااامات م  هاا شااااااااااااااااان خااتمام دادتاد و باا قاد  هااب  آرا  بام 

از ا  ااااااس    درسااااات مثل هموشااااام خایلآمدتد. اااااورت پدر 
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ن نشااااااااااااااا ااااااااااااااامم بود   کم روی ل  های مزی 
گ
بود اما ل  زد بزری

 آت  بم جاتم   کشید. 

 

او را کاام میاادیااد  هر ثاااتیاام داغ تبودن مااادر  بوشااااااااااااااات  در دلم 

ن تبود پدر  میموان ت  زتد  موشد.ت ر ایز م اگر ب اکر مزی 

اااااااااااااا خوب برای ماااادر  و  یاااک پااادر خوب برای م  یاااک همرا

  تمی رد.کم شااید اگر پدر   پدر شاد ل صم ای ذهزم را تر با

ی بود مادر  هرگز ق    مرنو تموشد تمیمرد ٬و همر بزت 

و امروز در مراسااااااااااااام خاسااااااااااااام اری م   ضاااااااااااااور داشااااااااااااات تا با 

چشااامان خود  ببیزد کم دخت  یش یک داتم ا  قرار اسااات 

 زدبا مردی کم خاشباتم دوسا  دارد ازدواز ک

 

م هموشااااااااااااااااااام آرزوی یزجاااااا تبود.ماااااادری کااااااماااااا ماااااادر  امروز ا

خوشااااااااااااااا     مرا داشاااااااااااااااااات ایزجااااا تبود و باااام جااااا   زبن کااام 

خوشااااااااااااااا     ا  را از او دزدید  بود مباب م ا  اااااااااااااااماد  بود و 

د.خج  تما   درد آور و م ااا ر   ن وقی اتم بم م  ل  زد مت 

 ای. 
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:تراز جااااااااان رتا ؟ای بااااااااابااااااااا م  ت ر کرد  میموتاااااااام  ن مزی 

 ن. شوشمو 

 

ت   خت   ت ا  کردن   کرد تا دست از خل   شرسشگر  وادار 

بم او بردار  و برای آت م بمواتم بم خود  م اااااا ط باشاااااام ش  

 را زنر ب زداز  و زنرل  تجوا کزم: 

 

 _رتت. ار داشت. 

 

 با تارا    ش چرخاتد و ت اه  را بم تییل دوخت و گ ت: 

 

:برساااااااا  هم کم هزوز برتگشااااااامم. ا  موشاااااااد تو  ن مراسااااااام مزی 

همدیگم دوسااااااااااااااات و ا  اون و آقا آزاد با امروز باشااااااااااااااام.بزر 

 همکارن. 
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ن بار از  اابح دلم را آشااوب  شااایدن اساام برسااا  برای هزارمی 

کرد.بک اخمیار اتگشااااااااااااااامان لرزاتم را در ی دیگر ق ل کرد  و با 

دنشااااااان تال  کرد  تا لرز  شاااااادید دساااااات هایم را  ااااار بزم ترا

ال بگت   و بم کیسااااااااا شززان کزم.    جرات تداشااااااااامم ش  را با

م ادا کیسااااااااا  اااااااااورتم را ببیزد و با   کزم.ترساااااااااید  بود  کم ت ا

ت ا  کردن بم چشااااااااماتم بم گزایه کم مرت    شااااااااد  بود  بر 

د.   بتک

 

درسااات مثل یک ٬  بم شااادن اتگشااات های تییل دور بازونم

نش شتاش بدتم را بم لرز  در آورد.ات ار کم ا ال  شو  الکت 

اه  را نشااااااااد  باشااااااااد با ل  زد شخوشر ت مموجم  ا  بد  

 بم مادر  دوخت و گ ت: 
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تییل:ا مماال  ار  اوتجا کو  کشااااااااید .اما اشااااااااکا  تدار .م  

بم خزوان تمایزد  ی برساااااااااااا  ایزجا  دیگم.تاز  م  بوشااااااااااات  از 

 اون آزاد رو موشزاسم. 

 

 و ب د با خزد  ت اه  را بم سمت م  چرخاتد و ادامم داد: 

 

 ؟تییل:مگم تم آبجک 

 

تضای خاتم بم م زای واقیع شیچیدن  دای زتگ آی ون در 

  ماام مرا از م م اااااااااااااااام ای کاام در آن گت  اتماااد  بود  تجاات 

ن ٬داد.تییل هیجان زد  و ذوا زد  بازوی مرا رها کرد و با گ ی 

ایز م  مما آزاد رسااااااااید  اساااااااات دوان دوان بم ساااااااامت آی ون 

ری قد  برداشاات.آتبدر هیجان داشاات کم گوب  بم خواساام ا

 او آمد  بودتد. 
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برای ل صم ای بم    م ی روشا   ن ا  ماد و مبابل آی و 

خت   مااااتاااد شو  از آت ااام باااا هماااان ذوا کود ااااتااام ا  بااام م  

 ت ا  کزد و بگوند: 

 

 . تییل:خودشم

 

 ۴۶۶#پارت_ 

 

 

ن ات ار کم هو  شااد  باشااد "ای وای" آرا  زنرل  گ ت  مزی 

خاتم با  ن  اااااادای و سااااااپس با چرخاتدن ش  بم ساااااامت آشااااااتر

 مم یادآور شاااااااااد کم برای پذیراب  ن ااااااااابما ب زدی خطاب بم تزی

آماد  باشاااااااااااااااد.زمابن کم تزیمم جوا.  را با "چشااااااااااااااام خاتم" 

ب زدی داد گوب  خیال   یم را ت تر شااااد  باشااااد شااااال  را 

ن بم سااااامت آی ون از  روی ش  مرت  کرد و با قد  برداشااااای 

 تییل خواست تا در را برای آزاد باز کزد. 
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 و هو  و وال   برایم بک ای  همااام تگ
اتاااداز  غرنااا  بااام رابن

سااااااااااید.چط ور میموان اااااااااات در برابر م ن کم هرگز با او تصر مت 

خوب رتماااار ت رد  بود  ایزطور دل اااااااااااااااوزاتااام رتماااار کزاااد؟چرا 

 هرگز تمیموان مم مزربابن ای  زن را در  کزم؟

 

د تزمیااد  کاام بااایااد خود  را  اااااااااااااار تییل کاام د ماام ی آی ون را ترا

ن ر جمع و جور کزم  ا باام زمااان و کزکااا  کردن رتمااارهااای مزی 

آت اااااام قااااااد  ج و بگااااااذار  هماااااااتجااااااا  دیگری موکو  کزم.بک 

ن و تییل ج وتر از پدر   ا  اااماد  و تماشاااا کرد  کم چطور مزی 

وتد.   بم اسمب ا  آزاد مت 

 

از جاب  کم ا  ااااماد  بود  بم وتااااوح میموان اااامم  یاط خاتم 

 بزرگ در دساات با را ببیزم.ت اهم کم روی آزاد کم با ساا د ایل

ذاشاااات ثابت زد و م کم  یاط را پشاااات ش میگقد  هاب  ب 

وع بم تزد تویدن کرد.دساااااااات های یخ  ماتد ق  م بک اخمیار شر
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زد  ا  را کزار بدتم مشت کرد  و در د  بم خود  تزی  زد  

 کم آرا  باشم. 

 

وب  بااام آزاد خوشااااااااااااااااااماااد 
ن کااام باااا خوشر  ااااااااااااااااادای تییل و مزی 

ردو ر کرد  بود.آزاد مودباااااتاااام بااااا همیگ مزااااد تمااااا  خاااااتاااام را ش

ن   ت رشااااااااان سااااااااال  و ا وا  شرش کرد و سااااااااپس با دخوت مزی 

ماتم با پدر  کم  یم خب   قد  بم داخل خاتم گذاشااااات.م ت 

تر ا  ااااااااااااماد  بود دسااااااااااااات داد و ا وا  شرش کرد و در تزایت 

 ت اه  بم سمت م  چرخید. 

 

کت و شااااااااااااااا وار مشاااااااااااااااش کم بم ت  کرد  بود و موهاب  کم بم 

هموشاام جذاب تر  کرد   مت باال هدایاشااان کرد  بود از ساا

 اه  کم روی م  نشااا ااات چشااام های ت س گت   بودتد.ت

آشاااااااااااااااکارا برا زدتد و ل  زد کوچک و گر  روی ل  ها   

 تب  . ت. 
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ن و پدر  و تییل را پشاااااات ش گذاشاااااات و  با دو قد  کوتا  مزی 

خت   ا  بم م  تزدیک تر شاااد.مباب م ا  ااماد و بک آت م ت ا  

د س د ایل  کم در دست داشت را بم سممم را از چشماتم بگت 

و با  ااادای آرا  کم تززا م  قادر بم شاااایدن  باشااام گرتت 

 ل  زد: 

 

 آزاد:چبدر خوش ل شدی. 

 

سااااااااااااااا د ال را از دسااااااااااااااامان  گرتمم و درسااااااااااااااات مثل خود  با 

 داب  آرا  زنرل  تش ر کرد .دهان باز کرد تا  را دیگری 

ن در تضااااااای ب زمان ماتع از  بزتد اما شیچیدن آن   اااااادای مزی 

 ان بیاورد. شد کم بمواتد  ال  دیگری بم زب

 

:چاارا ایاازااجااااااااا ا  اااااااااااااااامااااااااادیااااااااد آقااااااااای اباامااکااااااااار؟باا اارمااااااااایاایااااااااد  ن ماازاای 

 .ب رمایید. داخل
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ت ارت  بوشت  از آن بم آزاد اجاز  تداد کم کزار م  با  مد.با 

ن تشاااااااااا ر کرد و سااااااااااپس با همرایه او بم  ل  زد کوچش از مزی 

تد تییل ل  قد  برداشااااات.چزد قد  کم دورتر شااااادسااااامت ساااااا

با ا  اااااامادن کزار  هماتطور کم هیجان زد  بم سااااااممم دوند و 

 س د ال را از دسماتم میگرتت گ ت: 

 

ن دیگم.بدو.  ؟تو هم برو .شی   تییل:چرا ایزجا وا  ادی آبجک

 

آتباااادر گیج و شدرام بود  کاااام اگر تییل تمیگ اااات بااااایااااد باااام 

سااااااااااااااااااااااخااااااات هاااااااا همااااااااتجاااااااا    دت اااااااا  ببیااااااام قاااااااد  بردار  تاااااااا 

س د  شی در تایید  رت  تکان داد  و ب د ا  ماد .آه مم 

د  و قد  های آرامم را بم ساااااااااااامت  ال را بم دساااااااااااامان  سااااااااااااتر

 سال  کشید . 

 

ن  آزاد  اال روی یش از م ل های تک ت ر  مبابل پدر  و مزی 

نشاااااا اااااامم بود و با ل  زدی کوچک در ساااااا وت بم آن دو ت ر 
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ی شد و جدی بم خود گرتمم بود اما ت ا  می رد.پدر  چزر  

ن  امال گر  و دوسااااااماتم ب ود و با اشاااااااایاا بم آزاد چزر  ی مزی 

 چشم دوخمم بود. 

 

روی یش ٬آه ااااااااااامم ج وتر رتمم و در تا ااااااااااا م ی اتدی از آزاد

دیگر از م ل های تک ت ر  نشااااااااااا ااااااااااامم.هردو برای ل صم ای 

تاااااخودآ ااااا  ش چرخاااااتاااادیم و باااام ی اااادیگر ت ااااا  کردیم.تالق  

د م و و کوچش را روی همزمان ت ا  هایمان بک اخمیار ل  ز

ت رماان شاااااااااااااااکاال داد.ل  زادی کاام باام ظاااهر از لاا  هااای هردو 

ن پدر  م فن تماتد  بود.  بی  ن  ت ا  تت 

 

 ا وی  را 
گ
ای  را زمابن تزمید  کم با شتم ای آرا  و سااااااخمش

ن شااااااااااد ما دو ت ر را بم خودمان   اااااااااااا کرد و زمابن کم مطمی 

ن چرخاتد و با ایما آورد  اساات ت و اشااار    اه  را ساامت مزی 

  دا بزتد.  بم او تزماتد کم تزیمم را 
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ن در جواب ایما و اشاااااااااااااااار  ا  تورا شی تکان داد و ب د  مزی 

خاتم چرخاتد و با  ااداب  آرا  تزیمم 
ن ش  را بم ساامت آشااتر

را  اااادا زد شو  از آت م مجددا ش بچرخاتد و با ل  زدی رو 

 بم آزاد بگوند: 

 

ن  دت آشااااااااااازاب  با :خییل خو  اومدی  آقای ابمکار.سااااااااااا امزی 

کمون با برسا  جان داشمم.اما شما رو ق ال توی کار  ت مشت 

مماساااااااااا اتم تر اااااااااات نشااااااااااد بموتم از تزدیک باهاتون مالقات 

ن روزی با همدیگم داشااااامم باشااااام .ات ار ق ااااامت بود توی چزی 

 آشزا .شیم. 

 

شررتگ خو  زبابن ا  ل  زد روی ل  های آزاد را آشااااااااااااکارا 

ن   آه اااامم ش  را تکان داد و تر کرد.در تایید  را های مزی 

 گ ت: 
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آزاد:همیزطور .مماسااااااا اتم سااااااا ادت آشااااااازاب  با شاااااااما رو توی 

 روز کارت تداشمم. 

 

ا  آزاد قرار   ات ااار کاام   اااااااااااااااااابک ت اات تاااثت  ادب و ا ت 
ن مزی 

گرتماام باااشااااااااااااااااد زنرلاا  خزاادیااد و ت اااه  را باام ساااااااااااااااماات پاادر  

ات ار می واسااات بداتد پدر  هم درسااات چرخاتد.درسااات کم 

ر  ی   ی او از آزاد خوشاااا  آمد  اساااات یا تم.اما چزبم اتداز 

شد و بک ا  اااااس پدر  درثاتیم ای ل  زد روی ل  ها   را 

  مرتگ تر کرد. 

 

 ۴۶۷#پارت_ 

 

 

 التم از تما یسر کم بم را  اتماد  بود چشم هایم را چرخاتد  

ن در تال  بود تا با و دساااا   بم  ااااورتم کشااااید .از ایز م مز ی 

ای برقرار کزد خوشاااااااام تیم آمد.ایز م آزاد ارت اط  ااااااااامیماتم 
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ار می رد کم ات ار مادر م  اسااااااااااااااات و در ت ااااااااااااااامیم جوری رتم

ی برای ازدواجم تب  مزیم دارد  الم را بد می رد  .ا ااال گت 

چرا او در ای  مج س  ضاااور داشااات؟مگر آزاد تیامد  بود تا 

ن ای  وسااااااااااط دیگر چم با پدر   اااااااااا  ت کزد؟پس تب  مز ی 

 بود؟

 

رساااااااات شاااااااااید ؟سر د٬ت ر گ ت برسااااااااا  تییل:م  شاااااااااید  یم

 دارند میگید پشت ش شوهر م ؟

 

اتااااتم شااادن  ااادای شااااداب و شزتد  ی تییل بم جمیع کم 

بزاتم ای شاااااد ٬چزد ثاتیم ای موشاااااد در سااااا وت ترو رتمم بود

ن با اتکار  بردار  و ت اهم را  برای آت م دساااااااااااااات از   زجار رتی 

 ل ها قد  م ساااااااامت او کم  اال با ل  زد بم ساااااااامت یش از مب

 برمیداشت بچرخاتم. 
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ن در جواب ساااااااااااااااوال  خزاادیااد و بااا اشااااااااااااااااار  ی ابرو از او  مزی 

خواساااااااات کم روی تزدیک ترن  م ل باشاااااااا زد.شااااااااا  زرشااااااااش 

 رتگ  را روی موها   مرت  کرد و گ ت: 

 

:ذکر و خت   بود خونزدلم.داشاااااایم با آزادخان در مورد  ن مزی 

ااااااتشاااااااون و ایز م تر ااااااات نشاااااااد اون روز با همرو  دیگم ز کارا

دیم.وگرتم مگم کیسااااااااا م ن یموتم پشااااااااات آشااااااااازا .شااااااااایم  را مت 

 برسا  جان  را بزتم؟

 

تییل روی م ل نشااااا ااااات و پا روی پا اتداخت.تابک بم گردن  

د  ن داد و هماتطور کم موها   را از روی شااااتم ها   کزار مت 

 جواب داد: 
گ
 با لودی

 

تمیموتااااام.برسااااااااااااااااااااِ  م  یااااام پاااااارچااااام  تییل:م  ومااااام کااااام کیسااااااااااااااا

دار  کم کیساااااااا ب واد پشاااااااات ش   را آقاساااااااات.چم بدی 

 بزتم؟
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وع بم  باز هم  را برساااااااااااا  شاااااااااااد  بود و باز هم ق   م  شر

ن بااااامز  و  تزااااد تویاااادن کرد  بود.ب  ت کاااام از تصر تییل و مزی 

خزااد  دار آماد  بود آتباادر قادرت داشاااااااااااااااات کام م ن را کام بم 

د  بود  دچار تروپاشر روابن ز مت خود  را جمع و جور کر 

 آت م اخمیاری روی  ر اتم داشااااامم باشااااام کزد.مضاااااطرباتم بک 

وع بم جوندن شوست ل م کرد  و هماتطور کم پاهایم را با  شر

بک خ ااا ک تکان میداد  ش  را بم سااامت آزاد چرخاتد  و 
رصن

 بم او ت ا  کرد . 

 

هزوز هم همااان چزر  ی آرام  را   ظ کرد  بود.برخالا 

بم در اتاااااااااااااااطراب و تگرابن غرا شاااااااااااااااد  بود  او  امال م  کم 

  هونااااادا خود  م ااااااااااااااا ط بود و ذر  ای تگرابن در چزر  

تبود.بک اخمیااااااااار در دلم باااااااام ای  هماااااااام م کم بودن و آرا  

بودن  غ طاااام خورد . اااا  م  هم ب ااااد بود  مثاااال او روی 

ن داشاامم آخر  ش    کم یبی 
خود  و شززان کردن ا  اااساااب 

   ط باشم. را بم باد میدادتد م
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ورت  ا  ااااااااس کرد  باشاااااااد ات ار کم ت ا  خت   ا  را روی  ااااااا

و ت اااهم کرد.و گوب  همااان ت ااا  برا    اااقن بود  ش چرخاااتااد 

 کم در خمش وجود م  ت ر  می شااااید بر 
گ
تا بم درنای آشاااا مش

د.ای  بود کم پ   ها   را آه مم برایم باز و . مم کرد و  بتک

د از م  خواسااااااااااااااااات تااا آرا  بک آت اام      ال  باام زبااان بیاااور 

 ززان تگم دار . باشم و اتطرابم را ش

 

خوا  تاخوا   ااااااااااا  ت های تییل و ٬با ورود تزیمم بم ساااااااااااال 

ن درمورد برسااااا  خاتمم شیدا کردتد و م  توان اااامم ت یساااا  مزی 

کم تما  مدت در سااا زم   س کرد  بود  را رها کزم.با سااای ن 

ب   کااااام در دساااااااااااااااماااااان  بود ج وتر آماااااد و باااااا اشاااااااااااااااااااار  ی  شر

آزاد رتت و  شو  از هر کس دیگری م مبیما بم سمت٬پدر 

ن تر  ن ساااااااای ن اتمصار کشااااااااید تا   مبابل او ا  ااااااااماد و با پایی  گرتی 

ماتم زنرل  تشااااااااااااااا ری  یش از لیوان ها را بردارد.آزاد هم م ت 

ن مباب    کرد و ب د یش از لیوان ها را برداشاااااااااااااااات و روی مت 

 قرار داد. 
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بااات هاااا را بااام تاااک تکماااان زماااابن کااام ٬ل صااااب  ب اااد تزیمااام شر

خ ن اتم برگشااااات برای دقیبم ای سااااا وت ت ارا کرد و بم آشاااااتر

با  سزگی ن بر تضا  کم رم ا شد.پدر  در ایل کم لیوان شر

را در دساااااااااااات تگم داشاااااااااااامم بود و بک هدا قاشااااااااااااب  را میان 

لیوان تکااان میااداد باام تبطاام ی تااام  و  از پااارکاات هااای زنر 

تمایل تداشااااااااااااااات ب  ت کم همم  پا   خت   ماتد  بود و گوب  

وع کزد. مان در اتمصار  بودیم را   شر

 

 ا  را تشااااااااااااااااااااادیاااااااد می رد.دلم 
گ
سااااااااااااااا وت  تااااااااخودآ اااااااا   التش

می واسااااات ای  تما   ل ز   هرچم زودتر تما  شاااااود تا آزاد 

د.آشااااااااااااااا مام و  بمواتاد دوباار  همرا  خود  مرا از ای  خاااتام بتک

دای خ ااا ک آیه کشاااید  و چشاااماتم را چرخاتد .ات ار کم  ااا

د و آ  شر از غیضااااااااااام بم گو  آزاد رساااااااااااید  باشاااااااااااد ش چرخات

چشااااااااام  ت اه  را بم  اااااااااورتم دوخت.برای ثاتیم ای کوتا  بم

های آشاااااااااااااااوب و ممالکمم خت   ماتد و ب د ات ار کم مزصور 
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ت اهم را تزمید  باشااااااد ش  را بم ساااااامت پدر  چرخاتد و با 

ن گ ت:   ل  ن مودب و ممی 

 

 اور. آزاد:م  در خدمت شما  جزاب بز

 

تجا  دساات از ل   آرا  اما م کم  پدر  را وادار کرد تا شا

با  بردارد و ش  را بااا د.برای چزااد ثاااتیاام هم زدن شر ال بگت 

با همان چشاام های شد  موشااکاتاتم بم  ااورت آزاد خت   

ماتد و ب د ت س خمیف  کشاااااااید و هماتطور کم لیوان دسااااااات 

ن قرار میداد گ ت:   ت ورد  ا  را روی مت 

 

ن  بیارند.ایزکار _اتم ااااار  صار تداشاااااامم تززا برای خاساااااام اری ترا

 خییل توی ایران مرسو  تو ت. 
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خااایل بود.ساااااااااااااااوا  و جواب هااا و کزااایاام زدن هااای بزم  خااان 

وع شد  بودتد.ا ال همیز م تا االن س وت کرد   باالخر  شر

 بود و  رقن تزد  بود جای ت ج  داشت. 

 

 ۴۶۸#پارت_ 

 

 

م ترو برد  و بم تیمرت مضاااااااااااااطرباتم تاخ  هایم را ک  دسااااااااااااام

ل  زد کوچک و ممی ن زد  آزاد چشااااام دوخمم.در جواب پدر 

 و گ ت: 

 

آزاد:م  خاتواد  شرجم ی   تدار .مادر  ساااااااااااااااا  هاسااااااااااااااات کم 

پدر  زتد  سااااااااااااات اما ارت اط چزدابن با همدیگم ٬توت شاااااااااااااد 

ن   می زم.برای همی 
گ
تااادارنم.در  اااا   اااارصن ایزجاااا تززاااا زتااادی

 هم تززا خدمممون رسید . 
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مم ا.  برای ل صم ای کوتا  پدر  را بم ت ر ترو برد.آه جو 

 دس   بم ریش  کشید و ب د شرسید: 

 

 _ی  ن پدرتون ختک تدارن کم ت میم بم ازدواز گرتمید؟

 

تگران از ایز م ت زد شو  کشاااااااااااااااید  شااااااااااااااادن ای  ب   باخ  

تاااارا    شاااااااااااااااود گوشااااااااااااااااام ی لااا  هاااایم را بااام دتااادان گرتمم و 

و تاب داد .آزاد اما ذر  ای  اتگشاااااااااااات هایم را بم ی دیگر شیا

اشاااااااااااااااات.هزوز هم  مااکان آرا  بود و تاارا    در چزر  ا  تاد

جواب پدر  یش از شااااااااااتم ها   را  ل  زد بم ل  داشااااااااات.در 

 ت  م و تیمم باال اتداخت و گ ت: 

 

آزاد:هموتطور کااااااام خرض کرد  خییل باااااااا پااااااادر  در ارت ااااااااط 

 تو ااااااااااااامم.رابطم مون چزدان خوب تو ااااااااااااات و دلییل تمیبیایم

رای  هماادیگاام رو از  ااارهااا و ت ااااااااااااااامیماااتمون بااا ختک کزیم.بزاااب

 هزوز از ت میمم برای ازدواز اکالیع تدار . ٬تم
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پاااادر  ایا اااار آه ااااااااااااااامااام شی تکااااان داد و دوباااار  باااام ت ر ترو 

رتت.شاااااااااااااید در ذها  بم ای  ت ر می رد کم چطور دخت   

 
گ
خاشااااش مردی کم درساااات مثل خود  با مشااااکالت خاتوادی

ر  می رد شااااد  بود.شااااید  ااااداقت و اخمماد دساااات و شزجم ت

او را ت ت تاثت  قرار داد  بود.و شااااید هم خییل بم ت س آزاد 

 ایدن جواب های او خوش ا  نشد  بود. از ش

 

ی ٬جمع کم دوبار  غرا سااااااااااااا وت شاااااااااااااد ن ن برای آت م چت  مزی 

گ مم باشاااااااد آه ااااااامم خزدید و هماتطور کم دسااااااات ها   را 

 تکان میداد رو بم پدر  گ ت: 

 

:ای بابا بزم  جان ن ن دیگم اون رساام و رسااوما کم٬مزی   گذشاای 

اااااااااااا با ایل و ت ار  میومد خواسااااااااااااام اری.االن دیگم دور   و پرا

زموتم خوض شاااااد .ب دشااااام ماشااااااهلل هزار ماشااااااهلل آزادخان 

ن کم...   اوتبدری خاقل و بال  ه ی 
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زبان  بزد آمد و  رت  تیمم تما  ماتد زمابن کم پدر  ت ا  

ی ت ون   داد و برا   چزر  در هم تم چزدان خوشااااااااااااااااایزد

م ترو خورد و بک آت م  را دیگری کشید.خزد    را آه م

 ا  ت یم زد و در س وت ترو رتت. بزتد مجددا بم  زدیل 

 

ن ت ا  پدر  دوبار  بم ساااااااامت آزاد چرخید.باز  با ساااااااا وت مزی 

 مم  راتم بم او خت   ماتد و ب د گ ت: 
 هم برای ل صاب 

 

 بگید.  _خ ...یکم از خودتون

 

شاااااااااااااااادن با آزاد گوب  از مدت ها ق ل خود  را برای مواجم 

بر ل  آورد و پس  ای  سوا  آماد  کرد  باشد ل  زد کوچش

وع بم  را زدن درمورد خود  کرد.ایز م  از م  ت کوتا  شر

ایز م چطور وارد  رتم ٬در چم خاتواد  ای بزرگ شد  است

 شااااااااااااااااد  اساااااااااااااااات و ایز اام چطور در  رتاام ا 
گ
باام  ی توازتاادی
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از ٬موتبیت و شااااااااااااازرت رساااااااااااااید  اسااااااااااااات.از اخمبادات  گ ت

 ا  س ک
گ
از ش یل کم در  ا   ارصن در ایران داشت ٬زتدی

از ٬شااااااااااااااازرت و  رتااام ای کااام قرار تبود هرگز ترک  کزاااد و از 

 ا ٬وتاااااااااا یت مایل ا 
گ
از برتامم هاب  کم اگر ٬از م ل زتدی

بااا م  ازدواز می رد برای آیزااد  مااان داشاااااااااااااااات و از تااک تااک 

 . کم پدر  تیاز بم شایدنشان داشت  م ا یل

 

ید و ت اه  را شاااااااادتد ت س آرا  کشاااااااا را ها   کم تما  

بااا همااان ل  زااد م جوباااتاام ا  باام ٬باام ساااااااااااااااماات م  چرخاااتااد

ن گوتم هایم زنر   اااااااااااااااورتم خت   ماتد و م  آشاااااااااااااااکارا گر گرتی 

 سزگی ن ت ا  ت س گت   را ا  اس کرد . 

 

 و خو   پدر  ات ار کم تا  دودی ت ت تاثت  ای  همم
گ
آمادی

تکان داد و دوبار    ب   آزاد قرار گرتمم باشد آه مم شی 

ن کم هزوز هم در دس   بم ریش  کشید.ت ا  کوتایه بم  مزی 

 س وت کزار  نش مم بود اتداخت و سپس شرسید: 
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_ق اااااااااد دارند برای هموشاااااااام ایران بموتید یا ایزجا موتدتمون 

 موقمیم؟

 

م برای ثاااتیاام ای باام م  آزاد لاا  هااا   را جمع کرد و باااز ه

 : ت ا  کرد شو  از آت م پاسخ دهد 

 

ن از ایران تاااادار .در  آزاد:در ااااا   ااااارصن برتاااااماااام ای برای رتی 

ن ق دی داشمم باشم همرا  خزان جان  آیزد  هم اگر همچی 

نم.   ا درمورد  ت میم میگت 
 مشت 

 

جوری کم روی وا   ی "مشاااااات  ا" تاکید کرد تاخودآ ا  باخ  

تییل شااااااااااااد و ایا ار توبت او بود تا پدر  چپ  بم خزد  اتمادن

زاااد.تییل اماااا برخالا ماااادر  شررو تر از ای  چاااپ ت ااااه  ک

کم ب واهد  م بیاورد و ساکت شود.موذیاتم بم  را ها بود  

 گ ت: 
گ
 آزاد چشم دوخت و با لودی
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مااا کاام هزوز قبو  ت ردیم باام شااااااااااااااامااا ٬تییل:یوا  تر آزادخااان

ن آسوبن ها کم   بدیم.بم همی 
 تو ت. دخت 

 

  التاااام و خ ااااااااااااااا ک ابروهااااایم را در هم کشااااااااااااااایااااد  و ت اااااه 

روز را کرد .مثااال ایز ااام ای  خااااتواد  جااادی جااادی تماااا   ام

باور کرد  بودتد.هرچبدر کم م  دلم می واست همم ی ای  

ن و تییل ات ار کم  ساااااااااااوا  و  جواب ها زودتر تما  شاااااااااااوتد مزی 

 تاز  خوششان آمد  بود. 

 

 و تارا    م  شاااد  بود با شتم پدر  کم گوب  مموجم  
گ
 التش

 ا وی  را  ااااااااااا  
گ
 های ای سااااااااااخمش

گ
کرد و بک توجم بم لودی

 ت و شرسید: تییل ت اه  را دوبار  بم آزاد دوخ

 

تا جاب  کم م  اکالع دار  شااااااااااما توی  رتم و ٬_جزاب ابمکار

ش  مون از شزرت قابل توجیه برخوردارند.و شزرت از تصر 
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خود  تداشااااااااااااااامم.بم تصرتون با م  هیچوقت آرام  همرا  

  توجاام باام ای  شااااااااااااااازرت و م بوبواات تواتاااب  
گ
ایز اام یااک زتاادی

د؟ت ر آرو  و بک دغااادغااام برای دخت  م  . ااااااااااااااااااازناااد رو دارنااا

 می زید از پ   بربیاید؟

 

 ۴۶۹#پارت_ 

 

 

ی کاام باام ی  ااار  روی لاا  هااایم  ن شوزخزااد ت خ و تم ااااااااااااااا رآمت 

خان  شاااااااااااااااکل گرتت خارز از اراد  و اخمیار  بود.ایز م بزم 

ن ٬بزاور مردی کم با خودخوایه ها   مرا تما  خمر از داشاای 

ر  ای آرام  م رو  کرد  بود  ااااااال داشااااااااااااااااااات مردی کااااام ذ

ایزطور بازخواساااات می رد برایم بک اتداز   دوسااااا  داشاااامم را 

 خزد  دار بود. 
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د کاااااااام ات ااااااااار خود  را یااااااااک پاااااااادر تموتااااااام  ن جوری  را مت 

ا    م  میاااادان اااااااااااااااااات.کااام ات ااااار تمااااا  خمر برای آرام  و ر 

خود  را تاااااادا کرد  بود و  اااااااال تگران ای  بود کاااااام م ااااااادا 

 دخت   ب د از ازدواز آرام  تداشمم باشد. 

 

چبدر دلم می واسااااااااات کم میموان ااااااااامم دهان باز کزم و از او 

ب واهم کم ای  تما   م ااااااااااااااا ر  و ای  تصاهرها   را تما  

کزااد.چون م  یااک ت ر دیگر تاااب و توان تماااشااااااااااااااااا کردن ای  

ی کم می واسااااااااامم  دروغ ها  ن و رناکاری ها را تداشااااااااامم.تما  چت 

یک  ال  مواتبا  را با ازدواجمان اخال  کزد  ای  بود کم او 

 ذارد. و ب د را ممان بگ

 

 آزاد:م  دخت  شما رو دوست دار  آقای بزاور. 

 

شااااااااااایدن جم م ی دور از اتمصار و تاگزابن آزاد باخ  شااااااااااد تا 

ن با اتکار   بردار  و مم ج  بم او چشااام دسااات از   زجار رتی 
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از آت م بدوز .م   کوتایه میان  رت  شااااااکل گرتت شو  

 ادامم دهد: 

 

آزاد:م  و خزان مدب  موشاااام کم همدیگم رو دوساااات دارنم و 

هردومون با شاااااااازاخت  اقن ن اااااااا ت بم همدیگم ای  رابطم رو 

وع کردیم.میدوتم کم مم زم موق یت شااااااااااااااا یل م  باخ   شر

خوشااااا  ماتم م  یط ای  ساااااا  ها تگرات مون شاااااد  باشااااام اما 

 ش  یم یاد گرتمم کم چطور باید  ار و  رتم ا  ر 
گ
و از زتدی

 اید  دور تگم دار  و مطمازم کم میموتم برای خزان یم زتد 
گ
ی

 آ  . از . 

 

ت اه  را سمت م  چرخاتد و برای ل صم ای کوتا  س وت 

 کرد و سپس ادامم داد: 

 

باشاااااااااایم توی ای  آزاد:ت ر می زم هم م  هم خزان تون اااااااااامم 

چزد ما  بم خوبک همدیگم رو .شااااااااااااازاساااااااااااایم.شاااااااااااااید تا ق ل از 
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ز م شاااااااااااااااما  را ازدواز رو شو  ب شاااااااااااااااید هیچ دوممون ای

تمی ردیم اما با ای   ا  م  باز   خییل جدی بم ازدواز ت ر 

ن یم  مطمازم کم خزان درسااااات ترن  اتم اب م  برای سااااااخی 

کم.و ت ر می زم کم از تصر خزان هم ه  مشااااااااااااااات 
گ
میزطور زتدی

باشااااااااااااااام.ما دو ت ر بم خوبک همدیگم رو در  می زیم و هردو 

کاام از رابطاام مون و ت  ااا از هماادیگاام چاام اتمصاااراب    میاادوتیم

وتم بزمون اکمیزان باد  کام الز  تو اااااااااااااااات دارنم.بزاابرای  میم

 تگران باشید. 

 

پااااااادر  ای  باااااااار دیگر  رقن تزد.ت س خمیف  کشااااااااااااااایااااااد و بااااااا 

ن ابرو  ها   را شرسااااشااااگراتم چرخاتدن ت اه  بم سااااامت مزی 

آزاد باااال اتااداخات.گوب  کاام   خواساااااااااااااااات تصر او را در مورد 

جوناااا شاااااااااااااااود.از ایز ااام هردو داشاااااااااااااااازاااد جوری آزاد را کزکاااا  

ات ار  ف  بر گردن م  داشاااااااااااااااازد ک ر  در آمد  می ردتد کم 

ن چم ن اااااااب   با م  داشااااااات کم پدر  ب واهد با  بود.آخر مزی 

نش کم برا  م  و شر
گ
ی آیزد  ا  اتم اب کرد  او در مورد زتدی

 بود  مشورت کزد؟
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پا ساااااااااکت بماتم. التم پا روی  دیگر بوشاااااااات  از آن تموان اااااااامم

 از آن بیداد می رد گ مم: 
گ
 کم بک  و  ع

 اتداخمم و با ل  ن

 

ن ات تمیدیدیم.اما  _م  و آزاد  بیبما تیازی بم ای  همم ترر

کردیم.اما م ذرت خ  شااما ایزطور خواسااید و ما هم قبو   

می وا  م  دیگم واق ا دار  خ ااااااااااااامم موشااااااااااااام.خواسااااااااااااااید یم 

 اال دیگم بزت  ٬اا بی مم کم اتمادخواسااااااااااااااام اری رسااااااااااااااایم ات 

 تو ت تموم  کزیم؟

 

ن و   بودتد کام مزی 
 را هاایم آتبادر دور از اتمصار و تااگزابن

تد و مم ج  بم سااامت  پدر  در ثاتیم ای ت ا  از ی دیگر بگت 

پااادر  کااام  اااامال مشااااااااااااااا   بود چبااادر از م  ش بچرخااااتزاااد. 

 را هایم جا خورد  اسااااااااااااات ابروها   را در هم کشاااااااااااااید و 

ن دسااااااااااااااا  دها ن با گذاشاااااااااااااای  ی بگوند اما مزی  ن ن باز کرد تا چت 
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یار کزد و  رقن وادار  کرد تا ساااااااااااا وت اخم٬روی دساااااااااااات او

 تزتد.بم جا   خود  با ل  زد بم م  خت   شد و گ ت: 

 

:خزان جااااااان قربوتاااااات بر  ای   اااااا ن ارا کاااااام هو  هولع و مزی 

 تو در میوتااااام 
گ
ن.ب ااااا  یاااااام خمر زتاااااادی خج اااااام ای شو  تمت 

ج  اااااااام خواساااااااام اری همم ی  را ها زد  تموشاااااااام کم تو یم 

.شااااا  و قضااااایم . ااااامم .شااااام.یکم  ااااابور با  دورت بگرد .ما 

 ای خواسم اری تییل هم... بر 

 

 با خ  اتوت براا شد  سما  و توپید : 

 

یل چیکار کردید و _م  برا  مزم تو ااااااااااات تو خواسااااااااااام اری تی

ن خاتم.م  تییل تو ااااااااااامم.تییل رو شاااااااااااما دو  چیکار ت ردید مزی 

ی ت ر بزرگ کرد ید و بم ایزجا رساااااااااااااااوتدید برای ت ااااااااااااااامیم گت 

 و آیزد     ش داشاااید تصر بدید
گ
 ا٬درمورد زتدی

گ
ما تو زتدی

 داشاید؟٬م  کم تبیسر تداشاید
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ن مااااسااااااااااااااایاااد و رتاااگ از  ل  زاااد بااام ی  اااار  روی  اااااااااااااااورت مزی 

د.بک آت م بم دگرگون شاااااادن  ال  توجیه کزم  ااااااورت  شرن

 داد : ت اهم را ای  بار سمت پدر  چرخاتد  و ادامم 

 

_م  از شاااااااما مراساااااام خواساااااام اری آتچزابن ت واساااااامم بزم  

خان.داشمم زتدگیم رو می رد  کم اومدی و ب   ازدواز رو 

اتداخ   وسااااااط.ما هم قبو  کردیم اما دیگم قرار تو اااااات ای  

کشااااااااااااااا  بدی  و برای م  تب  خاتواد  تما   رو بی ودی  

ا ی م ااااااااااااااااولیت پذیر و تگران رو بازی کزید.چون واق ا ایزج

کیساااااااااا  ضااااااااااور تدار  کم بموتید با ای  تب  بازی کردن ها و 

 تصاهر ها گول  بزتید. 

 

ن  پاااادر   ماااااکااااان در سااااااااااااااا وت باااام م  خت   ماااااتااااد  بود و مزی 

وع بم جوندن شوساااااااااات ل   کرد  بود.تییل با  مضااااااااااطرباتم شر
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گ
 شرند  ت اه  را بم ساااامت م  چرخاتد و با  ااااداب  آرا  رتش

 المماس کرد: 

 

 وخدا آرو  با . تییل:آبجک خزان تور 

 

 ۴۷۰#پارت_ 

 

 

.ک      ز مت ت ا  کردن بم چزر  ا  را بم خود  تداد 

دساامم را بم نشاااتم ی ساا وت بم سااما  گرتمم و رو بم پدر  

 ادامم داد : 

 

االن ٬وتم اوماااااااد_از آزاد خواساااااااااااااااایاااااااد بیااااااااد خااااااااسااااااااااااااام ااااااااری ا

ایزجاست. را ها  رو هم کم شایدید.تصر م  رو هم کم 
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دیگم ای  چشااام و ابرو اومدتاتون   اااد در  اااد میدوتید.پس

 برای همدیگم چیم؟

 

س وت پدر  شاتجا  ش  مم شد.با همان ابروهای در هم 

کشااید  ا  زنر ل  "ال الم اال هللا"ی تجوا کرد شو  از آت م 

 خطاب بم م  بگوند: 

 

ی خزان. _خ  ییل تزد داری مت 

 

 با ل  زدی ت خ ت اه  کرد  و ابروهایم را باال اتداخمم. 

 

تمت   بزم  خان. بیبت رو می م.واسااااام ایز م ب وای  زد _ت

باارای ماا  ادای پاااااااادرهااااااااای تااگااران رو درباایاااااااااری زنااااااااادی دیاار 

شاااااااااد .اومدی ج و در خوتم ی مردی کم دوسااااااااا  دار  بزم 

گ    برگرد خوتاام ی م  تااا ٬باااشاااااااااااااااامگ    ازدواز کزیااد گ مم 

با وجود ایز م ٬واساااااااااام ازدواجمون رتااااااااااایت بد  گ مم باشاااااااااام
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میدوبن ای  خوتم چطور ت  اام رو تزگ  خودت خییل خوب

می زم برگشااااااامم تبط چون می واسااااااامم با ای  مردی کم االن 

نش مم ازدواز کزم.پس  اال کم یم  رقن زدی پا  روبروت 

 اااال توباات تو اام ٬ا  دادیممااا  اااری کاام تو گ    رو اتجاا٬بمون

با ازدواجمون مواتبت ک .تذار  اری ٬کم بم قولت خمل ک ن 

 ا ال خوش الت تمی زم.  رو اتجا  بد  کم

 

با چشااااااااااااااامان خود دید  کم جم م ی آخر  ت اه  را مات و 

گر  ی میان ابروها   باز شد و غم دوان دوان ٬مبزوت کرد

د  و آمد تا در چشاااامان روشااااا  باشاااا زد.ت س خمیف  کشاااای

ت اهم را ایا ار ساامت آزاد کم تما  مدت ساااکت نشا امم بود 

 و گ مم: چرخاتد .ل  زد بک جابن بر ل  آورد  

 

نم می وا  تم مراسم مج ل.خداروش ر  ن _م  تم از شما جزت 

یط ای  ساااا  ها خود  تون ااامم بم تززاب  روی پاهای خود  

 جمع کزم پس وظی اااام ای بر 
گ
وا  ااااااااااااااام و برای خود  زتاااادی

ا تو اات.مزرنم و ای  رساام و رسااو  های   وشاام ای گردن شاام
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ی می وا  و  ااااااان هم برا  مزم تو اااااااات.یم خبد ساااااااااد  ی م صا

 خود . تم
گ
 و .ب د  هری دوبار  مت   سمت زتدی

 

ن ب زد شود.  اض مزی 
ن جم م  اقن بود تا  دای اخت   همی 

 

:آخم ایزجوری تموشم کم خزان جاتم.تموشم کم ایزبدر  ن مزی 

.مگم موشم کم... خجوالتم شو  رتت.تو دخ  ت  بزم  خابن

 

باااا چزر  ای شد و بک ت ااااوت ت ااااه  کرد  و شو  از آت ااام 

 ا  را بم پایان برساتد گ مم:  بمواتد جم م

 

ن سااااااااااالمرد توت  ن خاتم شااااااااااما هم بم م و ایز م اولی  _مزی 

ماااادر  رد شاااااااااااااااااد اومااادی  و باااا پااادر  ازدواز کردی .اون موقع 

کم بیاید و   خجو  بودن برای شاااااااما زشااااااات تبود؟زشااااااات تبود 

 مردی کزید کم تاز  زن  رو از دسااااات 
گ
خودتون رو وارد زتدی
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ی کاااام هزوز باااا ا مرگ مااااادر  کزااااار تیومااااد  داد  بود و دخت 

 بود؟

 

ال  شااااااد.جوری ال  شااااااد کم دیگر     تموان ااااات دهان  را 

 شرناااد  ت ااااه  را بااام پااادر  دوخااات و زماااابن کااام 
گ
ببزااادد.باااا رتش

بم دتدان گرتت و  دتایع از ساااامت او تدید گوشاااام ی ل   را 

 ش  را زنر اتداخت.باالخر  جای اه  را تزمید  بود. 

 

ی؟  تییل:آبجک یکم تزد تمت 

 

ن  ن تییل وادار  کرد تاااا ت ااااهم را از مزی  ض و غمگی 
ل   م ت 

بگت   و بم سمت اوب  کم با تارا    بم م  چشم دوخمم بود 

 ش بچرخاتم.در جوا.  ل  زد م زویع زد  و گ مم: 

 

مت  .مادرت یم  رقن زد جوا.  رو هم گرتت.دخت  _تم تزد ت

یل بزم  خان تو بودی کم ما هممون دیدیم چم خروش مج 
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برات گرتااات.ویل م  دخت   تو ااااااااااااااامم.ی  ن هیچوقااات برا  

ن پاااادری ت رد کاااام ب وا  خود  رو دخت   باااادوتم.برا ی همی 

هم ه اااااااااااااااااات کااام االن می م تمی وا  هیچکااااری برا  اتجاااا  

مون رتااااااااااااااااایاات بااد  و روز خبااد توی بااد .همیز اام باام ازدواج

 . ن  م صن  ضور داشمم باشم  اتیم.همی 

 

د و درسااااااااات ماتزد مادر  ایا ار توبت او بود تا سااااااااااکت شاااااااااو 

تییل را  مت  ٬نر ب زدازد.ق د  تارا ت کردن او تبودش  را ز 

اااااااااااااا  ن در ات اااااااقااااااات ت خ گااااااذشاااااااااااااااماااااام ا  مبصا از پاااااادر  و مزی 

 باز کرد  اما  اال کم زخم های قدییم دوبار  ش ٬میدان ااااااااااامم

بودتد دیگر تمیموان ااااااااااااااامم سااااااااااااااا وت کزم.ت اهم را دوبار  بم 

 سمت پدر  چرخاتد  و گ مم: 

 

ت شو  اومدی تو اتاا و بزم گ    کم برای یک ساااااخ _چزد 

بااار هم کاام شااااااااااااااااد  دلاات می واد در  بم پاادری ک ن و کزااار  

. ااال م  بزاات می م روی  رتات بمون.بم ازدواجمون  بااشر

 خوب و آرو  برا  رتااااااااااااااااایت بد .تو کم تمون ااااااااااااااا
گ
   یم زتدی
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پس اجاز  بد  مردی کم دوساااا  دار  ایزکار رو برا  ٬. اااازی

 اتجا  بد . 

 

ش  را آه ااااااااااااااامم باال گرتت و ت ا  غمگیا  را بم  اااااااااااااااورتم 

 دوخت و شرسید: 

 

؟  _مطما ن هیچوقت از ای  ت میمت پشیمون تمویسر

 

در جوا.  ل  زاااااد بک روس زد  و ت ااااااهم را سااااااااااااااامااااات آزاد 

چرخاتد .برای ثاتیم ای در ساااااااا وت بم او کم     ل صم ای 

  از م  چشم برتمیداشت خت   ماتد  و سپس با  دای آرا

 تجوا کرد : 

 

 _پشیمون تموشم.هیچوقت پشیمون تموشم. 
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و ل  زدی کم روی ل  های آزاد تب  . ااااااااااااااات آتبدر گر  و 

 روش  بود کم بمواتد ق   شد و یخ زد  ی مرا ذوب کزد. 

 

وبااااار  ش  را زنر اتااااداخاااات و ای  بااااار برای ل صاااااب  پاااادر  د

 تر باااااام ت ر ترو رتاااااات.گوب  کاااااام در ش  در  ااااااا  
کوالبن

بااااا اتکاااااری بود کاااام او را میااااان بزرگ ترن  دو رایه  مجااااادلاااام

 خمر  گت  اتداخمم بودتد. 

پس از گذشااااااااااات چزد دقیبم شاتجا  آیه کشاااااااااااید و ش  را 

ن و شر از  رت   را بم چشااااااااااااااامان دوبار  باال گرتت.ت ا  غمگی 

م  دوخاات و در تزااایاات جم اام ای کاام اتمصااار شاااااااااااااااایاادن  را 

 می شید  بم زبان آورد: 

 

 ید. _باشم.ازدواز کز

 

 ۴۷۱#پارت_ 
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ن ترن  بار دتیا را از روی شاااااااااااااتم  ات ار کم با مواتبا  ساااااااااااازگی 

هایم برداشاااااامم باشااااااد بک اخمیار ت س خمیف  کشااااااید  و پ   

ت اهم را بم سمت آزاد  هایم را باز و . مم کرد  شو  از آت م

بچرخاااتم و باام او کاام ل  زاادی دلمر  کززااد  بر لاا  داشاااااااااااااااات 

ن برد  خت   شااااااو .در جواب ت اهم آه اااااامم ش  را باال و پایی 

و بااا شررتااگ تر کردن ل  زااد  نشاااااااااااااااااتم داد کاام خیااا  او هم 

 شد  است.  درست بم اتداز  ی م  را ت

 

م پاادر  امااا برخالا مااا دو ت ر چزاادان خوشااااااااااااااا ااا  و را ن باا

ساااااااااااااااید.با وجود آت م ثاتیم ای شو  با زبان خود   تصر تمت 

دادتد مواتبا  را اخال  کرد  بود اما چشاااام ها   نشااااان می

کاام هزوز هم تاام دل  چزاادان باام ای  و ااااااااااااااا اات زودهز ااا  و 

 خجوالتم را ن تبود. 

ن و در هم کشاااااااااااید  ا  بم م ل ت یم  با همان چزر  ی غمگی 

و پس از دقیبم ای اتگشااااااااااااااامان  را میان ی دیگر ق ل کرد ٬زد

 س وت گ ت: 

 .  2947



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

 

ن چزد روز برند  _با  از آقا رناس  ااااااااا  ت می زم یط همی 

ااااااااان و  ارهای الز  رو  اتجا  بدید.ب دشاااااااااام اگر انشاااااااااااهلل  م صا

ن درسااااااااااااااات بود یم زمان مزاسااااااااااااااا  رو برای خب دتون همم چت 

 اتم اب کزید. 

 

 از آقا رناس را موشزاخمم.یش از دوست های قدییم پدر  

داران اااااااااان خو  تا  تزران بود.اگر اشاااااااااااا ا  تمی رد   و از م صا

خباد تییل و برسااااااااااااااااا  را هم او خواتاد  بود.تا جااب  کام بم یاد 

آد  خوبک بود.هرچزااد کاام از آخرن  باااری کاام دیااد  داشااااااااااااااامم 

 بودم  سا  ها میگذشت. 

 

تیاااازی بااام چزاااد روز  اااااااااااااااتک کردن و دسااااااااااااااااات دسااااااااااااااااات کردن 

ای  تمیدید . اااادقاتم دیگر کاقت تداشااامم بوشااات  از ای  در 

خاااتاام بماااتم.ای  بود کاام زباااتم را روی لاا  هااایم کشااااااااااااااایااد  و 

 گ مم: 
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نم _لط ا بزشاااااااااااااااون زتاگ بزن و ختک باد  کام تردا   ااااااااااااااابح مت 

 .  م صن

 

جم م ا  برای ایز م هر سااااام ت رشاااااان همزمان ششاااااان را باال 

ن و   بود.بک آت ااام بااام مزی 
تاااد و مم جااا  ت ااااهم کززاااد  ااااقن بگت 

چزر  ی پدر  ثابت  تییل توجیه نشاااااااااااااااان داد  ت اهم را روی

 تگم داشمم و ادامم داد : 

 

_تیازی بم چزد روز  ااااتک کردن تو اااات.وق   ت ااامیممون رو 

نم گرتمیم م  طااااال کردن دیگااااام م  ن تااااادار .تردا  ااااااااااااااابح مت 

.همیزجوری  هم اااااااااااااان دتگ و تزگ آزما   ها و خرند  م صا

پس ٬  بم و رزرو کردن زمان خبد چزد روزی کو  می شااااااام

 بزت   بوشت  کش  تدیم. 
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و ب ااااد در اداماااام ی  را هااااایم ت اااااهم را باااام ساااااااااااااااماااات آزاد 

 چرخاتد  و شرسید : 

 

؟  _تصر تو چیم؟مواتف 

 

ن  یبم ی کا  ر با ل  زد کوچش ا  ااااا کرد و با ل  ن مطمی 

 پاسخ داد: 

 

ورب  تدار .   آزاد:مواتبم.بم تصر مزم چزد روز  تک کردن رصن

 

خرساازد و را ن از مواتبا  ت اهم را مجددا بم ساامت پدر  

ن ابروهایم اتمصار کشاااااااااید  تا او هم  چرخاتد  و با باال اتداخی 

خمل اتجا   مواتبا  با ت ااااااااااامیمان را اخال  کزد.ات ار کم در 

شاااد  قرار گرتمم باشاااد  التم شی تکان داد و پس از سااا وب  

 ت س خمیف  کشید و گ ت: ٬کوتا  مدت
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.باهاشاااااون هماهزگ می زم کم تردا  ااااابح مزمصرتون _باشااااام

 باش . 

 

دوبار  برای دقیبم ای سااااااااااااااا وت ٬ د ش  را زنر اتداختو ب

 کرد شو  از آت م با  دای آرا  تری ادامم دهد: 

 

 می زم خوش  ت .شید.  اشم.آرزو _م ار  ب

 

ن و تییل هم برایمان آرزوی خوشاااا      بم دت ا   رت  مزی 

ن با  د و مزی  کردتد.تییل از جا ب زد شاااااااااااااااد تا مرا در آغو  بگت 

خواساااااات تا دوبار  بم سااااااال  برگردد و  اااااادا زدن تزیمم از او 

د.   پذیراب  را از ش بگت 
ن ن  ای  بار با ظرا شت 

 

 .  2951



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

بم سااااااااااااااامت م   جان تییل را کم  اال  با ل  زدی  مرتگ و بک 

خم شاااد  بود و دسااات ها   را دور بدتم   بم کرد  بود در 

نک گ ما   آغو  گرتمم و با  اااداب  تااا ی  از او بابت تتک

ن با ر با تارا    ت رار کرد کم چبدر تشااااااا ر کرد .برای چزدمی 

دل  می واسااااات برساااااا  هم در ای  مراسااااام  ضاااااور داشااااامم 

ن هایم را م کم روی ی دیگر باشاااااد و م  مجبور شاااااد  دتدا

د را  باام  ن تشاااااااااااااااااار دهم تااا م ااادا آشاااااااااااااااوبک کاام در ق  م موز مت 

  ورتم شیدا کزد. 

 

 کم تزیمم پذیراب  را بم جای آورد و بم قو  ٬دقایف  ب د
زمابن

ن   ا  شاااااااااااااادتد ن خاتم همم شاااااااااااااات  پدر  و آزاد بم گ ت و ٬مزی 

خااااتااام و مرا یل کااام    اااااااااااااان گوی کوتاااایه درمورد آدرس م صا

 ل از ث ت خبد اتجامشاااااااااااااان میدادیم شرداخمزد و با  اااااااااااااات ق

وع بم  را زدن درمورد ماجراهای روز  تییل با شخوشر شر

برسا  کرد.خاکراب  کم شایدنشان یبیزا برای خبد خود  و 

 اد آسان تبود. م  و آز 
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زمابن کم تما   را ها ٬شاتجا  پس از گذشااااااات چزد دقیبم

ن باااق  تمااا آزاد اجاااز  ٬تاادزد  شاااااااااااااااادتااد و دیگر  رقن برای گ ی 

خواسااااااااااااات تا جمع را تر  کزد و پدر  هم با رتما  م ال    

 از جا برخواساااای
گ
وب  ت رد.همش

م و آزاد ب د از آت م با خوشر

ن و تییل خدا ات ن کرد و  اااااااااااا میماتم دساااااااااااات پدر  را با مزی 

د بم ساااااااااامت در خروسک خاتم قد  برداشاااااااااات و م  هم  ااااااااار ترا

 . برای همرایه کردن  قد  ها   را دت ا  کرد 

 

ون زدیم ات ار کم هردو ت رمان از میدان جزگ  از خاتم کم بت 

وز برگشمم باشایم چشام هایمان را . ایم  دی سا ت شت  و تتک

 کشااااااااااااااایدیم.بک آت م چشااااااااااااااام هایم را باز 
کزم با   و ت س خمیف 

  دای آرا  گ مم: 

 

 _ات ار از میدون جزگ برگشایم. 
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ن دسااااااااااااااات  آه ااااااااااااااامم خزدید و با چرخیدن بم ساااااااااااااااممم و گرتی 

 وادار  کرد تا چشم هایم را باز کزم و ت اه  کزم. ٬هایم

 

آزاد:آر .ترماااااااااتااااااااد  ی جزااااااااگ هم خودت بودی.باااااااادجوری 

 تازوتدی بزاور. 

 : �🌺�سازی کم  دا   توب  

 ۴۷۲#پارت_ 

 

 

دوبار  "بزاور"  اااااااااااادایم زد  بود ابروهایم بک اخمیار از ایز م 

در هم کشاااید  شااادتد.ات ار کم مموجم دلیل اخم کردتم شااد  

دن دست هایم ادامم داد: باشد   دوبار  خزدید و با ترر

 

آزاد:م ذرت می وا .یاد  رتمم بود کم خوشاااااااااات تمیاد بزاور 

  دات کزم. 
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ن ت اااهم باام تبطاام  ی ات ااااااااااااااااا  ش  را زنر اتااداخمم و بااا دوخی 

 دست هایمان گ مم: 

 

 _باور  تموشم واق ا ت میم گرتمیم با همدیگم ازدواز کزیم. 

 

گشاااااااامان  زنر کرد و با قرار دادن ات  یش از دساااااااات هایم را رها 

وادار  کرد تا ش  را باال بگت   و بم چشااااااااااااااامان  ت ا  ٬چاتم ا 

کزم.با همان اتگشااااااااا   کم زنر چاتم ا  قرار داد  بود آه ااااااااامم 

 ا تواز  کرد و گ ت: خط تکم ر 

 

اااااااااا همون مردی کم یم  آزاد:باورت تموشااااااااااام قرار  .یسااااااااااار همرا

تااااادارت روزی بااااام چشااااااااااااااام هاااااا  ز  زدی و بز  گ    کر 

 تو مم؟
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 ماااان بک اخمیاااار باااا 
ن خااااکر  ی مشااااااااااااااات  باااا بااام یااااد آوردن اولی 

 اااااداب  آرا  خزدید  و شی تکان داد .خزد  هایم از تم د  

وجود  را شر کرد  بود تبودتااااد.ترش کاااام مثاااال شکااااان تمااااا  

اجاز  تمیداد تا     برای یک ثاتیم بمواتم با خیایل آساااااااااااااااود  

 خزد  بر ل  بیاور . 

 

هم تال  می رد  تا  بیبت را ترامو  آخر دتیا      اگر تا 

کزم و خود  را باااااام بی یااااااایل بزتم  بیباااااات ت یت  تمی رد.و 

 بیبت ای  بود کم برساااااااااااااا  مرد  بود.و آزاد برای م اتصت 

 م  ایزجا بود.همیزبدر ت خ و کوتا . از 

 

باور  تموشااااااااااااااام مردی بم خاقیل تو دار  ٬_اگم ب وا  بزت  ب م

هاااا روی زتااادگو  ری اااااااااااااااااک می زااام و  ایزجوری مثااال دیووتااام

 ازدواز با زبن مثل م  رو بم جون می ر . 
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ن اتگشاات شااا اااا  روی ل   چزر  در هم کشاااید و با گذاشاای 

از آن ادامم دهم.آه مم هایم اجاز  تداد تا جم م ا  را بوشت  

 قد  ج وتر گذاشت و گ ت: 

 

؟تو مطما ن کاااام بااااا ازدواز بااااا م  روی زتاااادگیاااات  آزاد:تو سر

؟ری ک تمی    ن

 

اتگشااااامان لرزاتم را روی ما دسااااااا  گذاشااااامم و بدون ل صم 

 ای ت  ل جواب داد : 

 

 .  _تو هیچوقت م  رو از ت میم و اتم ابم پشیمون تمی  ن

 

 ی ل  زنرنزم  رکت داد و شرسید: شاتگشا  را بم آرا  رو 
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اگم اشاااااااا ایه از  ش بزتم و تو رو از ٬آزاد:اگم پشااااااایموتت کزم

؟اون موقع باااااز  خود  تاااااامیااااد و ممز ر   کزم...اون موقع سر

؟باز  بم دوست داشازم ادامم میدی؟  کزار  میموبن

 

سوال  بک اخمیار ل  زد بم ل  هایم آورد.تشار اتگشماتم را 

ن قد  کوتا  بم دور ما دسااااااااااااا  بوشاااااااااااات    کرد  و با گذاشاااااااااااای 

 بک آت م ت ا  خت   ا  را از چشمان  بگت   گ مم: ٬سمت ج و

 

شااااااااااا  تر ااااااااااات بم زبون آوردی.اون  _ای   را رو ق ال هم

نشاااااااااااااااااد جوابااات رو باااد  اماااا االن میاااد .پس خوب بااام  رتم 

 گو  ک . 

 

شرساااااااشاااااااگراتم ت اهم کرد.دسااااااات دیگر  را آه ااااااامم روی گوتم 

دی کوچک کم تمیدان مم از ی راه  ا  گذاشمم و با ل  ز

 را سمت ل  هایم شیدا کرد  بود ادامم داد : 
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امون می ماام و باام کجااا _م  تمیاادوتم در آیزااد  چاام ات اااق  بر 

ساااایم.تمیدوت م شتوشاااممون ب د از ای  برامون چم خواب مت 

ی رو خییل خوب میااادوتم.اوتم  ن هااااب  دیاااد .اماااا تبط یااام چت 

ساااااااااااااااام روزی کم م  با  ت رت بم تو ت ا  کزم.     ایزم کم تمت 

ی  م  باز   اگم یم چاقو برداری و م کم تو سااااااااااا زم   ترو بتک

ار تموشم.ازت دلرد  ن  تموشم.تاامید تموشم... از تو بت 

 

دسااامم را از روی گوتم ا  برداشااامم و دوبار  دسااات ها   را 

گرتمم و با تکان دادن دساااااااااااااااات های گر  شااااااااااااااااد  مان پس از 

 داد : س وب  ل صم ای ادامم 

 

_م  ای  دساااااات هاب  کم م  رو توی بدترن  و ساااااا ت ترن  

ایطم رهااا ت ردن رو هیچوقاات و  تمی زم آزاد.هیچوقاات  شر

زم. اال هر ات اق  کم می واد بی مم.م  هرگز از ولشاااون تمی 

 تو تمیگذر .ایزو بزت قو  مید . 
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در جواب  را هاااایم ل  زااد مزربااان و گر  بااام لااا  آورد و 

تکان داد.دساااااات های بزم گر  شااااااد  مان را آه اااااامم ش  را 

 باالتر آورد و با بوسیدن هردو دسمم گ ت: 

 

هااااا آزاد:مزم هیچوقاااات قرار تو اااااااااااااااااات ای  دساااااااااااااااااات هااااا رو ر 

 کزم.بزت قو  مید . 

 

ن میاتمان را با ٬و ب د ت س خمیف  کشاااااااااااااااید تا ااااااااااااااا م ی تاچت 

ن قد  بم پایان رساااااااتد و با شیچیدن بازوهای مرداتم  برداشاااااای 

را س ت و م کم در آغو  کشید و  ورت  ا  دور بدتم م

 را میان موهایم ترو برد. 

 

بک اخمیار چشااام هایم را . ااامم و هماتطور کم دسااات هایم را 

مر    باااااام می رد  ت س خمیف  از خطر ل اااااااسااااااااااااااا  دور  

در غرا گرمای آغوشاااااا  نشاااااااد  بود  کشاااااااید .اما هزوز آتب

کم  ااااااادای باز شااااااادن در و مم اق ا شیچیدن  ااااااادای تییل در 
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ب زمان باخ  شااد تا بک م طیل چشاام هایم را باز کزم  تضااای

 و تورا قد  از آزاد تا  م بگت  . 

 

 تییل:آبجک پس کجا مون... 

 

ن ت اااه  روی مااا دو ت ر کاام هزوز ثاااباات ماااتااد جم اام ا  بااا 

هم تزدیک بم ی دیگر ا  ااااااااماد  بودیم تیمم تما  ماتد.تورا با 

ماتطور چشم هاب  گرد شد  دسا  را بم دهان  کوبید و ه

 کم خب  گرد می رد تا بم داخل خاتم برگردد تزد تزد گ ت: 

 

 تییل:ب  شید ب  شید.واق ا م ذرت می وا . 

 

بماتد زنرل  خزدید و با مصر شااایدن جوابک و ب د بک آت م مز

ن بم داخل خاتم در را پشاااااااات ش  . اااااااات.با رتما   برگشاااااااای 

آیه کشاااااااااااااااااااایااااااااد  و تاااااا اااااااااهاااااام را دوبااااااااار  باااااااام سااااااااااااااااااااماااااااات آزاد 
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ی زد و ی  ار دیگم پشااااااااااااااات دسااااااااااااااات هایم را چرخاتد .ل  زد

 بوسید شو  از آت م بگوند: 

 

 آزاد:م  دیگم بر .تردا  بح میبیزمت باشم؟

 

 ۴۷۲#ادامم_ 

 

 

ن برد  و زنرل  جوادر  .  شی بم نشااااتم ی تایید باال و پایی 

ن  "باشااام" ی آرا  تجوا کرد .دسااات هایم را رها کرد و با گ ی 

در خروسک  یاط خدا اتظ کوتایه قد  ها   را سااااااااااااااامت 

 سوا داد. 

 

ون بزتااد و در را پشاااااااااااااااات ش    کاام  ااامال از خاااتاام بت 
تااا زمااابن

د . اادای . اامم ببزدد هماتجا ا  ااماد  و رتما  را تماشااا کر 
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شاااااااااااااااااادن در کااام در گو  هاااایم شیچیاااد تااااخودآ اااا  آ  خمیف  

 کشید  و بازوهایم را ب ل گرتمم. 

 

 تردا... 

 باشد. تردا قرار بود برای هردونمان روز 
گ
 بزری

ی  روزی کم م ت  شتوشممان برای هموشم دسم و  ت یت 

 موشد کم دیگر را  برگش   از آن وجود تداشت. 

ن تبود    آماااد  بود  کاام آیااا برای ای  ت یت  و م  هزوز مطمی 

 یا تم... 

 

 ۴۷۳#پارت_ 

 

 

درساااااااااااااااات کبش برتامم ای کم از ق ل چید  ٬ ااااااااااااااابح روز ب د

 کاام پاادر  بااا  اا
گ
از آقااا رناااس اتجااا  داد  بودیم و بااا هماااهزش
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خاتم رتمیم تا مرا یل کم تیاز بود برای خبد  اااااااااااااان بود بم م صا

 یط شود را آغاز کزیم. 

 

 ود چبدر از دیدن م  ب د از  از رناس کم  امال مشاااااا   ب

ای  همم سااااااااااااا  غات مت  و خوشاااااااااااا ا  شااااااااااااد  بود بم گر  از 

هردونمان اسااااااااااااااامب ا  کرد و  ا  و ا والم را شرساااااااااااااااید.از آن 

ی کم ن ت ر  را می رد  شاااااااا  اااااااامم تر شااااااااد  بود اما هزوز  چت 

 هم مثل روزهای قدیم خوتگر  و مزربان بود. 

 

ا ل  زااادی مودبااااتااام ا وا  شرش ا  را پااااساااااااااااااااخ داد  و او بااا

روزهای کودی م  و ایز م مزرباتاتم برای دقایف  از خاکرات 

 اال برای خود  خاتیم شااااااااااد  ا   را زد و در تزایت زمابن 

ن بااااق  تمااااتاااد شی تکاااان داد و  باااا کااام دیگر  رقن بر  ای گ ی 

مااااداری کاااام همرا  خود آورد  ٬آرزوی خوشااااااااااااااا     برایمااااان

وط بم آزما ش ا  بودیم را ت ونل گرتت و م رقن تامم ی مرب

 را بم دسممان داد. 
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بم ات اا ی دیگر بم آزما شااااااا ا  رتمیم تا آزما   های الز  را 

  و یط اتجا  دهیم.دتگ و تزگ های آزما   های م م 

کردن بااق  مرا ل چزاد ساااااااااااااااااخ   بام کو  اتجامید.شاتجا  

ن تایجم  زمابن کم همم ی مرا ل یط شااااااااااااااادتد با ت ونل گرتی 

 ماتم هیا مشااااااااااااکیل تداشااااااااااااازد و ی آزما شااااااااااااات کم خوشاااااااااااا 

ااان  از رناس برگشااااایم تا  تاییدیم آزما شاااا ا  مجددا بم م صا

 م. زمابن برای خبد مش   کزی٬با ت ونل دادن برگم ها

 

رناس خرساااااااااااازد از ایز م آزما   هایمان هیا مشااااااااااااکیل  از 

وع بم چک  نک گ ت و شر تداشاااااااااااااازد دوبار  بم هردونمان تتک

یم ن را برای روز خبدمان کردن تبونم  کرد تا تارنااااخ خو  

اتم اب کزد.تزدیک ترن  تارنااااخ خو  یم ن کم م ااااااااااااادا با 

  والدت یش از ا مم بود  دودا ساااااااام ه مم ی دیگر بود.تم م

زاد تمایل تداشاااااااااایم کم سااااااااام ه مم  اااااااااتک کزیم بزابرای  و تم آ

ت ااامیم گرتمیم کم سااام روز ٬پس از مشاااورب  کوتا  با ی دیگر

 کزیم. دیگر را برای خبدمان رزرو  
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 تصت  
ن جمالب   اااااز رناااااس دقیباااام ای تال  کرد تااااا بااااا گ ی 

ایز اام اتم اااب کردن تااارنااااخ هااای خو  یم  برای روز خبااد 

ی دارد و بوشاااااااااات   رایج اساااااااااات از ت اااااااااامیممان  میمزت بوشاااااااااات 

ااااتمان کزد اما زمابن کم ارصار و پاتشااااااری هردو ت رمان ٬مزصا

تصت   را دید شاتجا  ت  یم شد و پس از ث ت اکالخات الز 

وط تااااام  خبد و...تارنااااخ سااااام روز دیگر را  ان مزرنم و شر ن مت 

 برای خبدمان رزرو کرد. 

 

ون زدیم خااااتااام کااام بت 
ز از آتجااااب  کااام هیچ ااادامماااان ا٬از دتت 

ی  ن  ااااااااااااااابح جز یااااک کیااااک کوچااااک و یااااک آبمیو  پاااااک   چت 

ت ورد  بودیم آزاد شوشاااااااااااااااززاااااد داد تااااا برای غااااذا خوردن باااام 

اشااااااامزاب  بم غذا خوردن  تزدیک ترن  رساااااااموران برونم.ا اااااااال 

تداشاااااااااااامم.م د  ا  دوبار  بزم رن مم بود.ای  چزد روز آتبدر 

وب  از از غااذا خوردن اممزاااع کرد  بود  کاام ا مماااال چزااد کی 

 زتم  م شد  بود. و 
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 ا  بد و تاخوشم را با آزاد در میان گذاشمم و از او خواسمم 

ا ت تا مرا زودتر بم خاتم برساااااااااتد تا ب کم بمواتم اتدی ا ساااااااات 

ن  کزم.بک آت م م ال    با  رتم ب زد  مکم کرد ساااااوار ماشااااای 

 شو  و سپس مرا شن ا بم خاتم رساتد. 

 

در  اااااورت م ااااااخد  با ی دیگر قو  و قرار گذاشاااااایم کم تردا 

بودن  ااااااالم برای اتجااااااا  خرنااااادهاااااای الز  خبااااااد ی ااااادیگر را 

ببیایم.باااااااابااااااات ایز ااااااام تموان ااااااااااااااامااااااام بود  باااااااا او غاااااااذا ب ور  

ن  خاااذرخوایه کرد  و پس از خااادا اااات ن کوتاااایه از مااااشااااااااااااااای 

 شیاد  شد  و رایه خاتم شد . 

 

باا ورود  بام خااتام تییل تورا بام اسااااااااااااااامب الم آماد و کزجکاواتم 

ااا درمورد تایجم ی  آزما شااااات سااااوا  شرسااااید.کوتا  و م مصا

درمورد تایجم ی آزما شات و تارنجن کم برای خبد مش   

د و هماتطور کرد  بودیم برا   توتیح داد .ذوا زد  خزدی

نک میگ ت مرا در آغوش  کشید.   کم بر در بر تتک
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ن هم بم جم مان  از  ااااااااااااادای خزد  ها و جی  ها شاااااااااااااان مزی 

ن شیوساااات.از ب د از شاااا   خاساااام اری آشااااکارا با م  شساااازگی 

شااااااااد  بود.کم البمم برایم اهمی   تداشاااااااات.زمابن کم از خوب 

نک  بودن تمایج آزما شااااات مط ع شاااااد با ل  زدی کوچک تتک

و سااااااااپس ات ار کم از رتگ و روی شرند  ا  بم  ا  بد   گ ت

 بر برد  باشد شرسید کم آیا مییل بم غذا خوردن دار  یا تم. 

 

ن ایز اام  جواب ساااااااااااااااوال  را بااا  "تاام" آرا  داد  و ب ااد بااا گ ی 

می واهم ب وابم از جم شااااااان جدا شااااااد  و بم ک بم ی باال 

دو قر  ٬رتمم.باا ورود  باام اتاااا ماااتمو و شااااااااااااااااالم را در آورد 

خواب آور خورد  و ساااااااااااااااپس بک آت ااااام بااااااق  ل ااااااس هاااااایم را 

ت ونو کزم بااااا بی ااااایل روی ت اااات اتماااااد  و شو  از آت اااام 

بم ات اقات روزی کم گذشاااااااااااااامم بود  تر اااااااااااااا   برای ت ر کردن

 داشمم باشم بم خواب ترو رتمم. 
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                                       *** 

 

وبای م از خواب بیدار  وایل ظزر بود کم با  ااااااااااااااادای زتگ م

و خواب آلود روی ت ت غ ت خورد  و بک شااااااااااااااد .خ اااااااااااااامم 

ن کزار  آت م چشااام هایم را باز کزم دسااامم را کورکوراتم روی مت 

  ت کشید  تا موبای م را شیدا کزم. ت

 

پس از دقیبم ای ج ااااااااااات و جو شاتجا  توان ااااااااااامم گوشر را 

بم شیدا کزم.یش از چشااام هایم را بم ز مت باز تگم داشااامم و 

 اا  م ی گوشر ت ا  کرد .دیدن اساام آزاد کم روی  اا  م 

د وادار  کرد تا چشااااااااااااااام دیگر  را هم باز کزم و  ن  چشااااااااااااااامک مت 

رتگ  ن گوشر را تزدیک گوشااام ٬پاساااخساااپس با لمس خط ساااتک

 تگم دار . 

 

 _جاتم؟
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 اااااااااااااااادای گرتمم و خواب آلود  در ثاتیم ای باخ  بم خزد  

 اتمادن  شد.با خزد  شرسید: 

 

 اتو .خواب بودی؟آزاد:ظزر ب ت  خ

 

 ۴۷۴#پارت_ 

 

 

 روی ت ات غ ات خورد  و همااتطور کم 
گ
دوباار  باا خ ااااااااااااااامش

 چشم های خواب آلود  را میمالید  جواب داد : 

 

 .د ش  دوتا خواب آور قوی خورد  ات ار هزوز اثرشون _آر 

ند .   تتر

 

سد:   "هو " آرا  زمزمم کرد شو  از آت م بتر
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 آزاد: الت بزت  ؟

 

ی ت اااااااات کشااااااااااااااایااااااااد  و آه اااااااااااااااماااااااام رو خمیاااااااااز  ی کوتااااااااایه  

نشااا ااامم.ن ااا ت بم دیروز خییل بزت  بود .م د  ا  دیگر درد 

 .دس   بم گردتم کشید  و پاسخ داد : تداشت

 

 _بزت  .تو چطوری؟

 

ات ار کم مشااااااااااااا و  اتجا  دادن  اری باشاااااااااااااد ل صم ای م   

 کرد و ب د جواب داد: 

 

.ب د  آزاد:خوبم.داشمم آماد  موشد  یم ش بر  آموزش ا 

 گم اوی باشر بیا  دت الت برنم برای خرند. ا 
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ش چرخاتد  و ت ایه بم ساااااااااخت روی دیوار اتداخمم.خبربم 

 خدد دوازد  بودتد.شرسید :  ها در  ا  دوندن بم سمت

 

 _آر  خوبم.ی  ارت تمو  موشم؟

 

 پاسخ داد: 

 

یم ساااااااااااااااخت و تیم دیگم.تو هروقت ٬آزاد: دودا یم ساااااااااااااااخت

ی ب ور.  ارصن شدی بزم زتگ بزن. مما  ن  هم یم چت 

 

بک اخمیار بم ای  همم دلواپیس ا  ل  زدی زد  و آه مم از 

بزداشااااااا   قد  روی ت ت برخواسااااااامم  و بم سااااااامت شویس 

برداشمم.تیاز داشمم  ورتم را با آب شد .شونم تا ب کم ای  

د.همااتطور کام در   از ش  بتر
گ
 و خواب آلودی

گ
هماام خ ااااااااااااااامش

 شویس را باز می رد  گ مم: 
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تم.ت ال.  ارصن ک_باشم.  ن  م شد  بزت زتگ مت 

 

جوابم را بااا "مواظاا  خودت بااا " کوتااایه کاام شاااااااااااااااایاادن  

ن  تر بود داد و برایم از هر جم م ی م  ت آم ن دیگری شااات  ت 

 سپس گوشر را قطع کرد و بم تماس خاتمم داد. 

 

ن تماس وارد شویس بزداشااااااا   شاااااااد  دسااااااات و ٬با پایان یاتی 

ا  ولم رکوبت  ورتم  ورتم را ش مم و ب د هماتطور کم ب

را خشااااااااک می رد  مجددا بم اتاا برگشاااااااامم.ل اس هاب  کم از 

موهایم را . ااامم ٬د ماتد  بودتد را ت ونو کر  د شااا  بم تزم

ون زدن از اتاا پ م ها را پشت ش گذاشمم و بم ک بم  و با بت 

ن رتمم.   ی پایی 
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خاتم   آمد ن ن و تییل از سااااااامت آشاااااااتر تزیمم در ٬ ااااااادای مزی 

ن اری بود و پدر  ا مماال در خاتم  ضاااور ساااال  مشااا و  ت مت 

 تداشت. 

ی بگونم ش  را زنر اتااااااداخمم و باااااام ساااااااااااااااماااااات  ن بک آت اااااام چت 

خاتم قد ن ن  اال واتاااح تر آشااااتر   برداشااامم. ااادای تییل و مزی 

سید.   بم گو  مت 

 

تییل:تمیاااااااادوتم مااااااااامااااااااان.دیگاااااااام  م  م دار  تگران برسااااااااااااااااااااااا  

موشااااااااااااااام.چزاااااد روز  تااااام بزم ت    زد  تااااام شیااااااماااااا  رو جواب 

 داد .آخم کجاست ای  مرد. 

 

خاتم مموق  شدتد  ن قد  هایم بک اخمیار تزدیک ورودی آشتر

گرتت.بزاا ت خ دهاتم را بم سااااااااا    و ق  م در سااااااااا زم تویدن  

د .   ترو خورد  و دزدی بم مکالمم شان گو  ستر
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ی روی ت مم ی  ن ن در  ایل کم مشاااااااااااا و  خورد کردن چت  مزی 

ی بود جواب داد:  ن  آشتر

 

:ای  همااام تگ ن قربوتااات بر ؟مگااام خود راتوااات برای چیااام مزی 

برساااا  ق ل از رتما  بزت تگ ت کم قرار  چزد روزی ش  

میموتم بزت زتگ بزتم؟خ   مما دار  بم شااااااااااااا وغ باشااااااااااااام و ت

سم دیگم.    ارا  مت 

 

 تییل  م ت رد.مضااااااااااااطرباتم تاخ  
گ
 رت  اما ذر  ای از  التش

 بم دتدان گرتت و گ ت: 

 

تبودن  دار  کوالبن تییل:چرا گ اااااات.امااااااا خاااااا  دیگاااااام ای  

کرا دلم می واد بم مادر  زتگ بزتم و  ا   موشاااااااااااااام.از یم

ساااااااام از یم کرت ساااااااام ت زم برسااااااااا  از برسااااااااا  رو از  بتر م میت 

 ایز م بم  رت  گو  تداد  تارا ت شم. 
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ن تورا باااااام ساااااااااااااااماااااات تییل چرخیااااااد و ابروهااااااا   را باااااااال  مزی 

اتداخت.چاقوی کوچش کم در دساااااااات داشاااااااات را تکان داد و 

 گ ت: 

 

:م ااادا باام مااادر  زتااگ بزتیااا تییل.بی ودی برساااااااااااااااااا  رو  ن مزی 

ن خودتون مشاااااااااکل و دل وری تزداز.  ارا  تارا ت ت   و بی 

 کم تمو  .ش  میاد دیگم.یکم خوددار با  دخت  . 

 

 تییل با تارا    آیه کشید و شاتم ها   را باال اتداخت. 

 

تییل:آخاام دو روز دیگاام خبااد آبجک خزاتاام ویل برسااااااااااااااااا  هزوز 

 شمم.دلم می واست تو مراسم خبد  باشم. برتگ

 

مضااااااااطرباتم تاخ  اتگشاااااااات شاااااااا اااااااامم را بم دتدان گرتمم و بم 

ن ت ااا  کر  د .در جواب تییل چشااااااااااااااام هااا   را چرخاااتااد و مزی 

 گ ت: 
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ورب  تدار  برسااااااااا  تو مراساااااااام خزان باشاااااااام.ن ااااااااب    :رصن ن مزی 

 بیاشون تو ت کم ایزبدر بم بودن  ارصار داری. 

 

و را چشاااااااااااام ها   را گرد کزد  رت  باخ  شااااااااااااد کم تییل تو 

 ابروها   را با  ال   مم ج  باال ب زدازد. 

 

یاشاااااااااااااااون تو اااااااااااااااات.خزان تییل:وا  مامان.ی  ن سر ن اااااااااااااااب   ب

 خواهرزن برسامم ها. 

 

ن کم  امال مشاااا   بود از پاتشاااااری های تییل بم ساااامو   مزی 

آمد  آیه کشاااااااااااااااید و هماتطور کم هونااااج های خرد شاااااااااااااااد  را 

ن ت جواب د  اد: داخل قاب مم مت 
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:خزان کااام خواهر واقیع تو تو اااااااااااااااااات مااااماااان جاااان.پس  ن مزی 

میدوتم تو چبدر خواهرزن برسااااامم بم شاااامار تمیاد.البمم م  

خزان رو دوساااااااااااات داری و ای  از پا  بودن دلمم.اما ق ال هم 

بزااات گ مم ایزبااادر خزان رو برای شاااااااااااااااوهرت بزرگ ت  .تااام 

هیا زن دیگاااام ای رو برای شاااااااااااااااوهرت بزرگ ٬تبط خزان رو

 ا کو گو  شزوا؟تو کم گو  تمیدی. ت  .ام

 

تییل ات ار کم از  را های مادر  تارا ت شااااااد  باشااااااد ل  

 آونزان کرد و با ت یم زدن بم  زدیل ا  گ ت:  ها   را 

 

ن شاااااااااااااادی ها.برسااااااااااااااا  آبجک  تییل:وا  مامان تو هم خییل بدبی 

خزان رو مثل خواهر  میدوتم.تاز  شم م  خیالم را مم کم 

.پس چشااااااام های برساااااااا  بم جز م ن   کس دیگم ای رو تمیبیین

ی باشم.  ن  الز  تو ت ب وا  تگران چت 

 

 ۴۷۵#پارت_ 
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ن با تاسااااااااااااااا  شی تکان داد و قد  ها   را بم سااااااااااااااامت  مزی 

خاتم کشید.مبابل ی چا  ا  ماد و هماتطور  ن دیگری از آشتر

 کم در  را باز می رد گ ت: 

 

ن.تبط یم  :بزر ا  کم قرار تو اااااات مراساااااام خا  بگت  ن مزی 

ی  ساد  ست دیگم.  خبد م صن

 

ن تییل را بم دت ا  داشت.    رت  جواب تزد و تت 

 

مراساام بزرگ باشاام چم خبد تییل:چم ترق  دار  مادر م .چم 

ی سااااااد  ما خاتواد  خزاتیم و باید کزار  باشااااایم.جز  اااان م صا

 ما کم کیس رو تدار . 
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ون کشاااااااااااید و ساااااااااااپس با  ن . ااااااااااامم های مرغ را از ترنزر بت  مزی 

ن در ی چا  دوبار  ب م ساااااااامت اجاا ااز برگشاااااااات.برای . اااااااای 

ل صم ای ساااااااا وت کرد شو  از آت م از گوشاااااااام ی چشاااااااام بم 

 گوند: تییل ت ا  کزد و ب

 

:قااارباااون د  بااازرگاااااااات بااار  مااا .هااارکیسااااااااااااااا جاااز تاااو باااود  ن مااازااای 

تمیمون ااااااااات در مبابل کیسااااااااا کم هموشااااااااام باها  بد رتماری 

کرد  ایزبدر مزربون باشاااااااااام.تمیدوتم چطور تون اااااااااا   بم ای  

ی جشااااااااااااااا  تولاااادت را  اتااااداخاااات رو زودی آبرورنزی کاااام تو 

.د شاااااااا م کم   ااااااااابک مارو ج وی خواساااااااام ار  
ترامو  ک ن

تو بااااااز  آبجک خزان آبجک خزان از  سااااااااااااااازاااااگ رو یخ کرد.ویل

 دهزت تمی مم.ماشاهلل بم د  بزرگت. 

 

ک ر  در آمااد  بود.آتباادر خ ااااااااااااااا ااابن و  ر  بود  کاام  ااد 

 آد  دو روب  از آب در تداشااات
ن ن چزی  .باور  تموشاااد کم مزی 

آمد  باشاااااااااااااااد و م  تاز  ب د از ای  همم ساااااااااااااااا  بم ای  دو رو 

ا  اااااااااااماد  بود  بودن  بر برد  باشااااااااااام.چطور وق   مبابل م 
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ادای آد  های مزربان و مص و  و دل اااااوز را در   آورد و در 

د.  ن  خ وت ایزطوری پشت ش   را مت 

 

دیگر بوشاااات  از آن تموان اااامم ساااااکت ماتدن و شززان شاااادن را 

ون آمدن از پشاااااااااااااااات  کاقت بیاور .ش  را باال گرتمم و با بت 

خاتم گذ ن  . اشممدیوار قد  بم داخل آشتر

م  ثابت ماتد رتگ در ثاتیم ای از  ورت  ت اهشان کم روی

ن  هردوت رشاااااان شرند و کپ کردتد.تییل شاسااااایمم از پشاااات مت 

ب زد شااد و با ل  زدی کوچک کم شاادت اتااطرا.  را نشااان 

 میداد گ ت: 

 

 وجم نشدیم؟.ی اومدی کم ما ممتییل: بح ب ت  آبجک 

 

بک توجم بم سااااااااااوال  شی تکان داد  و قد  هایم را ساااااااااامت 

ن    ااات شاااکالب  دسااات ت ورد  داخل ظرقن مت 
ُ
کشاااید .چزد ت

ن   خودتماب  می ردتد.دساااااااات ج و برد  و با برداشاااااااای 
ن روی مت 
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بم  اب زت های پشاااااااااااااااات ش  ت یم زد  و ٬یش از ت اااااااااااااااات ها

ن دوخمم  بود  گ مم:  در ایل کم ت اهم را بم مزی 

 

 _چزد دقیبم ای موشم.چرا تا مزو دیدی  ساکت شدی ؟

 

ن کم هزوز هم آشاااااااکارا  رتگ بم چزر  تداشااااااات در جوابم  مزی 

 ل  زد ت  م و تیمم ای زد و گ ت: 

 

:تم خزان جون چرا ساااااکت .شاااایم. رتامون تمو  شااااد   ن مزی 

ن    اتم بچیزم؟  بودن.می وای برات مت 

 

دساااااات داشاااااامم زد  و با  ااز کوچش بم ت اااااات شااااااکالب  کم در 

 ابروهایم بک آت م  اشیم برو  جواب داد : باال اتدا
ن  خی 
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ن خاااااتم ...بیااااایااااد هماااادیگاااام رو گو  تزدتیم.بزم خوردن _مزی 

ااااااااااااا داشاااااااااااااات کم اوتم شااااااااااااااما  جشاااااااااااااا  تولد تییل تبط یم مبصا

 بودی .چرا دارند سیع می زید تب ت  رو گردن م  بزدازند؟

 

.ا مماال ت ر   اااورت  بم ی  ار  مثل گا دیوار سااا ید شاااد 

ن را شاااااااااااید  باشاااااااااام.ت اه  را بم را تمی رد کم  را ها شااااااااااا

ماتطور کم با اساااااااای اااااااا  بم او ت ا  سااااااامت تییل چرخاتد و ه

 می رد بک هدا م  و م  کرد و گ ت: 

 

:خزان جان اشا ا  مموجم شدی.م  تبط...  ن  مزی 

 

اجاز  تداد  کم جم م ی شر از دروغ  را بم پایان برسااااااااااااتد و 

مرا ا مش ترض کزد.ت یم ا  را از  اب زت پشااات  بوشااات  از آن

ن ق  مم: د  بم سمت ج و گ ش  گرتمم و با گذاشی 
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_الزمم یادآوری کزم کم چرا اون شاا  م  اوتجوری خ اا ابن 

شااااااااااااد  و بزم رن مم؟چون شااااااااااااما بدون اجاز  ی م  همم ی 

زتااادگیم رو برای برساااااااااااااااااا  رن مااام بودی  رو دایر .در اااایل کااام 

ن م  چب در روی گذشااااااامم     ااااااااسااااااام.اما خوب میدون ااااااامی 

 باز  ایزکار رو کردی .چرا؟

 

 
گ
شاد  از ر ل   کشید و زبان  را آه مم روی ل  های رتش

 با  داب  آرا  گ ت: 

 

:م  ق ااااااااد بدی تداشااااااامم.تبط ت ر کرد  برسااااااااا  دیگم  ن مزی 

 خضوی از خاتواد  ست و اشکایل تدار  اگم... 

 

ن کوبید  و با خ  اتوت   غرند : ک  دسمم را م کم روی مت 

 

اما خاتواد  ی ٬_برسا  شاید خضوی از خاتواد  ی شما بود

ی از گذشاااااااااامم ی م  م  بم   ااااااااااااب  ن تمیومد.تیازی تبود چت 
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 م  ترض کردید کم بم 
گ
بدوتم.شااااااااااما خودتون رو کجای زتدی

جای م  ت ااااامیم گرتمید داسااااامان زتدگیم رو برای ای  و اون 

 ت رن  کزید؟ها؟

 

" آرا  ات ار کم از  اااااااادای ترناد  شااااااااوکم شاااااااا ن د  باشااااااااد "هی 

ای   بم خب  برداشااااااااات.تییل کم اوتااااااااااع را تا کشاااااااااید و قد 

اتداز  تا بم سااااااااااااامان دید تورا قد  ج و گذاشاااااااااااات و با   بم 

کردن دسااااااات ها   دور بازوی م  تال  کرد تا اتدی آرامم 

 کزد. 

 

ی نشاااااااااااااااااااد  کاااام.بیااااا یکم  ن تییل:آبجک توروخاااادا آرو  بااااا .چت 

 . ن  .شی 

 

ون کشاااید  بازونم را تورا از میا و با چرخاتدن ن دسااامان  بت 

ن   اتوت ش تا پا   را با خ ااااا٬دوبار  ی ت اهم بم سااااامت مزی 

 بر اتداز کرد  شو  از آت م با  دای آرا  تری بگونم: 
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_ داقل خوب شد ب د از ای  همم سا  تون مم ب زمم کم 

.خذاب وجدان ایز م ت زم  تو چم آد  بد د  و دوروب  ه   

د  گرتمااام بااااشااااااااااااااام داشااااااااااااااااات خ ااام    بی ودی ازت کیزااام بااام

 می رد.ممزون کم روی واق یت رو نشوتم دادی. 

 

 ۴۷۶#پارت_ 

 

 

بک آت م مزمصر شااااااایدن جوابک از ساااااامت او بماتم ت اهم را از 

خاااتاام خااارز  ن  اااااااااااااااورت  گرتمم و بااا قااد  هاااب  ب زااد از آشاااااااااااااااتر

ن بم ٬شاااااد  پ م ها را خجوالتم پشااااات ش گذاشااااامم و با برگشااااای 

   . مم. اتاقم در را م کم پشت ش 

 

ن بود.آتبدر خ ااااااااااااااا ابن بود   تما  وجود  در  ا  آت  گرتی 

اتداز  تداشت.دلم می واست مبابل پدر  با  مم  کم  د و 
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و با ب زدترن   اااااااااادای مم   ش  داد ب شاااااااااام و برای ایز م 

ن در شوشم کرد    مثل مزی 
سا  ها خون مادر  را ب اکر زبن

 بود شزنش  کزم. 

 

ن د و چزدان شااااااااااااااااد  بود.دیگر کیزم و ت رتم ن ااااااااااااااا ت بم مزی 

داشااااااااااااااامم کاااام     برای یااااک دقیباااام در ای  خاااااتاااام کاااااقاااات تاااا

ن هم  بماتم.ا  اس می رد  کم با ماتدن در خاتم ای کم مزی 

 در آن  ضور داشت روح مادر  را آزار میداد . 

 

ن  تورا قد  هایم را بم ساااااامت ت ت سااااااوا داد  و با  برداشاااااای 

ا  هایم با بک م طیل وارد  اا  م ی شی٬موبای م از روی بال 

 آزاد شد  و با اتگشت های لرزاتم برا   توشمم: 

 

 بیا دت الم.م  دار   ارصن موشم" "یکم زودتر 
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و ب ااااد گوشر را دوبااااار  روی ت اااات اتااااداخمم و بااااا کج کردن 

وع بم ت ونو ل اس هایم ٬م ااات  قد  هایم بم سااامت  مد شر

 کرد . 

 ااااار  کاااام بااااا ت ونو ل اااااس هااااا خوض شاااااااااااااااااااد شاااااااااااااااااااالم را ش 

را برداشااااااااااااااامم و بااااااااا چزااااااااگ زدن گوشر از روی کی م ٬کرد 

ون زد . دوبار  از اتا٬ت ت  ا بت 

 

شیامک آزاد کم میگ ت را  اتماد  است و تا یک ربااع دیگر بم 

ساااد روی  ااا  م تب  . ااامم بود.پ م ها را دوتا یش  خاتم مت 

ن و تییل کم   دوند  و بک توجم بم  اااااادای زمزمم وار مزی 
ن پایی 

ساا خاتم بم گو  مت  ن ون زد  و در از ساامت آشااتر ید از خاتم بت 

 را پشت ش  . مم. 

 

 بم ال های ا مد در گوشاااااااام ای از  یا
گ
ط مشاااااااا و  رساااااااایدی

باغچم بود.مرا کم دید  اااااااا ا  ااااااماد و با ل  زدی مزرباتاتم 

آه ااااامم ٬برای دسااااامم تکان داد.در جوا.  با ل  زدی بک روح
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شی برا   تکان داد  و ب د با قد  هاب  ب زد  یاط خاتم را 

ون زد . پشت   ش گذاشمم و از در بت 

 

تاخوشاااااااااااااااایزد بود.بازوهایم را ب ل خیابان غرا در سااااااااااااااا وب  

گرتمم و تاااا زماااابن کااام آزاد برساااااااااااااااااد همااااتجاااا مباااابااال در خااااتااام 

 ا  ماد . 

ن ساایا    دودا د  دقیبم ای کو  کشااید تا ت اهم روی ماشاای 

رتگ  کااام وارد خیااااباااان موشااااااااااااااااااد ثاااابااات بمااااتاااد.ت س خمیف  

ن بزد کی م روی شاااااااااتم ا  چزد قد  کشااااااااید  و با م کم کرد

ن مموق  شود. ج وتر گذاشمم و اتمص  ار کشید  تا ماشی 

 

ن را اتدی بوشاااااااااات  کرد و در تزایت  با دیدن م  شخت ماشاااااااااای 

مبابل پاهایم مموق  شااااااااااد.ل  زدی کم روی ل  ها   بود 

با دیدن چزر  ی پ ر و  التم ی م  در ثاتیم ای م و شاااااااد و 

 مان  داد. جا   را بم تگرابن در چش
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ن را دور زد   و ساااوار شاااد .آتبدر تورا با قد  هاب  ب زد ماشااای 

 التم بود  کم     ترامو  کرد  بود  باید سااال  کزم.برای 

چزد ل صم مم ج  و شرسااشاگراتم بم تیمرخم چشاام دوخت 

 و در تزایت شرسید: 

 

؟سر شد ؟چرا ایزبدر  التم ای؟  آزاد:خزان خوبک

 

 آیه کشید  و همات
گ
ر گرتمم ا  ر با آش مش

 
ا طور کم  ورت گ

 لمس می رد  جواب داد : 

 

ن ب ثم شد.خییل خ بیم.   _با مزی 

 

دسااا  را روی ترمان گذاشاات و کزجکاواتم ابروها   را باال 

 اتداخت. 
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؟  آزاد:ش سر

 

تمیدان ااااااااااامم کم چطور باید دلیل ب ثمان را برا   توتااااااااااایح 

ما دهم.ایزطور تبود کم با آزاد رودربا  ااااااااااا   داشااااااااااامم باشااااااااااام ا

مرور دوبار  ی ب  ت کم دقایف  شو  پشااااااااااااااات ش گذاشااااااااااااااامم 

بودم  آزار  میااداد.از کرقن هم کیزاام ی شاااااااااااااااادت گرتماام ا  

ن و خ ااااااااااااا اتی   کم اگر تروک  تمی رد یبیزا  ن ااااااااااااا ت بم مزی 

در کزار ی دیگر باخ  شااااااد  ٬آخر  دوبار   ار دسااااااامم میداد

ی بدهم تا ب کم با  بودتد کم دلم ت واهد توتااااااااااااااایح بوشااااااااااااااات 

تدن بمواتم موز خشااایم کم در ق  م ت ر  می شاااید سااااکت ما

 ب کزم. را شکو 

 

ت ا  کزجکاو  هزوز هم بم سمت م  بود و ختک از اتمصار  

برای شااااایدن جواب سااااوال  میداد. التم شی تکان داد  و 

 با  داب  آرا  گ مم: 
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_یم ب   بی ودی درمورد شاااااااااااااااا  تولد تییل بود. ال آبم با 

ن تو یم جوب تمت  .اگم  یکم بوشااااات  توی ای  خوتم بموتم مزی 

 ار  یا خود . یا یم بالب  ش اون می

 

ی بگوناااد برای ل صااااب  کوالبن تر بااام تیم رخم  ن بک آت ااام چت 

خت   ماتد و ب د با کشاااااااایدن ت س خمیف  ت اه  را بم روبرو 

ن  چرخاتد و هماتطور کم آماد  ی بم  رکت در آوردن ماشاااای 

 موشد گ ت: 

 

روز بااوشاااااااااااااااات  باااااااام خااباااااااادمااون آزاد: اام مااوتااااااااد  خااوناازدلاام.یاااااااام 

. .ب د  دیگم مجبور تو     تموتد  توی ای  خوتم بموبن

 

با تارا    ش چرخاتد  و ت اه  کرد .ات ار کم تارا    ا  را 

ا  ااااس کرد  باشاااد ل  زد کوچش زد و دسااامم را در دساااا  

ن و با بردن بم سمت ل  ها   آه مم پشت دسمم را  گرتی 

 بوسید شو  از آت م بگوند: 
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 و  برنم برای خرند   بم ها؟د:اآزا

 

 باال اتداخمم و زنرل  تجوا کرد : در جوا.  شاتم ای 

 

 _ترق  تدار . 

 

 ۴۷۶#ادامم_ 

 

 

شی بم نشااااااااااااااااتم ی تایید تکان داد و ب د ت اه  را بم روبرو 

ن را بم  رکت در آورد.بم ت  یت از او ش  را  دوخت و ماشااااای 

ی دقیبم ای چرخاتد  و بم م ااات  مباب مان چشااام دوخمم.برا

 س وت کرد  و ب د با  دای آرا  شرسید : 
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؟تمی وای  _وتااااا یت خاتواد  م  کم مشااااا  اااام.ویل تو سر

بم هیچ دو  از اخضای خاتوادت ختک بدی کم داری ازدواز 

؟  می  ن

 

 را روی لااااا  هاااااا   شاااااااااااااااکااااال 
گ
ساااااااااااااااوالم ل  زاااااد ت خ و  مرتش

بک آرا  روی ترمان  رکت داد و 
داد.شاتگشاااااااااااااامان  را با رصن

 گ ت: 

 

  آزاد:د ش  برای پدر  یم ت  ت ترسماد  و قضیم رو بز

 گ مم. 

 

 کزجکاواتم ت اه  کرد  و ابروهایم را باال اتداخمم. 

 

 _خ ؟
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 بک  دا خزدید و ت اه  را بم سممم چرخاتد. 

 

سید کم خییل اهمیت بد .   آزاد:بم تصر تمت 

 

غم در ثاتیم ای تما  ق  م را ترا گرتت.ش  را روی شااااتم کج 

  کرد  و 
گ
با تارا    ت اه  کرد .چبدر خجی  بود کم زتدی

دو ت ر تا ای  اتداز  شااااااابیم هم بود.و چبدر خجی  تر بود  ما 

کم دساااات شتوشااات ما دو ت ر را با وجود تما  ای   مبود ها 

 و ش اهت ها ش را  ی دیگر قرار داد  بود. 

 

 آه مم دس   بم بازوی  کشید  و تجوا کرد : 

 

 ت ا .  _اشکایل تدار .تارا ت
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ت اهم کرد و جواب با همان ل  زد کوچک روی ل  ها   

 داد: 

 

 آزاد:تارا ت تو مم.م  قرار  خاتواد  ی خود  رو . از . 

 

ل  زاااااد  و ل   گر  و شر از اکمیزاااااان  بک هوا روی لااااا  

ن  های م  هم ل  زد نشاتدتد.ت س خمیف  کشید  و با گرتی 

اب مان خت   ت اهم از  ورت  ش  را چرخاتد  و بم م ت  مب

 شد . 

.مااااااااا قاااااارار بااااااود خاااااااااتااااااواد  ی خااااااودمااااااااان را بااااااود  ااااااش بااااااااا او 

. اااازنم.خاتواد  ای کم دسااات شتوشااات هموشااام بک ر ماتم 

 از داشما  م روممان کرد  بود.... 

 

 ۴۷۷#پارت_ 
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ی  یک روز باقیماتد  تا روز خبد بم شخت برا و باد ساااااااااااااااتر

شاااااااااااااااااااد.در ای  یاااااک روز تماااااا  خرنااااادهاااااایماااااان را اتجاااااا  داد  

بااااام ارصار آزاد وقااااات ٬ودیمل ااااااس هاااااایماااااان را گرتمااااام ب٬دیمبو 

آرا شااااااااااااااا ا  رزرو کرد  بودیم و با یک خکاس هماهزگ کرد  

بود  بودیم تا روز خبد بم م صن بیاید و برای ث ت خاکرات 

روزی کم قرار بود مزم ترن  روز زتدگیمان باشاااد همراهیمان 

 کزد. 

 

سااااااااااااااایدتد از تصر  خییل از ای    ارها و برتامم اگر تصر مرا میتر

وری بودتد.م  تیازی بم آرا شاااااااااااااااگر رنزی ها بی و  رصن د و غت 

بم جز دو   بم کم بمواتزد ما را تا ابد بم ی دیگر ٬تداشااااااااااااااامم

و اگر تراز قرار ٬شیوتد دهزد بم جواهرات دیگری تیاز تداشاامم

تبود خکاس خبدمان باشاااااااد دلم تمی واسااااااات خکاس دیگری 

 هم در م صن  ضور داشمم باشد. 
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ی م  ترا داشت.برای او  خبید  ی آزاد با خبید اهرا اما ظ

ن  روز خبدمان آتبدر مزم بود کم دل  می واسااااااااااات همم چت 

بک تب  باشااااااااد تا در تزایت سااااااااا  ها ب د خاکرات خوبک از 

روز خبدمان برایمان باق  بماتد.  گ ت شاااااااید االن ذهزمان 

 اما ٬درگت  م ااااااا یل باشااااااد کم  اممان را اتدی ت خ کرد  باشاااااازد

ا  ب د و یا بو ت سا  ب د د  س٬هیچ س از شزج سا  ب د

ختک تاادارد.اگر از خ س هااای خروسااااااااااااااایمااان رصا تصر کزیم 

ن روزی را بم خاکر بیاورنم  ساااا  ها ب د چطور میمواتیم چزی 

 و با ل  زد از روز بزم رسیدتمان یاد کزیم؟

 

 اااااااااااادقاتم در اخماا ق  م میدان ااااااااااامم کم  ف  برای شزن  

ز  مثل او کم مشزور و شر آوا٬یک مرد موتشکردن  تداشمم. 

سااااااا  ها برای شیدا کردن تیمم ی امشااااااد  ا   اااااابوری کرد  

بود  ش داشاااااات کم ب واهد از روز ازدواج  یک خاکر  ی 

خوب . ااااااااااااااازد.با وجود ایز م اگر بم جز م  با هر زن دیگری 

قرار ازدواز گذاشااامم بود  اال در  ا  آماد  ساااازی مبدمات 

مرا اتم اب اما او باز هم ٬باشااااااااااااااا و  بود یک خروش بزرگ و 
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ی  اااان کرد  بود و بم خواسااااامم ا  برای برگذاری یک خبد م صا

ا  گذاشااااااامم بود  .بزابرای   اال توبت م  بود کم بم سااااااااد  ا ت 

ا  بگذار .   خواسمم های او ا ت 

 

ای  بود کم  اال سااااااااخ   موشاااااااد کم در آرا شااااااا ا  زنر دسااااااات 

 یسااار غ یظ تر کم بوشااات  آرا شاااگری کم مدا  ارصار می رد آرا

م بیاید را اتم اب کزم نشاااااااااا اااااااااامم بود  و در ایل کم بم چشاااااااااا

ن باااار ت رار می رد  کااام بااام آرا   غ یظ خالقااام  برای هزارمی 

 بم آیزم ی مباب م ز  زد  بود . 
گ
 ای تدار  با  التش

 

اااااااا بود و ما سااااااااااخت شااااااااا  را با  از  سااااااااااخت شزج و تیم خصا

کم میان آرا شاااااا ا  و رناس هماهزگ کرد  بودیم.و از آتجاب   

  م ی زنادی وجود تداشت تیازی بم تگرابن برای م صن تا

 دیر رسیدن تبود. 
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آرا شااااااااااااگر در ایل کم برای آخرن  بار  ال  ساااااااااااا ید توردار  را 

روی موهاااااایم تی س می رد باااااا ل  زاااااد ت اااااایه بااااام چزر  ی 

 آرا   شد  ا  اتداخت و گ ت: 

 

 _خودموتیم هااا.بااا ایز اام تااا باام  ااا  خروس باام 
گ
ای  ساااااااااااااااااادی

ماشاااهلل خییل خوشاا ل شاادی.بزتم بم ت مم.تک تداشاامم اما 

ن چشااااااام های خاشاااااااش کشااااااات د  شاااااااا  دوماد رو  کزم با همی 

 بردی. 

 

در جوا.  ت س آرا  کشااید  و بم ت ااونر مز  س شااد  ا  

در قاب آیزم چشم دوخمم.تور کوچک  ال  س ید رت م روی 

 شاااااگر ق ااااام   از  اااااورتم اتماد  بود و آرا   چشااااایم کم آرا

  بود چشام هایم را زن اتر از هموشم نشان برایم اتم اب کرد

 میداد. 

یک ل اس ب زد و ساااااد  ی ساااا یدرتگ بم ت  داشاااامم کم روی 

ن ها و ق  اااام ی ساااا زم ا  تور می ورد.در ابمدا ق ااااد  آساااامی 
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داشاااامم کم یک کت و شاااا وار ساااا ید رتگ اتم اب کزم اما در 

هردو ت رمان  تزایت ای  ل اس بود کم بوشااااااااااااااات  از همم بم د 

 د. نش مم بو 

 

زنرل ک از آرا شاااااگر بابت ز ما  تشااااا ری کرد  و آه ااااامم از 

ن  روی  اااااازدیل برخاساااااامم.قد  ج وتر گذاشاااااامم و با برداشاااااای 

ن آرا   بم  ااااا  م ی روشااااا  شاااااد  ا   گوشر ا  از روی مت 

اااااااان بم   در م صا
گ
چشااااااااام دوخمم.شیامک تییل کم میگ ت همش

  . ااااااامم اتمصارمان نشااااااا ااااااامم اتد روی  ااااااا  م ی گوشر تب

 بود. 

 

ی کم ا مماال از شرسااازل آرا شااا ا  بود بم ٬ب دل صم ای  دخت 

داخل سااااااااااااال  دوند و ذوا زد  ختک رساااااااااااااتد کم آزاد رسااااااااااااید  

است و پشت در مزمصر م  است.تمیدان مم ذوق  ب اکر 

دیااادن آزاد اساااااااااااااااااات یاااا رصتاااا برای هر خروس و داماااادی کااام 

 میبیزد ایزطور ذوا زد  موشود. 
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را باال گرتمم و بم  اسااام  از دام  ب زد لبا دسااات هایم ق ااام   

همرا  آرا شاااااااااگری کم دقیبا تمیدان ااااااااامم برای چم دارد مرا تا 

د  در همرایه می زااد بااام سااااااااااااااامااات در خروسک ساااااااااااااااااال  قااد  

 برداشمم. 

 

ق  م تزدتر و م کم تر از هموشااااام در سااااا زم تویدن گرتمم بود 

و دسااات هایم بم دو ت م یخ ت دیل شاااد  بودتد.مبابل در کم 

چشااااام هایم را ٬صم ای با  اااااممید  مجبور شاااااد  برای ل رسااااا

س بیزو   ببزد  و ت س خمیف  ب شم تا م ادا از شدت است 

شاااااااااااو .هزوز هم باور ایز م تا چزد دقیبم ی دیگر قرار بود با 

مردی کاام خاااشاااااااااااااااب  بود  ازدواز کزم برایم م ااا  بود.چاام 

کیساااااااااااا ت ر  را می رد خزابن کم هموشاااااااااااام از ازدواز و ت زد 

 برسد؟بود یک روزی بم ایزجا تراری 
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ق  م کم اتدی آرا  گرتت چشم هایم را آه مم باز کرد  و با 

ج و بردن دسمم دسمگت   را چرخاتد  و در را باز کرد .ت اهم 

روی آزادی کم با کت و شاااااا وار خو  دوخت مشااااااش رتگ  

پشااااااااات بم م  ا  اااااااااماد  بود و ش  را زنر اتداخمم بود ثابت 

ی پاشاااااااازم ی در را کم شاااااااااید تورا رو ماتد. اااااااادای باز شاااااااادن 

پاها   چرخید و ش  را بم ساااااااااممم چرخاتد.چشااااااااام ها   

کم روی م  ثابت ماتدتد آشااااااااکارا  اااااااادای برندن ت  ااااااا  را 

 شاید . 

 

 ۴۷۸#پارت_ 

 

 

ل  هاب  تیمم باز و ت یساااااااااا کم در ٬با چشاااااااااام هاب  گرد شااااااااااد 

سااا زم   س شاااد  بود قد  ج وتر گذاشااات و بم م  تزدیک 

سااااااااااااااامم ایل کم در ا  اااااااااااااااماد و هماتطور کم دتر شااااااااااااااااد.مباب م 

بک آت م     برای ٬دسااااااااامان  داشااااااااات را بم ساااااااااممم میگرتت
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ثاتیم ای ت اه  را از روی چزر  ا  بردارد با ل  زدی زنرل  

 تجوا کرد: 

 

آزاد:یجوری داری میدرخیسااااااااااااااار کم  س می زم االتم کم کور 

 .  .شم.چبدر زن ا شدی دخت 

 

نا  خزدید   ن دساااااااامم ال بک اخمیار بم ت رن  شاااااااات  و با گرتی 

دساااااااامان  ش  را زنر اتداخمم.بم جای م  آرا شااااااااگر قد   از 

وع بم تایید  را های او  ج وتر گذاشااااااات و با آب و تاب شر

 و ت رن  از زن اب  م  و خوب بودن  ار خود  کرد. 

آزاد هم کام ات اار بام م زای شززاان شااااااااااااااااد  پشاااااااااااااااات ت رن  و 

جی   کرد و  تمجید های او بر برد  باشد مودباتم دست در 

ن ن تباادیم او م    تاام چ زاادان  یم را باام خزوان ات ااا  و شااااااااااااااات 

 کرد. 
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آرا شگر ذوا زد  و خوش ا  از او تش ر کرد و پس از آت م 

 شر از خشش کرد
گ
تا در ٬برایمان آرزوی خوش     و یک زتدی

 خروسک سال  بدرقم مان کرد تا رسم ادب را بم جای آورد. 

 

ون زدیم و بم سااامبم ات اا ی دیگر از آرا شااا  ن ا  بت  ت ماشااای 

ن رسااااتد  قد  برداشاااایم.آزاد ج وتر از م  خود  را بم ماشااای 

ن  و در را برایم بااااز کرد.زنرلااا  تشااااااااااااااا ری کرد  و باااا بااااال گرتی 

ن  ن شاااااد .از ساااااوار شااااادتم کم مطمی  دام  ب زد  ساااااوار ماشااااای 

ن را دور زد و خود  هم  شد در را آه مم . ت و ب د ماشی 

 سوار شد. 

 

ن را شو  از آت ا کزاد و بام  رکات دربیاورد روشااااااااااااااا    م مااشااااااااااااااای 

ت اه  را بم ساااااااااااممم چرخاتد و با ل  زد کوچش بم  اااااااااااورتم 

خت   ماااااااااتااااااااد.ت اااااااااه  برایم خجیاااااااا  بود و  س تاااااااااز  ای 

داشااااات. یسااااا کم تمیموان ااااامم تا  برا   اتم اب کزم.مثل 

گوب  امروز ا  اااااااسااااااات تاز  تری بم ٬هموشاااااام ت اهم تمی رد

 بودتد.  درنای چشم ها   اتاتم شد 
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 بروهایم را باال اتداخمم و شرسید : مم ج  ا

 

؟  _چرا ایزجوری ت ا  می  ن

 

د ش  را  یم روی شااااتم  بک آت م ت اه  را از چشاااماتم بگت 

 کج کرد و جواب داد: 

 

 .  آزاد:چون خییل زن اب 

 

بک اراد  ل  زنرنزم را بم دتدان گرتمم و با گوتم هاب  کم شک 

 اهم را ساااازگی ن کشااااید  و تتداشاااامم شت شااااد  بودتد ت س 

 بم روبرو چرخاتد . 

 

 _برنم دیگم.دار  دیر موشم. 
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د و بم   ااااادای آرامم وادار  کرد تا ت اه  را از  اااااورتم بگت 

ن خت   شاااااااود.ات ار کم تاز  بم یاد آورد  باشاااااااد  سااااااااخت ماشااااااای 

ی تا ساااااخت شاااا  باق  تماتد  اساااات آه اااامم شی تکان  ن چت 

ن را روشاااااااااااا داد و ب د بدون ایز م  را دیگری بز   تد ماشاااااااااااای 

 کرد. 

 

سااااااااااااااایاااد چرا هزوز  شیااااماااک جااادیااادی از سااااااااااااااامااات تییل کااام میتر

ااااااان ترساااااااااتد  ایم دوبار  روی  اااااااا  م ی  خودمان را بم م صا

ااااااا برا   توشااااااااامم کم را   گوشر تب  . ااااااااات.کوتا  و م مصا

اتماد  ایم و ب د دوبار   اااااااا  م ی گوشر را خامو  کرد  و 

 ت اهم را بم م ت  روبرونمان دوخمم. 

 

ان رساایدیم.هزوز شزج دقیبم ب د بم  دقیبم ی  دودا د  م صا

ای تا رساااایدن خبربم ها بم ساااااخت شاااا  باق  ماتد  بود.آزاد 

ن شیاد  شاااااااااااااااد تا در را برایم باز  باز هم زودتر از م  از ماشااااااااااااااای 
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دسمم ا م را در دست گرتمم و م ماکاتم ٬کزد.با باز شدن در

ن شیاد  شد .   از ماشی 

 

ن ترسااااااااااااااید   زد و بودتد کم  اااااااااااااادای ب هزوز هردو پایم بم زمی 

ذوا زد  ی تییل تما  خیابان را شر کرد.تورا ش  را باال گرتمم 

 ا  ااااااااااماد  بود و با  ااااااااااداب  
ااااااااان و بم او کم کزار شزجر  ی م صا

ب زااد رسااااااااااااااایاادتمااان را ختک میااداد خت   شاااااااااااااااااد . التاام از ش و 

 ااااااااااااااااداب  کاام را  اتااداخماام بود شی تکااان داد  و ت اااهم را باام 

مزربابن زد و با  جواب ت اهم ل  زد ساااامت آزاد چرخاتد .در 

ن ق ل کردن اتگشااااااااامان  در اتگشااااااااامان م  با قد  هاب  ٬گرتی 

 آرا  بم سمت ورودی م صن هدایمم کرد. 

 

ن و پدر  ٬قد  بم داخل راهروی م صن کم گذاشایم تییل مزی 

باالی پ م ها ا  ااااااماد  بودتد و اتمصارمان را   کشاااااایدتد.تییل 

ن  د  مرا در  تر آماااد و ذوا ز باااا دیااادن م  تورا چزاااد پ ااام پاااایی 

آغو  کشااااااااااااااایاااد و از ایز ااام چبااادر زن اااا شاااااااااااااااااد  بود  ت رن  

ن ش سااااااااااااااازگیزاتم ساااااااااااااااال  و ا وا  شرش کرد و پدر   کرد.مزی 
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درساات ات ار کم ت واهد ا  اااسااات  را نشااان دهد زودتر از 

 همم بم داخل م صن برگشت. 

 

د  و  ااار دساااات آزاد را بک اخمیار م کم تر از ق ل در دساااات ترا

ا را پشااااااااات ش گذاشااااااااامم.قد  بم داخل ا  او باق  پ م هبم همر 

 کم گذاشاااایم ت اهم روی ساااا ر  ی خبد زن اب  
ااان سااااال  م صا

کم گوشااااااااااااااام ای از ساااااااااااااااال  چید  شاااااااااااااااد  بود ثابت ماتد. از 

خکاس مراساااام بم اتضااااما  شاااااهدان ٬خمو و زن خمونم٬رناس

ن اساااااااااااامشااااااااااااان شاااااااااااازاخ   روی  خبدی کم  بیبما جز دان اااااااااااای 

 ال   ضور داشازد. هیچ دامشان تداشمم در س

 

نک  وع بم تتک  از جا برخاسااااازد و شر
گ
با ورود ما بم سااااال  همش

ن کردتد.هماتطور کم از تک ت شااااااان بابت  ضااااااورشااااااان  گ ی 

تشااااااااااااااا ر می ردیم ج وتر رتمیم و روی  ااااااااااااااازاااااادیل هااااااایمااااااان 

 نش ایم. 
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ت اااهم بک اخمیااار برای شیاادا کردن چزر  ی آشااااااااااااااازااای تراز باام 

اان کشاااید  شاااد.با وجود ایز میدان ااامم مم    م اکراا م صا

تو اااااااااااااااات پااا باام ای  مراسااااااااااااااام بگااذارد امااا باااز هم تاام دلم آرزو 

می رد  کم  ا  امروز کزار   ضاااااااااااااور داشااااااااااااات و مرا در مزم 

 ا  همرایه می رد.ایزجا تبودن  ق  م را 
گ
ترن  ل صم ی زتدی

 ا  بم ایز م تراز شو  از 
گ
  ش  ت.برای م ن کم تما  زتدی

 اال تبودن  بو  از د  هرکیسااااا کزار  باشاااااد خادت کرد  بو 

 اتداز  ت خ و دور از باور بود. 

 

 ۴۷۹#پارت_ 

 

بااااا اجاااااز  ی پاااادر خروس خاااااتم و باااااق  بزراااااان جمع ٬_خاااا 

 خط م ی خبد رو جاری کزیم. 

 

شیچیدن  ااااااادای  از رناس در تضاااااااای ب زمان وادار  کرد تا 

اااااااااااااان بردار  و بااااام خود   دسااااااااااااااااااات از ت اااااا  کردن بااااام در م صا
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ن دساااااا روی ق  ااااام ی ساااااا زم ا  بم ا  بیایم.پدر  با گذاشااااای 

ا  بم  از رناس اجاز  داد تا خط م را جاری ٬نشااااااااااااااااتم ی ا ت 

ن و زن خمونم تورا تور قزد سااااااب را باالی ش م  و ٬کزد مزی 

پااادر  قرآبن بااام دسااااااااااااااامماااان داد و تییل باااا ٬آزاد تگااام داشاااااااااااااااازاااد

ن قزدها وع بم قزد سابیدن باالی شمان کرد. ٬برداشی   شر

 

  الر ییم گ ااااات و جمع در ر م ااااااز رنااااااس . ااااااااااااااام هللا ال

.بک اخمیار چشااام هایم را . ااامم و با مشااات سااا وت ترو رتت

کردن دساات های یخ زد  ا  ش  را زنر اتداخمم و بم  اادای 

 از رناس کم  اال در  ا  جاری کردن خط م ها بود گو  

د .   ستر

 

در دلم غوغاااب  باام پااا بود آن ش  تاااشیاادا.تمااا  وجود  غرا 

و  از ای  تصت   را تجرباااام ت رد  م شدر اتاااااااااااااااطرابک بود کااااا

.ق  م جوری خود  را بم در و دیوار سااااااااا زم ا  می وبید بود 

ون شرتاب  کم گوب  می واسااااااااات خود  را از سااااااااا زم ا  بم بت 

 کزد و مبابل پاهایم بی مد. 

 .  3011



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

 

آزاد ات ار کم اتطرابم را ا  اس کرد  باشد آه مم دسا  

مان  پشاااااات تگشاااااارا روی دساااااات یخ زد  ا  قرار داد  و با شا

دساااااااااااااامم را تواز  کرد.چشاااااااااااااام هایم را باز کرد  و ت اهم را بم 

ساااااااااااااااما  چرخاااتااد .بااا ل  زااد دلمر  کززااد  ای ت اااهم کرد و 

ن باز و . ااامم  پ   ها   را بم نشااااتم ی خوب بودن همم چت 

 کرد. 

 

شایدن  دای قد  های ب زدی کم بم داخل م صن کشید  

از ی دیگر را شااااادتد باخ  شااااادتد کم هردو همزمان ت اهمان 

نم و بم سمت در ش بچرخاتیم.   بگت 

 

در ٬ت اهم کم روی تراز کم  اال با کت و ش واری مشش رتگ

آسااااماتم ی در ورودی ا  ااااماد  بود و بم ما چشاااام دوخمم بود 

 ثابت ماتد ت  م بک اخمیار در س زم   س شد. 

 آمد  بود.واق ا آمد  بود.تززایم تگذاشمم بود... 

 .  3012



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

 

روی خود  دیااااد ل  زااااد کوچش زد و م ت ااااا  خت   ی مرا کاااا

قد  ها   را آه ااااااااااامم ج وتر کشاااااااااااید.ش  را بم آرا  برایم 

تکان داد و ب د کزار پدر  و خمونم روی یش از  ااااااااااااااازدیل ها 

 ش  بم خط م هاب  کم در  ا  
ن ن اتداخی  نشااا ااات و با پایی 

د.   جاری شدن بودتد گو  ستر

 

. اال زمدلم می واسااات کم با ب زدترن   اااادای مم   گرنم ک

کم او ایزجا بود دلم قر  تر بود.الاقل  اال دیگر میدان مم 

 کم برای هموشم از دست تداد  بودم . 

 

با سااااااااااااااااکت شااااااااااااااادن تاگزابن  ااااااااااااااادای  از رناس تزمید  کم 

ا مماال خط م ها بم پایان رسااید  اتد.ت س خمیف  کشااید  و 

ن ت اااااااهم از تراز ش  را باااااام ساااااااااااااااماااااات  اااااااز رناااااااس ٬بااااااا گرتی 

 زدی بم م  و آزاد ت ا  کرد و گ ت:   چرخاتد .با ل
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_بااام م ااااری و میمزااات شیوتاااد آساااااااااااااااماااابن خباااد ازدواز دا م و 

مم ش ار خاتم خزان  ن  م ت  ن دوشااااات   و م رمیت بی 
گ
هموشاااااش

 بزاور و آقای آزاد ابمکار اجرا و مز بد میگردد. 

 

م   کوتایه میان  را ها   شاااااااااااااکل گرتت شو  از آت م 

 خطاب بم م  ادامم دهد: 

 

ن  _دوشااااا مم م رممت  ش ار خاتم خزان بزاور آیا بم بزد  ٬م ت 

و ااالاات میاادیااد کاام خبااد تکاااح و زوجیاات و زتاااشاااااااااااااااوب  دا م و 

ن شااااااااما و جزاب آقای آزاد ابمکار بم   رو بی 
گ
انشاااااااااهلل هموشااااااااش

مزرنم و  اااداق  کم تزد خودتون مشااا  اام جاری کزم؟وکیل 

 ه مم؟

 

د  و ش  ااااار  باال    را بک اراد  دساااااات آزاد را م کم در دساااااامم ترا

ن  ن گردن  پایی 
گرتمم.جز تراز کم ش  را تا مرز شااااااااااااااا  ااااااااااااااای 

 اتداخمم بود همم مزمصراتم بم دهان م  چشم دوخمم بودتد. 
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تبط یک "ب م" ی کوچک ٬وقا  رسید  بود.تبط یک  ال 

 الز  بود تا شتوشمم برای هموشم با آزاد یش شود. 

د  اااااااااااااار ش  را بم ٬دساااااااااااااااا  را م کم تر از ق ل در دسااااااااااااااات ترا

د  و با خت   شاااااااادن بم چشاااااااامان شر تور  بک رخاتا  چساااااااام

 آت م ذر  ای تردید در دلم باشد با  داب  رسا گ مم: 

 

 _ب م. 

 

 ااااادای دسااااات زدن ها و  ل کشااااایدن های تییل و زن خمونم 

در ثاتیم ای تضای م صن را شر کرد.آزاد ت یس کم گوب  تما  

و  ن مدت در س زم   س کرد  بود را با خزد  از رنم ها   بت 

و ت اه  را بم سااااااااااااااامت  از رناس چرخاتد.ایا ار  ساااااااااااااااماد تر 

ن او بود.   توبت ب م گ ی 

 

وع بم ت رار کردن سوا  ها   کرد:    از رناس دوبار  شر
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آیا بم بزد  و الت میدید کم خبد ٬_جزاب آقای آزاد ابمکار

ن   رو بی 
گ
تکاح و زوجیت و زتاشاااااااوب  دا م و انشااااااااهلل هموشاااااااش

زرنم و  اااااااااااااااداق  کم تزد بم ماور شاااااااااااااااما و ش ار خاتم خزان بز

 خودتون مش  م جاری کزم؟وکیل ه مم؟

 

ای  بااار توباات م  بود تااا ت  ااااااااااااااام را در سااااااااااااااا زاام   س کزم.و 

ن آزاد از  اااااااااادای م  هم ب زدتر و م کم تر   اااااااااادای ب م گ ی 

 بود. 

 

 آزاد:ب م. 

 

نک  و دوبار   اااااااااادای دساااااااااات زدن ها و  ل کشاااااااااایدن ها و تتک

خاتم را  ن ها بود کم تضای م صن  .. کرد. شر   گ ی 
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 ۴۸۰#پارت_ 

 

 

 از رناس با  اادای ب زد م ار  باشاادی گ ت و ب د دوبار  

یع کردن م رمیت  وع بم خواتدن خط م هاب  کم برای شر
شر

 الز  بودتد کرد. 

 

در دلاام غااوغااااااااا و باا ااواب  باااااااام پااااااااا بااود کاااااااام لاا ااصاااااااام ای آرا  

تمیگرتت.دساااااامم هزوز هم در دساااااات آزاد بود و ق  م م کم 

د.آه اااااااااااامم ش چرخاتد  و  کوبیساااااااااااا زم  تر از هموشاااااااااااام در 

 روی ل  هایم تب  . ااااااات زمابن 
گ
ت اه  کرد .ل  زد بزری

 کم ت ا  خت   ا  را روی چشم هایم شیدا کرد . 

 

د  و  اااااااااار بک اخمیار دساااااااااااا  را م کم تر از ق ل در دسااااااااااات ترا

ت یسااااااا کم تما  مدت در سااااااا زم   س کرد  بود  را م کم از 

ون ترساااااااااااااااماد .او هم در  ا  بم شاااااااااااااااار آر جواب ترنم هایم بت 
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دساااامم وارد کرد و با ل  زد زن اب  کم بم ل  آورد ق   دیواتم 

 ی مرا دیواتم تر کرد. 

 

در آن ل صم خجی  ترن  ا  اااس دتیا شاپای وجود  را شر 

کرد  بود.ا  اااااااااااااااااش کم شو  از ای  هرگز تجربم ا  ت رد  

ن  تززا تبودن...ا  اااش ٬بود .ا  اااش شاابیم بم ت  ش داشاای 

ق  م ترناد   کشااااااید کم باالخر  بم کیساااااا اخماا ار در کم ات 

ت  ش شیدا کرد  بود  کم دیگر هیچ یسااااا تمیموان ااااات از م  

 جدا   کزد. 

 

 ا  آد  بک خاتمابن را داشاااامم کم پس از سااااا  ها پشاااات ش 

ن سااااا    ها و تاهمواری ها شاتجا  بم یک خاتم ی  گذاشااااای 

زنر  ر تو ااااتام  رسااااید  باشااااد.کم بداتد دیگر ب د از ای  قرا

 تک و تززا لم ب
گ
ار ساااااا    ها و دردهای کاقت ترسااااااای زتدی

کم باور کزد باالخر  یک گوشااااااااااام ی ام  از ای  دتیای ٬شاااااااااااود

بزرگ تبط و تبط بم او ت  ش شیدا کرد  اساااااااات و دیگر هرگز 
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قرار تو ااااااات از دساااااااا  بدهد.و آزاد برای م  همان خاتم ی 

 ود. ام  و همان گوشم ی ام  از ای  دتیای بزرگ ب

 

یموان ااااااااااااااامم بگونم کم در آن ل صات تما  ترس هایم را بم مت

د  بود .تاااام...ترس هااااایم هزوز هم  دساااااااااااااااااات تراموشر ساااااااااااااااتر

همراهم بودتد.رازهای سااااااایایه کم در سااااااا زم شززانشاااااااان کرد  

بود  هزوز هم گوشااااااااااام ی اتاا ا  اااااااااااماد  بودتد و برایم ده  

از  کجک می ردتد.اما الاقل دیگر میدان ااااامم کم قرار تبود ب د 

 تززا با ترس هایم مواجم شو .    تک و ای

 

همیز م دیگر میدان ااااااامم آزاد هرگز قرار تبود دسااااااات هایم را 

اااااااااااااا  بود.تیماام ی  رهااا کزااد برایم  اااقن بود.چون او دیگر همرا

دیگر وجود .مردی کاام قرار بود تااا آخرن  ل صاام از خمرمااان 

نک ی دیگر  کزار ی دیگر بماتیم و در خوشر ها و غم ها شر

ی برایم مزم تبود.  جز ای .و بم باشیم ن  دیگر هیا چت 
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خط م خواتدن های  از رناس کم تما  شاااااااد هردو بم تاچار 

ت ااا  از ی اادیگر گرتمیم و  واسااااااااااااااامااان را باام تییل کاام  اااال بااا 

 ج  م ی   بم ها کزارمان ا  ماد  بود دادیم. 

 

ن ج  م از دسااااااااات او   بم ی ٬آزاد دسااااااااات دراز کرد و با گرتی 

ساااااااااااات م  باشاااااااااااا زد را از ج  م د بم درار بو کوچک تری کم ق

ون آورد و ب د بم آرا  دسااااااااات چپم را در دساااااااااا  گرتت  بت 

ی ا   شو  از آت م   بم را آه ااااااااااااااامم بم اتگشاااااااااااااااات اتگشااااااااااااااات 

 ب زدازد. 

باام ت  یاات از او   باام ی بزرگ تر را از ج  اام در آورد  و بااا 

ن دسا     بم را بم اتگشا  اتداخمم. ٬گرتی 

 

ن ر  باشاااااااااا اااااااااادای دساااااااااات زدن ها و م ا ها بار دیگری  د گ ی 

ااان خاتم را شر کرد و کویل ت شااااید کم همم برای  تضااااای م صا

ن ج و آماااااادتااااااد.تییل شو  تر از هماااااام خود  را  نااااااک گ ی  تتک

بزمان رسااااااااااتد و مزرباتاتم مرا در آغو  کشاااااااااید و بوساااااااااید.با 
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د کرد  ن آزاد هم  ااامیماتم دسااات داد و ب د از آت م بم او گوشر

رتت و اجاز   خب  تر باشد  باید زن  پس   ابک مراق  م 

ن ج و بیایزد.  نک گ ی   داد تا ببیم برای تتک

 

ن خاااااتم٬باااام ترتواااا  خمو و زن خمونم مزماااااتااااابن کاااام باااام ٬مزی 

خاتم  ضااااااااور شیدا کرد  بودتد ج و  ااااااان خزوان شاااااااااهد در م صا

ن بم هردونمان نک گ ی  هر یک هدیم ای  ٬آمدتد و تاااااام  تتک

 تد. بم دسممان دادتد و برایمان آرزوی خوش     کرد

 

ن ج و آمد.در ایل دپ نک گ ی  ر  آخرن  کیساا بود کم برای تتک

کم  امال مشاا   بود چبدر در تال  اساات تا ا  اااسااات  

را شززان تگم دارد مباب مان ا  ماد و هدیم ای کم همرا  خود 

آورد  بود را بم دسااااااااااااااامم داد.برای ل صم ای کوتا  ت اه  را 

بم خطاب  میان م  و آزاد چرخاتد و سااااااپس با  اااااادای آرا 

 د گ ت: آزا
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 هر 
گ
ن مرد زتااادی _م  تمون ااااااااااااااامم بااام خزوان یااام پااادر کااام اولی 

 خوب برای دخت   تراهم کزم.هموشااااااااااااااااااام 
گ
ناااام یاااام زتاااادی دخت 

باخ  تارا    و ششاااا  اااامگو  بود  و تمون اااامم وظی م ی 

پدرنم رو درسااااااات اتجا  بد .اما از امروز بم ب د دخت   دیگم 

شااااااااااااااااام کاام همودسااااااااااااااااات تو اماااتماام.ازت می وا  باام جااای م ن  

مراق   باشر ٬ت بم دل  گذاشمم  واست بز  باشم ر 

 کم هموشاااااام الیب  بود  رو برا  . ااااااازی. اری 
گ
و اون زتدی

ک  اوتبدر خوشا  ت و خوشا ا  باشاام کم تما  سااا  هاب  

 کرد رو ترامو  کزم.هموتطور کم یم 
گ
کم با غم و غ م زتدی

ن روبرو  وا  ااادی و گ    کم دوسااا   روزی م کم و مطمی 

ی باااااهااااا  ازدواز ک ن ب ااااد از ایزم هموتباااادر می وا داری و 

م کم پشاااااااااااااااا  بااااا  و هیچوقااات تززااااا  تااااذار.اجااااز  تااااد  

 کم م  
گ
ا  ااااااااااااااااس تززاب  کزم و هموشااااااااااااااام کزار  با .زتدی

 تمون مم برا  . از  رو تو . از.باشم؟

 

اگر میگ مم کاام از شاااااااااااااااایاادن  را هااا   ب و را  ا ونم را 

   را ها را از یدن ایصار شات  مم بود دروغ گ مم بود .اتم
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ی  زبااااااااان پاااااااادر  تااااااااداشاااااااااااااااااماام.او هاام اتاا ااااااااار وتااااااااااااااااا اایاااااااات باازاات 

تداشاااات. اااادا   آشااااکارا از ب و   لرزند و با هر  ال  کم 

بم زبان   آورد   بم ی اشاااک در چشااامان روشاااا  شررتگ 

 تر ج و  می رد. 

 

 ۴۸۱#پارت_ 

 

 

برای آت م مجبور ت اشااااااااام بم چشااااااااامان  ت ا  کزم ش  را زنر 

دور اتگشاااااااااااااامم   درخشااااااااااااااید   بم ای کم  اال اتداخمم و بم  

 چشم دوخمم. 

 

آزاد در جواب  را های پدر  ت س خمیف  کشااااااااااااااید و برای 

ل صاام ای سااااااااااااااا وت کرد شو  از آت اام آه ااااااااااااااامام ش  را بام 

 نشاتم ی تایید تکان دهد و با  دای آرا  بگوند: 
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تون می زم  آزاد:تما  تالشاااااام رو برای خوشاااااا  ت کردن دخت 

 بزاور.  آقای

 

 خیال  را ت شااااااااد  باشااااااااد ل  زدی زد و قد    گوب  و پدر 

ج وتر گذاشاااااات.مرداتم با آزاد دساااااات داد و پس از آت م او را 

برای ل صم ای کوتا  در آغو  کشاااااااااااید چرخید و مبابل م  

 ا  ماد. 

 

ن گردتم زنر اتداخمم  م  اما هزوز هم ش  را تا مرز شاااااااااا  اااااااااای 

پدر  س شااااااااااد زمابن کم .ت س بم ی  ار  در ساااااااااا زم ا    بود 

ها   را روی شااااتم هایم گذاشااات و بک آت م  آه ااامم دسااات

تر ااااااااااااا   برای خب  کشااااااااااااایدن بم م  بدهد ل  ها   را بم 

 شوشابن ا  چ  اتد و آرا  و کوتا  مرا بوسید. 

 

خشکم زد  بود.جوری شوکم شد  بود  کم     قدرت پ   

 زدن تداشااااااااااااااامم.با ت ایه مات و مبزوت بم او کم  اال از م 
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ت اهم می رد چشاااااااااام دوخمم و ود و با ل  زد تا اااااااااا م گرتمم ب

ل  هایم را بک هدا باز و . ااااامم کرد .اما  اااااداب  از  زجر  

 ا  رها نشد. 

 

با همان ل  زدی کم روی ل  ها   بود آه اااااااامم دساااااااا   بم 

 بازونم کشید و زنرل  تجوا کرد: 

 

 _خوش  ت .یسر دخت  . 

 

م  بماتد با و ب د بک آت م مزمصر شااااااااااایدن جوابک از ساااااااااامت 

ن و تییل رتت و مرا با تاباوری    هاب  ب زد بمقد سااااااااااااااامت مزی 

 کم تما  وجود  را ترا گرتمم بود تززا گذاشت. 

 

با شاااااااااایدن  ااااااااادای  از رناس کم از م  و آزاد می واسااااااااات 

ااان برونم شاتجا  بم  برای امضاااااها بم ساااامت دیگری از م صا

  خود  آمد .ت س خمیف  کشید  و در ایل کم تال  می رد
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آرا  کزم دست آزاد را گرتمم و  ق   تاآرامم را ذه  آش مم و 

 هردو بم سمت  از رناس قد  برداشایم. 

 

با تما  شااااااادن امضااااااااهاب  کم ات ار ق ااااااادی برای ٬دقایف  ب د

تما  شاااااااااادن تداشااااااااااازد  از رناس اخال  کرد کم تما  مرا ل 

یط شااااااااااااااااااد  اتااااد و دیگر رسااااااااااااااامااااا زن و شاااااااااااااااوهر م  اااااااااااااااوب 

نک گ  موشاااااونم.باری دیگر همم ن ج و آمدتد و برای تتک م   ی 

نک و تشاااااااا ر ها ت اهم را برای شیدا کردن چزر   خ اااااااامم از تتک

اااااااااااااان  ی آشااااااااااااااازاااب  کاام ام  کرد  بود  در چزااارساااااااااااااااوی م صا

 چرخاتد . 

 

چشااااام هایم در تزایت روی تراز کم تک و تززا در گوشااااام ای 

اااااااااااااان ا  اااااااااااااااماااد  بود و ش  را زنر اتااداخمام بود ثااابات  از م صا

ن و  ساااااااااااااااید کم ق   تاامید بم تصر  ماتد.آتبدر غمگی  م برای مت 

ل صم ای از دیدن  بم درد آمد.میدان اااااااااااامم کم  ضااااااااااااور در 

ای  مراساام چبدر برا   سااا ت و گران تما  شاااد  اساات.اما 
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با وجود ای  سااا    باز هم خود  را بم ایزجا رسااااتد  بود تا 

ن روزی همرایه کزد.   مرا در چزی 

 

 آزاد:برو شوش . 

 

دار  کرد تا ت اهم وار آزاد در گوشم واشیچیدن  دای زمزمم 

ا از تراز بگت   و مم ج  بم سمت او ش بچرخاتم.با ل  زد ر 

 کوچش ت اهم کرد و ت رار کرد: 

 

 آزاد:برو باها   را بزن. 

 

ل  زااد کوچش کاام باام تاااگزااان روی لاا  هااایم تب  . ااااااااااااااااات 

خارز از اراد  و اخمیار  بود.دورمان آتبدر شا وغ بود کم ت ر 

کم   ما او آزاد بود.مردی واسااااااااااااااا  بم م  باشااااااااااااااااد.ا تمی رد 

ای   واسااااااا  بم م  اسااااااات.و م   ثابت کرد  بود در هر شر

 چبدر خوش  ت بود  کم با ای  مرد ازدواز کرد  بود . 
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آه مم شی بم نشااتم ی تایید  رت  تکان داد  و ساپس با 

رها کردن دسااااااااا  با قد  هاب  آرا  از جمع تا اااااااا م گرتمم و 

ش  را زنر اتاداخمام تمم.هزوز هم  ماااکاان باام ساااااااااااااااماات تراز ر 

 زنر پاها   چشم دوخمم بود.با قد  هاب  آرا  
ن بود و بم زمی 

ج وتر رتمم و مباب   ا  ااااااااااااااماد .آتبدر غرا در اتکار  بود 

 کم مموجم  ضور  نشد.ل  زد کوچش زد  و گ مم: 

 

 _ت ر تمی رد  بیای پرخمو. 

 

توس ممالکم شاااایدن  ااادایم باخ  شاااد تا بک م طیل از اقیا

د و بااا باااال اتکااار  تاا ن ش  ت اااه  را باام ا ااااااااااااااا اام بگت   گرتی 

چشمان م  بدوزد.ل صم ای کو  کشید تا ل  زد کوچک و 

د.ش  را  یم خب   ی روی ل  ها   شاااااااااااااکل بگت  ن غم اتگت 

 تر برد و با ت یم زدن بم دیوار پشت ش  جواب داد: 
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ت  خمو.    اگم م اااااات 
با تراز:م  رتیش تیمم را  تو اااااامم دخت 

وخ  کردی ت واساااااااامم وسااااااااط رایه ک م  یش تبود باز  م شر

 تززات بذار . 

 

 قد  ج وتر گذاشمم و با کج کردن ش  روی شاتم ا  گ مم: 

 

ن روزی  _ممزون کاام رتیش تیماام را  تبودی.ممزون کاام تو چزی 

.اگم امروز تمیومدی ق  م آرو  تمیگرتت.   تززا  تذاش  

 

ن ش  ن اتداخی    تال  کرد تا اشااااااک بک  اااااادا خزدید و با پایی 

  بم زد  بودتد را از ت ا  م  شززان اب  کم در چشم ها   ه

کزد.برای ل صم ای کوتا  سااااااااا وت کرد و ب د با  اااااااااداب  کم 

تما  تالشاا  را برای ت رزندن  بم  ار گرتمم بود زنرل  تجوا 

 کرد: 

 

 تراز:خوش  ت شو خزان.باشم؟
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دا کزم شو  از آت م تر اااااااااااا   برای تجونم و ت  یل  رت  شی

 اال دیگر آشاااکارا می رزند گرتت و با  اااداب  کم ش  را باال  

 ادامم داد: 

 

تراز:اوتبدر خوشااااااااااا  ت شاااااااااااو کم هیچوقت بابت ایز م چرا 

تمون ااااااااااااامم ج وت رو بگت   خود  رو شزن  ت زم.بزم قو  

.باشم؟  بد  کم خوش  ت مویسر

 

 اادای لرزان  و اشااش کم در چشاامان    بم زد  بود ق  م 

بم واب  را ها    ال  می رد.تموان ااااااااااااااامم در جرا مچالم 

زباااان بیااااور .تززااا باااا ل  زاادی غمزد  لااا  زنرنزم را بااام دتاادان 

ن  گرتمم و آه ااامم ش  را بم نشااااتم ی قویل تاگ مم باال و پایی 

 برد . 

 

 ۴۸۲#پارت_ 
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دل  هزوز آرا  تگرتمااام بود.    قو  خاااامو  و تااااگ ماام ی 

خصیم غیم کم در ق    م  هم تموان مم بود اتدی از  جم 

د  م کزد.اما با م ن ای  وجود هزوز هم تما  تالشااااااااااااااا  را  وز مت 

بم  ار گرتمم بود تا خود  را مبابل م  م کم نشااااااان دهد.و 

ب کم تمی واست ٬ای  تصاهر بم م کم بودن از غرور  تبود

نک سازد.   مرا هم در دتیای غم و اتدو  خود  شر

 

م هردو تزمیدیم زمابن ک٬زمابن کم سااااااااااااااا وتمان کوالبن شاااااااااااااااد

ن باق  تمدیگر   اتد  اساات ت س خمیف  کشااید رقن برای گ ی 

و ش  را زنر اتداخت.ل صم ای کوتا  د  د  کرد و سااااااااپس 

 با  دای آرا  زنرل  تجوا کرد: 

 

خمو. ار م  ایزجا دیگم تمو   تراز:خوشااااااااااااااا  ت .یسااااااااااااااار دخت 

 شد . 
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با ٬و ب د بک آت م مزمصر شااااااااااایدن جوابک از ساااااااااامت م  بماتد

  شااااااااااادن بم  اااااااااااورت م  چشااااااااااام هاب  کم بم جای خت  همان 

ن   زنر پااها   را اتم اب کرد  بودتد از کزاار  رد شااااااااااااااااد و زمی 

 قد  ها   را سمت در کشید. 

 

رتاات...رتات و م  ای  بااار دیگر برای تگاام داشاااااااااااااااما  تالشر 

ت رد .تززا هماتجا ا  اااااااااااااااماد  و در ایل کم دور شاااااااااااااااادن  را 

ا  م جز  ی تمااااشااااااااااااااااااا می رد  در دلم آرزو کرد  کااام ای  ااا

 تراز 
گ
سااد تا ق  ک کم م  تاخواساامم هرچم زودتر از را  بر  زتدی

ش  مم بودم  را دوبار  بزد بزتد و او را بم خوش  ت ترن  

 مرد دتیا ت دیل کزد. 

 

ن  با شااااااااااااایدن  اااااااااااادای آزاد کم از م  می واساااااااااااات برای گرتی 

خ س ها بم او م  ش شااااااااو  آیه کشااااااااید  و ت اهم را از دری 
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م و ساااااااپس با قد  ار  تا  اااااااماد  بود گرتمکم دیگر ترازی کز

 را  بم سمت آزاد رتمم. هاب  آ

 

ن خ س های دو ت ر  و دسااااااااااااااامم جمیع  دقایش ب دی بم گرتی 

ساااید ق اااادی برای تما  شاااادن داشااامم باشااازد  کم بم تصر تمت 

گذشاااااااااااات.با وجود آت م از خکاس خواساااااااااااامم بود  تا ش و تم 

ن چزد خ س شنااااع هم بیاورد اما ا و مدا  بم  ار  را با گرتی 

ن خ س ه ی ارصار میورز گرتی   ند. ای بوشت 

ن بود   ا  در  ااا  اوز گرتی 
گ
در تزااایاات زمااابن کاام دیگر  التش

آزاد از خکاس خواسااااااااااااااات تا  ار  را تما  کزد و بابت ز م   

 کم کشید  بود از او تش ر کرد. 

 

 ارمان در م صان دیگر بم پایان رسااید  بود.خبد اتجا  شاد  

از خبدی  شاااااد  بودتد.مزمابن ب د  بود و خ س ها هم گرتمم

تبود.بزاااابرای  دیگر دلییل برای مااااتااادن وجود  هم کااام در  اااار 

 تداشت. 
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ن و ٬تییل٬از پدر ٬ای  بود کم پس از تشاااااااا ر از  از رناس مزی 

باق  مزماتابن کم در مراسااااااااااااااام خبد  ضاااااااااااااااور شیدا کرد  بودتد 

ن آماد  شدیم.   بابت ز ماتشان تش ر کردیم و برای رتی 

 

 بر ق د تداشایم هیا مزمابن  ت و تاامید از ایز م تییل تارا

وع بم غر زدن کرد:   پا کزیم ابروها   را در هم کشید و شر

 

ی  اان . اال ما گ میم خبد م صا تییل:ایزجوری کم تموشااام آبجک

ساااااااااد  ویل تموشاااااااام کم ایزبدر بک ش و  اااااااادا تموم  کرد.یم 

ی.  ن  جش ن چت 
 مزموبن

 

بود  آیه  خ ااااااااااااااامم از روز کوالبن کم پشااااااااااااااات ش گذاشااااااااااااااامم

ن پکشااااااید  و ت ا شاااااات ش  ا  ااااااماد  ه  کرد .پدر  و مزی 

بودتد و از چزر  ها شاااان مشااا   بود کم آن ها هم با تییل 

هم تصر بودتد.برای آت م آب پا  را روی دسااااااااااااشاااااااااااان برنز  

 گ مم: 
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_م  همیزجوری را اااااات تر  تییل.جشااااااااااااااا  و ش و  اااااااااااااااااااادا 

 تااماایاا ااوا .االتاام تاابااط ماایاا ااوا  بااااااااا آزاد باار  خااوتاااااااام و یااکاام

 . ن ا ت کزم.همی 
 است 

 

تارا    ل  ها   را آونزان کرد و ت اه  را بم سمت آزاد  ا ب

چرخاااتااد تااا ب کاام بمواتااد باام جااای م  او را را ن کزااد.آزاد در 

بااااااازوی  را ٬جواب ت اااااااه  ل  زاااااادی زد و شی تکااااااان داد

آه ااااامم دور شااااااتم های م  اتداخت و با همان ل   مزربان 

 ا  گ ت: 
گ
 هموشش

 

ما قو  مید  ظرا آزاد:امروز خزان خ ااامم سااات تییل جان.ا

ان جشااا ن کم تگرتمیم یم مزموبن شاااا  چزد روز آیزد  بم ج تک

 بزرگ ترتو  بدیم.چطور ؟
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بک م طیل ش چرخاتد  و با چشاااااااااام هاب  گرد شااااااااااد  ت اه  

کرد .زنرل  خزادیاد و همااتطور کام   بام ی باازوی  را دور 

و . اااااامم کردن پ   ها    شاااااااتم هایم م کم تر می رد با باز 

 تا م ال    ت زم. از م  خواست 

 

تییل ذوا زد  از  را آزاد دست ها   را بم ی دیگر کوبید 

و با  اااااادای ب زد خزدید شو  از آت م اتگشاااااات اشااااااار  ا  را 

د و با ل   تزدید واری بگوند:   سمت آزاد بگت 

 

 تییل:قو  دادی ها آقای داماد.تمیموبن بزبن زنر . 

 

بودن واب دساااااااات دیگر  را بم نشاااااااااتم ی ت اااااااا یم آزاد در ج

د شی بم نشاااااااااااااتم ی تایید باال گرتت و هماتطور کم می زدی

 تکان داد. 

 

تم.تگران ت ا .  ن  آزاد:م  هیچوقت زنر قوال  تمت 
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و ب د ت اه  را بم سااااااااااااااامت م  چرخاتد و با همان ل  زدی 

 کم بر ل  داشت ادامم داد: 

 

م خ ااااامم رو بتک  خوتم تا آزاد:االتم باید هرچم زودتر ای  خات

ا ت کزم  .چون بم تصر میاد دار  خ  ابن موشم. است 

 

ی را باااام خاااااکر آورد  باااااشااااااااااااااااااد از مااااا  ن تییل ات ااااار کاااام تاااااز  چت 

خواسااااااات تا ل صم ای  اااااااتک کزیم و ساااااااپس قد  ها   را بم 

خاتم کشااااااااید. مت  از یک دقیبم ی  ااااااان ساااااااامت دیگری از م صا

 کم در دساااااااات داشاااااااات بم ساااااااام
گ
ممان ب د با کی  ساااااااا ید رتش

ساااااااااااااااماات آزاد میگرتت برگشاااااااااااااااات و هماااتطور کام کی  را بام 

 گ ت: 

 

 تییل:ایزم از هدیم هاتون.تزدیک بود یادتون بر . 
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آزاد بااا تشااااااااااااااا ری زنرلاا  دسااااااااااااااااات ج و برد و کی  را از تییل 

ت ونااال گرتااات.برای آخرن  باااار از مزماااتاااابن کااام در مراسااااااااااااااام 

 ضاااااااور شیدا کرد  بودتد تشااااااا ر کرد و ب د دسااااااات مرا م کم 

ااااااااان بمدر دساااااااااا را   ت گرتت و هردو بم ساااااااااامت خروسک م صا

 اتمادیم. 

 

 ۴۸۳#پارت_ 

 

 

ن و تییل  ون بزتیم پدر  و مزی  اااااااااااان بت  تا زمابن کم  امال از م صا

قاد  هاایماان را همرایه کردتد.آزاد ج وتر از م  بم سااااااااااااااامت 

ن قد  برداشاااااات و با باز کردن در ج و اتمصار کشااااااید تا  ماشاااااای 

ن شااو .برای آخرن  بار  ای با سااوار ماشاای  خدا ات ن م مصا

ت اااام تییل را برای ل صاااام ای کوتاااا  در پاااادر  کرد  و پس از آ

ن رتمم و سوار شد .   آغو   کشید  بم سمت ماشی 
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ن را دور بزتد و خود   ل صم ای کو  کشااااااااااید تا آزاد ماشاااااااااای 

ن را روشااااا  می رد دسااااا     کم ماشاااااای 
هم سااااااوار شااااااود.همزمابن

ن   برای تییل تکان داد و سااپس ت س خمیف  کشااید و با  گذاشاای 

ن را بم  رک٬دسا  روی ترمان  ت در آورد. ماشی 

 

ااااان دور شاااااادیم ت یساااااا کم تما  مدت در رنم  اتدی کم از م صا

ون ترسااااااماد  و  هایم   س کرد  بود  را با  اااااادا از ساااااا زم بت 

ن چ اااااااااااااا اتد .با ل  زدی کوچک  ش  را بم  اااااااااااااازدیل ماشاااااااااااااای 

 ت اهم کرد و شرسید: 

 

 آزاد:خ مم شدی؟

 

  و با باالتر آوردن دساااااااااااات چپم در جوا.  ل  زد م وی زد

 . م   بم ای کم دور اتگشمم میدرخشید دوخممت اهم را ب

 

 _بم خ مگو    ارزند. 
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ی ا  ت ا   درسااات مثل م  بم   بم ی دور اتگشااات اتگشااات 

کرد و آه مم شی تکان داد.ش  را بم سما  چرخاتد  و با 

 خت   شدن بم تیمرخ  گ مم: 

 

 ازدواز کردیم. _مثل ایز م واق ا 

 

ماااان دوخمااام بود همااااتطور کااام ت ااااه  را بااام م ااااااااااااااات  روبرون

ن ابروها   جواب داد: ل  زد کجک زد و با با  ال اتداخی 

 

 آزاد:آر ...واق ا ازدواز کردیم.و میدوبن م زو  چیم؟

 

سااااااااااااااام کزجکاواتم ت اه  کرد .و او گوب   بک آت م ساااااااااااااااوایل بتر

تداشاااااااامم  برای ادامم ی  رت  تیازی بم شااااااااایدن سااااااااوا  م 
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چرخاتد و باشاااااد  اااااورت  را برای ل صم ای کوتا  بم ساااااممم 

 با خزد  ای دتدان تما ادامم داد: 

 

آزاد:م زو  ایزاااام کاااام دیگاااام هیچوقاااات تمیموبن از م  جاااادا 

 .  شر

 

تاتم چزر  در هم کشید  و گ مم:   م ت 

 

_هیچوقت هم ق ااااااااد تدار  ازت جدا شاااااااام.اگم می واساااااااامم 

  رد . جدا شم کم ا ال باهات ازدواز تمی

 

ی بگوند برای ل صاب  کوالبن تر ب ن م چشاااااااااااااااماتم بک آت م چت 

ت اه  را دوبار  بم خت   شاااااد و ب د با کشااااایدن ت س خمیف  

 سمت م ت  مباب مان چرخاتد و گ ت: 
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 آزاد:خوبم.خیالم را ت شد. 

 

بااا وجود ایز اام رتمااار  اتاادی باام تصر  خجیاا  آمااد  بود امااا 

سااااااام و از سااااااا وب  کم ب زمان ترجیح داد  کم دیگر ساااااااوایل  تتر

ا ت شااااااااااااکل گرتمم بود تزایت اساااااااااااام اد  را  بتک  و  یم اساااااااااااات 

لم داد  و با  کزم.ای  بود کم را ت تر از ق ل روی  ااااااااااااااازدیل

ن  بم آساااااااااامابن کم ٬چرخاتدن ش  بم ساااااااااامت شزجر  ی ماشاااااااااای 

  اال آرا  آرا  در  ا  تارنک شدن بود چشم دوخمم. 

 

ن مزوا  گذاشااات  بک چزد دقیبم ای بم همی 
. ااادای موسااایف 

ن را شر کرد  ب ود چشاااام  ال  آرام  ب یساااار کم تضااااای ماشاااای 

د دوبااااا ر  هااااایم را گر  خواب کرد  بود.برای آت اااام خوابم تتک

روی  ااااااااااااااازدیل جا بم جا شاااااااااااااااد  و ایا ار ت اهم را بم م ااااااااااااااات  

 روبرونمان دوخمم. 
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ی کم در  چزد ل صم ای کو  کشااااااااید تا مموجم شااااااااو  م اااااااات 

ی خودمان تو ت.با تردید چزر  شو  گرتمم ایم م ت  خاتم 

 در هم کشید  و شرسید : 

 

نم؟م ت  خوتم کم از ای  کرا تو ت. ارنم کج_آزاد د  ا مت 

 

سااااااااااوالم باخ  چرخیدن ت اه  بم سااااااااااممم نشااااااااااد.اتگشاااااااااات 

بک آرا  روی ترمان  رکت داد و گ ت: 
 ها   را با رصن

 

 آزاد:سورپرایز . 

 

جوا.  ابروهااااااااایم را بو  از شو  باااااااام ی اااااااادیگر تزدیااااااااک 

ن و مردد ت اه  کرد  و شرسید :   کرد.تامطمی 

 

 _چم سورپرایزی؟
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اتجاااا  ت ااااه  را بااام  اااااااااااااااورتم داد و باااا ل  زااادی کوچاااک ش 

 گ ت: 

 

سیم. بور با .   آزاد:یم چزد دقیبم دیگم مت 

 

گیج و شدرام ت ااااه  کرد  و شی تکاااان داد .مزصور  از 

تمیم؟ای  م ااات  تاآشااازاب   ساااورپرایز چم بود؟کجا داشاااایم مت 

 در شو  گرتمم بودیم قرار بود بم کجا خمم شود؟ کم

 

ان ذهزم آیه کشاااااید  و دوبار  بم   های بک پای التم از ساااااوا

روبرو چشاااااااااام دوخمم.آساااااااااامان  اال دیگر  امال تارنک شااااااااااد  

مان چزد دقیبم ی دیگری کو  کشاااااید.شاتجا  با  بود.م اااات 

ن آه اااامم آه اااامم  ورودمان بم خیابان جدیدی شخت ماشاااای 

  مت  شاااااااااد و د
گ
ر تزایت مبابل ورودی خاتم ی لوکس و بزری

 مموق  شد. 

 .  3044



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

 

ن بوا ما با  دای مرد میان ایل تورا دوان دوان ج و آمد ٬شی 

ن باز کرد و برای آزاد دسااا   تکان  و درواز  را برای ورود ماشااای 

داد.آزاد هم در جوا.  آه ااااااااااااااامم دساااااااااااااااا  را باال برد و ب د 

ن را بم داخل  یاط بزرگ خاتم هدایت    کرد. ماشی 

 

هاز و واز ماتد  بود .هیا دری از ات اقاب  کم در  ا  رت 

دن بودتااد تااداشااااااااااااااامم.ایزجااا کجااا بود؟ای  خاااتاام ی بزرگ و دا

  ش باام چاام کیسااااااااااااااا بود؟ا اااااااااااااااال مااا ایزجاا چکاار باااشااااااااااااااا و  مم

 داشایم؟

 

ن را خامو  کرد   شدراماتم ت اهم را بم آزاد کم  اال ماشاااااااااااااای 

با  ااااااااااااااادای آرا   بود و آماد  ی شیاد  شااااااااااااااادن بود دوخمم و 

 شرسید : 

 

 جا؟_ایزجا کجاست آزاد؟ما برای سر اومدیم ایز
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با ل  زدی ت اهم کرد و هماتطور کم  مربزد ایم ن ا  را باز 

 می رد جواب داد: 

 

 آزاد:خوتم ی جدیدمون. 

 

ن شیاد  شاااد  و ب د بک آت م توتااایح اتااااتم ای بدهد از ماشااای 

شاااااااااااااات.مات و و مرا با دتیای سااااااااااااااوا  های بک جوابم تززا گذا

مبزوت ش چرخااااتاااد  و بااام ساااااااااااااااااااخمماااان بزرگ و زن ااااب  کااام 

ن قد خ م کرد  بود چشااااااااام دوخمم.هزوز درگت  اتکار  مباب ما

ن  باز شااد و ت اهم دوبار  روی آزاد کم  اال بود  کم در ماشاای 

کزار در ا  ااااااااااماد  بود و دسااااااااااا  را بم سااااااااااممم دراز کرد  بود 

 ثابت ماتد. 

 

؟  آزاد:شیاد  تمویسر
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 ۴۸۴#پارت_ 

 

 

با  اااااااادای آرا  شرسااااااااید و زمابن کم شدرایم و گیجک مرا دید 

ن دسمم شو  قد  شد. خود    برای گرتی 

 

 آزاد:شیاد  شو خونز .وقت برای تماشا کردن زناد . 

 

ن شیاد  شااااااااااااو  گ ت و در  هماتطور کم  مکم می رد از ماشاااااااااااای 

ن را  ن رسااااااااااااااایدتد در ماشااااااااااااااای   کم هردو پایم بم زمی 
تزایت زمابن

ن دسااااااااممدوبار  . اااااااات و ب مرا بم ساااااااامت ورودی خاتم ٬ا گرتی 

 هدایت کرد. 

 

ن بااااااز کرد  بود  ااااااال ورودی را برایماااااا مردی کااااام درواز  ی

دوبار  شگر  . ااااااااااااما  بود.در ایل کم قد  هایم را هم ا  با 
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قد  های آزاد بم ساااااااااامت ج و می شااااااااااید  ت اهم بک وق م بم 

دور و اکراا  یاط کشااااااید  موشااااااد.با وجود ایز م هوا  امال 

رنک شاااااااااد  بود اما چراغ های بک شاااااااااماری کم در گوشااااااااام و تا

ودتااد اجاااز  میاادادتااد تااا هماام جااا را باام کزااار  یاااط روشااااااااااااااا  ب

ار بود خااااتااام ی جااادیااد مااا وتاااااااااااااااوح ببیزم.ای  خااااتااام واق ااا قر 

 باشد؟

 

شایدن  دای چرخیدن   ید در ق ل در اجاز  تداد تا بوشت  

داز .آه ااااااااااامم ش چرخ اتد  از آن بم کزکا  دور و اکراتم بتر

 و بم دری کم  اال  امال باز شد  بود چشم دوخمم. 

 

کزاری ا  ااااااااماد و مزمصر ماتد تا شو  کردن دساااااااامم    آزاد با رها 

از او قااد  باام داخاال خاااتاام بگااذار .زمااابن کاام تردیااد و ت   م را 

 دید ل  زدی زد و گ ت: 
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ش.خوتم ی خودتم.قرار  از ای  بم ب د  آزاد:الز  تو اااااااااااات بت 

 کزیم. با همدیگم 
گ
 ایزجا زتدی

 

ن قد  آرا  بم ساامت ج و  ٬ت س خمیف  کشااید  و با گذاشاای 

اتجااا  وارد خاااتاام شاااااااااااااااااد .در همااان وه اام ی او  از دیاادن ش 

 و زن اب  خاتم ماتم برد.بک هدا دور خود  چرخید  و بزر 
گ
ی

ن ش  باام را  پ اام ای کاام  میااان دو ک باام ی خاااتاام  بااا باااال گرتی 

ای  خاتم برای ما دو ت ر تا ااااااا م اتداخمم بود چشااااااام دوخمم. 

 زناد از  د بزرگ بود. 

 

 کزیم؟_ما واق ا قرار  ایزجا زت
گ
 دی

 

 اادایم آرا  تر از آتچم کم اتمصار  را داشاامم مرز  زجر  ا  

را پشاااااات ش گذاشاااااات.ت اهم را شاتجا  از را  پ م گرتمم و با 

چرخاتدن ش  بم سااامت آزادی کم  اال پشااات ش  ا  اااماد  

 تا جوابم را بدهد.  اتمصار کشید ٬بود
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  در جوابم ت اه  را زنر اتداخت و با ترو بردن دساات ها 

آه اااااااااااااامم شی بم نشاااااااااااااااتم ی تایید باال و ٬درون جی  ها  

ن قد    برد.بک اخمیار چزر  در هم کشااااااید  و با برداشاااااای 
ن پایی 

 بم سما  شرسید : 

 

ی درمورد  بزم تگ مم بودی؟ ن  _چرا ق ال چت 

 

ن  د جواب داد:  بک آت م ت اه  را از زمی   زنر پاها   بگت 

 

 ازت شززان کزم. آزاد:ت ر کرد  بد تموشم اگم مزم یم راز رو 

 

جوا.  بک اراد  تم دلم را خایل کرد.با تردید چشااااااااااااااام هایم را 

 برا   تزگ تر کرد  و زمزمم وار شرسید : 
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 _مزصورت چیم؟

 

ای  بار جوابک بم  رتم تداد.بم جا   راه  را بم سااااااااااااااامت 

خاتم کج   ن کرد و با رتما  مرا هم وادار کرد تا بم دت ال  آشااااتر

 قد  بردار . 

 

 . _آزاد  تک ک 

 

هماتطور کم با قد  هاب  ب زد بم دت ال  میدوند  گ مم و او 

خاتم ن م ااااااااااامبیما بم ساااااااااااامت ی چا  رتت و ٬با ورود بم آشااااااااااااتر

لیوابن آب از آب شد ک  برای خود  شر کرد و یاااک ت س 

 ش کشید. 

 

سااااید.با چزر  ای در بک اتداز  مضااااطرب و  خ اااا ک بم تصر مت 

 هم کشید  مباب   ا  ماد  و گ مم: 
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 ا  ازت شرسید .   یم سو _آزاد م

 

باز هم ت اهم ت رد.با دست آزاد  بم گر  ی کراوات  چزگ 

 اتداخت و هماتطور کم شل تر  می رد گ ت: 

 

سااام.پس او  تو جوابم رو  آزاد:مزم می وا  ازت یم ساااوا  بتر

 بد . 

 

 یک تای ابروهایم را باال اتداخمم. شدراماتم 

 

 _چم سوایل؟

 

 .  3052



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

اری گذاشت و سپس پشت بم لیوابن کم در دسا  بود را کز

و بم  اتت  ا  ااماد و با چ اا اتدن هردو دسااا  بم ل م ی ر ٬م 

 پس از ل صم ای س وت شرسید: ٬ اتت  

 

ی درمورد گذشاااااااامم ت وجود دار  کم از م  م  و   ن آزاد:چت 

؟  کرد  باشر

 

شااااااکم زد.ق  م از تویدن ا  ااااااماد و ت س در ساااااا زم بم ی  ار  خ

رسااااااید  بود؟چرا...چرا ا    س شااااااد.برای چم ای  سااااااوا  را ش

ن بااا ااا ت را شاااوااا  کشاااااااااااااااااایااااااااد  باااود؟یااا ااا ن مااامااا ااا  باااود  چااازااای 

 م امکان تداشت. کم...؟تم...ت

 

ن  دساااااااااات های لرزاتم را کزار بدتم مشاااااااااات کرد  و با برداشاااااااااای 

 سید : قد  کوتایه بم سمت ج و با  دای تجواگوتم ای شر 

 

 _مزصورت چیم؟
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 ااااااااااااااااادای ت س ب زاااد و خمیب  در گو  هاااایم شیچیاااد.برای 

کوالبن تر در همان  الت ماتد و ب د دساات ها   ل صاب  

ت  جاادا کرد و باام ساااااااااااااااممم چرخیااد.ت ااا  شر از  را و را از  ااات

 سوال  را بم چشم هایم دوخت و گ ت: 

 

آزاد:تمیدوتم...ت ر کرد  شااااااااااااید یم ق ااااااااااامت از گذشااااااااااامم ت 

داشااااااااااااااامم باشااااااااااااااام کم ترامو  کرد  باشر برا  ت رن   وجود 

 .  ک ن

 

 وجود باا هر  ال  کام از دهاان ا
گ
د یخ زدی ن م  هم  و خاارز مت 

شاااااادت میگرتت.ا  اااااااس می رد  کم تما  دیوار ها در  ا  

وع بم شرسیدن ای   چرخیدن دور ش  بودتد.چرا بم ی  ار  شر

ساااااااااااوا  ها کرد  بود؟چرا ب ثمان بم ایزجا کشاااااااااااید  بود؟چم 

دلییل پشااااااااااااات ای  ساااااااااااااوا  های تاگزابن شززان شاااااااااااااد  بود کم 

 اور ؟تمیموان مم از آن ش در بی
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_آزاد م  واق ا گیج شد .مزصورت از شرسیدن ای  سوا  ها 

 چیم؟

 

ن قااد  باام ساااااااااااااااممم  ت یاام ا  را از  اااتت  گرتاات و بااا برداشااااااااااااااای 

 جواب داد: 

 

آزاد:م  مزصور  رو واتاااااااااااااااح گ مم خزان. اال توبت تو م کم 

 .   را بزبن

 

 ۴۸۵#پارت_ 

 

 

 الم ا اااااااال خوب تبود.شوسااااااامم یخ . ااااااامم بود و از درون در 

ن بود .تمیموان اااااامم     برای ثاتیم ای دیگر  ا  آ ت  گرتی 
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مکالمم ادامم دهم.با پاهاب  لرزان و سااااا ااااات چرخید  بم ای  

ون بزتم کم  ااااااادا   از پشااااااات ش دوبار   خاتم بت  ن تا از آشاااااااتر

 گو  هایم را شر کرد. 

 

د  سا  شو نتوی دخمم ای کم آدمای توتیش اوتجا آزاد  ن :ست 

 اق  اتماد خزان؟زتداتوت کرد  بودن واق ا چم ات 

 

یخ . ااااامم.جوری یخ . ااااامم کم دیگر توان ااااامم     یک قد  

بردار .اگر تا آن ل صم رنم هایم ذر  ای برای ت س کشاااااااااایدن 

یاری ا  می ردتد با شااایدن سااوال  دیگر  امال از  ار اتمادتد 

 را بک ت س و شد رها کردتد. و م

 

س وتم با  دای ج وتر کشید  شدن قد  ها   یش شد.با 

  زد قد  ب زد مرا کم شد و یخ زد  هماتجا ا  اااااااااااااااماد  بودچ

دور زد و در تزایت مباب م ا  ااااااااااااماد.ت ا  شر از سااااااااااااوال  را بم 

 چشماتم دوخت و شرسید: 
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ت آزاد:هیچوقت برا  ت رن  ت ردی کم چطور از اوتجا تجا

شیااادا کردی.روی اون ق ااااااااااااااامااات از خااااکراتااات یااام خط قرمز 

 دی.چرا؟کشیدی.مثل یم راز بزرگ شززان  کر 

 

شاااااااااااااتم هایم  اال بم لرز  اتماد  بودتد.در ایل کم از شاااااااااااادت 

ن  اتطراب آشکارا می رزند  ت اه  کرد  و او با ت ایه غمگی 

 ابروها   را در هم کشید. 

 

آن مباب   با  مم  تموان مم تاب بیاور .تموان مم بوشات  از 

و بم ساااااوا  هاب  کم هر ثاتیم مرا یک قد  بم مرگ تزدیک تر 

د گو  . ااپار .اتد  توابن کم برایم باق  ماتد  بود را می ردت

د  هاب  ساااااااااا اااااااااات و بک اراد  از در زاتوهایم جمع کرد  و با ق

 کزار  رد شد  و بم سال  دوند . 
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م دورترن  می واسااااامم ترار کزم.می واسااااامم برو  و خود  را ب

تبطم ی دتیا برساتم تا مجبور ت اشم بم سوا  ها   جواب 

م دوباار  از پشاااااااااااااااات ش در گو  هایم بادهم.اما  ااااااااااااااااداب  کاا

شاااااااا یک شیچید ای  بار تت  خال  را همزمان بم ق   و م ز  

 کرد. 

 

ن آد  بود کم ت ر کردی کشمو ؟  آزاد:برسا  اولی 

 

 و بم ی  ار  ا  ااااااااااااااااس کرد  کم ساااااااااااااااب  خاتم با 
گ
تما  بزری

ن ترن   خصما  روی ش  ساااااااااااابوط کرد و م  زنر بار ساااااااااااازگی 

کشااااااایدن را از یاد برد .ذهزم از آوار دتیا برای هموشااااااام ت س  

 ار اتماد  بود.جوری کم     توان تجونم و ت  یل ساااااااااوال  

داشاااامم.مثل یک مج اااامم ی یخ زد  ش جایم ا  ااااماد  و را ت

وبار  خود  تماشاااااااا کرد  کم او چطور با قد  های ب زد  د

را بم مباب م رساااااااااااااااتد و با ت ا  غمزد  ا  بم چشااااااااااااااماتم خت   

 شد. 
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ن بااااار مرت اااا  مگاااام تاااام؟آد  کاااام بآزاد:اولو  تبود  رای اولی 

 قمل موشم تمیموتم ایزبدر زود خود  رو جمع و جور کزم. 

 

 دای آرام  مثل تاقوس مرگ در ش  شیچید.قد  ج وتر 

  را روی گااذاشااااااااااااااااات و م  توان ااااااااااااااامم هر  ت س هااای داغ

  ورت یخ زد  ا  ا  اس کزم. 

 

 کزار اومدن با ٬آزاد:ترار از ساااااااااااااااایم جر  کم مرت   شااااااااااااااادی

 تصاهر بم خوب٬دساات هاب  کم بم خون یم آد  آلود  شاادن

ن  ن باری ٬بودن و خادی بودن همم چت  هیچ دومشون رو اولی 

 تبود کم تجربم می ردی مگم تم؟

 

 را میدان اااااااات.تما  رازهاب  ک
ن م سااااااااالیان میدان اااااااات.همم چت 

دلیاال تمااا  ٬سااااااااااااااااا      از خود  هم شززااانشااااااااااااااااان کرد  بود 
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 ت ا  شااد  ا  بدترن   اب٬ترارها و ترس هایم
گ
وس هایم و زتدی

 را میدان ت. 

 

تاباور و مم ت  بم چشااااااااام ها   چشااااااااام دوخمم و با  ااااااااادای 

 کم گوب  از تم خمیش ترن  چا  جزان در   آمد تجوا 
لرزابن

 کرد : 

 

؟  _تو ی ه   

 

خ ترن  ل  زد دتیا را بم ل  ها   آورد شو  از آت م و او ت 

 زنرل  زمزمم کزد: 

 

ن جواب  آزاد:یش کم سا  ها   سوا  هاشم. مزمصر گرتی 
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دساااا   کم آه اااامم بم ساااامت  ااااورتم دراز شااااد وادار  ت رد تا 

قااد  باام خباا  بردار .اتگشااااااااااااااامااان مرداتاام ا  روی گوتاام ا  

ن بار دساااامان هموشاااام گر  او را شد  نشاااا ااااازد و م  برای اولی 

دید .او هم بم اتداز  ی م  ترسید  بود کم ایزطور یخ . مم 

 بود؟

 

م واق ا تون ااااااااااااااا    اری کم کردی ا  باور کزم کآزاد:از  می و 

؟  رو ترامو  ک ن

 

با  اااادای آرا  شرسااااید و م  بک اخمیار اتگشااااماتم را روی ما 

 دسا  قرار داد  شو  از آت م زنرل  تجوا کزم: 

 

 _م ...م ... 
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ن تر آمددساااااااا مرز بازونم را ٬  آه ااااااامم از روی  اااااااورتم پایی 

پشاااااااااااااااااااات ش گااااااذاشاااااااااااااااااااات و در تزااااااایاااااات روی دساااااااااااااااااااات م  

  ت.اتگشمان  را میان اتگشمان م  ق ل کرد و گ ت: نش

 

ی کم می وا  نشااااااااااوتت بد   م ت  ن آزاد:با م  بیا.شاااااااااااید چت 

ن رو بم خاکر بیاری.   همم چت 
 کزم کم بموبن

 

هاب  کم بم ک بم ی دو  و ب د قد  ها   را بم ساااااااااااامت پ م 

خاتم و ل موشدتد کشید و مرا هم همرا  خود  بم سمت 

 پ م ها برد. 

 

اد  ا  را از دساااات داد  بود .شااااد  بود  شاااابیم ان و ار تما  تو 

خروسااااااااااااااااااااک خیماااااام شاااااااااااااااااااا  بااااااازی کاااااام اخمیاااااااری از خود  

تمیم تمیدان اااااامم آزاد ٬تداشاااااات.تمیدان اااااامم داشاااااااایم کجا مت 

ی را می واسااااااات نشاااااااااتم دهد ن ما ا  ااااااااش تم ق  م ا٬چم چت 
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تونااااد میااااداد کاااام در اتمزااااای ای  را  ات اااااا خوبک اتمصااااار  را 

 تمی شید. 

 

 ۴۸۶#پارت_ 

 

 

وع بم  آخرن  پ م را کم پشاات ش گذاشااایم ق  م بک اخمیار شر

تزد تویدن کرد.قد  های آزاد شاتجا  مبابل در . ااااااااااااااامم ی 

اتااااق  مموق  شااااااااااااااااادتاااد و م  هم تااااخودآ اااا  پشااااااااااااااااات ش  

زد ل صم بک آت م  رقن بزتد بم در . ااامم ی ا  اااماد .برای چ

اتاااا خت   ماااتااد و ب ااد ت س خمیف  کشااااااااااااااایااد و بااا چرخاااتاادن 

 ت اه  را بم  ورت م  دوخت و گ ت: ٬  بم خب ش 

 

آزاد:پشااات در ای  اتاا گزایه کم سااااا  ها مثل یم راز از همم 

 م  و  کردی شززان شد . 
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در اتاا ت اهم بک اراد  از  اااااااااورت غمگیا  کزد  شاااااااااد و بم 

دوخمم شااااااااد. اال دیگر ت  اااااااام بم ساااااااا    باال   آمد و تما  

پشااااااااات در ای  اتاا  وجود  از ترس روناروب  با ت اااااااااونری کم

 بم اتمصار  نش مم بود بم رخشم اتماد  بود. 

 

امکان تداشت...امکان تداشت کم خود  باشد.تمیموان ت 

 او باشد.م ا  بود...م ا  بود... 

 

 آزاد:در رو باز ک . 

 

دن  ااااادای گرتمم ا  وادار  کرد تا ت اهم را از در بگت   شاااااای

ش  را بم  و بم ساااااااامت او بچرخاتم.در جوا.  تززا توان اااااااامم

نشاتم ی م ال ت تکان دهم و قد  بم خب  بردار .ترسید  

 م.تمیموان مم. بود .تمی واسمم آن در را باز کز
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و او گوب  با ت ا  کردن بم چشااااااامان ترساااااااید  ا  بم اتکاری کم 

در ش داشاااااااااامم بر برد  باشااااااااااد آه اااااااااامم شی تکان داد و ب د 

 خود  بااام سااااااااااااااامااات در چرخیاااد.ثااااتیااام ای م ااا  کرد و ب اااد 

دساا  را روی دسامگت   گذاشات و با چرخاتدن دسامگت   در 

  بمواتم داخل را  امال باز کرد و قد  بم خب  برداشت تا م

 اتاا را ببیزم. 

 

ی کم ن اتدی تضاااا را  چراغ های اتاا خامو  بودتد و تززا چت 

روشااااااااااااااا  تگم داشااااااااااااااامم بود تور شت تا  آبا ور بود.ت اهم در 

روی ون چری کم در گوشااااااام تارنک و روشااااااا  اتاا ثابت ماتد 

 خودتماااااااب  می رد.پاااااااهااااااایم 
گ
ای از اتاااااااا کزااااااار شیاااااااتوی بزری

کشاااااااااید  شااااااااادتد.از کزار آزاد خبور   تاخودآ ا  بم سااااااااامت ج و 

 کرد  و در آسماتم ی ورودی در ا  ماد . 

 

م هایم خت   ماتدتد روی ت ت خواب کیزگ سایزی کم چش

ب در تیماام ی تااارنااک اتاااا خودتماااب  می رد.روی ت اات خوا

ج ااااایم آرا  و بک  ااااادا بم خواب ترو رتمم بود.تارنش جوری 
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  چزر  ا  را روی وجود  سااااااایم اتداخمم بود کم قادر تبود

 ببیزم. 

 

وب  قد  هایم بک اخمیار ج وتر کشید  شدتد.ج و و ج وتر.گ

 مرا بک آت م ب واهم بم سمت ت ت   کشید. 
وب  تامرب   تت 

 

لرز  بدتم بوشاااات  با هر قد  کم بم ساااامت ج و برمیداشاااامم 

قد  هایم در تزایت کزار ت ت و بوشااااااااااااااات  شااااااااااااااادت میگرتت. 

مموق  شااااااااادتد.ت اهم ثابت ماتد روی  اااااااااورت تامشاااااااا   

مردی کم غرا شااااد  در تارنش ش روی بال  گذاشاااامم بود و 

تت.  ن مت   ق  م ی س زم ا  بم آرا  باال و پایی 

 

اتاا هزوز هم غرا در تارنش بود. ااااادای آرا  آزاد از پشااااات 

 در گو  هایم شیچید.  ش 
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د  ساااااااا  شو ...زمابن کم آد  های جمشااااااید توتیش  ن آزاد:ساااااات 

ن اجرای خاااادالاااات و تجااااات جون ٬دزدیاااادتاااات وق   پاااادرت بی 

ن کم خدالت رو اتم اب کرد و آدمای توتیش ت م٫تو یم گرتی 

ن  وق   دیگم خودت رو آخر خط میدیدی ٬ ارت رو تمو  کین

مثل یم م جز   و امیدی بم تجات شیدا کردن تداشاااااا   یم ت ر 

اااااااااا شاااااااااااوتزد  ه د   .یم پرا بم  م ت اومد تا بموبن زتد  بموبن

 اد؟سالم از دار و دسمم ی توتیش.یادت می

 

 اااااااااااااااااادای تزدیاااک تر شاااااااااااااااااادن قاااد  هاااا   را از پشااااااااااااااااات ش 

خاکراب  کم ساااااااااالیان ساااااااااا  در  ااااااااازدوقچم ی شاااااااااایدن.تما  

ذهزم مزر و مو  شاااد  تگزشاااان داشااامم بود  مثل یک   بم 

چشااااااااااااااام هااااااایم خبور کردتااااااد.باااااام یاااااااد   ی تی م از مباااااااباااااال 

ن را بم یاد   آورد .هرگز تراموشاااااشاااااان ت رد   آورد .همم چت 

 بود ... 

 

آزاد:اون پر  م ت کرد.خواست تجاتت بد .شد ترشمم ی 

ت داد.اما تو چیکار کردی؟درسااااااااااااااات زمابن تجاتت.    تجات
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 خودت رو تجااات میاادادی چیکااار کردی 
گ
کاام داشااااااااااااااا   زتاادی

 خزان؟

 

مااا  ااااااااااااااااداب  از  زجر  ا  آزاد دا لرزناادتااد الاا  هااایم بک  اااااااااااااااا

د  و در دلم  اااااااااااااار نشااااااااااااااااد.پ اا  هااایم را بااا درد روی ی اادیگر ترا

ی تگو...لط ااااااا  ن المماااااااس کرد  تمااااااام  ک ...لط ااااااا دیگر چت 

 ساکت بمان. 

 

ساااااااااکت نشااااااااد.ج وتر آمد و  اااااااادا   از تا اااااااا م ای  اما آزاد 

 تزدیک تر در گو  هایم شیچید. 

 

 آزاد:م  بزاات می م چیکااار کردی.تو 
گ
برای تجااات دادن زتادی

اا رو تدا ک ن   خودت ت ااامیم  اون پرا
گ
.اسااا  م گرت   کم زتدی

ای کم خود  با دسااات های خود  بزت داد  بود تا بموبن 

و بدون ایز م ت ر از خودت دتاع ک ن رو بم ساااااااااااما  گرت   
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ااااااااااا میاد بز  شاااااااااااا یک کردی.تو بم   چم بالب  ش اون پرا
ک ن

 دی خزان. آد  کم زتدگیت رو تجات داد ش یک کر 

 

و در همان ل صم بود کم چراغ های اتاا روشااااااااااااا  شااااااااااااادتد و 

ت ا  م  شاتجا  ثابت ماتد روی چزر  ی آشاااااازای مردی کم 

لم روی ت ت خوابید  بود.مردی کم دیگر یک پر ه د  سا

 تبود. 

و آخرن  جم م ای کم آزاد بم زبان آورد برای از پا در آوردتم 

  اقن بود. 

 

د  ن اااای کم سااااات  و  ساااااا  شو  بز  شااااا یک کردی آزاد:اون پرا

باااااااا ااااااااد  تااااااااوی هاااااااامااااااااون  ااااااااا  ماااااااارگ رهااااااااا  کااااااااردی االن 

ایزجاساااااااااااااات.تمرد .خوب بز  ت ا  ک .چون ای  مرد همون 

اااااااااااااا کوچیک جمشاااااااااااااااید توتیش و برادر کوچیک تر  اااااااااااااا .پرا پرا

 ..آرنا توتیش. م . 
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و زاتوهای م  دیگر بوشااااااااااات  از آن تاب تیاوردتد.هماتجا کزار 

ت ااااام قااااادرت پ ااااا  زدن ت ااااات روی زاتوهاااااایم اتمااااااد  و بک آ

داشمم باشم بم چزر  ی آرا  مردی کم روی ت ت بم خواب 

 . رتمم بود چشم دوخمم

 

و در آن ل صاااااام تززااااااا یااااااک ت ر بود کاااااام در ش  ترناااااااد   

 . کشید...آرنا زتد  بود 

 

 «پایان ت ل او »

 

 ت ااال دو  ای  و  باشاااد    یک ت ااال ی ادامم دو  ت ااال��

 ��مربوکزد ی دیگر  بم

 

 «آغاز ت ل دو »
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 ۴۸۷#پارت_ 

 

 آرنا زتد  بود...آرنا زتد  بود...آرنا زتد  بود! 

 

چبااادر بااااورتااااپاااذیر.بااااور ای  جم ااام ی کوتاااا  و م اااا  آتبااادر 

مباب م ا  اااماد  برایم سااا ت و تامم   بود کم ات ار یک ت ر 

روز روش  و خورشیدی کم در د  آسمان میدرخشید را ٬بود

ی بم جز نشاااااااااتم داد  بود و وادار  کرد  بود کم باو  ن ر کزم چت 

تد.همیزبدر دور از باور و  ن تارنش شاااااااا  در اکراتم شرساااااااام تمت 

 همیزبدر م ا . 

 

ت ااا  بزاات زد  ا  هزوز هم باام ت اااااااااااااااونر مباااب م ق اال بود.باام 

د  سااااااا  تما  با ت ر ت ااااااونر چزر  ی آشاااااا ن زای مردی کم ساااااات 

زتد  تبودن  شااااااااااااااا  و روز در  ابوس هایم دسااااااااااااااات و پا زد  

باااااری کاااام چزر  ا  را دیااااد  بود  بود .مردی کاااام از آخرن  

د  سا  میگذشت ن  اما هزوز هم خود  بود. ٬ست 
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همان جونیاب  کم وق   ٬همان رتگ موها٬همان چزر  ی آرا 

ربااان ترن  چزر  ی دتیااا را در کزااار ی اادیگر قرار میگرتمزااد مز

   ساخمزد. 

 

آخرن  باری کم دید  بودم  تززا ه د  ساااااااا  داشااااااات.تیمم 

ک  اتاااقااک تمور و شدی کاام ٬ود جااان و غرا در خون خ

هایم رخزم هزوز هم پس از ساااااااا  ها شما   در اسااااااام وان 

ن اتماااااد  بود.ت اااااه  از  کرد  بود مباااااباااال پاااااهااااایم روی زمی 

مت م  بود و م ...م  با ورای چشااااااااااااام های تیمم باز  سااااااااااااا

دسااات هاب  کم لرزندنشاااان ٬اسااا  م ای کم میان دسااات هایم

وع شااااد  بود باالی ش    ا  ااااماد  بود  و از همان ل صم شر

 ت اه  می رد . 

 

ترسااااااااااید  بود .تمیدان ااااااااامم باید چکار کزم.تبط یک بچم ی 

پاتزد  سااالم بود  کم دسااا  اشااا ایه روی ماشاام ی اساا  م 
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ن  ا  را مرت ا  شااااااااااااااااد  ل وناد  بود و بزرگت 
گ
   ماااقات زتاادی

بود.تمی واسااااااااااامم هماتجا رها   کزم.تمی واسااااااااااامم تززا   

 ا  را تجااااات داد  ٬رابگااااذار .او کیسااااااااااااااا بود کاااام جاااااتم 
گ
زتاااادی

 بود.اما برای   ظ جان   اری از م  ساخمم تبود. 

 

تمیموان ااااااامم از کیساااااااا  مک ب واهم.در جززیم کم تما  آد  

در دت الم میگشاااااااااااااااازد  ها   بم خوتم تشااااااااااااااازم بودتد و در بم

چطور میموان ااااااااااااااامم از کیسااااااااااااااا تباتاااااااااااااااای  مک کزم؟چطور 

 میموان مم کیس را  دا بزتم؟

 

تروغ  آه مم روی هم جا  چشام های بک و زمابن کم شات

اتمااااادتااااد تزمیااااد  کاااام دیگر برای تجااااات دادن  زنااااادی دیر 

کم دیگر ٬شاااااااد  اسااااااات.ت ر کرد  کم دیگر تما  شاااااااد  اسااااااات

رگرداتدن  وجود تدارد.پس بم تززا ُمرد  است و رایه برای ب

ری ااااااااااااااامااااان شوسااااااااااااااایااااد  ای کاااام برایم باااااق  ماااااتااااد  بود چزااااگ 

 اتداخمم.ترار کرد . 
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ااااای کم جاتم را ٬رنا مرد  اسااااااتایز م آبا ت ر  با ت ر ایز م پرا

با ت ر ٬تجات داد  بود را با دساااااااااات های خود  کشاااااااااامم بود 

ایز اام  اااال دیگر یااک قاااتاال بود  از آن دخماام ی ل ز   ترار 

ن داشااااااامم کم آرنا  کرد  تا جان خود  را تجات دهم.چون یبی 

 دیگر زتد  تبود. 

 

د  سااااا  تما  با ت ر ز  ن د  سااااا ...ساااات  ن با ت ر ٬تد  تبودن ساااات 

ابن مرگ  بود  خود  را خااااذاب داد  ایز اااام م  باااااخاااا  و باااا

بود .گزااااهم را از خااااالم و آد  م فن کرد  بود .تاااک و تززاااا 

 ابوس دید  ٬بود خذاب وجدان کشااااااید  ٬درد کشااااااید  بود 

ن   کرد  بود .چون یبی 
گ
بود  و با یک روح و روان بیمار زتدی

 داشمم کم آرنا دیگر وجود تدارد. 

 

د  سااااا  ت ایه تزمید  بود  کم او ٬ اال و  ن امشااا  ب د از ساااات 

هزوز زتد  اسااااااات.تاسک م  هزوز زتد  بود.مردی کم روی آن 
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آبن ت اات باام خواب رتماام بود آرنااا بود و م  بزاات زد  تر از 

 بود  کم قدرت باور و هضم زتد  بودن  را داشمم باشم. 

 

 _زتد  ای...زتد  ای. 

 

و لرزاتم را پشاااااات   اااااادای تاااااا یفن کم مرز ل  های خشااااااک

 باام گو  هااای خود  هم غرن اام آمااد.باام ش گااذاشاااااااااااااااات     

 روی زاتوهایم بدن بک   م را ج وتر کشید  و خود  
س   

رساااااااااااااااااتد .تاباوراتم بم چزر  ی آرا  آرنا چشااااااااااااااام را بم ت ت 

دوخمم و دسااااااااااااااااااااات هاااااااای شد و لرزاتم را روی  اااااااااااااااورت  

.درساااااااااات ات ار کم می واساااااااااامم خیایل تبودن  را بم کشااااااااااید 

 ود  ثابت کزم. خ

 

ی  ن شاتگشاااماتم کم زبری تم ری   اااورت  را لمس کردتد چت 

بم ی  ار  تم ق  م ترو رن ت.ب و مثل یک تود  ی دردتا  

نم چزاااااگ اتاااااداخاااات و را  ت س کشااااااااااااااایاااادتم را ساااااااااااااااااااد بااااام ا و 
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کرد.دوبار  و دوبار  دساااامم را روی  اااورت  کشاااید .خود  

 . بود.واق ا خود  بود.آرنا واق ا زتد  بود.زتد  بود 

 

 _خدایا...آرنا تو زتد  ای.تمردی...تمردی. 

 

 ااااااااااااااادایم ای  بار آتبدری ب زد بود کم باخ  از خواب بیدار 

.چشاااااام ها    ماکان . اااااامم .اما او بیدار نشااااااد شاااااادن  شااااااود 

 بودتد گوب  ا ال  دای مرا تیم شاید. 

 

دلم می واساااات بیدار شااااود.دلم می واساااات چشاااام ها   را 

مثاال روزهااای قاادیم ل  زااد باااز کزااد و ت اااهم کزااد. را بزتااد. 

بزتد و آخرن  ساااااااااااااااد مباومت مرا برای باور زتد  تبودن  در 

م .شااااااااا زد.اما او  ماکان غرا خواب بود.یک خواب خمیش ه

 .  و کوالبن
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.بااا قر  هاااای خواب آور قوی آزاد:تال  ت   بیااادار  ک ن 

 می وابم.بم ای  را    ها بیدار تموشم. 

 

تزدیک در گو  هایم شااایدن  اادای آرا  آزاد از تا اا م ای 

 بچرخاتم و بم او کم  اال کزار ت ت ا  ماد  وادار  کرد تا ش 

ز کرد  و بود چشاااام بدوز .بک اخمیار ل  هایم را از ی دیگر با

 با  داب  ت ی  تجوا کرد : 

 

 ... _آرنا 

 

.ش  ل  زد ت جن در ثاتیم ای روی ل  ها   تب  . اااااااات

ن ت ا  غمگی ا  بم چزر  ی را روی شااااااااااااتم کج کرد و با دوخی 

 آرنا زمزمم کرد: 

 

 آزاد:ت ر می ردی ُمرد  مگم تم؟
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آه اااااامم قد  ج وتر گذاشاااااات و ل م ی ت ت نشاااااا اااااات.ت ا  

 ایا ار بم  ورت م  دوخت و ادامم داد: غمزد  ا  را 

 

 آزاد:ت ر می ردی کشمو . 

 

 ۴۸۸#پارت_ 

 

 

بک اخمیاااااار ش  را زنر اتاااااداخمم و ت ااااااهم را از چشاااااااااااااااماااااان  

اکت نشااااد.آ  ساااا زم سااااوزی کشااااید و پس از دزدید .او اما ساااا

 س وب  کوتا  با ل  ن ت خ گ ت: 

 

 .اما بالب  بدتر از مرگ ش  آوردی. آزاد:ت شمو 
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دت ا  ای   را م اااااااااااااات  ت اه  را ساااااااااااااامت ون چری کم و بم 

گوشاااااااام ی اتاا خودتماب  می رد چرخاتد شو  از آت م ادامم 

 دهد: 

 

.یم  گر  خورد آزاد:یم خمر  کم زتدگو  بم اون ون چر ل ز   

 س کزاااام و قااااد  از قااااد   خمر  کاااام تمون اااااااااااااااماااام پاااااهااااا  رو 

 بردار .ت ج شد . 

 

کرد .قط ااااات مااااات و مبزوت ش  را باااااال گرتمم و ت اااااه   

پاااز  آرا  آرا  در ذهزم کزااار ی اادیگر قرار گرتمزااد.م  آرنااا را 

باخ  ت ج شاااادن  شااااد  بود .ا ولم ای کم بم ٬ت شاااامم بود 

ب کم پاها   را از او ٬ن  را تمساااااما  شااااا یک کرد  بود  جا

 گرتمم بود. 

 

 چاااااام بالب  ش آد  کاااااام جوتاااااات رو تجااااااات داد 
آزاد:میبی ن

 آوردی؟
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 خ بود کااااام مااااااتزاااااد ا ولااااام ای بااااام ق  م زخم زباااااان  آتبااااادر ت

ا اااااااااااااااابت کرد.غمگیزاتم ت اه  کرد  و با ب  ااااااااااااااان کم هزوز 

  زجر  ا  را رها ت رد  بود ل  زد : 

 

 د  بود . _م  تمی واسمم...تبط ترسی

 

با همان ل  زد ت خ روی ل  ها   آه ااامم شی تکان داد و 

 گ ت: 

 

ت آزاد:ترس بزاتم ی خوبک برای آساااو  زدن بم آد  ها تو ااا

؟  خزان...تا ی می وای خودت رو پشت ای  بزاتم شززان ک ن
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ت اه  دوبار  بم ساااامت آرنا چرخید.دسااااا  را آه اااامم ج و 

تواز  می رد باااااا برد و هماااااااتطور کاااااام باااااام تر  موهاااااا   را 

  داب  زمزمم وار ادامم داد: 

 

 _ات اق  کم برای برادر م  اتماد  تایجم ی ترس های تو م. 

 

آتبدر زناد بود کم ا  ااااااس می رد   ق  م درد داشااااات.درد 

هر ل صم مم   اساااااات از تویدن با  اااااامد. الم ا ااااااال خوب 

تبود.هوای اتاا برایم خ بان آور بود و شاااااااااااااااایدن زخم زبان 

ن برایم زناااااااادی هاااااااای آزاد    مش بااااااام  اااااااالم تمی رد.همااااااام چت 

ی کم بمواتم ت م شان کزم.تیاز بم ت س  ن بود.زنادتر از آن چت 

کم شاسااااااایمم از جا برخاسااااااامم و با کشاااااااایدن داشااااااامم.ای  بود  

 قد  هاب  ب زد بم سمت در دوند . 

 

ون زدتم از اتاا کزار   ان پ م ها ا  اااااااااااااااماد  و با خم ٬با بت 

ار  ن و ترا دن دساامم روی ق  اام ی ساا زم شاادتم بم ساامت پایی 
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ا   رن ااااتم تال  کرد  تا ت س ب شااام.اما گوب  رنم هایم از 

  ار اتماد  بودتد. 

 

قاااد  هاااای آزاد را از پشااااااااااااااااات ش  اااااااااااااااااادای تزدیاااک شاااااااااااااااااادن 

شاید .توابن برایم باق  تماتد  بود کم بمواتم خود  را جمع و 

جور کزم.اتگشااماتم را جوری دور ترد  ی   ان مشاات کرد  

.و خدا میدان ااات ب  جاتم بم وجود  . ااامم بود بود  کم گو

کم اگر بم آن ت یم تزد  بود  تا االن چزد بار سااااااااااااااابوط کرد  

 بود . 

 

؟آزاد:باز    می وای ترار ک ن

 

اما بم کر کززد  ترن  شااااااااااکل مم   ٬ اااااااااادا   گرچم آرا  بود

در ش  شووا  شیاادا کرد.پ ا  هااایم را برای چزااد ثاااتیاام م کم 

د  تا ب  ااااااااار کم بمواتم اتدی بم خود  م اااااااااا ط روی ی دیگر ترا

شاااااااو .تما  وجود  درگت  رخشااااااام ای مرگ ار شاااااااد  بود کم هر 

 .  3082



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

ی رد.باور ایز م مردی ثاتیم بم تروپاشر مط ش تزدیک تر  م

ن ت خ بازخواسااااااااااااامم  کم پشااااااااااااات ش  ا  اااااااااااااماد  بود و ای  چزی 

 می رد آزاِد خود  بود برایم دشوار بود. 

 

ن تبشم بود؟  _همم چت 

 

میان قد  های شیوسمم مم برای ل صم ای  دای لرزان و آرا

ا  وق م اتداخت.مموق  شااااااادن  پشااااااات ش  را ا  اااااااس 

ی کالب  رتگ   ان کرد .دسااات هایم را بم سااا    از ترد  

جدا کرد  و بم ساااااامت خب  چرخید . اال دیگر رو در روی 

 ی دیگر ا  ماد  بودیم. 

 

ن تر از هموشااااااااااااااام بود.هرگز او را تا ای  اتداز   چزر  ا  غمگی 

 و شریشاااااان تدید  بود .بک اخمیار ل  زدی ت خ بم ل  
ن غمگی 

 رد  و با کج کردن ش  روی شاتم شرسید : آو 
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ن  ی کم٬_همم چت  ن ی کم تما  مدت ٬ب زمون بود  هرچت  ن هرچت 

ای  مدت باهمدیگم پشااات ش گذاشاااایم...همشاااون ق ااام   

 از تبشم ت بودن؟

 

ن   ال  باام زبااان تیاااورد.تززااا لاا  هااا    را  رقن تزد.کوچ ت 

د و ش  را زنر اتداخت.   روی ی دیگر ترر

 

آه اااامم قد  ج وتر گذاشاااامم و با  ااااداب  کم  اال آشااااکارا از 

 ید : ب و می رزند شرس

 

ن و ٬م  رو خاشاااش خودت کردی٬_بزم تزدیک شااادی همم چت 

همااام ک ااااااااااااااام شاااااااااااااااااادی تاااا آخر  بااام ایزجاااا برسااااااااااااااایم؟بااام ای  

ن بود؟  تبطم؟تبشم ت همی 

 

زنر اتااداخماام بود کاام تمواتم  باااز هم  رقن تزد.ش  را جوری

چشاااااام ها   را ببیزم.ساااااا وت  بم ی  ار  دیواتم ا  کرد.مثل 
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ن بم یبم دیواتم ها بم ساااااااااما  هجو  برد  و با  چزگ اتداخی 

 ی ل اس  غرند : 

 

_چطور تون ااااااااا   ایزکار رو باها  ب  ن آزاد؟چطور تون ااااااااا   

؟خو ن م  خاشااااااااااابت شاااااااااااد .م   ای  بدی رو در  بم ب  ن

 .باااااااهااااااات ازدواز کرد .چطور تون ااااااااااااااا   بزاااااات اخمماااااااد کرد

ایزجوری باااااااازنم بااااااادی؟ را بزن بگو چرا ای  بال رو ش  

 آوردی؟

 

ت.ش      برای ثاتیم ای باال ساا وت   ماکان اممداد داشاا

تیم آمد تا بمواتم چشاااام ها   را ببیزم.تا ب کم بمواتم با ت ا  

کردن بم چشم ها   جواب سوا  هاب  کم در  ا  سورات 

 و م ز  بودتد را بگت  .  کردن ق  

 

با خ ااا اتوت یبم ی ل اسااا  را تکان داد  و با  اااداب  ب زدتر 

 ترناد کشید : 
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ی باااگاااو.باااگاااو چااارا ایااازاااکااااااااارو باااااااااهااااااااا  _ ااارا بااازن  ن آزاد.یاااچااات 

کردی؟می واساااااا   آخر  برساااااایم بم ایزجا؟ای  همم تبشاااااام 

کشااااااااااایدی بزم تزدیک شااااااااااادی م  رو خاشاااااااااااش خودت کردی 

 دیگم کیسااااااااااااااا جز تو برا  باها  ازدواز کردی کم آخر  وق   

اااااااااا جمشاااااااااااید   پرا
گ
باق  تموتد  تو چشاااااااااااما  ت ا  ک ن و بزم بش

؟کم یم آد  از گذشاااااااااااامم ساااااااااااایا  ؟کم برای  توتیف  و ل ز   م ن

ن اومدی؟آر ؟  اتمبا  گرتی 

 

 ۴۸۹#پارت_ 

 

 

ت اه  شاتجا  باال آمد تا روی چشاام های آشااوب و تاآرا  

شمان م  باش زد.اقیاتوش از ا  اسات تد و تبیو در چ

د.ا  ااااااااااااااسااااااااااااااب  کم هیچ دامشاااااااااااااان با  ن خو  رتگ  موز مت 

دیااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااگااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااری هااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااوابن 
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... ٬غم٬اتاااااااااااطراب٬تداشاااااااااااازد.خشااااااااااام ب ال  خو پشااااااااااایمابن

تبود.شاااید تمیموان اامم پاسااخ سااوا  هایم را از خمش ت اه  

ن را خوب میدان اامم.آن هم ای  بود  ون ب شاام اما یک چت  بت 

 کم  ا  او از  ا  م  بزت  تبود. 

 

تاااا روی باااازوهاااایم را  بااااال آمااادتاااد دساااااااااااااااااات هاااا   کااام بااام آ

باشاااااااااااااا ززد تاخودآ ا  یبم ی ل اساااااااااااااا  را رها کرد  و قد  بم 

 خب  برداشمم. 

 

. _بم   م  دست تزن. ش تداری بزم دست بزبن

 

چاتم ا  از شمای مرگ اری کم شاپای وجود  را شر کرد  بود 

می رزنااااااد.شد  بود.آتباااااادر شد  بود کاااااام گوب  در چ اااااام ی 

ل اش بر ت  داشااااامم باشااااام زنر رگ ار برا و  زم ااااامان بک آت م

 بوران ا  ماد  بود . 
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اخمیار دساااااااااااااااات هایم بم دو ت م یخ ت دیل شااااااااااااااااد  بودتد.بک 

دن دتاادان هااایم  اااااااااااااار بااازوهااایم را ب اال گرتمم و بااا روی هم ترا

تال  کرد  تا ماتع لرزندنشااااااااااااان شااااااااااااو .اما تالشاااااااااااام بک تاید  

ان داشازد بود. الم هر ثاتیم بدتر موشد.در ش  اتکاری جرن

کم هر ثاتیم سایم ی سیا  مرگ را مبابل چشماتم بم ت ونر 

 می شیدتد. 

 

ن آزاد تگرابن  ا  بد و داغاتم خییل زود بم  چشم های غمگی 

و و شااات دواتد.تورا قد  بم سااامت ج و گذاشااات و با دراز 

 کردن دست ها   بم سممم دلواپ اتم شرسید: 

 

وری آزاد:خااااازان؟خااااازان  ااااااااالاااااااات خااااااوباااااااام؟چااااارا داری ایااااازاااااجااااا

 می رزی؟چت شد یزو؟

 

ن دست ها   روی بازوهایم  ایا ار دیگر تموان مم بم نش ی 

ا ن کزم.تکم جوری ق ل کر  د  بود کم     تمیموان ااامم اخت 
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 ال  بم زبان بیاور .از دیدن  الم و شاااااااااااااااات کرد  بود.ل  

ها   مدا  تکان می وردتد اما تمیموان ااااااااااااااامم  اااااااااااااااادا   را 

برای گر  کردتم  اقن .شااااازو .دیگر     گرمای آغوشااااا  هم 

 تبود. 

 

آخرن  ت اااااونری کم در ذهزم  ک شاااااد ت اااااونر چشااااام های 

بم  ااورتم دوخمم شااد   دلواپس و تگران  بود کم م مم اااتم

ن برایم ساااااااایا  شااااااااد.زاتوهایم  بودتد.و ب د از آن دیگر همم چت 

اتد  توابن کم برای ش پا تگم داشاااااازم بم  ار گرتمم بودتد را 

ب ااد مثاال یااک مااایه از میااان  از دسااااااااااااااااات دادتااد و ل صاام ای

ن اتماد .و ساپس سایایه ٬بازوهای آزاد ش خورد  و روی زمی 

 مط ش... 

 

                                           *** 
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چشااااااااااااام هایم را کم باز کرد  خود  را در اتاق  تاآشااااااااااااازا و روی 

ت ت خوابک تاآشااااااااااازاتر شیدا کرد .شزجر  ی اتاا تیمم باز بود 

 کم تا اتمزا کزار کشاااااید  شاااااد  بود  و شرد  ی  رنر 
گ
سااااا یدرتش

 تور خورشید را بم داخل اتاا دخوت می رد. 

 

.تم از آن شدردهای م مویل کم هموشاااااااااااااام داشااااااااااااااتش  درد 

.درست ات ار  تجربم شان می رد .یک درد کشزد  و ت س گت 

کم یک ت ر درون جمجمم ا  نشاااااااااا اااااااااامم بود و بک ر ماتم در 

  ا  تشار دادن م ز  بود. 

 

پ   هایم را چزدباری باز و . ااااااامم کرد  ٬الم ای بک اخمیارت با 

د  بم  و هماتطور کم دست هایم را روی شبیبم هایم می رر

ن شد .   س    روی ت ت تیم خت 

 

وع باااام شرداز  دتیااااای  دقیباااام ای کو  کشااااااااااااااایااااد تااااا م ز  شر

اکراتم کزد.آه اااااااااااامم چشاااااااااااام هایم را  باز کرد  و ت اهم را بم 
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اتاا را تموشزاخمم.خاتم ی خود  اکراا اتاا چرخاتد .ای  

 خاتم ی آزاد هم... ٬خاتم ی پدر  هم تبود٬تبود

 

 را در ش  روشااااااااااا  کرد.تما  تا  آزاد بم ی  
گ
ار  جرقم ی بزری

ات اقات شاااااااااااااااا  گذشااااااااااااااامم مثل یک   بم ی تی م از مبابل 

چشااااااااااااااام هایم خبور کردتد و م ز خاموشااااااااااااااام را دوبار  بم  ار 

 اتداخمزد. 

 

ت ت خواب آیزم ی قدی کم مبابل ت اهم ثابت ماتد روی 

باااااااام دیوار ت یاااااااام زد  شااااااااااااااااااااااد  بود و ت اااااااااااااااونر مرا مز  س 

می رد.ل اس سااااااااااااااا یدرتگ خبد هزوز هم بر تزم بود.موهایم 

باز شااد  بودتد و بم شااکل آشاا مم ای روی شاااتم هایم رن مم 

بودتد.آرا شاااااام روی  ااااااورتم پ   شااااااد  بود و یک چ اااااا  

 . س ید کوچک پشت دسمم خودتماب  می رد 
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  را زنر اتداخمم و بم چ   و شا م ای کم بم پشت دسمم ش 

 م.برایم ِشُ  و ل کرد  بودتد؟چ بید  بودتد چشم دوخم

م ز   ااااال دیگر بااام کور  اااامااال بااام  اااار اتمااااد  بود.ات ااااقاااات 

 را های ٬د شااااااااا  را بم یاد   آورد .آمدتمان بم ای  خاتم

 .. ب   کردتمان و بد شدن  ا  م . ٬زتد  بودن آرنا٬آزاد

 

دلم می واست باور کزم هر آتچم کم در م ز  وجود داشت 

ی بم جز  ابوس تب ن ود.دلم می واساااااااااااات باور کزم کم تما  چت 

ی بم جز  ابوس تبود  اتد.کم  ن ات اقات شاااااااااااااااو  د شااااااااااااااا  چت 

کم او ٬هرگز آن  را های ل ز   را از زبان آزاد نشاید  بود 

ااا جمشاااید توتیش تبود م  کم خشاااب  بم ٬برادر آرنا تبود٬پرا

ن اتمبا  بام باازی خااشاااااااااااااااباتم ا    بیف  بود و مرا برای گرتی 

 ت شید  بود. 

 

می واساااااااااااااااات خود  را بااا امیاادهااای شوچ و وایه ا  قاااتع دلم 

دلم می واساااااااات خود  را دل و  کزم و مثل ا مش ها ٬کزم
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بم خود  دلداری دهم.اما  ضااااااور  در ای  اتاا تاآشاااااازا  ار را 

اتاا چشااام هایم را برایم سااا ت می رد.چون همیز م در ای  

باز کرد  بود  نشااااااااااان از آن داشاااااااااات کم پای هیا  ابوش در 

ی بم جز واق یت میان  ن تبود.کم تما  ات اقات د شااااااااااااااا  چت 

 تبود  اتد... 

 

 اااااااااااااادای تبم ی آرا  کم بم در اتاا وارد شااااااااااااااد وادار  کرد تا 

ن با اتکار  بردار  و بم دری کم آه ااااااااامم  دسااااااااات از   زجار رتی 

چشاااااام بدوز .ت اهم کم روی چزر  ی  در  ا  باز شاااااادن بود 

اتاا شااااااااااااد  زن غرن م و میان ااااااااااااایل کم با یک ساااااااااااای ن غذا وارد 

 ثابت ماتد ابروهایم تاخودآ ا  در هم کشید  شدتد. 

 

 ۴۹۰#پارت_ 
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مرا کم نشااااااااااااا ااااااااااااامم روی ت ت دید ل  زد کوچش زد و ج وتر 

ن کوچک آمد  .سااااااای ن کم در دساااااااات ها   داشاااااااات را روی مت 

 باتاتم گ ت: کزار ت ت گذاشت و مزر 

 

 _   مون ب ت  خاتم. المون بزت  ؟

 

ت م جوابک بم ساااااااااااااوال  بدهم شدراماتم ت اه  کرد  و بک آ

ابروهایم را باال اتداخمم.ات ار کم از کرز ت ا  کردتم بم سوا  

 هاب  کم در ذه  داشمم بر برد  باشد ل  زدی زد و گ ت: 

 

اانزم خاتم.ایزجا  ار می زم.ی  ن با شاااوهر  ا یزجا  ار _م  نرا

 می زیم. 

 

و ب د بم سااااااااااااااای ن  ااااااااااااااا  اتم ای کم همرا  خود  آورد  بود 

 اشار  ای کرد و ادامم داد: 
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ن یکم ک اااااالت دارند.دسااااامور دادن براتون  ااااا  اتم  _آقا گ ی 

ی ه ااات کم دوسااات دارند و داخل سااای ن  ن آماد  کزم.اگر چت 

 تو ت بم م  بگید تا زود براتون آماد    کزم. 

 

  کرد .سااای ن بم ساااای ن  اااا  اتم ت ا بک هدا ش چرخاتد  و 

دن تداشاااااااامم.م د  ا   امیل بود اما م  اشاااااااامزاب  بم غذا خور 

دوبار  بزم رن مم بود و بار اتطرابک کم روی شاتم هایم بود 

 . اجاز  تمیداد تا     برای ثاتیم ای بم غذا خوردن ت ر کزم

 

 . ی تمی ور .سی ن رو بتک ن  _چت 

 

ن  آشاااااااااااااااکااارا باااخاا  ت  ج   شاااااااااااااااااد.شدراماااتاام ل   شد و تت 

 باال اتداخت و با  دای آرا  گ ت: ابروها   را 
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ن کم... _ویل   آقا گ ی 

 

 التم زاتوهایم را ساااااامت شااااااکمم جمع کرد  و با شززان کردن 

 غرند : 
گ
  ورتم میان دست هایم با بک  و  ع

 

 _گ مم مییل بم غذا خوردن تدار .با خودت بتک . 

 

شاتجاااا  ٬م طیل باااا تاااارا    آیه کشااااااااااااااایاااد و پس از ل صااااب  

 ت و ب د سااااااااااای ن را برداشااااااااااات و بم "چشااااااااااام" آرا  زنرل  گ

در اتاا خب گرد کرد.قد  ها   هزوز بم در ترسااااااید   ساااااامت

قامت ب زد و ٬بودتد کم دساااااااااااامگت   چرخید و با باز شاااااااااااادن در

 آشزای آزاد در میان چزارچوب تب  . ت. 

 

ت اهم کم روی  اااااااااورت  ثابت ماتد ق  م در ثاتیم ای دوبار  

وع بم تزد تویدن کرد و وجود  غرا در آشااااااااااااوبک کشاااااااااااازد  شر 

را از چزر  ا  گرتمم و بااا چرخاااتاادن میااار ت اااهم شااااااااااااااااد.بک اخ
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 اااااااااااورتم بم سااااااااااامت دیگری از اتاا پ   هایم را م کم روی 

د  تا ب کم بمواتم اتدی بم خود  م  ط باشم.   ی دیگر ترر

 

  دای آرا  نرن  تضای اتاا را شر کرد. 

 

ن م_آقااااا م  ب اااادا ارصا ییل باااام غااااذا خوردن ر کرد .ویل گ ی 

 تدارن. 

 

کشاااااااااااااااید و "باشااااااااااااااام" ی آرا  را آزاد در جوا.  ت س خمیف   

زنرل  تجوا کرد.سااااای ن  ااااا  اتم را از دسااااات ها   گرتت و 

سپس از او خواست تا اتاا را تر  کزد و ما را با ی دیگر تززا 

بگذارد.نرن  هم مطی اتم چشیم گ ت و ب د بک م طیل از 

 رز شد. اتاا خا

 

برای دقیبم ای سااااااااا وت سااااااااازگی ن بر تضاااااااااای اتاا  کم رما 

شد. دای تزدیک تر شدن قد  ها   را کم شاید  بک اراد  
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د  و ت  اااااام  ااااار پ   هایم را م کم تر از ق ل روی ی دیگر ترا

 را در س زم   س کرد . 

 

قد  ها   شاتجا  تزدیک ت ت مموق  شااادتد.خم شاااد و 

ن  آه ااااااامم ل م ی ت ت ٬با قرار دادن سااااااای ن  ااااااا  اتم روی مت 

 نش ت و ت اه  را بم تیمرت م  دوخت. 

 

. آز  ی ب وری.وگرتم ت   می  ن ن  اد:باید یچت 

 

 ااااااااااااااااااادای آرام  بااااااخااااا  نشاااااااااااااااااااد کااااام ش  را بااااام ساااااااااااااااما  

وع بم  بچرخاتم.ل  زنرنزم را بم دتدان گرتمم و  رن اااااااتم شر

 جوندن شوست ل م کرد .دوبار  بم  را آمد: 

 

.االن دیدی داشااا   آزاد:د شااا   الت بد شاااد.اتت تشاااار شااا

ی ت وری تبط باااااا یااااام ِشُ  ن .اگااااام چت  دوباااااار  مم زااااام   شپااااااب 

 .  ت   ک ن
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د  و چاتم ا  را روی  اااااااااااااار  التم پ   هایم را روی ی دیگر ترا

ساااااااااااااااااخد  قرار داد .ش  را اتدی روی شاااااااااااااااااتم کج کرد و با 

 تارا    شرسید: 

 

؟می وای همیزجوری سااااااااااااااا وت 
گ
ی بش ن آزاد:تمی وای چت 

؟  ک ن

 

رد .آه ااااااااااااااامم خود  را روی وا.  سااااااااااااااا وت کباز هم در ج

 تالید: ت ت ج وتر کشید و با  ال
گ
 تش

 

ی بگو.لط ا.  ن  آزاد:خزان یم چت 
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ای  بااار دیگر تموان ااااااااااااااامم کاااقاات بیاااور .ش  را باام ساااااااااااااااما  

ن ت ا  غمزد  ا  بم چشاااااااامان  بم شدی  چرخاتد  و با دوخی 

 کزایم زد : 

 

 _چرا  را زدن م  برات مزمااااام؟چرا تصااااااهر می  ن تگران

ی ه ااااااااااااااا   کاااام چزاااادی  مااااا  بااااازی  دادی؟ اااااال دیگاااام  دخت 

 تب  بازی کردتات بم کجا برش؟ ی وای با م

 

تاتم جواب داد:   با تارا    چزر  در هم کشید و م ت 

 

 آزاد:تصاهر تمی زم.واق ا تگراتمم. 

 

 تاخودآ ا  ت  زدی زد  و ابروهایم را باال اتداخمم. 
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_ رتااای د شااااااااااااااا اات بااا رتمااارهااای امروزت تمی وت  ابمکااار.یااا 

 ؟شاید دیگم باید ب م توتیش

 

شااااااااااااتم کج کرد و بدون ل صم ای ت  ل پاساااااااااااخ ش  را روی 

 داد: 

 

 . آزاد:م  دشمزت تو مم خزان

 

 ۴۹۱#پارت_ 

 

 

ل ا  آتباادر رصنااااح و م کم بود کاام بک اخمیااار برای ل صاام 

های کشااااااید  ا  را ای زبان بم دتدان گرتمم. التم اتگشاااااات 

 میان موها   ترو برد و ت رار کرد: 
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باها  رتمار آزاد:تو اامم.دشاامزت تو ااامم خزان.مثل دشااامزت 

 . ت  

 

 ل  هایم بک هوا بم زمزمم ای آرا  از ی دیگر تا  م گرتمزد. 

 

 . ؟آزاد تو پر توتیف   _دشمزم تو   

 

ت اه  در ثاتیم ای بم ساااااااااااااااممم چرخید.ابروها   را در هم 

تاتم پاسخ داد: کشید و م   ت 

 

اااا توتیبم تبط چون از رگ و ریشااااام اوتم ٬آزاد:تبط چون پرا

 وا  بزت آساااااااااااااااو  بزتم؟خزان تو ی  ن دشااااااااااااااامزمم؟ی  ن می

؟  ا ال م  رو نشزاخ  
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ش  را روی شااااااااااااااااتم کج کرد  و با ل  زدی ت خ ت اه  کرد  

 شو  از آت م زنرل  تجوا کزم: 

 

تیا بزت  از _ت ر می رد  شاااااااااااازاخممت.ت ر می رد  توی ای  د

ن االن کجااا  ن ٬هر کس دیگاام ای تو رو شااااااااااااااازاااخمم.امااا ببی  ببی 

ن هردومون رو بم کجا رساااوتدی.چطور ٬وتااا یمتوی چم  ببی 

از  می وای هزوز  باااااااور داشاااااااااااااااماااااام باااااااشااااااااااااااام کاااااام تون ااااااااااااااامم 

 .شزاسمت؟

 

آه ااااااااااااااااماااااااام دسااااااااااااااااااا  را جاا ااوتاار آورد و روی دسااااااااااااااااماام قاارار 

داد.درخشاااااااااااااااا   اا ااباااااااام هااااااااای ازدواجاامااااااااان کاازااااااااار یاا اااااااادیااگاار 

را وادار کرد تاااااا برای ل صااااام ای شماااااان را زنر  هردوت رماااااان

 وجود ب زدازنم و بم   بم ها خت   
گ
شونم.چم تا  م ی بزری

داشاااااات میان خزابن کم دیروز با یک دتیا امید ای    بم را بم 

 و امیدها   
گ
دساااااااات کرد  بود و خزابن کم  اال از تما  زتدی

 تاامید بود. 
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ان.خاااایااااااااایل آزاد:آزادی کاااااااام تااااو شاااااااااااااااااازاااااااااخاااا   دروغ تاااابااااود خااااز 

 تبود.م  هزوز  همون آزاد دیروز .تو هزوز هم 
گ
تبود.ساخمش

 زت  از هرکیس موشزاش. م  رو ب

 

 ااادای آرام  وادار  کرد تا دوبار  ش  را باال بگت   و ت اهم 

را بااام چشاااااااااااااااماااان غمگیا  بااادوز .ل  زاااد ت جن کااام روی لااا  

 هایم جا خو  کرد  بود تاخودآ ا  شررتگ تر شد. 

 

ااااااااا توتیش تبود.برادر _آزادی کم م  د یروز موشاااااااااازاخمم  پرا

دور اوماااد  تاااا اتمباااا  آرناااا تبود.مردی کااام از یااام گاااذشااااااااااااااامااام ی 

 برادر  رو از م  بگت   تبود. 

 

واق یت بم ی  ار  م کم تر از هموشاااااااااااام بم  ااااااااااااورتم سااااااااااااییل 

د  و با شززان کردن  ورتم  زد.پ   هایم را روی ی دیگر ترر

 میان دست هایم  تالید : 
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تم دیگم باید چم ا  اااااااااااش داشاااااااااامم باشاااااااااام _م      تمیدو 

ا خوشاا ا  باشاام یا ایز م آزاد.تمیدوتم باید از زتد  بودن آرن

مزد  و خجالت زد  باشم تمیدوتم باید از تو خ  ابن ٬باید شر

.تو م  رو تبط و ممز ر باشاااام یا ایز م خود  رو شزن  کزم

با چزدتا جم م اتداخ   وساااااط یم باتالق  کم هرچبدر دسااااات 

تم تمیموتم از  تجات شیدا کزم. و پا  ن  مت 

 

شیچید.دساااااااات   اااااااادای ت س خمیش و لرزان  در گو  هایم

 هایم را از روی  ورتم برداشمم و دوبار  ت اه  کرد . 

 

_تاااا دیروز تو برای م  مردی بود کااام ت ر می رد  بک قیاااد و 

ط خاشاااااااااااااابمم .مردی کم ب اکر   ارصن بود هر اری اتجا  شر

 م      دساااااااااات ها  رو بد .مردی کم ب اکر تجات ز 
گ
تدی

هماام ی ٬یباام خون آلود  کرد  بود.تو تااا دیروز تاااسک م  بود

نک زتدگیم بودی.مردی بودی کم ت ر ٬دار و تدار  بودی شر
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می رد  باااااااد یاااااااا خوب قرار  تاااااااا آخر خمر  کزاااااااار همااااااادیگااااااام 

 بموتیم.اما امروز... 

 

ت اه  شرسااشااگراتم بم چشاام هایم دوخمم شااد.درساات ات ار 

زبان خود  .شاااااازود کم امروز چم جای ایه  کم می واساااااات از 

 ا  دارد.ت اااااااه  هزوز هم 
گ
باااااام مزربااااااابن ساااااااااااااااااااااابش در زتاااااادی

بود.هزوز هم مثل روزهای ق ل ت اهم می رد.درسااااااااااااااات ات ار 

 کم ات اقات د ش  هرگز میاتمان رت تداد  بودتد. 

 

سااااا وت کوتا  مدتم شاتجا  شااااا  ااااامم شاااااد. ااااادایم ای  بار 

 آشکارا توان  را از دست داد. 

 

.برادر آرناب  
ااا جمشااااید توتیف  ااای کم _اما امروز پرا .برادر پرا

د  ساااا  شو ن ا سااات    م  باخ  تابود شااادن زتدگو  شاااد .پرا

مردی ه اااااااااا   کم با وجود ایز م هرگز تدیدم  اما شااااااااااایدن 

اسم  هربار رخشم میزداز  بم  ل وجود .تو امروز برای م  
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مردی ه ااااااااااااااا   کااام چزااادی  ماااا  تال  کرد تاااا م  رو باااا تماااا  

ود خاشاااااش خود  کزم تا آخر  بم ایزجا برسااااایم.تا بموتم وج

 ت ااا  شاااااااااااااااا
گ
د  ی برادر  و  کم اخاادا  کاام برای اتمباا  زتاادی

پدر  توشااااااااااامم شاااااااااااد رو از م  بگت  .پس چطور میموبن توی 

 آزادی کااام تماااا  ای  مااادت 
گ
چشااااااااااااااام هاااا  ت اااا  ک ن و بزم بش

خیا  می رد  شااااااااااااااازاخمم  واقیع بود  وق   ای  همم دروغ 

؟ب زمون بو   د  آزاد؟چطور میموبن

 

از هر  ت اه  بم ی  ار  تت   و تار شاااااااااااااااد.ابروها   م کم تر 

زمان دیگری بم ی دیگر گر  خوردتد و  اااااااااااااااادای مرداتم ا  

 . ق  م را بم تزدتر تویدن وادار کرد 

 

ی خزان.هزوز  را های  آزاد:داری یک کرتم بم قا ن مت 

 م  رو نشااااااااااایدی.هزوز نشااااااااااایدی کم چرا خواساااااااااامم بم ایزجا 

 برسیم.هزوز بم م  تر ت  را زدن تدادی. 
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 شرسید :  آه مم بازوهایم را ب ل گرتمم و 

 

 _ را هات میموت  واق یت رو ت یت  بدن؟

 

ن اتگشاااات اشااااار  ا    التم از روی ت ت ب زد شااااد و با گرتی 

 بم سمت خود  جواب داد: 

 

ن رو اشاااااااااااا ا   آزاد:آر ...آر  میموت ...میموت  چون تو همم چت 

چون م  اون آد  کااااام االن توی ذهزااااات مموجااااام شااااااااااااااااااادی. 

ن  اتمبا  جمشاااااااااااااااید تیومد  سااااااااااااااااخ   تو ااااااااااااااامم.م  برای گرتی 

شاغت.جمشااااااااید هیچوقت     یم ش سااااااااوزن برا  اهمیت 

.م  زنر دساااات اون بزرگ نشااااد  کم ب وا  شاااابیز  تداشاااامم

ن اتمبام  باشاااااااام.    اوتبدر از تامییل کم  باشاااااااام یا بر گرتی 

ار بود  کم ن خوتاااااا  کرد .پس اتبدر بم  اون بزم داد  بود بت 

ا توتیش باشاام؟جمشاید توتیش او  تبدری برای م  م  تگو پرا
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ن اتمبام  تو رو اذیت کزم  ارز  تدار  کم ب وا  برای گرتی 

 یا بزت آسو  برسوتم. 

 

 ۴۹۲#پارت_ 

 

 

دروغ بود اگر میگ مم  را هااااااا   زباااااااتم را بزااااااد تیاااااااورد  

بااا بودتااد.شدراماااتاام ت اااه  کرد  و چزر  در هم کشااااااااااااااایااد . 

ون ترساااااااماد و ب د بک هدا   ت  اااااا  را از سااااااا زم بت 
گ
آشااااااا مش

  چرخید شو  از آت م دوبار  ت اه  را بم ساامت دور خود

 م  بچرخاتد و ادامم دهد: 

 

آزاد:و درمورد آرنااااااااا...آر  م  ب اااااااااکر آرنااااااااا وارد زتاااااااادگیاااااااات 

شاااااااااااااااد .ب اکر آرنا بزت تزدیک شاااااااااااااااد  ب اکر آرنا تو رو تا 

راب  کااااام باااااایاااااد بااااادوبن ایزجاااااا کشاااااااااااااااوتاااااد .اماااااا ای  تماااااا  مااااااج
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ن رو .پس ازت خواه  می زم اجاز  بد  او  هتو اااات مم چت 

 برات توتیح بد .و ب د  دیگم ت میم با تو م.باشم؟

 

بک آت اام  ال  باام زبااان بیاااور  برای چزااد ثاااتیاام باام چشااااااااااااااامااان 

دسااااااااات ٬آشااااااااااوب  خت   ماتد  و ب د با کشاااااااااایدن ت س لرزابن 

د  و بم ساا    از جا ب ار رخاساامم.هزوز هایم را روی تشااک ترا

  امل روی پاهایم تا  ااااااااااااماد  بود  کم چشاااااااااااام هایم ساااااااااااایایه

وع باااام ت و ت و  رتمزااااد و شگیجاااام اماااااتم را برنااااد.بک ت اااااد  شر

خوردن کرد  اما شو  از آت م زاتوهایم  امال توانشاااااااااااااااان را از 

ن شااااااو  دساااااات های آزاد بودتد کم  دساااااات دهزد و پ   زمی 

ن بازوهایم  زم داشازد. ش پا تگ٬بم داد  رسیدتد و گرتی 

 

؟شگیجم داری؟  آزاد:خزان خوبک

 

گو  هایم شیچید آه مم چشم هایم  دای تگران  کم در  

را باز کرد  و ت اه  کرد .دیدن چشاااااااااام های دلواپ اااااااااا  از 

 .  3110



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

آن تا  م ی تزدیک ق   بک جز م ا  را دوبار  بم هو  و وال 

اتااااداخاااات.دساااااااااااااااااات خود  تبود.برای م  او هزوز هم همااااان 

وار خاشب  بود .مگر میموان مم ق  م  مردی بود کم دیواتم

 دار ؟را در برابر او ساکت تگم 

 

 ا  را شززان تگم دار  آه اامم 
گ
 و شاساایمش

گ
برای آت م آشاا مش

ن  د  و با برداشاای  ار دساات هایم را روی ق  اام ی ساا زم ا  ترا

میاتمان تا ااااااااا م اتداخمم.ت اهم را از ٬قد  بم سااااااااامت خب 

ن اتد ن ش  با  اادای چشاامان  دزدید  و همزمان با پایی  اخی 

 شدی زنرل  تجوا کرد : 

 

 شم. _می وا  یکم تززا با

 

تاتم قد   ابروها   در ثاتیم ای در هم کشید  شدتد.م ت 

 بم سمت ج و گذاشت و گ ت: 
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 آزاد:اما... 

 

بک آت اام اجاااز  دهم جم اام ا  را باام پااایااان برساااااااااااااااااتااد بااا ل   

 م کم تری ت رار کرد : 

 

 د.موشم تززا  بذاری؟_تیاز دار  یکم تززا باشم آزا

 

م ال    ت رد.برای چزد ل صم ای  بار دیگر با خواسااااااااااااااامم ا  

هماتجا مباب م ا  اااااااااااااااماد و با تردید ت اهم کرد و در تزایت با 

کشااایدن آ  سااا زم ساااوزی آه ااامم ش  را بم نشااااتم ی تایید 

ن برد و زنرل  تجوا کرد:   باال و پایی 

 

 آزاد:باشم.هرجور تو ب وای. 
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یه ت اه  را بم سمت سی ن    اتم روی همرا  م   کوتا

ن چرخاتد ش  و  از آت م ادامم دهد: مت 

 

ی ب ور  ن .از دیروز آزاد:سااااااااااااااای ن رو همیزجااا میااذار .لط ااا یچت 

 هیجر ت وردی. 

 

و ب د دیگر تماتد تا ب واهد جواب مرا .شاااااااااااااازود.چرخید و با 

پس ٬قد  هاب  ب زد بم سااااااامت در اتاا رتت و ل صم ای ب د

 از اتاا خارز شد و در را پشت ش  . ت. از ت  یل کوتا  

 

شاااااااااااااااادن در کم در گو  هایم شیچید تما    اااااااااااااااادای . ااااااااااااااامم

مباااااوم   کاااام خاااااجزاتاااام برای تصاااااهر باااام م کم بودن باااام  ااااار 

گااارتاااماااااااام باااود  در  ااامااات  از یااااااااک چشااااااااااااااااام بااازااام زدن در هااام 

شاا  اات.دوبار  ل م ی ت ت نشاا اامم و با ترو بردن اتگشاات 

د  پ   هایم را با در ٬هایم میان موهایم ااااااااار د روی ی دیگر ترا

ون ترساااااااااااااااماا ادن ترناااد ب زاادی از خمش و لاا  هااایم را برای بت 
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س زم ا  از ی دیگر باز کرد .اما در  ما  تاباوری هیا  داب  

از ا ونم خارز نشاااااد.درسااااات ات ار کم  ااااادایم را از  زجر  ا  

 دزدید  بودتد. 

 

گیج و شدرام بود .در ش  کوتان سااااااااااااازمگی ن بم پا بود کم 

را  تمیگرتاااااااات.تمیموان ااااااااااااااامم درساااااااااااااااااااااات ت ر ل صاااااااام ای آ

بالب  کااااااام بر ش  آماااااااد  بود را هضااااااااااااااام کزم.تمیموان ااااااااااااااامم 

ن برایم زنادی بود.   کزم.همم چت 

 

تززا کیس ٬مردی کم دیواتم وار خاشب  بود ٬باور ایز م آزاد

 ت  ت بار  بم م  ا  ااااااااااااااس خوشااااااااااااا     
گ
کم در کو  زتدی

اد داشااااااااااااااامم تززا آد  کم با تما  وجود  بم او اخمم٬داد  بود

 م م ا  بود. پر جمشید توتیش از آب در آمد  بود برای

 

    در دورترن  و ترسزا  ترن   ابوس هایم هم تمیموان مم 

ن  ن دروغ بود؟هماااااااام چت  ن روزی را ببیزم.ی  ن هماااااااام چت  چزی 
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ن شااااد  بود؟تما  ات اقاب  کم میاتمان  تبشاااام ای از شو  ت یی 

تما  قو  و ٬بودخشف  کم میاتمان شاکل گرتمم ٬اتماد  بودتد

 قرارهایمان...همم دروغ بودتد؟

 

ر موشاااااااااد؟مگر مم   بود؟مگر آزاد میموان ااااااااات دروغگو مگ

باشد؟آزادی کم م  شزاخمم بود  بم جز خوبک و مزربابن کم 

ی در ق   بزرگ  تداشااااااااااااات.پس چطور مم   بود تما   ن چت 

 ای  مدت مرا بازی داد  باشد؟

 

د  ساااااا  ذهزم بم ی  ار  شر کشااااااید ساااااامت آرنا.آرنا ن ب  کم ساااااات 

وز در خواب و بیداری تما  با خیا  زتد  تبودن  شااااااااااااا  و ر 

 ابوس دید  بود .آرناب  کم یک خمر با خیا  ایز م دساااااااااااااات 

هاایم بام خون  آلود  اتاد خود  را خاذاب داد  بود .و  اال 

تزمید  بود  کم زتد  اسااااات.تزمید  بود  کم هزوز ت س   

 ود  ا . کم م  هرگز باخ  و بابن مرگ  تب٬کشد
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ت ق  م مزر و رازی کم ای  همم سااااااااااا  در شززابن ترن  ق اااااااااام

د   ن مو  شاااااااد  تگز  داشااااااامم بود   اال پس از گذشااااااات سااااااات 

سا  توخایل از آب در آمد  بود و م  آتبدری گیج و شدرام 

 بود  کم تمیدان مم باید چم ا  اش داشمم باشم. 

 

ا  اااااااااااااااااساااااااااااااااااتم جوری با ی دیگر در آمی مم بودتد کم قادر 

 ود  از هم ت  ی شاااااااااااااان کزم.از زتد  بودن آرنا خوشااااااااااااا ا تب

ن بود ٬بود  از ٬از آزاد خ ااااااااا ابن بود ٬از ت ج شااااااااادن  غمگی 

ار بود ... ٬خود  ت رت داشمم ن  از دتیا و شتوشمم بت 

 

 ۴۹۳#پارت_ 

 

 

 ب د از ای  باید چکار می رد ؟تمیدان مم. 
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ن برایم در هالم ای از ابزا  شیچید  شاااااااااااااااد  بود.     همم چت 

ا  م ز  هم برای شیدا کردن جواب ساااااااااااااااوا  هایم یاری  دیگر 

 تمی رد.واق ا ب د از ای  قرار بود چم ات اق  بی مد؟

 

 ااااال کااام دیگر رایه برای ٬ ااااال کااام باااا آزاد ازدواز کرد  بود 

ن بم خب  تداشااااااامم قرار بود چم ات اق  بی مد؟ا اااااااال  برگشااااااای 

ن آزاد برای چم با م  ازدواز کرد  بود؟اگر هدت  تززا گر  تی 

د میموان ااااااااااااااات مدت اتمبا  از م  و رو بم رو کردتم با آرنا بو 

ها شو  ای   ار را اتجا  دهد.پس چرا تما  ای  مدت  اااااااااااااااتک 

کرد  بود تا با م  ازدواز کزد و ب د آرنا را نشااااااااااااااتم دهد؟چرا 

ای  همم اتمصار کشاااااااید  بود؟چم هدقن در ش  داشااااااات کم 

 م  قادر تبود  از آن ش در بیاور ؟

 

بمواتد  مش بم  ا  ن مم.م ز  تاتوان تر از آبن بود کم تمیدا

تمااا  ل صاااب  کاام در ٬خرابم کزااد.تمااا  خاااکرات خوبم بااا آزاد

تااااک تااااک  را هااااا و قو  و ٬کزااااار ی اااادیگر گااااذراتااااد  بودیم

 .  3117



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

قرارهااایمااان درساااااااااااااااات مثاال یااک   باام ی تی م در  ااا  خبور 

 کردن از مبابل چشماتم بودتد. 

 

بودن و واقیع تبودنشااااااااااااان را خاکراب  کم تمیموان اااااااااااامم دروغ 

 م  بودتد.تما  باور باور کزم. 
گ
ای  خاکرات ل ز   تما  زتدی

 و 
گ
ن را    تما  زتدی م  بودتد.مگر آد  میموان اااااات بم همی 

باااورهاااب  کاام جااان  باام آن هااا . اااااااااااااااماام بود را دور برنزد؟مگر 

 شدبن بود؟

 

ت اهم بک اخمیار بم سمت سی ن    اتم ای کم هزوز هم از 

ن  داشاامم بم م  ده  کجک می رد کشااید  شااد.تاا    روی مت 

امااااا م ااااد    هیا غااااذاب  را تیم پااااذیرتاااات.آخرن  وخااااد  ی 

درسااااااااااااااات و   اااااااااااااااابک غذاب  کم خورد  بود  را بم خاکر تیم 

آورد .درسااااااااات از ب د از مرگ برساااااااااا  م  هم با غذا خوردن 

 غرن م شد  بود . 
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برساااااااااااااااا ...تا  برساااااااااااااااا  بم ی  ار  ماتزد یک تارتجک در م ز  

د.شااااااااااا ک کم م  ز جر شاااااااااااد و تما  وجود  را بم آت  کشااااااااااایم

برساااااااا  را کشااااااامم بود  آزاد برای شززان کردن ج اااااااد   مکم 

ن اتمبا  از م  بود چرا  کرد  بود.اما اگر ق ااااااااااااااااد  تززا گرتی 

ن روی جرمم همرایه ا  کرد  بود؟چرا  برای شپو  گذاشااااااای 

 م  
گ
 مکم کرد  بود کم ج اااااااااد برساااااااااا  را تاپدید کزیم تا زتدی

ای  کم میموان ااااااااات بم ر ت  ا    مرا ت ونل ا  نشاااااااااود؟در شر

د چرا  مااااک کردن باااام م  را  پ وس دهااااد تااااا اتمبااااام  را بگت 

 اتم اب کرد  بود؟چرا... 

 

سااااااااوا  هاب  کم هر ثاتیم بم دتیای در هم تاید  ی سااااااااواالت 

بک جوابم اتااااااااتم موشااااااادتد تما  تداشاااااااازد.آتبدر ت ر کرد  

د  کم ش درد  شااااااااااادت بود  و از خود  ساااااااااااوا  شرساااااااااااید  بو 

 گرتمم بود. 

 

 بود کم م  بم تززاب  قادر تبود  م ماهاب  کم در ش بدییه

داشااااااااااامم را  ل کزم و برای ساااااااااااوا  های بک پایاتم جوابک شیدا 
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کزم.تززا کیس کم میموان ت جوابک برای سوا  هایم داشمم 

.تززا کیسااااااااااااااا کم قادر بود م ز  را از ممالشر باشااااااااااااااااد آزاد بود 

ن  شااااااااااااااادن تجات دهد   را او بود.خوب یا بد او بود کم همم چت 

 میدان ت و جواب تما  سوا  ها را تزد خود  داشت. 

 

ن پااااساااااااااااااااخ  ون  می رد .ت اااایاااد شو  از گرتی  ت اااایاااد از اتااااا بت 

ساااااااااااااااوا  هااایم از او می واسااااااااااااااامم کاام اتاااا را تر  کزااد.بااا تززااا 

 قرار تبود بااام جااااب  برسااااااااااااااام.باااایاااد 
مااااتااادن در ای  اتااااا ل ز  

د چم ا تما  و  ما  موشاااااااااید  تا ب زمم بایتوتاااااااای ات آزاد ر 

 خا  بر ش  برنز . 

 

با گذر ای  اتکار از ذهزم  التم آیه کشااااااااید  و از روی ت ت 

برخاساااااامم.چشاااااام هایم باز هم برای ل صم ای ساااااایایه رتمزد 

ن باااام تاااااز ت اااات باااام موقع خود  را از ٬امااااا بااااا چزااااگ اتااااداخی 

 سبوط تجات داد . 
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مم کرد  و زمابن کم از ت اد  چزدباری پ   هایم را باز و . اااااااا

ن شاااد  دسااامم را از روی تاز ت ت برداشااامم و  داشاااازم مطمی 

 قد  های آرامم را بم سمت در خروسک اتاا سوا داد . 

 

ون زدتم از اتاا قد  بم سال  آرا  و خ وب  گذاشمم کم ٬با بت 

گوب  بم جز م  هیا ان ان دیگری در گوشم و کزار  شرسم 

د.ت اهم را شدرام ن اتم بم اکراا چرخاتد .ش و  اااااااااااادای تمت 

ساااااااااااید نشاااااااااااان از آرا خاتم بم گو  مت  ن   کم از سااااااااااامت آشاااااااااااتر

 ضور یک ت ر در آن ق مت از خاتم داشت.ا مماال همان 

زبن بود کاام  ااااااااااااااابح برایم  ااااااااااااااا  اااتاام آورد  بود.اسااااااااااااااام  را 

 ترامو  کرد  بود . 

 

قد  هایم را آه مم بم سمت ج و کشید .از ک بم ی باالب  

ی  موسااااااااااااااایف  دلزوازی بااااااام گو  خااااااااتااااااام  ااااااااااااااااااااادای تااااااااااااااا 

ساااید.در  سااات ات ار کم یک ت ر مشااا و  سااااز زدن بود.یک مت 

 ت ر کم تمیموان ت آزاد باشد. 
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 ااااااااااادای سااااااااااااز آزاد را از هر  ااااااااااادای دیگری در ای  دتیا بزت  

موشاااااازاخمم. ااااااداب  کم در خاتم شیچید  بود  اااااادای ساااااااز او 

ن بود.   تبود.یک ت ر دیگر مش و  ساز تواخی 

 

ذهزم د  چااااام ات ااااااق  اتمااااااد.شو  از آت ااااام خود  هم ت زمیااااا

ی داشاااامم باشااااد پاهایم در  ا  کشاااااتدتم  قدرت ت اااامیم گت 

بم ساااااامت پ م ها بودتد.دساااااامم را روی ترد  ی   ان را  پ م 

قرار داد  و آه ااااااامم آه ااااااامم از پ م ها باال رتمم.با هر پ م ای 

کم پشت ش میگذاشمم  دای موسیف  واتح تر بم گو  

سید.   مت 

 

ای ل صم ای  م در تزایت پشااات ش گذاشااامم شاااد.بر آخرن  پ

شدرامااااااتااااام ا  ااااااااااااااامااااااد  و ت ااااااهم را میاااااان اتااااااا هاااااای راهرو 

چرخااااتاااد .ت ااااهم در تزاااایااات روی در تیمااام بااااز اتااااق  ثاااابااات 
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ساااااید.اتاق  کم   کم  ااااادای سااااااز از آتجا بم گو  مت 
ماتد.اتاق 

 .  اال دیگر میدان مم مم  ش بم کو ت...آرنا 

 

 ۴۹۴#پارت_ 

 

 

شاااات در تیمم یم آرا  بم ساااامت ج و کشااااید  شاااادتد.پقد  ها

ن دسااات لرزاتم روی بدتم ی در  باز اتاا ا  اااماد  و با گذاشااای 

 م  یاتم بم داخل اتاا ش  کشید . 

 

ق  م آتبدر م کم تویدن گرتمم بود کم ترساااااااااااااااید  بود  ت زد 

 اااادا   بم گو  مردی کم پشاااات در ای  اتاا نشاااا اااامم بود 

کزد.هزوز برای روبرو شااااادن   برساااااد و او را از  ضاااااور م  آ ا 

آماد  تبود .هزوز از ت ا  کردن بم چشاااااااااام ها   واهمم با او 

 داشمم.هزوز وقا  ترسید  بود. 
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شاتجااا  روی آرناااب  ثاااباات ٬ت اااهم از ورای در تیماام باااز اتاااا

مبابل شیاتوب  ٬ماتد کم نشااااااااااا ااااااااااامم روی  ااااااااااازدیل چرت دار 

شیاتو  نشاااااا اااااامم بود و اتگشاااااامان  را ماهراتم روی  الونم های

 اتم اااب کرد  بود بک   رکاات میااداد.م ودی کاام برای
ن تواخی 

ن بود.    ا  بک اتداز  غمگی 
ن  اتداز  زن ا و در خی 

 

هیا ل  زاادی روی لاا  هااا   خودتماااب  تمی رد.چزر  ا  

بم شدی زم ااااااااااامان بود و ت اه  هیا توری تداشااااااااااات.دیگر 

شااااااااااااااا اااه   باام آن آرنااای توجوان و شزتااد  ای کاام یااک زمااان 

هم ت یت  کرد  .خییل ود  تداشااااااات.ت یت  کرد  بود شااااااازاخمم ب

بود.و بک شااااااااااااااااک دلیل ای  همم شد و دلمرد  بودن  همان 

 ا  م  بود .م ز 
 ااااااااااااااازاادیل چرت داری بود کاام باااخاا  و بااابن

 .  ل ز  

 

هزوز هم بااااااور ت رد  بود  کااااام زتاااااد  اسااااااااااااااااااات.کاااام ت س   

کشااد.کم تمرد  اساات.ت ااونر بدن خون آلود  و آن چشاام 
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 زوز هم ب ااد از ای  هماام ساااااااااااااااااا  مباااباالهااای . اااااااااااااااماام ا  ه

 چشماتم بود. دا   بم ی  ار  در ذهزم شیچید. 

 

ی.هرجوری شاااااااااااااااد  از  "م  قرار تو ااااااااااااااات بذار  تو ایزجا بمت 

ون باشم؟تو برمیگردی خوتم ت.بزت قو   مت بت  ایزجا میتک

 مید "

 

قو  داد  بود و روی قول  ماااتااد  بود.اجاااز  تااداد  بود م  

در  بود.جاتم را تجات داد  بود و م  آتجا بمت  .تجاتم داد 

خوض چکار کرد  بود ؟با اساااااااا  م ای کم خود  بم دساااااااامم 

داد  بود بم ساااااااااااما  شااااااااااا یک کرد  بود  و ب د با ت ر ایز م 

یبیزا ُمرد  اساااااااااااااااات او را هماتجا تک و تززا رها کرد  بود  تا 

 جان خود  را تجات دهم. 

 

م اشا ا  و  اال ب د از گذشت ای  همم سا  تزمید  بود  ک

ناااا تبود  ا .اماااا همااااتطور کااام آزاد می رد .کااام هرگز قااااتااال آر 
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گ مم بود بالب  بدتر از مرگ ش  آورد  بود .پاها   را از 

 .باخ  ت ج شدن  شد  بود . او گرتمم بود 

 

ل  هایم تاخودآ ا  لرزندتد و ب و دردتا  تر از هموشااااااااااااااام 

 رد : بم ا ونم چزگ اتداخت.با  دای ت یفن زنرل  تجوا ک

 

.تمی واسااااااااااااااامم ایزکار رو _م  تمی واسااااااااااااااامم ایزجوری .شااااااااااااااام

 باهات ب زم.تمی واسمم... 

 

دسااااااااات ها   برای ل صم ای دسااااااااات از  رکت روی  الونم 

های شیاتو کشاااااااااااایدتد. اااااااااااادای موساااااااااااایف  قطع شااااااااااااد و ش  

آه ااااامم بم سااااامت در چرخید.و درسااااات در همان ل صم بود 

ن کم م  و شااات زد  خود  را خب  کشاااید  و با شززان شاااد

دهاتم چ  اتد  تا م ادا  دای دسمم را م کم بم ٬پشت در

 ت س هایم بم گوش  برسد. 
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برای چزد ل صم سااااااااااااااا وت کر کززد  ای بر تضاااااااااااااااا  کم رما 

شاااااد.تا زمابن کم دوبار   ااااادای شیاتو در راهرو بویچد هماتجا 

ا  اااماد  و ت  ااام را در سااا زم   س کرد .تمیدان ااامم چرا بم 

ن کشاااااااید  بود.ی  ن  ضاااااااور  را  س  ی  ار  دسااااااات از تواخی 

   بود؟کرد

 

زمابن کم خیالم از شرت بودن  واسااااااا  را ت شاااااااد آه ااااااامم 

دسااااااااااااااامم را از روی دهاتم برداشااااااااااااااامم و چرخید  تا دوبار  بم 

داخل اتاا ش  ب شاااااااااااااام.اما  اااااااااااااادای آرا  کم بم تاگزان از 

 پشت ش در گو  هایم شیچید ق  م را از تویدن اتداخت. 

 

 ماهر  مگم تم؟آزاد:خییل توی شیاتو زدن 

 

" خ م ای کشاااااااااااااااید  و بم شخت بم سااااااااااااااامت بک اخمیار  ن "هی 

خب  چرخید .چشاااااااااام هایم با دیدن آزاد کم پشاااااااااات ش  بم 

دیواری ت یم زد  بود در ثاتیم ای بم گردترن  اتداز  ی مم   
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رسااااااااااااااایدتد.از ی آتجا ا  اااااااااااااااماد  بود؟ی آمد  بود کم مموجم 

  ضور  نشد  بود ؟

 

ن   ل  زااد م و و کوچش زد و بااا ت ااا  مم ج م را کاام دیااد  گرتی 

ت یم ا  از دیوار قد  ج وتر گذاشاااات و کزار  ا  ااااماد.برای 

ن  ل صم ای ت اه  را بم آرنا کم  ماکان مشاااااااا و  شیاتو تواخی 

 بود دوخت و سپس آیه کشید و با  دای آرا  گ ت: 

 

آزاد:شیاتو زدن تززا شگرموشااااااااااااااام.تززا  اری کم باخ  موشااااااااااااااام 

 بم در روز خوش ا  باشم.  داقل برای چزد دقی

 

 اه  ای  بار بم سااامت م  چرخید.ل  زد روی ل  ها   ت

 اتدی شررتگ تر شد. 

 

ی داخاااال؟خییل وقماااام مزمصرتاااام.دلاااات تمی واد  آزاد:چرا تمت 

؟  ب د از ای  همم سا  باها   را بزبن
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مضاااااااطرباتم قد  بم خب  برداشااااااامم و ت اهم را از  اااااااورت  

رت روبرو شاااادن با آرنا را گرتمم.تموان اااامم بگونم هزوز ج ااااا

دار .تموان ااااااااامم بگونم کم هزوز جرات ت ا  کردن بم چشااااااااام ت

هاااااا   را در خود  تمیبیزم.تموان ااااااااااااااامم بگونم ترساااااااااااااااو تر و 

خجالت زد  تر از آبن ه اااامم کم بمواتم مبابل آرنا با  اااامم و 

بم او و  ااااااااااااااازدیل چرخدار  ت ا  کزم.بزابرای  چرخید  تا با 

ن دوندن از پ م ها از  ن سااااااااااوا  و جوا پایی  ب ها زنر بار ساااااااااازگی 

شاااتم خایل کزم.اما شااایدن  اادا   از پشاات ش باز هم ش 

 جایم می  وبم کرد. 

 

 آزاد:چرا هموشم ترار می  ن خزان؟

 

خشاااااااااااااااکم زد.بااا قااد  هاااب  ب زااد ج وتر آمااد و ای  بااار مباااب م 

ا  ااااااماد.ت ا  شرسااااااشااااااگر  را بم چشاااااام هایم دوخت و پس از 

 کرد:   س وب  کوتا  دوبار  ت رار 
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ردن خااادت کردی؟وق   باام آرنااا شااااااااااااااا یااک آزاد:چرا باام ترار ک

وقاا   باارسااااااااااااااااااااااا  رو بااااااااا چاااااااااقااو زدی تاارار ٬کااردی تاارار کااردی

االتم کاااام تزمیاااادی آرنااااا زتااااد  ساااااااااااااااااات باااااز  داری ترار ٬کردی

.واق ا ت ر می  ن ترار تززا راهیم کم وجود دار ؟  می  ن

 

 ۴۹۵#پارت_ 

 

 

ا  تمیگ ت. ش با او بود.م   جوابک برای سوال  تداشمم.بت 

 مباااباال پاااهااایم قرار هموشاااااااااااااااام از 
گ
 تمااا  را  هاااب  کاام زتاادی

ن بی 

داد  بود ترار کردن را اتم اب کرد  بود .هموشاااااااااااااااام اتم اب 

کرد  بود  کاام باام جااای ماااتاادن و تاااوان پس دادن ترار کزم و 

ب د  یک خمر خود  را با پشاااااااایمابن ها و ترس هایم خذاب 

 دهم. 
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خود  ترار کرد  بود  تا جان  وق   بم آرنا شااااا یک کرد  بود 

را تجااات دهم و ب ااد از آن برای یااک خمر مثاال یااک گزااهکاار 

 کرد  بود .خود  را از هماااااااام ی آد  هااااااااا دور کرد  
گ
زتاااااااادی

گوشاااام گت  شااااد  بود  و با تصاهر بم خوب بودن  الم ٬بود 

 تما  آد  های اکراتم را گو  زد  بود . 

 

ن  ات ااااا اتمااااد  وق   برسااااااااااااااااااا  را باااا چااااقو زد  بود  هم همی 

آت م ت اااااااااااا یم شااااااااااااو  و خود  را بم پ وس م رقن  بود.بم جای

کزم مثل یک مجر  ساااااااببم دار ج ااااااد  را در گوشاااااام ای از 

 ا  ت ااا  تر از آبن کاام 
گ
تاااکجاااباااد دت  کرد  بود  تااا م ااادا زتاادی

بود شااااود.و ب د مثل هموشاااام با تصاهر بم خوب بودن تال  

را باام تراموشر  کرد  بود  تااا گزااایه کاام مرت اا  شااااااااااااااااد  بود 

 . پار . 

 

ن باااری تبود کاام  چون باام ای   ااار خااادت کرد  بود .چون اولی 

در ذه  خود  باااخاا  مرگ یااک آد  موشااااااااااااااااد .چون ب ااد از 

ات اق  کم برای آرنا اتماد  بود دیگر یاد گرتمم بود  کم چطور 
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باید چشاااماتم را روی اشاااا اهات گذشااامم ا  ببزد  و مدا  رو 

 کم در دا بم دا  ساااااااااااااااایم های سااااااااااااااایایهبم ج و ترار کزم تا م ا

 گذشمم ا  جوالن میدادتد بی مم. 

 

و  اال ب د از سااااااااااااااااا  ها ترار و ترار و ترار شاتجا  بم ایزجا 

رسید  بود .بم آخر خط.بم جاب  کم دیگر تر    برای ترار 

باق  تماتد  بود.و روبرو شاااااااااادن با گزا  هایم تززا رایه بود کم 

 مبابل پاهایم وجود داشت. 

 

ن آ  خزان.او  بم  را هاب  کم می وا  زاد:با م  بیا برنم پایی 

بزتم خوب گو  باااد .ب اااد  قو  میاااد  اگااام خواسااااااااااااااا   از 

م  تیاوردمت ٬ایزجا بری ج وت رو تگت  .چون باور ک ن یا تم

 ایزجا تا بم زور تگزت دار . 

 

ن با اتکار    ااااااادای آرام  وادار  کرد تا دسااااااات از   زجار رتی 

.در ت اه  دوبار  بم چشااااااااااااااام ها   بدهمبردار  و ت اهم را 
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د.برای چزااااد  ن ی باااام جز خواه  و  اااااااااااااااااااداقاااات موز تمت  ن چت 

ل صم با تردید ت اه  کرد  و در تزایت ت س لرزابن کشید  

ن  و ش  را بم نشاااااااااااااااتم ی مواتبت با درخواسااااااااااااااا  باال و پایی 

 برد . 

 

ن دسا  بم سمت  در جوابم ل  زد کوچش زد و با تگم داشی 

م  خواساااااااااااااااااات تاااا ال  باااام زبااااان بیاااااورد از بک آت اااام  ٬پ اااام هااااا

ن برو .برای آخرن  بااااااااار ش  همراه  باااااااام ک باااااااام ی پااااااااایی 

ن بود  چرخاتد  و بم آرناب  کم هزوز هم مشاااااا و  شیاتو تواخی 

ت ا  کرد  و ب د ش  را زنر اتداخمم و بم همرا  آزاد از پ م ها 

ن رتمم.   پایی 

 

تد کم ت اهم روی زبن ثابت ما٬با برگشاااااااازمان بم ساااااااال  خاتم

ی   امروز  ااااااااااابح مالقات  کرد  بود  و  اال مشاااااااااا و  گردگت 

ی  م ل ها بود.مموجم  ضور ما کم شد تورا دست از گردگت 

کشاااااااااااااید و همزمان با  ااااااااااااااا ا  ااااااااااااامادن  ت اه  را بم آزاد 

 دوخت و با ل  زد شرسید: 
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ی ا میاز دارند آقا؟ ن  _بم چت 

 

ن برد و بااا ل  ن   آزاد در جواب آه اااااااااااااااماام ش  را باااال و پااایی 

 مالیم گ ت: 

 

اااااااااااااان   آزاد:لط ااااااا  ااااااااااااااا  اااااااتاااااام ی آرنااااااا رو بتک تو اتاااااااق  نرا

.امروز یکم باادخ باام مم زاام اذیاات  جااان.داروهااا  رو هم بتک

ن شو کم داروها  رو می ور .   کزم اما مطمی 

 

نرن  تورا قد  ج وتر گذاشت و با قرار دادن دسا  روی 

 چشمان  جواب داد: 

 

 د. _بم روی چشم آقا.شما ا ال تگران ت اشی
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آت م مزمصر بماتد تا پاسجن از سمت آزاد .شزود با و ب د بک 

خاتم دوند تا    اتم  ن قد  هاب  خجو  و ب زد بم سمت آشتر

 ی آرنا را آماد  کزد. 

 

اااااااااااااان  ن نرا ما هم قد  های آراممان را از ش گرتمیم و ٬با رتی 

ی کاااام آزاد راهزماااا   بود را ادامااام دادیم.دقیبااام ای  م ااااااااااااااات 

ن ساااااااال  خاتمبا پشااااااات ش گذا٬ب د  کم  شاااااای 
گ
وارد  یاط بزری

 اال در روشاااااااااااااازاب  روز ج و  ی زن اتری داشاااااااااااااات شااااااااااااااادیم و 

م مبیما بم سمت آالچیش کوچش کم در گوشم ای از  یاط 

 قرار داشت قد  برداشایم. 

 

ن دایر   بم آالچیش کم رسااااایدیم هردو مبابل ی دیگر پشااااات مت 

 ای شااکل کوچش کم در مرکز آالچیش قرار داشاات نشاا ااایم و 

 گر دوخمیم. ت ا  بم ی دی

 آشااااکارا در چزر  ی هموشاااام آراِ  آزاد موز 
گ
 و  التش

گ
آشاااا مش

د و با گوندن  د.مدا  اتگشااااامان  را میان موها   ترو میتک ن مت 
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ل  ها   تال  می رد تا خود  را آرا  تگم دارد.اما اتکاری 

ق ااایدتد هرچم کم بودتد بم او اجاز  ی آرا   کم در ش  مت 

 بودن تمیدادتد. 

 

ن قرار  پس از ل صاب   ساااااا وت دساااااات هایم را روی سااااااطح مت 

 داد  و بک هوا با  دای آرا  تجوا کرد : 

 

 _م  از خمد بم آرنا ش یک ت رد . 

 

 واسااااااااااااااا  باام ی  ااار  جمعز م  شااااااااااااااااد و ت ااا  تااا آرام  روی 

 ورتم نش ت.بک آت م قدرت م مبیم ت ا  کردن بم چشم 

ا  دای ت ی  ها   را داشمم باشم ش  را زنر اتداخمم و ب

 ری ادامم داد : ت

 

_تمیدوتم تا چم  دی از  بیبت ختک داری.تمیدوتم آرنا تا 

د  سااا   ن  کم سااات 
کجای ق ااام رو برات ت رن  کرد .اما ات اق 
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ن م  و آرنااااا اتماااااد خماااادی تبود.م  از خمااااد باااام آرنااااا  شو  بی 

شاااا یک ت رد .تمی واساااامم بز  آسااااو  بزتم.تبط ترسااااید  

 .. بود ....ترسید  بود  چون. 

 

اتمزای جم م ا  شاااااااااااا  اااااااااااات و خامو  شااااااااااااد.با  اااااااااااادایم در 

 چشااام هایم را . ااامم و  اااورتم را میان دسااات های 
گ
درماتدی

یخ زد  ا  شززاااان کرد .مرور دوباااار  ی ات ااااقاااات ت خ آن روز 

 شو  بم اتداز  ی مرگ برایم س ت بود. 

 

 ۴۹۶#پارت_ 

 

 

 آزاد:میدوتم کم اشا ایه بم آرنا ش یک کردی. 
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ت هایم را از روی  ااااااورتم ار  کرد تا دساااااا اااااادای آرام  واد

بردار  و ت ا  شرسااااااااااشااااااااااگر  را بم  ااااااااااورت او بدوز .در جواب 

 ت اهم ل  زد ت جن زد و با تکان دادن ش  ادامم داد: 

 

آزاد:میاااادوتم کاااام هاااادا ا ولاااام ای کاااام شااااااااااااااا یااااک کردی آرنااااا 

 . تبود.ای  رو هم میدوتم کم از خمد بز  آسو  تزدی

 

ات ااااقاااات آن روز بااام ک تاااک ماااات و مبزوت ت ااااه  کرد .تااا

 ی  ار  مبابل چشماتم تب  . ازد.تاباوراتم شرسید : 

 

؟  _میدوبن

 

ن گااذاشاااااااااااااااات و  بااا همااان ل  زااد ت    آرتج هااا   را روی مت 

بدن  را اتدی ج وتر کشااااااااااااااید.ت ا  خت   ا  را بم چشاااااااااااااماتم 

 دوخت و پاسخ داد: 
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ن م   بیبت ایز م تو ای  بال رو ش  آزاد:میدوتم.اما دون ااای 

 ردی ت یت  مید ؟پاها  رو بز  برمیگردوتم؟نا آو آر 

 

ن کوبید  و  تاخودآ ا  از کور  در رتمم.دساااااات هایم را روی مت 

 با  داب  کم از شدت تارا    و اتطراب می رزند غرند : 

 

بچم شوتزد  ساااالم بود  _م  ترساااید  بود  آزاد  .تبط یم دخت 

کاام می واسااااااااااااااااات زتااد  بموتاام.تو اگاام جااای م  بودی چیکااار 

 ترار تمی ردی؟ ردی؟می

 

 برخالا  دای ب زد و خ  ک م  با ل  ن آرا  جواب داد: 

 

آزاد: م  تو رو برای ترار کردتت شزن  تمی زم خزان.باشم 

می واسااااااااا   جون خودت رو تجات ٬می زمم ترساااااااااید  بودی
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بدی.اما تو خییل خوب میدون اا   کم جز تو هیچ س دیگم 

داشااات.میدون ااا   ختک تای از ات اق  کم برای آرنا اتماد  بود 

کم بم جز شااااااااااااااما دو ت ر کیساااااااااااااا از اون را  ترار م فن کم آرنا 

نشاااوتت داد  بود ختک تداشااات.میدون ااا   کم شیدا کردن آرنا 

تبرن ا غت  مم   بود.تما  ای  ها رو میدون ااااااااااااااا   اما چیکار 

 کردی؟

 

م   کوتایه کم میان  را ها   شکل گرتت تر    بود 

.اما م  باز هم پاسااااخ دهم ها   برای آت م بمواتم بم سااااوا 

ن تااداشااااااااااااااامم.بزااابرای  لاا  زنرنزم را م کم باام  جوابک برای گ ی 

 دتدان گرتمم و ش  را زنر اتداخمم. 

 

ن از پشت  آزاد اما ساکت نشد. التم آیه کشید و با برخاسی 

ن  دسااااااااااااااااات هاااا   را در جیااا  هاااا   ترو برد و بک هاادا ٬مت 

وع بااااام قاااااد  زدن در آالچیش کرد.در تزاااااایااااات   یش از کزاااااار شر

سااامون های چوبک آالچیش مموق  شاااد.پشااات بم م  ا  اااماد 
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ن ت اه  بم ق ااامت تام  و  از باغ برای ل صاب   و با دوخی 

 س وت کرد شو  از آت م ادامم دهد: 

 

آزاد:تو ترار کرد  بودی خزان.جوتت در امان بود.میمون اااا   

ن رو باااااااام پاااا ااااوااااس هااااااااا  باااااااام ماااا ااااو تاااارار کااااردتاااااااات هااااماااااااام چاااات 

 
گ
.میمون ااااااااااااا   بش

گ
اااااااااااا بش ی ه ااااااااااااات کم بم  مک ا میاز یم پرا

دار .اما تو سااااااکت موتدن رو اتم اب کردی.ب اکر سااااا وت 

تو آرنا چزدی  و چزد ساااااااخت توی همون وتااااااع و  ا  ک  

اون اتاا ل ز   باق  موتد.اوتبدر خون از دسااات داد  بود کم 

وقاا   باااااااااالخاار  شاایاااااااادا  کااردن دیااگاااااااام تاارق  بااااااااا یاااااااام جاازاااااااااز  

هااا تااداشاااااااااااااااات.اوتباادر  ااال  بااد بود کاام دک امیاادی باام زتااد  ت 

ن بودن اگااام زتاااد  بموتااام دیگااام  ن و مطمی  موتااادن  تاااداشااااااااااااااای 

هیچوقت تمیموتم را  بر .تما   رتشاااااااااون ای  بود کم شااااااااااید 

ن  اااااری برا   اگاااام یکم زودتر شیاااادا  کرد  بودن میمون ااااااااااااااای 

 اتجا  بدن.اما دیگم  ار از  ار گذشمم بود. 
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ت ااااااه  بااااام ی  اااااار  سااااااااااااااامااااات م  چرخیاااااد.دیگر اثری از آن 

 در چشااااامان  وجود تداشااااات. التم تر از یمت همال 
گ
موشاااااش

 هموشم بود. 

 

ی تگ    خزان؟چرا آرنا رو هموتجا  ن آزاد:چرا بم پ وس ها چت 

رها کردی؟تو کم میدون ااااااااااااااا   بم  مک ا میاز دار  پس چرا 

ول  کردی؟    اگااااام ُمرد  بود باااااااز  تو کیسااااااااااااااا بودی کااااام 

م ااااااااااااااااو  مرگ  بودی.پس چطور تون ااااااااااااااا   اوتبدر را ت 

د  بودی رو ترامو  ک ن و بااام زتااادگیااات ادامااام کااام کر  ااااری  

 بدی؟

 

ب  ااااااااان کم بم ا ونم چزگ اتداخمم بود را  ت س کشاااااااایدتم را 

. ااااااااااااااامم بود.تاباوراتم چشااااااااااااااام هایم را تزگ تر کرد  و با ب زد 

ن گ مم:   شدن از پشت مت 
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_را اات؟آزاد تو واق ااا ت ر کردی م  ب ااد از ات اااق  کاام برای 

 کزم؟ت ر می  ن     برای یم زتآرنا اتماد تون مم را ت 
گ
دی

ل صم تون اااااااااااامم را ت ت س ب شااااااااااااام؟ت ر می  ن یم خواب 

را ت داشاااااااااامم؟یم ل صم تون اااااااااامم چشاااااااااام ها  رو با آرام  

 ببزد  و باز کزم؟آر ؟

 

 قد  ج وتر گذاشمم و با  داب  لرزان ادامم داد : 

 

_م  میااااااادوتم کااااااام گزااااااااهکااااااار  آزاد.میااااااادوتم کااااااام آد  خوبک 

کااااااام ش آرناااااااا اوماااااااد  تب ااااااااااااااات  م    تو ااااااااااااااامم.میااااااادوتم بالب  

بود .خود  رو بک تب ااااااااااااااات  و بک گزاااا  تمیااادوتم.اماااا چرا ت ر 

می  ن ت مل اون ات اا ها برای م  آساااااااااااااااون بود ؟چرا ت ر 

 می  ن م  تون مم را ت بم زتدگیم ادامم بد ؟

 

 دست های لرزاتم را باالتر گرتمم و گ مم: 
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  _باااام ای  دساااااااااااااااااات هااااا ت ااااا  ک .تو ای  دساااااااااااااااااات هااااا رو آرو 

 م  بودی.تو  اااااااا  باااااااد م  رو 
گ
؟آزاد تو توی زتااااااادی میبی ن

دیااادی.تو خاااذابک کااام م  کشااااااااااااااایاااد  رو دیااادی.تو  اااابوس هااا  

قر اااااااای اخ اااااااابم رو همشاااااااوتو ٬روح و روان مرنضااااااام رو٬رو

 
گ
 کاااااااام ماااا  را اااااااات زتاااااااادی

گ
دیاااااااادی.پاااس چااااطااااور ماااایااااماااوبن بااااش

کرد ؟واق ااااااا ت ر کردی م  ب ااااااااکر آرناااااااا خاااااااذاب وجاااااادان 

 تمتداشااااااااامم؟پس چرا ای  همم ساااااااااا  
گ
ون ااااااااامم مثل آد  زتدی

 کزم؟

 

ی تگ اااااات.تززااااااا ش  را باااااااالتر  ن در جواب  را هااااااایم چت 

گرتت و با ت ا  تاتذ  بم چشااماتم خت   شااد.دساات هایم را 

ن تر برد  و با تزد تزد تکان دادن ش  گ مم:   پایی 

 

_آر ...آر  ماا  اشاااااااااااااااااااا ااااااااا  کاارد .ماا  تاا ااااااااایااااااااد آرنااااااااا رو تاازاازااااااااا 

ن رو بم پ وس ها  گ مم.باید برای میمیذاشااااااااااااااامم.باید همم چت 

تجااااات دادن  برمیگشااااااااااااااامم.م ااااذرت می وا .واق ااااا ب اااااکر 
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ایز م برتگشاااااامم و ساااااااکت موتد  م ذرت می وا .اما تو اون 

 زمان جای م  تبودی آزاد... 

 

 ۴۹۷#پارت_ 

 

 

ایط و شازا  کم م  داشمم تبودی.م   تو اون زمان توی شر

بچم شوتزد   واق ا تمیمون ااااااااااااااامم درسااااااااااااااات ت ر کزم.از یم دخت 

کم روزها توی یم دخمم زتدابن شاااااااااد  بود و بوشااااااااات  از   لمساااااااااا

 اااااااااااااااااد باااار مرگ رو بااام چشااااااااااااااام هاااای خود  دیاااد  بود چااام 

 اتمصاری موشد داشت؟

 

م  تاامید بود  ترسید  بود  و شت کرد  بود .از یم کرا 

هزوز ساازگی ن اتم اب نشاادن توسااط پدر  رو تمون اامم بود  

ل دیاااااز یاااام کرا ت ر می رد  باااام یاااام قاااااتاااال ت اااا٬هضااااااااااااااام کزم

از یاام کرا باام م و ترار کردتم تزمیااد  بود  کاام ٬شاااااااااااااااااد 
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مادر  دار  با مرگ دساااات و شزجم تر  می زم.زنر بار اون همم 

تشااااااری کم داشااااامم بم تززاب  ت مل می رد  لم شاااااد  بود  و 

هیچ یس تبود کم دسمم رو بگت   و ب زد  کزم.چطور میموبن 

ن برای م  را ت بود ؟  همم چت 
گ
 بش

 

گذاشاااااااااات و تزدیک تر شااااااااااد.ت اه  از   تر آه اااااااااامم قد  ج و 

ن تر بود.با  دای ت یفن تجوا کرد:   هموشم غمگی 

 

 آزاد:خزان... 

 

 ااادا   میان زمزمم ی باد ام شاااد.بک اخمیار قد  خب  تر 

رتمم و با ترو بردن اتگشاااااااااااااات هایم میان موهای آشاااااااااااااا مم ا  

 ادامم داد : 

 

_تو االن داری تال  می  ن م  رو آد  َبِد  ی ق ااااااااااااااام ج و  

م  قبو  می زم کم آد  خوبک تو اااااااااااااامم.قبو  ٬ی و باشاااااااااااااامبد
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می زم کاااام باااادترن  بالی مم   رو ش آرنااااا آورد  و تااااا آخر 

ای  کاام االن آرنااا  زتاادگیم بز  ماادیوتم.قبو  می زم کاام شر

دار  تب ااااااااااااااات   ماااااقاااات و خودخوایه و ترس هااااای مزاااام.اماااا 

آزاد...مگااااام م  دلم می واسااااااااااااااااااات آرناااااا بااااام ای   اااااا  و روز 

تم  م بی مم؟مگم  دلم می واست آدمای  پدرت گرواان بگت 

و از  یم دخت  با روح و روان مرنو . اااااااااااازن؟مگم م  خود  

خواساااااااامم بود  کم اون بالها ش  بیان؟آر ؟خود  خواساااااااامم 

 بود ؟

 

ن ش  ت اه  را  ن اتداخی   کشید و با پایی 
 التم ت س خمیف 

از چشااااااااااااااام هااااای م  دزدیاااد.تورا قااااد  ج و گااااذاشااااااااااااااامم و باااا 

د و ا  مادن مب اب   وادار  کرد  تا دوبار  ش  را باال بگت 

بم چشااااااماتم ت ا  کزد.اتگشاااااات اشااااااار  ا  را ساااااامت ساااااا زم ا  

 گرتمم و گ مم: 

 

د  سااااااااااااا  تما  با ت ر ایز م آرنا ُمرد  و م  باخ   ن _م  ساااااااااااات 

د  سااا  نشااد     یک  ن  کرد  آزاد.توی ای  ساات 
گ
مرگشاام زتدی

 .  3147



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

 اااااااااامم برای ب شااااااااااام.تمون یک ثاتیم با خیا  را ت ت س٬ثاتیم

یاااااک سااااااااااااااااااااخااااات باااااا خیاااااا  را ااااات پ کاااااا  رو روی همااااادیگااااام 

 تمون مم ب زد  یا     گرنم کزم. ٬بذار 

 

هر قد  کم برداشاااااااامم با ترس و و شاااااااات بود.هر ت یساااااااا کم 

کشاااااید  با خذاب وجدان بود.م  شااااااید گزاهکار بودتم رو از 

دیگران شززان کرد  بود  اما خود  خوب میدون ااااااامم کم چم 

 رو مرت
گ
 اا  شااااااااااااااااد .مزم تبود کاام خود  را از ت ااا  گزااا  بزری

چزد ت ر شززان کزم چون اون کیسااا کم تمیمون ااامم از  ترار 

 کزم خود  بود . 

 

ن ق ااااااااااااااامااات جم ااام ا  لرزناااد و در هم   اااااااااااااااااادایم در واپ ااااااااااااااای 

د  و با چرخاتدن  ار شاا  اات.پ   هایم را م کم روی هم ترا

ن و بک هدا ت اهم بم سااااااااااامت دیگری از باغ با  ااااااااااادای لرزا

 امم داد : زمزمم واری اد
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ن رو ترامو  کزم و   م  را اات تون ااااااااااااااامم هماام چت 
گ
_تو میش

 کزم.داری ب ااااکر ایز ااام چطور تون ااااااااااااااامم برادرت رو 
گ
زتااادی

.اما بم خدا ق ااااااااااااااام کم م   ترامو  کزم بازخواسااااااااااااااامم می  ن

د .هیچوقت  هیچوقت آرنا رو     برای یک ثاتیم از یاد تتک

شاااااااااااااااااااااات ش تاارامااوشاااااااااااااااا  تاا اارد .هاایااچااوقاااااااات تاامااون ااااااااااااااااماام پ

د ن   سااااااااا  گذشاااااااات اما م  هیچوقت تمون اااااااامم بذارم .ساااااااات 

توی ذهزم اون دخمم ی ل ز   کم تو  بم آرنا شاااا یک کرد  

.ج اااااامم از اوتجا ترار کرد اما رو م هموتجا گت  رو تر  کزم

ن اتماد  بود  اتماد.هموتجا کزار آرناب  کم غرا خون روی زمی 

 موتد و هموتجا کزار آرنا ُمرد. 

 

م هجو  آورد وادار  کرد تا بم ی  ار  بم ساااامم موز شماب  کم

.ت اهم دوبار  بم بازوهایم را ب ل بگت   و خود  را مچالم کزم

سااااااااااااااامت او کم تما  مدت در سااااااااااااااا وت بم  را هایم گو  

د  بود چرخیااد.بک اخمیااار ل  زاادی ت خ بر لاا  آورد  و  ساااااااااااااااتر

 گ مم: 
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ی باق  تموتد آزاد.م  تما   ن ای  _ب د از اون ات اا از م  چت 

زتااد  تبودن آرنااا مثاال یاام ُمرد  ی مم ر   ساااااااااااااااااا  هااا بااا ت ر 

 کرد .بم ظاهر خود  رو خوب و م کم نشاااااااااااااااون داد  
گ
زتدی

اما از درون تابود شااااااااااد  بود .تو تززا کیساااااااااا بودی کم ب د از 

ای  همم سااااااااا  بزم  س زتد  بودن داد  بودی.ت ر می رد  

و  در کزار تو میموتم همم ی ات اقات ت خ گذشاااااااااااامم رو ترام

تو همون کیساااااااااااا ه اااااااااااا   کم م  رو با تما   کزم.ت ر می رد 

تب  ها و گزا  ها  دوساات خوایه داشاات.اما خشااش تو هم 

 دروغ از آب در اومد. 

 

ل  زد م و و م زاداری کم بم ی  ار  روی ل  ها   شااااااااااکل 

گرتت از ت اهم شززان تماتد.جوابک بم  را هایم تداد.تززا 

ی آیه کشااااید و سااااپس با باز کردن زنپ  ت خاک اااات  ااار سااااونورا

ن قد  بم ساااااااااااامت ر  تگ  آن را از تا  در آورد و با برداشاااااااااااای 

ت را آه مم روی شاتم هایم اتداخت.   م  سونورر

 

 .  3150



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

شدرام و گیج چزر  در هم کشاااااااید  و ت اه  کرد .با همان 

ل  زد کوچک روی ل  ها   بم سااااااااااامت  ااااااااااازدیل هاب  کم 

 دقایف  شو  ترکشان کرد  بودیم اشار  ای رتت و گ ت: 

 

.تو آ ن  را هات رو زدی. اال توبت مزم کم زاد:لط ا .شااااااااااااااای 

  را بزتم. 

 

و ب د خود  بود کم ج وتر از م  بم سااااااااامت یش از تیم ت 

ن نشااااااا ااااااات.برای چزد  های چوبک قد  برداشااااااات و پشااااااات مت 

ی داشاامم باشاام هماتجا  ل صم ای بک آت م قدرت ت اامیم گت 

ن قد   ا  اااماد  و در تزایت ت س خمیف  کشاااید  و با برداشااای 

 روی تیم ت مباب   نش مم. ٬آرا  بم سمت ج و

 

 ۴۹۸#پارت_ 
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خود  هم تمیدان ااااااااامم کم چرا هزوز ایزجا بود .تمیدان ااااااااامم 

ون تزد  بود  و پاااااا بااااام ترار  کااااام چرا هزوز از ای  خااااااتااااام بت 

تگااذاشاااااااااااااااماام بود .    تمیاادان ااااااااااااااامم کاام چرا ب ااد از تزمیاادن 

ای  کم  ار نشاااااااااااد  بود .در شر ن   هونت ا ااااااااااایل آزاد از او بت 

و جی  و ترناد تز ر  ن ااا ت بم مرد مباب م را با  ااات با گرنم 

ابراز می رد  و ب اااد  ای  خااااتااام را تر  می رد  هزوز ایزجااا 

 نش مم بود  تا بم  را های او گو  دهم. 

 

شاااااااید چون خود  را ٬شاااااااید بم ای  خاکر کم او برادر آرنا بود

 الت الیش اتمبا  میدید  و شااااااااااااااید چون او در سااااااااااااااد  ترن  

اد بود.مردی کم دیواتم وار دوسا  داشمم هزوز هم برایم آز 

ن آساااااااابن ها تمیموان ااااااامم ترک  کزم.مردی کم  اال  و بم همی 

 دیگر همر  بود... 

 

همیزجا ٬آزاد:پدر و مادر م  توی ایران با همدیگم آشزا شدن

خااشاااااااااااااااش همادیگم شاااااااااااااااادن و همیزجا هم باا همدیگم ازدواز 

 بم دتیا اومد .  کردن.در تایجم م  هم همیزجا 
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وع  را ها   اتم اب  جم م ای کم بم خزوان تبطم ی  شر

کرد  بود بم قدر  اقن مزاساااااااا  بود تا بم م  ب زماتد ا مماال 

ی بم جز  ن ی کم تا شو  از ای  درمورد او میدان اااامم چت  ن هرچت 

دروغ تبود  است.خوب بم یاد   آورد  کم در اوایل آشزاب  

ایران با  م پدر و مادر  خارز از مان برایم ت رن  کرد  بود ک

ی دیگر آشااااااااااااااازا شاااااااااااااااد  اتد و ازدواز کرد  اتد.و  اال تزمید  

بود  کم ا اااااااال ماجرا در واقع  امال ممضاااااااااد با  را های او 

 بود. 

 

آزاد:پااااادر  از دوران جووتو  توی  اااااار خالا بود.در واقع 

توسااااااط پدر  بود کم وارد دتیای خالا شااااااد  بود و ب د  

امم بد .مادر  تمم بود کم راه  رو ادهم خود  ت اااامیم گر 

 توتیش ها بود 
گ
.تبرن ا هم دخت  یش از دوسااااااااات های خاتوادی

ن و با همدیگم بزرگ شاااااااااااااااد    همدیگم رو موشااااااااااااااازاخی 
گ
از بچش

بودن.از همون دوران توجووبن هم د  باااااام هماااااادیگاااااام داد  

ن خودشون قرار و مدار گذشمم بودن.زمابن هم کم  بودن و بی 
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ن در میون ون را با خاتواد  هاشاااااو بزرگ تر شااااادن ت ااااامیمشااااا

 و از اوتجاب  هردو خاتواد  روی همدیگم شااااازاخت 
ن گذاشااااای 

ن با ت اااااااااااااامیمشااااااااااااااون مواتبت کردن و خییل زود   اقن داشاااااااااااااای 

 ازدواجشون ش گرتت. 

 

م   کوتایه میان  را ها   شاااااااااااااکل گرتت شو  از آت م 

 آیه ب شد و ادامم دهد: 

 

ااا و یم دخت  آزاد: ا اااال ای  ازدواز شااااد ساااام تا بچم.دوتا پ را

 ترناشون م  بود .م  و آرنا و آرزو خواهر . کم بزرگ 

 

چزر  ا  تاخودآ ا  در هم کشاااااااااااااااید  شاااااااااااااااد و ت ا  مم ج  و 

شرساااشاااگر  روی چشااام ها   نشااا ااات.پس پای یک خواهر 

هم در میاااان بود؟ایز ااام چرا آرناااا را از م  شززاااان کرد  بود را 

داشااااااااااااااامم می زمید  اما چرا خواهر  را هم از م  شززان تگم 
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ز هیا  رقن درمورد خواهر  تزد  بود؟برای بود؟چرا تا امرو 

ن خواهر  چم دلییل داشت؟  م فن تگم داشی 

 

 تبرن ا 
گ
.زتدی ن آزاد:پدر و مادر  همدیگم رو دوساااااااااااااات داشاااااااااااااای 

خوبک داشااااااایم.جمشااااااید اون موقع هزوز تا خرخر  تو خالا 

و کثاتت  اری غرا نشد  بود.خییل برای ما وقت تمیذاشت 

شاااااااااااااااب  بود.اما خ  مثل هر ای   ا  باز  مادر  خاویل با 

ق اام ی قشاازگ و خاشااباتم ی دیگم ای ق اام ی خشااش پدر 

.زمابن کم جمشااااااااااااااید باالخر  و مادر م  هم یم پایابن داشاااااااااااااات

خود  رو تا خرخر  توی دتیای خالا غرا کرد و مادر م  

درگت  شکان شااااااااااااااااد باالخر  ق اااااااااااااااام ی اون خشاااااااااااااااش بزرگ و 

 یان رسید. آتشیاشون بم تبطم ی پا

 

م بم ی  ار  در چشااااااااااااااام ها   موز زد از ت اهم غم خصییم ک

شززااان تماااتااد. التام و آشااااااااااااااا ماام شی تکااان داد و بااا باام دتاادان 

ن ل  زنرنا  ت اه  را برای ل صاب  بم ساامت دیگری  گرتی 

 از باغ دوخت شو  از آت م ادامم دهد: 
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 کم در کزار همدیگم سااااااخمم بودن 
گ
 آرو  و قشااااازش

گ
آزاد:زتدی

ون جزااگ. ااا  مااادر  خوب  زود ت اادیاال شااااااااااااااااد باام میاادخییل

جمشاااید بدجوری توی مزجالب خالا ترو رتمم بود و ٬تبود

ماااادر  تگران بود کااام ب اااد از مرگ  باااا وجود  مااااقااات هاااای 

جمشااااااااااید چم ات اق  برای بچم ها  می مم.هیچ دومشااااااااااون 

 ارصن تبودن از موتاااااااااا شااااااااااون کوتا  بیان.مادر  درمان  رو 

وع تمی رد و جمشااااااااااااااایااااااد ه م دسااااااااااااااااااااات از  ااااااارهااااااا  تیم شر

شاااااید.    دخالت خاتواد  ها هم تاید  ای تداشاااات.دیگم ک

ن بیاشاااااااااااااااون وجود  هیا اثری از خشاااااااااااااااش و دوساااااااااااااااات داشااااااااااااااای 

ن بزم رن مم بود.   تداشت.همم چت 

 

ت اه  باری دیگر بم سمت م  چرخید.یش از دست ها   

 قرار داد و هماتطور کم شاتگشااامان  را بک هدا 
ن را روی مت 

ن  ر  دامم ی  را کت میداد آیه کشااااااااااید و اروی سااااااااااطح مت 

 ها   را از ش گرتت. 
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آزاد:توی گت  و دار همون روزهای شاااااو  بودیم کم مموجم یم 

تاج م ی جدید شاااااد .تاج م ای کم میمون ااااات مثل یم تی  

ن بااام کزااااب شوسااااااااااااااایااد  ای کااام خااااتواد  مون رو هزوز کزااار  تت 

ن رو تابود  همدیگم تگم داشاااااااامم بود کشااااااااید  .شاااااااام و همم چت 

 م. کز

 

ن ٬ا  سااااااااااااااا وت کردبرای ثااااتیااام ای کوتااا دساااااااااااااااا  را از روی مت 

برداشاااااات و با گر  کردن اتگشاااااات ها   زنر چاتم بم ی دیگر 

ت ااا  خت   ا  را باام چشاااااااااااااااماااتم دوخاات و جم اام ای کاام تیماام 

 تما  رها   کرد  بود را  امل کرد. 

 

اون هم با یش از ٬آزاد:پدر  داشااااااااااااااات بم مادر  خیاتت می رد

 ای مادر ... تزدیک ترن  دوست ه

 

 ۴۹۹#پارت_ 
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ن او  بی  ن ی تبود کم بمواتم از ت ا  تت  ن  ت  ااااااااااااااام چت 
برندن تاگزابن

م فن تگز  دار .از ق اال میاادان ااااااااااااااامم کاام شاااااااااااااااااهااد خیاااتاات 

پااادر  بااام ماااادر  بود  اساااااااااااااااااات.ی  ن مااادت هاااا شو  میاااان 

 ااااااااااا  ت هایمان اشاااااااااااار  ی کوتا  و گذراب  بم ای  موتااااااااااوع 

ن باری بود کم کرد  بود  ت  تما  ماجرا را با جونیا.اما ای  اولی 

برایم ت رن  می رد.و م   ااااااال می زمیاااااد  کااااام بااااام م زاااااای 

 او 
گ
ی درماااورد زتاااااااادی ن واقااایع  ااا اااماااااااام شاااوااا  از ایااا  هااایاااا چااات 

 ا  را برای او روی دایر  
گ
تمیدان ااااااااااااااامم.هرچبدر کم م  زتدی

ن را از م  م فن تگم داشاامم بود.و م   رن مم بود  او همم چت 

ن رگز بم دت ا  دلیل شززاآتبدری کور و خاشاااااااااااااااش بود  کم ه

  اری ها   ت اشم. 

 

 ت ری بود  کم بم خیاتا  بر برد  بود .خود  
ن آزاد:م  اولی 

یم روزی مچشون رو با همدیگم گرتمم بود .اون موقع تبط 

یم توجوون بود  کم  ار خا  از  برتمیومد.با جمشاااااااااااااااید 

ا  گ مم از  شرسید  چطور تون مم  دخوا کرد  بز  بد و بت 
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کشااااااااااااااازد  دساااااااااااااااات و شزجم تر    ادر  دار  با یم بیماریوق   م

سااااااااید  می زم بز  خیاتت کزم.اما خ  جمشااااااااید بم تصر تمت 

 کم چزدان پشیمون باشم. 

 

 ااااااادای آرام  وادار  کرد تا دسااااااات از زنر و رو کردن اتکار  

بردار  و تما   واساااام را دوبار  روی او مممرکز کزم.اخیم کم 

 ل صاااام ای م و میااااان ابروهااااا   جااااا خو  کرد  بود     

د کم گوب  تما  تموشد.آش
ن  جوری در چشمان  موز مت 

گ
 مش

 آن خاکرات ت خ هزوز هم مبابل چشمان  بودتد. 

 

آزاد:اون زمان خییل تال  کرد  خیاتت جمشااید رو از مادر  

شززان تگم دار .ترسید  بود  از ایز م بم خیاتت شوهر  بر 

تالشااااااااااااااام ٬بتک  و  ااال  باادتر از اوبن کاام بود .شااااااااااااااااام.امااا خاا 

.خییل کو  ت شاااااااااااااااید کم تم تززا تداشاااااااااااااااتچزدان تاید  ای 

مادر  ب کم تما  خاتواد  بر بم خیاتت جمشاااااااااااااااید بردن و یم 

وع شد   جزگ جدید شر
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ی کم تا ق ل از اون ات اا روی ل م ی شرت ا  قرار   مشااات 
گ
زتدی

ن ماجرای خیاتت جمشااید  امال ساابوط کرد  داشاات با لو رتی 

در   ال    رو اتکار تمی رد و ماو تابود شد.جمشید خیاتا

خوب تبود.یک کرا ماجرای خیاتت شوهر  ا  ماد  بود 

و یک کرا دوساااااااااااااااات  ااااااااااااااامیمو .خاتواد  ها خییل تال  

ن امااااا  ن و مااااااجرا رو خمم بااااام خت  کین  کین
کردن تاااااا پاااااا درمیوبن

نشاااااد.مادر  تمیمون ااااات پدر  رو ب  شااااام و پدر  هم بم تصر 

مزد  با ساااید کم خییل از  ار  شر شااام.و ایزجوری شاااد کم تمت 

ن و کشااااااااااااااام   آخر   ب اااااااد  از روزهاااااااا دخوا و   زجاااااااار رتی 

ن کم تواتف  از هم جدا .ش .   هردوشون ت میم گرتی 

 

ن بم ی دیگر قالب  اتگشااااااااااااااات ها   باز هم روی ساااااااااااااااطح مت 

شااااااااادتد و ش  اتدی بم خب  خم شاااااااااد تا بمواتد هوای آزاد 

ون آالچیش را خمیش تر اساااااااااااشااااااااااما  کزد.درساااااااااات ات ار کم  بت 

شااااااااااااااامم ت س کشااااااااااااااایدن را برا   رور دوبار  ی خاکرات گذم
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دشااااااااااااوار کرد  بودتد.پس از دقیبم ای ساااااااااااا وت دوبار  ادامم 

 داد: 

 

ی کام اتمصار   ن آزاد:مرا ل کالا خییل شنااااع تر از اون چت 

.تززا مشااااااااااکیل کم بیاشااااااااااون وجود  ن رو   کشاااااااااایدیم شو  رتی 

داشاااااااااااااااات  ضاااااااااااااااااتاات بچاام هااا بود.ماادر  ارصار داشاااااااااااااااات کاام 

ن بو  ضااااااااااااااااتت ما دسااااااااااااااات  د کم خود  باشااااااااااااااام چون مطمی 

جمشید تمیموتم درست ازمون مراق ت کزم و جمشید هم با 

تمم بودن بیماری مادر   ارصن تبود  ضااااااااتت  ااااااار بزاتم ی شورا

 ما رو بم اون بد . 

 

اون زمان م  تززا بچم ای بود  کم میدون اااات می واد شو  

کدومشون بموتم.آرزو و آرنا ن  ت بم م   م س  و سا  تر 

ن دخوای پدر و بودن و  مادر  گت  اتماد  بودن.م    ااااااابک بی 

و آرزو بوشاااااااااااات  بم مادرمون وا. اااااااااااامم بودیم و آرنا برخ س ما 

ن هم باخ  شاااد تا رابطم   با جمشاااید  ااامییم تر بود  .همی 

ن  هردوشااااون روی ای  موتااااوع ٬آخر  ب د از  یل   زجار رتی 
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ن کم مادر   ضااااااااااااتت م  و آرزو رو بم خزد  بگت    تواتش کین

 نا شو  جمشید بموتم. و آر 

 

تااگ خوردن ت    همراه  برای ثاااتیااام ای وق اام ای کوتااا  ز 

میان  را ها   ایجاد کرد.ت اه  را از چشمان م  گرتت 

ون کشااااااااایدن گوشر از جی  شااااااااا وار  ت ا  ششی و  و با بت 

گاذراب  بام  ااااااااااااااا  ام ی گوشر اتاداخت و ب اد همزمان با رد 

   را روی کردن تماش کم تمیدان اااامم م اک   کو اااات ت 

ن قرار داد  و با کشااااایدن آ  کوتایه  را ها   را دوبار  از  مت 

 ش گرتت. 

 

آزاد:ب د از روشاااااا  شاااااادن تک ی   ضاااااااتت بچم ها و رسااااایم 

پدربزرام ت ااااااااامیم گرتت کم برای ٬شااااااااادن جداب  پدر و مادر 

ن مادر  از تشاااااازج ها و ادامم ی روتد درمان   دور تگم داشاااااای 

ور بتک .ماااادر  اول  ماااا رو همرا  خود  بااام خاااارز از کشااااااااااااااا

ل  بود.با وجود ایز م  ضااااااااااااااتت آرنا رو بم پدر  واگذار م ا

ااااااااااا کوچی   رو تک و تززا  کرد  بود اما دل  تمیومد کم پرا
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تت  ااااااااااار رها کزم.از کرقن هم بیماری  روز بم روز در  ا  شورا

وع کزم.اما  تمم تری رو شر ااااااااار بود و تیاز داشااااااااات کم درمان شورا

ح ما و خود  شوشااززاد آخر  مجبور شااد کم بم خاکر  ااال 

ربزرام رو قبو  کزم.و ایزجوری شاااد کم م  و مادر  و آرزو پد

بم همرا  پدربزرام ایران رو تر  کردیم و برخالا خواسااااااااااااااامم 

 ی ق بیمون آرنا رو با جمشید تززا گذاشایم. 

 

ن  وع باااام زتااااگ خوردن و ونتک  رتی  گوشر ا  بااااار دیگری شر

 ش چرخاااتاا
گ
ن کرد.ایا ااار بااا  التش د و باام  ااااااااااااااا  اام ی روی مت 

د و بم  یل ت    گوشر خت     شاااد شو  از آت م دسااات ج و بتک

 را خامو  کزد. 

 

کزجکاااواتاام باام موباااییل کاام  اااال خااامو  شاااااااااااااااااد  بود ت ااایه 

 اتداخمم و بک هوا گ مم: 

 

 _چرا جواب تدادی؟
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زبان  را آه ااااااااااااااامم روی ل  ها   کشاااااااااااااااید و همرا  با تکان 

 دادن ش  گ ت: 

 

 تبود. آزاد:تماس مزیم 

 

 ۵۰۰#پارت_ 

 

آت م مجبور ت اشااااااااد توتاااااااایح اتاااااااااتم تری بدهد  و ب د برای

دسااااااااااا   میان موها   کشاااااااااااید و ادامم ی داسااااااااااامان شر تراز و 

 ا  را از ش گرتت. 
گ
 نشو  زتدی

 

آزاد:با رتمزمون از ایران و رسااااااااااااااایدتمون بم ات   ااااااااااااااامان مادر  

ن  بیمارسمان هاب  کم پدربزرام از ق 
ل شن ا توی یش از بزت 

 هاااا  رو اتجاااا  داد  
گ
بود پاااذیر  شاااااااااااااااااد تاااا ت ااات همااااهزش
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درمان قرار بگت  .آرزو توی یم مدرسم ی خوب ث ت تا  شد 

وع باام  و م  هم باام  مااک پاادربزرام در کزااار درس خوتاادن شر

 یاااد گرتماام بود  
گ
 رتاام ای دت ااا  کردن ساااااااااااااااااازی کاام از بچش

 کرد ...ی  ن ونول . 

 

  ن کوتاااا  و ارت ااااکمون باااا جمشااااااااااااااایاااد در  اااد تمااااس هاااای ت 

ان  مییم باق  موتد  بود.اون هم تبط شیامک های تم چزد

برای ایز م بموتیم از ا وا  آرنا با ختک باشااایم.دورادور با ختک 

شد  بودیم کم جمشید   ابک خود  رو توی خالا های 

 غرا کرد .از اون دساااااامم خالا هاب  کم اگم 
ن بزرگ و ساااااازگی 

ود.تگران آرنا دسااااااااات از پا خطا می رد اخدا  روی شااااااااااخ  ب

ز دساااممون سااااخمم تبود.مادر  خییل برای آرنا بودیم و  اری ا

بک تابک می رد و پشاایمون بود از ایز م چرا اون رو بم جمشاید 

د  اما خ   اری از دساااااممون برتمیومد.جمشاااااید  ارصن ٬ساااااتر

 تبود از آرنا دست ب شم. 
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 ااادای مرداتم ی تاآشااازاب  کم بم ی  ار  در تضاااا شیچید برای 

ن   .  بار میان  الم  وق م اتداختچزدمی 

 

 _آقا هوا شد .براتون چاب  بیار ؟

 

هردو ش چرخاتدیم و بم مرد میان اااااایل کم  اال کزار آالچیش 

ا  اااااااااااااااماااااد  بود و مزمصراتاااام باااام مااااا چشااااااااااااااام دوخماااام بود ت ااااا  

کردیم.موشاااااازاخمم .همان مردی بود کم د شاااااا  درواز  ی 

 اال شوهر نرن . ورودی خاتم را برایمان باز کرد  بود.و ا مم

 

ن    آقا تیازی تو ت.دسات درد ت زم. آزاد:تم   ی 

 

ل   گر  و  اااامییم آزاد ل  زد کوچش روی ل  های مردی 

ن اساااااااات آورد.در جواب  کم  اال میدان اااااااامم اساااااااام    اااااااای 

آه مم ش  را بم نشاتم ی تزمیدن تکان داد و ب د از آت م 
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کشاااااااید و قد  تیم ت ا  شر از ساااااااوایل بم م  اتداخت راه  را  

 باغ سوا داد.  ها   را بم سمت دیگری از 

 

تا زمابن کم  امال در شیا باغ م و شااااااااااود با ت اهم قد  ها   

را دت ااا  کرد . ش داشااااااااااااااااات آتطور ت اااهم کزااد.بااا ای  ل اااس 

 کم روی  اااورت بک رو م پ   شاااد  
های سااا ید و آرا یساار

بود و موهاب  کم بم شریشااااااااااان ترن   الت مم   روی شاااااااااااتم 

ن دیواتم بود  ن مم بودتد ا مماال بوشاااااات  شاااااابیم یک ز هایم ر 

 تا یک تو خروس. 

 

. م  م باهاشاااون آشااازا  ن اان  آد  های خوبی  ن و نرا آزاد:  ااای 

.هردوشون از آشزاهای قدییم پدربزرام .   مویسر

 

با شاااااااااااااااایدن  ااااااااااااااادا   ت اهم را از باغ گرتمم و آه ااااااااااااااامم بم 

 
گ
سااااااما  ش چرخاتد .برای شااااااایدن ادامم ی داساااااامان زتدی

اوی را بم زبان کزجکاو بود  اما تمی واسااااااااااااااامم ای  کزجکا   
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بیاور .میدان اااااااااااامم کم دیر یا زود خود  ادامم ی ماجرا را از 

د.و او گوب  اتکاری کم در ش داشاااامم را از چشااااماتم  ش میگت 

خواتد  باشااااااااد ل  زد کوچش بر ل  آورد شو  از آت م ادامم 

 دهد: 

 

مادر  بم کرز آزاد:چزد ساااااااااایل گذشااااااااات.یط اون چزد ساااااااااا  

و شاااااااا  اااااااات بد  و همون م جز  آساااااااااب  تون اااااااات شکان ر 

زماااااااان هم بود کااااااام باااااااا دکت  م اااااااالج  ازدواز کرد.ماااااااازناااااااار 

ابمکار.پدر خوتد  ی م .یم شزشااااک ایرابن مبیم ات   اااامان کم 

 از پدر خود  بوشت  برای م  و آرزو پدری کرد. 

 

 اون زمان ارت اط م  با جمشید بم  یل قطع شد  بود.با آرزو 

 از زتدگیم  ذت  هزوز  م و بو  در تماس بود اما م   امال 

کرد  بود .از کرقن هم ت اااالیااات  رتااام ایم داشااااااااااااااااات  م  م 

شررتگ تر موشاااااااااااااااد و میدون ااااااااااااااامم کم دیر یا زود بم شااااااااااااااازرت 

سااااام ن هم تمی واسااااامم اسااااام تامیل یم خالتکار ٬مت  برای همی 

 ساببم دار پشت اسمم باشم. 
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ت بم د  داشاامم کم برای اوتبدری هم از جمشااید کیزم و ت ر 

ی   از زتااااادگیم تردیاااااد تاااااداشااااااااااااااامااااام  اااااذا کردن اسااااااااااااااام تاااااام

ن هم بود کاام بااا پاادرخوتااد     را زد  و  باااشااااااااااااااام.برای همی 

از  خواسااااااااااااااامم کاااام تااااامی و  رو باااام م  بااااد .اون هم هیا 

م ال    با خواسااااااااااامم   ت رد.و ایزجوری شاااااااااااد کم م  از آزاد 

 توتیش بم آزاد ابمکار ت دیل شد . 

 

 را ها   کم رسید هردو تاخودآ ا  در س وتبم ایزجای  

بااام ی ااادیگر خت   مااااتااادیم.چباادر برایم خجیااا  و دور از باااور 

ن و همااااام کس م  بود  بود.آزاد توتیش...آزادی کااااام همااااام چت 

ا همان مردی کم توجوابن  ا بزرگ جمشااید توتیش بود.پرا پرا

ا  ب اااکر  ت ااا  شااااااااااااااااد  بود.و م  همااان زبن بود  کاام تماا  

 برادر او 
گ
را بم ت ایه کشااااااااااااااااتد  بود .خج  ترا دی غم زتدی

ی.  ن  اتگت 
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ن بود.مادر  و مازنار  آزاد:زمان مثل برا و باد در  ا  گذشااااااای 

.م  و آرزو هم دیگااام هرکااادوممون را   ن  خوبک داشااااااااااااااای 
گ
زتااادی

زتااادگیمون رو شیااادا کرد  بودیم.ارت اااکمون باااا آرنااا هیچوقاات 

 ترک  کرد  بودیم 
گ
اااااااای کم ما توی بچش قطع نشاااااااااد  بود.پرا

شر  گاااااام ت اااااادیاااااال شاااااااااااااااااااااد  بود باااااام یاااااام توجوون شزتااااااد  و دی

اتر ی.رابطااام ی خوبک باااا جمشااااااااااااااایاااد داشاااااااااااااااااات.هرچبااادر کااام 

جمشااااااااااااااید برای ما غرن م بود برای آرنا یم پدر خوب بود.ب د 

از ماااادر  هم دیگااام ازدواز ت رد  بود.    رابطااام   باااا اون 

زبن کاام باااهااا  باام مااادر  خیاااتاات کرد  بود هم باام شاتجااا  

ما رو  اب  آرنا رو بزرگ کرد  بود تا آرنا تبود ترساااااااااااااااید  بود.تزز

 .  مت  ا  اس کزم

 

مادر  خییل ارصار داشاااااااااااات کم آرنا د  از ایران ب زم و بیاد تا 

 آرنااااا بود.ترس ایز ااام 
گ
 کزاااام.مااادا  تگران زتاااادی

گ
کزااااار مااااا زتاااادی

جمشااااااید تمیمون اااااات یم پدر و الموی خوب برای آرنا باشاااااام 

ون ترتمم بود.   هیچوقت از دل  بت 

 :�🌺�زی کم  دا   توب  سا
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 ۵۰۱#پارت_ 

 

 

آرنا لج از تر از ای   را ها بود کم ب واد بم تگرابن های اما 

مادر  و ارصارها  اهمیت بد .از یک کرا تمی واسااااااااااااااات 

جمشااید رو تززا بذار  و از کرا دیگم دوسات تداشات ایران 

.جمشااااااید هم از خدا خواساااااامم ساااااا ت و ساااااا ت رو تر  کزم

داشاامم بود و برتامم داشاات کم وق    آرنا رو کزار خود  تگم

یکم بزرگ تر شاااااااااااااااااد تمااا  کثاااتاات  اااری هااا  رو باام اون آرنااا 

ن خود  کزم .می واسااات . اااپار  و یم جوراب  آرنا رو جانشااای 

 آرنا رو هم بم یش مثل خود  ت دیل کزم. 

 

ت س خمیف  کم مرز رنم ها   را پشت ش گذاشت بم شکل 

 از میااان لاا  هااای تیماام باا
گ
ون زد.شد  ب ااار  مرتش از  بت 

ت  روی اااااار ت  شاااااااد  بود.ساااااااونورا اااااار شااااااااتم های م  بود و تورا
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ن ب زدی کم بم ت  داشااااااااااات آتبدری تاااااااااااا یم تبود کم  آساااااااااااامی 

 بمواتد گر  تگز  دارد. 

 

ت برد  و با  اااااااادای آرا   ااااااار دساااااااات هایم را ساااااااامت سااااااااونورا

 گ مم: 

 

تت رو بپو .هوا شد .   _بیا سونورر

 

ش  را بااام  تورا باااا چزر  ای در هم کشااااااااااااااایاااد  ت ااااهم کرد و 

 نشاتم ی م ال ت تکان داد. 

 

 زاد:الز  تو ت.بذار رو شوتم هات بموتم.م  خوبم. آ
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و ب د دسااا  را آه اامم روی بازوی  کشااید و برای آت م بم 

وع باااام مرور  م  تر ااااااااااااااا   برای م ااااال اااات تاااادهااااد دوبااااار  شر

 . خاکرات  کرد 

 

آزاد:آیزااااااااد  تگری هااااااااای شوچ جمشاااااااااااااااایااااااااد امااااااااا خییل دوو  

تیاااوردن.در ااایل کاام ت ر می رد اوتباادری توی کثاااتاات  اااری 

  ختک  شااااااااااااااااد  کم هیچ س تموتم جاب  گت   بزداز  یم ها

جاب  بزرگ ترن  ااا زتدگو  رو داد و بدجوری خود  رو 

ن رد یش از م مولم های بزرگ  گت  اتداخت.پ وس ها تون ااای 

مواد م در  رو ترسااااااید  بم مب ااااااد بزت  و هموتجا بود کم 

 تزمید دیگم  ار  تمومم.  جمشید 

 

پااا زدن توی دتیااای  ب ااد از چزاادی  و چزااد سااااااااااااااااا  دساااااااااااااااات و 

خالا بااااالخر  خود  رو پشااااااااااااااااات می ااام هاااای زتااادان شززااان 

ن قاتوتا هیا  اری ازشاااااااااااااااون  کرد.با وکیل هاب  کم میدون اااااااااااااای 

ساااااااااااااخمم تبود.و  کیم کم هزوز  ااااااااااااادر نشااااااااااااد  بود اما همم 
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ن کم قرار  سر باشااااااااااااام.و قا ن کم هیا  جور  قرار میدون اااااااااااای 

 تبود شروتد  ی جمشید رو آسون بگت  . 

 

  ا  باز هم روی چشاااااااااام های م  ثابت ماتد و ل  ت ا  خت  

های خشاااااااااااااااک م  بک اخمیار بم زمزمم ای آرا  از ی دیگر باز 

 شدتد. 

 

 _پدر م ... 

 

زمزماااام ا  ل  زااااد ت خ و کوچش را روی لاااا  هااااا   شاااااااااااااااکاااال 

ن برد  داد.آه اااامم ش  را بم نشااااااتم ی تایید  رتم باال  و پایی 

 و ب د ادامم داد: 

 

ون بودن خییل تال  آزاد:آدمای جمشاااااااااااااااید کم هز وز اون بت 

کردن کم بموت  یم جوری تجات  بدن.خود جمشااااااااااید هم از 

داخل زتدان مدا  شی ا  و پ اااااااااااااا ا  می رسااااااااااااااماد کم هرجوری 
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شاااااااااااااااااد  باااا هر مبااادار شویل کااام الزمااام یجوری از زتااادان در  

رصا خرندن قا ن .شااام  بیارن. اال اون شو  یا می واسااات

ن جر  گردن یم زتدابن دیگ  . میا اتداخی 

 

 کم ختک دسمگت  شدن جمشید بم گو  ما رسید مادر  
زمابن

از ترس ایز م چم بالب  ش آرنا میاد   ابک بزم رن ت.دیگم 

تمیمون اااااات     یک ل صم آرو  .شااااااا زم.مدا  با آرنا تماس 

ن شرواز خو  د  رو بم میگرتت و از  می واساااااااااااات کم با اولی 

ایط ات   اااااااااااااااماااان برساااااااااااااااوتااام.اماااا آرناااا  اااارصن تبود توی اون شر 

ن هم هربار خواه  های  جمشاااااااااااااااید رو تززا بذار .برای همی 

مادر  رو تادید  میگرتت و از م  می واسااااااااااااااات کم مادرمون 

 رو آرو  تگم دار . 

 

 زتدگیم بود .از یم 
گ
اون زمان م  توی دهم ی بو ااااات ساااااالع

از کرا دیگاااام لج ااااازی  کرا تگرابن هااااای مااااادر  و آرزو و 

ن دورایه گت   ات داخمم بودن.تمیدون اامم های آرنا   ااابک بی 

باااایاااد کزاااار ماااادر  و خواهر  بموتم یاااا ایز ااام بک ش و  ااااااااااااااااادا 
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برگرد  ایران و آرناااا رو بااام زور باااا خود  همرا  کزم.اوتااااااااااااااااااع 

   ابک بزم رن مم بود. 

 

ن بار ال بم الی موها   ترو  اتگشااااات ها   کم برای چزدمی 

زد تزمید  کم ا مماال بم ساااااااااااا ت ترن  ق اااااااااااامت ق اااااااااااام رتم

ی بم پایان ق ااااام باق  رساااااید  اسااااات.م ن یدان ااااامم کم دیگر چت 

ن هم ترش بزرگ بم دلم   اتداخت.چون  تماتد  بود و همی 

 او بم بدترن   ابوس 
گ
یبیزا س ت ترن  ق مت داسمان زتدی

 م  شیوتد خورد  بود.و ای  شیوتد تاگ ااااااااااااااا ااااااااااااااام ن 
گ
های زتدی

بود کااام ماااا دو ت ر را امروز مباااابااال ی ااادیگر قرار  هماااان دلییل

 . داد  بود 

 

آزاد:وکیل جمشااید شااا  و روز برای تجات دادن  در تال  

ی  بود.قاااا ن شروتاااد  ی  ن بزم  بزااااور اوتبااادری برای شیگت 

شروتد  ی جمشااااااااید و مجازات کردن  م اااااااامم بود کم دیگم 

ن اگم تا روز برگذاری داداا  تموت  جمشااید ر  و همم میدون اای 

 تجات بدن دیگم  ار  تمومم.اما خ  ات ار هیا رایه برای
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تجااات دادن  وجود تااداشاااااااااااااااات.هیا زتاادابن دیگاام ای قبو  

تمی رد کاام جر  بزرگ و ت  ااا مجااازات سااااااااااااااا    کاام قرار بود 

مم    ن رو باام گردن بگت   و خرناادن قااا ن هم غت  برا  بتک

 بود.بزااابرای  تبط یااک را  بود کاام باااق  میموتااد.تززااا رایه کاام

ی کم قرار  مم   بود بموتم جمشااااید رو تجات بد .آخرن  تت 

 بود توی تارنش شرتاب .شم... 

 

اااااااای ای  بار بم  ل  زد ت خ روی ل  های او ماتزد بیماری مرا

ن در ا ونم  ل  های م  شایت کرد و ب و بود کم با نشاا اای 

ن ت ا  خت    را  ت س کشاااااااایدتم را . اااااااات.بک آت م قدرت گرتی 

مم باشم اتگشت های لرزاتم را م کم ا  از چشمان  را داش

ن مشااااااات کرد  و با  اااااااداب  کم از شااااااادت غم  روی ساااااااطح مت 

 می رزند تجوا کرد : 

 

ی کم توی تارنش شرتاب شااااااااااااد دزدیدن م  ٬_و اون را  اون تت 

 بود.دزدیدن دخت  شوتزد  سالم ی قا ن شروتد .مگم تم؟
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 ۵۰۲#پارت_ 

 

 

 ت اااااه  را از چشاااااااااااااااماااااتم دزدیااااد و 
گ
مزاااادی ش  را زنر بااااا شر

د .ب ااااکر ظ یم کااام پااادر  روزی در  بم کرد  بو اتاااداخااات

مزد  بود.هماتطور کم م  برای ظ یم کم تاخواسااااااااااااااامم در  شر

مزااد  بود .و خجاا  شتوشااااااااااااااااات   ش برادر  کرد  بود  شر

 ت خ و شو  بود کم گرن ان گت  ما دو ت ر شد  بود. 

 

پس از سااااا وب  کوالبن و کرکززد   ااااادای آرام  باری دیگر 

 گو  هایم شیچید. در  

 

درت و را ن کردن  آزاد:وق   وکیل ها باالخر  از مذاکر  با پ

ن از شروتد  ی جمشااااااااید تاامید شاااااااادن جمشااااااااید  برای گذشاااااااای 

ن پدرت بازی رو بم ت ع  دساامور داد کم با ت ت تشااار گذاشاای 
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خودشاااااااااااااااون ت یت  باااادن.اون زمااااان تو تززااااا دخت  بزم  خااااان 

ن پدرت بودی.تززا اهر  تشاری کم با اسم اد  ا ز  میمون ی 

.ت ر می ردن بااا دزدیاادن تو میم ن وت  رای بزم  رو تزاادیااد کین

خاااان رو برگردوت  و ب اااد  جمشااااااااااااااایاااد رو تجاااات بااادن.ختک 

ن کم با ای   ماقاشااااااااااون تبط قرار  اوتاااااااااااع رو بدتر  تداشاااااااااای 

 . ن  کین

 

 ا  از  د گذشااااااااااااامم باشاااااااااااااد با خ ااااااااااااا اتوت و 
گ
ات ار کم  التش

برخااااسااااااااااااااااات.قاااد  تاااارا    شی تکاااان داد و از روی تیم ااات 

 ها   باز هم بم سااااااااااااامت یش از سااااااااااااامون های چوبک آالچیش

ن  ن اتداخی  کشید  شدتد.دوبار  پشت بم م  ا  ماد و با پایی 

 ش  پس از س وب  کوتا  ادامم داد: 

 

آزاد:کبش تبشااااااااااااام ای کم از ق ل کشاااااااااااااید  بودن یم روز تو رو 

توی را  برگشاااااااااااااات از مدرساااااااااااااام دزدیدن و بردتت بم یم خوتم 

زر کم مم  ش بم جمشاااااااااید بود اما جزو امال  توی خارز شااااااااا

ر بود تبط برای چزااااد روز اوتجااااا ث اااات شاااااااااااااااااااد    تبود.قرا

 .  3179



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

تگزت دارن و ب د از ایز م پدرت با خواسااامم شاااون مواتبت 

.کبش م اسااا ات خودشاااون پدرت تزایما یط  ن کرد آزادت کین

ن  سم چزار روز کوتا  میومد و برای تجات تو را ن بم گذشی 

موشااد.اما خییل کو  ت شااید تا ب زم  از شروتد  ی جمشااید 

از آب در اومد  و تبشاااام شااااون م اساااا اتشااااون  امال اشاااااا ا  

 تب  بر آب شد . 

 

ن از شروتد   پدرت هیا جور   ارصن بم کوتا  اومدن و گذشااای 

ی جمشااااااااااید تبود.تزدیدها رو   ارساااااااااااز تبودن و تمون اااااااااامم 

ن  ساام چزار روزی کم ت ر  رو بودن ت اامیم  رو خوض کین

یاال شاااااااااااااااااد  بود باام روزهاااب  کاام پشااااااااااااااااات ش هم می ردن ت ااد

ن و زمان رو برای تجات دادن جمشاااااااااااید م دود و  میگذشااااااااااای 

ن بدجوری بزم رن مم بود   . م دودتر می ردن.همم چت 

 

ن زنرپاها   کزد  شااااااااااااااااد و دوبار  بم  ت اه  شاتجا  از زمی 

ساااامت م  چرخید.بم سااااموبن کم پشاااات ش  بود ت یم زد و 
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  شا وار  چشمان  را با ترو بردن دسات ها   درون جی

 بم م  دوخت و با  دای آرا  تری گ ت: 

 

ن تو و آرناااا آز   بی 
اد:ایز ااام ب اااد  توی اون خوتااام چااام ات ااااق 

ایز م چطور با همدیگم دوست شدی  و چطور  م ت ٬اتماد

و ایز م چطور بز  شاااااااااااا یک کردی رو خودت ٬کرد ترار ک ن 

 خییل بزت  از م  میدوبن مگم تم؟

 

 ش  را زنر ب زاااداز  و و ای  باااار توبااات م  
گ
مزااادی بود تاااا باااا شر

ن او بدزد .میدان ااااااامم.م  بزت  از ت اهم را از چشاااااااامان غ مگی 

هرکس دیگری اداماااااااام ی ای  ق اااااااااااااااااااااام ی شاااااااااااااااو  ل ز   را 

د  ساااااااااااااا  هرروز و هر  ن میدان ااااااااااااامم.ق ااااااااااااام ای کم برای سااااااااااااات 

در بیداری و در  ابوس هایم هزاران بار مرور  کرد  ٬شااااااااااااااا 

ن را  بود .ق ااااااام ای کم هرگز از یاد  چشاااااااامابن کم اشااااااااک رن ی 

آرا  بودن م رو   ترامو  کرد  بودتد و دسااااااااااااات هاب  کم از 

 شد  بودتد ترتمم بود. 
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آزاد:وق   ختک زخیم شاااااااادن آرنا رو بم ما رسااااااااوتدن م  هزوز 

ی کاام بزمون  ن خااارز از ایران کزااار مااادر  و آرزو بود .تززااا چت 

 گ مم بودن ای  بود کم  ا  آرنا ا ااااااال خوب تو اااااات و تیاز 

کم خاتواد  درجم اول   مما کزاار  باشااااااااااااااا .مادر  ب د از 

ون ختک اوتبدر داغون شد  بود کم     تمیمون ت شایدن ا

روی پاها  وا  ااااااااااااااام. ا  آرزو هم بزت  از مادر  تبود.برای 

ن شرواز   هم م  بود  کم خود  رو بک ش و  اااااادا با اولی 
ن همی 

 بم ایران رسوتد  تا کزار آرنا باشم. 

 

م بیمارسااامان یش از آشااازاهای جمشاااید تا م ادا برد  بودن  ب

ها برسااااااااااااااام و برنزن اوتجا.وق   کم م   ختک  بم گو  پ وس

رساااااااااید  خم   دیگم تمو  شاااااااااد  بود اما وتااااااااا یا  ا اااااااااال 

خوب تبود.خییل دیر شیاادا  کرد  بودن و خون زنااادی از  

ها بزم گ مم بودن باید خود  رو برای ا مما   رتمم بود.دکت 

ن کاااام دوو   مرگ  آماااااد  تگاااام دار  چون ب یااااد میاااادون ااااااااااااااای 

ن   الت     ا  گم زتد  میموتد هم با توجم بم بیار .در بزت 
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م ل ا ابت ا ولم ا مماال برای هموشم توان را  رتما  رو 

 از دست میداد. 

 

ش  اتدی خب  تر رتت تا بم ساااااامون چوبک کم بم آن ت یم 

ن  زد  بود بچ ااااااااااا د.آ  سااااااااااا زم ساااااااااااوزی کشاااااااااااید و با ب ل گرتی 

وها   ت اه  را بم ساااب  گز دی شاااکل آالچیش دوخت باز 

 ر هم برای دقیبم ای کو  کشید. و س وت  ای  با

 

آزاد:با یکم شرس و جو از آد  های جمشاااااااااااااااید کم آرنا رو شیدا 

کرد  بودن و بم بیمارسااااااااااااااامان رساااااااااااااااوتد  بودن تزمید  کم بم 

ن  ا مماااااا  زنااااااد زخیم کردن آرناااااا  اااااار تو بود .وق   بزم گ ی 

ساااااالم ی قا ن شروتد  ی جمشاااااید برادر  رو بم  دخت  شوتزد 

یزااام و خ ااااااااااااااا ااااتوااات  ااال وجود  رو شر  اااا  مرگ اتاااداخمااام ک

ب کم ن  ت بم همم.ن  ت بم ٬کرد.اما تم تبط ن  ت بم تو

ن رو بزم رن مم  جمشااااااااااااااایدی کم با تدوتم  اری ها  همم چت 

 ها  وتاااااااااااااا یت رو ٬بود
گ
ن اااااااااااااا ت بم پدر تو کم با یک دتدی

خود  و مادر  کم آرنا رو دسااااااااااااات ن ااااااااااااا ت بم ٬بدتر کرد  بود
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د  بودیم و در آخر ن ااااااا  ت بم تو کم برادر  رو جمشاااااااید ساااااااتر

 روی ت ت بیمارسمان اتداخمم بودی. 

 

 ۵۰۳#پارت_ 

 

شاااااااتم ها   شاتجا  از ساااااامون چوبک آالچیش جدا شاااااادتد و 

قااد  هااا   باام ساااااااااااااااماات ج و کشااااااااااااااایاد  شاااااااااااااااادتااد.آن ساااااااااااااااوی 

ن  بود  مبابل م ن کم هزوز هم روی تیم ت نشااااااااااااااا ااااااااااااااامم ٬مت 

ا  ماد و ش  را روی شااتم کج کرد.اخیم کم میان ابروهای 

 م ا  جا خو  کرد  بود بدجوری ق  م را می رزاتد. مردات

 

.آرنااا  ن آزاد:روزهااا مثاال برا و باااد پشاااااااااااااااات ش هم میگااذشااااااااااااااای 

بزو  تمیومد.ختک داشاااااااامم کم مادرت توت کرد  بود.داداا  

  جمشاااااااااااید برگذار شاااااااااااد  بود و پدرت برا   کم اخدا  برند

ون م فن  بود.و تو خودت رو بدجوری از آد  ها و دتیای بت 

 ی. کرد  بود
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چزااااااد روزی کزااااااار آرنااااااا توی اون بیمااااااارسااااااااااااااامااااااان موتااااااد  امااااااا 

تمیمون ااامم بوشااات  از اون توی ایران بموتم.باید برمیگشااامم و 

ن شااااااد  بود  کم توی  ساااااید .از کرقن هم مطمی  بم  ارها  مت 

ها برای آرنا برتمی ن هم بود کم ایران  اری از دکت  اد.برای همی 

یم بیمارسااااااااااااااامان بم  مک پدرخوتد     ارهای اتمبا  آرنا بم 

خوب توی ات   اااااااااااااااماااان رو اتجاااا  دادیم و چزاااد روز ب اااد بااام 

 گت  اتماااد  بودیم ایران رو 
گ
ن مرگ و زتاادی همرا  آرناااب  کاام بی 

 بم مب د ات  وس تر  کردیم. 

 

ب م باز هم قد  ج وتر گذاشااااااااااااااات و دوبار  روی تیم ت مبا

نشاا اات.دساات ها   را زنر چاتم ا  بم ی دیگر ق ل کرد و 

 بک هااادا بااام خطوط تاااامزصیم کااام ت ااااه  را ب
رای ل صااااب 

 چوبک ب زمان نشااااااااا ااااااااامم بودتد دوخت و ب د دوبار  
ن روی مت 

 ادامم ی  را ها   را از ش گرتت. 
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آزاد:توی اون بیمارسااااااااااااااامان جدید پدرخوتد    هر اری کم از 

 اتجا  دساااااااااااااااا  سااااااااااااااااخمم بود برای ب
گ
رگردوتدن آرنا بم زتدی

ی   ن  از اون چت 
کااااام اتمصاااااار  رو داد.بیزو  بودن  بوشااااااااااااااات 

داشاااااااااااااااایم کو  کشاااااااااااااااید  بود و دیگم  م  م داشاااااااااااااااایم تاامید 

ب د از گذشاااااااااااااات چزدی  روز و چزدی  ٬موشاااااااااااااادیم.اما ب د 

شاااااااا  کوالبن ات ار کم خدا  اااااااادامون رو شاااااااااید  باشاااااااام آرنا 

 کرد و بزو  اومد. باالخر  مثل یم م جز  چشم ها  رو باز  

 

از روزی کم دوبار  روی ت ت بیمارساااااااااامان چشااااااااااام ها  رو ب

کرد هزوز ج وی چشم هامم.م  کزار ت ا  نش مم بود  و 

داشاااامم برا  کماب می وتد .اوتبدر از بیدار شاااادن  تاامید 

بود  کم وق   برای یم ل صم ش  رو ب زد کرد  و با چشااااااااااااااام 

برو شااااااااااد  مثل های  امال باز  کم بم سااااااااااب  خت   بودن رو 

 دیووتم ها ت ر کرد  کم دار  خواب میبیزم. 

 

رناااا بااااالخر  ش  رو بااام ساااااااااااااااممم چرخوتاااد و ت اااا  اماااا وق   آ

 بدون ایز م  اااااااداب  از  زجر    خارز .شااااااام ل  
کرد.وق  
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ها  رو ت ون داد و تال  کرد تا اسمم رو  دا بزتم تزمید  

بم  کم پای هیا خواب و خیایل در میون تو اااااات و آرنا واق ا 

 برگشمم. 
گ
 زتدی

 

خود  را  ل  زد کوچش کم از دورترن  تبطم ی دتیا دوند و 

بم ل  های او رساااااااااااااااااتد از ت اهم شززان تماتد.دیگر آن اخم 

خمیش و شررتگ میان ابروها   خودتماب  تمی رد.از آرنا کم 

د اقیاتوش از ا  ااااااااااااااساااااااااااااات تاااااااااااااد و تبیو درون  ن  را مت 

ن بود و در  دتد.غمگی  ن ن بودن  چشم ها   موز مت  ن غمگی  خی 

چشاام ها   از خشااف  کم بم برادر کوچک تر  داشاات برا 

 شر تراز و 
گ
تد.گوب  آرنا ارزشاااااااااااااامزد ترن  ق اااااااااااااامت از زتدی

ن مت 

 نشی   بود. 

 

درساااااااات ٬خمر ل  زد  اما خییل کوالبن تبود.ل صم ای ب د

 ا  بام ت خ ترن  تبطم ی مم ا  
گ
ات اار کام داسااااااااااااااامان زتادی

   را دوبار  بم آن گر  رسید  باشد ل  زد  م و شد و جا
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ی ساااااااااکت ماتد ی بزرگ و شررتگ میان ابروها   داد.ثاتیم ا

 و ب د با کشیدن آ  خمیف  گ ت: 

 

آزاد:خوشااااااااااااااا ااااالیمون از بزو  اوماااادن آرنااااا امااااا خییل کو  

ت شاااااااااااااااید.هزوز تر ااااااااااااااات ت رد  بودیم درسااااااااااااااات و   اااااااااااااااابک 

ها بدترن  ختک 
نم کم دکت   رو جشااااااا  بگت 

گ
برگشاااااااما  بم زتدی

.شو  ب زوشاااااااااااااااون درسااااااااااااااااات از آب در مون دادنمم   رو بز

 یمون ت روی پاها  را  بر . اومد  بود.آرنا دیگم هرگز تم

 

ن     اگاااااام تمااااااا  را  هااااااای درماااااابن دتیااااااا رو هم  بزمون گ ی 

امم ان کزیم امیدی بم بزبودی آرنا وجود تدار  و مجبورنم 

کااام باااا واق یاات ت ج شااااااااااااااااادن  کزاااار بیاااایم.واق یاات ت خ ت ج 

اااااااااااااا توج وون ه ااااد  سااااااااااااااااااالاااام ی ششااااااااااااااااااار از شاااااااااااااااااادن یاااام پرا

ن واق یاا ...کاادوممون جرات داشاااااااااااااااایم چزی 
گ
ت ت جن رو زتاادی

باها  درمیون بذارنم؟کدوممون اوتبدر شااااااااااااااجاع بودیم کم 

بموتیم بم چشااااااااام ها  ز  بزتیم و بز  بگیم کم دیگم هرگز 

ن بموبن   ؟قرار تو ت را  بری و باید تا آخر خمرت ون چرنشی 
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م اااااااااااری مرگ اری شااااااااااد.بک  تما  وجود  بم ی  ار  غرا در 
شر

اهم از چشااااااااام های اخمیار ش  را زنر اتداخمم و با دزدیدن ت 

د .زمااااان روبرو ٬او اااااااااااااار پ اااا  هااااایم را م کم روی ی اااادیگر ترا

 شدن با بزرگ ترن  گزاهم شاتجا  ترا رسید  بود. 

 

آزاد: ا  مادر  و آرزو ا اااااااال خوب تبود.هردوشاااااااون داغون 

میموتااااد کاااام ب واد بودن.بزااااابرای  کیسااااااااااااااا بااااام جز م  بااااااق  ت

ای  بیبات رو بااا آرنااا درمیون بااذار .هزوز تااک تااک ل صام ها

 اون روز ل ز   ج وی چشمامم. 

 

وق   دسااااااا  رو توی دساااااامم ٬وق   کزار ت ت آرنا نشاااااا اااااامم

گرتمم و در ایل کم ب و داشاااااااااااات ا و  رو پار  می رد بم هر 

جون کزاااادبن کاااام بود واق یاااات ت خ ت ج شااااااااااااااااااادن  رو برا  

ب د اتمصار کشاااااااااااااااید  تا اون با گرنم و ترناد توتااااااااااااااایح داد  و 

ن و زماااان رو بزمااادیگااام بااادوز  .اماااا آرناااا تااام گرنااام کرد و تااام زمی 

 .  3189



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

ن تاباوری یم سااااااااااوا  بود کم از م   ترناد کشااااااااااید.تبط  در خی 

 شرسید...تبط یم سوا . 

 

ساااااااااااا وت تاگزابن کم میان  را ها   شااااااااااااکل گرتت وادار  

ن   ش  ت اااهم را کرد تااا چشااااااااااااااام هااایم را باااز کزم و بااا باااال گرتی 

دوبار  بم  ورت  بدوز .و او در جواب ت اهم ل  زد م وی 

 د و جم م ا  را  امل کرد: ز 

 

 آزاد:شرسید خزان کجاست؟

 

 ۵۰۴#پارت_ 

 

بااام ی  اااار  مااااتم برد.چشااااااااااااااام هاااایم بااام قااااخاااد  ی توی ش زاااگ 

شوتااااگ گرد شااااااااااااااااااادتااااد و لاااا  هااااای خشاااااااااااااااکم از ی اااادیگر باااااز 

بم جز ای .ایز م ماتدتد.اتمصار شاااااااااایدن هر  رقن را داشااااااااامم 

بم  آرنا ب د از  اری کم م  در  ب  اتجا  داد  بود  باز هم
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م و بزو  آمااادن  بااام ت ر م  اتمااااد  بود و تاااا  مرا بااام 

ی بود کااااام مم   بود بااااام ذهزم  ن زباااااان آورد  بود آخرن  چت 

 خطور کزد. 

 

 _از...از م  شرسید؟

 

با  اااااااادای تاااااااا یفن کم ات ار از اخماا  زجر  ا  آزاد موشااااااااد 

مم کرد  و او در جوابم ت س خمیف  کشاااااااااااااااید و آه ااااااااااااااامم زمز 

ن برد.   شی باال و پایی 

 

ن اسااااااایم کم بم زبون آورد اسااااااام تو بود.تگراتت  آزاد:آر ...اولی 

بود.زمان و مکان رو ام کرد  بود.تمیدون اااااااااااااات کجاساااااااااااااات و 

ی کاام توی  ن تمیاادون اااااااااااااااات چزااد روز بیزو  بود .آخرن  چت 

مم ترارنت ذها  ث ت شااااااااد  بود تو بودی.ایز م ساااااااایع داشاااااااا

ن اسااااااااااااااایم  ن هم بم م و بزو  اومدن  اولی  بد .برای همی 

 آورد اسم تو بود. کم بم زبون 
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م   کوتایه دوبار  میان  را ها   شااکل گرتت.دسااا  

آه اااامم باال رتت و برای ل صم ای روی  گوتم ا  نشاااا اااات 

شو  از آت م راه  را بم سااااااامت کزار  ی موها   باز کزد و 

 د. در تزایت پشت گردن  باش ز

ت اه  دیگر ساااااامت چشاااااامان م  تبود.مثل آد  کم ارت اط 

باشااااااااااااد ش  را زنر اتداخمم بود و  چشاااااااااااایم برا   ترساااااااااااازا 

ت اه  را بک هدا بم خطوط  مرتگ و تاموازی روی سطح 

ن دوخمم بود   . مت 

 

 اااااادای آرام  دوبار  در تضااااااای ٬پس از دقیبم ای ساااااا وت

 ب زمان شیچید. 

 

اغ تااو رو ماایااگاارتاااااااات و آزاد:خاایاایل بک تااااااااابک ماایاا اارد.ماااااااادا  ش 

می واساااااااااااااااات باادوتاام کاام چاام بالب  شت اوماد .ات اار ا اااااااااااااااال 

 یت خود  برا  مزم تبود. وت 
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ن رو برا  توتیح  وق   باالخر  بم هر س    کم بود همم چت 

وق   بز  گ مم کاااااااام دیگاااااااام توی ایران تو اااااااااااااااایم و ٬داد 

روزهاسااااات کم ب اکر ا ولم ای کم بم ساااااما  شااااا یک شااااد  

نم ن رو بم  توی بیمارسااااامان . ااااات  و بیزوشااااام ات ار تاز  همم چت 

  اهمیاات بااد  خاااکر آورد.باادون ایز اام باام وتااااااااااااااا یاات خود

چشم ها  رو . ت و خداروش ر کرد کم تو تون مم بودی 

 و بالب  شت تیومد  بود. 
 ترار ک ن

اااای کم برای هموشااااام ت ج شاااااد  بود خوشااااا ا  بود چون  پرا

ی کم باخ  ت ج شدن  شد  بود خوب بود.    ا  دخت 

 

ی گوشاااام ی ل  ها   را آه اااامم توشاااا  ن زد ت خ و ک زم آمت 

لمس کردن گردن  کشاید و با گر  باال برد.شاتجا  دسات از 

ت ایه کم تما  مدت از ٬کردن اتگشااااااااااااات ها   زنر چاتم ا 

 م  دزدید  بود را دوبار  بم چشماتم دوخت. 
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از ٬از سالم بودتت٬آزاد:م  اما مثل آرنا تبود .از زتد  بودتت

ون زتدگیت رو می ردی ا ااااااااااااال ایز م  را ت داشاااااااااااا   اون بت 

قرار بود ب اااااااکر خوشااااااااااااااا ااااااا  تبود .باااااام خزوان مردی کاااااام 

بچااام تماااا  خمر برادر  رو روی یااام ون چر   مااااقااات یااام دخت 

ار بود .  ن  ل ز   ببیزم با تما  وجود  ازت بت 

 

هرباار کام ٬هرباار کاام آرنااا رو توی اون  ااا  و وتاااااااااااااااع میادیاد 

هرموقع کم یاد  ٬می رد  نشاااااااا ااااااااما  روی ون چر رو تماشااااااااا 

 برادر  تبط و تبط 
گ
ااااااا ای  بدب    و بیچاری یم می ماد مبصا

دخت  خودخواهاااام کاااام خوبو  رو بااااا باااادی جواب داد  دلم 

 می واست شیدات کزم و با دست های خود  خ م ت کزم. 

 

ت اهم بک اخمیار روی دساااات ها   ثابت ماتد.همان دساااات 

ان کرد  هاب  کم یک روزی مرا خاشاااااااااااااش و شااااااااااااایدای خودشااااااااااااا

ی  ن بودتد.همان دساااات هاب  کم هرگز جز تواز  و خشااااش چت 

د .همان دست هاب  کم ت یم اا  و دلمر  از آن ها تدید  بو 

م  بودتد.و چبدر ت ااااااااور  برایم ساااااااا ت و دور از باور بود 

 .  3194



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

کم ای  دساااات ها روزی ب واهزد دور ا وی م    بم شااااوتد 

تد...   و مرا بم شوشواز مرگ بتک

 

ن اتمادی؟_همون موقع بود ک  م بم ت ر اتمبا  گرتی 

 

پایان  اااااااااادای آرا  و تاااااااااا ی م بم دتیای آشاااااااااا مم ی اتکار  

ب شااااااااید.شو  از آت م جوابک بم سااااااااوالم دهد اتگشاااااااات های 

هردو دساااا  را مبابل ل  ها   بم ی دیگر ق ل کرد و ب د 

آیه کشاااااااااااااااید و پ   ها   را بم م زای تایید آه ااااااااااااااامم باز و 

 . مم کرد. 

 

وی ذهزم یااااام دخت  خودخوا  بودی کااااام آزاد:اون زماااااان تو ت

ها  رو برای برادر  رو تا یک قد  مرگ ترساااااااااااااااماد  بود و پا

هموشاااااااام از  گرتمم بود در ایل کم خود  داشاااااااات با خیا  

را اااات زتاااادگو  رو می رد.خییل جوون بود .هموشاااااااااااااااااام یاااام 

 برای تو هم 
گ
گوشااااااااااااااام از ذهزم میدون ااااااااااااااامم کم ا مماال زتدی
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 و شر از کیزم و ت رت بود  آساون تبود .اما اوتبدری خ ا ابن 

هربار کم تمیمون ااااااااااااااامم بم جز آرنا بم کس دیگم ای ت ر کزم. 

هم کم آرنا رو روی ون چر میدید  ای  کیزم و ت رت شاااااااااااادت 

میگرتت.همون موقع هم بود کم با خود  خزد کرد  و ق م 

خورد  کااام یااام روزی شیااادات کزم و اتمباااا  بالب  کااام ش آرناااا 

 شکل ازت بگت  .  آورد  بودی رو بم بدترن 

 

جاب  سااااامت چپ سااااا زم ا  بم دردتا  ترن  شاااااکل مم   تت  

ورتم را بک اخمیار مچالم کرد.ش  را اتدی روی کشاااااااااااید و  ااااااااااا

شاااااااااتم کج کرد  و غمگیزاتم بم  ااااااااورت  چشاااااااام دوخمم.مرد 

مردی کم قرار بود خوشااااااااااااااا     م  ٬روناهای دور و دراز م 

نان پا بم مردی کم خیا  می رد  از د  ق ااااااااام های شر ٬باشاااااااااد

 ساااااااااااااایا  م  گذاشاااااااااااااامم اساااااااااااااات برای اتمبا  آمد  بود.تم 
گ
زتدی

تاام ت ااا  هااا   هیچ اادا  واقیع ٬  تاام  را هااا٬خشاااااااااااااااب 

 تبط یک شاب بود.یک شاب بزرگ و بک 
ن تبودتد.همم چت 

 اتمزا کم مرا بک ر ماتم غرا در خود  کرد  بود. 
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 ۵۰۵#پارت_ 

 

 

د  ساااااااااااااا  تما  ن  _چرا همون موقع تیومدی شاغم؟چرا سااااااااااااات 

ی؟اگم همون موقع   اااااااااااااااتک کردی تا بیای و اتمبامت رو بگت 

    اگم جوتم ٬ساااایا  میاشااااوتدیمیومدی و م  رو بم خا  

رو میگرت   هم ایزباااااادری کاااااام االن دار  درد می شااااااااااااااام درد 

تمی شااااااااااااااایاااد .چرا ایزبااادر  اااااااااااااااتک کردی تاااا یااام روزی بموبن باااا 

؟ ن خشبت توی ق  م زتدگیم رو تابود ک ن  اتداخی 

 

ن و  تزد  و  ااااااادای ب و آلود و لرزاتم درناب  از  میان ل   تت 

را در هم کشااید و با  تضاااد وجود داشاات.ابروهای مرداتم ا 

ن ت ا  غمزد  ا  بم چشاااااااااااااماتم دهان باز کرد تا جواب  دوخی 

سااااااوا  هایم را بدهد.اما شو  از آت م  ااااااداب  از  زجر  ا  

 از جا برخاسمم و با کوبیدن 
گ
خارز شود م  بود  کم با  التش

ن ادامم داد :  آرا   دست هایم روی مت 
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 م  شاااااااااااااااااادی؟چطور مم زاااام
گ
 _ا اااااااااااااااال تو چطور وارد زتاااادی

ن شااااااااااااااد  بود   اومدتت بم زتدگیم یم تبشاااااااااااااام ی از شو  ت یی 

ااتت دید .م  بود  کم اومد   باشااام؟آزاد م  تو رو توی کارا

ن قااد  رو باام ساااااااااااااااماات تو  اااااااااااااات.م  بود  کاام اولی  باام اون کارا

 برداشمم.پس چطور مم زم... 

 

 زجر  ا  بم تاگزان گت  اتماد و زباتم بزد آمد.ت ا    دایم در 

م ها   ثابت ماتد.ش  جوری مبزوت و تاباور  روی چشااااااااااااا

بااام ی دتیاااا را بااام آن  ن ترن  رصن بااام درد آماااد کااام گوب  سااااااااااااااازگی 

ن کوبید  باشاااازد.تم ...تم مم   تبود.مم   تبود مگر تم؟چزی 

ی تمیموان ت  بیبت داشمم باشد.برسا  و او...  ن  چت 

 

ز آت م ذهزم تر ااااااااااا   برای  امل کردن اتکار  داشااااااااااامم شو  ا

را پشااات ش گذاشااات و  باشاااد  ااادای تااا ی م مرز ل  هایم

 میان زمزمم ی باد شیچید. 
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ن تو و برسااا  مشاات   بود.تییل بود کم ب یط  ات بی  _اون کارا

های اون کارت رو بزم داد.م  بم خواسمم ی خود  اوتجا 

 . برسا  دخوتم کرد  بود.. تیومد .مجبور شد  بیا  چون 

 

مثل یک دیواتم کم تاز  خاقل شااااااااااااااااد  باشااااااااااااااااد زنرل  زمزمم 

و قط ااات پاااز  را کزااار ی اادیگر میچیااد .آزاد تورا از می رد  

 بم  ورتم خت   شد 
 . جا برخاست و با تگرابن

 

 آزاد:خزان گو  ک ... 

 

مااات و مبزوت ش  را باااال گرتمم و ت اااه  کرد .اتگشاااااااااااااااات 

 اخمیار بم سما  اشار  رتت. س ابم ا  بک 
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ات میا .آماد  ی اومدتم  _تو میدون اا   کم م  بم اون کارا

ن بود.میدون ااااااااااااااا   میا  اوتجا بودی.  تبشاااااااااااااااام ت از او  همی 

 چون... 

 

  دایم در اتمزای جم م ا  لرزند و سبوط کرد. 

 

 _چون تو و برسا  با همدیگم همدست بودی . 

 

ن را دور زد و  قااااد  باااام ساااااااااااااااممم در مباااااباااال ت ااااا  تاااااباااااور  مت 

ن بازوهایم بم ساااااممم دراز  برداشااااات.دسااااات ها   برای گرتی 

 شدتد. 

 

 آرو  با  و بم  را ها  گو  ک . آزاد:خزان لط ا 
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نک می زدید  شی تکان داد   در ایل کم بک اراد  و هو ااااااااااات 

و خود  را خب  کشاااااااااااااااید .اتگشااااااااااااااامان هردو دسااااااااااااااامم را میان 

وع بااام  را زدن باااا  موهاااایم ترو برد  و مثااال دیواتااام هاااا شر

 خود  کرد . 

 

_تم تم تم...امکان تدار .چطور مم زم برسااااااااااا  همدساااااااااات تو 

  شاااااااوهر تییل بود.خییل ق ل تر از تو وارد بود  باشااااااام؟برساااااااا

زتدگیمون شااااد  بود.هیا ارت ایط با تو تداشاااات.شااااما دو ت ر 

 . ن  همدیگم رو تموشزاخمی 

 

 دلواپ اتم باز هم ج وتر آمد و تال  کرد تا آرامم کزد. 

 

ن رو برات توتیح مید . آزاد:  ن ایزجا.همم چت   خزان بیا .شی 
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شاام ک  دساات هایم بک آت م روی  ر اتم اخمیاری داشاامم با

را م کم بم ق  اااااااام ی ساااااااا زم ا  کوبید  و با هل دادن  بم 

 سمت خب  غرند : 

 

_تو چطور تون ااااااااااااااا   بااااااااا م  ایزکااااااااار رو ب  ن آزاد؟چطور 

؟م  ب اکر تما  ترس هاب  کم از برساااااا  دا
شااااامم بم تون ااااا  

 تو شزا  میاورد .تو بم خاکر م  برسا  رو کمک زدی.تو... 

 

شاااااااااد.ک  دسااااااااامم را مبابل دهاتم   ااااااااادایم بک اخمیار آرا  تر 

 گرتمم و تجوا کرد : 

 

_تو بم م   مک کردی ج ااد برسااا  رو شززان کزیم.با دساات 

های خودت دتا  کردی.وق   م  برسا  رو کشمم تو کزار  

 مم زم... بودی.چطور 
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دساااااات هایم ایا ار بم یبم ی ل اسااااا  ق ل شاااااادتد و  ااااادایم 

 دوبار  اوز گرتت. 

 

تو بود  باشااام وق   خودت  _چطور مم زم برساااا  همدسااات

  مکم کردی جزاز    رو دت  کزیم آزاد؟

 

ن  و در همان ل صم بود کم  ااااااااااااااااداب  ظرن  و زتاتم و در خی 

 .  ا  آشزا از پشت ش گو  هایم را شر کرد 

 

 م...چون برسا  ا ال تمرد . _مم ز

 

 ۵۰۶#پارت_ 
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تما  وجود  بم ی  ار  یخ . ااااااااااااااات.ق  م از تویدن ا  اااااااااااااااماد و 

نم هاب  کم دیگر ات ار از  ار اتماد  بودتد بم دا  ت  ااااااااااااااام در ر 

اتماد.در ایل کم ت ا  و شاااات زد  ا  هزوز هم روی  ااااورت 

دساااااااات های شد و لرزاتم آه اااااااامم آه اااااااامم از ٬آزاد ق ل بود

ن اتمادتد. س  باز شدتد و یبم ی ل ا  پایی 

 

ت اه  از باالی ششاااااتم ا  چرخید و بم تبطم ای در پشاااات 

ن تبطم ای کم آن  اااااادای زتاتم ی آشااااازا ش  خت   ماتد.هما

از آتجا بم گو  هایم رسااااااید  بود.چزر  ی در هم کشاااااید  و 

  التم ا  تم ق  م را بک ر ماتم خایل می رد. 

 

ت و ج اااااااااااااااارت ش چرخاتدن م  اما گوب  ُمرد  بود .تم جرا

بم خب  را داشمم و تم توان دهان باز کردن و بم زبان آوردن 

ا و چگوتم های ذهزم خط باکل سااااااااااوایل کم روی تما  چراه

 ب شد. 
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ذهزم جوری یخ . ااااااااااااااامم بود کم     قدرت تجونم و ت  یل 

جااامااا اااااااام ای کاااااااام دقااایااباااااااام ای شاااوااا  شااااااااااااااااااااایااااااااد  باااود  را هاام 

 چم م زاب  تداشااااااااااااات.برساااااااااااااا  تمرد  بود؟ای  جم م ی ل
 ز  

داشاااات؟مگر مم   بود برسااااا  تمرد  باشااااد؟مگر مم   بود 

ن تداشاااااااااات.امکان کم برسااااااااااا  هزوز زتد  باشااااااااااد؟تم...تم امکا

 تداشت چون م  با دست های خود ... 

 

 داب  کم در ش  ترناد ش داد  بود بم تاگزان خامو  شد 

و جا   را بم ت اااااااااااااااااونر پاز  واری کم مبابل چشاااااااااااااااماتم بم 

یویوسااااااااااااازد داد.تک تک ل صات آن شاااااااااااا  شااااااااااااو  ی دیگر م

هماتزد یک   بم ی تی م از مبابل ت اهم گذشاااااااااااااااازد و همم 

ن را باری دی  گر برایم تدایع کردتد. چت 

 

م  برساااااااااااااااا  را کشااااااااااااااامم بود .با دسااااااااااااااات های خود  کشااااااااااااااامم 

بودم .خود  چاااقو را در باادن  ترو برد  بود  و خوبن کاام 

 .خود  خوبن روی دست هایم رن مم بود را تماشا کرد  بود

ن کرد  بود .خود    کرد  بود تمت 
گ
خاااتاام را رتش ن کاام ک  آشاااااااااااااااتر
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بام تبطم ای از  ج ااااااااااااااااد شمو شیا شااااااااااااااااد  ا  را بام همرا  آزاد 

.پس  ااااال چطور مم   تااااکجاااابااااد برد  بود  تاااا دتا  کزیم

 بود کم... 

 

 _خروس قات مون بدجوری شوکم شد . 

 

ن زن کم باری دیگر در از پشاااااااااات ش در   ااااااااااادای تم اااااااااا رآمت 

گو  هایم شیچید تما  ت ااااااااااااونر را از مبابل چشاااااااااااماتم کزار 

زد.دسااااااااات هایم تاخودآ ا  کزار بدتم مشااااااااات شااااااااادتد و بدتم 

تااد  توابن کاام برا   باااق  ماااتااد  بود را باام ساااااااااااااااماات گردتم ا

ترساااماد تا بم هر سااا    کم بود بمواتم ش بچرخاتم و بم زبن 

کاام پشاااااااااااااااات ش  ا  اااااااااااااااماااد  بود ت ااا  کزم.و زمااابن کاام ت اااهم 

اتجا  روی مرد و زبن کام در آسااااااااااااااامااتام ی ورودی آالچیش ش 

کزار ی دیگر ا  اااااااااااااماد  بودتد و بم م  چشااااااااااااام دوخمم بودتد 

 بت ماتد روح بم م زای واقیع   مم از بدتم شرواز کرد. ثا
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 ساغر و برسا . 

 

خود  بود.واق ا برسااا  بود.زتد  و سااالمت.آتبدر واقیع بم 

ساااااااااااید کم ب ید بود خواب و خیا  ب .هماتجا در اشاااااااااااد تصر مت 

تا ااااااا م ای کم بوشااااااات  از چزد قد  تبود ا  اااااااماد  بود و با آن 

 ا  بم  ورت بک 
گ
 روح م  ز  زد  بود. ت ا  تاتذ هموشش

 

زاتوهایم بم ی  ار  توانشااان را از دساات دادتد.بدن یخ زد  ا  

شااااال شاااااد و شو  از آت م تر ااااا   برای   ظ ت ادلم داشااااامم 

را جوری از یاد برد   باشاام روی  اازدیل اتماد .ت س کشاایدن

 بود  کم گوب  هرگز تیاموخمم بودم . 

 

بل چطور مم   بود...چطور مم   بود  اااااااااااااا زم ای کم مبا

چشاااماتم میدید  واقیع باشاااد؟چطور مم   بود برساااا  کم 

با چشااام های خود  مرگ  را تماشاااا کرد  بود  زتد  باشاااد و 

  اال س و  ارصن مباب م ا  ماد  باشد؟
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داشمم  ابوس میدید ؟خب م از  ار اتماد  دیواتم شد  بود ؟

 بود؟خیا  بود؟توهم بود؟شاب بود؟

 

 _ب...برسا . 

 

میان ل  های خشک و یخ زد  ا  آزاد   دای ت یفن کم از 

شاااااااااااااااد     بم گو  های خود  هم غرن م آمد.ت اهم ایا ار 

ی کم در کزار برساااااااااا  ا  اااااااااماد  بود و با  چرخید سااااااااامت دخت 

 بود. توش زد بم م  چشم دوخمم 

 

موشااااااازاخمم .سااااااااغر بود.همان دخت  خکاش کم بم دسااااااامور 

خ س برسااااااااااااا  شززابن مرا ت بی  می رد و از تک تک  ر اتم 

 میگرتت.اما چرا دیگر ش اه   بم آن ساغر سابش تداشت؟

 

 ورت  دیگر مثل ق ل الغر و ت ید  تبود و سیایه و گودی 

زنر چشااااااااامان  م و شاااااااااد  بودتد.ل اس های شااااااااایک و گران 
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 کم بم ت  داشااات و آرا یسااار کم روی  ااااورت  نشااااتد  قیم   

بود میان او و ساااااااااااااغری کم مدت ها شو  شاااااااااااازاخمم بودم  

 ترا و تا  م اتداخمم بود. یک دتیا 

 

اما...اما اون ایزجا چکار داشت؟برای چم کزار برسا  ا  ماد  

بود؟برای چم با آن توشا زد مرموزاتم ا  بم م  ز  زد  بود 

ب می رد؟میان او و آزاد و برسااا  چم و مرا خروس قاتل خطا

 ارت ایط وجود داشت کم م  از آن بک ختک بود ؟

 

 خوبم؟آزاد:خزان...خزان  الت 

 

شایدن  دای آزاد از تا  م ای تزدیک وادار  کرد تا ت ا  از 

دو ت ری کم مباب م ا  ماد  بودتد بگت   و بم سمت اوب  کم 

م  چشم دوخمم بود  اال کزار  ا  ماد  بود و دلواپ اتم بم 

 مات و مبزوت بم  ااااااورت  خت   
ش بچرخاتم.برای ل صاب 

 ید : ماتد  و ب د با  دای زمزمم واری شرس
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 _ایزجا چم ختک  آزاد؟

 

تورا چزر  در هم کشاااااااااااااااید و با قرار دادن آرا  دساااااااااااااااا  روی 

 بازونم جواب داد: 

 

ن رو برات توتیح مید  باشم؟  آزاد:همم چت 

 

ی را می واهد برایم توتاایح دهان باز کرد  تا  ن ساام چم چت  بتر

 دهد کم  دای ساغر باری دیگر در تضای ب زمان شیچید. 

 

  توتااااااااااااااایح باادی؟ای  هماام تر اااااااااااااااات _سر رو می وای برا

 دادیم بزت هزوز توتیح تدادی؟

 

 ۵۰۷#پارت_ 
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ت اااهم بک هوا دوبااار  باام ساااااااااااااااماات او چرخیااد و لاا  هااایم بک 

 هواتر باز و . مم شدتد. 

 

 _س...ساغر؟

 

ن ابروها   دساااااات بم ساااااا زم  خزدید و همزمان با باال اتداخی 

ا  ااماد و ت اه  را بم ساامت برسااا  کم کزار  ا  ااماد  بود 

 چرخاتد. 

 

 _تم ات ار جدی جدی هزوز هیجر رو برا  توتیح تداد . 
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برساااااااااااااااا  اما در جواب خزد  ی او با تارا    ابروها   را در 

 ون   داد.و ساغر باز هم هم کشید و ت ا  غض  آلودی ت

 بک قیداتم خزدید و شاتم ها   را باال اتداخت. 

 

   الم ا ااال خوب تبود.هزوز هم در شااو  زتد  بودن برسااا

د  اما جوری خشااااااااااااکم زد  بود کم     توان ترناد  بم ش میتک

کشااااااایدن تداشااااااامم.باور زتد  بودن برساااااااا  آتبدر برایم م ا  

ر م کم شاااتم هایم را بود کم هر ل صم اتمصار داشاامم یک ت 

تکان دهد و مرا از  ابوش کم در آن غرا شاااااااااااااااد  بود  بیدار 

 کزد. 

 

شاا اات.ل  هایم ت اهم دوبار  چرخید و روی چزر  ی آزاد ن

 باز هم بم زمزمم ای آرا  از ی دیگر تا  م گرتمزد. 

 

_آزاد ایزجاااااااا چاااااااام ختک ؟برسااااااااااااااااااااااا ...برسااااااااااااااااااااااا  چطور زتاااااااد  

 ست؟چطور زتد  ست وق   م  خود ... 
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تموان اامم جم م ا  را بم پایان برساااتم.ج ااارت شرساایدن و بم 

دتد را تداشااامم.برای  ن  کم در ذهزم شرسااام مت 
زبان آوردن   ماب 

ن هم  خااااجزاتااام ش  را روی شااااااااااااااااااتااام کج کرد  و باااا خت   همی 

شاااادن بم چشاااام های آزاد اتمصار کشااااید  تا او خود  جم م 

د کم  اااااادای ساااااااغر بو ٬.اما بم جای  اااااادای اوا  را  امل کزد 

 جوابم را داد. 

 

_چطور مم زم زتد  باشاااااااااااام وق   تو با دساااااااااااات های خودت 

ش دیگم؟  کشمو  آر ؟می واس   ایزو بتر

 

ما  چرخید.ت اهم را کم مموجم خود  ش  بک هوا بم سااااااااااااااا

ن قد  بم سمت ج و ادامم داد:   دید ل  زدی زد و با برداشی 
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سااغر:کشمو  و ب د  هم مثل یم قاتل  رتم ای بردی یم 

.ات ار ج ا دتا  کردی و ب د خو  و خر  بم زتدگیت برگش  

 تم ات ار کم ا ال ات اق  اتماد . 

 

ز کزار آزاد رد شد و قد  ها   باز هم ج وتر کشید  شدتد.ا

اتدی بم سااممم خم شااد و با ٬در تزایت با ا  اامادن مبابل م 

ن  ااااااورت  مباب م  ااااااورتم توشاااااا زدی زد و تجوا  تگم داشاااااای 

 کرد: 

 

 و بازی _قاتل کوچول
گ
و تبط تو تو ااااااااااااااا   کم ب دی دروغ بش

 .  ک ن

 

شو  از آت م بمواتم تر ااااااااا   برای تجونم و ت  یل جم م ا  

 قد  ج وتر گذاشااااااااااااااات و او را شیدا کزم آزاد بود کم 
گ
با  التش

د.   وادار کرد تا خب  تر برود و از م  تا  م بگت 
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آزاد:خب  وا  ااا.شااما دوتا برای سر االن اومدی  ایزجا؟مگم 

 مون تگ مم بود  تا خود  ختک تداد  ایزجا تیاید؟بز

 

 از آن بیداد می رد خطاب بم سااااااااااااغر و 
گ
با ل  ن کم آشااااااااااا مش

جوا.  دسااات ها   را بم  مر زد و  برساااا  غرند و سااااغر در 

  ش بم جات  ابروها   را باال اتداخت. 

 

ساااغر:چرا ت اید میومدیم؟هرچبدر بزت زتگ زدیم رنج ت 

ربوط بم تو تو اااااااات کم ب وای تززا کردی.ای  م ااااااااا م تززا م

  ل و ت    ک ن آزاد. 

 

ل   گ ااااااماخاتم ا  باخ  شااااااد تا آزاد با خ اااااا اتوت چشاااااام 

 میان دتدان های ق ل شد  ا  ب رد: ها   را ببزدتد و از 

 

 آزاد:آرزو . م. 
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ماااتم برد.هاااز و واز بااا چشااااااااااااااام هاااب  کاام تاااباااوری و شدرایم 

غر درشااااااااااااااااااااااان بیااااااااداد می رد ت اااااااااهم را باااااااام  اااااااااااااااورت سااااااااااااااااااااااا

دوخمم.آرزو؟...آزاد او را آرزو  اااااااادا زد  بود؟مگر او ساااااااااغر 

ی کم از برساااااااا  شو  گرتمم بود تا زاغ سااااااایا   تبود؟همان دخت 

بزتااد؟پس چرا...پس چرا آزاد دقیباام ای شو  او را  مرا چوب

 بم تا  خواهر  آرزو  دا زد  بود؟

 

 _آرزو؟

 

 ااااادای تااااا ی  و تجواگوتم ا  توجم هر سااااام ت رشاااااان را بم 

 دسا   میان موها   کشید 
گ
ساممم ج   کرد.آزاد با آشا مش

و بم برساااااااااااا  خت   شاااااااااااد و آرزو در جواب ل   شرساااااااااااشاااااااااااگر  

م نشاااااااااااااتم ی تایید باز و . اااااااااااامم ل  زدی زد و پ   ها   را ب

 کرد. 
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ی با همدیگم آشااااااااااازا  ایط بزت  آرزو:ب  شااااااااااید کم نشاااااااااااد تو شر

 .شیم زن دادا .بذار  بم پای سورپرایز خروسوت. 

 

زوت بم  اااااورت شر از تم ااااا ر  خت   ماتد .گیج مات و مب

و شدرام بود .تماااا  دتیاااا در  اااا  چرخیااادن دور ش  بود و 

جدیدی کم تمامشان بم  م ز  قادر بم هضم کردن اکالخات

 ی  ار  بر ش  رن مم بودتد تبود. 

 

د  و بم هر سااااااااا    و  اااااااار ن ترا ک  دسااااااااات بک جاتم را روی مت 

م  ار گرتمم و از جا جان کزدبن کم بود زاتوهای سااااااااا ااااااااامم را ب

ب زد شااااااااااااااااد .ت ا  شر از ساااااااااااااااوالم را بم چزر  ی آزاد دوخمم و 

ا  شاتجا  اجااز  داد  تاا ترناادی کام تماا  مادت در سااااااااااااااا زم 

ون شیدا کزد.     س شد  بود راه  را بم دتیای بت 

 

_ایزجا چم ختک  آزاد؟چم ختک ؟م  دار  دیووتم موشم.م ز  

ی ب ن  . را بزن. گو دار  مز جر موشم توروخدا یم چت 
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قد  ج وتر گذاشاات و دسااات ها   را بم ساااممم دراز کرد تا 

د.امااا م  آشاااااااااااااااوب تر از آبن بود  کاام بمواتم  بااازوهااایم را بگت 

ن هم بود کاام ل مس اتگشااااااااااااااامااان  را بااام جاااان ب ر .برای همی 

شو  از آت م دساااااااااااااااات ها   بم بازوهایم برسااااااااااااااازد خود  را 

  در تضای خب  کشید  و  دای ترناد ب زد  بود کم دوبار 

 باغ شیچید. 

 

_آزاد تو با م  چیکار کردی؟چیکار کردی با م ؟چطور دلت 

اومد ایزجوری باازنم بادی؟برسااااااااااااااااا  کام تو باا دساااااااااااااااات های 

ی کاام  خودت خاااک  کردی چجوری زتااد  ساااااااااااااااات؟ای  دخت 

ت ر می رد  اسااااااااااااااام  سااااااااااااااااااااااغر  چطور مم زاااااام خواهر تو 

 باشم؟آزاد جواب بد  م  دار  دیووتم موشم. 

 

  دسااات ها   را مبابل ل  ها   بم ی دیگر م مم ااااتم ک

 چ  اتد و گ ت: 
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ن رو برات توتااااااااااااااایح  آزاد:خزان اگاااااااام آرو  باااااااااشر هماااااااام چت 

ن رو برات ت   رن  می زم.قو  مید . مید .همم چت 

 

 ۵۰۸#پارت_ 

 

 

 

 و و شااات زد  بود  کم گوب  ا اااال  ااادا   
آتبدر خ ااا ابن

را تموشاااااااااااااید .ت اهم مدا  میان او و برسااااااااااااا  کم تما  مدت 

یک گوشااااااااااام ا  اااااااااااماد  بود و آرزوب  کم با توشااااااااااا زد براتداز  

می رد میچرخیااد.دساااااااااااااااات هااایم را باام ق  اااااااااااااااام ی سااااااااااااااا زاام ا  

 دت ب و می رزند غرند : چ  اتد  و با  داب  کم از ش

 

 .  3219



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

_چاااااام توتااااااااااااااایج می وای باااااادی آزاد؟چاااااام  رقن می وای 

؟ای  بود اتمبامت؟ای  بود تبشاااام ای کم ای  همم سااااا   بزبن

روح و روان م  رو ایزجوری تااابود می شااااااااااااااایاادی؟کام بیااای و 

 ک ن تا دلت خزک شم؟

 

بم زدن  دساااااااات هایم ایا ار ق  اااااااام ی ساااااااا زم ی او را برای رصن

تم بم سااااااااااامت خب  ه   داد  و نشااااااااااااتم گرتمزد.خشااااااااااامگیزا

 ترناد زد : 

 

_باشاااااااااااام م  آد  خوبک تبود .م  بدترن  بالی مم   رو ش 

؟چطور آرناااا آورد  اماااا تو چطور تون ااااااااااااااا   ایزبااادر باااد  بااااشر

تون    ای  بالها رو ش م  بیاری؟چطور تون     اری ک ن 

کم باور کزم برسااااااااا  رو کشاااااااامم و ب د  شززابن بم  ماقت و 

زبدر برات را ت بود؟آر ؟ایزبدر را ت سادگیم ب زدی؟ای

 بود؟
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دهان باز کرد تا جوابک بم ترنادهایم بدهد اما شو  از آت م 

م  بود کم باال رتت   داب  از  زجر  ا  خارز شود دست

 . و بم م کم ترن  شکل مم   روی  ورت  ترود آمد 

 ااااااااااااااورت  بم ی  ار  از شاااااااااااااادت م کم بودن سااااااااااااااییل بم یک 

رمز اتگشااااااماتم روی گوتم ا  باق  ساااااامت مممایل شااااااد و رد ق

 ماتد. 

 

ت اهم را برای ل صم ای بم گوتم ی شخ  دوخمم و ب د با 

ات و مبزوت بم چرخاتدن ت اهم میان برسااااا  و آرزوب  کم م

 ما دو ت ر خت   ماتد  بودتد زنر ل  تجوا کرد : 

 

 _خدا هممون رو ل زت کزم. 

 

م را و ساااااااااااپس دیگر تماتد  تا  را دیگری .شااااااااااازو .قد  های

 کاام در پاااهااای بک جاااتم باااق  ماااتااد  
کج کرد  و بااا تمااا  توابن
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ون زد  و بم سااااااااااااامت درواز  ی خروسک باغ  بود از آالچیش بت 

 دوند . 

 

ی برایم اهمیااااااات  اااااااالم ا ااااااااااااااا ن ال خوب تبود.دیگر هیا چت 

تم ل اس های سااا یدی کم برایم ٬تداشااات.تم ظاهر آشااا مم ا 

ت باد و تم موهاب  کم آزاداتم بم دساااااااااااااااا٬شاااااااااااااااگون تداشاااااااااااااااازد

ق یدتد.تبط می واسمم برو  و از آتجا دور شو .آتبدر  مت 

 دور کم دیگر هیچ یس تمواتد شیدایم کزد. 

 

ج و برد  و با دساااات  بم درواز  ی خروسک کم رسااااید  دساااات

های لرزاتم ق ل در را باز کرد . ااااادای ب زد آزاد کم بک وق م 

د از جاب  پشاات ش  بم گو  هایم رسااید.بک 
ن تامم را  اادا مت 

ون زد  و آ ت م بم  ااااااااااااااادا زدن ها   اهمی   بدهم از باغ بت 

 کم گوب  هیا موجود زتد  ای بم 
خود  را بم خیابان خ وب 

د  ن  رساتد . جز م  در آن شرسم تمت 
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ت اااااا  شدرامم بک هااااادا بااااام اکراا خیااااااباااااان چرخیاااااد.    

تمیدان ااااااااااااااامم کم باید بم کدا  تبطم از ای  دتیای بزرگ ترار 

 کزم. 

 

 . آزاد:خزان وا  ا 

 

دسااااااااااااا   کم بم ی  ار  بم دور بازونم   بم شاااااااااااااد وادار  کرد تا 

با  اااااااامم و ت اهم را بم ساااااااامت خب  بچرخاتم.با خ اااااااا اتوت 

ون کشید  و غرند : بازونم را از میان اتگش  مان  بت 

 

_وا  ااااااااااااااام کااام سر .شااااااااااااااااام؟دیگااام سر موتاااد  کااام ب وای بزم 

نشااااااااون  بدی؟دیگم قرار  چجوری دتیا رو روی ش  خراب 

؟  ک ن
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م اتگشااااااااااااااامان هردو دساااااااااااااااا  را میان موها   ترو برد و  الت

شی تکاااااااان داد.رد اتگشااااااااااااااامااااااااتم هزوز هم روی  اااااااااااااااورت  

 خودتماب  می رد. 

 

ی آزاد:خزان خواه   ن می زم گو  ک .باااااااااور ک  هیا چت 

اوتطور کم تو ت ر می  ن تو ااااااااااااااات.ق ااااااااااااااام می ور  م  برای 

ن و اذیت کردتت تیاوردمت ایزجا.م ...   اتمبا  گرتی 

 

م تر اااااااااااااااات کزااد جم اام ا  را بام پاایاان برساااااااااااااااااتد شو  از آت اا

اتگشااااااااااات اشاااااااااااار  ا  را بم ساااااااااااما  گرتمم و با  اااااااااااداب  کم از 

 شدت خشم دورگم شد  بود گ مم: 

 

_دیگم هیجر برا  مزم تو ااااات.    دلم تمی واد یم   مم ی 

ن  دیگم هم ازت .شزو .تمی وا  دیگم  ورتت رو ببیزم.همی 

ن رو بم همم می م.    اگم قرار  االن از ایزجا مت   و همم چت 

باشااااام بم قیمت بدب    خود  تمو  .شااااام باز  بم همم ثابت 
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 ار رو   .ق اام می ور  ای می زم کم شااما چم کثاتماب  ه اااید 

 می زم. 

 

و ب ااااااد دیگر باااااام او تر اااااااااااااااااااات تااااااداد  تااااااا بمواتااااااد جوابک باااااام 

تزدیدهایم بدهد.ت اهم را از  ااااااااااااااورت  گرتمم و با چرخیدن 

ساامت ج و برداشاامم.اما شو   قد  بم٬روی پاشاازم ی پاهایم

از آت اام بمواتم قااد  ب اادی را بردار  شیچیاادن  ااااااااااااااااادا   در 

 گو  هایم ش جا می  وبم کرد. 

 

 ای زتد  موتدن بم  مک تو تیاز دار  خزان. آزاد:آرنا بر 

 

 ۵۰۹#پارت_ 
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بک اراد  چزر  در هم کشااااااااااااااید  و شرسااااااااااااااشااااااااااااااگراتم ت اهم را بم 

 سما  چرخاتد . 

 

 _مزصورت چیم؟

 

مردد شرسااید  و او برای ایز م جواب سااوالم را بدهد با ل  ن 

 قد  ج وتر گذاشت و تزدیک تر شد. 

 

ب م برای سر آزاد:بااام  رتاااا   اااامااال گو  تااادادی.تاااذاشااااااااااااااا   

 آوردمت ایزجا. 

 

گر  ای کم میان ابروهایم جا خو  کرد  بود با شااااااااایدن ای  

جم اام خمیش تر شااااااااااااااااد.تاااباااوراتاام ت اااه  کرد  و بااا ل  ن تزااد 

 توپید : 
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_اتمصار داری سر رو گو  کزم آزاد؟سر رو گو  کزم؟ا ال 

 واساااااات ه اااااات با م  چیکار کردی؟ واساااااات ه اااااات چم 

 بالب  ش  آوردی؟

 

شااار  ا  را بم ساامت درواز  ی خاتم نشاااتم گرتمم و اتگشاات ا

 با  داب  ب زدتر ادامم داد : 

 

_آزاد آد  کم االن توی ای  خوتم دار  راسااااااااااااات راسااااااااااااات را  

م کاام م  روزهااا بااا ت ر ایز اام باااخاا  مرگ  مت   همون مردیاا

شااااااد  از ترس بم خود  لرزند .برسااااااا  کم ت ر می رد  تو با 

ی کم تا دست های خودت دتا  کرد  زتد   ست.اون دخت 

چزد دقیبم ی شو  ت ر می رد  تبط یم غرن م سااااااااااااااات االن 

خواهرت از آب در اومد .خشااااااااااابمون زتدگیمون ازدواجمون 

ن و هوا م  ش همشاااااااااااااااون دروغ از آب در اوماااا ن زمی  دن و بی 

 موتدن.تو از م  می وای چیو گو  کزم؟
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یک قد  دیگر ج و گذاشاااااااااااااات و با چ اااااااااااااا اتدن ک  دساااااااااااااات 

هااا   باام ی اادیگر بااا ل  ن شر از خواه   هااا   مباااباال لاا 

 گ ت: 

 

  اااش 
گ
آزاد:مااایاااااااادوتااام خااازان مااایاااااااادوتااام. اااش داری.هااارسر باااش

.اما ازت خواه  می زم تبط چزد دقیبم ی دیگم بزم داری

 رتا  رو .شاااازو و ب د  اگم خواساااا   بری ق اااام ٬  بد گو 

 می ور  ج وت رو تمیگت  .ق م می ور . 

 

چرخاتد  و دست هایم را بک  التم از ارصار  چشم هایم را 

 هدا دو کرا بدتم تکان داد . 

 

_باشااااااااااااااام...باشاااااااااااااام بگو.توتاااااااااااااایح بد .بگو چرا آرنا برای زتد  

یاز موتدن بم  مک م ن کم ه ت پشاااااااااااااااات باها  غرن م   ت

 دار ؟
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وع با جوندن  آیه کشاااااااید و با کج کردن ش  روی شااااااااتم شر

شوساااااااااااااااات ل   کرد.برای چزد  ثاتیم ساااااااااااااااااکت ماتد و ب د با 

 ای آرا  گ ت:  د

 

 
گ
آزاد:آرنا اتراد  سات خزان.سا  هاسات کم دار  با اتردی

 م مویل
گ
اااااااااااادی  می زم.اوتم تم یم اترا

گ
 ٬زتدی

گ
اااااااااااادی آرنا بم اترا

 شدید مبمالست. 

 

ن ابروهایم تاخودآ ا  باز شد و جا   را بم ت ایه گر  ی میا

 مم ج  در چشماتم داد.بک هوا ل  زد : 

 

؟
گ
 _اتردی

 

ید ل   ساااااااوا  گوتم ا  تکان داد و ادامم آه ااااااامم شی در تای

 داد: 
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د  ساااااااااااااااااااا  شو  ن درسااااااااااااااااااات ب اااااد از ت ج ٬آزاد:از همون سااااااااااااااات 

وق   باالخر  بم خود  اومد و تزمید کم هیچوقت ٬شدن 

اااااااااااااا تمیموتم بم   ساااااااااااااااابب  برگرد  ت دیل شاااااااااااااااد بم یم پرا
گ
زتدی

 اترد 

 

ااااادگو  اوتبدر شاااااادید  کم چزدی  و چزد بار دساااااات بم  اترا

ن  ای برای زتد  موتدن تدار .قبو  .هیا خودکیساااااااااااار زد  اتگت 

هاب  کام برا  میاار  همکاری 
تمی زم درمان .شاااااااااااااااام و باا دکت 

تمی زااام.خمال دار  ذر  ذر  ج وی چشاااااااااااااااماااا  آب موشااااااااااااااااام و 

 میمت  . 

 

ن در ق  م  غم  سااااااااااااااازمگی 
و تاارا    بام ی  اار  همااتزد کوتاابن

ت ر  کشاااااااااااااید.آرنای ه د  ساااااااااااااالم را خوب بم یاد داشااااااااااااامم.بک 

 و امیاااد بااام اتاااداز  شزتااا
گ
د  و شااااااااااااااااااداب بود.شر از  س زتااادی

آیزد .در تما  روزهاب  کم م  در دخمم ی خاتم ی جمشااااااید 
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بم گرنم و زاری مش و  بود  او بود کم کزار    نش ت و با 

 را هااااااا   و بااااااا امیاااااادهااااااا   آرامم می رد.او بود کاااااام بااااااا 

مزربابن ها   ت مل آن روزهای شاااااااااااااااو  را برایم آساااااااااااااااان تر 

ال شاااااااااااایدن ایز م ب اکر  ماقت خزان پاتزد  کرد  بود.و  ا

ی از آن آرنای شاااااداب باق  تماتد  بود  ن سااااالم امروز دیگر چت 

 ق  م را بم درد   آورد. 

 

 _م  چطور میموتم  م   کزم؟

 

د و چشاام های  ن بگت   اادای آرامم وادار  کرد تا ت ا  از زمی 

 شر از خواه  و خجالا  را بم چزر  ی م  بدوزد. 

 

 و رو خییل دوست دار  خزان. آزاد:آرنا ت

 

باام ی  ااار  ماااتم برد.چشااااااااااااااام هااایم باام قاااخااد  دو توی ش زااگ 

 شوتگ گرد شدتد و تاباوری در ت اهم موز زد. 

 .  3231



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

 

؟  _سر

 

ن زنر لاا  تجوا کرد  و او بااا کشااااااااااااااایادن ت س  بااا ل  ن تااامطمی 

 خمیف  ادامم ی  را ها   را از ش گرتت. 

 

رو یات خا اااااااااااا  آزاد:آرنا هیچوقت توی زتدگو  ب اکر 

تمون اااااااااااااااات برای خود  دوسااااااااااااااا   شیادا کزام.چام ق ال از ت ج 

شدن  و چم ب د از ت ج شدن  هیچوقت تمون ت با هیا 

 مرد یا زبن ارت اط  میماتم برقرار کزم. 

 

مدب  کم آدمای جمشید تو رو دزدید  بودن و تو  اما یط اون

و آرنا کزار همدیگم بودی  اون تون ااااااااااااااات با تو ارت اط برقرار 

.تون ااااااااااات باهات  ااااااااااامییم .شااااااااااام و تو رو بم خزوان تززا کزم

ایط با همدیگم آشزا شد  بودی   دوسا  کم توی بدترن  شر

 قبو  کرد. 
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میداد  گیج و شدرام بود .هرچم آزاد بوشت  و بوشت  توتیح

م   مت  و  مت  مموجم  را ها   موشااااااااااااااااد .چم داشااااااااااااااات 

میگ ت؟آرنا تما  ای  ساااااااااااااااا  ها مرا بم خزوان دوساااااااااااااااا  در 

ی کااااام بااااااخااااا  ت ج ذه   خود تگااااام داشااااااااااااااامااااام بود؟مرا؟دخت 

 شدن  بود را؟

 

آزاد:آرنا تما  ای  سااااااا  ها تمون اااااات تو و اون چزد روزی کم 

ر  ی کزااااار هم بودی  رو ترامو  کزاااام.تو رو مثاااال یاااام خاااااک

ارزشااااااااااااااامزاااااد توی ق ااااا  و ذها  تگااااام داشااااااااااااااااااات.هیچوقااااات 

 تراموشت ت رد.تمون ت تراموشت کزم. 

 

 ۵۱۰#پارت_ 

 

 

زد :              ل  هوا  کب  و  کرد  . مم  و  باز  را  هایم  هاز و واز پ   
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 ...
گ
 _آزاد ما تبط دوتا بچم بودیم.توسر داری میش

 

ن برد و گ ت:  ن باال و پایی 
 تورا ش  را بم نشاتم ی دان ی 

 

 آرنا کم ای  آزاد:مید
گ
وتم میدوتم.خود  میدوتم کم وا. اااااااااامش

هاب  
ن ترتمم ا اااااال ساااااالم تو ااااات و تما  دکت  همم ساااااا  از بی 

یاادن  هم ای  رو تاااییااد کردن.امااا خزان مااا دارنم از یاام کاام د

ایط ترمایل تدار .  تیم.آرنا شر ن  شدید  را مت 
گ
 پر با اتردی

 

 با تردید چشم هایم را تزگ تر کرد  و شرسید : 

 

از م  می وای چیکار کزم آزاد؟چم  اری از م  سااااااااااخمم  _تو 

 ست؟
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ثاتیم مجددا گوشاااااااااام ی ل  ها   را بم دتدان گرتت و برای 

 ای س وت کرد شو  از آت م پاسخ دهد: 

 

.می وا  دوبااااااار   آزاد:ازت می وا  دوبااااااار  کزاااااااار آرناااااااا بااااااااشر

. ااال  رو خوب ک ن  ن  ٬باااهااا  ارت اااط برقرار ک ن بز  اتگت 

 بدی و  
گ
ی تمون اااات برا  اتجا  بد  زتدی اری کم هیا دکت 

رو اتجااا  باادی.چون خزان خوب کردن  ااا  آرنااا تبط از تو 

 برمیاد. 

 

دن پ   ل اااااااااااااار  صم ای کوتا  م   کرد و ب د با روی هم ترا

 ها   جم م ا  را بم پایان رساتد. 

 

آزاد:ازت می وا  کزااار آرنااا باااشر و  م   ک ن کاام قبو  کزاام 

 برگرد .  اتردگو  رو درمان کزم و 
گ
 بم زتدی
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ی بود کم میموان ااات بم سااامت  جم م ی کوتاه  آخرن  تت 

ت ایه تاباور و شدرام  م ز از  ار اتماد  ا  شاااااااااااا یک شااااااااااااود.با 

 در  ااااااورت بک اتداز  جدی 
برای آت م شاااااااید اثری از شااااااوسن

ا  شیاادا کزم باام او خت   ماااتااد .امااا دیری تپاااییااد کاام تزمیااد  

 پای هیا شوسن در میان تو ت. 

 

 تو...تو واق ا ت ر کردی ای   ار از م  برمیاد؟_ 

 

 ااادای تااا ی  و تجواگوتم ا  ابروها   را بو  از شو  در 

 هم کشید.با اکمیزان ش  را تکان داد و گ ت: 

 

.برادر م  ساااااااااااااااا  ها ت ر تو رو آزاد:برمیاد.مطمازم کم برمیاد 

اااااا ه د  ساااااااالم بود  توی ذها  تگم داشااااااامم.اون موقع یم پرا

ش ساااااااااااااااااالاام سااااااااااااااااات امااا هزوز توی همون زمااان االن یاام مرد 

 آشزایو  با تو گت  کرد .جز تو ی میموتم  م   کزم خزان؟

 

 .  3236



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

ای خ اااااا ک بک هوا ل  هایم را درگت  کرد.دساااااامم را  تک خزد 

بم ق  ااااااام ی سااااااا زم ا  چ ااااااا اتد  و با  اااااااداب  کم  اال دیگر 

 اوز گرتمم بود گ مم: 

 

م داری _تو دیووتم شدی آزاد.دیووتم شدی.ا ال مموجیه ک

روانشااااااااااااااازاااااااااس ٬از م  سر می وای؟آزاد م  دکت  تو ااااااااااااااامم

طور از تو اااامم.م  خود  یم آد  با روح و روان مرنضاااام.تو چ

م  اتمصار داری کام بموتم بام آرناا  ماک کزم وق   هیچوقت 

 تمون مم برای بزت  کردن  ا  خود   اری اتجا  بد ؟

 

 بک م طیل قد  ج وتر گذاشت و پاسخ داد: 

 

م تمااا  ای  سااااااااااااااااا  هااا ب اااکر خااذاب وجاادان آزاد: ااا  تو ه

 ااااااری کااااام در  ش آرناااااا کردی باااااد بود  مگااااام تااااام؟چون ت ر 

ن می ردی آرنااا مر  د  خودت رو خااذاب میاادادی.امااا خزان ببی 
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آرنا االن زتد  سااااااااااااااات.زتد  سااااااااااااااات و بم  مک تو تیاز دار .تو 

 .  میموبن با  مک کردن بم آرنا  ا  خودت رو هم خوب ک ن

 

ی ساااااااااا وت مبابل  ااااااااااورت  تگم ک  دساااااااااامم را بم نشاااااااااااتم 

داشااااااااااااااامم و هماتطور کم ش  را بم نشااااااااااااااااتم ی م ال ت تکان 

و ا  ااااااااماد .دیگر تمیموان اااااااامم میداد  چرخید  و پشاااااااات بم ا

 بماتم و بوشت  از آن بم  را ها   گو  بدهم. 

 

اااااااااااااا  آزاد:آرناااا ب ااااکر تو بااام ای   اااا  و روز اتمااااد خزان.مبصا

 .  امروز  توب 
 تاتوابن

 

تداشااامم بود  کم  اااادا   از پشااات ش هزوز یک قد  هم بر 

در گو  هااااایم شیچیااااد و مثاااال یااااک دیوار ب زااااد بر ش  آوار 

م طیل بم سااااااااااااما  چرخید  و با  ااااااااااااداب  لرزان از شااااااااااااد.بک 

 خود  دتاع کرد . 
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_م  خمدا بم آرنا اساااااااااو  تزد  آزاد.م  تمی واسااااااااامم بم ای  

  ا  و روز بی مم. 

 

    را بم  التم ابروها   را در هم کشااااااید و اتگشاااااات اشااااااار 

 سممم گرتت. 

 

 امااااا در تزااااایاااات توی اخماااااا 
گ
آزاد:شااااااااااااااااااایااااد باااام زبون ایزو بش

یدوبن کم م ااااااااااااو  ای   ا  و وتاااااااااااع وجودت خودت هم م

.آرنا ب اکر تو پاها  رو از دساااااااااااااات داد.برای ایز م  آرنا توب 

 جون تو رو تجات بد  تاتوان شد. 

 

  دایم بم ی  ار  بم ب زدترن   د مم   رسید. 

 

   تمی واسمم ایزجوری .شم. _بزت گ مم م
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بک آت اام باام ترناااد ب زااد  اهمی   باادهااد  را هااا   را اداماام 

 داد. 

 

اد:اما ایزجوری شااااااااااااااااد.تو کیسااااااااااااااا بودی کم اون ماشاااااااااااااااام رو آز 

 کشیدی تو کیس بودی کم بم آرنا ش یک کردی. 

 

تاتم از خود  دتاع کرد :    ش بم جات  و م ت 

 

 _آرنا خود  اون اس  م رو گذاشت توی دست م . 

 

 بدون ل صم ای درتگ پاسخ داد: 

 

آزاد:اما ازت ت واست کم بز  ش یک ک ن و زتدگو  رو بم 

.خواست؟یم ون   چر و ل ک ن
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ب و بم ی  ار  را  ت س کشیدتم را . ت.دسمم را بک اخمیار 

 روی ا وی دردتاکم گذاشمم و با  دای ت یفن تالید : 

 

 ن _چرا داری سیع می  ن بزم خذاب وجدان بدی؟ت ر می 

خود  ای  همم سااااا   م خذاب کشااااید ؟ت ر می  ن همم ی 

بن رو  ن هزار بااار بااا خود   ای   را هاااب  کاام تو االن داری مت 

 ت رار ت رد ؟

 

 التم از دیدن  ا  بد  ت اه  را بم سمت دیگری چرخاتد 

و اتگشااااااااااااااامان  را میان موها   ترو برد.برای دقیبم ای ت ا  

س با چرخاتدن بک هدت  را همان ساااامت تگم داشاااات و سااااپ

دوبار  ی  اااااورت  بم سااااامت م  با ل  ن کم بم وتاااااوح آرا  

 تر شد  بود گ ت: 

 

سااااااااااااااایع تمی زم بزااااات خاااااذاب وجااااادان باااااد  خزان.دلم _م  

تمی واد اذیااات کزم.تبط ازت می وا  پااای  اااری کاام کردی 
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د  سااااااااااا  شو  تو برای تجات جوتت بم آرنا تیاز  ن .ساااااااااات 
بموبن

.امروز آرنا برای تجات زتدگو  بم تو تیاز دار . م    داش  

 ک . 

 

 ۵۱۱#پارت_ 

 

 

را جوری س وت بم ی  ار  گرن ان گت   زجر  ا  شد. دایم 

ام کرد  کم گوب  هرگز  را زدن را تیاموخمم بود .زبابن کم 

آمااااد  بود بماااازد و بااادترن  االیااام هاااا و ت رن  هاااا را تثاااار مرد 

 مباب م کزد ق ل شد و مرا بک دتاع و تززا رها کرد. 

 

  بود  میااان دورایه.همااان جاااب  کاام تاام رایه باام خباا  ماااتااد

 و.یک سااااااااااااااامت ق  م برایم ماتد  بود و تم جاد  ای رو بم ج

می واسااااااات کم با تما  توابن کم در وجود  باق  ماتد  بود بم 

سمت دورترن  تبطم ی دتیا ترار کزم و آتبدر بدو م تا دیگر 
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ن ت یسااااااااااااااا در رنم هایم باق  تماتد.و سااااااااااااااامت دیگر ق  م ترما

میداد کم بماتم.بماتم و بم پری کم سا  ها شو  تاخواسمم 

 و 
گ
ن زتاادی جوابن ا  شااااااااااااااااد  بود   مااک باااخاا  باام تاااراز رتی 

 کزم. 

 

گیج و شدرام بود .م ز  باام م زااای واقیع   ماام یخ . اااااااااااااااماام 

ن تبود .در یااااک  بود و قااااادر باااام ت ر کردن و ت ااااااااااااااامیم گرتی 

بازنچم ی سااامت ماجرا آزادی ا  اااماد  بود کم بک ر ماتم مرا 

اتمبام  کرد  بود و در ساااااااااااامت دیگر ماجرا آرناب  ا  ااااااااااااماد  

دیون  بود .آرنااااب  کااام امروز برای بود کااام زتاااد  بودتم را مااا

 زتد  ماتدن بم  مک م  ا میاز داشمم. 

 

ن سااااااااااامت و ساااااااااااو    و خدایا...م  باید قد  هایم را بم کدامی 

 کشید ؟
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ی آزاد گر  از میان ابروها٬ساااااا وت و تردید  کم کوالبن شااااااد

هم باز شااااااااااااااد.ت اه  رتگ مالیمت و خواه  گرتت و قد  

یاااتمااان را باام پااایااان هااا   برای آت اام تااا ااااااااااااااا اام ی م اادود م

ن  برسااااااااااتزد ج وتر کشاااااااااید  شااااااااادتد.مباب م ا  ااااااااماد و با دوخی 

 چشم های م مم   بم چشم های شدرام م  گ ت: 

 

آزاد:خزان...لط ااااااا االن بااااااا م  برگرد داخاااااال خوتاااااام.میاااااادوتم 

ادیاااام امااااا ازت خواه  می زم ترو.همیزجااااا خواساااااااااااااااماااام ی زناااا

کردن   بمون.م  هرچبدر کم زمان تیاز داشمم باشر برای ت ر 

بزت مید .ق اااااام می ور  اجاز  تمید  تم آرزو تم برسااااااا  تم 

.هر اااری کاام تو از  ب وای رو  ن هیچ س دیگاام ای اذیااات کین

اتجا  مید  تبط خواه  می زم از ایزجا ترو.چون باور ک  

 گم تمیدوتم چطور میموتم برت گردوتم. اگم بری م  دی

 

ی دسااااات ها   با تردید بم ساااااممم دراز شااااادتد.برای ل صم ا

ت  ل کرد و زمابن کم اکمیزان شیدا کرد ق اااااااااااد تدار  خود  را 
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خب  ب شااااااااام دسااااااااات ها   را روی بازوهایم گذاشااااااااات و با 

  داب  آرا  تر و ش  مم تر ادامم داد: 

 

 برادر  خزان.باام آزاد:تو آخرن  امیااد م  برای تجاااات زتااا
گ
دی

 جز تو امید دیگم ای تدار . 

 

ی بگونم و  ال  بر زبااان ب ن یاااور  برای دقیباام ای بک آت اام چت 

 بم چشااااااامان شر از المماساااااا  خت   ماتد  و در تزایت 
کوالبن

بم س    ت س خمیش و ت  م و تیمم ای کشید .پ   هایم 

ن قااد  باام ساااااااااااااااماات  د  و بااا برداشااااااااااااااای  اااااااااااااار را روی ی اادیگر ترا

ها   را از روی بازوهایم پس زد  و بک آت م  دساااااااااااااات٬خب 

 جوا کرد : چشم هایم را باز کزم با  داب  آرا  زنرل  ت

 

 _تبط ب اکر آرنا. 
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 دای ت س آسود  ا  کم در گو  هایم شیچید پ   هایم 

بک اخمیااار از ی اادیگر تااا ااااااااااااااا اام گرتمزااد و ت اااهم دوبااار  روی 

لاااا   چزر  ا  ثاااااباااات ماااااتااااد.ل  زااااد شر از قاااادردابن کاااام روی

ی تبود کااام بمواتم تاااادیاااد  ا   ن هاااا   تب  . ااااااااااااااامااام بود چت 

ن  برد و با  ااااااااااااااادای زمزمم  بگت  .آه ااااااااااااااامم ش  را باال و پایی 

 واری ل  زد: 

 

 آزاد:ازت ممزوتم. 

 

بم تشا ر  توجیه ت رد .ت اهم را از  اورت  گرتمم و با رد 

قد  هایم را مجددا بم ساااامت درواز  ای کم ٬شاااادن از کزار 

گذاشااامم بودم  ساااوا داد  و دوبار    دقایف  شو  پشااات ش 

هاب  وارد  یاط خاتم شاااااااد .کویل ت شاااااااید کم او هم با قد  

وع بم همرایه  ب زد بم دت الم آمد و با ا  مادن پشت ش  شر

 کردن قد  هایم کرد. 
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ت اهم روی برساااااااااااااا  و آرزوب  ثابت ٬بم آالچیش کم رسااااااااااااایدیم

ن دایر  ای شاااااااااااااکل مبابل ی دیگ ر ماتد کم  اال پشااااااااااااات آن مت 

نشااااااااااااااا ااااااااااااااامم بودتد و با  اااااااااااااااداب  آرا  مشااااااااااااااا و  گپ و گ ت 

ا  اااماد  و خت   خت   بم  بودتد.برای ل صم ای کوتا  بک اراد 

برساااااااااااااااااا  ت ااا  کرد .باااور زتااد  بودن  هزوز هم برایم م ااا  

 بود. 

 

ات ار کم مموجم ساااااازگی ن ت اهم شااااااد  باشاااااازد هردو ت رشااااااان 

شر از  همزمان ش چرخاتدتد و بم م  خت   شاادتد.ت ا  برسااا 

اری از م   ن تاااااارا    و ت اااااا  آرزو شر از کیزااااام و ت رت بود.بت 

د. آشکارا در چزر  ا ن    موز مت 

 

بوشاااااات  از آن تماتد  تا ب واهم سااااااازگی ن ت اهشااااااان را ت مل 

باام ٬کزم.ش  را زنر اتااداخمم و بااا ادامام دادن قااد  هااای آرامم

 سمت خاتم را  اتماد . 
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ن بم ساااااااااااااااال  ٬دقیبم ای ب د بوی ٬بزرگ خاتمبا قد  گذاشااااااااااااااای 

خو  غااذاب  کاام خجیاا  م ااد  ی تاااآرامم را ت رنااک می رد 

اااااااان  ات ار کم  ااااااااادای باز شااااااااادن در را در مشاااااااااامم شیچید.ن را

ون زد و با ل  زدی  خاتم بت  ن ن و ترز از آشااااااااتر شاااااااااید  باشااااااااد تت 

مزربااان خطاااب باام م ن کاام هزوز مباااباال در ا  اااااااااااااااماااد  بود  

 گ ت: 

 

اااااااااان :تاهار بار گذاشااااااااااامم خاتم.دیگم اال  تاسااااااااااات کم  ارصن نرا

.شااام.ت ااازجون پ مم. ااا  وتم کم ت وردی  ویل انشااااهلل کم 

 شمم باشید. تاهار رو دوست دا

 

ن      تموان ااااامم ل  زد ت ااااا م  در جواب ل   م  ت آمت 

و تیمم ای بر ل  بیاور .بک آت م  رقن بزتم ت ا  از  اااااورت  

گرتمم و با کج کردن م ااااااااات  قد  هایم بم سااااااااامت همان اتاق  

 سال  را تر  کرد . ٬بیدار شد  بود کم  بح در آن 
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 ۵۱۲#پارت_ 

 

 

هم پشاات ش  وارد اتاا آزاد ٬قد  کم بم داخل اتاا گذاشامم

شااد و هماتجا کزار در ا  ااماد.چزد ل صم ای م  و م  کرد و 

 شااد قرار تو اات ت اه  کزم با  ااداب  
ن ب د زمابن کم مطمی 

 آرا  گ ت: 

 

برات آزاد:توی اون  مد ل اساااااااااااااااااب  کم سااااااااااااااااایزت موشااااااااااااااا  رو 

گذاشااااااااامم. مو  هم اوتجاسااااااااات.اگم دلت خواسااااااااات میموبن 

ی و ل اسات رو خوض ک ن   . دو  بگت 

 

از گوشااااااام ی چشااااااام بم  مد ل اس ها و دری کم بم گ مم ی او 

در  ما  بود ت ا  کرد .آه اااااااااااامم قد  ج وتر گذاشااااااااااااات و با 

 ا  مادن در کزار  ادامم داد: 
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ااان  می م غذات رو برات بیار  تو اتاا .لط ا ایا ار آزاد:بم نرا

 یکم غذا ب ور. 

 

تیم بم امید آت م شاااااااااااااااید جوابک از م  .شاااااااااااااازود ل صم ای بم 

ن سااا وتم را تداشااامم.در  رخم خت   ماتد.اما م  ق اااد شااا  ااای 

 تزایت تاامیداتم آیه کشید و با تکان دادن ش  گ ت: 

 

ی ا میاز داش   ختک  ک .  ن  آزاد:اگم بم چت 

 

بم ساااااامت در ٬ و ب د چرخید و با کج کردن م اااااات  قد  ها 

خروسک اتاا بم را  اتماد.هزوز دساااااا  بم دسااااامگت   ترساااااید  

 داب  آرا  گ مم: بود کم با  

 

 _برسا ... 
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ا  ااماد و شرسااشااگراتم بم سااممم ش چرخاتد.زباتم را روی ل  

 های خشکم کشید  و با  داب  ب زدتر ادامم داد : 

 

 _برسا  چجوری زتد  موتد؟

 

داد و ل  زنرنا  را بم  دساااااااااا  را روی دسااااااااامگت   ی در قرار 

ن ت ا  شر  دتدان گرتت. امال بم ساااااااااااااما  چرخید  و با دوخی 

 ز سوالم بم  ورت  دوبار  شرسید : ا

 

_م  خود  بز  چاااقو زد  و خوترنزی کردن  رو تماااشااااااااااااااااا 

کرد .با همدیگم اتداخمیم  تو  ااااازدوا خب  ماشااااا زت.با 

همدیگم بردیم  خارز شااااااااااااااازر تا دتا  کزیم.پس چطوری 

 د؟زتد  موت
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اتگشمان  را آه مم روی دسمگت   ی در  رکت داد و چاتم 

رتت.برای چزد ثاتیم سااااااااااااااا وت کرد شو  ا  را اتدی باالتر گ

 از آت م ت س خمیف  ب شد و بگوند: 

 

ن رو برات ت رن   آزاد:وق   یکم آرو  تر شااااااااااااااااااادی همااااام چت 

 می زم و بم تما  سوا  هات جواب مید . 

 

دیگری برای ساااااااااااااااوا  و ب ااد دیگر تماااتااد تااا باام م  تر اااااااااااااااات 

ون  شرسااایدن بدهد.دساامگت   را چرخاتد و ل صم ای ب د با بت 

در را پشااات ش  . ااات و مرا با دتیای ساااواالتم ٬اتاا زدن از 

 تززا گذاشت. 

 

 التم از ساااااااااااااااوا  هاب  کم هزوز برا شاااااااااااااااان جوابک شیدا ت رد  

بود  آیه کشاااید  و ب د قد  های بک رمبم را بم سااامت آیزم 

ا  اااااااااااااااماد .ت اهم کم روی ت اااااااااااااااونر  ساااااااااااااااوا داد  و مباب  

خجی  دلم بام ٬مز  س شااااااااااااااااد  ا  در قاااب آیزاام ثاااباات ماااتاد
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ن یک روز در هم ش  مم   ا  خود  سوخت.چبدر در همی 

ن و اسااا زا  بود  ا  تو  و داغان شاااد  بود .چبدر رقت اتگت 

خروش کم هزوز ل اس سااااا ید شااااا  خبد  را بر ت  داشاااات 

او را تر  امااا ب اات سااااااااااااااایاااه      در روز خروش ا  هم 

 ت رد  بود. 

 

 ب و دوبار  خرامان خرامان آمد تا در ا ونم باشاااااااا زد.ت اهم

را با درد از ت ااااااااااااااونر دخت  درون آیزم گرتمم و قد  هایم را بم 

ساااااامت  ما  کشااااااید .دیگر دلم تمی واسااااات     برای یک 

 دقیبم ای  ل اس را بر ت  داشمم باشم. 

 

شاااااااااااام ای قرار آن را گو ٬وارد  ما  شااااااااااااد  و با در آوردن ل اس

اجاز  ٬داد  و ساااااااااااااااپس زنر دو  ا  اااااااااااااااماد  و با باز کردن آب

آب داغ روی ش  برنزد و شوساات یخ زد  ا  را داد  تا جرنان 

 . وزاتد. 
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چبدر دلم می واسااااااااااااااات چشااااااااااااااام هایم را ببزد  و با ب زدترن  

 اااااااااااادای مم   گرنم کزم.آتبدر گرنم کزم و اشااااااااااااک برنز  کم 

 دیگر هیا خبد  و هیا غیم در دلم ب
گ
اق  تماتد.اما ای  زتدی

ن هم م رو  کرد  بود.   ل ز   مرا     از اشک رن ی 

 

خود  کم آمد  دیگر تاب و توان ا  ااامادن زنر جرنان آب بم 

را تاااداشااااااااااااااامم.خ ااااااااااااااامااام بود .بااام اتاااداز  ی یاااک دتیاااا خ ااااااااااااااامااام 

ک   ما  ٬بود .چشااااااااااااام هایم را . ااااااااااااامم و هماتجا زنر دو 

دن دسااااات هایم روی ل  هایم با  اااار  اااااداب   نشااااا ااااامم و با ترا

وع بم ترناد کشیدن کرد .   خ م شر

 

اب  در  زجر  ا  آتبدر ترناد کشااید  و کشااید  کم دیگر  ااد

باق  تماتد.دسااااااااااات هایم را از روی دهاتم برداشاااااااااااامم و با ب ل 

ن زاتوهایم چشاااام هایم را . اااامم و ش  را روی زاتوهایم ٬گرتی 

 گذاشمم. 
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 م  باااایاااد ب اااد از ای  چکاااار می رد ؟باااایاااد چکاااار می رد ؟چااام

بالب  قرار بود ش  بیاید؟چطور قرار بود آزاد را ب  شاااااااااام؟او 

ب  شااااااااد؟ا اااااااال هرگز قادر بم ب شاااااااایدن  چطور قرار بود مرا 

 ی دیگر بودیم؟

 

زن و مردی کم تا دیروز خاشاااااااااااااااش و شااااااااااااااایدای ی دیگر بودتد 

امروز بااااا یااااک دتیااااا گزااااا  و کیزاااام مباااااباااال ی اااادیگر ا  اااااااااااااااماااااد  

اااااااااااااا  بودتااد.آزادی کاام تااا دیروز خاادای زمی ن م  بود امروز پرا

جمشاااااااااااید توتیش و برادر آرنا از آب در آمد  بود.مردی کم از 

ای دور آمااد  بود تااا اتمبااا  پاااهااای ت ج شااااااااااااااااد  ی  گااذشاااااااااااااااماام

د.   برادر  را از م  بگت 

 

ن تبود  چم ا  ااااااااااااش ن ااااااااااا ت بم م   مردی کم دیگر مطمی 

دارد.کاام آیااا هرگز مرا     برای یااک ل صاام از اخماااا ق    

تم.کم آیا تما  آن  را های  دوسااااااااااااااات داشااااااااااااااامم اسااااااااااااااات یا 

مم بم خاشاااااااااااااااباتم ا  دروغ و رنا بود  اتد یا ایز م میموان ااااااااااااااا

 واقیع بودنشان دل و  باشم؟
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م  چطور قرار بود بااام آرناااا  ماااک کزم؟چطور میموان ااااااااااااااامم 

 و 
گ
 اال  را خوب کزم؟م ن کام م ااااااااااااااا   ت اا  شاااااااااااااااادن زتدی

ن  روزهاااااای جوابن ا  بود  چطور میموان ااااااااااااااامم  اااااا   بزت 

ن بااااااااد  را بز  کزم؟آزاد چاااااااام در م  دیااااااااد  بود کاااااااام چزی 
ت 

 درخواست تامم  ن از م  کرد  بود؟

 

 ۵۱۳رت_ #پا

 

 

تمیدان مم.ذهزم آتبدر آش مم بود کم سوا  های بک جوابم 

را  باااام جاااااب  شیاااادا تمی ردتااااد.آتباااادر خ اااااااااااااااماااام بود  کاااام دلم 

می واست هماتجا زنر جرنان آب دایعن کم هماتزد شالا بر 

شاااااااد چشاااااااام هایم را ببزد  و وق   ج اااااااام دردمزد  کوبید  مو

 م. دوبار  بازشان می رد  بم چزد ما  ق ل برگشمم باش
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ت زمید  زمان چطور گذشت.هیا اید  ای تداشمم کم برای 

چزد دقیبم و چزد ساااخت موشااد کم مثل یک موجود مچالم 

شااااااااد  ک   ما  نشاااااااا اااااااامم بود .بم خود  کم آمد  شوساااااااامم 

ب اری کم در دیگر از شاااااااااااااااادت دایعن آب قرمز شااااااااااااااااد  بود و 

شتاش  ما  شیچید  بود اجاز  ی ت س کشااااااااااااااایدن را بم رنم 

 . هایم تمیداد 

 

  بم ی بازوهایم را از دور زاتوهایم باز کرد  و بم سااااا    از 

ن ک   ما  ب زد شاااااااااااد .شااااااااااات   روی شامیک های خوس و لت 

ون زد . ولم  آب را . اااامم و با قد  هاب  بک جان از  ما  بت 

رتگ از ق ن  ل روی ق  م چید  شد  بودتد.با های س ید تمت 

 ی وشااان را شوشاااید  و ساااپس هماتطور کم موها
گ
یم را خ ااامش

 در  ولم ی دیگری میویچید  از  ما  خارز شد . 

 

ت اهم در همان وه م ی او  روی ساااای ن ٬با برگشااااازم بم اتاا

غاااذاب  ثاااابااات مااااتاااد کااام روی ت ااات قرار داشااااااااااااااااات و ا ممااااال 

 ا  کرد  بود. نرن  خاتم کبش دسمور آزاد آماد  
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خطر و بوی ت ااااااااااااااازجااان باادجوری اتاااا را شر کرد  بود.خود  

 آورد  کام چام مادب  موشااااااااااااااااد کام غاذا ت ورد  هم بام یااد تیم

بود .تمیموان ااااااااااامم گرسااااااااااازم بودتم را اتکار کزم اما از سااااااااااامت 

ن تداشت.   دیگر م د  ا  هیا تماییل برای آرا  و قرار گرتی 

 

ن ت اهم از ساااا ی ن غذا قد  هایم  التم آیه کشااااید  و با گرتی 

را بام ساااااااااااااااماات  مااد ساااااااااااااااوا داد .هماتطور کام آزاد گ مام بود 

با ل اس هاب  کم ساااااااااااااااایز م  موشااااااااااااااادتد شر شاااااااااااااااد  داخل  مد 

 بود.گوب  ای  اتاا را از مدت ها شو  برایم آماد  کرد  بود. 

 

ون کشااااااااااید  و سااااااااااپس با  چزد دساااااااااات ل اس از داخل  مد بت 

ن در  مد مجددا بم سااااااااامت ت ت برگشااااااااامم و شر  وع بم . ااااااااای 

 شوشیدن ل اس ها کرد . 

ت   ار  کم با شوشاااااااااااااایدن ل اس ها تما  شااااااااااااااد  ولم ی خوس 

 شوشم را بک  و  م کزاری اتداخمم و مبابل آیزم نش مم. 
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شوساااااااات  ااااااااورتم از شاااااااادت گرمای آب   ااااااااابک شت شااااااااد  

بود.دساااااات هایم را روی گوتم هایم گذاشاااااامم و برای ل صاب  

و با باز کردن  چشااااام هایم را . ااااامم شو  از آت م آیه ب شااااام

اجاز  دهم موهای خو ااااااااااااااام روی شااااااااااااااااتم هایم ٬ ولم از ش 

 برنزتد. 

 

مف  برای خشااک کردن موهایم تداشاامم.در واقع رمف  برای ر 

ن آرا    اتجا  دادن هیا  اری تداشااااااااااااامم.گت   ای کم روی مت 

خودتماب  می رد را برداشااااااااااااامم و ت ااااااااااااامیم گرتمم تا موهایم را 

 جمع کزم.  هماتطور خوس و تمدار باالی ش 

 

هماااتطور کاام در تال  برای جمع کردن موهااایم بود  از جااا 

قد  هایم را بم سااااااااااامت در خروسک اتاا سااااااااااوا برخاساااااااااامم و 

داد .اما هزوز بوشاااااااااات  از دو قد  برتداشاااااااااامم بود  کم چشاااااااااام 

ن زنر  هایم بم ی  ار  سااااااااااایایه رتمزد و ا  ااااااااااااس کرد  کم زمی 

 پاهایم در  ا  چرخیدن است. 
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دن شااااااااابیبم هایم بم تاچار ل م ی ت  اااااااار ت نشااااااااا ااااااااامم و با ترا

ود کااااام تال  کرد  تاااااا  اااااالم را بزت  کزم. اااااامال مشااااااااااااااا   ب

 از یک کرا و تشااار غم و 
گ
تاا   کرد  بود .تشااار گرساازش

غ اااااااااااام و ات اقاب  کم از د شاااااااااااا  اتماد  بودتد از کرا دیگر 

 دست بم دست ی دیگر داد  بودتد تا مرا بم زاتو در بیاورتد. 

 

 ا  کرد  و شی تکان داد .چار  ای با اکرا  بم سااااااااااااااای ن غذا ت

 می ورد . تبود.اگر می واسمم ش پا بماتم باید غذا 

ن  آه اااااااااااااامم دساااااااااااااامم را بم ساااااااااااااامت ساااااااااااااای ن برد  و با برداشاااااااااااااای 

مبداری از برتج و خورشاات را م  وط کرد  و ساامت ٬قاشاااش

دهاتم برد .خوردن همان یک قاشش از غذا  اقن بود تا م د  

 وع را بم جاتم ب زدازد. ی تاآرامم ت رنک شود و  الت تز

 

دن دسااااااااامم رو  اااااااار ی تورا قاشاااااااااش را در سااااااااای ن رها کرد  و با ترا

دهاتم تال  کرد  تا با  الت تزوخم مباب م کزم.تمیموان مم 
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غااذا ب ور .خاادا میاادان اااااااااااااااات کاام ی دوبااار  قرار بود از پااا در 

 بیایم. 

 

آه ااااااااااااامم از جا برخاسااااااااااااامم و با ٬م د  ا  کم اتدی آرا  گرتت

ن شااااااد  ساااااامت ج و برداشااااااممتردید قد  بم  .زمابن کم مطمی 

وتد ت س تیمم ر  ا    کشااااااید  و دیگر چشااااااماتم ساااااایایه تمت 

 قد  های آرامم را سمت در سوا داد . 

 

دسااااااامگت   را بک ش و  ااااااادا چرخاتد  و شززابن بم ساااااااال  خاتم 

ش  کشاااااااااااااااید .ت اهم کم روی آزاد و برساااااااااااااااا  و آرزو کم در 

م ل ها نشااا ااامم  سااامت دیگری از ساااال  مبابل ی دیگر روی

بود و با  ااااااااااااااداب  آرا  بم گپ و گ ت مشاااااااااااااا و  بودتد ثابت 

ن ماتد ت س  بک اخمیار در سااا زم ا    س شاااد و گو  هایم تت 

 شدتد. 

 

  داب  کم بم گوشم رسید  دای آزاد بود. 
ن  اولی 
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 آزاد:هزوز ترت   شو  تییل؟

 

 برسا  در جوا.  آیه کشید و شی تکان داد. 

 

 از همیزجا م مبیم مت   شوش .  برسا :هزوز تم.یکم دیگم

 

ن و زتزد  ی آرزو را در   بر داشت.  رت  ل   تم  رآمت 

 

آرزو:یم مدت چبدر از دساااااااااااااااات ای  دخت   ی رو مخ را ت 

 .باز دوبار  روز از تو روزی از تو. بودیم

 

برساااا  با خ ااا اتوت ت اه  کرد و با ل  ن تم چزدان مزربان 

 تزی  زد: 
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 برسا :آرزو! 

 

تم دست بم س زم نش ت و یک تای ابروها   آرزو ک  کارا

 را برای او باال اتداخت. 

 

 ۵۱۴#پارت_ 

 

 

 تییل خاااااتماااات رو 
گ
آرزو:چیاااام؟مگاااام دروغ می م؟می وای بش

 مخ تو ت؟

 

و ب د ت اه  را بم سااااامت آزاد چرخاتد و با ل  ن خ ااااا ک تر 

 خطاب بم او ادامم داد: 
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بط تا آرزو:ا ااااااااال مگم قرارمون از او  ای  تبود کم برسااااااااا  ت

وق   تو بموبن خزان رو بم ایزجا برسااااااوبن با تییل بموتم؟خ  

هدتمون رسااااااااااااااایدیم دیگم.خزان تزمید تو ی ه اااااااااااااا   و تا  بم

ن برسااااااا    اال چجوری باها  بازی شااااااد .االن دیگم برگشاااااای 

 شو  اون دخت   ی زرزرو واسم چیم؟

 

جاب  سمت چپ س زم ا  بم تاگزان بم درد آمد.ای  خاتواد  

 برای م  کشید  بودتد کم هزوز     از تییم چم تبشم هاب  

 ورد  بود ؟از آن ها هم ش در تیا

 

آزاد:آرزو مواظ   را زدتت با .کیس ای  وسط با خزان 

 بازی ت رد . 

 

ل   خ اااااا ک و تزی  گوتم ی آزاد بم اتکار تاخوشااااااایزدی کم 

در ش  جرنان داشاااااااااااااازد پایان ب شاااااااااااااید.ت ا   التم ا  روی 

  ورت آرزو ق ل بود. 
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ن خزدید و چشااااااااااام ها   را گرد  آرزو در جوا.  تم ااااااااااا رآمت 

 کرد. 

 

 باااااااااهااااااااا  بااااااااازی تااا ااارد ؟آزاد کااایاااو داری گاااو  آرزو:کیسااااااااااااااا

د  ساااااااا  شااااااااهد تبشااااااام کشااااااایدتت  ن ؟م  خواهرتم.سااااااات 
بن ن مت 

و تاااابود کردی.تاااذاشااااااااااااااا   هیجر از   بود .تو خمال ای  دخت 

 باها  بازی ت ردی؟
گ
 باق  بموتم.اوتوقت میش

 

د و از  آزاد  التم تر از ق ل اااااااااااااار پ   ها   را روی ی دیگر ترا

 غرند: میان دتدان های ق ل شد  ا  

 

 آزاد:آرزو . م. 
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آرزو اما ت ااامییم برای سااااکت شااادن تداشااات.ت یم ا  را از 

ی کم آزاد  ن م ل گرتت و با مممایل کردن بدن  بم سااااااامت مت 

 در آن سوی  نش مم بود ادامم داد: 

 

ای بزم  خاااان بااادب  ااات آرزو:تااام .س تو اااااااااااااااااات.ج ااات دخت 

شااااااادن.شاااااااوهر هردوتاشاااااااون تو زرد از آب در اومد.ی وشااااااون 

ااااااااااا جمشااااااااااااید  ااااااااااا یش از اخضااااااااااااای باتد پرا توتیبم اون یش پرا

توتیش.آت کاام قیاااتاام بزاااور وق    بیباات رو می زماام چباادر 

 دیدتیم. 

 

ض و خ اااااااا ک آزاد و برسااااااااا  ای  بار همزمان در 
 اااااااادای م ت 

 خاتم شیچید. 

 

 _آرزو!!! 
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 آ
گ
ن دو ت ر دوبار  دست بم س زم آرزو اما بک توجم بم  التش

 نش ت و ابروها   را باال اتداخت. 

 

_چیم یه آرزو آرزو؟.شااااااااااااااما دوتا چم مرگموتم؟یجوری رتمار 

ای باازاااااااااور  مااایااا ااازاایااااااااد اتااا ااااااااار جاااااااادی جاااااااادی خاااااااااشاااااااااااااااااش دخااات 

شاااااااااااااااادیااد. واسااااااااااااااامون ه اااااااااااااااات؟اتمبااا  آرنااا رو باااالخر  دارنم 

نم.تمی زمم چرا خوش ا  تو اید؟  میگت 

 

کشااااااااااااااایااد و اتگشااااااااااااااامااان  را میااان   آزاد آشااااااااااااااا ماام و  التاام شوقن 

ن تگم  موها   ترو برد.برای چزد ل صم ش  را  سااااامت پایی 

ن دوبار  ی ت اه  بم چزر  ی آرزو  داشت و سپس با دوخی 

 گ ت: 

 

آزاد:م  خزان رو تیاورد  ایزجا تا از  اتمبا  بگت   و اذیا  

کزم آرزو.آوردم  تاااا بااام برادرمون  ماااک کزااام.بااام آرناااا  ماااک 

 . کزم
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ی آرزو در ج ن واب خزدید و چزر  ا  را بم شاااکل تم ااا رآمت 

 کج و کولم کرد. 

 

ا تبود آزاد خان.ق ال آرز  و:تم بابا؟جدی؟ویل ق ال کم ای  ختک

دی.میگ    می وای بری شاغ دخت   و  ن از ای   رتااااااااا تمت 

خاشااااااب  ک ن تا بم خا  ساااااایا  باشااااااوتو .میگ    می وای 

 آرنااااا رو تااااابود کرد زتاااادگوشاااااااااااااااو تاااا
گ
ابود هموتجوری کاااام زتاااادی

.چوشد پس؟دلت لرزند؟  ک ن

 

و خ  ک شد  بود.دست  تما  وجود  درگت  رخشم ای مرگ ار 

هااایم آتباادر شد بودتااد کاام دیگر هیا ت اااوب  بااا دو ت اام یخ 

تداشاااااااااااازد. الم ا اااااااااااال خوب تبود.هر جم م ای کم از دهان 

ن بم ق  م ترو  آرزو خارز موشااااااااااااد درساااااااااااات مثل یک خزجر تت 

تت.   مت 
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نز شااااااد  بود  .دیگر کاقت تداشاااااامم کم بوشاااااات  از آن  ااااااتک  لتک

هاب  کم هرکدامشاااااااااااااااان هماتزد آتجا بماتم و شززابن بم  را 

یک سااااااااوهان بر روح در هم شاااااااا  ااااااامم ا  کشاااااااید  موشااااااادتد 

 گو  . پار .هرچبدر کم شاید  بود   اقن بود. 

 

ون زد  و بک آت م توجیه را سااااامت خود   آه ااااامم از اتاا بت 

مم.زاونم ای کم آزاد و ج   کزم بم کرا را  پ م قد  برداشاااااااا

جوری بود کم بم را  پ م آرزو و برسااااا  در آن نشاااا اااامم بودتد 

 دید تداشت. 

 

ن  با قد  هاب  آرا  از پ م ها باال رتمم و با پشااااااااات ش گذاشااااااااای 

خود  را بم راهروب  کم بم اتاا آرنا مزمیه موشااااااد ٬آخرن  پ م

 رساتد . 

در  مبابل در . مم ی اتاق  ا  ماد  و با   س کردن ت  م

د . ٬س زم  برای چزد ثاتیم پ   هایم را روی ی دیگر ترر
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ترس و اتطراب شاپای وجود  را ترا گرتمم بود اما ت میمم 

را گرتماااام بود .اگر دلیاااال ایزجااااا بودن م  آرنااااا بود پس دیگر 

ترار و شززان شدن تاید  ای تداشت.وقا  رسید  بود کم با 

 او روبرو شو . 

 

 ۵۱۵#پارت_ 

 

 

 مم بم سمت دسمگت   ی در دراز شد.قد  دست لرزاتم آه

و با مشاااااات کردن اتگشاااااامان شد  دور ساااااامت ج و برداشاااااامم 

م ماااکاااتاام چرخاااتاادم  و در را باام اتااداز  ای کاام ٬دسااااااااااااااامگت  

 بمواتم بم داخل اتاا ش  ب شم باز کرد . 

 

ی از  اااااااادای  اتاا در ساااااااا وت مط ش ترو رتمم بود.دیگر ختک

اا اتاا چرخاتد .چشااااااااااااااام دلزواز شیاتو تبود.ت اهم را بم اکر 

ااااااااای کم آرا  و ساااااااااا اکت کزار شزجر  ی هایم شاتجا  روی پرا
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باز اتاا روی ون چر  نشااااا ااااامم بود و ت اه  را بم کمابک کم 

 ثابت ماتد. ٬در دسمان  خودتماب  می رد دوخمم بود

 

 ااااااااااااااااا ااا ااااااااات کاااماااااااااب باااااااام آرا  مااایااااااااان اتااگشاااااااااااااااااماااااااااناا  ورا 

 وراتم می وردتد.بادی کم از شزجر  بم داخل اتاا   وزند ج

هااااای موهااااای خرماااااب  رتگ  را باااام بااااازی گرتماااام بود و شرد  

 رنر س ید رتگ هر ثاتیم برای در آغو  کشیدن  و لمس 

 شاتم ها   شو  قد  موشدتد. 

 

از زاونم ای کم م  در آن ا  ااااااماد  بود  تیم رخ   امال شیدا 

بود.چزر  ا  بک اتاااااااداز  شد و بک روح ج و  می رد.گوب  

دی در ای  دتیا تمیموان اااااااااااات ل  زد بر هیا ات اا خوشااااااااااااایز

 ل ان  باشاتد. 

 

کمابک کم در دسااااااااااات داشااااااااااات را با چشااااااااااامان  دت ا    خطوط

 ا .همان روزهاب  کم با 
گ
می رد.درسااااااااات ماتزد ه د  ساااااااااالع
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دو کماب در دساااات ها   وارد اتاق  کم برای م   کم زتدان 

یش از کماب ها را بم دسااااااااااات م  میداد و ٬را داشااااااااااات موشاااااااااااد

یش کماب در گوشااااام ای از اتاا   نشااااا ااااات و خود  با آن 

مااااام ای بر لااااا  آورد کمااااااب را باااااا ت ااااااه  بک آت ااااام     زمز 

 می واتد. 

 

م  اما برخالا او خادت بم آرا  کماب خواتدن تداشمم.    

اگر تماااا  تالشااااااااااااااام را هم بااام  اااار میگرتمم بااااز هم در تزاااایااات 

 دای زمزمم ی تم چزدان آرامم بود کم در اتاا   شیچید.و 

ن ت اوت هم بود کم باخ  موشاد ما دو ت ر در تزایت با  همی 

جر و ب   کماب هایمان را ببزدیم و بی یا  کماب خواتدن 

 شونم. 

 

د :  ن  م  با تارا    غر مت 

ن دار   ؟مزو ایزجا گرواان گرتی  "تو دیگم چجور آد  ه اااااااااااا  

 از ترس میمت   ب د تو برا  کماب میاری ب وتم؟دیووتم ای؟
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 جواب میداد: و او با خزد  

؟برات کماااااااااب   تو چرا ایزباااااااادر خجیاااااااا  غرن ک
آورد  "دخت 

ی.جای تش رتم؟"  یکم آرو  بگت 
 ب وبن

 

ل  زد کوچش کم با مرور خاکرات آن روزهای دور روی ل  

هاااایم نشااااااااااااااا ااااااااااااااااات خاااارز از اراد  و اخمیااار  بود.ت س لرزابن 

آه ااااااااامم قد  بم ٬کشاااااااااید  و با هل دادن در بم سااااااااامت ج و

م.ات ار کم مموجم  ضااااور  شااااد  باشااااد بک داخل اتاا گذاشاااام

 بچرخاتد با  دای آرا  گ ت: آت م ش  را 

 

 آرنا:نرن  خاتم گرسزم   تو ت. 

 

ل  زنرنزم را مضاااااااااااااااطرباتم بم دتدان گرتمم و یک قد  ج وتر 

گذاشاااااااااااامم.ج ااااااااااااارت ایز م ب واهم دهان باز کزم و  ال  بم 

 . زبان بیاور  را در خود  تمیدید .گوب  ال  شد  بود 
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باالتر  ت اه  بم ی  ار  از کماب گرتمم شااااااااااااااااد و ش  اتدی

آمد.گر  ی کوچش کم میان ابروها   اتماد  بود نشاااااااااااااااان از 

آن داشااااااات کم تزمید  بود کیسااااااا کم پشااااااات ش  ا  اااااااماد  

ااااااااان  خاتم تو اااااااااات ن نرا .تمیدان اااااااااامم از کجا و چطور اما یبی 

 داشمم کم  ضور  را ا  اس کرد  بود. 

 

تطراب در ا  لرزندن بود.زمابن کم تما  وجود  از شدت ا

م سااااااااااااااامت خب  چرخید ت س هم در رنم شاتجا  گردن  ب

هااای م  باام دا  اتماااد.دساااااااااااااااات هااای یخ زد  ا  را کزااار باادتم 

مشاااااااااات کرد  و تماشااااااااااا کرد  کم او چطور ش چرخاتد و ت ا  

 گیج و شدرام  را روی  ورت م  ثابت تگم داشت. 

 

ب  کم آشااااااکارا در چشااااااما ن  موز زد ق  م را بک تاباوری و  ت 

کرد.کماب از میان اتگشااااااااااااامان    اخمیار بم م کم تویدن وادار 

 اتمااااد و لااا  هاااا   چزااادی  مرت ااام بک 
ن ش خورد و روی زمی 
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شو  از آت م شاتجا   ااادای آرا  و   ااادا باز و . ااامم شااادتد 

 زمزمم وار  در گو  هایم بویچد. 

 

 آرنا:خزان؟؟؟؟؟

 

 ۵۱۶#پارت_ 

 

 

ن  ادا   آتبدر آرا  و ل  ا  آتبدر تاباور بود کم گوب  یبی 

ی جز رونا و خیا  تو ااااااااااات.با داشااااااااااات  ن ت اااااااااااونر مباب   چت 

ت یساا   س شااد  آه اامم قد  ج وتر گذاشاامم و تا اا م ی 

 میاتمان را م دودتر کرد . 

 

با چشاااام هاب  گرد شااااد  ج وتر آمدتم را تماشااااا کرد.اتگشاااات 

د  شااااااااااد و ون چر بم  ااااااااار اشااااااااااار  ا  بم آرا  روی د مم ای ترا
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ان باااق  کاات در آماااد. اااال دیگر خمال تاااا ااااااااااااااا اام ای میااااتماا ر 

 تماتد  بود. 

 

؟  آرنا:خزان...واق ا خودب 

 

 دای ت ی   باز هم در اتاا شیچید و ت ا  بک قرار  تک 

 تک اجزای  ورتم را از تصر گذراتد. 

 

؟خواب تمیبیزم؟خیا  تو ت.   آرنا:تو واق ا ایزجاب 

 

تیاااا آماااد و روی ل  زاااد ت خ و غمگی ن از دورترن  تبطااام ی د

نش ت.ش  را اتدی روی شاتم کج کرد  و ل  های خشکم 

 با  دای ش  مم ای تجوا کرد : 
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ن  _خودمم...ایزجااااا .امااااا مزم مثاااال تو از بیاااادار بودتم مطمی 

 تو مم. 

 

 و زن اااب  کاام باام ی  ااار  چزر  ی بک روح و 
ن خزااد  ی دلاشااااااااااااااای 

شد  را روشااااااااااااااا  کرد برای ذوب کردن ق   یخ زد  ا   اقن 

و دساات ها   درساات  د.چشاام ها   آشااکارا درخشاایدتد بو 

ن  دوسااااااات و هم ازی  اااااابچم ی ذوا زد  کم بزت  مثل یک پرا

 ا  را شیدا کرد  باشد بم سممم دراز شدتد. 

 

آرنا:خدایا...خدایا باور  تموشااااااااااااااام.باور  تموشااااااااااااااام ایزجا باشر 

 .  خزان.باور  تموشم اومد  باشر

 

اشااااااک در  اااااادا    اال از شاااااادت هیجان و ذوا می رزند و 

اااااااااااااا دلمرد  و چشاااااااااااااااماااان    بااام زد  بود  ی آن پرا .دیگر ختک

شدی کم دقیبم ای شو  کزار شزجر  نش مم بود تبود.آرناب  
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د   ن کم  اال مبابل چشاااااماتم میدیدم  بود همان آرنای سااااات 

 سا  شو  بود. 

 

برای آت اام بمواتم دساااااااااااااااات هااا   را بگت   تاااخودآ ااا  مباااباال 

ب  کم بم ساااممم ون چر  روی زاتوهایم نشااا ااامم و دسااات ها

تد را م کم در دساااااااااات گرتمم.برای ل صم ای دراز شااااااااااد  بود

کوتا  با ابروهاب  در هم کشااااااااید  بم دساااااااات های لرزاتم ت ا  

کرد و ساااااپس تا جاب  کم مم   بود باالتزم ا  را ج و کشاااااید 

و شو  از آت م بم م  تر ااااااااااااااا   برای خب  کشااااااااااااااایدن بدهد 

ا در آغو  بااااازوهااااا   را دور باااادتم   باااام کرد و بک هوا مر 

 کشید. 

 

وت با دساات هاب  کم در هوا خشااک شااد  بودتد مات و مبز

ماااتااد  بود .اتمصااار ایز اام ب واهااد مرا در آغو  ب شااااااااااااااااد را 

تداشااااااااااامم.مرا جوری در آغوشااااااااااا  تگم داشااااااااااامم بود کم گوب  

سید اگر رهایم کزد از مبابل چشمان  م و شو .   میت 
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 اادای  آه اامم دساات هایم را روی بازوها   قرار داد  و با 

 آرا  گ مم: 

 

 . _آرنا.. 

 

  بام ی بازوها   را دور بدتم م کم تر کرد و با ترو بردن 

  ورت  در گودی گردتم با  دای ب و آلودی تجوا کرد: 

 

آرنا:باور  تموشاااااام باالخر  ایزجا باشر خزان.ت ر می رد  باید 

اااااااااااااات دوبار  دیدتت رو بم گور بتک .میدوبن چزد ساااااااااااااااالم   را

ر رو باز  ؟میدوبن چزد سااالم مزمصر  دآرزوی دیدتت رو دار 

 ک ن و بیای تو اتاقم؟
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د  و با قرار دادن  اااااااااااااار پ   هایم را تاخودآ ا  روی ی دیگر ترا

دسااااااات هایم روی ق  ااااااام ی سااااااا زم ا  شاتجا  خود  را از 

آغوشااااااااااااااا  جاادا کرد .بک آت اام قاادرت ت ااا  کردن بام چشااااااااااااااام 

ها   را داشااااااااااااااامم باشااااااااااااااام ش  را زنر اتداخمم و زنرل  تجوا 

 د : کر 

 

 . _آرنا م ...م  واق ا.. 

 

اجاز  تداد تا جم م ا  را بم پایان برساااااتم.دسااااا  را زنر چاتم 

ا  قرار داد و در ااایل کاام وادار  می رد ش  را باااال بگت   و باام 

 چشمان  ت ا  کزم گ ت: 

 

 آرنا:میدوتم.ا مماال ت ر می ردی م  ُمرد  مگم تم؟
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ش  را زنر  خجاااالااات زد  گوشاااااااااااااااااام ی ل م را گوناااد  و دوباااار 

ن دسااااا  از زنر چاتم ا   اتداخمم.آه اااامم خزدید و با برداشاااای 

 ادامم داد: 

 

آرنا:اما چم موشااااااااااااااام کرد؟هزوز زتد    خمر  بدجوری بم دتیا 

 بود. 

 

ل   شاااااااااااااااوخ  وادار  کرد تاااا دوباااار  ش  را بااااال بگت   و باااا 

ت ایه مم ج  بم  ااااااااااورت  چشاااااااااام بدوز .ات ار کم ب واهد 

دست هایم را در دست   دهد دوبار موتوع ب ثمان را ت یت  

 گرتت و با خت   شدن بم چشم هایم گ ت: 

 

آرناااا:بااام خودت ت اااا  ک .چبااادر بزرگ شاااااااااااااااااادی.چبااادر ت یت  

 .اما هزوز  میموتم تبط با یم ت ا  .شزاسمت. کردی
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مثل یک بچم دساااات هایم را در دساااامان  تکان داد و خزدید 

 شو  از آت م ادامم دهد: 

 

؟ی اومااااااادی؟چطوری ایزجااااااااب  خزانآرناااااااا:ا اااااااااااااااال تو از ی 

 اومدی ایزجا؟چطوری مزو شیدا کردی؟

 

 ۵۱۷#پارت_ 

 

 

شدراماتم چزر  در هم کشید  و ت اه  کرد .سوا  ها   

اتدی برایم خجی  ج و  می ردتد.مگر آزاد از مدت ها ق ل 

تر قو  آمدن م  را بم او تداد  بود؟مگر از ازدواز م  و آزاد 

 ... کم تمیدان ت  ختک تداشت؟پس چطور بود 
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آرنا:آزاد شیدات کرد مگم تم؟اون شیدات کرد و ازت خواسااات 

 بیای بم دیدتم؟باهمدیگم آشزا شدی ؟

 

هاااااااز و واز ت اااااااه  کرد  و پ اااااا  هااااااایم را باااااااز و . اااااااااااااااماااااام 

کرد .ایزجا چم ختک بود؟آرنا از رابطم ی میان م  و آزاد ختک 

د  تداشاااااااات؟ختک تداشاااااااات کم م  و آزاد با ی دیگر ازدواز کر 

 بودیم؟

 

 ا  شرسشگر  هزوز هم ق ل چشماتم بود.آه مم زباتم را ت

 روی ل  های خشکم کشید  و گ مم: 

 

 _آرنا م  و برادرت... 

 

هزوز تر اااااات ت رد  بود  جم م ا  را بم پایان برساااااااتم کم بم 

ی  ار   ااااادای مضاااااطرب و تگران آزاد از پشااااات ش  تضااااای 

 اتاا را شر کرد. 
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 آزاد:خزان خاتم... 

 

زد.مات و مبزوت بم خب  ش چرخاتد  و ت اه   خشاااااااااااااکم

کرد .در آسماتم ی ورودی در اتاا ا  ماد  بود و مضطرباتم 

.ت اه  آتبدر تگران بود کم بم ما دو ت ر چشااااااااااام دوخمم بود 

ساااااید ب زمان  ات ار ترساااااید  بود ت زد مکالمم ای کم از آن میت 

 ات اا اتماد  باشد. 

 

 اتااااااااداخااااااماااااام.خاااااازان ال تاااااااااباااااااااوراتاااااااام ابااااااروهااااااااایاااااام را باااااارا اااااا  بااااااااا

خاتم؟؟؟درساااااااااااات شاااااااااااااید  بود ؟مرا خزان خاتم  اااااااااااادا زد  

بود؟از ی دوباار  برا   خزان خااتم شااااااااااااااااد  بود ؟ایزجاا چم 

ختک بود؟چم  اساام ای زنر تیم  اساام بود کم م  از آن بک ختک 

 بود ؟
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ن از  آرناااا باااا دیااادن آزاد ل  زاااد کوچش زد و باااا تاااا ااااااااااااااا ااام گرتی 

د.در تزایت مباب   اون چر  را بم سااااااااااااااامت او  رکت د٬م 

ن ت ا  شر از قدرابن ا  بم چزر  ی او گ ت:   ا  ماد و با دوخی 

 

آرنااااااااا:یکم کو  کشااااااااااااااایااااااااد.ویل خزان رو باااااااااالخر  برا  شیاااااااادا 

 کردی.آورد   شوشم. 

 

 رت  ل  زد خ ااااااااااااااا ک و تم چزدان واقیع را روی ل  های 

آزاد شاااااااااااااکل داد.برای چزد ثاتیم ت اه  را روی چزر  ی م ن 

د  ثااااااباااات تگاااام  کااااام هزوز هم در  ت بااااام ش میتک بزااااات و  ت 

 داشت و سپس بم سمت آرنا ش چرخاتد و گ ت: 

 

 آزاد:بزت کم گ مم بود  شیدا  می زم. 
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 ااورت  را میان دساامان  ٬و ب د اتدی بم ساامت او خم شااد

د  ن گرتت و با خوشاااااااااا ایل کم آشااااااااااکارا در چشاااااااااامان  موز مت 

 ادامم داد: 

 

ی  ارصن  تما  دآزاد:برای ایز م تو هموشاااام همیزجوری ب ز

 دتیا رو بم اتاقت بیار . 

 

ن بم برادر  خت   شاااااد و دسااااامان  را  آرنا با ت ایه م  ت آمت 

روی دسااات های او قرار داد.آه ااامم شی بم نشااااتم ی تایید 

ن برد و سااااااااااپس هماتطور کم دساااااااااات های آزاد را از  باال و پایی 

د گ ت:  ن  روی  ورت  کزار مت 

 

ن االن  هم تمااااا  دتیااااا ر  باااام اتاااااقم آوردی.م   و آرنااااا:تو همی 

 دیگم سر میموتم ازت ب وا ؟
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ت ا  هردوت رشاااااااان ایا ار همزمان بم سااااااامت م  چرخید.ت ا  

 و 
گ
 و م  اااااات و ت ااااااا  آزاد شر از  التش

گ
آرنااااااا شر از شااااااااااااااای مش

 کاام در مباااباال ای  دو ت ر بااا دتیاااب  از 
اتاااااااااااااااطراب بود.و م ن

ن م  ش ماتد  بود ...   شدرایم میان آسمان و زمی 

 

وجود ایز م میدوتم ا مماال خییل تارا ت مویسااااااااار اما  آزاد:با 

ت ال مجبور  خزان خاتم رو برای یش دو سااااااخت ازت قرض 

 بگت  . 

 

ن ب زمان شاتجا  توساااااااااااط آزاد شااااااااااا  ااااااااااامم  سااااااااااا وت سااااااااااازگی 

شاااااااااااااااد.جم م ی کوتاه  برای ایز م ابروهای آرنا بم شخت 

در هم کشااااید  شااااوتد و تارتااااای   در چزر  ا  پدیدار شااااود 

تاتم بم آزاد خت   شد و شرسید: م اقن بود. 
  ت 

 

ی ؟ ؟کجا می وای بتک  آرنا:برای سر
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آزاد در جوا.  ل  زد م اااااااااازویع زد و با اشااااااااااار  ای کوتا  بم 

 پشت ش  گ ت: 

 

ت ایزجاسااااااات آرنا جان.وقت تمرناموتم.ب د از  آزاد:االن دکت 

تمرن  میموبن هرچبدر کم دلت می واد با خزان خاتم  را 

 .  بزبن

 

را    چشااااااااااااااام ها   را . اااااااااااااااات و ش  را اتدی بم تاآرنا با 

 سمت خب  شرت کرد. 

 

 آرنا:آزاد توروخدا اذیت ت  . 

 

با ل   تالم ماتزدی گ ت و ایا ار توبت آزاد بود تا چزر  ا  

 را در هم ب شد. 
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آزاد:تو اذیت ت   آرنا.ما با همدیگم یم قراری داشااااایم.یادت 

 کم ترتمم؟

 

 ۵۱۸#پارت_ 

 

 

ر تزمید  باشد م ال ت با برادر شس ا  یگآرنا ات ار کم د

 شوقن کشااااااااااااااایاااد و ت اااا  تااام چزااادان 
گ
تاااایاااد  ای تااادارد باااا  التش

مزربابن ت ونل آزاد داد شو  از آت م ش  را بم ساااااااااامت م  

سد:   بچرخاتد و با خت   شدن بم چشم هایم مص وماتم بتر

 

ی مگاام تاام؟تمرنزم زناااد کو  تمی شاااااااااااااااام قو   آرنااا:جاااب  تمت 

 مید . 
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گیج و مبزوت بود .یااااک دتیااااا ساااااااااااااااوا  جاااادیااااد بااام م  هزوز ه

ساااااواالب  کم از  ااااابح امروز در ذهزم نشااااا ااااامم بودتد اتااااااتم 

 شد  بود و م  هزوز هم جوابک برای هیچ دامشان تداشمم. 

 

شدراماتم بم چزر  ی آرنا خت   شااااااد  و پ   زد .ات ار کم از 

ساا وت و تردید  ترسااید  باشااد تورا چزر  در هم کشااید و با 

 ن دسا  بم سممم م مم اتم ت رار کرد: رددراز ک

 

ی مگم تم؟  آرنا:خزان جاب  تمت 

 

سااااااا وتم شاتجا  شااااااا  ااااااامم شاااااااد.با ل  زد بک جان و کوچش 

 آه مم دسا  را گرتمم و زنرل  تجوا کرد : 

 

 _جاب  تمت  . 

 

 .  3290



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

ن  و م  اااااااااوماتم ای خییل زود راه  را سااااااااامت  ل  زد شااااااااات 

اشااد ت س شااد  بل  ها   شیدا کرد.ات ار کم خیال  را ت 

ب زد و آساااااااااااااااود  ای کشاااااااااااااااید و ساااااااااااااااپس با رها کردن دسااااااااااااااات 

 ت اه  را دوبار  سمت آزاد چرخاتد و گ ت: ٬م 

 

 بیاد داخل. 
گ
 آرنا:میموبن بم دکت  بش

 

ن برد ٬آزاد در جواب آه ااااااااااامم شی بم م زای تایید باال و پایی 

مااتاام خطاااب باام ٬و ساااااااااااااااپس بااا چرخیاادن باام ساااااااااااااااماات در م ت 

ون اتا ی کم گونا بت 
ماد  بود اکالع داد کم میمواتد ا ا  دکت 

 وارد اتاا شود. 

 

با ل  زدی مزربان بر ل  قد   ٬دکت  کم مردی میان ااااااا  بود

بم داخل اتاا گذاشااااااااااااااات و پس از ساااااااااااااااال  کوتا  بم م ن کم 

م اااااامبیما بم سااااااامت آرنا قد  ٬گوشااااااام ی اتاا ا  اااااااماد  بود 

وع بم ا وا  شرش با او کرد.   برداشت و بم گر  شر
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ن قرار گ دساااااااااااااااات آزاد روی  مر  وادار  کرد تااا ت اااهم را از رتی 

 بگت   و بم ساااااااااامت او کم  اال کزار  ا  ااااااااااماد  بود 
آرنا و دکت 

ش بچرخاتم.ت اهم کرد و با اشاااااااار  ی ش از م  خواسااااااات تا 

 همراه  از اتاا خارز شو . 

 

ت ا  خ  ک و آش مم ای ت ون   داد  و با کزار زدن دسا  

تمم و ج وتر از او با قد  هاب   م گر از او تا ااااااااااااااا٬از روی بدتم

ون زد .کویل ت شید کم او هم قد  هایم  ب زد از اتاا آرنا بت 

را دت ا  کرد و با خارز شاااااااااااااااادن از اتاا در را پشاااااااااااااااات شمان 

 . ت. 

 

 آزاد:خزان... 
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شاااااااااااااایدن  ااااااااااااادای آرام  وادار  ت رد تا با  ااااااااااااامم و ت اه  

 دوند  و او هم بک 
ن یل  م طکزم.با خ ااااااااااااا اتوت از پ م ها پایی 

 قد  هایم را دت ا  کرد. 

 

 آزاد:خزان یم ل صم  تک ک  باید باهات  را بزتم. 

 

بک آت م با  مم آخرن  پ م را هم پشت ش گذاشمم و سپس 

 هماتطور کم راهم را سمت اتاقم کج می رد  گ مم: 

 

 _بم قدر  اقن  را زدی. 

 

م دسااا   کم بم ی  ار  بم دور بازونم شیچید اجاز  تداد تا بموات

ب دی را بردار .بم تاچار ا  اااااماد  و با چرخاتدن ش  بم  قد 

سااااااااامت اوب  کم  اال تززا یک قد  با م  تا ااااااااا م داشااااااااات با 

 ل  ن تزد توپید : 
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؟
گ
 _چیم آزاد چیم؟باز سر می وای بش

 

ون ترسااااااااااااااامادن ت س تیمم  آه ااااااااااااااامم بازونم را رها کرد و با بت 

م م  مالیخمیف  از ساااااااا زم ا  با ل  ن کم برخالا ل   تزد 

 بود شرسید: 

 

 رت   اتاا آرنا؟
گ
 آزاد:چرا بدون ایز م بم م  بش

 

با تک خزد  ای خ  ک ابروهایم را باال اتداخمم و ش  را  یم 

 خب  تر برد . 

 

 _ب  شید؟م  ت ر می رد  برای دیدن آرنا ایزجا . 

 

  التم دس   بم موها   کشید و گ ت: 
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 ری. م ایزجو آزاد:آر  برای دید  آرنا ایزجاب  ویل ت

 

گیج شااااااااد  بود .ای  مرد با  را ها   هر ثاتیم مرا گیج تر 

 از ق ل می رد. 

 

 _مزصورت چیم؟

 

با ل  ن مردد شرساااااید  و او آه ااااامم قد  بم خب  برداشااااات 

 شو  از آت م با م  ت کوتا  پاسخ دهد: 

 

ا ختک تدار  خزان.  ن  آزاد:آرنا از خییل چت 

 

ی شااااتم کج   را رو پاسااا   شدرایم ا  را دو چزدان کرد.ش 

 کرد  و با تردید شرسید : 
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 _از سر ختک تدار ؟

 

ای  بار دیگر پاساااااااااااجن بم ساااااااااااوالم تداد.بم جا   ش  را زنر 

ن ت اااه  باام پااارکاات هااای زنر پااایمااان از  اتااداخاات و بااا دوخی 

ن س وت مرموز  برای آت م  جواب دادن ک ر  رتت.و همی 

 خود  بم پاسخ سوا  هایم بر بتک   اقن بود. 

 

 زنرل  تجوا کرد :  تاباوراتم

 

 _تمیدوتم ما با همدیگم ازدواز کردیم مگم تم؟

 

 ۵۱۹#پارت_ 
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م ااااااااار  را  ن ش  ت ا  شر ت س خمیف  کشااااااااید و با باال گرتی 

 بم چشم هایم دوخت. 

 

 آزاد:تمیدوتم. 

 

 زنرل  زمزمم کرد و ت س بک اخمیار در رنم 
با  ااادای تااا یفن

از آت م شااااااااااااااات و شو  های م  بم دا  اتماد.قد  ج وتر گذا

تر اا   برای هضاام کردن  را ها   بم م  بدهد با همان 

  دای آرام  ادامم داد: 

 

آزاد:ایزم تمیااااادوتااااام کااااام م  برای آوردتااااات بااااام ایزجاااااا چیکاااااار 

کرد .از رابطم ی ب زمون ختک تدار .ت ر می زم تبط شیدات 

کرد  و ازت خواه  کرد  کااااام بیاااااای ایزجاااااا و تو هم قبو  

 کردی. 
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رد  و باااااا خزاااااد  ای از روی بزااااات و ز ت ااااااه  کهااااااز و وا 

 تاباوری ش تکان داد . 

 

 _تمیدوتم برای کشوتدتم تا ایزجا چم تبشم هاب  کشیدی؟

 

 چزر  در هم کشید و گ ت: 

 

ی بدوتم.  ن  آزاد:تمیدوتم.ت اید هم چت 

 

نکم تاخودآ ا  شاااادت گرتت.اتگشاااات اشااااار   خزد  ی هو اااات 

 ا  را بم سما  گرتمم و گ مم: 

 

؟_آزاد تو ا ال می
گ
  زیم داری سر میش
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باز هم قد  ج وتر گذاشااااااااااااات و برای آت م مرا آرا  تگم دارد 

 دست ها   را روی بازوهایم قرار داد و گ ت: 

 

...گو  ک  سر می م.میدوتم االن چم ت ری  ن آزاد:خزان ببی 

تو شتم.میدوتم چبدر گیج شدی.میدوتم ا مماال هر ل صم 

.ویل اجاز  بد  همبوشااااااااااااااات  از  ممز ر  ن رو برات مویسااااااااااااااار م چت 

 . توتیح بد 

 

خ اا ک و آشاا مم دساات ها   را از روی بازوهایم پس زد  و 

 با هل دادن  بم سمت خب  غرند : 

 

_آزاد تو چیو می وای توتااااااااااااایح بدی؟ا اااااااااااااال سر موتد  کم 

ب وای توتاااااااااااایح بدی؟م  زن تو م آزاد زتت.زبن کم با هزار 

اری خبد نشاا اامم.زبن کم تو دامید و آرزو با تو پای ساا ر  ی 

؟تو مزو  .ا ال می زیم ای  ی  ن سر از برادرت شززان  می  ن
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باااااام خزوان زتاااااات اوردی توی ای  خوتاااااام تااااااا بموبن مزو کزاااااار 

 برادرت تگم داری؟برادری کم     تمیدوتم م  زن تو م؟

 

ک  دست ها   را مبابل ل  ها   بم ی دیگر چ  اتد و 

آرا  یل کم تال  می رد مرا همزمان با تکان دادن ش  در ا

 تگم دارد جواب داد: 

 

  ش داری.اما باور ک  م  
گ
آزاد:خزان  ش داری.هرسر کم بش

تمیمون ااااااااااااااامم باااااااام آرنااااااااا ب م کاااااااام مااااااااا بااااااااا هماااااااادیگاااااااام ازدواز 

ن م  و تو  کردیم.تمیمون ااااااااااااااامم بز  ب م کم چم رابطم ای بی 

وجود دار .تمیمون اااامم چون شااااک تدار  اگم ای  واق یت رو 

میااااااار .برای ایز اااااام از  اال از تااااااارا    دوو  تب زماااااام ا مماااااا

 م اتصت کزم مجبور بود  بز  دروغ ب م. 

 

  دایم بک اخمیار باالتر رتت. 
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_آرناااا چرا باااایاااد ازدواز ماااا رو دوو  تیاااار  آزاد؟چرا؟رابطااام ی 

م  و تو چاااام ارت ااااایط باااام آرنااااا دار ؟ای  مزخرتااااات چیاااام کاااام 

 داری بم خورد م  میدی؟

 

ی دیگر  دساااااااااا  را پشااااااااات گردن  بم  التم اتگشااااااااامان هردو 

 ق ل کرد و ش  را اتدی بم خب  شرت کرد. 

 

آزاد:خزان چرا تمی زیم؟تو برای آرنااااا خییل مزیم.اون تماااا  

 کرد .ت ر می  ن م  میموتم 
گ
ای  سااااااااااا  ها رو با ت ر تو زتدی

ی کم ای  همم سااااااا  توی  بر  روبرو  وا  اااااام و ب م با دخت 

کاام   می  ن میموتم بز  ب م ذه  تو بود  ازدواز کرد ؟ت ر 

 خاشش... 

 

 رت  را تیمم تما  رها کرد.پ   ها   را برای چزد ثاتیم با 

ن  د و ب د آیه کشااااااااید و با دوخی  ااااااار  روی ی دیگر ترا
گ
آشاااااااا مش

 دوبار  ی ت اه  بم چشمان م  ادامم داد: 
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آزاد:خودت کم دیدی آرنا از دیدتت چبدر خوشااااااااا ا  شاااااااااد 

د چجوری خزد  روی خزان.خودت کم دیدی وق   تو رو دی

اومااد.میاادوبن م  چزااد وقاات بود کاام خزااد  ی آرنااا رو  ل ااا 

تاااادیااااد  بود ؟چزااااد وقاااات بود کاااام تاااادیااااد  بود  چشااااااااااااااامااااا  

اوتجوری برا بزت ؟تما  ای  سا  ها هر اری برای خوش ا  

ن مثل تو  کردن  اتجا  داد  اما هیچ دومشاااااااااااااااون تمون ااااااااااااااای 

.آرناااا بااام تو تیااااز دار  خزان.برای  ن ایز ااام  اااال  رو خوب کین

 برگرد  بم تو تیاز دار .  بموتم بم زتدگو 

 

با ب و سااااااااااازگی ن کم در ا ونم نشااااااااااا ااااااااااامم بود شزنشاااااااااااگراتم 

 ت اه  کرد  و شی تکان داد . 

 

_تو     برادر خودت رو هم بازی میدی آزاد.م  دیگم چم 

 اتمصاری میموتم داشمم باشم؟
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باااا  ااااااااااااااااادای آرا  زنرلاا  تجوا کرد  و ساااااااااااااااپس بک توجاام باام 

زد چرخید  و قد  های  غیم کم در چشمان  موز اقیاتوس

 ب زد  را بم سمت اتاقم سوا داد . 

 

 آزاد:خزان... 

 

از پشااااااااااااات ش  ااااااااااااادایم زد.    تا  اااااااااااااماد  تا دوبار  ت اه  

کزم.وارد اتاا شد  و در را بم م کم ترن  شکل مم   پشت 

 ش  . مم... 

 

 ۵۲۰#پارت_ 

 

 

. اامم و دساامم چشاام هایم را ٬با قد  گذاشااازم بم داخل اتاا

کم از شااااادت درد خود  را بم در و دیوار سااااا زم   را روی ق  ک 
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ا  می وبیااد گااذاشااااااااااااااامم. ااالم آتباادر بااد بود کاام اگر در همااان 

ن جاااتم باام شاغم   آمااد  ثاااتیاام ترشاااااااااااااااماام ی مرگ برای گرتی 

 ت ج  تمی رد . 

 

هماتطور کم ق  م ی س زم ا  را ماسا  میداد  قد  های بک 

ل م ی بم سااامت ج و ساااوا داد  و  رمش و بک جاتم را آه ااامم

 ت ت نش مم. 

 

م ز بک توایم دیگر بم کور  امل از  ار اتماد  بود.آتبدر گیج 

 هاب  
و گزگ بود  کم     تمیموان ااامم باشااا زم و بم بدب   

 کم یک روز  بر ش  آوار شد  بودتد ت ر کزم. 

 

ت ااااهم بک اخمیاااار روی   بااام ی ازدواسک کااام دور اتگشااااااااااااااااات 

ی ا    ی م و و ت خ بک درخشاااااید ثابت ماتد.ل  زد اتگشااااات 

آت م ب واهم روی ل  هایم تب  . اااااااااااات.دساااااااااااات دیگر  را 

 ج و برد  و بم آرا    بم را لمس کرد . 
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ای    باام همااان   باام بود؟هماان   باام ی ازدواسک کام قرار 

بود برای یااک خمر مرا باام مردی کاام خاااشاااااااااااااااب  بود  شیوتااد 

ن  روز خمرمااان مااا دهااد؟همااان   باام ای کاام قرار بود تااا آخر 

را کزاار ی ادیگر تگام دارد؟همان   بام ی ازدواسک کم  دو ت ر 

 قرار بود برایمان یک دتیا خاکر  ی خوب بم ارم ان بیاورد؟

 

اگر ای    بم همان   بم بود پس چرا  اال وتااااااع و  ا  ما 

دو ت ر ای  بود؟چرا هیچ ااادامماااان شااااااااااااااا ااااه   بااام یاااک زوز 

خوشااااااااااااااا ااااا  خوشااااااااااااااا  اااات تااااداشاااااااااااااااایم؟چرا هیچ ااااداممااااان 

 باااام قرار بود ق اااا  هااااایمااااان را تااااا ابااااد باااام تبودیم؟اگر ای   

ی دیگر تزدیک کزد پس چرا  اال در ای  ل صم ما دو ت ر تا 

وع نشاااااااااااااااد  بم  ای  اتداز  از هم دور بودیم؟چرا زتدگیمان شر

 ت ایه کشید  شد  بود؟
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 التم و خ اااااااا ک اتگشاااااااات هایم را مشاااااااات کرد  و ت اهم را از 

مباتم ای  مش بود .چم سااااااوا  های ا   بم گرتمم.چبدر ا

؟مردی کم  اال 
گ
؟کدا  زتدی در ش داشاااااااااامم.چم خوشاااااااااا    

مردی کم ٬اسااااام  بم خزوان شاااااوهر  در شااااازاسااااازامم ا  بود

 ااااااارصن بود  جااااااان تاااااادا   کزم مرا مثاااااال یااااااک راز از برادر 

خود  م فن تگم داشااااااااااااااامم بود.مثل گزایه کم   با  ااااااااااااااات 

 موشد... شززان میماتد.مثل درویعن کم ت اید تا  

 

دواجمان را از آرنا شززان تگم داشااااااااااااامم بود؟چرا اما چرا؟چرا از 

د ترسااااااااااااااایااد   از ایز اام آرنااا باام رابطاام ای کاام میاااتمااان بود بر بتک

 بود؟چرا تمیموان ت بم او بگوند کم م  همر  ه مم؟

 

چرا باور داشاااااااات کم اگر آرنا از ازدواجمان با ختک شااااااااود تابود 

رنااا هزوز ب ااد از تمااا  موشاااااااااااااااود؟مگر خود  تگ ماام بود کاام آ

  ساااااا  ها مرا دوسااااات خود  میدان ااااات؟پس چرا ارصار ای

 داشت کم ای  موتوع را از او شززان تگم دارد؟
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شیچیدن  اااااااااااااااادای زتگ گوشر ا  در تضااااااااااااااااای اتاا بم اتکار 

تاخوشاااااایزدی کم در ش  جرنان داشااااااازد پایان ب شاااااید.آیه 

روی ت اهم را سمت موباییل کم ٬کشید  و با تکان دادن ش 

ن کوچک کزار ت   ت می رزند چرخاتد . سطح مت 

 

 خودتماااب  
بااا دیاادن اسااااااااااااااام تییل کاام روی  ااااااااااااااا  اام ی گوشر

می رد چزر  ا  بک اخمیار در هم کشااااااااااااااید  شااااااااااااااد.آتبدر درگت  

ن بااا باادب    هااای خود  بود  کاام  ااامال ترامو     زجااار رتی 

 م  باام تزااا 
گ
 تییل هم باام اتااداز  ی زتاادی

گ
کرد  بود  کاام زتاادی

بالب  کم بر ش  آمد   اساااااااااااااات.با ترا ایز م او هزوز از رتمم 

 بود ختک تداشت. 

 

  دای آرزو بم ی  ار  در ش  شووا  شیدا کرد... 
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"مگااام قرارمون ای  تبود کااام برساااااااااااااااااا  تبط تاااا وق   تو بموبن 

 خزان رو بم ایزجا برسوبن با تییل بموتم؟"

 

ای بزم  خاااااااان بااااااادب ااااااات شاااااااااااااااااااااادن.شاااااااااااااااوهر  "ج ااااااات دخت 

ااااا ج هردوتاشااااااون تو زرد  مشااااااید از آب در اومد.ی وشااااااون پرا

اا یش از اخضاااای باتد توتیش.آت کم قیاتم  توتیبم اون یش پرا

 بزاور وق    بیبت رو می زمم چبدر دیدتیم."

 

د  و ش  را بم سااااااامت  اااااار  التم پ   هایم را روی ی دیگر ترا

 هزوز هم بک وق ااااام در  اااااا  زتاااااگ 
خبااااا  شرت کرد .گوشر

بااااز کردن چشااااااااااااااام  خوردن بود.آ  ساااااااااااااااوزتاااا  کشااااااااااااااایاااد  و باااا 

سااااامت گوشر برد  تا تماس را پاساااااخ دهم.اما دساااامم را ٬هایم

شو  از آت م اتگشااااااماتم بمواتزد بم گوشر برساااااازد  اااااادای باز 

 شدن در بود کم تضای اتاا را شر کرد. 
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شدراماتم بم آزاد کم  اال در چزارچوب در ا  اااااااااااااااماد  بود و 

م ااااااام اااااااالتم بم م  ت ا  می رد چشااااااام دوخمم. ااااااادای زتگ 

کم در هوا م  ش ن ت    شاتجا  قطع شااااااااااااااااد.دسااااااااااااااا    خورد

 ماتد  بود را خب  کشید  و با ل  ن خ  ک غرند : 

 

ون.   _ی بزت اجاز  داد بیای داخل؟برو بت 

 

بک آت م بم  رتم توجیه نشااان دهد دو قد  ج وتر گذاشاات 

و در را پشااااااات ش  . ااااااات.با خ ااااااا اتوت از جا برخاسااااااامم و 

د    تزی  زد : هماتطور کم بم سما  هجو  میتک

 

ون. _نشایدی سر گ مم؟  ...گ مم برو بت 

 

 باز هم ج وتر آمد و در تزایت مباب م ا  ماد. 
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 آزاد:تمت  .قرار   را بزتیم. 

 

ل   آرام  خوتم را باام جو  آورد.دسااااااااااااااااات هااایم را باااالتر 

برد  و با کوبیدن بم ق  ااااااااااااام ی سااااااااااااا زم ا  تال  کرد  تا بم 

 . سمت خب  ه   بدهم

 

ون.تمی وا _باااااام اتااااااداز  ی  اااااااقن  دیگاااااام    را زدی.برو بت 

ی .شزو .  ن  چت 

 

ما دسااات هایم را با مالیمت گرتت و اجاز  تداد تا بوشااات  از 

آن بم زدن  ادامم دهم.ت ا  تاتذ  را بم چشماتم دوخت و 

 با ل  ن آمراتم گ ت: 

 

آزاد:گو  میاااااااادی.مگاااااااام تگ    جواب سااااااااااااااااوا  هااااااااات رو 

ن و بم  را ها  گو  بد .   می وای؟پس .شی 
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دیگر دوخت.تاخودآ ا  ل   دسااااموری ا  ل  هایم را بم ی 

ال  شااااااااااااااااااااااد  و بااااااااا آزاد کردن ما دساااااااااااااااااااااات هااااااااایم از بزااااااااد 

قد  بم خب  برداشاااااااااااامم و دوبار  ل م ی ت ت ٬اتگشاااااااااااامان 

 نش مم. 

 

 _باشم.بگو.گو  مید . 

 

 ۵۲۱#پارت_ 

 

 

ل   شد و زم اااااامابن ا  آ  از تزاد  ب زد کرد.آه اااااامم شی 

د و کزاااااااار  ل ااااااام ی ت ااااااات تکاااااااان داد و ساااااااااااااااپس ج وتر آمااااااا

ها   را در  د تا ااال میان زاتوها   بم  نشااا ااات.اتگشاات

ن ت ااااه  بااام پاااارکااات هاااای زنر  ی ااادیگر قالب کرد و باااا دوخی 
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برای دقیبم ای سااااااااا وت کرد شو  از آت م با  اااااااااداب  ٬پایمان

 آرا  بگوند: 

 

آزاد:م  درمورد آرناااااااا یااااااام درویعن بزااااااات گ مم خزان.یااااااا بزت  

ل بزت ب م.چون تمیدون اااااامم تمون اااااامم  بیبت رو  ام٬ب م

 چم خ س ال میل نشون بدی. مم زم 

 

 شدراماتم ت اه  کرد  و چزر  در هم کشید . 

 

؟  _چم درویعن

 

د برای ل صم ای ل  زنرنا   ن بگت  بک آت م ت اه  را از زمی 

را بم دتدان گرتت و سااپس با  ااداب  کم آشااکارا آرا  تر شااد  

 بود جواب داد: 
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  ن  ت بم تو دار . آزاد:ایز م آرنا چم ا  اش

 

و شدرایم ا  را دو چزدان کرد.از چم داشاات  پاساا   گیجک 

د؟ ن   را مت 

 

 _مزصورت چیم؟

 

شرساااید  و ت اهم بک هوا روی اتگشااات ها   کم مضاااطرباتم 

 ی دیگر را در آغو  کشید  بودتد ثابت ماتد. 

 

آزاد:م  بزت گ مم کم آرنا تما  ای  ساااااا  ها تو رو بم خزوان 

 م. ها  تگم داشمم بود.اما دروغ گ میم دوست توی ذ
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آه ااااااااااااااامااام زنرلااا  تجوا کرد و ای  باااار شاتجاااا  ش  را بااااال 

گرتت تا ت اه  را بم چشاااااااماتم بدوزد.باز هم برای ثاتیم ای 

 س وت کرد و سپس جم م ا  را بم پایان رساتد. 

 

 آزاد:آرنا خاشش تو م. 

 

تما  وجود  بم ی  ار  یخ . ااااااااااات.هاز و واز ت اه  کرد  و 

د .اما گوب   اااااااادایم باز ل  هایم را بک هدا باز و . اااااااامم کر 

 هم از  زجر  ا  پا بم ترار گذاشمم بود. 

 

 _خا...خاشش مزم؟

 

تاباوراتم تجوا کرد  و او خجالت زد  در تایید سااااااااااااوالم ش  

ن برد.   را باال و پایی 
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 آزاد:آر .تما  ای  سا  ها خاشبت بود . 

 

زاام ا  چزااگ اتگشااااااااااااااااات هااایم بک اخمیااار باام ق  ااااااااااااااااام ی سااااااااااااااا 

ا روی ت ات خبا  تر کشاااااااااااااااید  و با اتاداخمزد.اتدی خود  ر 

  داب  کم از شدت اتطراب و تاباوری می رزند تزی  زد : 

 

؟م  و  ؟چم خشاااااااااف  بن ن ؟بچم گو  مت 
گ
_آزاد تو سر داری میش

آرنااا وق   هماادیگاام رو دیاادیم تبط دو تااا بچاام بودیم.چطور 

 مم زم آرنا... 

 

ن   ک  دساااااااااات ها   برای بم سااااااااااممم چرخید و با باالتر گرتی 

 ازم گ ت: آرا  تگم داش

 

آزاد:میادوتم میادوتم...میدوتم بااور  سااااااااااااااا مام اماا  بیبت 

همیزم خزان.آرنا تو رو تم بم خزوان دوساااااااا  ب کم بم خزوان 

 خشش زتدگو  دوست دار . 
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مات و مبزوت ماتد . بیبت بم ی  ار  بم م کم ترن  و بک 

بید.قط ات ر ماتم ترن  شااااااااکل مم   بم  ااااااااورتم سااااااااییل کو 

ل چشااااااااااااااامااااااتم بااااام ی ااااادیگر پااااااز  آه ااااااااااااااامااااام آه ااااااااااااااامااااام مباااااابااااا

ن بود کم ازدواجمان  ن بود.برای همی  چ بیدتد.پس برای همی 

 را از آرنا م فن کرد  بود... 

 

ت ا  مبزوتم را دوبار  بم چشاام ها   دوخمم و با  ااداب  کم 

 گوب  از اخماا س زم ا  آزاد موشد شرسید : 

 

؟_برای همیزم کم ازدواجمون رو از     م فن تگم داش  

 

لت زد  ش  را زنر اتداخت و ل  زنرنا  را در جوابم خجا

گوناااااد.سااااااااااااااا وت  بک هوا لاااااا  هااااااایم را باااااام خزاااااادیااااادن وادار 

 . کرد. دایم بم تاگزان اوز گرتت
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_آزاد تو تبط باااا م  ازدواز کردی تاااا بموبن مزو بیااااری توی 

 خوتم ت کم کزار آرنا باشم؟

 

م اری تجوا کرد: بک آت م ش  را باال  د با شر  بگت 

 

 ی دیگم ای تداشمم. آزاد:چار  

 

ی کم از   شاااااد.مثل تت 
ق  م آت  گرتت و ساااااوخت و خاک ااااات 

 چ م ی  مان رها شد  باشد از جا برخاسمم و ترناد کشید : 

 

.میمون ااااااااااا   بدون ایز م مزو خاشاااااااااااش  _داشااااااااااا   آزاد داشااااااااااا  

.میمون ااااااااااااااا   
گ
 خودت ک ن بیااای شاغم و درمورد آرنااا بزم بش

دادن زتدگو  از   بدون ایز م باها  ازدواز ک ن برای تجات

 مااک ب وای.میمون ااااااااااااااا   مثاال یاام آد  خااادی مزو باام ایزجااا 

 بیاری. 
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ک  دساااامم را چزدبار م کم بم ق  اااام ی ساااا زم ا  کوبید  و 

 با  داب  ب زدتر ادامم داد : 

 

_وق   میمون    همم ی ای   ارا رو ب  ن چرا ت میم گرت   

 .یساااااار آزاد؟چرا خواساااااا   .یساااااار تزدیک ترن  آد وارد زتدگیم 

ن ؟چرا؟  زتدگیم؟.یسر همم کس و همم چت 

 

د.   و ایا ار توبت او بود تا  دا   اوز بگت 

 

 آزاد:چون می واسمم .شزاسمت. 

 

و با  اااداب  کم در  زجر  گت  اتماد  بود  بک اخمیار ال  شاااد 

بم چشااااااااااااااام های آشااااااااااااااا مم ا  ز  زد .از جا ب زد شااااااااااااااااد و با 

ن  شااااات تا ااااا م ی م دود میاتمان را پ٬یک قد  ب زدبرداشااااای 
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ش گذاشااااات و همزمابن کم مباب م   ا  اااااماد ادامم ی جم م 

 ا  را از ش گرتت. 

 

آزاد:آر  ماااا  ماااایاااامااااون ااااااااااااااااااماااام باااایااااااااا  شاغاااااااات و ازت  اااامااااااااک 

ن تما  ای  بازی ها بیا   ب وا .میمون ااااااااااااااامم بدون را  اتداخی 

ن رو بزت ب م.اما تو برای م  سااااااااا   ها شیدات کزم و همم چت 

ار بود .دخت   ن ی بودی کااااام از  بت 
ی کااااام برادر  رو بااااام دخت 

ن  روزای زتدگوشو از  گرتمم  خا  سیا  نشوتد  بود و بزت 

 بود. 

 

ی بودی  م  ساااااا  ها از تو کیزم بم د  داشااااامم خزان.تو دخت 

کاااااام توی ذهزم آرنااااااا و  اااااااری کاااااام در  ب  کرد  بودی رو 

 را ت و بک دغدغم ب
م زتدگیت ترامو  کرد  بودی و داش  

 اداماام میاادادی.چطور میمون ااااااااااااااامم بیاا
گ
ا  و برای تجااات زتاادی

 برادر  ازت  مک ب وا ؟چطور میمون مم؟
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 ۵۲۲#پارت_ 

 

 

م   کوتایه میان  را ها   شاااااااکل گرتت.چشاااااام ها   

را . اااااات و اتگشااااااما  را میان موها   ترو برد شو  از آت م 

 با  داب  ت ی  تر ادامم دهد: 

 

می واسااااااااااااااامم خزان.می واسااااااااااااااامم ازت اتمبااا  آزاد:م  اتمبااا  

م اذیااااااااات کزم می واسااااااااااااااامم تاااااااااوان پس بگت  .می واسااااااااااااااام

بدی.تموشاااااااااازاخممت تمیدون اااااااااامم ی ه اااااااااا   سر ه اااااااااا   و 

.از دردای تو ختک تااااداشااااااااااااااامم.وق     می  ن
گ
چطور داری زتاااادی

وع کزم هزوز از روح ش  مم  اومد  شاغت تا اتمبامم رو شر

ساااااااااااااااا  ها با وجدان ت ختک تداشااااااااااااااامم.ت ر می رد  تما  ای  

 کردی پس الیش تاوان پ
گ
. را ت زتدی  س دادبن
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م  تمیمون اااامم وق   هیا شاااازاخ   ازت تداشاااامم دسااااات رو 

باااااگااااات   و بااااایااااااااارماااااااات باااااااااالی ش آرنااااااااا.دلااااام مااااایااااا اااااواساااااااااااااااااااااات 

ی کم برادر  هرگز تمون اامم  .شاازاساامت.دلم می واساات دخت 

بود تراموشاا  کزم رو .شاازاساام.می واساامم بدوتم ی ه اا   

ی در  ن موردت ایزبدر خا ااااااااااااااام کم آرنا رو ساااااااااااااااا  ها و چم چت 

 داشمم.  پایبزدت تگم

 

می واسااامم تو زتدگیت باشااام.می واسااامم خود  رو ت دیل بم 

ن و  تزدیااک ترن  آد  زتاادگیاات کزم.آر  می واسااااااااااااااامم هماام چت 

وق   اتمبامم رو ازت گرتمم ٬همم ک اااااااااااات باشاااااااااااام تا یم روزی

 بموتم تو چشااااامات ت ا  کزم و بم تاوان روح شااااا  ااااامم ی آرنا 

 در هم ش  ازت رو ببیزم. 

 

 ونم نشااااااااا ااااااااامم بود و ل  هاب  کم از با ب و دردتا  کم در ا

 شدت تارا    می رزندتد تجوا کرد : 
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.االن  _بم خواساااااامم ت رساااااایدی.تون اااااا   شاااااا  ااااااازم رو ببی ن

 .  باید خییل خوش ا  باشر

 

بک م طیل هردو دساااااااااااااااا  را روی گوتااام هاااایم گاااذاشااااااااااااااااات و 

م ااال اات تکااان میااداد هماااتطور کاام ش  را باام نشااااااااااااااااااتاام ی 

 جواب داد: 

 

خوشاا ا  تو اامم خزان.چون درساات آزاد:خوشاا ا  تو اامم. 

زمابن کم تون مم بزت  از هرکیس ٬زمابن کم بزت تزدیک شد 

 کم تون اااااااامم از دیوارهاب  کم دور خودت ٬.شاااااااازاساااااااامت
زمابن

 کشید  بودی رد .شم تزمید  کم درموردت اشا ا  می رد . 

 

 بک 
وجدان و خودخوایه کم ت ر  تزمید  کم تو اون دخت 

.دردهااااااااات رو  زخااام هااااااااات رو ٬دیااااااااد  رو مااایااا ااارد  تاااو اااااااااااااااااا  

ن رو ٬دید  دسااات های لرزوتت و چشااام هاب  کم اشاااک رن ی 
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ترامو  کرد  بودن رو دیاااااد .دیاااااد  و تزمیاااااد  کااااام تو اون 

ی کم ت ر  رو می رد  تبودی.تو الیش اتمبا  تبودی...   دخت 

 

د  و دساااااااااااااااات هایم را آه ااااااااااااااامم روی دساااااااااااااااات ها   قرار دا

 خاجزاتم تالید : 

 

ن رو زودتر بزم ؟چرا ساکت موتدی  _پس چرا همم چت  تگ   

آزاد؟چرا بااااااازناااااات رو اداماااااام دادی؟چرا باااااااز  مزو تااااااا ایزجااااااا 

 کشوتدی؟

 

ن ش  پاسخ داد:  ن اتداخی   چشم ها   را . ت و با پایی 

 

آزاد:چون دیگاااااااام خییل دیر شااااااااااااااااااااااد  بود.م  زمااااااااان زنااااااااادی 

.مدا  در تال  بود کم تداشاااااااااااامم. ا  آرنا ا ااااااااااااال خوب تبود 

بیارمت ایزجا.زمابن برای  زتدگو  رو تمو  کزم.مجبور بود 

ن رو برات توتااااااااااااااایح بااااااد   ایز اااااام ری ااااااااااااااااااااک کزم و هماااااام چت 
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تداشاااااااااااامم.اما خزان...بم جون آرنا ق اااااااااااام می ور  برای ایز م 

 
گ
ازت اتمبااا  بگت   تیاااوردماات ایزجااا.تبط می واسااااااااااااااامم زتاادی

 . ن  برادر  رو تجات بد .همی 

 

ن دساااات ها   از چشاااام ها    را دوبار  باز کرد و با برداشاااای 

تم قد  بم خب  برداشاااااات و  التم ش  را تکان روی  ااااااور 

 داد. 

 

آزاد:م  با زبن کم برادر  سااااا  هاساااات دوسااااا  دار  ازدواز 

کرد .م  خاشاااش زبن شاااد  کم برادر  ساااا  ها بم امید دوبار  

 کرد .میدوتم کم بزرگ ترن  بدی رو خود  در 
گ
دیدن  زتدی

 .  ب  مرت   شد  اما.. 

 

د و با کج کردن ش  روی ت ا  غمگیا  را بم ساااممم چرخات

 شاتم زمزمم وار ادامم داد: 
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آزاد:اما خاشااااااااااابت شاااااااااااد .تمی واسااااااااااامم خاشااااااااااابت .شااااااااااام اما 

شاااد .اومد  ساااممت تا تبط بموتم .شااازاسااامت اما تو جوری 

 دلم رو بردی کم دیگم تمون مم پ   بگت  . 

 

لرزند و آرا  تر شاااد.دوبار  ل م  ااادا   در اتمزای جم م ا  

کردن  اااااااااورت  میان دسااااااااات   ی ت ت نشااااااااا ااااااااات و با شززان

هاااااا   برای دقیبااااام ای سااااااااااااااا وت کرد شو  از آت ااااام ت س 

 خمیف  ب شد و ت اه  را دوبار  بم چشمان م  بدوزد. 

 

آزاد:خااازان مااا  تااامااایاااماااوتااام باااااااام آرنااااااااا بااا ااام کاااااااام بااااااااا تاااو ازدواز 

وق    کرد .تمیموتم بز  ب م کاام چباادر خاااشااااااااااااااابمم.مجبور 

ود  شوشااااشاااام تصاهر کزم کم بم تو ا  اااااش تدار  و خدا خ

.امااااااا تمیموتم شاااااااااااااااااااااهااااااد  کاااااام ای   ااااااار چباااااادر برا  سااااااااااااااا ماااااام

خاازان.تااماایاامااوتاام.آرنااااااااا اگاااااااام ایاا  واقاا اایاااااااات رو باا اازااماااااااام دوو  

 تمیار .دا می زم. 
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 ج وتر رتمم و کزار  ل م ی ت ت نش مم. 

 

ی تو اااااااااات کم بموبن تا ابد از آرنا شززان   ن _ای  موتااااااااااوع چت 

؟ا اااااااااااااااال ت ر  رو کردی؟م  قرار  ک ن   آزاد.آخر  کااام سر

برای آرناااا تب  کیو باااازی کزم؟وق   میااادوتم آرناااا چااام ایزجاااا 

ا  ااااااااااااااااااش بااام م  دار  چطور میموتم کزاااار  بااااشااااااااااااااام و بااام 

ارت ایط کم هرگز قرار تو ت شکل بگت   امیدوار  کزم؟آزاد 

تو از م  می وای کزار آرنا باشااااااااااااااام تا  ال  رو بزت  کزم اما 

جیه کاام  ضاااااااااااااااور م  میموتاام     وتااااااااااااااا یا  رو باادتر ممو 

کااام اگااام یااام جوری بااام رابطااام مون بر بتک  چااام   کزااام؟مموجیه

 بالب  ش  میاد؟

 

 ۵۲۳#پارت_ 
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 ت س خمیف  ب شاااااد 
گ
 را هایم وادار  کردتد تا با آشااااا مش

و برای ثاتیم ای ل  ها   را روی ی دیگر ب شاااااااااااااااارد شو  از 

 هد و بگوند: آت م ت اه  را دوبار  بم  ورت م  بد

 

ی ن .  آزاد:خزان تو قرار تو ت آرنا رو بم چت   امیدوار ک ن

 

 گیج و مبزم ت اه  کرد  و سگرمم هایم را در هم کشید . 

 

_مزصورت چیم کم قرار تو اااااااااااااااات آزاد؟با بودن م  کزار آرنا 

چاام ب وایم چاام ت وایم اون باام رابطاام ای کاام قرار تو ااااااااااااااااات 

 ب زمون شکل بگت   امیدوار موشم. 

 

م تم ریشااااااااا  کشاااااااااید و در ایل کم اتگشااااااااامان  را بم دسااااااااا   ب

د تا جاب  پشت گردن  باشاتدشان گ ت: سمت خب  م  یتک
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آزاد:بز  میگیم کم یم ت ر توی زتدگیمم.لزو  تدار  اساااااااااایم 

نم همیز م بدوتم یم مردی توی زتدگیت وجود  از کیسااااااااااااااا بتک

دار   اتیم.م  برادر  رو موشااااااااازاسااااااااام.وق   بدوتم کیسااااااااا توی 

 تدار  بی ودی برای خود  روناباقن کزم.  ق بمم امکان

 

یجم  الت نش ما  را ت یت  داد و با چرخیدن مبابل ت ا  گ

 بم سمت م  با ل  ن شر از اکمیزان ادامم داد: 

 

 ٬_خزان...آرنا رو تم خشااااااش تو
گ
ب کم  ضااااااور تو قرار  بم زتدی

 برگردوتم. 

 

ن ت اه    کرد .برای چشااااااااااااااام هایم را تزگ تر کرد  و تامطمی 

آت م بمواتد قات م کزد دساااااااااااااااا  را روی زاتونم گذاشااااااااااااااات و 

 گ ت: 
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زاد:ما قرار تو اااااااااااااااات ای  واق یات رو برای هموشاااااااااااااااام از آرنا آ

زمابن ٬شززان کزیم خزان.زمابن کم بم  مک تو  ال  بزت  شاااد

اااااااااااااادگو  درمان  کام قبو  کرد ت اات درماان قرار بگت   و اترا

ن رو برا  ت رن  می زیم.آرنا  شااااااااااید االن توی  شاااااااااد همم چت 

ایط روس ت اشااااام کم بموتم ای  موتاااااوع رو هضااااام کزم اما  شر

ن رو باام را      شاااااااااااااااااد هماام چت 
مطمازم زمااابن کاام  ااال  بزت 

ی کم بز  تیاز دارنم تبط یکم زماتم.  ن  میپذیر .تززا چت 

 

مردد ماتد  بود .تم میموان ااااااااااامم  را ها   را قبو  کزم و 

ن را بزم تاام میموان ااااااااااااااامم بگونم گور پاادر تو و آرنااا  و هماام چت 

م برنز .از یااااک کرا دلم شو  آرنااااا بود.بااااا تمااااا  وجود  دل

می واست  م   کزم تا ب کم بمواتم ذر  ای از ظ یم کم در 

ان کزم.اما از کرا دیگر...    ب  کرد  بود  را جتک

 

از کرا دیگر  اال کم میدان ااااااااااااااامم آرنا ن ااااااااااااااا ت بم م  چم 

اگر ٬  میماتد ا  اااااااااش دارد در دورایه ماتد  بود.اگر کزار 

 درگت  
 باااا وجود تماااا   را هاااای آزاد بااااز هم آرناااا را بوشااااااااااااااات 
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خود  می رد  آتوقت چم موشد؟م  همر آزاد بود .همر 

برادر ...اگر تاخواسااااااااااااامم او را بم خود  امیدوار می رد  باید 

ن مم؟اگر باام جااای ایز اام  ااال  را بزت   چاام خااا  بر ش  مت 

ایط  را بااادتر می رد  چطور  میموان ااااااااااااااامم خود  را کزم شر

 ب  شم؟

 

ن دست گر  آزاد روی دست یخ زد  و  لرزاتم وادار   قرار گرتی 

کرد تااا اتکااار آشاااااااااااااااوبم را کزاااری بگااذار  و ت اااهم را دوبااار  باام 

 چشمان او بدهم.امیدواراتم ت اهم کرد و شرسید: 

 

 آزاد: مکم می  ن خزان؟ 

 

تااااخودآ اااا  دسااااااااااااااامم را پس کشااااااااااااااایاااد  و باااا دزدیااادن ت ااااهم از 

 ش  را زنر اتداخمم و با ل  ن شد تجوا کرد : ٬مان چش

 

ها  ن  ه ت کم برا  توتی شون تدادی.  _هزوز خییل چت 
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آه اااامم ل  گوند و با خب  کشاااایدن دسااااا  و مشاااات کردن 

ن برد اما  اتگشاات ها   ش  را بم نشاااتم ی تایید باال و پایی 

 رقن تزد.درساات ات ار کم تمیدان اات توتاای ات  را باید از 

و   ع کزد. کجا شر

 

 غمگیزاتم ت اه  کرد  و شرسید : 

 

 م  و _چطور با برساااااااااااااا  دسااااااااااااات بم یش ک
گ
ردی  تا وارد زتدی

 ؟تییل .شید 

 

باااام آرا  ش  را باااااال گرتاااات و ت اااااا  آشااااااااااااااا ماااام ا  را روی 

چشااااااااامان شرساااااااااشاااااااااگر م  ثابت تگم داشااااااااات.برای ل صم ای 

 کوتا  س وت کرد شو  از آت م آیه ب شد و بگوند: 
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 بم واساااااااااااااااطم ی خاتواد  هامون 
گ
آزاد:برسااااااااااااااااا  و م  از بچش

و پدر م  با همدیگم دوساااااات های تزدیش بودیم.پدر برسااااااا  

 ارت اط تزدیش داشایم.زمابن کم ما از 
گ
همکار بودن و خاتوادی

ایران رتمیم یم مدت ب زمون تا ااااااااا م اتماد اما ب د  ب اکر 

ن پدر برساااااااااااا  و جمشااااااااااید شو  اومد ا  کم بی 
وتا هم اخمالتاب 

ایران رو تر  کردن و باااااا تزدیاااااک شااااااااااااااااااادن بااااام ماااااا رابطااااام ی 

 دوسایمون دوبار  شکل گرتت. 

 

ی کاااااااام در ای  دتیااااااااا  ن تاااااااااباااااااااوراتاااااااام ت اااااااااه  کرد .آخرن  چت 

میموان مم بم آن ت ر کزم دوس   آزاد و برسا  بود.دو ت ری 

کم ما  ها مبابل چشاااااااااامان م  تب  دو غرن م کم از ی دیگر 

ارتد را بازی کرد  ب ن  ودتد.و  اال داشمم چم موشاید ... بت 

 

 ۵۲۴#پارت_ 

 

 

 .  3332



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

اتمادن برساااااااااااااااا  کزار م  آزاد:زمابن کم اون ات اقات برای آرنا 

بود.ما تبشاااام ی اتمبا  رو با همدیگم کشاااایدیم و هردو با هم 

برای رسااااااااااایدن زمان مزاسااااااااااا    اااااااااااتک کردیم.اول  قرار تبود 

م  برسااا  تا ای  اتداز  توی ماجرا دخیل .شاام.قرار بود تبط 

 تو .شم و تبشم رو بم تززاب  شو  بتک  اما... 
گ
 وارد زتدی

 

  زبان  را روی ل  ها   کشید م   کوتایه کرد و بم آرا

 شو  از آت م ادامم دهد: 

 

ن  آزاد:اما تزدیک شااااادن بم تو خییل دشاااااوار بود.خودت رو بی 

دیوارهاااا   س کرد  بودی.هیچ س تمیمون ااااااااااااااااات تزدی ااات 

ن هم بود کم .شاااااااااام.بم تززاب  از پ اااااااااا  برتمی ومد .برای همی 

مجبور شااااااااااادیم تبشااااااااااام مون رو ت یت  بدیم و برساااااااااااا  رو وارد 

 کزیم. ماجرا  
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تززا را  ارت ایط کم میمون ااااااااااااات ما رو بم تو و ااااااااااااال کزم تییل 

 
گ
ی برسااااااااااااااااا  رو وارد زتاادی ن ن بااایااد ق اال از هرچت  بود.برای همی 

 توی یم آموزش ا  
گ
تییل می ردیم.میدون ایم کم تییل بم تازی

ن شیاتو شاااااااااااد .تززا  اری کم باید  موسااااااااااایف   مشااااااااااا و  یاد گرتی 

اساااااماد شیاتو داخل  اتجا  موشاااااد ای  بود کم برساااااا  بم خزوان

 همون آموزش ا  مش و  بم  ار .شم.و همیزطور هم شد. 

 

ن بود.تییل بیچااااااار  ی  ق  م در سااااااااااااااا زاااااام در  ااااااا  آت  گرتی 

ی کااااام     هم ون م  هم تبود اماااااا ب ااااااکر م   م .دخت 

ی کم با تما  وجود  درگت  ای  بازی بک ر ماتم شاااااد  بود.دخت 

ن د  در گرو مردی داد  بود کم با یک تبشاااام ی  از شو  ت یی 

 ا  گذاشاااااامم بود و هیا ا  اااااااش بم او 
گ
شااااااد  قد  بم زتدی

تداشت.آن هم تززا بم جر  ایز م خواهر تات ن م  بود.تبط 

 برای آت م بمواتد تب  یک پل ارت ایط را ای ا کزد. 

 

ی کاااااام ت ر  رو آزاد:تییل  ن و برسااااااااااااااااااااا  شنااااع تر از اون چت 

ایط روس بد تمی ردیم با همدیگم جور شاااااااادن ییل باخ  .شر
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 شیدا کزم.قد  او  
گ
شاااد  بود کم خییل زود بم برساااا  وا. ااامش

ی کم تیاز داشایم ای  بود  ن رو برداشمم بودیم. اال بم تززا چت 

ن تو و برسااااااااا  یم پل ارت ایط شااااااااکل بد  تا ب دا ب م کم تییل بی 

 وقا  م  از کرنش اون پل بموتم وارد زتدگیت .شم. 

 

ن تر با هر  ال  کم بم زبان   آورد  ااااااا دا   آرا  تر و غمگی 

موشد.گوب  از بازگو کردن تما یسر کم روزها و ه مم ها و ما  

 ها مبابل چشماتم اجرا کرد  بود خجالت   کشید. 

 

م ااااار  را بم چشاااامات م ش  را آه اااامم باال گرتت و ت ا  شر

دوخااات.در آن ل صاااات باااا تماااا  وجود آرزو می رد  کااام ای 

کزم و هش هش بزتم.تا    ا  میموان ااااااامم با  ااااااادای ب زد گرنم

ب کم اتدی از آتیساااااااااااااار کم در ق  م شاااااااااااااا  م   کشااااااااااااااید و تما  

وجود  را   سوزاتد  اسمم شود.اما ات وس و هزار ات وس 

ن را هم تداشازد.   کم چشم هایم     قدرت اشک رن ی 

 

 .  3335



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

ارت اط برقرار کردن با تو ا اال  ار آساوبن تبود.تو با تییل آزاد: 

رساااا  تمیمون ااات بدون بزاتم رتت و آمد خا  تداشااا   و ب

ن تبط یااااام را  بود کااااام بااااااق   ش راهااااات قرار بگت  .برای همی 

 میموتد.ازدواز تییل و برسا . 

 

ن بااار ظرا ذهزم را از اتکااار    ااااااااااااااااادای آرام  برای چزاادمی 

رن  ق ااااااااااااااامت جم م ا  تاخودآ ا  خایل کرد.با شاااااااااااااااایدن آخ

د .ای   چزر  در هم کشید  و پ   هایم را روی ی دیگر ترر

تت ت خ تر و ت س گت  دا ساااااااامان ل ز   هرچبدر کم ج وتر مت 

 تر موشد. 

 

آزاد:ازدواز تییل و برساااااااا  میمون ااااااات ما رو د  مر  م ج وتر 

ن بم خاتواد  ی بزاور دیر یا زود با  بتک .برسااااا  با قد  گذاشاااای 

ی بود کم بز  تیاز  ن تو رو بم رو موشد و ای  دقیبا همون چت 

 داشایم. 
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د  شد  باشد ل  زنرنا  را بم دتدان ات ار کم مموجم  ا  ب

ن اتداخت .برای دقیبم ای سااااا وت کرد گرتت و ش  را پایی 

با  ااداب  کم آشااکارا آرا  ٬و سااپس با کشاایدن آ  ساا زم سااوزی

 تر شد  بود گ ت: 

 

می زم ماجراهای ب د  رو خودت میموبن  دس آزاد:ت ر 

.برساااااااااااا  و تییل باهمدیگم ازدواز کردن تو توی مراسااااااااااام ٬بزبن

مزا م ت   ن هات از همون ٬دشاااون با برساااا  آشااازا شااادیخب

وع شدن دیدار های ب دیمون با تبشم های از شو  ٬ش  شر

.برساااااااا  بم بزاتم ی خ س هاب  کم 
ن ن شاااااااد  شاااااااکل گرتی  ت یی 

ترس از ٬میگرتت بزت تزدیک تر شاااااااااااااااد آرزو م  یاتم ازتون

 برسا  توی دلت شکل گرتت و... 

 

ا  را روی چشم هایم  ت ا  غمزد ٬ثاتیم ای کوتا  م   کرد

ثابت تگم داشااات و با ل  زدی بک جان و ت خ جم م ا  را بم 

 پایان رساتد. 
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آزاد:و در تزایت با م  آشااااااااازا شااااااااادی.توی کاراااااااااب  کم تبط 

.و با توازتد  ای کم تبط برای  ضااااااااااااااور تو برگذار شااااااااااااااد  بود 

 برای دیدار با تو بم ایران اومد  بود... 

 

 ۵۲۵#پارت_ 

 

 

ی بک هوا روی ل  هایم تب  توشاااااااااااا زد ت خ و تم اااااااااااا 
ن رآمت 

ن ٬. اااااات.تما  خاکرات خوبمان گذشاااااامم   تما  روزهای شاااااات 

مااان مباااباال چشااااااااااااااام هااایم هماااتزاد شابک ترو رن مزااد و تاابود 

 شدتد. 

 

اخمم بود ت اهم را بم سااااااامت با ب  ااااااان کم بم ا ونم چزگ اتد

دیگری از اتاا چرخاتد  و با همان ل  زد ت  م زنرل  تجوا 

 کرد : 
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 مش بود  کااام ت ر می رد  دیااادارمون خواسااااااااااااااااات _چبااادر ا

 شتوشت بود . 

 

ن تر شد.   خزد  ی روی ل  هایم ت خ تر و غم اتگت 

 

_ات ااار کور شاااااااااااااااااد  بود .چطور اوتباادر را اات بزاات اخمماااد 

؟م ن کم کرد ؟چطور اجاز  دا د  اوتبدر بزم تزدیک .یسااااااااااااااار

اجاز  تمیداد  هیچ یسااااااااااااااا بم زتدگیم تزدیک .شااااااااااااااام چطور 

 ا مش ها خودمو بزت باخمم؟اوتبدر را ت مثل 

 

خجالت زد  ل  گوند و ش  را میان دسااااااااااااااامان  گرتت.بک 

 آت م ت اه  کزم با تاس  شی تکان داد  و ادامم داد : 
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سااااااااااااااایاااااد .هیچوقااااات درم وردت _هیجر درمورد زتااااادگیااااات تتر

.هیچوقاااااااات تگ مم الاقاااااااال یاااااااام خ س از کزجکاااااااااوی ت رد 

وتم از جاب  کم تو  بزرگ شااااادی نشااااا٬از خوتم ت٬خاتوادت

بد .جوری کور شد  بود  کم بم اون چزارتا نشوتم ای کم از 

زتااااااادگیااااااات بزم داد  بودی اخممااااااااد کرد  و دیگااااااام ساااااااااااااااوایل 

سید .   تتر

 

ن بود.تما  وجود  جوری درد داش ت ق  م در  ا  آت  گرتی 

کم گوب  هر ثاتیم یک قد  بم مرگ تزدیک تر موشد .ت اهم 

دیگر از ل   شاتجا  بم ساااااااما  چرخید.آن ل  زد ت خ  اال 

 . هایم دور شد  بود 

 

_م  زتااادگیم رو برای تو رن مم روی دایر  اماااا هیچوقااات از 

ساااااااااااااااید  چون کورکوراتم بزت اخمماد کرد  بود   تو هیجر تتر

هیچوقاااات بزاااات شااااااااااااااااااک آزاد.اوتباااادر خاااااشاااااااااااااااباااات بود  کاااام 

ن بود      اگم خدا  ت رد .اوتبدر باورت داشاااااااااااااامم کم مطمی 
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بزتاام باااز  تو از  مراق ات  هم از اون باااال بیاااد و بزم آساااااااااااااااواا 

.اما تو چیکار کردی؟  می  ن

 

ن هم  ااااااااااااااادای مرا بم  ش  را باال تیاورد تا ت اهم کزد و همی 

ن وادار کرد.   اوز گرتی 

 

م جز تو کیسااااااااااااااا رو _چیکاااار کردی آزاد؟چااام بالب  ش م ن کااا

تداشااااااااامم آوردی؟چطور تون ااااااااا   با م  با اخمماد  ایزجوری 

؟  بازی ک ن

 

باال آمد تا روی  اااااورتم باشااااا زد.ل   ت ا  غمگیا  شاتجا 

ها   چزدی  مرت م بک هدا باز و . اااامم شاااادتد اما  ااااداب  

از  زجر  ا  خارز نشااااااااااد.گوب  تما  وا   ها از ذها  پا بم 

 ترار گذاشمم بودتد. 
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ا  از شدت ب و می رزند و ا ونم دیگر تاب  برای ترناد چاتم 

 .دسااااااااات لرزاتم را بم ق  اااااااااام ی ساااااااااا زم ا کشاااااااااایدن تداشاااااااااات

 چ  اتد  و با  داب  در هم ش  مم تالید : 

 

_خو ن م  با تو خوش ا  بود .خوش ا  بود  چون ت ر 

 ت  ت بار  شیدا شاااااااااااد  
گ
می رد  باالخر  یم ت ر توی ای  زتدی

  دوساااااامم دار .بوشاااااات  از همم دوساااااام کم م  رو ب اکر خود

ن باااااز  کزااااار   دار .آد  کاااام     اگاااام تمااااا  دتیااااا هم تر م کین

ر دلاااااااات اومااااااااد ایااا  باااالهااااااااا رو ش  بااایاااااااااری مااایاااماااوتاااااااام.چاااطاااو 

 آزاد؟چطور دلت اومد؟

 

د و با  اادای تاا یفن  ار پ   ها   را با درد روی ی دیگر ترا

 تجوا کرد: 

 

 آزاد:م ... 
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برسااااتد.با خ ااا اتوت از جا اجاز  تداد  جم م ا  را بم پایان 

 برخاسمم و ترناد کشید : 

 

و _تگو...تگو مجبور بودی.ا اااااااااااااااال ای   را رو تزن چون ت

مجبور بم اتجا  هیا  اری تبودی آزاد.باشااام...باشااام م  آد  

م  باخ  و بابن ت ج شدن آرنا ٬م  گزاهکار  بود ٬بدی بود 

ی ٬بود .از  ممز ر بودی  ش داشاااااااا    می واساااااااا   اتمبا  بگت 

اما  ش تداشااااااااااااا   اتمبا  ل زایت رو با خاشاااااااااااااش ٬ ش داشااااااااااااا   

ی.   کردتم از  بگت 

 

مم و با  داب  لرزان ادامم اتگشت اشار  ا  را بم سما  گرت

 داد : 

 

مثل ٬_میمون ااااااااااااااا   بیای و مثل یم غرن م زتدگیمو خراب ک ن 

ی و ش باااااااام تو اااااااااااااااامم ٬پاااااااادرت زتااااااااداتیم کا ن  جوتم رو باگات 

.ایزجوری ال اقل تموشااا  ااامم موشاااد .چون با خود  لم ت٬ک ن
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میگ مم آد  کم دار  ای  ٬میگ مم ای  وتاااااااااااااااع و  ا   بمم

 سااااااااایا   بالها رو ش  میار  یم غرن م
گ
سااااااااات کم هیجر از زتدی

 م  تمیدوتم.اما تو غرن م تبودی آزاد. 

 

خزااد  ی غمزد  ا  باااز هم باام لاا  هااایم بااازگشاااااااااااااااات و ب و 

  دایم را از ا ونم دزدید. 

 

 _غرن م تبودی... 

 

 ۵۲۶#پارت_ 

 

 

باام آرا  زنرلاا  تجوا کرد  و ت  شر از درد  را باام دیواری کاام 

د .ت ا  هایمان دیگر      برای یک ثاتیم  پشت ش  بود ستر

 از ی دیگر دزدید  تموشدتد. 
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_م  با دساامای خود  آخرن  تی م ی سااالم ق  م رو از ساا زم 

  در آورد  و تااااااباااااااادیااااااماااااااات کاااااارد .مااااا  زتاااااااادگاااااایاااااماااااو باااااااام تاااااو 

د .خاشبت ش د   ارصن بود  جوتم رو تدات کزم چون ستر

ن بیاد تو بم م   باور داشااااااااااااااامم     اگم آسااااااااااااااامون هم بم زمی 

 . بن ن  آسو  تمت 

 

ن  اتگشاااااااااااااااات هااایم را میااان موهااای تم دار  ترو برد  و بااا پااایی 

ن چشم هایم تالید :  ن ش  و . ی   گرتی 

 

_تو غرن اااااام تبودی آزاد.تو دردای مزو دیاااااادی زخم هااااااا  رو 

تم رو دیدی.م  زتدگیم رو مثل یم دیدی روح مرنو و داغو 

کماب باز ج وت گذاشاامم بود  بک ات اااا.چطور دلت اومد 

؟اون کماب رو ب وبن و باز     ایزجوری بزم تارو بزبن
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ن بود اما برخاسما  از روی ت ت و قد  برداشما   ش  پایی 

بم سااااممم را ا  اااااس کرد .مباب م ا  ااااماد و دساااات ها   را 

د.اماااااا شو  از آت ااااام بااااام کرتم دراز کرد تاااااا باااااازو  هاااااایم را بگت 

شاتگشااااااااااااااات ها   بمواتزد لم ااااااااااااااام کززد بم تزدی خود  را 

کرد .تورا ک  هردو   خب  کشااااااااااید  و غضاااااااااا  آلود ت اه 

دسااااااااا  را بم نشاااااااااتم ی ت اااااااا یم باال گرتت و قد  بم خب  

 گ ت: 
گ
مزدی  برداشت و با شر

 

  ش داری.م  اشا ا  
گ
ی کم بش ن آزاد:میدوتم. ش داری.هرچت 

 د
گ
ر  بااات مرت ااا  شاااااااااااااااااد  و  ف  برای دتااااع کردن از بزری

 خود  تدار .اما خزان ق م می ور ... 

 

  را بم پایان برساااااااااتد.دساااااااات باز هم اجاز  تداد  کم جم م ا

هایم را ت ت ساااااااااا زم ا  کوبید  و با هل دادن  بم ساااااااااامت 

 خب  غرند : 
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_اشاااا ا ؟چم اشاااا ایه آزاد؟تو اسااام  اری کم با م  کردی رو 

؟چجوری میذاری اشااااااا ا ؟آ ن خم شااااااما چجور آدماب  ه اااااامی 

؟ا اااال م  بم جززم ن شاااما ب اکر ای  اتمبا  ٬ایزبدر سااازگدلی 

 تییل 
گ
هزار بار جون  رو ٬رو هم سااایا  کردی کوتم مون زتدی

ن  م ااااااااااااااموم  کردی  غرق  کردی  مثل یم ٬بم خطر اتداخمی 

ا مش باااازی  دادی .بااام چااام جر ؟تبط چون خواهر تاااات ن 

ن    م  بود؟تبط چون می واسمی 
گ
م  رو تابود کزید باید زتدی

 تییل رو هم ت ا  می ردی ؟

 

ن  ااورتم بم ساام ت  التم دور خود  چرخید  و با تگم داشاای 

نک ش داد  و ادامم داد :   سب  خزد  ای کوتا  و هو ت 

 

_م ز ا مش اومد  بم تو گ مم برسااااااااااا  دار  تییل رو م اااااااااامو  

وق   می زم.بم تو گ مم برسااااااااااااااااا  دار  بم تییل خیاتت می زم. 

تییل داشااااااااااااااات غرا موشاااااااااااااااد م  تگرابن ها  رو تبط با تو در 

ن زنر ش تو م.ختک   میون گذاشاااااااااااامم.ختک تداشاااااااااااامم کم همم چت 
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ن تبشاااااااام ی تو م.آخم م  چطور ایزبدر  تداشاااااااامم کم همم چت 

 کور و ا مش بود ؟

 

آخرن  ق ااااااااامت جم م ا  را با ب زدترن   ااااااااادای مم   ترناد 

 سمت ج و گذاشت. کشید  و او برای آرا  کردتم قد  بم 

 

 آزاد:خزان لط ا آرو  با . 

 

لم را از دساااااااات داد  بود .دوبار  بم ساااااااامت خب  ه    کزت 

 کشید :   داد  و ترناد 

 

_بم م  تگو آرو  باشاااااام آزاد.بزم تگو آرو  با .میدوبن اگم 

تییل ب زماام برساااااااااااااااااا  واق ااا چاام جور آدمیاام چاام بالب  ش  

خشاااااااااااااااف  در میون میااااد؟میاادوبن اگااام ب زماام هرگز پاااای هیا 

تبود  چبااادر آساااااااااااااااوااا  میبیزااام؟میااادوبن ای  دخت  چبااادر بااام 
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برسااااااا  وا. اااااامم ساااااات؟ا ااااااال هیچ دوممون تا االن بم ایز م 

 سر بم ش تییل میاد ت ر کردی ؟

 

هماتطور کم ک  دسااااااااااااااات ها   را برای آرا  تگم داشاااااااااااااااازم 

 مبابل  ورتم تکان میداد گ ت: 

 

 آزاد:برسا  و تییل... 

 

م تا ادامم ی  رت  را .شاااااااااااااازو  دساااااااااااااات بک آت م مزمصر بمات

 در هوا تکان داد  و گ مم: 
گ
 هایم را با  التش

 

ت یااام دخت  م مااااد _تو  ااااری کردی کااام م  بااااور کزم خواهر 

ن دروغ ایز م هموشااااااااام  آس پاسااااااااام. اری کردی برساااااااااا  با گ ی 

خاشااااااااااااااش م  بود  گولم بزتم.    ج وی م  با برسااااااااااااااا  دخوا 

 کردی و کم   زدی... 
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ن تر آمد و بم زمزمم ای آرا  ت دیل  اااااااااااااااادایم تاخودآ  ا  پایی 

 . شد 

 

_تو  اری کردی کم م  باور کزم برساااااا  رو کشااااامم آزاد.روزها 

ایز اااام اوتو باااام قماااال رساااااااااااااااوتااااد  بزم خااااذاب وجاااادان بااااا باااااور 

دادی.م  رو تا مرز دیووتم شااااااااااااادن بردی.در ایل کم برساااااااااااااا  

ن شززاااااابن بااااام ری  م   تماااااا  ای  مااااادت زتاااااد  بود و داشااااااااااااااامی 

 . می زدیدی 

 

بک آت م ت ا  خت   ا  را از  ااورت  بگت   چشااماتم را تزگ تر 

ن قاااد  بااام سااااااااااااااامااات ج و باااا ل  ن مردد  کرد  و باااا برداشااااااااااااااای 

 ید : شرس

 

 _برسا  چطوری زتد  موتد؟
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 ۵۲۷#پارت_ 

 

 

رتگ ت اه  بم ی  ار  خوض شااااااااااااد و  الت چزر  ا  ت یت  

میانشان یش . یس میان ترس و تگرابن کم قادر تبود  از کرد 

را اتم اب کزم.ل  زنرنا  را مضاااااطرباتم گوند و برای دقیبم 

ای سا وت کرد شو  از آت م دساا  را بم سامت  ازدیل کم 

د و با ل   مالییم بگوند:  یم آت  طرا تر قرار داشت بگت 

 

؟بم همم ی سوا  هات جواب مید   آزاد:موشم لط ا .شی ن

 ویل لط ا او  یکم آرو  با . 

 

اه  کرد  و شوزخزاااد شر از تم ااااااااااااااا ری بر لااا  تاااابااااوراتااام ت ااا

 آورد . 
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 کاام ایزباادر تگران 
گ
_خاادا میاادوتاام دیگاام چیااا می وای بزم بش

 پس اتمادتیم. 

 

ن دساااااااات دیگر  روی  خجالت زد  آیه کشااااااااید و با گذاشاااااااای 

 بازونم یک بار دیگر خواسمم ا  را ت رار کرد. 

 

ن خزان.   آزاد:لط ا .شی 

 

بازونم پس زد  و همرا  با با خ ااااااااااا اتوت دساااااااااااا  را از روی 

ن قد  ب زدی روی  اااازدیل کم بم آن اشااااار  کرد  بود  برداشاااای 

ب کم ٬نشاااااااااااا اااااااااااامم.تم برای آت م  را او را گو  داد  باشاااااااااااام

 تیاز داشمم جواب تما  سوا  هایم را بگت  .  چون

 

ن روی  ااااازدیل یک تای ابروهایم را باال اتداخمم و ٬با نشااااا ااااای 

کم مزصور ت اهم را شرساااااااااااشاااااااااااگراتم بم او چشااااااااااام دوخمم.ات ار  

مموجم شاااااااد  باشاااااااد آه ااااااامم قد  ج وتر گذاشااااااات و مبابل 
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ن زاتو زد.هردو دساااااااااااااااا  را روی زاتوهااااایم  پاااااهااااایم روی زمی 

ن ت ا  تارا ا  بم چشماتم گ ت: گذاشت و با دوخ  ی 

 

آزاد:برساااااااا  زتد  موتد چون چاقوب  کم تو بز  زدی ا اااااااال 

 بم بدن  برخورد ت رد. 

 

دیگر     تموان ااااااااااامم ت س  یخ . ااااااااااامم.جوری یخ . ااااااااااامم کم

ب شااااااااااااااام.ساااااااااااااااب  اتااااا هزوز بااااالی شماااان بود اماااا م  آوار 

شااااااادن  بر ش  را با تما  وجود ا  ااااااااس کرد  بود .مات و 

 اه  کرد  و پ   زد . مبزوت ت 

 

 ...  _چ...سر

 

 اادای تجوای آرامم     بم گو  های خود  هم ترسااید.و 

ش   او گوب  از ت ا  کردن بم چشاام هایم وهم داشاامم باشااد 
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را زنر اتداخت و پس از ل صم ای ساااااااااااااا وت با  اااااااااااااادای آرا  

 تری ادامم داد: 

 

ن  از او  تااا آخر  یاام تبشااااااااااااااااام ٬تمااا  اون ماااجرا٬آزاد:هماام چت 

ن شد ... بود.یم ت  بشم ی از شو  ت یی 

 

تویدن ق  م را در سااااااااااااا زم ا  ااااااااااااااس تمی رد . الم جوری بد 

ن مرگ را پشااااااااااااااااات ش آزاد  بود کااام قاااامااات ب زاااد و وهم براتگت 

دید .هماتجا ا  ماد  بود و با آن  ورت شد و ترسزاک  می

ن جاتم را   کشید.   خت   خت   ت اهم می رد و اتمصار گرتی 

 

 کاام بک اخمیااار 
باام جااان زباااتم اتماااد  بود برنااد  برنااد  بااا لکز  

 شرسید : 
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_ ...مزصورت چیااام؟مزصورت چیااام آزاد؟از سر داری  را 

ن تبشااااااااااااام بود ؟ا ؟ی  ن سر کم همم چت 
بن ن  اااااااااااااال...ا اااااااااااااال مت 

 چطور مم زم... 

 

  دایم بم ی  ار  لرزند و اوز گرتت. 

 

 
گ
_آزاد م  با دساااااااااامای خود  بم برسااااااااااا  چاقو زد .خود  رتش

رو تماشااااااااا کرد .خون  روی ج ت  شاااااااادن ل اساااااااا  از خون

خوتم و از  خون  ن دساااااااااااااما  رن مم بود.اتماد  بود ک  آشاااااااااااااتر

تت.تو هم دید  .تو هم اوتجا...   مت 

 

مم  ش بم برسااا  تبود خزان.تبط یم کو اام ی آزاد:اون خون 

 خون بود کم زنر ل اس  شززان شد  بود. 

 

 ۵۲۸#پارت_ 
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 زد .ُمرد .  .یخجم م ا   دایم را از ا ونم دزدید.ال  شد 

 

چم داشاااااااات میگ ت؟کو اااااااام ی خون؟ای  مرد دیواتم شااااااااد  

؟چطور  بود؟خب   را از دست داد  بود؟چم کو م ی خوبن

ی مم   بود؟مگر مم   مم   بود؟مگر ا اااااااااااااااال چ ن ن چت  زی 

 بود ای  چرتدیات  بیبت داشمم باشزد؟

 

 آزاد... 
گ
 _تو سر داری میش

 

دساااات  با تاااا ی  ترن   اااادای مم   زنرل  تجوا کرد  و او 

هااااااااای شد  را ماااااااا ااااااااکاااااااام تاااااااار از قاااااااا اااااااال روی زاتااااااااوهااااااااایاااااااام 

د.م مم اتم بم چشم هایم خت   شد و گ ت:   ترر
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  واسمم کم... آزاد:قرار تبود ای  ات اا بی مم.م  تمی

 

بک آت م مزمصر شااااااااایدن ادامم ی جم م ا  بماتم با  اااااااادای 

 ب زدی ترناد کشید : 

 

؟ی  ن سر کم یم کو ااااااااااااام ی خون ز 
گ
نر _آزاد تو سر داری میش

 ل اس برسا  شززان شد  بود؟ را بزن. 

 

دسااااااااااااااات ها   را از روی زاتوهایم برداشااااااااااااااات و با ترو بردن 

جا برخاسااااات  التم از ٬اتگشااااات ها   میان خرم  موها  

وع بم قد  زدن کرد.   و شر

 

 الم بد بود و ساااا وت او بوشااات  و بوشااات  بم بد ایل ا  دام  

د.با بک قراری از جا برخاساااااااامم و بم دت ا  قد
ن   ها   قد  مت 

 برداشمم. 
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بن یا تم؟تذار ای  خوتم رو روی ش ج ممون  ن _آزاد  را مت 

 خراب کزم. 

 

چرخید.برای ل صاب  ت ا  آش مم ا  ماد و بم آرا  بم سممم 

ا  را بم چشااااماتم دوخت شو  از آت م ت س خمیف  ب شااااد 

 و بگوند: 

 

آزاد:برسااااا  اون شاااا  از ق ل میدون اااات کم تو ا مماال قرار  

ن هم ق ااال از ایز ااام اون باااا چاااا .برای همی  قو بز   م ااام ک ن

شاااااااااااااااا  بیاااد شاغاات خود  رو برای اون ات اااا آماااد  کرد  

 بود. 

 

 شم هایم را تزگ تر کرد  و زمزمم وار شرسید : تاباوراتم چ
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 _خود  رو از ق ل آماد  کرد  بود؟

 

ن  پاساااااااااااخ ساااااااااااوالم باز هم سااااااااااا وت آزاردهزد  ا  بود.و همی 

مم ا  ت دیل بم ترنادی ب زد شااااود ساااا وت هم برای آت م زمز 

  اقن بود. 

 

ی بگو.ی  ن سر کم برسا  از ق ل خود  رو برای  ن _آزاد یچت 

ی مم زام؟مگام اون ات اااا آمااد    ن ن چت  کرد  بود؟مگم همچی 

مم زااام یااام ت ر از ق ااال خود  رو برای چااااقو خوردن آمااااد  

کزم؟م      خودمم تمیدون ااااااامم کم قرار  بم برسااااااااا  چاقو 

 ا  از کجا میدون ت کم... بزتم پس برس

 

د و شو  از آت م تر ااااااااااااات  اااااااااااار پ   ها   را روی ی دیگر ترا

 . م شرند کزم جم م ا  را بم پایان برساتم میا   رت

 

 .  آزاد:م  بز  گ مم بود  کم ق د داری ایزکار رو ب  ن
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 ۵۲۹#پارت_ 

 

ن باار زبااتم بزاد آماد و  اااااااااااااااادایم در  زجر  خ م  برای هزارمی 

 د  و با  داب  تجواگوتم ل  زد : شد.شدراماتم ت اه  کر 

 

 _تو بز  گ مم بودی؟

 

ت اه  را زنر اتداخت و بک آت م  ال  بم زبان بیاورد آه مم 

 ی تکان داد. ش 

 

در ااایل کاام ت ااا  تاااباااور  را باام  اااااااااااااااورت  دوخماام بود  قااد  

 ج وتر گذاشمم و گیج و مبزوت شرسید : 
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ی مم زم؟تو ا ن ن چت  ز کجا _چطور مم زم؟...آزاد چطور چزی 

میدون اااا   کم م  قرار  بم برسااااا  چاقو بزتم؟در ایل کم م  

ن غ   کزم چطور      خودمم ختک تداشاااااااااااامم کم قرار  چزی 

 زم کم تو... مم 

 

باز هم بک آت م مزمصر شاااااااایدن ادامم ی جم م ا  بماتد میان 

  رتم شرند. 

 

ب د از ٬آزاد:ب د از  رتای اون روزت با برسا  توی خوتم  

غ بزت گ ت کم مدت ها خاشااااااااابت بود  و ب د ایز م بم درو 

م  بارها شااااااااااهد خشااااااااایم کم تال  ٬از برگشاااااااااازمون بم خوتم

شززان  ک ن بود .برای تو  امال تاخودآ ا  داش   توی ق  ت 

بود تو ا اااااال مموجز  تبودی اما م  میمون ااااامم اون خشااااام 

رو بم وتاااااااااوح توی چشااااااااام هات ببیزم.بارها وق    واسااااااااات 

خوتاام رو توی تبود تماااشاااااااااااااااااا کرد  کاام چط ن ور چاااقوی آشاااااااااااااااتر

 ... ی و با خ  اتوت بم یم تبطم خت   مویسر  مشات میگت 
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نرنا  را باام دتاادان گرتاات و برای در برابر ت ااا  مبزوتم لاا  ز 

م ااااااااااااار  ثاتیم ای کوتا  ساااااااااااا وت کرد شو  از آت م با ل  ن شر

 ادامم دهد: 

 

آزاد:چزدباری خود  خمدا چاقو رو کزار دساااااات قرار داد  تا 

ن بود.ترق  ببیزم چیکااا ار می  ن و هرباااار خ س ال م ااات همی 

تداشااااااااااااااات کم مشااااااااااااااا و   ار بودی یا در ا  جا بم جا کردن 

تاخودآ ا  چاقو رو توی مشات تشار میدادی و هربار ٬چاقو

 با خ  اتوت بم یم تبطم خت   موشدی. 

 

ت اه  شاتجا  باال آمد و روی چشااام هایم نشااا ااات.ش  

ای کم بر زبان آورد  اتدی روی شاااتم خم شااد و آخرن  جم م

 هماتزد تت  خال  سمت ق  م ش یک شد. 
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آساااااو  آزاد:تو بدون ایز م مموجز  باشر از ق ل تبشااااام ی 

 زدن بم برسا  رو توی تاخودآ اهت کشید  بودی. 

 

تاخودآ ا  بم خزد  اتماد .از همان خزد  های ت خ و خ اااا ک 

کم ای  یش دو روز بدجوری با ی دیگر رتیش شااااااااااااااااد  بود .و 

تر ٬تطور کاام   گ مزاادهمااا ن خزااد  ی ت خ م  از گرناام غم اتگت 

 بود. 

 

نشااااااااتم ی شزنشاااااااگراتم ت اه  کرد  و در ایل کم ش  را بم 

 تاس  تکان میداد  ل  زد : 

 

ایط مزخرقن بود   _و تو باا ایز م میادون ااااااااااااااا   م  تو چام شر

 باز  از ای  موتوع سو اسم اد  کردی آر ؟

 

میان ابروها   نشااااتد.بک سااااوالم در ثاتیم ای گر  ای شررتگ 

 آت م مزمصر شایدن دتایع بماتم ادامم داد : 
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ون زدی برسااااا  رو ترساااامادی ٬_بم بزوتم ی خرند از خوتم بت 

اجاز  دادی م  رو از شااااااااااااااادت ٬اجاز  دادی اذیمم کزم٬شاغم

خ اااااااااااااا اتوت دیووتم کزم تا آخر  با چاقو بز   م م کزم و 

 توی ذهزم ت دیل بم یم قاتل .شم مگم تم؟

 

خزد  دوبار  بم ل  هایم بازگشت و ب و در همان  ا  را  

 ا ونم را . ت. 

 

ن بار توی  زتدگیم باور کزم کم _باخ  شااااااااادی م  برای دومی 

دلیل مرگ یم آد  شد . اری کردی کم باور کزم برسا  مرد  

در ایل کم تما  مدت زنر ل اسااااااااا  یم کو ااااااااام ی خون ل ز   

بودی  و م  رو  کاااام     تمیاااادوتم چاااام کوتمیاااام شززااااان کرد 

 مثل یم ا مش بازی دادی . 
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تورا قد  بم سممم برداشت و با دراز کردن دست ها   بم 

 : کرتم گ ت

 

.م  ا ال...   آزاد:خزان داری اشا ا  می  ن

 

بک درتااگ خود  را خباا  کشااااااااااااااایاد  و برای آت اام ماااتع ج وتر 

آمدن  شاااو  ک  دسااامم را بم ساااما  گرتمم. ااادای لرزاتم 

 هایم را پشت ش گذاشت. باری دیگر مرز ل  

 

_وق   یاد تما   اون شااااااا ت می مم  الم بزم می ور .وق   

گرت   و بزم گ    کم مرد  و ج وی چشااااامم ت و برساااااا  رو  

مزم مثل یم ا مش  رتت رو باور کرد  چون بوشت  از خود  

بام تو اخمماد داشااااااااااااااامم.وق   بزم گ     مکم می  ن تاا تجات 

د  اتداخ    اااااااازدوا خب  شیدا کزم و برسااااااااا  رو شموپیا شاااااااا

 و م ز سااااااااااااااااد  لوح مدا  
ی دتا  ک ن ماشااااااااااااااا زت کم مثال بتک
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 خود  رو ل زت می رد  کم چرا 
گ
 تو رو هم همرا  زتدی

گ
زتدی

 خود  ت ا  کرد ... 

 

زاتوهااااایم بوشااااااااااااااات  از آن برای شپاااااا تگااااام داشاااااااااااااااازم کاااااقاااات 

تیاوردتد.ت  بک رمبم را بم دیوار پشااااااااااات ش  چ ااااااااااا اتد  و با 

 ت هایم میان خرم  موهایم زنرل  تالید : ترو بردن اتگش

 

_چبدر ا مش بود  کم ت ر می رد  تو آد  خوبم ی ق ااااااااااااااام 

ا مش بود  کم   ااااااااااااااااب تو رو از تما  دتیا جدا ای...چبدر 

 کرد  بود . 

 

د و با ق ل  ن و تارا ت پ   ها   را روی ی دیگر ترر غمگی 

 اورت  را بک هدا سامت ٬کردن اتگشامان  پشاات گردن 

 . سب  گرتت

در ایل کم ت اهم را بم سااااااااااااااامت دیگری از اتاا دوخمم بود  

 مزمم کرد : ل  زد غمزد  ای بر ل  آورد  و با  دای آرا  ز 
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_م  ق ااااااااااااااااام ی زتاادگیم رو برات ت رن  کرد  بود .از ترس 

ها  برات  را زد  بود .تو میدون اااااااااااااا   کم م  چم خاکر  

ایزا .اما باز  با وجود همم ی ی بدی از دزدید  شااااااااااااااادتم دار 

یم مشااااات آد  اجت  کردی کم ساااااد راهم .شااااا  و جوری رتمار 

ن کم ات ار می وان م  رو بدزدن.   کین

 

تورا باااز شااااااااااااااااادتااد و چزر  ا  دوبااار  در هم چشااااااااااااااام هااا   

ن ت ا   کشید  شد.دهان باز کرد تا  رقن بزتد اما م  با دوخی 

 ق ل س وت بر ل  ها   آون مم. ٬شزنشگر  بم  ورت 

 

خییل برات لااذت ب   بود مگاام _دیاادن لاام شااااااااااااااااادتم  ممااا 

تم؟بزر ا  داشااااااا   مثل یم مرد واقیع تبشااااااام ی اتمبامت رو 

ی  امل می ردی.ا ال برا ت اهمی   تداشت سر بم ش دخت 

 کم با تما  وجود  تو رو باور کرد  میاد. 
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 ۵۳۰#پارت_ 

 

 

دساااااااات هایم مبابل ت ا  آشااااااااوب  باال رتمزد و چزدی  بار بم 

 کم را  ت س کشااایدتم را ساااد ی دیگر کوبید  شااادتد.با ب  ااان 

کرد  بود بم ت جن خزدید  و هماتطور کم دساااااااات هایم را در 

 ید  کزایم زد : هوا بم ی دیگر می وب

 

برای تبشم ی بک ٬_اجاز  بد  برای ای  همم هو  و ذ اوتت

برای ایز م ما  ها مثل ا مش ها م  رو ٬تب اااااااا کم کشاااااااایدی

برای ٬ بازی دادی و م      یک ل صم هم بزت شک ت رد

 ای  همم دروغ و رنا بم اتم ارت دست بزتم. 

 

کوب  دسااااات هایم آرا  آرا  مموق  شااااادتد و سااااا وب  شر از 

درد برای ل صم ای بر تضاااااااااااا  کم ترما شاااااااااااد.آه ااااااااااامم قد  
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ج وتر گذاشمم و با چ  اتدن دست هایم بم ق  م ی س زم 

 ا  با  داب  لرزان تجوا کرد : 

 

بااازی کاام ساااااااااااااااااا  هااا  _آترن  بزاات مرِد خوب.آترن  بزاات.از 

برای را  اتداخما   ااااااااااااتک کردی و تبشاااااااااااام کشاااااااااااایدی شب زد 

ون اومدی.تون ااااااااااااااا   م  رو  .تون ااااااااااااااا   از پا در  بت  .شااااااااااااااا  ن

ی. اال دیگم شت  بیاری.تون ااااااااااااااا   آخر  اتمبامت رو بگت 

 رو باال بگت  و بم خودت اتم ار ک . 

 

بم وتاااوح دید  کم قطرات شااا اا اشاااک در هردو چشااام  

رای ایز م اشاااااااااااااک ها   را از م  شززان ت ا  دایر  زدتد و او ب

 دارد بم س    ل  گوند و ش  را زنر اتداخت. 

 

و  و پشااااااااااایمابن کم در چزر  ا  خاتم کرد  بود اهمی   بم اتد

تااااداد .باااااز هم قااااد  ج وتر گااااذاشااااااااااااااامم و ایا ااااار دیگر  ااااامال 

مباب   ا  اااماد.اتگشااات اشاااار  ا  را ج و برد  و با کوبیدن  
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ی بم ق  ااااااااام ی سااااااااا زم  ن ا  همرا  با توشااااااااا زد تم ااااااااا ر آمت 

 زمزمم کرد : 

 

 _ تک ک ...م  بزت گ مم مرد خوب؟

 

باال گرتت و با چشاااااااااام های شت و اشااااااااااک  آه اااااااااامم ش  را 

آلود  ت اهم کرد.بک آت م ت ا  خت   ا  را از چشمان  بگت   

چشاااااام هایم را تزگ تر کرد  و هماتطور کم اتگشاااااامم را بر در 

ل  ن شاش کیزم و خشم ادامم  بر بم س زم ا  می وبید  با 

 داد : 

 

_اشاااااااااااااااا ا  کرد .چون تو مرد تو ااااااااااااااا   آزاد.تو تبط یم تامرد 

د .    تتک
گ
ی کم بوب  از مردوتش  بت 

 

  بم ی اشاااک در چشااامان  شررتگ تر شاااد.برای آت م ماتع 

ن اشاااااااااااااااک ها   شاااااااااااااااود پ   ها   را م کم روی  ترو رن ی 
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د و ل  زنرنا  را سااا ت تر از ق ل میا اار ن ردی  ی دیگر ترا

 . دتدان ها   گرتت

 

با تاس  ت اه  کرد  و ت  زدی زد .دسمم را از روی س زم 

  و همزمابن کم قد  هایم را بم سااااامت خب  ا  پس کشاااااید

 برمیگرداتد  با  رت گ مم: 

 

_دلم می واد دسما  رو باال بیار  و با تما  وجود بزت سییل 

 کم تبط یم ش سااااوزن از آتویسااار  ٬بزتم تا شاااااید یم ش سااااوزن

توی ق  مم  م .شاااااااااااااام.اما دیگم     دلم تمی واد بم بزاتم ی 

 سییل زدن هم  ورتت رو لمس کزم. 

 

برای ثاتیم ای کوتا  م   کرد  و ساپس آ  خمیف  کشید  و 

 با  داب  در هم ش  مم جم م ا  را بم پایان رساتد . 
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_ای   ارنم کم تو با زبن کم با تما  وجود خاشاااااابت بود کردی 

الییااااام کااااام تو ش زبن کااااام تو رو باااااا تماااااا  ق      آزاد.ای  ب

 شرساید آوردی. 

 

ت ا  خت   ا  بم  اااورتم  چشااام ها   بم ی  ار  باز شااادتد و 

د کم تمیموان مم  ن دوخمم شد.ا  اش درون ت اه  موز مت 

 اتطراب... ٬و شت٬تگرابن ٬تا  برا   اتم اب کزم.ترس

 

دهان با همان ت ا  آش مم و آشوب  قد  ج وتر گذاشت و 

 بزتد اما شو  از آت م  ااااااااااداب  از  زجر  ا  
باز کرد تا  رقن

مت در نشاااااتم گرتمم و با خارز شااااود اتگشاااات اشااااار  ا  را ساااا

 ت کم گ مم: 

 

ون آزاد.   _برو بت 
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قد  ها   هماتجا مموق  شااااااادتد.ا  اااااااماد و با چشااااااام های 

غمزد  ا  ت ااااااهم کرد و بک آت ااااام  ال  بر زباااااان بیااااااورد باااااا 

 رد کم از خود  دور  ت زم. ت اه  المماسم ک

 

بم ت اه  اهمی   تداد .دساامم را یک بار دیگر بم سااامت در 

 نشاتم گرتمم و با  داب  ب زدتر غرند : اتاا 

 

ون.   _گ مم برو بت 

 : �🌺�سازی کم  دا   توب  

 ۵۳۱#پارت_ 

 

 

برای چزد ثاتیم ی بوشااااااااااااااات  هماتجا ا  اااااااااااااااماد و ب د ات ار کم 

ون زدن از ات اا چار  ی دیگری تدارد تزمید  باشاااااااااااااااد جز بت 
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ش  را زنر اتداخت و با قد  هاب  آرا  و شااااااااااااتم هاب  اتماد  

 سمت در خب گرد کرد. بم 

 

تورا بم دت ال  قد  برداشااااااااااااااامم و تا زمابن کم پاها   بم در 

برسااااااااااازد و اتگشااااااااااات ها  دور دسااااااااااامگت   قالب شاااااااااااوتد قد  

ها   را دت ا  کرد .شو  از آت م از اتاا خارز شاااااااااااااود ی  ار 

 ر ش چرخاتد و ت اهم کرد. دیگ

 

بم ت اه  اهمی   تداد .از کزار  خبور کرد  و با ج و بردن 

دساامم خود  در را برا   باز کرد  و سااپس کزاری ا  ااماد  و 

مزمصر مااااتاااد  تاااا از اتااااا خاااارز شاااااااااااااااود.برای آخرن  باااار آیه 

کشاااااااید و ساااااااپس ت اه  را از  اااااااورتم گرتت و با همان قد  

ون  زد.  های آرام  از اتاا بت 

 

بک م طیل در را پشاااااااااات ش  . اااااااااامم و سااااااااااپس پ   هایم را 

د  و با ت یم زد ار هماتجا ش خورد  ٬ن بم درروی ی دیگر ترا
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ن زاتو زد .پاهایم را ساااامت شااااکمم جمع کرد  و با  و روی زمی 

ش  را روی زاتوهایم ٬ترو بردن اتگشاااااااااااات هایم میان موهایم

بر گذاشااااااااامم و تال  کرد  تا با کشااااااااایدن ت س های خمیش و 

 در بر اتدی خود  را آرا  تر کزم. 

 

م دلم  الم ا ااااااال خوب تبود.آتبدر آشااااااوب و داغان بود  ک

می واسااااااات هماتجا و در همان ل صم بمت   تا دیگر م  و  

بااام خاااذاب کشااااااااااااااایااادن ت ااااشااااااااااااااام.تمااا  بااااورهااایم تاااابود شاااااااااااااااااد  

بودتاد. اات آرزوهایم روی ش  خراب شااااااااااااااااد  بود.مردی کام 

ود .خوشاااااااااا     کم ت ر خاشااااااااااب  بود  را از دساااااااااات داد  ب

ن و تو خاااایل از  می رد  شاتجاااا  مرا شیااادا کرد  شوچ و دروغی 

 ا  تابود شد  بود... آب در آ
گ
 مد  بود.زتدی

 

 ضاااااااااااااور  را هزوز هم پشااااااااااااات در ا  ااااااااااااااس می رد .ترتمم 

.هماااااااتجااااااا ا  اااااااااااااااماااااااد  بود. اااااااااااااااااااادای ت س هااااااا   را   بود 

تت؟دیگر چم از جاتم   خواساااااات؟دیگر  شاااااازاخمم.چرا تمت 

 قن ماتد  بود کم ب واهد با گ ما  تابود  کزد؟چم  ر
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امال باااااام در ت یاااااام ش  را از روی زاتوهااااااایم ب زااااااد کرد  و  اااااا

زد .ب و بک ر مااااتااام آواز خ ااام کردتم را ش داد  بود.برای 

ن  ن بااااار در دلم آرزو کرد  کاااام  ااااا  الاقاااال تبط همی  هزارمی 

 امروز را میموان مم گرنم کزم و با  دای ب زد اشک برنز . 

 

بوشاات  از هموشاام بم گرنم کردن ا میاز داشاامم.    بوشاات  از 

ا ا ولم ا  قرار داد  بود .    زمابن کم آرنا را اشاااااااااااااا اها هد

بوشااات  از زمابن کم با خیا  زتد  تبودن  آن خاتم ی ل ز   را 

تر  کرد  بود.ای  ا   اال کم آرنا برگشااااامم بود اشاااااک های 

 م  هم برمیگشازد.ای  ا ... 

 

بم اغما رتمم بود کم دیگر توابن برای ت ر کردن  ذهزم جوری

چم ت ااااااااااااااامییم باید تداشااااااااااااااامم.ب د از ای  باید چکار می رد ؟

ن شاب و دروغ از آب در آماااد   میگرتمم؟ ااااال کااام همااام چت 

ی جز یک ٬بود ن  اال کم تزمید  بود  خشاااااااااااااااش بزرگ آزاد چت 
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ن شاااااااااااااد  تبود باید چکار می رد ؟چم  تبشاااااااااااام ی از شو  ت یی 

میگرتمم؟چطور باید از ای  مز کم جان ساااالم ت اااامییم باید 

د ؟  بم در میتک

 

در تضااااای اتاا وادار  کرد تا شیچیدن  اااادای زتگ گوشر ا  

اتکااااار  را باااام دورترن  تبطاااام ی ذهزم هاااال باااادهم و بااااا اکرا  

دن  چشم هایم را باز کزم. التم ت س خمیف  کشید  و با ترر

ن  رمبم  از جا ب زد شاااد  و قد  های بک ٬دسااات هایم روی زمی 

ن کزار ت ت سوا داد .   را سمت مت 

 

تا  تییل  با دیدن٬ت اهم کم روی    م ی گوشر ثابت ماتد

ن بار آ  از تزاد   د برای دومی  ن کم روی  ااااااااا  م چشااااااااامک مت 

.ا ااااااااال ب زد شااااااااد.دلم تمی واساااااااات جواب تماساااااااا  را بدهم

 هم  ااااااا  ت شااااااادن با او را تداشااااااامم.اما از یک کرا 
گ
آمادی

ن و زمان هم میدان ااامم کم اگر تموا تد شیدایم کزد ا مماال زمی 

 را باااااااام یااا اااااااادیاااگااار مااایاااااااادوزد و در آخااار ش از ایااازاااجااااااااا در  
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آورد.بزابرای  باید سااا    چزد دقیبم ت   ن  ااا  ت کردن با 

 او را بم جان می رند  و تماس  را جواب میداد . 

 

ن برداشاااااااااامم و با لمس  دساااااااااات ج و برد  و گوشر را از روی مت 

ن رتگ پاسااااااااااااخ را تزدیک گوشاااااااااااام تگم  گوشر ٬کردن خط سااااااااااااتک

داشاااااامم. اااااادای ب زد و شزتد  ی تییل در ثاتیم ای گوشاااااام را 

 شر کرد. 

 

تییل:بااااااام بااااااام خروس خااااااااتم.بااااااااالخر  اتم اااااااار دادی  تمااااااااس 

خواهرتوتو جواب بدی .ت ر کرد  دیگم شااااااااااااااوهر کردی مارو 

 ال ترامو  کردی.داشااااااااااااااامم تاامید موشاااااااااااااااد .کجاب  تو آخم 

؟  دخت 

 

 ۵۳۲#پارت_ 
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بم  اااورتم کشاااید  و آه اامم ل م ی ت ت  بک  و ااا م دسااا   

 نش مم شو  از آت م با  داب  ت ی  تجوا کزم: 

 

   شید.گوشر د  دسمم تبود.تدید  زتگ زدی. _ب

 

باااا  ااااااااااااااااااداب  ب زاااد بااام بزااااتااام ی دروغیزم خزااادیاااد و باااا ل  ن 

ن گ ت:   شیطزت آمت 

 

_ت ا  ک  توروخدا.م  و  تو ت چبدر دار  خوتم ی شوهر 

گوشر رو کزار گذاشاااااااااامم مارو هم   بز  خو  میگذر  کم  ال 

 ترامو  کرد . 

 

ی بر ل  آ ن ورد  و بک هوا تاخودآ ا  توشاااااااااااا زد تم اااااااااااا ر آمت 

 ل  زد : 

  

 .  3379



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

 _آر  چم جور . 

 

ات ار کم  دای زمزمم ا  را نشاید  باشد ت س خمیف  کشید 

ن گ ت:   و با ل  ن االیم آمت 

 

.از  اااااااااااااابح  ااااااااااااااد بار بزم گ ت  _بابا خییل تگراتت بود آبجک

سم ببیزم  الت خوبم یا تم؟زتگ بزتم   بزت بتر

 

تکان داد .در گوشم ی ل م را آه مم بم دتدان گرتمم و شی 

آن ل صات بوشااات  از هموشااام از پدر  کیزم بم د  داشااامم.کم 

د  سااااااااااا  شو  از میان م  و وجدان  اری  ن شاااااااااااید اگر او ساااااااااات 

م  امروز بااام ای  ٬ل ز   ا  را ن بااام اتم ااااب م  موشااااااااااااااااااد

 ا  ت
گ
د  سااااا  شو  تبطم از زتدی ن سااااید .کم شاااااید اگر ساااات  مت 

ن ترا داشاااااااااات.  کم شاااااااااااید م  اتم اب او بود  امروز همم چت 

 شتوشت ت  ت بار  جور دیگری رقم می ورد... 
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 آش مم و خ  ک غرند : 

 

_بگو تگران م  ت اشااااااااام.اوتااااااااااع خوب باشااااااااام یا بد خود  از 

 پس زتدگیم برمیا . 

 

ل صم ای آشاااااااااااااکارا از ل   تزد و شرخاشاااااااااااااگر  جا خورد.برای 

کوتا  سااااااااااا وت کرد و ب د با  اااااااااااداب  آرا  و ل  ن مص وماتم 

 گ ت: 

 

...چرا خ  ابن مویسر آخم قربوتت بر ؟تییل:باشم   آبجک

 

د  و با خب  تر بردن بدتم اااار بم ٬ل  هایم را روی ی دیگر ترا

هدبورد ت ت ت یم زد  و زاتوهایم را ساااااااااااااامت شااااااااااااااکمم جمع 

تواات و کرد . ش بااا او بود.چاام مرام شااااااااااااااااد  بود کاام خ ااااااااااااااا ااا

 ر ااااااااااااااام را ش تییل بیچار  خایل می رد ؟او کم تبیسااااااااااااااار در 

ت.    تدان اااااامم بم خاکر م  ساااااایایه شتوشاااااات م  تداشاااااا
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قربابن تبشاااام ی اتمبا  آزاد شااااد  بود.دیگر تزد  را زدتم با 

 او برای چم بود؟

 

  التم دس   بم  ورتم کشید  و با ل  ن مالیم گ مم: 

 

ا بزتم.یکم _ب  شااااااااااااااایااد تییل.تمی واسااااااااااااااامم باااهااات تزااد  ر 

 خ مم   تبط. 

 

ل  زد مزربان      از پشااات ت    هم برایم قابل ا  ااااس 

 .با مزربابن گ ت: ود ب

 

.م  کم از تو تارا ت تموشااااااااااام.اما چرا  تییل:تدای شت آبجک

خ ااامم ای قربوتت بر ؟تاز  خروس کم ت اید خ ااامم و ک ااال 

ی شد ؟ ن  باشم.چت 

 

 .  3382



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

.تاخودآ ا   رت  ق  م را بم بدترن  شکل مم   بم درد آورد 

د  و تال  کرد  تا با  اااار دسااااامم را روی ق  ااااام ی سااااا زم ا  ترا

زم ا  اتدی از دردی کم تما  ق  م را ا اکم ماساااااااا  دادن سااااااا 

 کرد  بود  م کزم. 

 

چم باید میگ مم؟چم پاسااااااجن برای سااااااوال  داشاااااامم؟چطور 

بن در  ن میموان ااااااااااااااامم بگونم کاام تو خروش کاام از آن  را مت 

ک  بم  مشااااااااات 
گ
ن شااااااااا  زتدی خا  سااااااااایا  نشااااااااا ااااااااامم  ت  ااااااااامی 

اسااااااااااااااااات؟چطور میموان ااااااااااااااامم برا   توتااااااااااااااایح دهم کاام مرد 

اااااااااااااا بزرگ  آزادی کاااام٬روناااااهااااایم جاااااتم را تاااادا   می رد  پرا

ی  ن جمشید توتیش از آب در آمد  است و خشش بزرامان چت 

 بم جز یک تبشم ی اتمبا  و یک شاب شوچ تبود  است؟

 

از شاااااااااااااااادت بزرگ بودن و دردتااا  بودن ای  غم بااایااد باام چاام 

د ؟باااام پاااادری کاااام هرگز برایم پاااادری ت رد   کیسااااااااااااااا شزااااا  میتک

هر تات ن کم درسااااااات مثل بود؟بم مادری کم تداشااااااامم؟بم خوا
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ااخموب  کم با اکمیزان  خود  سااایا  ب ت شاااد  بود؟یا بم پرا

 بم او قو  خوش  ت شدتم را داد  بود ؟

 

چم کیسااااااااا با آغو  باز بم اسااااااااامب ا  دردهای م  نشااااااااا ااااااااامم 

شزاهم باشاااااد؟چم کیسااااا بود؟چم کیسااااا میموان ااااات پشااااات و 

 ت ا  شااد  ا  را تجات دهد؟هیچ س...م  
گ
میموان ت زتدی

  هیچ یس را تداشمم. بم راس   

 

مردی کم همم کس و همم ٬همم ی وجود ٬تما  دار و تدار 

ن  بود ن داشاااااااامم ٬چت  مردی کم پشاااااااامم تززا بم او گر  بود و یبی 

کاام     اگر خاادا هم مرا تززااا بگااذارد او هرگز دسااااااااااااااامم را رهاا 

ی زااد یااک رونااای تو خااایل از آب در آمااد  بود.و م   اااال تم

  مم تززای تززا شاااد  بود ...تززا تر از دیگر بم م زای واقیع  

 هموشم... 

 

 تییل:راس   آبجک بزت گ مم برسا  باالخر  برگشت؟
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 ۵۳۳#پارت_ 

 

 

ساااااااااااااااوال  تبطااااااام ی پاااااااایاااااااابن مباااااااابااااااال اتکاااااااار آشاااااااااااااااوبم قرار 

تزایت بم مالقات  داد.تاخودآ ا  بم س وت ترو رتمم.پس در 

تییل رتمم بود. اال کم تبشاااااااااام شااااااااااان آتطور کم می واسااااااااااازد 

رتمم بود دیگر دلییل تداشاااااااااات کم ب واهد خود  را از  شو 

 تییل م فن کزد. 

 

ی بک اخمیااااااار کزج لاااااا  هااااااایم خاااااااتاااااام 
ن شوزخزااااااد تم ااااااااااااااا رآمت 

ن ترساااااااااااازا  بودن برایم م اااااااااااا ر   ن در خی  کرد.چبدر همم چت 

ن دیروز از ترس ایز  م راز قمل برسااا  برمال شااود و بود.تا همی 

س تد میت  ید  و روزی همم اتگشت اتزامشان را بم سممم بگت 

هزار بااار در د  آرزو می رد  کاام  ااا  م جز  ای رت دهااد و 

 برگردد. 
گ
 برسا  بم زتدی
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 اال کم میدان ااااااااااااااامم ٬و  اال کم آرزونم بر آورد  شاااااااااااااااد  بود

اقوب  برسا  زتد  بود با تما  وجود دلم می واست دوبار  چ

ب کم تک تک آد  ٬بم دسااااااااااات بگت   و ای  بار تم تززا برساااااااااااا 

 ما  ها بازی ا  داد  بودتد را بم قمل برساتم.  هاب  کم برای

 

 ااااااااااااااااادای شزتاااد  ی تییل اماااا بااااری دیگر بااام اتکاااار  خااااتمااام 

 ب شید. 

 

تییل:وای آبجک تمیااااادوبن برسااااااااااااااااااااا  وق   شاااااااااااااااایاااااد تو و آزاد 

 اااااااااااااال باور  باهمدیگم ازدواز کردی  چبدر شاااااااااااااو  شاااااااااااااد.ا

 تموشد. 

 

اتگشااااااااااااااات های لرزاتم را مبابل ل  هایم مشااااااااااااااات کرد  و با 

ن تجوا کرد :   ل  ن ک زم آمت 
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 _آر  مطمازم کم شوکم شد . 

 

ن  نشد  باشد خزدید و ادامم  ات ار کم مموجم ل   ک زم آمت 

 داد: 

 

تییل:راسااااااااااااااا   آبجک شااااااااااااااامااا یاام مزموبن باام مااا باادهکااارناادا یااد  

م دیگااااام بزااااااتااااام ای بااااااق  ترتمااااام.االتم کااااام برسااااااااااااااااااااا  برگشااااااااااااااامااااا

ون را اات تمیموتاام.زودتر ای  مزموبن رو برگااذار کزیااد خیااالم

شم.ا ال هم ت ر ایز م بموتید از زنر  در برند رو ت زید کم 

 بدجوری  واسم بزمون ه ت. 

 

 التم شوقن کشید  و شی تکان داد .م  در چم ت ری بود  

ن وتااا یت  و تییل در چم خیاالت خوشر ساااات  می رد.در چزی 

تااااااا باااااام سااااااااااااااااااااامااااااابن تبط برگزاری یااااااک مزمااااااابن برای اث ااااااات 

 داشایم.  خوش  ت بودتمان را  م
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دهااان باااز کرد  تااا جوابک باام  را هااا   باادهم امااا شو  از 

آت م بمواتم  ال  بر زبان بیاور   ااااااااااااادای تبم ی آرا  کم بم 

در اتاا وارد شد تضا را شر کرد.بک م طیل ت اهم را بم سمت 

 دید شرسید : در چرخاتد  و با تر 

 

 _کیم؟

 

قامت کوتا  ٬شاااادن در بم آرا  روی پاشاااازم چرخید و با باز 

ااان  در چزارچوب پدیدار شااااد.ل  زد مزربابن ت ون م داد  نرا

 و با  دای آرا  گ ت: 

 

 نرن :خاتم... 

 

تورا ک  دسمم را بم نشاتم ی س وت بم سما  گرتمم و از 

ا بم تییل کم او خواسمم تا ثاتیم ای  تک کزد. واسم را مجدد

 هزوز هم پشت خط بود داد  و گ مم: 
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تیم. _تییل جان م ن    االن باید بر .ب دا دوبار   را مت 

 

در جوابم "باااااشاااااااااااااااااام" ی آرا  گ اااات و پس از خاااادا ااااات ن 

کوتایه بم تماس پایان داد.ت س خمیف  کشاااااااااااااید  و ت اهم را 

ااااااااان  کم هزوز هم در چزارچوب در بم  مجددا بم ساااااااااامت نرا

 بود چرخاتد  و گ مم:  اتمصار ا  ماد 

 

 _ب رمایید نرن  خاتم. 

 

ذاشاااااااااااااااات و بااا همااان ل  زااد مزربااان روی لاا  قااد  ج وتر گاا

 ها   گ ت: 

 

ان :خاتم ب  شااید مزا ممون شااد .اما آقا آرنا با شااما  ار  نرا

 بزمون ب م بک ز مت برند اتاقشون. 
ن  دارن.گ ی 
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بک اراد  چزر  در هم کشید  و ل  هایم را جمع کرد . بیبما 

 دوبار  روبرو شااااااادن 
گ
ای  آمادی ن شر تمیدان ااااااامم کم در چزی 

نا را داشااامم یا تم.اما از کرقن هم سااااخ   شو  بم او قو  با آر 

داد  بود  کم ب د از اتما  تمرنا  دوبار  بم دیدار  خواهم 

رتت.دلم تمی واست چشم اتمصار بگذارم .آرنا تززا کیس 

تااارا ا  بود کاام در  ش م  باادی ت رد  بود.تمی واسااااااااااااااامم 

 کزم. 

 

با کزار در تزایت ت ااااااااامیمم را گرتمم.ت س خمیف  کشاااااااااید  و 

ن گوشر  آه مم از جا ب زد شد  و قد  هایم را سمت ٬گذاشی 

اااااااااااااان  هزوز هم مباااااااباااااال در ا  اااااااااااااااماااااااد   در ساااااااااااااااوا داد .نرا

 بود.ت اه  کرد  و گ مم: 

 

_ممزون کااام ختک دادیاااد.خود  را  اتااااا آرناااا رو ب اااد .شاااااااااااااااماااا 

ند.  ن  بتک  میموتید ترر
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ن "چشااااااااااااااام  تورا شی بام نشاااااااااااااااااتم ی تااییاد تکاان داد و باا گ ی 

خاتم ٬را خاتم" آ ن چرخید و با قد  هاب  ب زد بم ساااامت آشااااتر

  رکت کرد. 

 

با رتما  در اتاا را پشااااااااااااااات ش  . ااااااااااااااامم و با قد  هاب  آرا  

م اااااااااااااات  پ م هاب  کم بم اتاا آرنا مزمیه موشاااااااااااااادتد را در شو  

 گرتمم... 

 

 ۵۳۴#پارت_ 

 

 

آشااااا مم و شااااا وغ بود.گوب  یک جم یت هزار ذهزم بک اتداز  

مزمااابن بر پااا کرد  بودتااد و مشااااااااااااااا و  رق  و ت ری در ش  

 پای وبک بودتد. 
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تمیاااادان ااااااااااااااامم کاااام چرا هزوز هم ایزجااااا در ای  خاااااتاااام ماااااتااااد  

بود .دلییل برای ماتدن وجود تداشت.رابطم ی م  و آزاد از 

همان د شاااااا  بم تبطم ی پایان  رسااااااید  بود.م  برادر  را 

د از باااااااالخر  ب ااااا٬او اتمباااااام  را گرتماااااام بود٬ ااااااا  کرد  بود ت

د  سا  با ی دیگر بک   اب شد  بودیم. 
ن  ست 

 

ایط م  بود بدون شک دقایف  شو   اگر هر زن دیگری در شر

اتااااااات آزاد از ای  خاااااااتاااااام پااااااا باااااام ترار ٬پس از شاااااااااااااااایاااااادن اخت 

میگذاشااااااات و دیگر هرگز پشااااااات ش  را ت ا  تمی رد.اما م  

مااااتااد  بود  و مثااال یاااک روح شگردان میااان  هزوز هم ایزجااا 

د . دیوارهای ا ن  ی  خاتم شرسم مت 

 

دلیاال ماااتاادتم آرنااا بود؟ب اااکر او ماااتااد  بود ؟آزاد گ ماام بود 

برای ٬کااام م  آخرن  و تززااااترن  را ااات تجاااات آرناااا ه ااااااااااااااامم

 ا  ماتد  بود ؟
گ
 تجات دادن زتدی
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تمیااااادان ااااااااااااااامم.ذهزم بااااام بااااادترن  شاااااااااااااااکااااال مم   ق ااااال کرد  

و  مک کردن بم آرنا بم ای  آساااااااااااااااابن ها تبود. اال  بود.ماتدن

 اال کم ٬میدان ااااااامم او ن ااااااا ت بم م  چم ا  ااااااااش دارد کم

مجبور بود  رابطم ا  با برادر  را مثل یک گزا  از او شززان 

 ااااال کااام بودتم کزاااار آرناااا یاااک دتیاااا دروغ و رناااا   ٬ت اااا  دار 

ی از هموشاااااااااااااام برایم ساااااااااااااا ت تر بم تصر  ک بید ت اااااااااااااامیم گت 

 سید. مت  

 

اساات او را با دلم تمی واساات بم آرنا دروغ بگونم.دلم تمی و 

دروغ هاب  کم     سااااااااااااااخمم ی ذه  خود  هم تبودتد بازی 

دهم و ا مش ترتاااااااااااااا  کزم.ا ااااااااااااااال مگر تا ی میموان ااااااااااااااایم 

واقااااا ااااایاااااااات را از او شااااازااااازااااااااان تااااا ااااااااا  دارنااااام؟باااااااااالخااااار  کاااااااام   

د.بچاااااااام کاااااااام تبود٬تزمیااااااااد مگر تااااااااا ی ٬باااااااااالخر  کاااااااام بو میتک

ان ن ااایم یک واق یت آشااکار را از مرد بالیعن مثل او شززمیموا

 کزیم؟
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ن را بم او میگ مم.تما   ن امروز همم چت   بود همی 
شاااااااااااااااااید بزت 

میگ مم برادر  چم بالب  بر ٬واق یت را برا   بازگو می رد 

ش  آورد  و چطور با تبشاااااام مرا خاشاااااااش خود کرد  اساااااات تا 

ن شرتااب در تزااایات یااک شااااااااااااااا اام مرا از آسااااااااااااااامااان ه مم باام زم ی 

م آن برسا  میگ مم کم هم برادرت و هم خواهرت و ه٬کزد

ی بم جز یک مشااااااااات شااااااااایاد  ن کم بدون شاااااااااک موشااااااااازاش چت 

دروغگو تو اااازد.شااایادهاب  کم  اال می واهد مرا هم بم زور 

قااااایط دروغ هااااا شااااااااااااااااااان کززااااد تااااا باااام قو  خودشااااااااااااااااااان از تو 

 م اتصت کززد. 

 

چم موشااااد؟چم اگر تما  واق یت را با او در میان میگذاشاااامم 

 با ات اق    اتماد؟چم خ س ال میل نشاااااان می
گ
داد؟بم ساااااادی

 
گ
ااااااادی  را هایم کزار   آمد یا  ال  بدتر موشااااااااد؟اگر اترا

ا  تشدید موشد چم؟اگر هماتطور کم آزاد گ مم بود دست 

د ن اگر دوا  تیم آورد آتوقاااات بااااایااااد چکااااار ٬باااام خودکیسااااااااااااااار مت 

 می رد ؟چطور میموان مم خود  را ب  شم؟
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را ود  کم آمد  مبابل اتاا آرنا ا  اااماد  بود .آتبدر غبم خ

در اتکار  بود  کم ا اااااااااااااااال مموجم نشاااااااااااااااد  بود  ی پ م ها را 

 پشت ش گذاشمم بود . 

 

در اتاااااا باااااز هم تیماااام باااااز بود.ت س خمیف  کشااااااااااااااایااااد  و بااااا 

ن قد  بم ساااااااامت ج و آه اااااااامم از الی در بم داخل ٬گذاشاااااااای 

 اتاا ش  کشید . 

او  ثاااباات ماااتااد روی آرناااب  کاام بااز  ت اااهم در همااان وه اام ی

زااار شزجر  ی اتاااا نشااااااااااااااا اااااااااااااااماام بود و در هم روی ون چر  ک

ون چشم دوخمم بود.   س وت بم مزصر  ی بت 

بم جز او هیچ س دیگری در اتاا  ضاااور تداشااات.ت زمید  

 بود  کم دکت   ی از خاتم خارز شد  بود. 

 

د  و با هل دادن در ب م دسمم را آه مم روی بدتم ی در ترر

تمااااا  ج ااااااااااااااااااارتم را جمع کرد  و وارد اتاااااا ٬ساااااااااااااااماااات داخاااال

د .ایا ار مموجم  ضاور  نشاد.آتبدر غرا در اتکار  بود شا
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کم گوب  هیا  اااااااداب  را تیم شااااااااید.شد و بک روح بم مزصر  

د.  ن ون خاتم خت   ماتد  بود و بم آرا  پ   مت   ی بت 

 

با ٬قد  هایم را اتدی ج وتر برد  و با ا  اااااااامادن پشاااااااات ش 

 ب  آرا  شرسید :  دا

 

ت رتت؟  _دکت 

 

 را مزمان ل  ها   شایدن  دایم در 
گ
ثاتیم ای ل  زد بزری

کرد.ت اااااه  را از شزجر  گرتاااات و بک م طیل ون چر  را بااام 

ن ت اه  بم  ورتم با همان ل  زد ٬سممم چرخاتد و با دوخی 

 مزربان  جواب داد: 

 

 آرنا:اومدی؟آر  چزد دقیبم ای موشم کم رتمم. 
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 پاها   اشار  کرد و ادامم داد:  و ب د بم

 

ن  دادن پاها  میاد ایزجا.یکم خزد  دار بم تصر آرنا:برای تمر 

سم اما ای   ارنم کم اتجا  مید .   مت 

 

در جواب ل   شوخ  کم ات ار یک ستر دتایع برای شززان 

ن غم ها   بود ل  زد کوچش زد  و ل م ی ت ت  ت ا  داشاااای 

در آورد و با یط کردن نشااااااااااا ااااااااااامم.تورا ون چر  را بم  رکت 

چزد قد  ا  مموق  شاااااااااااااد و با شاتجا  در ٬م اااااااااااااات   کوتا 

 بم  ورتم خت   ماتد. 
گ
 ت ایه شر از شی مش

 

 
گ
ت اه  برایم خجی  بود.دیگر اثری از آن شدی و دلمردی

دقاااایف  شو  در چزر  ا  بااااق  تمااااتاااد  بود.بااام م  کااام ت اااا  

پاااااااا  می رد ل  زاااااااد     برای ثااااااااتیااااااام ای از لااااااا  هاااااااا   

ااااااااااابچم دتد و مثل یک پرا ن ی  تموشااااااااااااد.چشاااااااااااام ها   برا مت 

 . هیجان زد  مدا  ل  ها   را روی ی دیگر تشار میداد 
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درک  تمی رد .تزمیادِن آرناا در آن ل صاات برایم سااااااااااااااا ات 

ترن   ار دتیا بود.ایز م چطور یک ت ر میموان اااااااات سااااااااا  ها 

ن  روزهای جوابن ا  را از او  خاشاااش کیسااا کم پاها   و بزت 

ز ایز م چطور میموان ااااااااااااااات بم جای آت م ا٬م بود بماتدگرتم

ار باشااااااااد ایزطور با اشااااااااایاا و مزربابن ت اهم کزد برایم  ن م  بت 

 قابل هضم تبود. 

 

 ۵۳۵#پارت_ 

 

 

ن  ت اهم را بک اخمیار از چشااااااااااااااامان  دزدید  و همزمان با پایی 

ن ش  با  دای آرا  گ مم.   اتداخی 

 

 _نرن  خاتم بزم گ ت باها   ار داری. 
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ای بک ل  زد کوچش زد و با مشاااااات کردن زاتوها   روی پاه

 جان  جواب داد: 

 

 آرنا:آر ... دات کرد  کم بیای با همدیگم  را بزتیم. 

 

 بک آت م ش  را باال بگت   زنرل  زمزمم کرد : 

 

 _درمورد سر  را بزتیم؟

 

 با ت ج  ابروها   را باال اتداخت و گ ت: 

 

ا.درمورد تمااا  آرنااا:درمورد سر  را بزتیم؟درمور  ن د خییل چت 

ن ای  سااااااا  هاب  کم   در ٬درمورد خود ٬درمورد خودت٬گذشاااااای 
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مورد زتدگیمون.هر اری کم یط ای  سا  ها اتجا  دادی.دلم 

ن رو.  ن رو بدوتم...همم چت   می واد همم چت 

 

ت اهم تاخودآ ا  خت   ماتد روی پاها  .پاهاب  کم ب اکر 

تماتد  بود.خذاب م  سا  ها بود کم دیگر جابن درشان باق  

غد  ی شکابن بم ا ونم چزگ  وجدان در ثاتیم ای مثل یک

اتداخت و در شتاش بدتم پ   شاااااااااااااااد.پ   هایم را م کم 

د  و با  داب  لرزان زنرل  تجوا کرد : 
 روی ی دیگر ترر

  

 _آرنا م  م ذرت می وا ... 

 

 شدراماتم چزر  در هم کشید و ت اهم کرد. 

 

  وای؟آرنا:ب اکر سر م ذرت می
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ن بم ساااااااااوال  را شرساااااااااید و م  بک آت م ج اااااااااارت پاساااااااااخ داد

د  و بم پاها    اااار داشااااامم باشااااام ل  هایم را روی ی دیگر ترا

خت   ماتد .تورا ش  را زنر اتداخت و با چشم ها   م ت  

ت اااهم را دت ااا  کرد.برای ثاااتیاام ای باام پاااهااا   خت   ماااتااد و 

 ب د با ل  زدی گ ت: 

 

 . آرنا:آهان.ب اکر پاها .. 

 

تاخودآ ا  ش  از شاااااااااااایدن ل   آرام  جا خورد .آتبدر کم 

را بااااال گرتمم و باااا ت اااایه شدرام و مم جااا  بااام ل  زاااد روی 

ل  ها   خت   ماتد .ات ار کم مزصور ت ا  شرساااااااااااااااشاااااااااااااااگر  را 

تزمیاااد  بااااشاااااااااااااااااد اتااادی ون چر  را ج وتر کشااااااااااااااایاااد و پس از 

 با خت   شدن بم چشم هایم گ ت: ٬س وب  کوتا 

 

و ت وا  خزان.م  میاااادوتم تو از خمااااد ایزکااااار ر  آرنااااا:م اااذرت

ااااااا تدون اااااااامم.تو تبط ترسااااااااید   ت ردی.هیچوقت تو رو مبصا
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ن اشاااااا ایه  بودی.شااااااید اگم مزم اون زمان جای تو بود  چزی 

 رو مرت   موشد . 

 

م اااری ت اهم را از چشاامان  دزدید .تما  ات اقات آن  با شر

اباال روز شاااااااااااااااو  در ثاااتیاام ای ماااتزااد یااک   باام ی تی م از مباا

مرا اتم اب  چشااااااااااااااام هایم خبور کردتد.پدری کم تجات جان

آرناب  ٬آد  های توتیش کم ق ااااااد جاتم را داشااااااازد٬ت رد  بود

کم تززا دوساات و همدمم در آن روزهای ساا ت بود و برای 

آت اام بمواتااد تراری ا  دهااد مرا بااا خود  باام م فن ترن  را  

آخر مردی کاام در ل صام ی ٬ترار آن خاااتاام ی ل ز   برد  بود

ا ا  از اساا  م ای کم ا ولم ای کم بم اشاا٬مچمان را گرتمم بود

در دسااااامان م  بود شااااا یک شاااااد  بود و بم جای آت م بر بدن 

سابوط ج ام خون ٬آن مرد باشاا زد بر جان آرنا نشاا اامم بود

ن  دساااااااااااااااات هاااب  کاام ٬آلود آرنااا مباااباال چشاااااااااااااااماااتم بر روی زمی 

 درست از همان ثاتیم بم لرزندن م  و  شد  بودتد... 

 

 رنا:خزان؟ واست با مزم؟آ
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آرا  آرنا وادار  کرد تا اتکار  را کزار بگذار  و شاااایدن  ااادای 

ت اهم را دوبار  بم او بدهم.گوشم ی ل م را آه مم بم دتدان 

با  داب  لرزان و ت ی  ٬گرتمم و پس از ل صم ای س وت

 گ مم: 

 

_شااااااید از خمد تزدمت اما از خمد ترار کرد .از خمد سااااااکت 

 خمد برای تجات دادتت برتگشمم... موتد .از 

 

ها   را ج وتر آورد و با قرار دادنشاااااااان روی دسااااااات  دسااااااات

 های م  با مزربابن گ ت: 

 

آرناااااااا:ج ممون اون موقع دو تاااااااا بچااااااام بودیم خزان.تو تبط 

ترساااااااااااااید  بودی.خودت رو شزن  ت   چون م  هیچوقت 

     توی ق  م هم تو رو شزن  ت رد . 
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 اهم را بم تبطم ی ات اااااااااااااااا  دسااااااااااااااات ش  را زنر اتداخمم و ت

دوخمم.با شاتگشت ش ا  آه مم پشت دسمم را هایمان 

 تواز  کرد و با ل  ن مالیم تر ادامم داد: 

 

آرنا:ت ج شاادن م  تب اات  تو تبود خزان.دزدید  شاادن تو هم 

تب ااااااااااااااات  م  تبود.هماااام ی اون ات اااااقااااات تبط ق ااااااااااااااام   از 

رار کزیم.با تبدیرمون بودن کم تمیمون ااایم از رت دادنشااون ت

ن   ی ت یت  تمی زم. شزن  کردن خودمون کم چت 

 

 ش  را روی شاتم کج کرد  و بک هوا گ مم: 

 

 . _ویل برادرت ایزجوری ت ر تمی زم

 

 خزدید و ابروها   را باال اتداخت. 
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 آرنا:پس خوب با همدیگم آشزا شدی . 

 

ی بگونم با اسااااای ااااا  ت اه  کرد .برای ل صم  ن بک آت م چت 

دامااام  ااا  کرد شو  از آت ااام شی تکاااان دهاااد و اای کوتاااا  م

 دهد: 

 

آرنا:آر ...موشم گ ت آزاد مثل م  ت ر تمی زم.اون تما  ای  

ااا بود  تبط چون از دیدن م  توی ای   سااااا  ها دت ا  مبصا

وتااع و  ا  زجر کشااید .اما بذار یم رازی رو بزت ب م.برادر 

ن  و خو  ق   ترن  آد  ای  دتیاساااااااات.مم زم  م  آزاد بزت 

مطمازم اگم یکم بوشااااااات   یکم شد و بد اخالا بم تصر بیاد اما 

ش.   .شزاسو  بم  رتم مت 

 

 بک هوا کزج ل  هایم تب  . ااااااااات.ل  زنرنزم را 
ل  زد ت جن

باام دتاادان گرتمم و آه اااااااااااااااماام شی تکااان داد .آرنااای ساااااااااااااااااد  

د ...از خوب بودن و خو  ق ااااا  بودن برادر  برای م  
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اااااااااااااا برا د.برای م ن کم همرا ن در  بود .برای م ن کم  را مت 

باام برادر  باااخماام بود .چاام میاادان اااااااااااااااات از ق اا  و رو م را 

چم میدان اااااااات از آزادی ٬ق اااااااام ی شززان میان م  و برادر 

 کم بک ر ماتم مرا بم بازی گرتمم بود... 

 

آرنااااا:خزان...دار  درساااااااااااااااااات میبیزم؟اون   باااام ساااااااااااااااااات توی 

 دسات؟

 

 ۵۳۶#پارت_ 

 

 

ز بااادتم بااام شرواز در ساااااااااااااااوا  تااااگزاااابن ا  بااام ی  اااار  روح را ا

م طیل ش  را زنر اتاااداخمم و بااام   بااام ای کااام دور آورد.بک 

ی ا  میدرخشید خت   شد . 
 اتگشت اتگشت 
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ذهزم آتبدر آشااااااااااااا مم و آشاااااااااااااوب بود کم  امال ترامو  کرد  

ن بم داخل اتاا آرنا   بم ا  را  بود  باید شو  از قد  گذاشی 

م می واهم از دساااامم خارز کزم.هزوز ت اااامیم تگرتمم بود  ک

وخ   بیبت را با او در  میان بگذار  یا بم درویعن کم آزاد شر

 کرد  بود اممداد ب  شم. 

 

  دای آرام  مجددا دتیای اتکار  را در هم رن ت. 

 

 آرنا:خزان تو ازدواز کردی؟

 

تاباور و شر از تاامیدی بود.آه ااااااااااااااامم ش  را ٬ل ا  مم ج 

ر آن باال گرتمم و بم چشاام های شرسااشااگر  چشاام دوخمم.د

 کم بک هوا بر زباتم جاری شد. ل صم تززا یک جواب بود  
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 خزان:تمیدوتم... 

 

 گیج و شدرام چزر  در هم کشید و با تردید شرسید: 

 

؟  آرنا:تمیدوبن

 

 التم آیه کشید  و شی تکان داد .چم داشت میگ مم؟ای  

دیگر چاااام جواب م ااااااااااااااا ر  ای بود کاااام باااام ذهزم رسااااااااااااااایااااد  

اب های ا مباتم آرنا را دست بود؟ت میم داشمم با ای  جو 

 بم ش کزم؟مگر با یک بچم ی دو سالم کرا بود ؟

 

گوشاااااااااااااااام ی ل م را برای ل صاام ای باام دتاادان گرتمم و پس از 

 س وب  کوتا  گ مم: 
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_تک ی  رابطم مون هزوز چزدان مشااااااا   تو ااااااات.اوتااااااااع 

 ب زمون یکم بزم رن مم ست. 

 

وشااااااااااااااام ی و ای  بار توبت او بود تا سااااااااااااااا وت کزد.شززابن از گ

مم هاب  در هم کشاااااید  ش  را چشااااام ت اه  کرد .با ساااااگر 

زنر اتداخمم بود و ت ا  خت   ا  را بم بازی خ  ک اتگشمان  

 دوخمم بود. 

 

ی از آن ل  زد گر  و چشااااام های براق  تبود. اال  دیگر ختک

دیگر غ ار غم بود کم آشاااااکارا بر چزر  ی مزربان  نشااااا ااااامم 

هاااااای آزاد را در   بود و م  تااااااز  داشااااااااااااااامم واق یااااات گ مااااام

 می رد .ادخا   شوچ و وایه تبود.آرنا واق ا خاشش م  بود. 

 

ت اه  شاتجا  دوبار  باال آمد و ٬پس از دقیبم ای ساااااا وت

روی چزر  ی م  نشاااااااااااا اااااااااااات.بم ساااااااااااا    ل  زدی م مو  و 

 م زویع روی ل  ها   نشاتد و با  داب  آرا  شرسید: 
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 آرنا:آد  خوبیم؟

 

ساااااااوا  را اتمصار شاااااااایدن ای  از شاااااااایدن ساااااااوال  جا خورد . 

تیم کشاااااااااااااید .تاخودآ ا  ابروهایم را در هم کشاااااااااااااید  و شی 

 تکان داد . 

 

 خزان:تمیدوتم. 

 

پاسااااااخ خجی م ل  زد روی ل  ها   را بم خزد  ای کوچک 

 ت دیل کرد.ابروها   را باال اتداخت و با ت ج  شرسید: 

 

؟  آرنا:ی  ن سر کم تمیدوبن

 

 ت جن گ مم:   و با ل  زد ش  را اتدی روی شاتم کج کرد
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ی ی خوبم و ی   با اکمیزان ت ااااااااااااااامیم بگت 
_ای  روزا تمیموبن

 . ن  بد.آدما ات ار دیگم واقیع تو ی 

 

د و برای چزااااد ثاااااتیاااام در  اااااااااااااار لاااا  هااااا   را روی ی اااادیگر ترا

سااااااااااااااا وت بم  اااااااااااااااورتم خت   ماتد شو  از آت م ت س خمیف  

 ب شد و بگوند: 

 

 آرنا:اما م  امیدوار  آد  خوبک باشم. 

 

یااار باااال آمااد و شدراماااتاام روی چشااااااااااااااام هااا   ت اااهم بک اخم

نشاااا ااات.آه ااامم ون چر  را  یم ج وتر کشااااید و با ل  زدی 

 مزربان ادامم داد: 
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آرنااا:تو لیاااقاات ایز اام یاام آد  خوب کزااارت باااشااااااااااااااااام رو داری 

 خزان. 

 

ق  م بم ی  ار  از ای  همم مزربابن و د  پا  بودن  بم درد 

ااااابچم بود هزوز هم هآمد.مردی کم مباب م نشاااااا اااااامم  مان پرا

 م  خود  را 
گ
ی ه د  ساااااااااااااااالم ای بود کم برای تجات زتدی

بااام آب و آت  زد  بود.هماااان آرنااااب  کااام تاااک تاااک روزهاااای 

گرواان بودتم کزار  ماتد  بود تا م ادا ا  اس ترس و تززاب  

داشمم باشم.همان آرناب  کم برای زتد  ماتدن م  پاها   را 

دادن تمااااا  آن هم ب ااااد از رت از دسااااااااااااااااااات داد  بود.و هزوز 

 مزرباتاتم بم م  ت ا  می رد. ٬ات اقات شو 

 

 آرنا:دلم برات تزگ شد  بود.  

 

 ۵۳۷#پارت_ 
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 مبابل خط اتکار  قرار داد.بک 
 اااادای آرام  تبطم ی پایابن

آت ااااااام جوابک بااااااام  رت  بااااااادهم بااااااام چشااااااااااااااام هاااااااا   خت   

مااااتاااد .زنرلااا  خزااادیاااد و همزماااان باااا تکاااان دادن ش  ادامااام 

 داد: 

 

ن رو بم تو ت ر  آرنا:تک تک روزهای ای  سا  هاب  کم گذشی 

 ااااالااات چطور  و ٬چیکااااار می  ن ٬کرد .بااام ایز ااام االن کجاااااب  

...    برای یاااااااک روز هم  چطور زتااااااادگیااااااات رو میگاااااااذروبن

 تمون مم دست از ت ر کردن بم تو ب شم. 

 

ون چر  باااز هم اتاادی ج وتر آمااد. اااال دیگر در یااک قااد  

دیم.ت ااااا  خت   ا  را باااام چشاااااااااااااااماااااتم بو ی اااادیگر قرار گرتماااام 

 دوخت و شرسید: 

 

 آرنا: الت خوبم خزان؟
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ن ٬و م  میدان ااااامم کم هدت  از شرساااااایدن ای  ساااااوا  دان ااااای 

  ا  م  در آن ل صم و آن ثاتیم تبود.می واسااااااااااااات 
گ
چگوتش

د  سااا  گذشاامم گذراتد   ن از  ایل کم در تک تک روزهای ساات 

د  سااااااا  ساااااا بود  با ختک شااااااود.می واساااااات بداتد کم در ای  ن ت 

 کرد  بود .کاااام آیااااا  ااااالم خوب بود و آرام  
گ
چطور زتاااادی

 
گ
داشمم یا تم؟کم آیا توان مم بود  خاکرات ت خ پاتزد  سالع

 ا  را بم دست تراموشر . پار ؟

 

در جوا.  بک هدا شااااااااااااااتم هایم را باال اتداخمم.    خود  

ن تبود .ت ااااه   هم دیگر از خوب یاااا باااد بودن  اااالم مطمی 

ن  تر آمد و روی دسااات هایم نشااا ااات.با تارا     آه ااامم پایی 

 شرسید: 

 

 آرنا:لرز  دست هات یاداار همون ات اق ؟
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لااا  هاااایم را روی ی ااادیگر تشاااااااااااااااااار داد  و در تااااییاااد  رت  

ن برد .با خزد  ای ت خ بم پاها    آه ااااااااااااامم ش  را باال و پایی 

 اشار  ای کرد و گ ت: 

 

روزها برای ن آرنا:پس ات ار هردومون یم یادااری دا یم از او 

 خودمون تگم داشایم. 

 

بک اخمیار ل  زد کوچش زد  و با خت   شاااااادن بم دساااااات های 

 لرزاتم جواب داد: 

 

 _م  بوشت  از یم یادااری برداشمم. 

 

ساااااااااا وت برای باری دیگر میاتمان  کم رما شااااااااااد.بک اراد  بم 

چزر  ا  خت   ماتد .شااااابیم آزاد بود.بو  از اتداز  شااااابیم او 

ا  ل  زد بود.همان  همان چشااااااااااااااام هاب  کم هز ا  خزدیدن ٬گت 

 کااااام ٬کزاااااارشاااااااااااااااااااان چرو    اتمااااااد
گ
تش هماااااان موهاااااای خوشر
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دیااادنشاااااااااااااااااان تااااخودآ اااا  وساااااااااااااااوسااااااااااااااااام ات می رد کااام ب وایه 

اتگشماتت را میانشان  رکت دیه.آرنا بم م زای واقیع   مم 

 ن  م ی جوان تر آزاد بود. 

 

 س وت میاتمان باری دیگر با  دای آرا  او ش  مم شد. 

 

 ا: ا  خاتوادت چطور ؟آرن

 

سوال  وادار  کرد تا دست از کزکا  کردن اجزای  ورت  

بردار  و بم خود  بیایم.در جوا.  ت س خمیف  کشاااااااااااااااید  و 

 گ مم: 

 

 می زم. 
گ
 _خییل سالم کم جدا از پدر  زتدی

 

 کزجکاواتم چزر  در هم کشید و شرسید: 
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؟  آرنا:مادرت سر

 

ن  گوشااااااااااااااااااام ی لااااا  هاااااایم را کج کرد  و باااااا   ت ااااااهم بااااام دوخی 

 اتگشماتم با  داب  آرا  تر پاسخ داد : 

 

 _مادر  همون زمان توت کرد. 

 

آشاااااااااااااااکارا خشااااااااااااااا   زد.مات و مبزوت ت اهم کرد و تاباوراتم 

 شرسید: 

 

؟
گ
 آرنا:داری جدی میش

 

ش  را آه اااااااااااامم بم نشاااااااااااااتم ی تایید تکان داد  و زنرل  تجوا 

 کرد : 
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.پدر  هم ت کرد _آر ...تمون ت کاقت بیار .همون زمان تو 

یک ساااااااااااا  ب د  با زبن کم ساااااااااااا  ها خاشاااااااااااب  بود ازدواز 

 خوبک دار . 
گ
 کرد.االتم با خاتواد  ی جدید  زتدی

 

باااا تاااارا    چزر  در هم کشااااااااااااااایاااد و دساااااااااااااااا  را روی زاتونم 

 گذاشت شو  از آت م بگوند: 

 

آرنااا:خییل تااارا اات شااااااااااااااااد .خوب یاااد  میاااد کاام چباادر دلاات 

بااادر تگران  ماااادرت و چمی واساااااااااااااااااات برگردی خوتااام شو  

 بودی.واق ا مماس م... 

 

 بر ل  آورد  و "ممزوتم" آرا  را 
گ
ل  زد کوچک و ساااااااااااخمش

 زنرل  زمزمم کرد . 
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ن بار تا  م ی میاتمان را شر کرد.دسا   س وت برای چزدمی 

را آه ااااااااااامم از روی زاتونم خب  کشاااااااااااید و برای دقیبم ای بم 

 سواالت بک  ت ر ترو رتت.س وت  جوری بود کم ات ار میان

شااااااااااااااامااااااااری کااااااام در ذها  میچرخیااااااادتاااااااد گت  اتمااااااااد  بود و 

ن ساااااااااااوا   د کم باید او  بم کدامی  تمیموان ااااااااااات ت ااااااااااامیم بگت 

 تر ت جاری شدن بر روی زبان  را بدهد. 

 

ت اه  شاتجا  دوبار  باال آمد و ٬پس از دقیبم ای ساااااا وت

روی چشم های م  نش ت.مشماقاتم ل  زدی بر ل  آورد 

 و شرسید: 

 

 د چطور تون ت شیدات کزم؟راس   آزاآرنا:  

 

 ۵۳۸#پارت_ 
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بک آت م بداتم در برابر ساااااااااااااااوال  چم پاساااااااااااااااجن باید بر زبان 

بیاور  بم چشااااااااااااااام ها   خت   ماتد  و ل  هایم را بک هدا 

باااز و . اااااااااااااااماام کرد .ساااااااااااااااوال  برایم ساااااااااااااااوا  دور از اتمصاااری 

تبود.اتمصااار شاااااااااااااااایاادن  را   کشااااااااااااااایااد .امااا باادب ماااتاام هزوز 

شاا وغ و آشاا مم ا  جوابک برا   شیدا   در ذه  تموان اامم بود

 کزم. 

 

چاااااااام بااااااااایااااااااد مااایاااگااا ااامااام؟چاااااااام درویعن بااااااااایااااااااد بااارا ااا  ش هااام 

می رد ؟چشااااااام هایم را روی ق ااااااام ی خشاااااااف  کم با برادر  

پشااااااااااات ش گذاشااااااااااامم بودیم می  ااااااااااامم و یک دروغ م ااااااااااا ر  

ت ون   میداد ؟ ش آرنا دروغ شاااایدن بود؟ ب  ای  بود 

واق یااات هاااا را از زی کزم و کااام م  هم مثااال برادر  باااا او باااا

 چشمان  شززان ت ا  دار ؟

 

سااااااااا وت مممد  هر ثاتیم بوشااااااااات  بم ت ا  شرساااااااااشاااااااااگر  رتگ 

ت ج    ب شاااااااااید.زباتم را آه ااااااااامم روی ل  های خشاااااااااکم 

 کشید  و با  داب  ت ی  تجوا کرد : 
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_تمیدوتم.ت ر کزم یم مدب  موشاد کم دت الم میگشت.خییل 

 وقت تو ت کم موشزاسم . 

 

ن یک دروغ کوچکد.با بم ز خایل بو  خواساااااامم ٬بان آوردن همی 

یا تاخواساااامم بم تیم آزاد شیوساااامم بود  و مبابل آرنا ت دیل بم 

یک دروغگو شااااااااااد  بود .اما تب اااااااااات  م  چم بود؟چکار باید 

می رد ؟باید  بیبت را بر زبان   آورد  و ب د  ری ااااااااااااااک 

تابود شااااااااااااااادن آرنا را بم جان می رند ؟دوبار  باخ  بم اتمزا 

 ر 
گ
ن ری اااک ساااایدن زتدی  ا  موشاااد ؟چطور میموان ااامم چزی 

 را بپذیر ؟
گ
 بزری

 

م  کیساااااا تبود  کم از ابمدا آرنا را بازی داد  بود.آرنا توسااااااط 

خواهر و برادر خود  بم بازی گرتمم شااااااااد  بود.آرنا توساااااااط 

خاتواد  ی خود  تا خرخر  از دروغ و رنا شر شاد  بود.و اگر 
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د  را آشاااااکار ش شززان شاااااکیسااااا قرار بود ای  وساااااط تما   بای

 کزد و ق   آرنا را .ش زد آن یک ت ر م  تبود . 

 

آرناااا:چجوری تون ااااااااااااااااات راتاااااااااااااااواات کزااام کااام بیاااای ایزجااا؟م  

هموشااااااااااااااام با خود  ت ر می رد  کم     اگم یم روزی ب زیم 

 م  زتد    بم دیدتم تمیای. 

 

  ا  غمگیا  بم اتکار آشاااااااااااااااوبک 
ن ل   هیجان زد  و در خی 

خودآ ا  چزر  در هم ب شااااااااااااااایاد.تاا کام در ش داشااااااااااااااامم پاایاان

 کشید  و با تردید شرسید : 

 

ن ت ری می ردی؟  _چرا همچی 

 

با ٬تورا ش  را زنر اتداخت و با دزدیدن ت اه  از چشاااماتم

ن ترن  ل   مم   پاسخ داد:   غمگی 
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 آرنا:چون م  یادآور بدترن  خاکرات زتدگیمم. 

 

د بک اخمیار ق  م را بم 
ن درد غیم کم در  اااااااااااااااادا   موجود مت 

  م طیل دسمم را ج و برد  و روی زاتوی  قرار داد . آورد.بک 

 

 _آرنا مزو ت ا  ک . 

 

با  ااااااااداب  آرا  تجوا کرد  و او بک م طیل ش  را باال گرتت 

تااا باام چشاااااااااااااااماااتم ت ااا  کزااد.در جواب ت ااا  غمزد  ا  ل  زااد 

 کوچش بر ل  آورد  و گ مم: 

 

آرنا.اما _م  خاکرات بد زنادی توی زتدگیم داشااااااااااااامم و دار  

ن با  تو هرگز جزوشون تبودی. م  طمی 
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ل  زاااد گر  و زن ااااب  کااام در ثااااتیااام ای روی لااا  هاااا   تب  

. اااااااااااااااااااات بک اراد  ل  زاااااد مرا هم شررتااااااگ تر کرد.بک م طیل 

 دسا  را روی دسمم قرار داد و با هیجابن آشکار گ ت: 

 

 چبدر خوشااااااااااااااا الم کم ایزجاب  خزان.مدا  ت ر 
آرنا:تمیدوبن

 وشم دار  خواب میبیزم اما... از  مثل هممی زم کم شاید ب

 

دسااااااااااامم را  امال در دساااااااااااا  ٬برای ل صم ای کوتا  م   کرد

گرتت و هماتطور کم  اااااااااامیماتم تشااااااااااار  میداد با  اااااااااداب  

 آرا  تر ادامم داد: 

 

ن  آرنا:اما وق   دساااات رو ایزطوری توی دسااامم میگت   مطمی 

  موشم کم ای  دت م دیگم خواب تو مم.و ای  بزم  س زتد

  . بودن مید
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ت اه  ای  بار روی تبطم ی ات اااااااااااا  دسااااااااااات هایمان ثابت 

مااااتاااد.باااز هم برای ل صاام ای سااااااااااااااا وت کرد و ب اااد همرا  بااا 

 کشیدن ت س خمیف  ادامم داد: 

 

 
گ
آرنااا:م  تمااا  ای  ساااااااااااااااااا  هااا مثاال یاام مرد  ی مم ر  زتاادی

ن کاااام هیا  کرد  خزان.مثاااال یاااام موجود تاااااامیااااد و رقاااات اتگت 

ن  ای برای ادام تدار  و تبط دت ا  یم راهم  م ی زتدگو اتگت 

ن رو بم پایان برسااااوتم.تو تمیدوبن با اومدتت  تا بموتم همم چت 

 چطور دوبار  بزم  س زتد  بودن دادی. 

 

 ۵۳۹#پارت_ 

 

 

ی بگونم ت اهم را بم  ااورت  دوخمم بود .ل    ن بک آت م چت 

 بر  را ها و ادخاهای آزاد 
گ
ن و اترد  ا  گوا  بزری غمگی 

اد  کم بود.دروغ تگ مم بود  اد  بود.آتبدر اترا .آرنا واق ا اترا
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 ا  تااااداشاااااااااااااااااات.و  اااااال تززاااا 
گ
ن  ای برای ادامااام ی زتاااادی اتگت 

امید  برای زتد  ماتدن م  بود .م ن کم     تمیدان ااااااااااامم 

 چطور قرار بود  م   کزم. 

 

سااا وتم کم کوالبن شاااد ابروها   بم شخت در هم کشاااید  

 و شرسید: شدتد.با تگرابن ت اهم کرد 

 

بااادر تاااارا ااات و گرتمااام ای خزان؟ایزجاااا بودن اذیاااات آرناااا:ایز

 می زم؟

 

ن ت اهم از چشاااامان شرسااااشااااگر   آ  خمیف  کشااااید  و با گرتی 

 زنرل  زمزمم کرد : 

 

 تارا میم ب اکر ایزجا بودتم تو ت. ٬_تم
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 ل ا  در ثاتیم ای تگران تر شد. 

 

 آرنا:پس ب اکر چیم؟

 

م ها   را داشااااااااامم باشااااااااا بک آت م جرات ت ا  کردن بم چشااااااااام

آه مم شاتم هایم را باال اتداخمم. اال کم تمیموان مم دهان 

بااااز کزم و  باااایش را باااا او در میاااان بگاااذار  چاااار  ای بااام جز 

 س وت تداشمم. 

 

 _تبط یکم خ مم  .ای  چزد روز برا  خییل س ت بود .  

 

 بزاتم ی وایه ا  گر  ی میان ابروها   را بزرگ تر کرد. 

 

 و تارا میت تبیسااااااااااااااار وار  برادر  توی ایآرنا:امید
گ
  خ ااااااااااااااامش

 تداشمم باشم. 
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ی شو  از آت م تر اااااااااا   برای تصاهر  ن توشاااااااااا زد تم اااااااااا رآمت 

کردن داشمم باشام روی ل  هایم تب  . ات و شاک آرنا را 

ن ت دیل کرد.هردو دساااااااا  را روی زاتوهایم قرار داد و  بم یبی 

ا در ایل کم بم س    تال  می رد کم تا  د مم   خود  ر 

 گ ت: بم م  تزدیک کزد  

 

ی گ مااام کااام بااااخااا  تاااارا میااات  ن ...اگااام آزاد چت  ن آرناااا:خزان ببی 

شااااااااااااااااد  م  ازت م ذرت می وا .باور آزاد ا اااااااااااااااال آد  بدی 

ن روی خوب  تو اااااااااااااااات.ات اقا اوتبدری خوبم کم همم  ارصن

بودن  ق ااااااام ب ورن.تبط یکم زنادی روی م    ااااااااسااااااام.و 

 چون تو رو مبص... 

 

ترو خورد  کم رسااااید تورا  رت  را بم ای  ق اااامت جم م ا   

 و هماتطور کم  التم ش  را تکان میداد ادامم داد: 
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اااااااااااااا هیا ات اااااق  تبودی.لط اااا از آزاد  آرنااااا:تو هیچوقااات مبصا

تارا ت ت ا .مطمازم وق   یکم تو رو بوشاااات  .شاااازاساااام مثل 

م  شاااااااای مم ت موشاااااااام و می زمم کم قضاااااااااوت ها  اشااااااااا ا  

 بودن.تبط باید یکم بز  تر ت بدی. 

 

ید  و شی تکان داد .جوابک تداشمم  التم ت س خمیف  کش

 تما  
گ
کم ب واهم بم  را ها   بدهم.آرنا داشت با سادی

د کم اساااام  بم خزوان شااااوهر  ن از خوبک های مردی  را مت 

در شااااااااااااااازاااسااااااااااااااازاامم ی م  بود.مردی کام آرناا ت ر می رد هیا 

ن م  بود.مردی  شاااااااااااازاخ   از او تدار  اما همم کس و همم چت 

 اااا ت بم او چم ا  اااااش داشاااامم یگر تمیدان اااامم باید نکم د

 باشم. 

 

 _آر ...مطمازم کم همیزطور . 
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 تجوا کرد  و برای آت ااام خیاااال  را را ااات کزم 
گ
باااا خ ااااااااااااااامش

ل  زد بک جابن ت ون   داد .آه ااااامم خزدید و هماتطور کم 

دساااااااااااااااات ها   را از روی زاتوهایم برمیداشاااااااااااااااات امیدواراتم 

 شرسید: 

 

 مگم تم؟ ناد میای بزم ش بزبن آرنا:از ای  ب د...ز 

 

ن تاا اااااااااهاا  کاارد  و لاااااااا  هااااااااایاام را روی یاا اااااااادیااگاار  تااااااااامااطااماای 

د .ت اااه  باااز هم رتااگ تگرابن گرتاات.تورا ساااااااااااااااگرماام  اااااااااااااار ترا

 ها   را در هم کشید و با ل  ن مضطرب تر دوبار  شرسید: 

 

 آرنا:میای خزان...مگم تم؟

 

شو  از آت م بمواتم پاسااجن بم سااوال  بدهم  اادای تبم ی 

در تضاااااااااااااا شیچید.و بم دت ال  بم در اتاا وارد شاااااااااااااد  آرا  کم

سید:    دای مرداتم ی آشزاب  کم میتر
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 آزاد:مزا ممون شد ؟

 

 ۵۴۰#پارت_ 

 

 

 

ت ا  هردو ت رمان در ثاتیم ای بم سااااااااااااااامت در چرخید و روی 

دساااااااااااااااات بم سااااااااااااااا زم در ٬آزادی کم با ل  زدی کوچک بر ل 

بم  چزارچوب ا  ااااااااااماد  بود ثابت ماتد.گر  ای کم با دیدن 

ن ابروهایم نشااااااا ااااااات با ل  زد بزرگ و ذوا ی  ار  آمد و میا

زد  ای کم همزمان روی ل  های آرنا تب  . اااااااااات  امال در 

 تضاد بود. 
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ون چر  را اتدی بم سااااااااااااااامت آزاد چرخاتد و با همان ل  زد 

 مزربابن کم روی ل  ها   بود شرسید: 

 

 آرنا:آزاد ی اومدی؟

 

ردن س زم ا  باز کرد و با ترو ب  بم ی بازوها   را از روی 

دسااااااااااات ها   درون جی  شااااااااااا وار  آه ااااااااااامم قد  ج وتر 

 گذاشت و پاسخ داد: 

 

آزاد:خییل وقت تو ت.امیدوار  مزا م  را زدتمون نشد  

 باشم. 

 

و ب د بم دت ا  ای   را ت اه  را از آرنا گرتت و ش  را 

باام ساااااااااااااااماات م  چرخاااتااد.و م  شو  از آت اام ت اااه  بمواتااد 

 بم بازی تم باشاااا زد ش  را زنر اتداخروی  ااااور 
گ
مم و با  التش

ماتد .       خ  ت  هایم  اتگشت  خ ک 
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آرنا کم ات ار مموجم تایسااااااااااااااار کم آشاااااااااااااااکارا میان ما دو ت ر در 

جرنان بود نشااااد  بود در جواب برادر  چزر  در هم کشااااید 

 و با ل  ن شوت گ ت: 

 

 آرنا:چرا ات اقا مزا م شدی. 

 

د و ت ا  خت   ا  را از م  بگت  پاسااااااااااااااا   آزاد را وادار کرد تا 

دوبااار  باام آرنااا چشااااااااااااااام باادوزد.باام ز ماات ل  زاادی روی لاا  

ن ابروها   شرسید:   ها   نشاتد و با باال اتداخی 

 

؟ ون می  ن  آزاد:پس داری برادرت رو از اتاا بت 
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دن د مم ای اااااااااااااار ون چر  را بم ٬آرنا آه ااااااااااااااامم خزدید و با ترا

ماد و با دراز سااااامت آزاد هدایت کرد. در تزایت مباب   ا  ااااا

 سمت او گ ت:  کردن دسا  بم

 

ی نشاااااااادی.ات اقا  ن آرنا:شااااااااوسن کرد .همیزجا بمون.مزا م چت 

دیم.  ن  م  و خزان هم داشایم درمورد تو  را مت 

 

آزاد بک م طیل چزر  در هم کشاااااااااااااااید و شدراماتم ت اه  را 

میان م  و برادر  چرخاتد.اتااااااطراب آشااااااکار تر از هموشاااااام 

د. در چزر  ی هموشم  ن  آرام  موز مت 

 

؟آزاد:واق ا؟چم  ر  قن

 

با ل  ن شر از تردید شرساااااااااااااااید و آرنا با اخیم تم چزدان واقیع 

 ت اه  کرد و پاسخ داد: 
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 . آرنا:شاید  خییل با خزان خو  اخالا تبودی

 

ت ا  آزاد باری دیگر بم ساااامت م  چرخید و م  ای  بار دیگر 

ااااااااااااا در  برو .هردو بک تموان اااااااااااااامم از زنر ساااااااااااااازگی ن ت اه  قرا

دیگر خت   ماتدیم.درسااااااااات ات ار اخمیار برای دقیبم ای بم ی 

 کم  ضور آرنا را از یاد برد  بودیم. 

 

آرنا اما ساااااااد  تر از ای   را ها بود کم ب واهد مموجم ت ا  

های مش و  میان م  و برادر  شود.س وتمان کم کوالبن 

د و با ل  ن شر ا اااار ز شاااااد دسااااات آزاد را آه ااااامم در دساااااا  ترا

 خواه  گ ت: 

 

ت آزاد.لط ااا دیگااام بااااهااا  آرناااا:خزان ب ااااکر م  ایزجاااسااااااااااااااااا

بداخالق  ت   باشااااام؟م  ا اااااال دلم تمی واد کیسااااا توی ای  

 خوتم باخ  تارا    خزان .شم. 
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آزاد شاتجا  ت اه  را از چشااااااااااااااامان م  گرتت و آه ااااااااااااااامم 

ش  را بم سااااااااااااااامت برادر  چرخاتد.ت اه  جوری بود کم 

را های آرنا را شاااید  باشااد اما شااک داشاامم     تییم از  

ت س خمیف  کشاااااااید و همزمان با تکان دادن ش  در تزایت 

 با  داب  آرا  زنرل  تجوا کرد: 

 

 آزاد:باشم...قو  مید . 

 

 ۵۴۱#پارت_ 

 

 

 

 التم آیه کشاااااااااااااید  و از جا برخاسااااااااااااامم. اال کم آزاد قد  بم 

ورب   اتاااااااااا گااااااااذاشااااااااااااااااماااااااام بااود ماااااااااتاااااااادتاام در آتااجااااااااا دیااگاار رصن
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ن  تداشاااااااااات.اتگشاااااااااماتم را بم ی دیگر قالب کرد  و با برداشاااااااااای 

   بم سمت ج و خطاب بم آرنا گ مم: قد

 

 _م  بزت   دیگم بر . 

 

بک م طیل دساااااااااااات آزاد را رها کرد و با چرخاتدن ون چر  بم 

 سمت م  با تارا    غر زد: 

 

آرنااا:واق ااا می وای بری؟ایزباادر زود؟تو کاام تاااز  چزااد دقیباام 

 ست اومدی. 

 

 زد  و د  دسااا   ترن  بزاتم را برای در جوا.  ل  زد کوچش

 کردن  اتم اب کرد .   قاتع

 

 _باید بم  ارها  برسم. 
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 تاامیداتم آیه کشید و ش  را روی شاتم کج کرد. 

 

 آرنا:دوبار  میای مگم تم؟

 

ل ا  آتبااادر م  اااااااااااااااومااااتااام بود کااام ق  م تااااخودآ اااا  برا   

مبابل ذوب شاااد.آه ااامم قد  ج وتر گذاشااامم و با ا  ااامادن 

تکان میداد  هماتطور کم ش  را بم نشاااتم ی تایید ٬ون چر 

 با ل  زدی کم ای  بار اتدی واقیع تر بود تجوا کرد : 

 

 _میا . 

 

با خوشاااااااا ایل خزدید و شی تکان داد.دساااااااات ها   را روی 

 زاتوها   مشت کرد و پس از ثاتیم ای س وت گ ت: 
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 آرنا:مراق  خودت با . 

 

تو هم همیزطور" آرا  اکم ا کرد  در جوا.  بم زمزمم ی "

 کوتااا  از کزااار ون چر  خبور کرد  و و ساااااااااااااااپس بااا قااد  هاااب  

م ااااااااااااااات  خروسک اتااااااا را در شو  گرتمم.از کزاااااار آزاد کااااام رد 

موشاااااااد  سااااااازگی ن ت اه  را آشاااااااکارا روی  اااااااورتم ا  ااااااااس 

ون بزتم و در   کم  امال از اتاا بت 
کرد  و ای  سزگی ن تا زمابن

   ببزد  ادامم داشت. را تا تیمم پشت ش 

 

ا  مدت بک اخمیار در سااااااااا زم ت یسااااااااا کم تم٬با خروجم از اتاا

ون ترسااااماد  و هماتطور کم    س کرد  بود را از رنم هایم بت 

د  بم دیوار کزار در  ااار دساااامم را روی ق  اااام ی ساااا زم ا  می را

 ت یم زد . 
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هرگز     خوا.  را هم تمیااادیاااد  کااام یاااک روزی بودتم باااا 

ت س کشیدن را برایم س ت کزد.آزادی کم آزاد در یک اتاا 

 س کشیدن م  بود... خود  دلیل ت 

 

در اتاا هزوز هم تیمم باز بود.ت یم ا  را از دیوار گرتمم و با 

کزجکاوی کم قادر بم کزت   کردن  تبود  آه ااامم از الی در 

بم داخل اتاا ش  کشااید .آزاد  اال دیگر مبابل آرنا ل م ی 

  زد بم او ز  زد  بود. ت ت نش مم بود و با ل 

 

 آزاد: الت خوبم؟

 

م  در گو  هایم شیچید.م اک  ساااااااوال  آرنا  ااااااادای آرا

 بود.آرنا در جوا.  ل  زد روش ن زد و ش تکان داد. 

 

 آرنا:هیچوقت ایزبدر خوب تبود . 

 .  3440



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

 

.آه اااااااامم پاسااااااااا   ل  زد روی ل  های آزاد را بزرگ تر کرد 

 دست های آرنا را در دست ها   گرتت و گ ت: 

 

 ی؟آزاد:میدوبن چبدر خوش الم کم میبیزم دوبار  می زد

 

آرنا ت س خمیف  کشااااید و آه اااامم ش  را زنر اتداخت.برای 

 ل صم ای کوتا  س وت کرد و ب د گ ت: 

 

آرناااااا:ت ر می رد  خزااااادیااااادن از یااااااد  رتمااااام آزاد.ت ر می رد  

دیگم هرگز تمیموتم ب زد .اما خزان با اومدن  خوشاااااااااااا ایل 

 وجود  برگردوتد. رو دوبار  بم 
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م روی  اااااااااااااااورت آزاد ش  دوبااار  باااال آمااد و ت اااه  باااز ه

د شو  از  ار نشاا اات.با قدردابن دساات های او را در دساات ترا

 آت م ادامم دهد: 

 

آرنا:ممزون کم خزان رو برا  شیدا کردی آزاد.ممزون کم روی 

 قولت موتدی. 

 

 بر لاااا  آورد و بااااا 
گ
آزاد م ااااذب و  التاااام ل  زاااادی ساااااااااااااااااااخمش

ش  را زنر اتداخت و بم ٬ اه  از چشااااااااااااااامان آرنادزدیدن ت

ان کم هزوز هم در ی دیگر گر  شااااااااااااد  بودتد دساااااااااااات ها شاااااااااااا

 چشم دوخت. 

 

 بم را    در تک تک خ س ال مل ها   
گ
 و آشااااا مش

گ
 التش

هوندا بود.و م  در خج  بود  کم آرنا چطور قادر بم دیدن 

 و اسای ا  در چزر  ی برادر  تبود.شاید 
گ
آن همم آش مش

ی  خاکر بود کم با تما  وجود  بم آزاد اکمیزان داشت بم ا
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و     خوا.  را هم تمیدید کم برادر  ب واهد بم بزاتم ی 

م اااااتصاااات از او یااااک دتیااااا دروغ و شززااااان  اااااری بااام خورد  

 بدهد.و یا شاید... 

 

 خزاتم؟
گ
 آرنا:آزاد...تو ختک داش   کم یم مرد توی زتدی

 

 ۵۴۲#پارت_ 

 

 

اتمصار  آشاااااااااااکارا آزاد را دسااااااااااااپاچم  ساااااااااااوا  تاگزابن و دور از 

را باااااام دتاااااادان گرتاااااات و بااااااا گر  کردن  کرد.تورا لاااااا  زنرنا 

در ایل کم سااااااااااااا ت در تال  بود تا ٬اتگشااااااااااااامان  بم ی دیگر

 م مبیما بم چشم های آرنا ت ا  ت زد جواب داد: 

 

 آزاد: م و بو ... 
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ی تاخودآ ا  کزج ل  هایم خاتم  ن توشاااا زد ت خ و تم اااا رآمت 

ن  پاسخ دروغی ن بود کم میموان ت کرد. م و بو  ؟ای  بزت 

 آرنا بم زبان بیاورد؟در برابر 

 

آرنا تاامیداتم آیه کشاااااااااااااااید و ش  را تکان داد.برای ثاتیم ای 

در سااااااااااااااا وت باام شزجر  ی اتاااق  خت   ماااتااد و ب ااد بااا ل  ن 

ن گ ت:   غمگی 

 

آرناااااا:وق     بااااام رو توی دساااااااااااااااا  دیاااااد  مااااااتم برد.ا اااااااااااااااال 

 تمی رد  کیس توی زتدگو  باشم.  اتمصار  رو تداشمم.ت ر 

 

 ش  
گ
را روی شاااتم کج کرد و بم تیم رت غمزد  آزاد با  التش

ی برادر  خت   ماتد.چزد ثاتیم ای د  د  کرد شو  از آت م 

سد:   بتر

 

 .  3444



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

ی درمورد رابطم   بزت گ ت؟ ن  آزاد:چت 

 

آرنا گوشم ی ل  ها   را کج کرد و شاتم ها   را بم نشاتم 

ن باال   اتداخت.ت اه  هزوز هم روی شزجر  بود. ی تدان ی 

 

م شاااااااااااااااون روی هواساااااااااااااااات و تک ی شاااااااااااااااون آرنا:گ ت کم رابط

مشااااااااا   تو ااااااااات.ت ر ت زم اوتااااااااااع بیاشاااااااااون خییل خوب 

 باشم. 

 

پاساااااا   آشااااااکارا باخ  در هم کشااااااید  شاااااادن چزر  ی آزاد 

 اتداخت و گوب  برای ل صم ای  ضااااور 
ن شااااد.ت اه  را زمی 

 هوا ل  زد: آرنا را ترامو  کرد  باشد بک 

 

 آزاد:پس ایزجوری گ مم... 

 

 .  3445



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

آرا  بود اما باز هم از گو  های زمزمم   هرچبدر هم کم 

ن ت ا  مردد  بم  آرنا شززان تماتد.تورا ش چرخاتد و با دوخی 

 چزر  ی آزاد شرسید: 

 

؟ ی گ    ن  آرنا:چت 

 

آزاد ات ااار کاام باام ی  ااار  باام خود  آمااد  باااشااااااااااااااااد بک م طیل 

آرنا ت ا  کرد.برای ثاتیم ای شدراماتم ش  را باال گرتت و بم 

ر لااااااا  آوردن ل  زااااااادی ساااااااااااااااااااااااکااااااات مااااااااتاااااااد و ساااااااااااااااپس باااااااا ب

آه اااامم ش  را بم نشاااااتم ی م ال ت تکان داد و ٬م اااا     

 گ ت: 

 

ی تگ مم.  ن  آزاد:تم...چت 

 

آرنا مجددا آیه کشاااااااااااااااید و با خب  تر بردن ون چر  دوبار  

م ااااااات  شزجر  را در شو  گرتت.کزار شزجر  کم رساااااااید دسااااااات 
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و برد و شزجر  را اتدی باز کرد و در ایل کم ت ا  خت   ا  ج 

 بم باغ خاتم دوخمم بود شرسید:  را 

 

آرناااا:آزاد...تو ای  آد  رو موشااااااااااااااازاااش؟مزصور  مردیاام کاام تو 

 خزاتم. 
گ
 زتدی

 

آزاد باااادن  را  یم روی ت اااات خباااا  تر برد و بااااا قرار دادن 

بازوها   را ت یم اا  قرار ٬ک  دساااااااااااات ها   روی تشااااااااااااک

.ل صاام ای کوتااا  در سااااااااااااااا وت بااام آرناااا خت   مااااتااد و ب ااد داد 

 شرسید: 

 

 د:برای سر درمورد  کزجکاوی؟آزا

 

 آرنا بک آت م ت اه  را بم سمت خب  بچرخاتد جواب داد: 
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ن .شم کم آد  خوبیم.   آرنا:تبط می وا  مطمی 

 

ن و تاامید بود.قد  ج وتر گذاشااااااااااااااامم تا بمواتم  ل ا  غمگی 

 دوبااار  باام  اااااااااااااااورت  را ات تر چزر  ی آزاد را 
گ
ببیزم. التش

جرنان بود آشااکارا آشاا مم بازگشاامم بود.ب  ت کم میانشااان در 

 ا  می رد. 

 

؟  خزاتم تارا   
گ
 آزاد:از ایز م تزمیدی یم ت ر توی زتدی

 

شرساااااااااید و آرنا دسااااااااات ها   را ل م ی شزجر  قرار داد شو  از 

 آت م  ادقاتم پاسخ دهد: 

 

و مثل دیووتم ها دار  بم ٬ق  م شاااا  اااامم٬تاامید ٬آرنا:تارا مم

 آد  کم     تموشزاسم    ادت می زم. 

 

 .  3448



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

 آزاد را تشاااااادید کرد.اتگشااااات 
گ
خزد  ی آرا  و ت    آشاااااا مش

ها   را میان موها   ترو برد و ساااااااااپس از جا برخاسااااااااات و 

قد  ها   را بم ساامت آرنا سااوا داد.پشاات ش  ا  ااماد و 

 : با قرار دادن دست ها   روی دسمم های ون چر او گ ت

 

.اون یاام دخت   سااااااااااااااااالاام  ۲۸آزاد:بااایااد اتمصااار  رو میااداشااااااااااااااا  

 کیس توی زتدگو  باشم  امال کبی یم.   ست.ایز م

 

آرنا با تارا    آیه کشید و ش چرخاتد تا بمواتد را ت تر بم 

 چزر  ی آزاد ت ا  کزد. 

 

؟  آرنا:میموبن درمورد  یکم ت بیش ک ن

 

 رد. شرسید و آزاد با چزر  ای در هم کشید  ت اه  ک
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ورب  تدار  آرنا.   آزاد:ای   ار واق ا رصن

 

ی تداشاااااااات.ون چر  را م ال ا  اما روی  ت اااااااامیم آرنا تاثت 

 بم سمت آزاد چرخاتد و مصاتم ت رار کرد: 

 

 آرنا:لط ا...تبط می وا  بدوتم کم چجور آدمیم. 

 

آزاد کم ات ار تزمید  بود م ال ت با آرنا قرار تو ااااااااااات تاید  

یبم ای با اسااای اا  بم او خت   ماتد ای داشاامم باشااد برای دق

 چاری شی تکان داد. و سپس آیه کشید و از روی تا

 

 آزاد:بزت قو  تمید  ویل س یمو می زم. 

 

آرنا را ن و خرسزد از مواتبت آزاد با خواسمم ا  خزدید و 

د.خوشاااا ا  بود کم آزاد  ااار دساااات های برادر  را بم گر  ترا
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ن ت زااداخماام  .ک  ع تمیاادان اااااااااااااااات کاام برادر بود  رت  را زمی 

کرد  خونز  تززا با یک مواتبت ترمالیمم دسااااااااااااااات بم ش   

 بود. 

 

دیگر تمیموان اامم بوشاات  از آن آتجا بماتم و شززابن بم مکالمم 

شاااااان گو  دهم.خ ااااامم بود .تیاز داشااااامم اتدی بم ج ااااام و 

ا ت بدهم تا ب کم بمواتم ت میم درس   بگت  . 
 م ز  است 

 

ن از اتااآه اامم خب گرد   م اات  را  پ م ٬کرد  و با تا اا م گرتی 

ن در شو  گرتمم.ت ر ت زنادی تداشمم.باید را بم سامت پایی 

 هرچم زودتر اتکار  را جمع و جور می رد ... 

 

                                               *** 

 

 ۵۴۳#پارت_ 
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ساااااخت از هشاااات شاااا  گذشاااامم بود.چزد ساااااخ   موشااااد کم 

ی ت ت خواب کیزگ سااااااایز اتاا دراز کشااااااید  رو ٬تک و تززا

 بود . بود  و بک هدا ت اهم را بم سب  دوخمم 

 

ن بااا خود  و اتکااار  شاتجاا   ب ااد از ساااااااااااااااااخاات هااا   زجاار رتی 

ت میمم را گرتمم بود .ت مییم کم  مکم می رد میان ماتدن 

ن  ن همم چت  ن و پشاات ش گذاشاای  و  مک کردن بم آرنا و یا رتی 

 زم. یک را  را اتم اب ک

 

یط ای  چزد ساااااااااااااااااخت آزاد بم اتاقم تیامد  بود. امال مرا با 

مااام بود و اجااااز  داد  بود تاااا در خ وت و خود  تززاااا گاااذاشااااااااااااااا

تااازااازاااااااااب  خاااود  اتاااکااااااااار  را جاااماااع و جاااور کااازااام.گااوب  او هاام 

 میدان ت کم امش    با  ت ت میم تزاب  ا  را میگرتمم. 
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کرد تا  اااااااااااااادای تبم ی آرا  کم بم در اتاا وارد شااااااااااااااد وادار   

ت اااهم را از ساااااااااااااااب  بگت   و باام ساااااااااااااااماات در ش بچرخاااتم.بااا 

  دای آرا  گ مم: 

 

 _کیم؟

 

در آه ااااااااامم باز شاااااااااد و بم سااااااااامت داخل چرخید.ت اهم روی 

 نرن  خاتم کم قد  بم داخل اتاا گذاشت ثابت ماتد. 

 

 مزا ممون شد ؟٬نرن :ب  شید خاتم

 

ن شااااااااااااااااد  و بااا ل  زاادی کوچااک ش  را باام  روی ت اات تیم خت 

 نشاتم ی م ال ت تکان داد . 

 

ی شد ؟ ن  _تم بیدار بود .چت 
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 زدی شررتگ تر داد و گ ت: جواب ل  زد  را با ل  

 

سااام شاااا  رو براتون بیار   اان :شااا   ارصن  خاتم.اومد  بتر نرا

 ایزجا یا همرا  آقا غذا می ورند؟

 

د  و بدتم را تا ل م ی ت ت  اااااااااااااار ل  هایم را روی ی دیگر ترا

ی بم ت ر ترو رتمم و ساااااپس ت س ج و کشاااااید .چزد ل صم ا

 خمیف  کشید  و گ مم: 

 

 _با آزاد شا  می ور . 

 

اااااااااااااا  ن  کم  امال مشااااااااااااااا   بود تا چم اتداز  از ت ااااااااااااااامیمم نرا

ت ج  کرد  است با چشم هاب  گرد شد  ت اهم کرد و پ   
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.ا مماال اتمصار می شااااید کم بگونم می واهم شااااامم را تززا زد 

 در اتاقم ب ور . 

 

م ج   از روی ت ت برخاساااااااااااامم و قد  های در برابر ت ا  م

ماد  ات ار کم آرامم را بم ساااما  ساااوا داد .مباب   کم ا  ااا

تاز  بم خود  آمد  باشد تزد تزد پ   زد و سپس از مبابل 

 در کزار رتت و با مزربابن گ ت: 

 

ن رو براتون چید .آقا مزمصرتوتم.   نرن :ب رمایید خاتم.مت 

 

 ر کرد  و ساااااااپس با قد  با ل  زدی کوچک زنرل  از او تشااااااا

ون زد  و بم سااامت ساااال  غذا خوری بم  هاب  آرا  از اتاا بت 

ت اهم روی آزاد کم در س وت ٬را  اتماد .با رسیدتم بم سال 

ن شااااااااا  نشاااااااا اااااااامم بود و بم ت ر ترو رتمم بود ثابت  پشاااااااات مت 

ماتد.آتبدر غرا در اتکار  بود کم ا ااااااااااال مموجم  ضااااااااااور  

 نشد  بود. 
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رتمم و  ااااااااازدیل مباب   را خب  کشااااااااید .با آه ااااااااامم ج وتر 

شاااااااااایدن  ااااااااادای خب  کشاااااااااید  شااااااااادن  ااااااااازدیل بم خود  

تورا ش  را باال گرتت و با ت ایه تاباور و مم ج  بم آمد. 

 م  خت   شد. 

 

بک توجم بم ت ا  مم ج  و شرسشگر  روی  زدیل نش مم 

ت اهم را بم چزر  ا  ٬و با قالب کردن دسااااات هایم زنر چاتم

 دوخمم. 

ری با شدرایم پ   ها   را باز و . ااااامم کرد و ساااااپس چزدبا

 با  دای آرا  گ ت: 

 

... آزاد:ت ر تمی ن   رد  بیای ش مت 

 

 کشاااااااااااااااید  و بک هدا یش از شااااااااااااااااتم هایم را باال 
ت س خمیف 

 اتداخمم. 
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 _برای غذا خوردن تیومد .اومد  تا باهات  را بزتم. 

 

سد یک تای با تردید چزر  در هم کشید و بک آت م سوایل  بتر

ابروها   را باال اتداخت.م  هم مزمصر شااااااااااایدن سااااااااااوایل از 

هایم را از زنر چاتم ا  باز کرد   ساااامت او تماتد .ق ل دساااات

 و با ت یم زدن بم  زدیل ا  ادامم داد : 

 

_ت اااااااااااااامیمم رو گرتمم.ت ر کرد  الزمم کم تو هم از  با ختک 

 . باشر 

 

زر  ا  موز تگرابن و اتاااااااااااااااطراب در ثاتیم ای آشاااااااااااااااکارا در چ

بان های ق    را  زد.شااااااید     میموان ااااامم  ااااادای ب زد رصن

از و . اامم کرد و با قورت دادن .شاازو .ل  ها   را آه اامم ب

 بزاق  با ل  ن مردد و مضطرب شرسید: 
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؟  آزاد:چم ت مییم گرت  

 

بک آت م ت ا  خت   ا  را از چشااااااااااااااامان  بگت   برای دقیبم ای 

ن  با ل  ن م کم و ٬ ش سااااااا وت کرد  و ساااااااپس با باالتر گرتی 

 اااااااااااااداب  کم تما  تالشااااااااااااام را در ت رزندن  بم  ار گرتمم بود  

 گ مم: 

 

بم آرنا  مک می زم.کزار  میموتم.برای خوب شااااااااااادن _م  

یط دار .    ال  هر اری کم الز  باشم اتجا  مید .اما یم شر

 

بدن  را  یم بم سمت ج و مممایل کرد و با قرار دادن دست 

ن با   داب  ت ی  کم هیا ش اه   بم  ها   روی سطح مت 

  دای هموشم م کم او تداشت شرسید: 

 

یط؟  آزاد:چم شر
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آت م     ثاتیم ای ت  ل کزم اتگشاااااااات هایم را روی و م  بک 

ن مشااااات کرد  و با تما  ج اااااارب  کم در وجود  باق  ماتد   مت 

 بود جواب داد : 

 

نم.   _باید از همدیگم کالا بگت 

 

 ۵۴۴#پارت_ 

 

 

ن شاپای وجود  و ت یساا کم در رنم بم چشاام هایم یخ  . اای 

لاا  هااایم باام دا  اتماااد را دیااد .مااات و مبزوت ت اااهم کرد و 

ها   را چزدی  مرت م بک  ااااااااااااااادا باز و . ااااااااااااااامم کرد.گوب  کم 

   مات را از یاد برد  بود. 
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؟  آزاد:سر

 

در ٬ اااادای آرام  شاتجا  پس از دقیبم ای ساااا وت مط ش

تاااباااوری چشااااااااااااااامااان  توجیه گو  هااایم شیچیااد.بک آت اام باام 

 نشان دهم بک ت اوت پاسخ داد : 

 

نم.   _شایدی سر گ مم.کالا میگت 

 

واقیع و خ ااااااااااااااا ک باال گوشااااااااااااااام ی ل  ها    بم ل  زدی غت 

 رتت.آه مم ش  را بم چپ و راست تکان داد و گ ت: 

 

 تبود. 
گ
 آزاد:شوسن قشزش

 

 یک تای ابروهایم را باال اتداخمم و با جدیت گ مم: 
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  آزاد.ت اااااااااااااااااامااایااامااام رو باااااااااهااااااااات درمااایاااون _شااااااااااااااااااوسن تاااا اااارد

نم.   گذاشمم.می وا  از همدیگم کالا بگت 

 

در ثاتیم ای م و شااااااد و  ل  زد خ اااااا ک گوشاااااام ی ل  ها  

جااا   را باام اخیم بزرگ و غ یظ میااان ابروهااای مرداتاام ا  

 مشااات کرد و با  اااداب  کم 
ن داد.اتگشااامان  را روی ساااطح مت 

سید غرند:   چزدان ب زد بم تصر تمت 

 

ی . آزاد:ای  بم تززاب  بگت 
   ت مییم تو ت کم تو بموبن

 

 و ای  بار توبت م  بود تا با توش زد ت اه  کزم. 

 

 م  بااام تززااااب  _ 
گ
جااادی؟پس تو چرا برای خراب کردن زتااادی

؟  ت میم گرت  

 

 .  3461



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

 التم پ   ها   را روی ی دیگر تشاااااااااااااااار داد و با ترو بردن 

ش  را زنر اتداخت و ٬اتگشااات ها   میان خرم  موها  

   کشید. آ

 

آزاد:خزان لط ا ای  دوتا م اااااااااااااااا م رو بم همدیگم ربطشااااااااااااااون 

 تد . 

 

 ا 
گ
ساااا زم بم  اااازدیل ت یم زد  دساااات بم ٬بک توجم بم  التش

 و گ مم: 

 

_ای  دوتا م اااااااااااااااا م چم تو ب وای و چم ت وای بم همدیگم 

 مربوک  پرز توتیش. 

 

اااااااااااااا توتیش" آشاااااااااااااااکارا خون  را بم جو  آورد.تورا  ل ظ "پرا

ن ت ا  آشااااااااااااااوب  بم چشااااااااااااااماتم ش  را  باال گرتت و با دوخی 

 گ ت: 
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ن رو برات  آزاد:تو هزوز     اجاااااااااز  تاااااااادادی م  هماااااااام چت 

 ح بد  خزان... توتی

 

 در جوا.  خونرداتم شاتم ای باال اتداخمم. 

 

_بم قدر  اقن شااااااااااااااااید .ت ااااااااااااااامیمم رو هم بر اسااااااااااااااااس همون 

 توتی ات مزخرتت گرتمم.م  کالا می وا  آزاد. 

 

 د
گ
ن ب زد با آشاااااااا مش ساااااااا   بم  ااااااااورت  کشااااااااید و از پشاااااااات مت 

وع بم قد  زدن کرد و سپس  شد.چزد ل صم ای بک هدا شر

با ل  ن خاجزاتم ٬  ی ت اه  بم سمت م با چرخاتدن دوبار 

 تالید: 

 

 آزاد:خزان ایزجوری ت ا ... 
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خ ااا اتی   کم تما  مدت در تال  بود  تا در اخماا وجود  

ید و توران کرد.بم شززان تگز  دار  بم ی  ار  شااااااااااااااا  م کشااااااااااااااا

تزدی از روی  اااازدیل برخاساااامم و با هجو  بردن بم سااااما  

 غرند : 

 

م  چم اتمصاری داری آزاد؟چم _ایزجوری ت اشااام؟آر ؟تو از 

 باااا تو 
گ
اتمصااااری داری؟کااام بموتم و مثااال ا مش هاااا بااام زتااادی

اداماام بااد ؟بااا مردی کاام هماام جور  م  رو بااازی داد ؟مردی 

  هاااا  بر خ یااام خود  کااام از تماااا  ترس هاااا و تبطااام تااااااااااااااا 

اسااااام اد  کرد ؟مردی کم از همون اول  رابطم مون رو روی 

 خشش دروغو ...  دروغ بزا کرد ؟مردی کم با ادخای

 

 دساااااات ها   روی بازوهایم  اااااادایم را بک 
ن تاگزابن نشاااااا اااااای 

 کشاتد. 
گ
 اخمیار در  زجر  بم خ ش
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.م  آزاد:خشاااااااااش م  بم تو دروغ تو ااااااااات خزان.دروغ تو ااااااااات

.با تما  وجود  خاشااااااااااابمم مثل دیووتم ها  مواق ا خاشاااااااااااش تو 

 خاشبمم اوتبدری کم...اوتبدری کم... 

 

خر برساااااااتد.دساااااات ها   را از مز ت تداد  تا  رت  را بم آ

ن قد  بم سااااااامت خب   روی بازوهایم پس زد  و با برداشااااااای 

 گ مم: 

 

_اوتبدری کم ب اکر  مجبوری م  رو مثل یم راز از برادر 

 م تم؟خودت م فن تگم داری...مگ

 

غم و خجزی کم بم ی  ار  در چشاااااااام ها   موز زد از ت اهم 

یگر شززان تماتد.اتگشااااااااااااااات ها   را پشااااااااااااااات گردن  بم ی د

 قالب کرد و م مم اتم تالید: 

 

 آزاد:خزان... 
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ن اتگشااااااااااااااات  ل  هایم را روی ی دیگر تشاااااااااااااااار داد  و با گرتی 

با  ااداب  کم  اال دیگر  امال در ٬اشااار  ا  بم ساامت ساا زم ا 

 ش  مم بود گ مم: هم 

 

_م  باااااام تو اخمماااااااد کرد  بود  آزاد.بااااااا تمااااااا  وجود  بزاااااات 

م باورت داشاااااااااااامم.تززا اخمماد کرد  بود .تو تززا آد  بودی ک

آد  کم ت ر می رد  هرگز تمیموتم بزم آسو  بزتم.خاشبت 

شاااااااااااد .     ارصن بود  زتدگیم و جوتم رو تدای تو کزم.اما 

 تو چیکار کردی؟

 

د و بک آت م  ال  پ   ها   را 
ااااار با تارا    روی ی دیگر ترا

بر زبان بیاورد ش  را زنر اتداخت.با ل  زدی ت خ و کوچک 

 تکان داد  و با  داب  ت ی  تر ادامم داد :  آه مم شی
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_آر ...ای  همون  ااارناام کاام کردی. اااری کاام     خودت هم 

 .  از بم زبون آوردن  خجالت می یسر

 

 ۵۴۵#پارت_ 

 

 

  ای  بار س زم ی او را هدا گرتت.دسمم را اتگشت اشار  ا

با ٬ج و برد  و با کوبیدن اتگشاااااااااااامم بم ق  اااااااااااام ی ساااااااااااا زم ا 

  و می رزند ادامم داد :  داب  کم از شدت ب

 

ن  و  اااااااااادا  _م  با مردی ازدواز کرد  کم باور داشااااااااامم بزت 

ترن  مرد دتیاسااااااااااااااات.مردی کم با تما   مبودها و تب  ها و 

ت دار  و  اااارصن  بااام خااااکر  خباااد  هاااا  بااااز  م  رو دوسااااااااااااااااا

 هر اری اتجا  بد ... 
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ش  باال ٬پ   ها   بک م طیل از ی دیگر تا اااااااااااااا م گرتمزد

باری دیگر روی چزر  ی م  نشااااااااا ااااااااات.هردو  آمد و ت اه 

دسااااا  را روی دساااا   کم هزوز هم ساااامت ساااا زم ا  نشاااااتم 

 گرتمم شد  بود قرار داد و گ ت: 

 

  بااام خااااکر آزاد:م  هزوز  همون آدمم خزان.هزوز   اااارصن 

 تو... 

 

اجااز  تاداد  تاا جم ام ا  را بام پاایاان برساااااااااااااااااتد.دسااااااااااااااامم را از 

ون کشاااااااید  و با بردا ن قد  بم   اااااااار دسااااااات ها   بت  شااااااای 

هماتطور کم ش  را بم نشاااااااتم ی تاساااااا  تکان میداد  ٬خب 

 گ مم: 

 

_تااااااااو دیااااااااگاااااااام اون آد  تااااااااو اااااااااااااااااااااا   آزاد.مااااااا  دیااااااااگاااااااام تاااااااو رو 

می زم هیجر  تموشاازاساام.دیگم برا  یم غرن م ای کم ا  اااس

 درمورد  تمیدوتم. 
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 رتم ات ار کم مثل یک تت  در ق    ترود آمد.چشام ها   

ن باری دیگر از اشک شر شدتد  و او برای ایز م ماتع ترو رن ی 

اشاااااااک ها   شاااااااود ل  ها   را م کم روی ی دیگر تشااااااار 

 داد و ت اه  را بم سمت دیگری از خاتم چرخاتد. 

 

ن بود کیسااا کم   ا  م  هم بزت  از او تبود.اگر  ب   شااا  ااای 

در ای  ماجرا بوشت  از هر کس دیگری ش  مم شد  بود م  

 بود .و پشاایمابن آزاد تمیموان اات بم 
گ
ای  را    ها شاا  اامش

 های وجود  را بزد بزتد. 

 

برای دقیبم ای س وت کرد  و سپس همرا  با کشیدن ت س 

 لرزابن ادامم داد : 

 

 باااااا یااااام غرن اااام 
گ
.تمیموتم پااااای اداماااام باااااد _تمیموتم بااااام زتااااادی

ازدواجم با مردی بموتم کم تموشاازاساام .م  اوتبدری قوی 
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کم در  بم کردی   تو ااامم کم بموتم تو رو ب د از تما   ارهاب  

 ب  شم آزاد.ای  ازدواز باید همیزجا تمو  .شم. 

 

بک آت م ت اه  را بم سممم بچرخاتد با ل  ن جدی و م کم 

 گ ت: 

 

 خزان. آزاد:م  از تو جدا تموشم 

 

آه اااااامم قد  بم سااااااما  برداشاااااامم و با ا  اااااامادن مباب   و 

 خت   شدن بم چشم ها   با اکمیزان زمزمم کرد : 

 

.اگم وا  آرنا _مویسر
گ
ق ا تما  ای  بازی ها رو برای تجات زتدی

اگااام واق اااا می وای کااام م  کزاااار آرناااا بااااشااااااااااااااام و ٬را  اتاااداخ   

کم رو قبو  می  ن و کالقم میدی.    م   کزم پس شر
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دتدان ها   را م کم روی ی دیگر تشااااااااااااااااار داد و شااااااااااااااامرد  

 شمرد  دوبار   رت  را ت رار کرد. 

 

 موشم. آزاد:ایزکار رو تمی زم...ازت جدا ت

 

 چشم هایم را برا   تزگ تر کرد  و شرسید : 

 

_پس از  می وای در ااااااایل کاااااام زن رسااااااااااااااایم تو م توی ای  

بم  کزار برادرت کم میدوبن خاشاااش مزم بموتم و تصاهر ٬خوتم

نم کم می وای؟ ن  غرن م بودن با تو ب زم؟ای  چت 

 

  التم شی تکان داد و گ ت: 
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و  ب شاام.بزت آزاد:خزان ای  وتااا یت قرار تو ااات تا ابد ک

ن رو   شاااااااااااااااد خود  همم چت 
قو  مید  وق    ا  آرنا یکم بزت 

 برا ... 

 

ای  بار هم تر ااات بم پایان رسااااتدن جم م ا  را از او درناااا  

 در هم کشید  و گ مم: کرد .ابروهایم را 

 

نااااک دروغ هااااای تو تموشااااااااااااااام آزاد.قو  هااااای تو هم  _م  شر

کم رو بزااااات گ مم. اااااا ال دیگااااام برا  اخم ااااااری تااااادارن.م  شر

نم   از همدیگم کالا میگت 
دیگم ت اااااااااامیم با خودتم.یا تواتف 

کم ٬و م  تا زمان خوب شااااااااااااااادن  ا  آرنا ایزجا میموتم یا شر

 رو قبو  تمی  ن و... 

 

کوتاا  م اا  کرد  شو  از آت اام ت  زادی بزتم برای ثااتیاام ای  

ن شاتم هایم ادامم دهم:   و همرا  با باال اتداخی 
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 موشم. _ت ر کزم خودت میدوبن ب د  سر 

 

ای  را گ مم و ب ااد در مباااباال ت ااا  مبزوت  چرخیااد  و قااد  

هایم را بم سمت اتاقم سوا داد .مبابل در کم رسید  شو  

  و از باالی ششااااااااااااااااتم از آت م وارد اتاا شاااااااااااااااو  ش چرخاتد

 ت اه  کرد .هزوز هم هاز و واز هماتجا ا  ماد  بود. 

 

.وق   ت ااااااااااااااامیمت ر  و _بزت یکم تر ااااااااااااااات مید  تا ت ر ک ن

 گرت   بیا شاغم. 

 

و ای  آخرن  جم ااام ای بود کااام شو  از قاااد  گاااذاشاااااااااااااااازم بااام 

داخل اتاا و . ااااااامم شااااااادن در پشااااااات ش  میاتمان رد و بد  

 شد. 

 

بود . اااااااال دیگر توباااااات او بود کاااااام م   را هااااااایم را زد  

د...   ت میم  را بگت 
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 ۵۴۶#پارت_ 

 

 

ون  آن شااااااااااااااااا  آزاد دیگر بااام اتااااقم تیااااماااد.م  هم از اتااااا بت 

رتمم.تما   را هاب  کم تیاز بم گ ماشااان داشاامم را بم زبان ت

آورد  بود .ت ااااااااااااامیمم را با او درمیان گذاشااااااااااااامم بود  و بم او 

کزد.و  اال توبت او   تر ااات داد  بود  تا بم  را هایم ت ر 

د.   بود تا ت میم  را بگت 

 

دروغ بود اگر میگ مم تما  شااا  را آساااود  و را ت خوابید  

برای یک ثاتیم تموان اااامم بود  پ   هایم بود .در واقع     

را روی ی دیگر بگذار .تما  شااااا  مثل یک روح شگردان در 

سااوی اتاقم شرساام زد  بود  و از شزجر  بم باغ تارنش کم با کور 

 چزد چراغ اتدی روش  ماتد  بود چشم دوخمم بود . 
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روی یش از تیم ت ها  ٬مردی زنر تور ما ٬در آن ساااااااااااااوی باغ

غمگیزاتم بم آسااامان چشااام دوخمم بود.مردی  نشااا ااامم بود و 

کم درست مثل م  خواب بم چشم ها   تیامد  بود.مردی 

ن  ا  تموشاااااااااااازاخمم .مردی کم  کم موشاااااااااااازاخمم  و در خی 

ن  ا  یک دتیا با م  غرن م بود.  شوهر  بود و   در خی 

 

تما  ش  را بک هدا در باغ شرسم زد  بود.ل اس گر  بر ت  

سااااید اما گوب  شما تداشاااات و هوا بک ر ماتم  شد بم تصر مت 

برای او اهمی   تداشت.چزدی  بار خواسمم بود  تا خود  را 

بم باغ برساااااااااااااااتم و شموی گر  روی شاااااااااااااااتم ها   ب زداز .اما 

ر با بم یاد آوردن ایز م چم بالهاب  بر ش  آورد  بود بم هربا

 ا مش بودتم ل زت ترسماد  بود . 

 

آتطور مشااااااااااااااا و  کرد  میاادان ااااااااااااااامم کاام چاام ت ری ذها  را 

بود.داشااااات بم  را هایم ت ر می رد.بم ت ااااامییم کم گرتمم 

 بود  و هضم  برای او آسان تبود. 
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 ا      از آن تا اااااااااااااا م ی تم چزدان کوتا  
گ
بم را     التش

برایم قابل لمس بود.مدا  از یک سااااامت باغ بم سااااامت دیگر 

اتگشاااااااااااااااات هااا   را میااان ٬آ  می شااااااااااااااایااد٬قااد  برمیااداشاااااااااااااااات

دموها   ترو می  اااااااااورت  را سااااااااامت آسااااااااامان میگرتت و ٬تک

ب د   ا  اااااااااااااااماد...  ا  اااااااااااااااماد و بم شزجر  ی اتاا م  خت   

موشاااااااااااااد.و م  تاشااااااااااااایاتم خود  را کزج شزجر  شززان می رد  تا 

د. م ادا  بیا  مچم را بگت  ن  ت ا  تت 

 

 مزوا  ش ک کم گوب  ق د تداشت بم  بح برسد 
ن و بم همی 

ی شد  بود و روز با گرما و روش ن خ ود از را  ترا رسید  ستر

 مان را برایمان بزوی د. 
گ
 بود تا    م ی جدیدی از زتدی

 

 التم و خواب آلود روی ت ت دراز کشاااید  بود .بک ٬خ ااامم

ی بم جز شدرد و چشااااام های ساااااوزتا  خوابک شااااا اتم ا   ن چت 

 برایم بم یاداار تگذاشمم بود. 
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دلم می واسااااااااااااات میموان ااااااااااااامم چشااااااااااااام هایم را ببزد  و برای 

 را ت و بک دغدغم بم خوابک خمیش چزدی  سااااااااا
اخت کوالبن

 ترو برو .اما     خواب هم دیگر از م  گرنزان شد  بود. 

 

ون اتاا ن را  دای نرن  کم ب زد ب زد شوهر  ٬از بت    ی 

د و مای ماز خاتم را برا   لو ااااااات می رد بم گو   ن  اااااااادا مت 

سااااااااااایدتد.بک آزار بودتد و  ساااااااااااید.آد  های بدی بم تصر تمت  مت 

ر ال  خودشان بود.در خج  بود  کم بداتم آیا از ششان د

تااد یااا آت اام آزاد آن هااا را هم  ن ااااااااااااااا اات میااان م  و آزاد بااا ختک

 د  است. درست مثل آرنا با دروغ ها   دست بم ش کر 

 

شیچیدن  اادای زتگ موبای م در تضااای اتاا بم اتکار  پایان 

ب شاااااااااید.با اکرا  روی ت ت چرخید  و دسااااااااامم را بم سااااااااامت 

ن می رزند دراز کرد .ت ااامیم داشااامم کم اگر گوشر کم ر  وی مت 
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ای   تییل پشاااااااات خط باشااااااااد جوا.  را تدهم. بیبما در شر

 تبود  کم ب واهم با او  را بزتم. 

 

 خودتماب  ت اهم کم روی 
اسم تراز کم روی    م ی گوشر

می رد ثاااباات ماااتااد ابروهااایم تاااخودآ ااا  در ی اادیگر کشااااااااااااااایااد  

ن شااااد  وع بم جوندن  شاااادتد.آه اااامم روی ت ت تیم خت  و شر

 شوست ل م کرد . 

 

.ال اقل تم بم اتمصار درناتت تماش از سااااامت تراز را تداشااااامم

ب واهد  ای  زودی ها.ت ر می رد  کم ب د از ازدواجم با آزاد 

رابطاام ا  را برای ماادب  بااا م  قطع کزااد تااا بمواتااد خود  را 

 جمع و جور کزد.اما ظاهرا کم اشا ا  کرد  بود . 

 

خمیف  کشااااااااااااااایااد  و باادتم را تااا ل اام ی ت اات ج و  التاام ت س 

کشااااااااتد .چزد ثاتیم ای د  د  کرد  و ساااااااپس با باز و . اااااامم 
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 گونزاام ی پاااساااااااااااااااخ را لمس کرد  و گوشر را ٬کردن پ اا  هااایم

 تزدیک گوشم تگم داشمم. 

 

 _الو؟

 

 ۵۴۷#پارت_ 

 

 

  دای آشزا   در گوشم شیچید. 

 

تراز:ت ر کرد  قرار تو ااااااااااااااااااات جواب بااااادی.تااااااامیاااااد شاااااااااااااااااااد  

  .دیگم می واسمم قطع کزم. بود

 

گوشااااااااام ی ل م را بم دتدان گرتمم و پس از ثاتیم ای سااااااااا وت 

 بم دروغ گ مم: 
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 _ب  شید.خواب بود . 

 

گ ت و برای ل صم ای سااااااااااکت ماتد در جوابم "هو " آرا   

سد:   شو  از آت م بتر

 

 تراز: الت خوبم؟

 

خ ااااا ک و آشااااا مم دسااااا   بم  اااااورتم کشاااااید  و از روی ت ت 

ا از شااااااایدن سااااااوا  ساااااااد  ا  ایزطور آشاااااا مم ب زد شااااااد .چر 

شااااد  بود ؟ای  کم سااااوا  جدیدی تبود.تراز هموشاااام خادت 

م بم شرسااایدن  ا  م  داشااات.پس چرا ای  بار جواب دادن ب

 ای  سوا  ساد  ا  تا ای  اتداز  برایم دشوار بود؟

 

 . س وتم کم کوالبن شد  دا   آشکارا رتگ تگرابن گرتت
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؟تراز:خزان هزوز اوتجاب    ؟خوبک

 

برای آت م بوشاات  از آن باخ  تگرابن ا  نشااو  ت س خمیف  

 کشید  و با  داب  آرا  گ مم: 

 

د  هزوز _آر ...آر  خوبم.ب  شااااااااااااید تاز  از خواب بیدار شاااااااااااا

 یکم گیجم. 

 

 کزجکاواتم شرسید: 

 

 تراز:مگم امروز قرار تو ت بری آموزش ا ؟

 

شرند  مبابل آیزم ا  اااااااااااااااماد  و هماتطور کم بم چزر  ی رتگ 

 ا  ت ا  می رد  پاسخ داد : 
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؟  _تم...یم چزد روزی مرخ  گرتمم.تو کجاب 

 

 آیه کشید و بک  و  م گ ت: 

 

ما تو خوتم  التم شاااااااااااااااد  تراز:اومد  آت یم. ار خا  تدار  ا

 بود .گ مم بیا  آت یم یکم ش  گر  .شم. 

 

 و ب د با  داب  کم آشکارا آرا  تر شد  بود ادامم داد: 

 

 ختک بود .گ مم یااااااام زتاااااااگ بزتم ببیزم  اااااااالااااااات تراز:ازت بک 

 چطور . 

 

 بک اخمیار ل  زد کوچش بر ل  آورد  و زمزمم کرد . 
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 _ ار خوبک کردی.خوش ا  شد . 

 

برای دقیبم ای سااااااا وت میاتمان برقرار شاااااااد.ات ار کم باز هم 

 هایم بم دل  اتماد  باشزد با تردید شرسید: 
گ
 آش مش

 

 تراز:خزان... الت خوبم دیگم؟

 

 و تااااخودآ اااا  بااام ا ونم چزاااگ اتاااداخااات.شاااااااااااااااااد  شااااااااااااااابیااام ب

بچم ای کم پس از سااااااااااااخت ها تصاهر بم خوب بودن با ٬دخت 

 شایدن یک شش کوچک تا مرز گرنم رسید  باشد. 

 

ل  هایم را م کم روی ی دیگر تشااااااااااار داد  و تال  کرد  تا 

ب و ل ز   ا  را شکوب کزم.تمیااادان ااااااااااااااامم تراز چطور باااد 

ات ار کم تزمید  ٬.اما هرچم کم بود ایل ا  را  س کرد  بود 

 بود یک جای  ار می زگد. 
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 _خوبم پرخمو.تگران ت ا . 

 

 ۵۴۸#پارت_ 

 

 

ی تگ  ن  کشید و دیگر چت 
ت.میدان مم کم  التم ت س خمیف 

دروغم را بااااور ت رد  بود.میااادان ااااااااااااااامم کااام ا ممااااال از لرز  

تام  ااااااااوس  اااااااادایم بم بد  ایل ا  بر برد  بود.اما ت اااااااامیم 

سااااااااااا وت کزد تا م ادا با ساااااااااااوا  ها   بم  ا  بد  گرتمم بود 

 م  بو  از شو  دام  بزتد. 

 

 ااااااادای آرام  دوبار  در گوشااااااام ٬پس از دقیبم ای سااااااا وت

 شیچید. 
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...مگم تراز:میدو بن کم هموشااام میموبن روی م    ااااب ک ن

 تم؟

 

اتگشااات هایم تاخودآ ا  دور بدتم ی گوشر م کم تر شااادتد 

آمد.ت اهم را از آیزم و جاب  سااااااااااااااامت چپ سااااااااااااااا زم ا  بم درد 

 زنرل  تجوا کرد : ٬گرتمم و با چرخیدن و ت یم زدن بم دراور

 

 _میدوتم. 

 

میان ما دو ت ر باق  و ب د ات ار دیگر هیا  رقن در ای  دتیا 

تمااااااتاااااد.هیا وا   ای کااااام بمواتاااااد ماااااا دو ت ر را برای دقاااااایف  

کوالبن تر بم ی دیگر مم ل تگم دارد شیدا نشاد.دو ت ری کم 

مابن کم ت    بم دسااااااااااات میگرتمزد هموشااااااااااام  رقن برای هر ز 

ن داشاااااااااااازد  اال ات ار در خرض یک شااااااااااا  ت دیل شاااااااااااد   گ ی 

 ا را ام کرد  بودتد. بودتد بم غرن م هاب  کم تما  وا   ه
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ساا وتمان کم بو  از اتداز  کوالبن شااد تزمید  کم یک ت ر 

باید برای پایان ب شاااااااااااایدن بم ای  تماس شر از خاموشر شو  

ود.آ  لرزابن کشااااید  و هماتطور کم  ااااورتم را لمس قد  .شاااا

 می رد  با  داب  آرا  گ مم: 

 

 _تراز...م  دیگم باید بر . 

 

 و با اکرا  پاسخ داد:  تاامیداتم ت س سزگی ن کشید 

 

تیم.مواظاا   ن تراز:بااااشااااااااااااااااام برو...ب ااادا دوباااار  باااا هم  را مت 

 خودت با . 

 

و  در جوا.  "هو " آرا  گ مم و پس از خاااادا اااات ن شد 

 ٬کوتاااا 
گ
شاتجاااا  بااام تمااااس خااااتمااام داد  و گوشر را باااا  التش

ن آرا   کوبید .   روی مت 
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تراز  بم٬چبدر دلم می واسااااااااااااااات یک بار دیگر ت    را بردار 

ن را  زتگ بزتم و ب د از ایز م یک د  ساااات  گرنم کرد  همم چت 

درمورد آزاد برا   ت رن  کزم تا ال اقل ق  م اتدی سااااااااااااااا ک 

ی مم   تبود.چون در قد  شاااااااود.اما ات اااااااوس کم  ن ن چت  چزی 

اگر تراز  بیبت را ٬او  تمیموان اااامم گرنم کزم و در قد  دو 

او و  ااال خااااتواد   درمورد آزاد می زمیاااد ا ممااااال تاااا زماااابن کااام

 ا  را قمل خا  تمی رد آرا  تمیگرتت. 

 

ن گت   ی موی کوچش  دوبار  مبابل آیزم ا  ماد  و با برداشی 

موهایم را بم شاااااااااکیل ٬اب  می ردکم روی ساااااااااطح دراور خودتم

شااا  مم باالی ش  جمع کرد  و ساااپس قد  های آرامم را بم 

 سمت در خروسک اتاا سوا داد . 

 

ی ت ورد  بود  و ا ااااال دلم گرسااااازم بود . ل د شاااا ن   را چت 

تمی واسااااااااااااات کم یک بار دیگر در ای  خاتم از هو  برو .از 
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ن  ون زد  و قد  هایم را م اااامبیما بم ساااامت آشااااتر خاتم اتاا بت 

خاتم مشااااااااااااا و  ش و   م زدن با  ن ااااااااااان  در آشاااااااااااااتر کشاااااااااااااید .نرا

 م مونات ی چا  بود. 

 

ن  اا  اتم ای کم از ق ل چید  شااد  بود ثابت  ت اهم روی مت 

اتد.آه اااامم ج وتر رتمم و هماتطور کم یش از  اااازدیل های م

 را خب  می شید  با  داب  تم چزدان ب زد گ مم: 
ن  پشت مت 

 

 .  _ بح ب ت 

 

ااان  کم گوب  ا تمصار شااااایدن  اااادایم را تمی شااااید تورا ش نرا

 . چرخاتد و با چشم هاب  گرد شد  ت اهم کرد 

 

ان : اابح ب ت  خاتم.ی اومدی ؟ا ااال مموجم اومدت مون نرا

 نشد . 
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ن روی  ااااااااااازدیل  در جوا.  ل  زد کوچش زد  و با نشااااااااااا ااااااااااای 

 گ مم: 

 

ن االن اوماااااد . واسااااااااااااااامون شرت ی چاااااا  بود مموجااااام  _همی 

 نشدی . 

 

ن  هماتطور کم قد  ها   را بم ٬ در ی چا خزدید و با . ااااااااااااای 

ن می شید گ ت:   سمت مت 

 

ااااااااااااان :راساااااااااااااا  داشاااااااااااااامم ت ر می رد  برای تاهار سر باید  نرا

کزم.غذاب  ه اااااات کم شااااااما دوساااااات داشاااااامم باشااااااید درساااااات  

 برای تاهار آماد  ا  کزم خاتم؟
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بک هدا شاااااتم هایم را باال اتداخمم و هماتطور کم ساااا د تان 

 ید  گ مم: های تاز  را ج وتر می ش

 

ی کااااام برای خودتون را ااااات تر  آمااااااد   ن  تااااادار .هرچت 
_ترق 

 کزید. 

 

 ۵۴۹#پارت_ 

 

 

یم یک لیوان چای شر مزرباتاتم قد  ج وتر گذاشااااااااااااااات و برا

 کم مباب م قرار داد  بود 
گ
کرد.مم ج  بم لیوان چای  مرتش

ت ااا  کرد .از کجااا میاادان اااااااااااااااات کاام م  چااایم را تبط  مرتااگ 

 می ور ؟
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لت ت اهم مموجم ساااااااااااااااوایل کم در ش داشااااااااااااااامم ات ار کم از  ا

 شد  باشد آه مم خزدید و گ ت: 

 

ن یم وقت براتون  ااااااان :ساااااااا ار  آقاساااااااات. اااااااابح بزم گ ی  نرا

 زو  یا چای شررتگ آماد  ت زم.تبط چای  مرتگ. ق

 

ابروهااااایم را تاااااخودآ ااااا  در هم کشااااااااااااااایااااد  و بااااا کج خ ف  باااام 

  زدیل ت یم زد  و ل  هایم را جمع کرد . 

 

 . _کم ایزطور.. 

 

اااااااااااااان    ااااااااااااااااادای زمزمااام ی آرامم ات اااار کااام بااام گو  هاااای نرا

ن تا ااا م گرتت و هماتطور کم بم سااامت دیگری  ترساااید.از مت 

خاتم ق ن  د  برمیداشت گ ت: از آشتر
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اااااااااااااان :چاااام  ااااار خوبک می زیااااد کاااام چااااای رو تبط  مرتااااگ  نرا

ی جز بال و  ن می ورند خاتم.م  کم شااااااااااااااااید  چای شررتگ چت 

ن می ما .هموشااام هم بممرن ااان برای آد  تدار  ویل کو ٬  ااای 

 گو  شزوا؟خادت دار  چایو  رو شررتِگ شررتگ ب ور . 

 

وع بم توشیدن چایم   کرد .ت اهم بک توجم بم  را ها   شر

روی لیوان قزو  ی شاااااااا اااااااامم نشااااااااد  ی داخل ساااااااا زک ثابت 

 ماتد.بک هوا شرسید : 

 

 _آزاد کجاست؟

 

 گر  ی روشی ا  را اتدی س ت کرد و جواب داد: 

 

اااااااااااااان :تو بااااااغ  خااااااتم.مزمصر آرزو خااااااتم و آقاااااا برساااااااااااااااااااا   نرا

 بودن.دیگم ا مماال باید رسید  باش . 
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 بن زمزمم کرد: و ب د دست ها   را بم  مر  زد و با تگرا

 

سید  قرار  برای تاهار بموت  یا تم.   نرن :ای وای...تتر

 

ن  گو  هایم با شااااااااااااااایدن اساااااااااااااام برسااااااااااااااا  و آرزو تاخودآ ا  تت 

ن قرار  شااااااااااااااادتد.لیوان چای تیم خورد  ا  را  آه ااااااااااااااامم روی مت 

تال  کرد  تا بم ٬داد  و با چرخاتدن ش  بم سااااااااااااااامت شزجر 

شااااااااااااا ااااااااااااامم بود  داخل باغ ش  ب شااااااااااااام.اما از جاب  کم م  ن

ی مش   تبود.  ن  چت 

 

سااام کم آقا برساااا  و آرزو خاتم  اان :خاتم م  بر  از آقا بتر نرا

ی ا میاز  ن برای تاهار میموت  یا تم.زود برمیگرد .اگم بم چت 

 ... ن  داشمی 
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شو  از آت م بمواتد جم م ا  را بم پایان برساتد شی برا   

 تکان داد  و زنرل  گ مم: 

 

 _باشم...برو. 

 

ب د هماتطور کم دسااااااااااااااات های خو ااااااااااااااا  را با  ل  زدی زد و 

ون کشید و  خاتم بت  ن ل اس  پا  می رد قد  ها   را از آشتر

 ل صم ای ب د از مبابل چشم هایم م و شد. 

 

م باام  س کزجکاااوی کاام شتاااپااای بااا رتما  دیگر تموان ااااااااااااااام

وجود  را ترا گرتمم بود بک توجیه کزم.تورا از جا برخاسمم و 

خاتم با ساااااوا دادن قد  هایم سااااامت ن تزدیک ٬شزجر  ی آشاااااتر

 شزجر  ا  ماد  و شززابن بم داخل باغ ش  کشید . 

 

آرزو و برسااااااااااااااااااا  کااام در میااااتااام ی بااااغ کزاااار ٬ت ااااهم روی آزاد

 از چزر  ی هر سم ی دیگر ا  ماد  بودتد ثابت 
گ
ماتد. التش
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ت رشااان می ارند.آزاد با تارا    در ا   را زدن بود و آرزو 

ن بردن دسااااااااات ها   کم نشاااااااااان از خ ااااااااا اتیا   با باال و پایی 

داشااااااااااااازد بر در بر جوا.  را میداد.برسااااااااااااا  هم با ا  اااااااااااامادن 

 میانشان در تال  بود تا هردو ت رشان را آرا  تگم دارد. 

 

ی بود کم تا کزجکاو بود  کم بد ن اتم موتوع ب یشان چم چت 

ای  اتداز  باخ  خ ااااااااااا اتوت آرزو شاااااااااااد  بود.ی  ن داشاااااااااااازد 

یط کم م  د شااااا  ب رای آزاد گذاشااااامم بود   را درمورد شر

دتد؟ ن  مت 

 

 ۵۵۰#پارت_ 

 

 

 التااام شی تکاااان داد  و از شزجر  تاااا ااااااااااااااا ااام گرتمم.باااا آتجاااا 

 ا  اااااااامادن و شززابن تماشااااااااا کردن ب   آن ساااااااام ت ر قرار تبود 
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ی خاید  شاااااااااااااااود  ن .بزر ا  کم آزاد دیر یا زود برای درمیان چت 

ن ت میم  با م  بم شاغم   آمد.   گذاشی 

 

ن قااااد  هااااایم را  از شزجر  دور کرد  و دوبااااار  باااام ساااااااااااااااماااات مت 

ن نشاااااا اااااامم و ای  بار بدون هیا   اااااا  اتم برگشاااااامم.پشاااااات مت 

وع بم خوردن    اتم ا  کرد .   بزاتم ای شر

 

د  بود  کم  اااادای باز و . اااامم هزوز بوشاااات  از دو لبمم ت ور 

شاادن در از ساامت سااال  بم گو  هایم رسااید.بم خیا  ایز م 

اااان  اسااااات کم از باغ برگشااااامم ا سااااات شی تکان داد  و بم نرا

 اا  اتم خوردتم ادامم داد .اما کویل ت شااید کم با شیچیدن 

 ااااااااااااااادای تش تش پاشااااااااااااااازم های ب زد ک   زتاتم ای در گو  

 ا  بود  است. هایم تزمید  کم  دسم  امال اشا 
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ن  آخرن  لبمم ای کم در دسااات داشااامم را جوند  و با برداشااای 

ن  دیل ت یم زد  و بم  ااااااز٬لیوان چای تیم خورد  ا  از روی مت 

خاتم دوخمم.  ن  ت اهم را مزمصراتم بم چزارچوب ورودی آشتر

 

اتمصار  مدت زنادی کو  ت شااااااااااااااید.دقیبم ای ب د  اااااااااااااادای 

ن آزاردهزااااد  ی کوب  پاااااشااااااااااااااازاااام هااااا روی پااااارکاااات هااااا ی زمی 

خاااامو  شاااااااااااااااااد و ت ااااهم روی آرزوب  کااام باااا چزر  ای ت خ و 

خ اااااااااااااا ک در چزارچوب در ا  ااااااااااااااماد  بود و خت   خت   ت اهم 

 ی رد ثابت ماتد. م

 

 اااااااااااااااورت  شت و چشااااااااااااااام هااااا   شر از آت  بودتااااد. ااااامال 

مشااااا   بود کم چم کوتان خشااااامگی ن در ش دارد.کوتابن 

 کم ا مماال ق د داشت بر ش م  تازل  کزد. 
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توجم بم  ا  آشاااااااااااا مم و خ اااااااااااا ک ا  لیوان چای ا  را بم بک 

ل  هایم چ ااااااااااا اتد  و با توشااااااااااایدن مبدار اتدی از مایع گر  

 ابروهایم را برا   باال اتداخمم و شرسید : ٬یواندرون ل

 

 _چای می وری؟

 

چزر  ا  با شاااااااایدن ساااااااوالم براتروخمم تر شاااااااد.قد  ج وتر 

ن  ااااااااااااااا   اتم گذاشااااااااااااااات و با چرخاتدن ت اه  میان م  و مت 

ی زد و گ ت:  ن  توش زد تم  رآمت 

 

 آرزو:یم وقت بد تگذر  بزت. 

 

ا  را در جوا.  آه ااااااااامم و م ااااااااازویع خزدید  و لیوان چای 

ن قرار داد .   دوبار  روی مت 
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 _خییل دلت می واست بزم بد بگذر  مگم تم؟

 

شرسااید  و او با  ر  ل  ها   را روی ی دیگر تشااار داد و 

 ابروها   را باال اتداخت. 

 

 
گ
آرزو:تیومدی ایزجا کم بزت خو  بگذر ...اومدی تا زتدی

 بم  امت زهر .شم. 

 

با توشاااااااااااا زدی  دساااااااااااات بم ساااااااااااا زم بم  اااااااااااازدیل ا  ت یم زد  و 

ن ت اه  کرد .   تم  رآمت 

 

 رو بم  امم زهر کزم؟برادرت آزاد؟
گ
 _ی قرار  زتدی

 

 .  3499



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

ات ار کم مزصور  را ت زمید  باشاااااااد شدراماتم ت اهم کرد.ل  

ن هایم را جمع ک رد  و با چرخاتدن ت اهم میان م مونات مت 

 هماتطور کم ش  را تکان میداد  گ مم: ٬   اتم

 

.کیساااااا  _ت ر می زم یکم زنادی روی آزاد   اااااااب کرد  باشر

ن  اااااا  اتم آماد  می زم و  واساااااا  ه اااااات  کم هزوز برا  مت 

کم سر دوسااات دار  و سر دوسااات تدار  قدرت ای  رو تدار  

 رو برا  زه
گ
 ر کزم. کم ب واد زتدی

 

هاز و واز بم  ااااورتم خت   ماتد و پ   ها   را باز و . اااامم 

ز اااام کرد. ااااامال مشااااااااااااااا   بود کاااام باااام هیا وجاااام اتمصااااار ای

 ب واهد بازتد  ی ب ثمان باشد را تمی شید. 

 

خرسااااااااااااااازااد از ایز ام توان ااااااااااااااامام بود  دهااان  را ببزااد  از روی 

 اااااااااازدیل ب زد شااااااااااد  و قد  های آرامم را بم ساااااااااامت خروسک 
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خاتم ساااااااا ن خاتم آشااااااااتر ن وا داد .اما شو  از آت م بمواتم از آشاااااااتر

ون بزتم   دا   از پشت ش در گو  هایم شیچید. ٬بت 

 

ا ی بزااااااور دیگااااام چااااام جوتوراب  از آب در آرزو:شاااااااااااااااماااااا دخت 

تون خال  شاااااااااد؟چرا مثل کزم بم  اومدی .چرا تموشاااااااام از شر

 زتدگیمون چ بیدی ؟

 

 ۵۵۱#پارت_ 

 

 

توزاتم ت اه  کیزم ٬ا  ااااااماد  و با چرخاتدن ش  بم سااااااما 

 کرد . 
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_بزت    را دهزمو ب زیم آرزو...اگم قرار باشاااااام درمورد ای  

ی  اااا  ت کزیم کم ی ای  وسااااط  جوتور  م   رتای بوشاااات 

ن دار .   برای گ ی 

 

گوشااااااااااام ی پ   راساااااااااااا  آشاااااااااااکارا لرزند و ل  زدی خ ااااااااااا ک 

ت ون م داد.بک  و ااااااااااااااا اااااام ت اااااااهم را از  اااااااااااااااورت  گرتمم و 

دهم کم  اااادا   دوبار  ب زد  خواساااامم تا بم قد  هایم ادامم

 شد. 

 

آرزو:شاااید  برای ایز م بموبن و بم آرنا  مک ک ن واساام آزاد 

ط کالا گذا .ایو  بابا...برای جمع کردن گزدی کم شر شاااااااااااااا  

وکم میذاری.  ط و شر  خودت زدی شر

 

 التم آیه کشااااااااااااااید  و بک آت م ش  را بم سااااااااااااااما  بچرخاتم 

کردتم را چشااااااااااااااام هایم را چرخاتد .ای  دخت  ق ااااااااااااااااد دیواتم  

 داشت. 
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 _م  با تو  رقن تدار  دخت  توتیش...را مم بذار. 

 

سپس قد  بم سمت ج و با  داب  آرا  زنرل  تجوا کرد  و 

برداشاااااامم.اما شیچیدن تاگزابن اتگشاااااامان  دور بازونم ماتع از 

 آن شد کم بمواتم قد  ب دی را بردار . 

 

ن مزو...   آرزو:ببی 

 

را بااام ساااااااااااااااما   ل ا  خ ااااااااااااااا ک و شر از خشااااااااااااااام بود.ت ااااهم

ن یک تای ابروهایم شرسااااشااااگراتم بم  چرخاتد  و با باال اتداخی 

ر آمد و با همان ل    ااااورت  چشاااام دوخمم.قد  تزدیک ت

 زتزد  ا  ادامم داد: 
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آرزو:بالب  کم ش آرنا اومد  تب ااااااااااااااات  تو م.ای  کم ای  همم 

 و 
گ
سااااا  تمون اااامم قد  از قد  بردار  تب اااات  تو م.ایز م زتدی

د شاااااااااااااااد  تب ااااااااااااااات  تو م.پس وظی م ی خودتم جووتو  تابو 

.تو در  ه ااااااات کم بموبن و برای بزت  شااااااادن  ال  تال  ک ن

وط   دی تو    کم ط و شر ب وای ای  وسط برای کیس شر

 بذاری. 

 

ون کشااید  و با  با خ اا اتوت بازونم را از میان اتگشاامان  بت 

ای   ار  اتدی بم سااامت خب  ه   داد .اتگشااات اشاااار  ا  

 بم سما  گرتمم و غرند : را تزدید وار 

 

 کم چیکار کزم و چیکار ت زم. 
گ
 _تو بم م  تمیش

 

سااااااااااات ها   روی سااااااااااا زم خ ااااااااااا ک خزدید و با   بم کردن د

 چشم ها   را برایم تزگ کرد و گ ت: ٬ا 
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آرزو:تو ت ر کردی م  خوشااااااااااااااا اااااالم کااااام آزاد باااااا تو ازدواز 

کرد ؟ت ر کردی از خااادا تمی وا  هرچااام زودتر از  کالا 

ی و گ ؟بگت   ورت رو از زتدگیمون ام ک ن

 

شدراماتم چزر  در هم کشید  و ت اه  کرد .س وتم را کم 

ن قد  ساااااااااااامت ج ودید خزدید و با  با  ااااااااااااداب  کم ٬برداشااااااااااای 

 اتدی آرا  تر شد  بود ادامم داد: 

 

خوب میاادون ااااااااااااااامم کاام بااایااد چاام بالب  ٬آرزو:اگاام باام م  بود

.اما   ی  کم شت بیار  کم روزی هزار بار آرزوی مرگ ک ن

 آزاد مثل م  ت ر تمی زم. 

 

  التم از  را های بک ش و تز  غرند : 

 

دیگم ت اا.داری درمورد _ایزبدر آساااااااااااامون ری اااااااااااامون بم هم

؟درست  را بزن ب زمم.  بن ن  سر  را مت 
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ن  ل  زااد آزاردهزااد  ای ت ون م داد و همزمااان بااا باااال اتااداخی 

 ابروها   پاسخ داد: 

 

باام تو و  اال ایاال و ت ااارت ر م آرزو:برادر م  بااا ازدواز بااا تو 

کرد.ب اکر تو پا گذاشت روی تما  برتامم هامون.ا ال ختک 

قرار بود چااااام بالب  شت بیاااااار ؟ختک داری قرار داری اول  

 بود چجوری تو رو بم خا  سیا  باشوتم؟ختک داری کم... 

 

خاتم بم  ن  آزاد در تضاااااای آشاااااتر
شیچیدن  ااااادای ب زد و تاگزابن

 ا  را بم پایان برساتد.  او اجاز  تداد کم جم م

 

 آزاد:آرزو تموم  ک . 

 

 ۵۵۲#پارت_ 
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خاتم  ت ا  هردو ت رمان در ثاتیم ای بم ن ساااااااااامت ورودی آشااااااااااتر

چرخیاااااد.جااااااب  کااااام آزاد ا  ااااااااااااااامااااااد  بود و باااااا ت اااااایه  التااااام و 

ن بم خواهر  چشاام دوخمم بود.از ی آتجا ا  ااماد   خشاامگی 

 بود کم مموجز  نشد  بودیم؟

 

کاام دیااد آه اااااااااااااااماام قااد  هااا   را ج وتر   ت ااا  خت   ی آرزو را 

کشاااااااااااااااید و در تزایت مبابل او ا  اااااااااااااااماد. التم چزر  در هم 

ن آرا  بودن  بم ت جن زهرمار بود  کشااید و با  ل  ن کم در خی 

 گ ت: 

 

آزاد:ت ر می رد  خییل واتاااااااااااااااح بزاات گ ماام باااشااااااااااااااام کاام دلم 

 آرزو...تگ مم بود ؟ تمی واد ش بم ش خزان بذاری
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کاااراتاام دسااااااااااااااااات باام سااااااااااااااا زااام ا  اااااااااااااااماااد و آرزو در جوا.  ک  

 توش زدی ت ون   داد. 

 

ت آرزو:کااام سر .شااااااااااااااااام؟کااام هموتطور کااام تو رو توی مشااااااااااااااااا

 خود  گرتمم ما رو هم تو  مشا  بگت  ؟

 

شرساااید و آزاد از شاااایدن ل   گ اااماخاتم ا  با  ر  دتدان 

د و تزی  زد:   ها   را روی ی دیگر ترر

 

 آزاد:آرزو! 

 

د و ای  بار با  داب  ب زدتر آرزو  التم چشم ها   را چرخات

اض باز کرد.   ل  بم اخت 
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 کم دار  را  رو اشا ا  مت   م  آرزو:. م یه آرزو 
آرزو...اوبن

تو ااااااااااااااامم توب  آزاد.بااااااباااااا ای  دخت   ت ر کرد  اوماااااد  ایزجاااااا 

وط ماایااااااااذار .باارای جاامااع کااردن  ط و شر .باارامااون شر ماازاامااوبن

 گزدی کم خود  زد  برامون... 

 

دای ترناد آزاد در  زجر  خ م  ااااااااااادا   با ب زد شااااااااااادن  ااااااااااا

 شد. 

 

 آزاد:آرزو . م. 

 

ل  هاب  کم بم ی دیگر دوخمم شااااااااد  با ٬آرزو مات و مبزوت

بودتااد و ت ااایه تاااباااور باام آزاد خت   ماااتااد.ا مماااال اتمصااار  را 

تمی شید کم آزاد ب واهد در  ضور م  آتطور شدید ش  

 داد ب شد. 
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 آیه کشید و ش  را تکان 
گ
داد.اتگشت اشار  آزاد با آش مش

ا  را ساااااامت آرزو نشاااااااتم گرتت و با  ااااااداب  کم بم وتااااااوح 

 تر شد  بود زمزمم کرد: آرا  

 

ون آرزو.تذار دلت رو .ش زم.   آزاد:برو بت 

 

آرزو درسااااات ات ار کم تاز  بم خود  آمد  باشاااااد ل  ها   

را با  ر  روی ی دیگر تشاااار داد و دسااات آزاد را بم شااادت 

برای ثاتیم ای ت ا  شر از غیو و از مبابل  اااااااااااااااورت  کزار زد. 

 گ ت: خشم  را بم م  دوخت و سپس خطاب بم آزاد  

 

 آرزو:تو پا  خب ت رو از دست دادی آزاد... 

 

اتگشااااااااااااااات ٬و ب د بم دت ا  ای   را قد  ج وتر گذاشااااااااااااااات

سااااااااا ابم ا  را سااااااااامت سااااااااا زم ی آزاد گرتت و هماتطور کم با 

باب  آرا  بم س زم ا  می وبید ادامم داد:   رصن
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زو:و اگم خب ت هرچم زودتر برتگرد  ش جا  د  م  رو آر 

. ب کم د  آرنا رو م٬تم  وش  ن

 

ای  را گ ت و سااااااااپس بک آت م مزمصر شااااااااایدن جواب دیگری 

از ساامت آزاد بماتد آخرن  ت ا  شر از خشاام و غضاا   را هم 

ت ونل م  داد و ب د با قد  هاب  ب زد از ما دو ت ر تا ااااااااااااااا م 

خاتم خارز شد. گرتت و ل صم ای ب د از آش ن  تر

 

بااااااااا رتاامااااا   اااااااااااااااااااااادای تاا ااس خااماایااش آزاد در گااو  هااااااااایاام 

 شیچید.ت اه  
گ
مزدی را بم سااااااااممم چرخاتد و در ایل کم با شر

 بم چزر  ا  چشم دوخمم بود گ ت: 

 

...از  تارا ت نشو.   آزاد: را ها  رو جدی تگت 

 

 .  3511



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

ن یک  در جوا.  بک اخمیار توشااااااااااااااا زدی زد  و با باال اتداخی 

ن گ مم: تای ابروهایم با ل  ن    کزایم آمت 

 

تبشم _از  تارا ت تو مم.تما  ای  سا  ها تو بودی کم با 

. ش دار  االن مزو یاام ی اتمباااماات اون رو خ یاام م  شر کردی

 هیوال ببیزم. 

 

م ااااااااااااااااااراتاام ت ااااه  را از چشاااااااااااااااماااتم دزدیاااد و ش  را زنر  شر

اتااداخاات.بک آت اام باام م ااذب و تااارا اات بودن  توجیه کزم 

 شرسید : 

 

د؟_داشت درمو  ن  رد سر  را مت 

 

 ۵۵۳#پارت_ 
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 شرسشگراتم ت اهم کرد. بک م طیل ش  را باال گرتت و 

 

 آزاد:کدو   را؟

 

شرسااید و م  با تزگ کردن چشاام هایم و ل  زد م زاداری کم 

ن شد  بود پاسخ داد :   بک اخمیار کزج ل  هایم ستک

 

 _همون  رقن کم تذاش   بم آخر برسوتا . 

 

مموجم شاااااااااااااااد.ل  ها   را روی  مزصور  رتم را خییل شنااااع

ساااااوالم بدهد ش  را  ی دیگر تشاااااار داد و بک آت م جوابک بم
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ااااااااتم  تکان داد.آه اااااااامم قد  بم ساااااااامت ج و برداشاااااااامم و مصا

 شرسید : 

 

_اگاام ق ااااااااااااااااادت از او  ازدواز بااا م  و خراب کردن زتاادگیم 

؟چیکار می واساا   ب  ن کم  تبود پس چیکار می واساا   ب  ن

ادن  باام م  و  اال ایاال و ت ااار  لط  آرزو میگاام بااا اتجااا  تااد

 کردی؟

 

 میان موها    رکت داد و گ ت:  التم اتگشت ها   را 

 

تم.  ن  آزاد:آرزو  را بی ود زناد مت 

 

 بک درتگ پاسخ داد : 

 

 .
گ
 _تو هم زناد دروغ میش
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خاجزاتم ت اهم کرد و با کج کردن ش  روی شاااااااااااااااااتم زنرل  

 تجوا کرد: 

 

 آزاد:خزان... 

 

مل شاااادن جم م ا  بماتم ش  را بم نشاااااتم بک آت م مزمصر  ا

داد  و هماااتطور کاام از او تاا ااااااااااااااا ام ی تاااسااااااااااااااا  برا   تکااان 

 میگرتمم تاامیداتم گ مم: 

 

_اوتبدر از خودت تاامید  کردی کم     دیگم دلم تمی واد 

 ش از  ارهات دربیار . 

 

خاتم کشااااید  شاااادتد او  ن قد  هایم کم بم ساااامت خروسک آشااااتر

 را  اتماد. هم بک م طیل بم دت الم 
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 آزاد:خزان...خزان  تک ک . 

 

وجیه ت رد .باااا قااااد  هاااااب  ب زاااد از باااام  اااااااااااااااااادا زدن هااااا   ت

ون زد  و را  سااااااااااااااااااال  را در شو  گرتمم.دلم  خااااتااام بت  ن آشاااااااااااااااتر

تمی واست دیگر با او همکال  شاو .تبط می واسمم هرچم 

زودتر خود  را باام اتاااقم برسااااااااااااااااااتم تااا  ااداقاال یااک در بمواتااد 

 زد. میاتمان تا  م ب زدا

 

ی ت اهم روی چزر  ی مرداتم ٬با رساایدن قد  هایم بم سااال 

آشاازاب  کم روی یش از م ل ها نشاا اامم بود و با سااگرمم هاب  

 در هم کشید  ش  را زنر اتداخمم بود ثابت ماتد...برسا . 

 

ات ار کم مموجم  ضااااااااور  شااااااااد  باشااااااااد آه اااااااامم ش  را باال 

گرتاات.ت اااه  کاام روی  اااااااااااااااورتم نشااااااااااااااا اااااااااااااااات گر  ی میااان 

م اااار در اب روها   آرا  آرا  باز شاااد و جا   را بم ت ایه شر
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م ها   داد.تورا از روی م ل ب زد شاااد و با  اااداب  آرا  چشااا

 زنرل  تجوا کرد: 

 

 برسا :سال ... 

 

خزد  ای خ ااااااااااا ک خییل زود راه  را سااااااااااامت ل  هایم شیدا 

کرد.ابروهایم را باال اتداخمم و هماتطور کم م اااااات  قد  هایم 

ن گ مم: را بم سما  کج م  ی رد  با ل  ن ک زم آمت 

 

برگشاامم.شااوهرخواهر تموتم ی  _بم بم...آقای ج ااد از مرگ

 سا .همدست دروغگوی بزرگ. المون چطور  جزاب؟

 

ت ا  کوتایه بم آزاد کم پشااااااااااات ش  ا  اااااااااااماد  بود اتداخت و 

وع باام جوناادن  ب اااد خجاااالاات زد  ش  را زنر اتاااداخاات و شر

ذاشااااااااااااااامم و ادامم شوساااااااااااااااات ل   کرد.یک قد  دیگر ج وتر گ

 داد : 
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 کااام 
گ
دار  زتااادگیمون رو تزااادیاااد _م  ت ر می رد  خطر بزری

.تگو تما  اون مدت خطر ا ااااااااااااااایل کزار گوشااااااااااااااام  می زم توب 

 بود.چبدر ا مش بود ... 

 

ای  بار آزاد بود کم قد  ج وتر گذاشت و میاتمان ا  ماد.بک 

آت اااام باااام  ضاااااااااااااااور  توجاااام کزم یااااا ایز اااام ت اااااهم را از روی 

   بردار  ادامم داد :  ورت برسا

 

...م  روزها آرزو کرد   کم  ا  یم م جز  ای ات اا _میدوبن

بی مااااام و زماااااان بااااام خبااااا  برگرد  تاااااا بموتم ج وی مرگاااات رو 

بگت  . ااااارصن بود  تمااااا  زتاااادگیم رو بااااد  تااااا بموتم تو رو باااام 

 برگردوتم.تاااام باااام خاااااکر خود 
گ
باااام خاااااکر تییل...چون ٬زتاااادی

 میار . میدون مم تییل بدون تو دوو  ت
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تجا  ش  م   کوتایه میان جم م ا  شکل گرتت و او شا

را باال گرتت تا بم چشااااام هایم ت ا  کزد.و م  با ل  زدی ت خ 

و با  داب  کم دیگر تبط یک زمزمم بود جم م ا  را بم پایان 

 رساتد . 

 

_اماا االن تززااا پشااااااااااااااایموتیم ایزاام کاام چرا همون شاااااااااااااااا  واق اا 

 ... تمردی

 

 ۵۵۵#پارت_ 

 

 

 یس کم آشکارا در رنم ها     س شد  بود ل  زنرنا  با ت

 ر 
گ
مزدی ن بار با خجالت و شر ا بم دتدان گرتت و برای هزارمی 

ش  را زنر اتداخت تا مجبور ت اشااااااااااااااد بم چشاااااااااااااام هایم ت ا  

 کزد. 
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م  اما کوتا  تیامد .قد  بم او تزدیک تر شااد  و با ل  ن شر 

 از خشم و کیزم ادامم داد : 

 

ماهری بودی  امکار...چبدر خوب ای  همم _چبدر بازنگر 

  رو مثاااااااال یاااااااام ا مش رو اتگشاااااااااااااااااااااااات ماااااااادت تون ااااااااااااااا   م

.م  ت ر می رد  تو در بدترن   الت تبط یم مرد  بچرخوبن

.ختک  ی کااااام داری بااااام تییل خیااااااتااااات می  ن خیااااااتمکاااااار و  بت 

 . تداشمم کم قرار  کثاتت تر از ای   را ها از آب در بیای

 

 بود کم در تضای ب زمان شیچید.  بم جای او  دای آرا  آزاد 

 

 آزاد:خزان... 

 

ت اام     تیم ت ااایه باام او ب زااداز  رو باام برساااااااااااااااااا  اداماام بک آ

 داد : 
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_چطور روت شااااااااد ب د از تما   ارهاب  کم در  ش م  اتجا  

دادی برگردی شو  تییل و باااااام بااااااازی کردن باااااااهااااااا  اداماااااام 

؟ت ر  رو  بدی؟تا ی ق ااااااد داری با دروغ هات گول  بزبن

دی کااااااام اگااااااام تییل واق یااااااات هاااااااا رو ب زمااااااام چااااااام  اااااااایل کر 

ر کردی اگم ب زمم کم از او  پای هیا خشاااااااااااااااف  موشااااااااااااااام؟ت 

ن شاااااااااد   وساااااااااط تبود  و تو تبط با یم تبشااااااااام ی از شو  ت یی 

 وارد زتدگو  شدی چجوری موش زم؟ها؟

 

باااا تاااارا    ت ااااهم کرد و همااااتطور کااام ش  را تکاااان میاااداد 

 زنرل  تجوا کرد: 

 

ت واسمم و تمی وا  کم بم تییل آسی ک  برسا :م  هیچوقت

 برسم. 
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ن  ی بک هوا کزج لااااااا  هاااااااایم ساااااااااااااااتک
ن توشااااااااااااااا زااااااد تم ااااااااااااااا رآمت 

 شد.شرسشگراتم ابروهایم را باال اتداخمم و گ مم: 

 

ن    تو آبمیو    تااا م اااااااااااااااموم  ک ن  _وقماااب  کاام دارو مت 

؟یا وق   کم وسااااااااط درنا  هم تمی واساااااااا   بز  آسااااااااو  بزبن

شاااااااااااادن  رو تماشااااااااااااا  مثل مج اااااااااااامم وا  اااااااااااااد  بودی و غرا

هیا خشف  تو  تبود باها  یا روزی کم با دیل کم ٬می ردی

پای ساا ر  ی خبد نشاا اا   و بم دروغ بز  قو  خوشاا  ت 

کردن  رو دادی...وق   ای   ااااااااارهااااااااا رو در  ب  اتجااااااااا  

 میدادی هم تمی واس   بز  آسو  بزبن مگم تم؟

 

 ات ار کم ال  شااد  باشااد ل  ها   را چزدی  بار بک  اادا باز 

ن    و . اااااامم کرد و در تزایت زمابن کم تموان ااااات      کوچ ت 

 ال  بم زبان بیاورد آ  سااوزتا  کشااید و ت اه  را بک هدا 

 بم سمت دیگری از خاتم چرخاتد. 
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سااااااا وت کر کززد  ا  تر ااااااا   شاااااااد برای آت م  ااااااادای آزاد 

 یک بار دیگر در گو  هایم بویچد. 

 

ا شو  آزاد:خزان...برساااااااااااااااااااااا  بک تب ااااااااااااااات  .اون از مااااااادت هااااااا

 می واست کم... 

 

یان رساااااتدن جم م ا  را شیدا کزد شو  از آت م تر اااات بم پا

ن اتگشت  ت ا  آشوبم را بم سما  چرخاتد  و با نشاتم گرتی 

 اشار  ا  بم کرت  غرند : 

 

ی تگو کم ا اااااااااااال هیا  ف  برای  را  ن _تگو...تو یم ت ر چت 

 زدن تداری. 

 

د و خاااجزاتام ت اااه اااااااااااااار م کرد.بک لاا  هااا   را روی ی اادیگر ترا

کزم چرخیااد  و باام آت اام باام ت ااا  شر از خواهشااااااااااااااا  اخمزاااب   

سمت اتاقم بم را  اتماد .اما هزوز بوشت  از دو قد  برتداشمم 
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قد  هایم مموق  شاااااااااادتد و ٬بود  کم با خبور ت ری از ذهزم

ن مزصا شد .   از رتی 

 

 ۵۵۶#پارت_ 

 

 

دوبار  بم ساااااااااااااااماشاااااااااااااااان چرخید  و با چرخاتدن ت اهم میان 

همرا  بااااااا خزااااااد  ای کوچااااااک و ٬شدرامشااااااااااااااااااااان چزر  هااااااای

  مم: م زویع گ

 

.هردوتون باید  را  _تم  اااااااااااااااتک ک ...ات اقا باید  را بزبن

 بزتید.ج ممون هزوز یم توتیح بم م  بدهکارند. 

 

هردو همزمان چزر  در هم کشاااااااااااایدتد و ت ا  شر از سااااااااااااوایل با 

ی دیگر رد و بد  کردتد شو  از آت م ش بچرخاتزد و بم م  
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 ایل کم وتد.آه اامم قد  ساامت ج و برداشاامم و در خت   شاا

 ت اهم را بم چزر  ی برسا  دوخمم بود  شرسید : 

 

 _تو واق ا چطوری زتد  موتدی؟

 

چزر  ا  با شااایدن سااوالم بو  از شو  در هم کشااید  شااد 

وع بم  ی تگ ت.تززا س وت کرد و با  ال   خ  ک شر ن اما چت 

 جوندن شوست ل   کرد. 

 

ر  ی آزاد را برای خت   شاااااااااااااااااااادن هااااادا ت ااااااهم ای  باااااار چز

 بم سمت او ش چرخاتد  و با تردید گ مم: گرتت. 

 

_تو ق ال وق   ای  سااااااااوا  رو ازت شرسااااااااید  یم شی مزخرا 

درمورد کو ااااااااااااااااااام ی خون زنر ل ااااااس بزم ت ونااااال دادی اماااااا 

 م ...م  هیجر درمورد  ت زمید . 
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دسااااااااات هایم را بم ق  ااااااااام ی سااااااااا زم ا  چ ااااااااا اتد  و با ل  ن 

 تر ادامم داد :  شدرام

 

ن م  _م  هزوز  تمیموتم ب  زمم کم شااااااما از کجا میدون اااااامی 

ن   مما قرار  چاقو رو ساااامت شااااکم برسااااا  بتک ؟چطور مطمی 

بودید کم چاقو رو توی سااااااااااااااا زم ا  ترو تمی زم؟یا ایز م...یا 

ایز ااام چااااقو رو اوتبااادر خمیش توی بااادن  ترو بتک  کااام     

  رو .شااااااکاتم؟بم کو اااااام ی خون رو هم رد کزم و باتت بدن

ن باز   همچی 
؟چم اکمیزابن ن  ی م  ر  ای رو را  اتداخمی 

 

 بک پایان 
پاساااااااااااااااخ ساااااااااااااااوا  های بک شااااااااااااااامار  باز هم سااااااااااااااا وب 

بود. التم دساااااات هایم را در هوا تکان داد  و با  ااااااداب  ب زد 

 ترناد کشید : 

 

 _ی یمون  را بزتم. 
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ت اهم روی آزاد کم چشااااااااااااااام ها   را . اااااااااااااااات و ش  را زنر 

م ماتد.و ل صم ای ب د  ااااااااااادای آرام  بود ک اتداخت ثابت

 در گو  هایم شیچید... 

 

آزاد:    اگم چاقو رو سااااااااااااااامت ق ااااااااااااااامت دیگم ای از بدن  

هاادا میگرت   هم باااز  مم   تبود کاام آسااااااااااااااای ک بز  وارد 

 شم. 

 

گیج و شدرام ت اااااااااه  کرد  و ش تکااااااااان داد .ات اااااااار کااااااام 

 شدرایم ا  را از چشاااااااااااااماتم خواتد  باشاااااااااااااد آیه کشاااااااااااااید و با 

 ادامم داد: 
گ
  التش

 

 ...اون شاااااااا  یم توع ل اس کم در برابر آزاد:برسااااااااا  اون شاااااااا

بم ی چاقو مباو  بود رو زنر ل اس ا ااااااااااااااا و  شوشاااااااااااااااید   رصن

.اوتطوری     اگم می واسااااااااااااا   بم ق ااااااااااااامت دیگم ای از بود 
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ی هم   یا ایز م چاقو رو خمیش تر ترو بتک
بدن  آسااااااااااو  بزبن

خون رو پار  موتش تموشاادی.چاقو در تزایت تبط کو اام ی 

 . می رد 

 

مم.زباتم بزد آمد و ت س در رنم هایم   س بم ی  ار  یخ . اااااا

شد.چم داشت میگ ت ای  مرد؟چم داشت میگ ت؟دیواتم 

ی مم   بود؟مگر مم   بود ذه   ن ن چت  شاااد  بود؟مگر چزی 

ن تبشم ی تارنک و سیایه را کشید  باشد؟  یک آد  چزی 

 

ب  ک م دور تا دور  را  دای برسا  از میان دتیای بزت و  ت 

تاا ی  ترن  شااکل مم   بم گو  هایم ا اکم کرد  بود بم 

 رسید. 

 

س داشاااااا   کم     مموجم  برسااااااا :تو اون شاااااا  اوتبدر اساااااات 

نشاااااااااااااااادی م  خود  بود  کاام دساااااااااااااااااات رو گرتمم و چاااقو رو 
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سااااااااااااااامااات شاااااااااااااااکمم هااادایااات کرد .    اگااام می واسااااااااااااااا   هم 

 تمیمون    کم... 

 

 ۵۵۶#پارت_ 

 

 

دن   را کم دید خوا  تاخوا  از ادامم دات ا  بزت زد  و تاباور 

ااااااااااااااا شاااااااااااااااااد و بااا باام جااان خرناادن سااااااااااااااا وب   جم اام ا  مزصا

ن  د و ت اه  را برای ٬ساااااااااازگی  ااااااااار ل  ها   را روی ی دیگر ترا

 بار بک هدا بم پارکت های زنر پاها   دوخت. 
ن  هزارمی 

 

آتبدر از شااااااااااایدن  را ها شااااااااااان شااااااااااو  زد  بود  کم     

ای  تمیموان ااااااامم از خود  خ س ال میل نشااااااا ان دهم.در شر

گذاشمم و م کم ترن  سییل مم   را بم کم باید قد  ج و می

 ااااااااااورت هردو ت رشااااااااااان می وبید  هماتجا ا  ااااااااااماد  بود  و 

سک ت اهشان می رد .   مثل مت 
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خج  تبشااام ی هوشااامزداتم ای کشاااید  بودتد.برای از پا در 

آوردن م  چبااادر خوب دسااااااااااااااااات بااام دسااااااااااااااااات ی ااادیگر داد  

 دورترن   ابوس هایم هم تمیدید .  بودتد.جوری کم     در 

 

تم را دید آه ااااامم قد  ج وتر گذاشااااات و آز  اد کم بزت و  ت 

 زنرل  تامم را زمزمم کرد. 

 

 آزاد:خزان... الت خوبم؟

 

 ادا   را کم شااید  بم ی  ار  بم خود  آمد .شو  از آت م 

تر اات رساااتدن قد  ها   بم جاب  کم م  ا  ااماد  بود  را 

ت خود  را خب  کشاااااااااااااید  و با تگم داشااااااااااااامم باشاااااااااااااد بم شخ

ن   ک  دسااامم بم ساااما  ماتع از آن شاااد  کم     یک داشااای 

 قد  دیگر بردارد. 
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 _ج و تیا آزاد...ا ال ج و تیا. 

 

تورا هماتجاب  کم بود ا  ماد و هماتطور کم غمگیزاتم ت اهم 

می رد دسااااااااااااااات ها   را برای ل صم ای کوتا  بک هدا کزار 

خ اتگشاااااااااااااااات اشااااااااااااااااار  ا  را باام باادن  تکااان داد.بااا ل  زاادی ت 

 مم و زنرل  زمزمم کرد : سما  هدا گرت

 

...مگم _بذار  دس بزتم م ز مم  ر ای  تبشااااام هم تو بودی

 تم؟

 

گر  ی شررتگ و خمیف  در ثاتیم ای تا اا م ی میان ابروهای 

تاتم گ ت:   مرداتم ا  را شر کرد.م ت 

 

آزاد:داری اشاااااااااااااااا اااااا  می  ن خزان.م      رو م هم از ای  

 توع ختک تداشت. مو 
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بااااور کزم.دیگر تماااا  ادخااااهاااا   برایم تموان ااااااااااااااامم  رت  را 

بوی دروغ میااااادادتاااااد.گ ما  دردتاااااا  بود اماااااا م  همااااام ی 

اخمماد  بم مردی کم روزی با تما  وجود باور  داشاااامم را از 

 دست داد  بود . 

 

بم آرا  قد  بم خب  برداشااااااااامم و بک آت م ت اهم را از روی 

ان تطور کم ش  را بم نشاتم ی تاس  تکهما٬ ورت  بردار 

 میداد  گ مم: 

 

_اشااااااااا ا ؟...م  خییل وقمم کم توی اشااااااااا اهاتم غرا شااااااااد  

ن  و بدترن  اشا اهم بودی.   پر توتیش.و تو بزرگت 

 

و ب د دیگر تماتد  تا ب واهم بم او تر اااا   برای دتاع کردن 

از خود  بااادهم.چزاااد قاااد  بااام خبااا  برداشااااااااااااااامم و ساااااااااااااااپس 

رد .او قد  هاب  ب زد بم ساااااااااامت اتاقم  رکت کچرخید  و با 
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اما دساااااات از دت ا  کردن قد  هایم برتداشاااااات.بک م طیل بم 

د تال   ن دت الم دوند و هماتطور کم بک وق م اسمم را  دا مت 

 کرد تا بمواتد خود  را سد راهم کزد. 

 

قااااااااد  هااااااااایااااام چااااازااااااااد ثاااااااااتااااایاااااااام ای زودتااااار از او باااااااام در اتاااااااااا 

ن بم داخل .دسااااااااامگت   را چرخاتد  و رساااااااااایدتد  با قد  گذاشاااااااااای 

تا در را پشااات ش  ببزد  کم بم ی  ار  پا   را  اتاا خواسااامم

ن در را از م   میان در گذاشااااااااات و با ای   ار  اجاز  ی . ااااااااای 

 س   کرد. 

 

 آزاد:خزان لط ا لج ازی ت  ...باید با هم  را بزتیم. 

 

با خ  اتوت ت اه  کرد  و زمابن کم از خب  رتما  تاامید 

ن با شاااااااااااااااد   التم آ در یه کشاااااااااااااااید  و دسااااااااااااااات از   زجار رتی 

 برداشمم و اجاز  داد  تا بمواتد بم کور  امل وارد اتاا شود. 
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_تبط یاااام موتاااااااااااااااوع باااااق  موتااااد  کاااام مااااا دو ت ر ب وایم در 

 مورد   را بزتیم آزاد. 

 

ل   خ ااااااااااااااا ک ا  وادار  کرد تاااا چزر  در هم ب شاااااااااااااااااد و باااا 

 ت اهم کزد.قد  کوتایه بم سااااااااااما  برداشاااااااااامم
گ
و با  آشاااااااااا مش

برا   رنز کرد  و ادامم چشااااااااااااااام هایم را ٬ا  ااااااااااااااامادن مباب  

 داد : 

 

یط کم برات گذاشمم ت ر کرد  باشر و  _امیدوار  درمورد شر

 . ت میمت رو گرتمم باشر 

 

د و بااا ق اال کردن دساااااااااااااااات  اااااااااااااار لاا  هااا   را روی ی اادیگر ترا

برای ل صم ای خت   خت   ت ااهم کرد ٬هاا   پشاااااااااااااااات  مر 

 و با ل  ن شر از اکمیزان بگوند:  شو  از آت م دهان باز کزد 

 

 آزاد:ت را  رو کرد ...ازت جدا تموشم. 
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 ۵۵۷#پارت_ 

 

 

ابروهایم در ثاتیم ای شرساااااشاااااگراتم باال شرندتد و دسااااات هایم 

 روی ق  م ی س زم ا  قالب شدتد.با تردید شرسید : 

 

؟  _جدا تمویسر

 

با اکمیزابن آشااااکار ش  را بم نشاااااتم ی م ال ت تکان داد و 

 گ ت: 

 

نم. آزاد:جدا تموشم...کالا   تمیگت 
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ی بک هوا کزج ل  هایم جا 
ن شوزخزد خ ااااااااااااااا ک و تم ااااااااااااااا رآمت 

خو  کرد.یک قد  دیگر بم ساااااااااااااااما  برداشااااااااااااااامم و با ل  ن 

ن گ مم:   ک زم آمت 

 

ی کم ت ر  رو می رد  وقیح تر از آب  ن _خج ...از اون چت 

 در اومدی. 

 

ن تر گرتاااااات و در   بزتااااااد اتاااااادی ش  را پااااااایی 
بک آت اااااام  رقن

هاااااایم را باااااا  ر  جمع کرد  و  وت ت ااااااهم کرد.لااااا  سااااااااااااااا

 هماتطور کم ش  را تکان میداد  گ مم: 

 

_باشم...پس خود  او  برای کالا اقدا  می زم.میدوبن کم 

خییل را اات هم میموتم ای   ااار رو اتجااا  بااد .امااا ایزجوری 

 ا ال برات خوب تموشم. 

 

  التم دس   میان موها   کشید و گ ت: 
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تمی وا  ازت جدا شم.ای  دوسات دار  خزان.  آزاد:م  تو رو 

ی .   تززاب  بگت 
 ت مییم تو ت کم بموبن

 

 تاخودآ ا  خزدید  و با ل  ن تاباور گ مم: 

 

م ؟پس تو  _واق ا؟ت ااااااااامییم تو ااااااااات کم بموتم تززاب  بگت 

؟  م  تززاب  ت میم گرت  
گ
 چرا برای خراب کردن زتدی

 

چرخیدن آشااااااا مم و خ ااااااا ک ت اه  را از  اااااااورتم گرتت و با 

تگشمان هردو دسا  را میان موها   ترو برد ا٬دور خود 

و در تزاااااااایااااااات جااااااااب  پشااااااااااااااااااااات گردن  ثاااااااابااااااات تگزشاااااااااااااااااااااان 

داشاااااااااات.ساااااااااا وت  کم ادامم دار شااااااااااد خزد  هم از روی ل  

های م  پا  شاااد.با خ ااا اتوت دوبار  مباب   قرار گرتمم و 

 غرند : 
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_برای ایز م یادت بیاد م  رو دوساااات داری خییل دیر شااااد  

دساااات دادتم رو ا  ااااس ک ن زنادی  برای ایز م ترس از آزاد. 

دیر کردی.باام خودمون ت ااا  ک .مااا همون آد  هااای یااک مااا  

ی ب زمون ت یت   ن  کاااااام چت 
گ
شوشااااااااااااااایم؟میموبن بااااااا اکمیزااااااان بش

ن ب زمون هزوز مثل   بزم ثابت ک ن کم همم چت 
ت رد ؟میموبن

 گذشمم ست؟

 

 خاجزاتم دست ها   را در هوا تکان داد و گ ت: 

 

...باااشاااااااااااااااام.م  گزااد زد .خود  میاادوتم کاام خزاناد:باااشاااااااااااااااام آز 

بدجوری گزد زد .خود  میدوتم کم تو رو از خود  تاامید و 

ااااااااد کرد .میدوتم کم اخممادت رو شااااااااا  ااااااااامم و از خود   دلرا

ارت کرد  اما...  ن  بت 

 

 اااااااااادا   بم وتااااااااااوح آرا  تر شااااااااااد و در تزایت بم زمزمم ای 

 شبح وار ت دیل شد. 
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م تر ااات...تبط یم تر ااات گم بزم یآزاد:اما ق ااام می ور  ا 

ن رو دوبار  درساااااااااات می زم.بزت قو   کوچیک بدی همم چت 

 مید . 

 

 غمزد  و دلش  مم ت اه  کرد  و آه مم ش تکان داد . 

 

_سر رو می وای درسااااااااااااااااات ک ن آزاد؟ا اااااااااااااااال سر رو میموبن 

 هاست؟ت ر می  ن 
گ
ن سادی ؟ت ر می  ن بم همی  درست ک ن

ما  ای  مدت بم اب  کم تبرای م  آساااااااااااوتم کم ب وا  دروغ ه

خورد  دادی رو ترامو  کزم؟یا برای تو آساااااااااوتم کم چشااااااااام 

هات رو روی ای   بیبت کم م  خواساااااااامم یا تاخواساااااااامم یم 

 روزی باخ  ت ج شدن برادرت شد  ببزدی؟

 

دسااااااااااااات چپم را اتدی باالتر برد  و با اشاااااااااااااار  بم   بم ای کم 

ی ا  میدرخشید ادامم داد :   دور اتگشت اتگشت 
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ن االن کجااا وا  ااااااااااااااااادیم.یاام ج اات باام خودمو _  ن ت ااا  ک .ببی 

  بم ی مشاااات   دسااااممون کردیم اما ب زمون یم دتیا تا اااا م 

ب کم تما  ٬سااااااااات.چون تو تم تززا تما  پل های پشااااااااات شت

ن خودمون سااااااااااااااااخمم بودیم رو  پل هاب  کم بم هزار ز مت بی 

 هم خراب کردی. 

 

داشمم  ج وتر آمد و شو  از آت م تر    برای خب  کشیدن

اشااااااااااااام دسااااااااااااات هایم را در دسااااااااااااامان  گرتت و با ل  ن شر از ب

 خواه  گ ت: 

 

آزاد:اگم بزت قو  بد  کم دوبار  تما  اون پل ها رو ب زمون 

؟اگم بزت قو  بد  کم تما  اشاااااا اهاتم رو برات  مو ااااااز  سر

؟ ان می زم سر  جتک

 

 ۵۵۸#پارت_ 
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 ش  را اتدی روی شاااااااتم کج کرد  و با ل  زدی ت خ روی ل 

 وا کرد : هایم تج

 

اااااااااااااا مردی ه ااااااااااااااا   کم تما  توجووبن م  رو ت ا  کرد  _تو پرا

ی ه ااااااااااااااامم کاام پاااهااای برادرت رو برای تمااا   آزاد.و م  دخت 

خمر از  گرتاااااات.ت ر می  ن میموتیم ای  واق یاااااات هااااااا رو 

 اگم چشمامون رو روی دروغ هاب  کم تو 
ترامو  کزیم؟   

رو  ی همدیگمت ر می  ن میموتیم گذشاااامم ٬بزم گ    ببزدیم

 ترامو  کزیم؟

 

اااااااااااا جمشااااااااااااید توتیش میبیزم و تو تا  م  تا آخر خمر  تو رو پرا

هموشااااااااااااام یم گوشااااااااااااام از ق  ت از م  ب اکر بالب  کم ش آرنا 

تیم؟واق ااااااا ت ر  ن .مااااااا دارنم کیو گو  مت 
آورد  ممز ر میموبن
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کردی ب د از ای  میموتیم دوبار  پل های ش  مم ی ب زمون 

 رو از تو . ازنم؟

 

ون کشااااااااااید  و با های  دسااااااااااات شد  را از میان دسااااااااااامان  بت 

ن قد  بم ساااااامت خب  با  ااااااداب  در هم شاااااا  اااااامم ٬برداشاااااای 

 ادامم داد : 

 

_ساااااامار  های ب ت م  و تو از از  با همدیگم دشاااااام  بودن 

ااا توتیش.برای آشاااا   دادنشاااون بی ودی تال  ت  .چون  پرا

 ت  وشون آخر  تبط دام  خودمون رو میگت  . 

 

تاااتم قد   گذاشاات و تال  کرد تا دوبار  دساات   ج وتر م ت 

د.   هایم را بگت 

 

 آزاد:خزان لط ا... 
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ن ت اهم از چشمان  پشت بم او ا  ماد  ٬چرخید  و با گرتی 

  ورتم را لمس 
گ
و پس از س وب  کوتا  هماتطور کم با  التش

 می رد  گ مم: 

 

نم و ای  ازدواز   کالا بگت 
_بیا سااااااااااااااا ا  ت زیم آزاد.تواتف 

کزیم.م  قو  داد  کاااام تااااا زمااااان خوب   تموم بک م  ن رو 

شااااااااااااااادن  ا  آرنا توی ای  خوتم بموتم و کزار  باشااااااااااااااام.ش 

 .  قولم هم میموتم.پس الز  تو ت تگران باشر

 

تزدیک شااااااادن قد  ها   را از پشااااااات ش ا  ااااااااس کرد .در 

غت  مزمصر  ٬یک قد  ا  ا  اااماد و پس از دقیبم ای سااا وت

 ترن  پاسخ مم   را بم زبان آورد. 

 

:میدوتم برات سااااااا مم...اما موشااااااام لط ا تا زمابن کم  ا  آزاد 

؟  آرنا خوب .شم کزار  بموبن و ای  ازدواز رو ت مل ک ن
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 تاباوراتم بم سما  چرخید  و ت اه  کرد . 

 

؟  _سر

 

زمزمم وار زنرل  شرساااااااااااااید  و او بک م طیل ج و آمد و ل  بم 

 توجیم گشود. 

 

بارات دوتام آزاد:ازت خااواها  ماایاا ازام تاااااااام تااگااو خاازان...مایاااااااا

اما لط ا بیا تا زمان ٬میدوتم کم ت ااااااااامیمت رو گرت   ٬سااااااااا مم

 خوب شدن آرنا جدا شدتمون رو خب  بزدازنم. 

 

 با تردید ابرو باال اتداخمم و شرسید : 
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نم   آرنا کالا بگت 
گ
اادی ش اگم ق ل از درمان شااادن اترا _میت 

 بزتم زنر قولم و دیگم  م   ت زم؟

 

 با ل  ن م کم گ ت: د و  التم و آش مم ش  را تکان دا

 

 . ن ان می وا  خزان.همی   آزاد:م  تبط ازت تر ت جتک

 

 ۵۵۹#پارت_ 

 

بک آت اام  رقن بزتم ت اااه  کرد .در  خواساااااااااااااااماام ا  برایم 

ان  ی را می واساااااااااااااااااات جتک ن سااااااااااااااا اااات و دشاااااااااااااااوار بود.چاااام چت 

کزد؟کدا  پل خراب شااااااد  را می واساااااات دوبار  میاتمان بزا 

دوبار  بم  مرا  کزد؟چطور ق ااااد داشاااات اخمماد ت ا  شااااد  ی

 وجود  بازگرداتد؟
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ان مااااتاااد  بود؟ب اااد از تماااا  ظ م  مگر ا اااااااااااااااال رایه برای جتک

مگر ٬ب د از تماا  دروغ ها  ٬هااب  کام در  ش م  کرد  بود

 دیگر میموان ت مرا بم خود  برگرداتد؟

 

ا ااااال گت   کم م ز ا مش دوبار  بم او تر اااات میداد .چطور 

کل مم   شااااا  ااااامم ن  شاااااقرار بود  اسااااام ی چی ن کم بم بدتر 

بااود را دوبااااااااار  باازااااااااد باازتااااااااد؟ماایاامااوان اااااااااااااااااااااات تاار  هااااااااا اا  را 

بپوشااااااااااااااااااااااتاااااااد؟میموان ااااااااااااااااااااات بااااااام خوبک روز اول  ت ااااااادی   

کزااد؟میموان اااااااااااااااات زمااان را باام خباا  برگرداتااد تااا از اتمااادن و 

ی کزد؟ ن  اسم ج وگت   ش  ی 

 

تمیموان ت...بم همان اتداز  کم بزد زدن یک  اسم ی چی ن 

مم   مت   ش هم کردن دوبار  ی ساااااااااید شااااااااا  ااااااااامم برا   غت 

ن  ق   شاااااااااا  اااااااااامم ی م  هم غت  مم   بود.آبک کم روی زمی 

 رن مم بود را دیگر تموشد جم   کرد. 
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ات ار کم بم تر  شاااااااااااادن دلم ٬ساااااااااااا وتم کم کوالبن مدت شااااااااااااد

امیدوار شاااااد  باشاااااد آه ااااامم ج وتر آمد و دساااااا  را سااااامت 

  ورتم دراز کرد. 

 

 آزاد:خزان... 

 

تدن جم م ا  و یا لمس رساااااااا شو  از آت م تر ااااااات بم پایان

کردن  ورتم را داشمم باشد خود  را خب  کشید  و همرا  

 با کشیدن ت س لرزابن گ مم: 

 

_بی ودی تال  ت   آزاد.م  ت ااااااااااااااامیمم رو گرتمم.اگاااام باااام 

کالا تواتف  رتاااااااااااااااااااااایااااااات تااااااادی خود  برای کالا اقااااااادا  

 کاااااام ایزجوری هردومون تبط درگت  
می زم.خودتم میاااااادوبن

اگم بک ش و  ااااااااااااادا و تواتف  کالا  م.پس یل دردش موشاااااااااااای

نم بم ت ع هردوموتم.   بگت 
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تاامید و خاجز برای ل صاب  در ساااااا وت ت اهم کرد و سااااااپس 

د و ش  را  اااار با کشااااایدن آیه پ   ها   را روی ی دیگر ترا

زنر اتاااداخااات.میااادان ااااااااااااااامم کااام قرار تبود بااام ای  را    هاااا باااا 

یط کااام گاااذاشااااااااااااااامااام بود  مواتبااات کزاااد و را ن بااام کال ا شر

 اما م  دیگر ت میمم را گرتمم بود . ٬اتف  شودتو 

 

آه ااااااااااااااامااااام از کزاااااار  خبور کرد  و باااااا تزدیاااااک شاااااااااااااااااااادن بااااام 

دسااااااااااااااامگت   را چرخاااتااد  و هماااتطور کاام در را باااز می رد  ٬در

 کزاری ا  ماد  و اتمصار کشید  تا از اتاا خارز شود. 

 

بم سااااااممم چرخید و برای ثاتیم ای ت ا  شر از تردید  را میان 

ری کم  اال تا اتمزا باز شد  بود چرخاتد شو  از آت م دم  و 

قد  ها   را بم ساااااااااااامت ج و سااااااااااااوا بدهد و تا آسااااااااااااماتم ی 

وی کزد.   خروسک در شورر
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 ااامال مشااااااااااااااا   بود کاام دل  تمی واساااااااااااااااات از اتاااا خااارز 

شاااااااااااااااود.هماتجا در چزارچوب در ا  اااااااااااااااماد  بود و غمگیزاتم 

و در را کشاااااااااااااااید  ت اهم می رد.ت     را کم دید   التم آیه  

اتدی بم سااااااامت ج و هل داد  تا با ای   ار  بم خروز از اتاا 

 وادار  کزم. 

 

ات ار کم مموجم مزصور  شااااد  باشااااد شی تکان داد و سااااپس 

ون کشااااااااااااااایاااد و آن ساااااااااااااااوی  باااا اکرا  قاااد  هاااا   را از اتااااا بت 

چزارچوب ا  اااااااااااااااماد.بک آت م ش  را باال بگت   تا م ادا ت اهم 

روی  . اااامم و سااااپس با ت یساااا  را بم بم چشاااامان  بی مد در 

بم بدتم ی چوبک در ت یم زد  و پ   ٬  س شاااااااااد  در سااااااااا زم

 رسااااااااااااااید  
گ
د .دیگر بم مرز دیواتش ااااااااااااار هایم را روی ی دیگر ترا

 بود . 

 

باور  برای خود  هم ساااااااا ت بود کم می واساااااااامم از مردی 

ن چزد روز شو  همرا  او پای س ر  ی خبد نش مم  کم همی 

دیواتم ها دوسااااااا  داشاااااامم  کم مثلبود  کالا بگت  .مردی  
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و امروز...امروز ا  ااااااااااااااااس می رد  کم میاتمان یک اقیاتوس 

 وجود دارد. 
گ
 تا  م و غرن ش

 

 التااام و آشااااااااااااااا مااام ت یااام ا  را از در گرتمم و قاااد  هاااایم را بااام 

ساااااااااااامت  مد ل اس ها سااااااااااااوا داد .تیاز داشاااااااااااامم از ای  خاتم 

ون بزتم تاااااا ب کااااام بمواتم  یم ت س ب شااااااااااااااام.ای  خااااااتااااام و  بت 

 داشمم باشم. دیو 
گ
 ارها   باخ  موشدتد کم ا  اس خ ش

 

 ۵۶۰#پارت_ 

 

 

ون ٬از  مد ل اس ها ماتمو و شاااااااا وار و روشی ساااااااااد  ای را بت 

کشااااااااااااااید  و مشاااااااااااااا و  ت ونو ل اس هایم شااااااااااااااد . ار  کم با 

خوض کردن ل اس ها خوض شد کی  و گوشر ا  را برداشمم 

 کم     و از اتاا خارز شااااااااد .آتبدری خ اااااااامم و  التم بود   
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 روی  اااااااااااااااورتم را هم 
گ
 و ااااااااااااااا م ی نشااااااااااااااااتدن آرا    مرتش

 تداشمم. 

 

ون زد  دیگر برساااااا  در ساااااال  وجود تداشااااات ٬از اتاا کم بت 

کم مجبور باشااااااااااااام با او رو در رو شاااااااااااااو .خرسااااااااااااازد و را ن از 

تبودن  ت س خمیف  کشااااااااااااااایااد  و قااد  هااایم را ساااااااااااااااماات در 

 خروسک ساااال  شو  برد .اما هزوز از خاتم خارز نشاااد  بود 

 ای نرن  خاتم از پشت ش در گو  هایم شیچید. کم  د

 

ند؟ ن  میتک  نرن :خاتم...دارند ترر

 

ش  را بم ساااااااااااااااما  چرخاتد  و ت اه  کرد .با ک گت  چوبک 

خاتم ا  ااماد  بود و کزجکاواتم ٬در دساات ن در چزارچوب آشااتر

 ت اهم می رد.بک  و  م آیه کشید  و گ مم: 

 

ون.   _آر ...مت   بت 
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 گ ت: زد و   ل  زد کوچش

 

ن رو براتون آماد  کزم خاتم؟ ن ماشی   نرن :ب م   ی 

 

دسااااااااااااااامم را روی دسااااااااااااااامگت   ی در قرار داد  و همااااتطور کااام 

میچرخاااتاادم  شی باام نشااااااااااااااااااتاام ی م ااال اات تکااان داد  و 

 گ مم: 

 

 _تم تیازی تو ت...خود  مت  . 

 

 قد  ج وتر گذاشت و کزجکاواتم شرسید: 

 

اااان :ب  شاااااید  آقا شرسااااایدن کجا توتاااااولیم...اما اگم ٬خاتمنرا

 رتمید بزشون سر ب م؟
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با خ  اتوت براا شد  سما .ات ار کم از دیدن ت ا  آش مم 

ا  بم خ  ات مم بر برد  باشد تورا گوشم ی ل   را بم دتدان 

 گرتت و خجالت زد  زنر تجوا کرد: 

 

 نرن :ب  شید خاتم...دخالت بک جا کرد . 

 

طور کم شت شاااااااااااااااد  ا  گرتمم و هماتت اهم را از  اااااااااااااااورت 

 گ مم: 
گ
ون زدن از خاتم موشد  با  التش  آماد  ی بت 

 

_م  تو ای  خوتم بم هیچ یس جواب پس تمید .خوش ا  

 موشم اگم ای  رو یادت بموتم. 

 

ای  را گ مم و ساااپس بک آت م مزمصر شاااایدن جوابک از سااامت 

 م. او بماتم از خاتم خارز شد  و در را م کم پشت ش  . م
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ن روزهای ز  م ااامان بک ر ماتم شد بود.پشااایمان از هوای اولی 

ایز ااام چرا ل ااااس هاااای گر  تری را برای شوشااااااااااااااایااادن اتم ااااب 

ت رد  بود  بازوهایم را ب ل گرتمم و قد  هایم را تا اواسااااااااااط 

 باغ شو  کشید . 

 

ن دیگر در گوشاااااااام ای از  ن آزاد بم اتضااااااااما  یک ماشاااااااای  ماشاااااااای 

ن آقا   در میاتم ی باغ کزار چزد  یاط پار  شد  بودتد.  ی 

 بم آن ها دید. 
گ
 بوتم ی ال زاتو زد  بود و مش و  رسیدی

 

مرا کم دید ش  را ب زد کرد و زنرل  سااااال  کرد.آد  چزدان 

ساااید.یط ای  مدب  کم شااازاخمم بودم    ااامییم بم تصر تمت 

ا اااااااال تدید  بود  کم ل  زد بر ل  بیاورد.رتمار  بر خالا 

 بود. نرن  خشک و جدی و شد 
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ل  سااااااالم  را پاسااااااخ گ مم و سااااااپس قد  با  ااااااداب  آرا  زنر 

هایم را بم سمت در خروسک باغ سوا داد .همزمان    م 

ی گوشر ا  را روشااااااااا  کرد  و با ورود بم اپ ی وشااااااااا  اسااااااااااپ 

ن ختک کرد .   یک ماشی 

 

از  یاط خاتم کم خارز شاااااد  هوای شد زم ااااامابن شااااادیدتر 

یم را اتدی م کم تر از ق ل بم  ااااااااااااورتم سااااااااااااییل کوبید.بازوها

ن مورد تصر  از را    ب اال گرتمم و اتمصااار کشااااااااااااااایااد  تااا ماااشااااااااااااااای 

 برسد. 

 

ن از را  برساااااااد و مبابل  چزد دقیبم ای کو  کشاااااااید تا ماشااااااای 

وب  سال  
پاهایم مموق  شود.سوار کم شد  راتزد  با خوشر

کرد و مب اااااااااااااااادی کاام وارد کرد  بود  را یااک دور دیگر برایم 

ن شود و سپس با گت رار کرد تا از   یح بود ن ن  مطمی  رتی 

 تایید م  شاتجا  بم را  اتماد. 
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ن   چشاام هایم را . اامم و ش  را بم شااوشاام ی ماشاای 
گ
با خ اامش

چ ااااااااااااا اتد .درسااااااااااااات بم اتداز  ی یک خمر خ ااااااااااااامم و تاامید 

بود . ا  میموان ااااااااامم زمان را ساااااااااا  ها بم خب  برگرداتم و 

ن را از تو بزا کزم. ا  مم     بود. ا  موشد. ا ... همم چت 

 : �🌺�ب  سازی کم  دا   تو

 ۵۶۱#پارت_ 

 

 

 

قد  کم بم داخل تضاااااای آموزشااااا ا  گذاشااااامم کشاااااید  شااااادن 

ت ا  شر از ساااااااااااااااوا  و مم ج  تما  اتراد  ارصن در ساااااااااااااااال  را 

 آشکارا بم دت الم ا  اس کرد . 

 

میموان اااااااااااااامم از ت ا  تک ت شااااااااااااااان ب واتم کم تا چم اتداز  از 

ن تاگزابن و زو  د هز امم بم آموزشااااااااا ا  شاااااااااوکم شاااااااااد  برگشااااااااای 

بااام لط  خااااتم تاااارصی تبرن اااا همااام دیگر از ازدواجم بودتاااد. 
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ختک داشاااااااازد.بزابرای   ش داشاااااااازد کم ب واهزد با ت ج  بم 

تاااااز  خروش کاااام دو روز ب ااااد از ازدواج  باااام م اااال  ااااار  

 بازگشمم بود ت ا  کززد. 

 

ا  در  اااایل کااام تماااا  تالشااااااااااااااام را بااام  اااار گرتمااام بود  تاااا بااام ت ااا

را بم سااااااااااامت دتت  م اااااااااات  قد  هایم ٬ها شاااااااااااان اهمی   تدهم

قد  بم داخل ٬شو  برد  و پس از یط کردن م اااااااااااااااات   کوتا 

 دتت  آموزش ا  گذاشمم. 

 

ن    چای در دسااااااااااات ها   پشااااااااااات مت 
خاتم تارصی با لیوابن

هاااای  نشااااااااااااااا ااااااااااااااامااام بود و مشااااااااااااااا و  گ ااات و گو باااا یش از دبت 

شاااااااان را آموزشااااااا ا  بود.شاااااااایدن  ااااااادای قد  هایم هردو ت ر 

از  ااااااا  ت کردن ب شااااااازد و وادار کرد تا در ثاتیم ای دسااااااات 

م ااااااااات  ت اهشاااااااااان را بم سااااااااامت م  بچرخاتزد.با ثابت ماتدن 

ت اهشااان روی م ن کم در چزارچوب در ا  ااماد  بود  هردو 

بااااا ت ج ک آشاااااااااااااااکااااارا چشااااااااااااااام گرد کردتااااد و بک م طیل از جااااا 

 برخاسازد. 
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. تارصی:خاتم بزاور جان...خو  اومدید.چم بک خ  تک

 

ن  کشااااید   و هماتطور کم بزد آه اااامم قد  هایم را ساااامت مت 

 کی م را از روی شاتم ا  برمیداشمم بم ت جن پاسخ داد : 

 

_از ی برای رتت و آمد بم آموزشاااا ا  خود  ختک مید  خاتم 

 تارصی؟

 

ن گ ت:   زنرل  خزدید و با قرار دادن لیوان چای ا  روی مت 

 

ن ج ااااااااااااااااااااااارب  ت رد  قربوتمون  بر .تبط ت ر تااااااااارصی:چزی 

 تیاید آموزش ا . می رد   داقل یم ه مم ای 
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  نش مم و با قرار دادن کی م جاب  زنر 
ن بک  و  م پشت مت 

 با همان ل   شد و ت  م جواب داد : ٬پایم

 

 _خ  ظاهرا کم ت رت اشا ا  بود .میبی ن کم ایزجا . 

 

 اوقاتم بر برد  باشاااااااااااااااد گوشااااااااااااااام ی 
ات ار کم شاتجا  بم ت جن

م باام دتاادان گرتاات و ساااااااااااااااپس بااا چرخاااتاادن ت اااه  باال   را 

ی کم هزوز هم شدراماتم میان ما ا  ااماد  بود از  ساامت دبت 

 او خواست تا دتت  را تر  کزد و بم  الس  برگردد. 

 

  التم ت ایه بم اکراا اتداخمم و گ مم: 

 

ن مرت  بود  ای  چزد روز؟مشکیل کم شو   _خ ...همم چت 

 تیومد؟
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ون کشااااااااااااااایاادن چزااد  اااغااذ و دتت  از  ل  زااد کوچش زد و بااا  بت 

ن کشاااااااااااااااوی م قد  ها   را بم سااااااااااااااامت م  ساااااااااااااااوا داد و ٬ت 

 هماتطور کم برگم ها را مباب م قرار میداد گ ت: 

 

ن مرت م خاتم بزاور جان.ویل باز شاااااما یم  تارصی:واال همم چت 

ن .شید.   ت ا  بم ای  برگم ها بزدازند  کم مطمی 

 

ن  آه اامم شی بم نشاااتم ی تایید تکان داد  ن اتداخی  و با پایی 

ررش برگم ها مشاااااا و  شااااااد .تارصی در ساااااا وت بم ب٬ت اهم

ن  برگشااااااات تا ادامم ی  ارها   را  هم مجددا بم سااااااامت مت 

د.   از ش بگت 

 

از رتماااااارهاااااا و ت اااااا  هاااااا    اااااامال مشااااااااااااااا   بود کااااام دل  

می واساااااات درمورد ازدواجم مرا سااااااوا  شیا کزد.اما از کرقن 

ساااااااااااااااید  بود کم ترجیح داد  هم با دیدن بدخ ف  ا  آتبدر تر 

 کزد.   بود س وت اخمیار 
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 بم  ارهایمان مشااااااااا و  
گ
هردو در سااااااااا وب  مط ش بم رسااااااااایدی

 مزوا  ثااتیام هاا و دقیبم هاا در بر ی دیگر 
ن شاااااااااااااااادیم.بام همی 

 گذشازد و زمان را با شخت بم سمت ج و شو  بردتد. 

 

بم خود  کم آمد  خبربم های ساااااااخت دو ساااااااخ   از آخرن  

ی  ا شان گذر کرد  بودتد.خ مم و  التم برگم هم ل قرار گت 

را گوشاااام ای دساااامم کرد  و همرا  با کشاااایدن خمیاز  ای آرا  

 بم  زدیل ا  ت یم زد . 

 

تارصی دیگر در دتت   ضاااااااااااااور تداشااااااااااااات.ا مماال رتمم بود تا 

ن لیوان چا   را شر کزد.هماتطور کم خضالت خ مم   دمی 

ون ا  را ک  میداد  اتدی خم شاااااد و گوشر ا  را  از کی م بت 

گوشر ت اهم روی سااایل   کشاااید .با روشااا  شااادن  ااا  م ی

تماس ها و شیا  های از دسااااات رتمم ی آزاد کم روی  اااا  م 

 تب  . مم بودتد ثابت ماتد. 
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 ۵۶۲#پارت_ 

 

 

بک هدا یش از شیا  ها   را باز کرد .شرساااااااااااااااید  بود کم بم 

 کرد  بود.بک آت م 
بم ی  ار  کجا غی م زد  بود و اظزار تگرابن

توتی ی شاااا  ها را  هیچ دا  از شیا  ها   پاسااااجن دهم تما 

مجددا داخل کی  ٬رد کرد  و سااپس با خامو  کردن گوشر 

 بر  گرداتد . 

 

 ار  در آموزشااااااااااااااا ا  تما  شااااااااااااااااد  بود.بم تما   ارهای خب  

 کرد  بود  و  اال دیگر دلییل برای ماتدن 
گ
ماتد  ا  رسااااااااااااایدی

ن کی م از روی تداشااااااااااامم.ت س خمیف  کشاااااااااااید  و با  برداشااااااااااای 

ن  ن را دور زد . از جا برخاسمم و با ق٬زمی   د  هاب  آرا  مت 
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ن م اادا شااد با ورود دوبار  ی خاتم  برخاساازم از پشاات مت 

.در هر دو دساااااااااااااااا  دو لیوان بزرگ چاااااای  تاااااارصی بااااام دتت 

خودتماب  می رد.مرا کم ا  اااااااااااااااماد  در میاتم ی دتت  دید تورا 

  ت: چزر  در هم کشید و تاامیداتم گ

 

ند خاتم بزااور جان؟تاز  ب ن  میتک اااااااااااااار راتون چاب  تارصی:ترا

 آورد  بود . 

 

کوچااااک شی تکاااااان داد  و   در جوا.  باااااا ل  زاااادی م و و 

 هماتطور کم قد  هایم را سمت در می شید  گ مم: 

 

 _دسات درد ت زم.ویل دیگم باید بر . اری کم با م  تداری؟

 

ن  قرار داد و گ ت  : لیوان های چای را روی مت 
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ن  میااا اااااااااااااار ارناااد تاااارصی:تااام خونز  بااام ساااااااااااااااالمااات.تردا بااااز  ترا

 آموزش ا ؟

 

ن باال اتداخمم.   بک هدا شاتم هایم را بم نشاتم ی تدان ی 

 

 _تمیدوتم.ببیزم سر موشم. 

 

"باشاام" ی آرا  زنرل  گ ت و ساااپس تا تزدیک در بدرقم ا  

ون زد  و   بت 
کرد.م  هم پس از خاادا ااات ن کوتااایه از دتت 

 ز ساخممان آموزش ا  خارز شد . دقایف  ب د ا

 

دتر از چزااااااااد ساااااااااااااااااااااااخاااااااات ق اااااااال باااااااام تصر هوا  اااااااااال     ش 

ساااااااااید.هزوز در میاتم ی روز بودیم و دلم تمی واسااااااااات بم  مت 

خاتم ی آزاد برگرد .تیاز داشمم چزد ساخ   را در یک تضای 

آرا  و خایل از تشااااااوی  و اتااااااطراب بگذراتم.بزابرای  پس از 

خید  و م ت  قد  هایم را بم شاتجا  چر ٬ل صاب  ت ر کردن
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اتمصار  را می شید شو  برد ...خاتم سمت تززا مب دی کم 

 ی خود . 

 

                                          *** 

 

 _خاتم...رسیدیم. 

 

با شاااااااایدن  ااااااادای راتزد  کم رسااااااایدتمان بم مب اااااااد را وخد  

 میداد چشااااااااااااااام هایم را باالج ار باز کرد  و ش  را از شزجر  ی

ن جدا کرد .ت ا  کوتایه بم خاتم ا  اتداخم م و سپس با ماشی 

کرایم را   اااااب کرد  و از ٬زمزمم ی "ماشاااا ر " آرا  زنرل 

ن شیاد  شد .   ماشی 

 

ون  قااد  هااای آرامم را باام درواز  ی خاااتاام رسااااااااااااااااااتااد  و بااا بت 

ق ل در را باز کرد  و قد  بم داخل ٬کشااااااااایدن   یدها از کی م
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پشااااات ش  . ااااامم و م ااااااتت  یاط تا  یاط گذاشااااامم.در را 

 د  هاب  بک رمش پشت ش گذاشمم. پ م های ورودی را با ق

 

وارد خاتم کم شاااد  اتمصار مواجم شااادن با یک خاتم ی خایل 

و ساااوت و کور را می شاااید .اما خطر خو  قزو  و بوی ت خ 

سی اری کم در همان وه م ی او  ورود  بم سال  در مشامم 

 ااااهم کرد کااام یبیزاااا در خااااتااام تززاااا شیچیاااد بااام ای  واق یااات آ 

 تو مم. 

 

تجا کزار در رها کرد  و با ساااااااااوا دادن قد  های کی م را هما

کزجکاواتم بم اکراا ش  کشااید .ش ٬آرامم بم سااامت ج و

خاتم بم گو   ن و  ااااادای تم چزدان ب زدی کم از سااااامت آشاااااتر

هایم رسااید وادار  کرد تا م اات  قد  هایم را بم آن ساامت کج 

 کزم. 
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خاتم رساااااااایدتد  پاهایم ن ت اهم روی ترازی ٬کم بم ورودی آشااااااااتر

ن غذاخوری نشااا ااامم بود و مشااا و   کم در  سااا وت پشااات مت 

توشاااااایدن قزو  ا  بود ثابت ماتد.کزار دسااااااا  جاساااااای اری 

کم شر بود از تم ماتد  های سااااااااااااااای ار خودتماب  می رد.جوری 

در دتیای اتکار  غرا شاااااد  بود کم گوب  تززا ج ااااام  بود 

خاتم   ن  ضور داشت. کم در آشتر

 

 رد : آه مم ج وتر رتمم و با  دای آرا  تجوا ک

 

 _تراز؟

 

ش  را ب زد ت رد.ات ار کم ا ال  دایم را نشاید  باشد.یک 

قد  دیگر ج وتر رتمم و ای  بار با  اااااااااااداب  ب زدتر  ااااااااااادا   

 زد . 

 

 _تراز؟؟؟
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شاتجاااااااا  ش  را باااااااااال گرتاااااااات و ت اااااااااه  را باااااااام ساااااااااااااااممم 

 ایه شدرام و گیج بم چزر  ا  چرخاتد.برای چزد ل صم با ت

کم  ضور  را باور ت رد  باشد با ل  ن   خت   ماتد و ب د ات ار 

ت زد  زمزمم کرد:    ت 

 

؟  تراز:خزان...تو ایزجا چیکار می  ن

 

 ۵۶۳#پارت_ 

 

 

 

ن شااد  بود دساات  با ل  زدی کم بک اخمیار روی ل  هایم سااتک

 هایم را کزار بدتم تکان داد  و گ مم: 
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چون ایزجااااا هزوز خوتماااام...تو ایزجااااا چیکااااار  _اومااااد  ایزجااااا 

؟  می  ن

 

ن لیوان قزو  زنر  ن گااااذاشااااااااااااااای  لاااا  خزاااادیااااد و همزمااااان بااااا پااااایی 

 شاتم ها   را باال اتداخت و با  داب  آرا  تجوا کرد: ٬ا 

 

 تراز:ت ر کزم مزم ایزجا  چون ایزجا هزوز خوتم ی تو م... 

 

پااا  ل   غمگیا  در ثاااتیاام ای ل  زااد را از روی لاا  هااایم 

س کرد.ت ا  کوتایه بم جاسی اری کزار دسا  اتداخمم و سپ

ن قد  سااامت ج و ن ٬با برداشااای  یش از  ااازدیل های پشااات مت 

را خب  کشید  و مباب   نش مم.چزد ثاتیم ای در س وت 

 بم چزر  ی ت ید  ا  خت   شد  و سپس شرسید : 

 

؟  _از ی ایزجاب 
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 دس   بم  ورت  کشید و شی تکان دا
گ
 د. با  التش

 

  تراز:تمیدوتم...داشاااااااااااامم از آت یم برمیگشاااااااااااامم خوتم.ت زمید

 یزو چطور ش از ایزجا در آورد . 

 

 اااااااااااااااادا   خشاااااااااااااااادار و آرا  بود.ری  هااا   از  ااد م مو  

ب زااااادتر شااااااااااااااااااااد  بودتاااااد و چشااااااااااااااام هاااااا   شت و گود رتمااااام 

بودتد.ش  را از ق د زنر اتداخمم بود تا م ادا شدت داغان 

ان اااااااامم چشااااااااماتم را روی  ا  شاااااااادن  را ببیزم.اما مگر میمو 

 بد  ببزد ؟

 

 هدا میان اتگشاااامان  چرخاتد و برای لیوان قزو  ا  را بک 

ن میاتمان را .ش زد شرسید:   آت م س وت سزگی 
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 تراز:قزو  کم تمی وری...می وای برات چای د  کزم؟

 

 در جوا.  آه مم شی بم نشاتم ی م ال ت تکان داد . 

 

ی تمی ور .  ن  _تم...چت 

 

ن برداشااااااااااااات و هماتطور کم از روی  جاسااااااااااااای اری را از روی مت 

 شد گ ت:  زدیل ب زد مو

 

تراز:اگم میدون اااااااامم میای تو خوتم ساااااااای ار تمی شااااااااید  یا ال 

 اقل شزجر  ها رو باز میذاشمم...ب  شید. 

 

خاتم ساااوا داد  ن و ب د قد  ها   را بم سااامت شزجر  ی آشاااتر

 : تا باز  کزد.ت یم ا  را بم  زدیل داد  و گ مم
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 _تمی واد باز  ک ن تراز...هوا خییل شد . 

 

ی با ابروهاب  در هم کشاااااااااااااااید  ت اهم چرخید و برای ل صم ا

 کرد شو  از آت م دلواپ اتم غر بزتد: 

 

تراز:پس چرا ایزباادر  م ل اااس شوشااااااااااااااایاادی؟اگاام شمااا ب وری 

؟  سر

 

دساا   بم بازوهای شد  کشااید  و برای آت م از تگرابن در  

 گ مم: بیاور  بم دروغ  

 

شااااااااون ایزجان.اومد  چزدتاشااااااااون رو  _ل اسااااااااای گرمم بوشاااااااات 

. بردار ...و    ن  ک  شزجر  رو بیا .شی 
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ن  ن از شزجر  قد  ها   را سمت مت  اخم کرد و با تا  م گرتی 

برگرداتد و دوبار  روبرونم نشاااااا اااااات.مشاااااا و اتم ت اهم کرد و 

 شرسید: 

 

 تراز:تززا اومدی؟

 

بم نشاااااااااااتم ی تایید گوشاااااااااام ی ل  هایم را کج کرد  و ش  را 

ن برد .سااااااااااگرمم ها   ای  بار بو  از شو  د ر هم باال و پایی 

 کشید  شدتد. 

 

 تراز:چرا تززا؟آزاد کجاست پس؟

 

م ذب از شاااااااااایدن ساااااااااوال  ت اهم را زنر اتداخمم و بم دروغ 

 گ مم: 

 

 .  3573



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

_ ار داشااااااات...مزم رتمم بود  آموزشااااااا ا . ار  کم تمو  شاااااااد 

 و بردار . گ مم یم ش هم بیا  ایزجا ل اسا  ر 

 

 مش و  تر از ق ل ت اهم کرد و شرسید: 

 

ی آموزش ا ؟تراز:مگم تگ    یم چ  زد روزی تمت 

 

دیگر داشااااامم از ساااااوال  ها    التم موشاااااد .هر درویعن کم 

 
گ
باام زبااان   آورد  یااک جوری مچم را میگرتاات.بااا آشااااااااااااااا مش

 دس   بم  ورتم کشید  و غر زد : 

 

؟مگااااام ایزجاااااا اتااااااا _تراز چرا ایزبااااادر ساااااااااااااااوا  جواب  می  ن

 بازجونیم؟

 

 ۵۶۴#پارت_ 
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 ا 
گ
شااااااااااااااااد.ل  زد کوچش بر ل   تورا مموجم تارا    و  التش

 آورد و با کج کردن ش  روی شاتم مزرباتاتم گ ت: 

 

تراز:باشاااااااااام تارا ت نشااااااااااو.ب  شااااااااااید.تمی واساااااااااامم  التم ت 

 کزم.سوا  و جوابامم بذار پای تگراتیم. 

 

  داب  آرا  زنرل  تجوا کرد :  بک آت م ش  را باال بگت   با 

 

 _تگران ت ا ...م   الم خوبم. 

 

وتر آورد و با قرار دادن اتگشمان  روی آه مم دسا  را ج 

 ما دسمم شرسید: 
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؟
گ
 تراز:دروغ کم تمیش

 

ش  را باال گرتمم و با تردید ت اه  کرد .از کجا تزمید  بود 

 کم دروغ میگونم؟

 

 _چرا دروغ ب م؟

 

ل  ها   را شررتگ تر کرد.یش از شااااااااتم ساااااااوالم ل  زد روی 

 ها   را باال اتداخت شو  از آت م بگوند: 

 

 تراز:تمیدوتم...چشمات کم ایزطور میگ . 

 

جم اااام ا  تاااااخودآ ااااا  ب و سااااااااااااااازگی ن را باااام ا ونم ت میاااال 

کرد.برای آت م مجبور ت اشااااام بوشااااات  از آن زنر سااااازگی ن ت ا  
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ن از روی ما گت   بماتم دسمم را خب  کشید  و با برخا سی 

خاتم ٬ اازدیل ن قد  هایم را بک هدا بم ساامت دیگری از آشااتر

 سوا داد . 

 

بابا...گر   را زدن شااااااااااااااادیم یاد  رتت بر  ل اساااااااااااااااا رو  _ای

 جمع کزم.دیگم دار  ش  موشم. 

 

واقیع گ مم و او ات ااااار کاااام تزمیااااد  باااااشااااااااااااااااااد  بااااا ل  زاااادی غت 

می واهم از ب ا  ک ر  برو  ت س خمیف  کشاااااااااااااااید و از جا 

شاااااد.دسااااات ها   را در جی  های شااااا وار  ترو برد و ب زد 

 پس از س وب  کوتا  گ ت: 

 

.پس مزم دیگم  م  م بر  مزا م  ارت ت اشاااام.بم تراز:باشاااام.. 

ی ا میاز تداری؟ ن  چت 
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در جوا.  آه ااااااااااااااامااااااام شی بااااااام م زاااااااای م اااااااال ااااااات تکاااااااان 

خااادا ااااتظ ٬داد .ل  زااد کوچش زد و باااا تواز  کردن باااازونم

و ساااااااااااااااپس از کزااار  رد شااااااااااااااااد و قااد  آرا  را زنرلاا  تجوا کرد 

خاتم کشید.  ن  ها   را سمت خروسک آشتر

 

ی ن بااااام پاااااا بود.تمی واسااااااااااااااامم تززاااااا در دلم کوتاااااان سااااااااااااااازمگ

بماااتم.باادجوری باام یااک هم  ااااااااااااااا  اات ا میاااز داشااااااااااااااامم.هم 

  ب   کم ذهزم را الاقل برای ساخ   از ش ویعن ها   دور 

 کزد. 

 

سک تموان ااااامم کاقت بیاور .شو  از آت م قد  ها   بم خرو 

خاتم برسزد بم سما  چرخید  و گ مم:  ن  آشتر

 

 _تراز... 

 

 مم چرخاتد. تورا ا  ماد و ش  را بم سم
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 تراز:جاتم؟

 

اتگشاااااات هایم را مضااااااطرباتم بم ی دیگر شیا و تاب داد  و با 

 ل  زدی کوچک زمزمم کرد : 

 

 _خییل گشزمم...غذا س ار  بدیم؟

 

 برای ل صم ای شدراماتم ت اهم کرد و سپس با ل  
گ
زد بزری

کم روی ل  ها   تب  . مم بود چرخید و قد  بم سممم 

 برداشت. 

 

 خود  برات غذا درست کزم؟ تراز:می وای

 

 از خدا خواسمم شاتم هایم را باال اتداخمم و گ مم: 
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؟  _میموبن

 

 زنرل  خزدید و پ   ها   را برایم باز و . مم کرد. 

 

بااایااد برنم یاام تراز:م  وماام کاام میموتم...تبط ت ر کزم اول  

 خرند اساش.تو ی چالت اساسا هیجر تو ت. 

 

خزد  اتماد .هماتطور کم  از خزد  ا  بک اخمیار م  هم بم

می زدید  ش  را بم نشااااااااتم ی مواتبت با شوشاااااااززاد  تکان 

 داد  و گ مم: 

 

 _باشم...برنم. 

 

 ۵۶۵#پارت_ 
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 تراز:خوشمز  شد ؟

 

 اااااااااااا  م ی ت ونونون  اااااااااااادای آرام  وادار  کرد تا ت اهم را 

د  ش  را  ن بگت   و هماتطور کم با اشاااامزا ساااااتدونچم را ااز مت 

 تم.در جوا.  ل  زد کوچش زد  و گ مم: بم سمت او بچرخا

 

_ را تدار ...تو ساااااتدونااااا درساااات کردن کیساااا رو دسااااات 

 تمیاد بزاور. 

 

 
گ
خزدید و با قرار دادن دسااااااا  روی ش  بم خادت هموشااااااش

و در تزاااااااایااااااات روی  اااااااااااااااورتم ا  موهاااااااایم را بزم رن ااااااات 

 پ ششان کرد. 
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 تراز:تو  جوتت...یش دیگم هم برات آماد  کزم؟

 

ه  کرد  و همااااتطور کااام موهاااایم را از روی چاااپ چاااپ ت اااا

د  شی بم نشااااااااتم ی م ال ت تکان داد  و  ن  اااااااورتم کزار مت 

 گ مم: 

 

ن رو هم هزوز تمون مم تموم  کزم.   _تم مرش...همی 

 

بم سااااااااااااااااتدونااااا زنرل  خزدید  و و ب د با زدن یک ااز دیگر 

 ادامم داد : 

 

 _ویل واق ا دلم برای دساپ مت تزگ شد  بودا. 

 

ن با خم شاااد  ن .شاااباب خایل سااااتدونچ  روی مت  و با گذاشااای 

 بدجایس گ ت: 
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 ل زتدگیت اگم م  تبود  تراز:باید  دلت تزگ شااد  باشاام.. 

 هال  موشدی بچم. 
گ
 از گشزش

 

تاتم غر زد : با چشم هاب  تزگ شد  ت اه     کرد  و م ت 

 

ی ب اااد  ن  ات اااار خود  ا اااااااااااااااال آشاااااااااااااااتر
گ
؟یجوری میش _دیگااام سر

 تو مم. 

 

 اتداخت و خونرداتم گ ت:  ابروها   را باال 

 

تراز:مگم ب دی؟ش جمع رسااااا ر چزارتا غذا بوشاااات  تو م زت 

 تو ت. 
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لج ازاتم برا   شاااااااااک ع در آورد  و ب د با زدن آخرن  ااز بم 

.شااااباب را کزاری گذاشاااامم و ت اهم ٬باقیماتد  ی ساااااتدونچم

 را دوبار  بم    م ی ت ونونون دوخمم. 

 

م ش  خبو 
ُ
ر کرد  بودتد.چزد ساخ   خبربم های ساخت از ت

موشد کم در ای  خاتم با تراز مش و  وقت گذراتدن بود .با 

ی کرد  بودیم٬همدیگر بم خرند رتمم بودیم ن  را زد  ٬آشاااااااااتر

اخ   موشااااااااد کم هردو تی م دید  بودیم و  اال یک ساااااااا٬بودیم

بک هدا مبابل ت ونونون نشااااا ااااامم بودیم و مشااااا و  خوردن 

 ساتدونااااا هایمان بودیم. 

 

ماادت     ی  ااار هم برای روشااااااااااااااا  کردن گوشر ا   یط ای 

ساااااامت کی م ترتمم بود .میدان اااااامم بم م و روشاااااا  کردن 

سااایل تماس ها و شیا  های آزاد بر ش  جاری خواهد ٬گوشر 

تگراتم شااااااااد  بود.و م   ااااااااادقاتم شااااااااد.یبیزا تا االن   ااااااااابک 

بابت تگران کردن      بم اتداز  ی یک ش سوزن ا  اس 

 پشیمابن تداشمم. 
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 تراز:رتمید یم خوتم ی جدید؟

 

ن با اتکاری کم بم  سااااوال  باخ  شااااد تا دساااات از   زجار رتی 

آزاد مزمیه موشاااااااااااااادتد بردار  و ت اهم را دوبار  بم ساااااااااااااامت او 

کان داد  و بم زمزمم ی بچرخاتم.در جوا.  آه اااااااااامم شی ت

 "اوهو " کوتایه زنر ل  اکم ا کرد . 

 

 و شرسید:  بک آت م ت اهم کزد دس   بم چاتم ا  کشید 

 

؟می روشو ؟  تراز:ایزجا رو چیکار می  ن

 

 تاخودآ ا  شوزخزدی بر ل  آورد  و بک هوا پاسخ داد : 
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_تمی روشاام.ی از آیزد  ختک دار ؟شاااید دو روز دیگم دوبار  

 برگشمم همیزجا. 

 

 ۵۶۶#پارت_ 

 

 

بک م طیل ش  را بم سااااااااااااااممم چرخاتد و مشاااااااااااااا و اتم ت اهم 

 کرد. 

 

 تراز:مزصورت چیم؟

 

سااااید و م  با شااااایدن سااااوال  تاز  بم  را ن اااازجید  ای شر 

کاااام باااام زبااااان آورد  بود  واق  شاااااااااااااااااااد .گوشااااااااااااااااااام ی ل م را 

مضااااااااااطرباتم بم دتدان گرتمم و با ل  زدی کوچک و خ اااااااااا ک 

 پاسخ داد : 
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زصوری تاااااداشااااااااااااااامم.همیزجوری گ مم.بزر اااااا  ای  خوتااااام _م

سوتم.  ر تمت   ایزجا باشم کم بم کیس رصن

 

برای ل صااب  کوالبن تر ت ا   ات اار کام قااتع نشااااااااااااااااد  بااشااااااااااااااااد 

مشاا وک  را روی چشاام هایم ثابت تگم داشاات و در تزایت 

ن اتداخت.   'آهان" آرا  زنرل  گ ت و ش  را پایی 

 

ی  التاااااااام آیه کشاااااااااااااااایااااااااد  و شی تکااااااااان داد  ن .تراز آد  تت 

بود.خوب میدان ااااااااامم کم اگر تززا یک در اااااااااد بم بالهاب  کم 

د هیچ دامشاااااااان را آزاد و برساااااااا  بر ش  آورد  بودتد بو م یتک

زتد  تمیگذاشااات.خ اااو اااا کم از مدت ها ق ل بارها و بارها 

درمورد اخمماد ت ردن بم آزاد بم م  هشاااااااااااااادار داد  بود و م  

ها   را تادید  گرتمم بم ا مباتم ترن  شاااااااکل مم   هشااااااادار 

 بود . 
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ت ااااهم دوباااار  روی سااااااااااااااااااخااات دیواری ثاااابااات مااااتاااد.زماااان بااام 

ن بود.بدون  شک دیر یا زود ای  سوا  شخت در  ا  گذشی 

ن بم خاتم ی  برای تراز شو    آمد کم چرا ق اااااااااااااااد برگشااااااااااااااای 

وع  شاااااااوهر  را تدار .ت ا  های مشااااااا وک  از دقایف  شو  شر

 شد  بودتد. 

 

ن ت ا  ها   ترار کزم بم برای آت م بمواتم از  زنر بار سااااااااااااااازگی 

ن .شاااااااااااااااباب ها ن خم شاااااااااااااااد  و با برداشااااااااااااااای  از جا ٬سااااااااااااااامت مت 

ا باال گرتت و با ت ایه مم ج  برخواساامم.بک م طیل ش  ر 

 بم  ورتم خت   شد. 

 

 تراز:کجا؟

 

 ل  زد کوچش بر ل  آورد  و با اشار  .شباب ها گ مم: 
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ها  رو جمع _مت   ایزا رو .شاااااااااااااور .ب د  هم باید وسااااااااااااای م 

 کزم برگرد  خوتم.تو هم دیگم بزت   بری خوتم دیروقمم. 

 

تاتم چزر  در هم کشید و گ ت:   م ت 

 

 ااااااارناااااام... ااااااارات رو کاااااام اتجااااااا  دادی خود  تراز:خاااااا  چاااااام  

سوتمت.   مت 

 

وع بااااام جونااااادن شوسااااااااااااااااااات ل م کرد  و شی تکااااان   التااااام شر

داد .ذهزم برای دساااااااااااااااات باام ش کردن  باام شاغ وایه ترن  

   رتت. دروغ مم 

 

 _تم الز  تو ت.آزاد میاد دت الم. 

 

 گوشم ی ل  ها   را کج کرد و با تردید ت اهم کرد. 
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 د؟خیالم را ت باشم؟تراز:مطما ن کم میا

 

ن قد  بم سااامت خب   ت ا  از چشااامان  گرتمم و با برداشااای 

 جواب داد : 

 

 _آر  بابا میاد.از ق ل بز  ختک داد  کم ساخت... 

 

زتگ آی ون در تضاااای خاتم ماتع از شیچیدن تاگزابن  ااادای 

آن شاااااد کم بمواتم جم م ا  را بم پایان برسااااااتم.تاخودآ ا  ش 

 اهم را سمت تراز چرخاتد . جایم می  وب شد  و ت 

 

چزر  ی بزت زد  ا  را کم دید بک م طیل سااااااااااااااگرمم ها   را 

در هم کشااااااااااااااایاد و از روی م اال ب زااد شااااااااااااااااد.قاد  باام ساااااااااااااااممم 

 برداشت و شرسید: 
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 تراز:خزان؟خوبک تو؟

 

آه اااااااااامم پ   هایم را باز و . اااااااااامم کرد  و با  ااااااااااداب  خ م و 

 ت ی  تجوا کرد : 

 

 _آر ...آر  خوبم. 

 

 ها   را باال اتداخت و مش و اتم گ ت: یک تای ابرو 

 

 تراز:آخم یزو خش ت زد. 

 

بزاا دهاتم را بم سااااااااااا    ترو خورد  و با نشااااااااااااتدن ل  زدی 

قد  بم خب  برداشمم و هماتطور ٬هایمم زویع روی ل  

 کم ت اهم را از  ورت  میگرتمم گ مم: 
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 _تم بابا کجا خشکم زد...بر  ببیزم ی پشت در . 

 

مزمصر شااااااااااااااایدن  را دیگری بماتم قد  و سااااااااااااااپس بک آت م 

هایم را بم سااااااااامت آی ون ساااااااااوا داد . ااااااااداب  در ش  ترناد 

 می شاااید کم خوب میدابن چم کیسااا پشااات در اسااات. اااداب  

 کم دلم تمی واست بم ترنادها   توجیه کزم. 

 

قد  هایم شاتجا  مبابل آی ون مموق  شااااااااااااادتد.چشااااااااااااامان 

دلم آرزو تگراتم را بم  اااا  م ی روشاااا  آی ون دوخمم  و در 

 کرد  کم  ا  آن کیس کم ت ر  را می رد  پشت در ت اشد. 

 

امااا زمااابن کاام ت اااهم روی چزر  ی آشااااااااااااااازااای مردی کاام روی 

. ااااااااااااااامم بود ثابت ماتد تزمید  کم   ااااااااااااااا  م ی آی ون تب 

 آرزوهایم مثل هموشم بم در . مم خورد  اتد. 
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چون کیسااااا کم پشااااات در بود دقیبا همان کیسااااا بود کم آرزو 

 شد...آزاد. می رد  ت ا

 

 ۵۶۷#پارت_ 

 

 

؟  تراز:تمی وای در رو باز ک ن

 

وادار  کرد تا ت ا  ٬شایدن  دای شرسشگر تراز از پشت ش

  و مضاااااااااااطرباتم ش  را بم ساااااااااامت از  ااااااااااا  م ی آی ون بگت  

خب  بچرخاتم.در چزد قد  ا  ا  اااااااااااااماد  بود و دسااااااااااااات بم 

ساااااااااا زم ت ا  مشاااااااااا وک  را میان چزر  ی بزم رن مم ی م  و 

 روش  آی ون میچرخاتد.    م ی 
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ت اااااااااااااااونر آزاد را دیاااد  بود بزاااابرای  برای آت ااام بمواتم باااا یاااک 

دروغ د  دسااااااااااااااا   دسااااااااااااااااات باام ش  کزم زنااادی دیر شاااااااااااااااااد  

ال دلم تمی واسااااااااات کم در را باز کزم اما یبیزا با ای  بود.ا ااااااااا

 ااااااار  باااااام درنااااااای شااااااااااااااااااااک و تردیااااااد تراز بو  از شو  دام  

ن االن  هم با دی د .چم . ا کم همی  ن دن ت  ل و اتطراب مت 

 م  بم شک و تردید اتماد  بود. 

 

 التم از موق ی   کم در آن گت  اتماد  بود  آیه کشاید  و با 

 روی ل  هایم گ مم: نشاتدن ل  زدی اج اری 

 

 _چرا...چرا باز می زم. 

 

و ساااااااااپس ت اهم را دوبار  بم سااااااااامت ج و چرخاتد  و با بردن 

تا  شاتجا  پس از ت  یل کو ٬دساااااااات لرزاتم بم ساااااااامت آی ون

د .   د مم ی آی ون را ترر
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آزاد بک م طیل قاااااد  بااااام داخااااال  یااااااط ٬باااااا بااااااز شاااااااااااااااااااادن در

هاااب  ب زااد باام گااذاشاااااااااااااااات.ت اااهم بک اخمیااار تراز را کاام بااا قااد  

 سمت جا رخ   رتت تا پالموی  را بردارد دت ا  کرد.شرسید : 

 

ی؟  _مت 

 

 هماتطور کم پالموی  را میپوشید ل  زدی زد و پاسخ داد: 

 

 آر ...دیگم باید بر . تراز: 

 

زنرلاااااا  "هو " آرا  گ مم و ساااااااااااااااپس بااااااا ا  ااااااااااااااامااااااادن کزااااااار 

بم م ماکاتم گوشاااااااام ای از شرد  را کزار زد  و ت اهم را ٬شزجر 

داخل  یاط کشااااااااااااااااتد .آزاد با قد  هاب  کم بک شااااااااااااااا اهت بم 

دوناادن تبودتااد در  ااا  تزدیااک شاااااااااااااااادن باام پ اام هااای ورودی 

ن   کاااااام در چزر  ا  موز مت 
د     در د  خاااااااتاااااام بود.تگرابن

 سیایه ش  برایم مشزود بود. 
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قد  هایم ٬شرد  را مجددا اتداخمم و با کشاااااااااایدن ت س خمیف  

ن بود ساااااااااااااااوا را ساااااااااااااااماااااااات ترازی کاااااااام دیگر آماااااااااد  ی  رتی 

 داد .تزدی   ا  ماد  و با ل  زدی شر از قدردابن گ مم: 

 

 _مرش کم امروز کزار  موتدی. 

 

 با ت ج  ابروها   را باال اتداخت و شرسید: 

 

ا از همدیگم تش ر می زیم؟ ن  تراز:از ی تا  اال ب اکر ای  چت 

 

ش  را اتدی روی شاااااااااااااتم کج کرد  و با  ااااااااااااداب  آرا  پاسااااااااااااخ 

 داد : 
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دوتم...ویل امروز بااااااااا موتاااااااادتاااااااات خییل  ااااااااالم رو بزت  _میاااااااا

ن خواسمم ازت تش ر کزم.   کردی.واسم همی 

 

 ا  اتدی باال داد 
گ
و  یبم ی پالموی  را بزا بر خادت هموشااااش

ساااااااااااااااپس چرخیااد و مباااب م ا  اااااااااااااااماااد.دسااااااااااااااااات هااا   را روی 

ن ت ااا  خت   ا  باام چشاااااااااااااااماااتم  بااازوهااایم قرار داد و بااا دوخی 

 گ ت: 

 

شم میموبن روی بودتم   اب ک ن مگم تراز:میدوبن کم همو

 تم؟

 

در جوا.  ل  زاااد کوچش زد  و آه ااااااااااااااامااام پ ااا  هاااایم را بااام 

اتم نشاااااااااااااااااتم ی تایید باز و . ااااااااااااااامم کرد .اما شو  از آت م بمو 

بم خوردن بم  دهان باز کزم و  ال  بم زبان بیاور   اادای رصن

 در بود کم در تضای ب زمان شیچید. 
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تااا ااااااااااااااا اام گرتمیم و ت اااهمااان را هردو بالتااا ااااااااااااااا اام از ی اادیگر 

سااااااااااااامت دری کم بم خوبک میدان اااااااااااااایم چم کیسااااااااااااا پشاااااااااااااا  

ا  ااماد  اساات چرخاتدیم.برای ل صم ای کوتا  ت  ل کرد  و 

یک قد  ج وتر گذاشاااامم و در را ٬سااااپس با کشاااایدن آ  خمیف  

 باز کرد . 

 

ت اااهم در همااان وه اام ی او  روی چزر  ی شاش تگرابن و 

 آزاد ثابت ماتد.شم
گ
ا  ااااااااورت  را جوری شت کرد  آشاااااااا مش

بود کم گوب  هزاران دسااااااااااااات همزمان بم گوتم ها   ساااااااااااااییل 

د و چشااامان هموشااام آرام  شر کوبید  بودتد  ن .ت س ت س مت 

 اتطراب.  بودتد از  س ترس و 

 

 ۵۶۸#پارت_ 
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ت اه  کم روی  اااورت م  ثابت ماتد بم چشااام هایم دید  

بن کم شاتجا  توان اااات خمیش و آسااااود  ت س ب شااااد و تگرا

ها   را دور برنزد.پ   ها   را آه مم باز و . مم کرد و با 

قرار دادن دساااااااااااا  روی ق  ااااااااااام ی سااااااااااا زم ا  قد  ج وتر 

 گذاشت و گ ت: 

 

 و آخم... آزاد:خداروش ر...دخت  ت

 

جم م ا  تیمم تما  باق  ماتد زمابن کم ت اه  بم چزر  ی 

تراز کم دقیبا پشاااات ش م  ا  ااااماد  بود گر  خورد.شااااوکم و 

درساااات ات ار کم تاز  مموجم  ضااااور  ٬ا خورد  از دیدن ج

شاااااااااااد  باشاااااااااااد برای چزد ثاتیم بم او خت   ماتد و ساااااااااااپس ت ا  

 شرسشگر  را بم سمت م  چرخاتد. 

 

زی بم دزدیدن ت اهم داشاااااااااااامم باشاااااااااااام ل  هایم را بک آت م تیا

جمع کرد  و بااام چشااااااااااااااام هاااا   خت   مااااتاااد .گیج و شدرام 
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بود کم بم هیا وجم  بود.از  الت ت اه   امال مشااااااااااااااا  

 اتمصار مواجم شدن با تراز را تمی شید. 

 

زمابن کم تزمید ساااااااا وت  ٬شاتجا  پس از گذشاااااااات ل صاب  

  را باال گرتت بو  از اتداز  کوالبن شااد  اساات مجددا ش 

باااااااا ل  زااااااادی گر  و ٬و باااااااا دادن ت ااااااااه  بااااااام چزر  ی تراز

  میمیاتم گ ت: 

 

 آزاد: الت چطور  تراز جان؟

 

آن ل صاااام زنرچشااااااااااااااایم مشااااااااااااااا و  کزکااااا  کردن تراز کاااام تااااا 

بااا شاااااااااااااااایاادن  اااااااااااااااادای آزاد ٬رتمااارهااای خجیاا  مااا دو ت ر بود

ت اه  را بم سامت او چرخاتد و با ل  زدی م ازویع شد و 

 خ داد: کوتا  پاس

 

 تراز:ممزون. 
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و ب د ت اه  را بم سااامت م  چرخاتد و با ل  ن  ااامییم تر 

 ادامم داد: 

 

 بر ... اری تداری؟تراز:م  دیگم 

 

در جوا.  شی باام نشاااااااااااااااااتاام ی م ااال اات تکااان داد  و او بااا 

از کزااار مااا دو ت ر خبور ٬زمزماام ی "خاادا اااتظ" آرا  زنرلاا 

 کرد و ل صم ای ب د از خاتم خارز شد. 

 

ماسک ل  زد روی ل  های آزاد در ثاتیم ای م و ٬رتما  با 

 داد.تورا در را پشاااااا
گ
ت ش  شااااااد و جا   را دوبار  بم  التش

 
گ
ن قد  بم ساااامت م  با ل  ن کم آشااا مش . اااات و با برداشااای 

 از آن می ارند گ ت: 

 

 .  3601



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

؟م  رو  آزاد:خزان تو هیا م  ومم ای  همم سااااااااااااااااخت کجاب 

.از تگرابن مرد   و زتد  شااااااااااد .جاب  ت اااااااااا م جون کردی دخت 

 تموتد کم ش تزد  باشم.چرا بزم تگ    میای ایزجا؟

 

از  اااااااااااااااورت  گرتمم و بااا بک توجاام باام ل   تگران  ت اااهم را 

سااااااااااوا دادن قد  هایم بم ساااااااااامت دیگری از خاتم بک ت اوت 

 گ مم: 

 

_تمیاادون ااااااااااااااامم بااایااد درمورد ایز اام کجااا مت   و چیکااار می زم 

 بزت جواب پس بد . 

 

وع ب  م دت ا  کردن قد  هایم کرد و گ ت: بک م طیل شر

 

آزاد:م  ازت تمی وا  کااام بزم جواب پس بااادی خزان.تبط 

ون بزبن و برای چزاااااااد می وا  ق ااااااال از  ایز ااااااام از خوتااااااام بت 
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 غی ااات بزتااام ال اقااال بااام م  ختک بااادی کااام 
ساااااااااااااااااااخااات کوالبن

 ایزجوری از تگرابن دیووتم نشم. 

 

ن رهاااا کرد  بود    شو  روی مت 
را .شااااااااااااااابااااب هااااب  کااام دقاااایف 

مجااددا برداشااااااااااااااامم و هماااتطور کاام قااد  هااایم را باام ساااااااااااااااماات 

خاتم می شید  گ مم:  ن  آشتر

 

؟چبااادر _او  پس تااااز  یاااادت اتمااااد   کااام باااایاااد تگراتم .یسااااااااااااااار

 جال . 

 

 التااام آیه کشااااااااااااااایاااد و باااا ا  اااااااااااااااماااادن در چزاااارچوب ورودی 

خاتم خاجزاتم ت اهم کرد و گ ت:  ن  آشتر

 

ر آزاد: ااداقاال میمون ااااااااااااااا   ت  زاات رو جواب باادی...خییل  ااا

 س    تبود مگم تم؟
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.شاااباب ها را درون سااا زک ظرتشاااوب  رها کرد  و قرار دادن 

ت اهم را بم ساااااااااااااااما  ٬زکیش از دساااااااااااااااات هایم ل م ی سااااااااااااااا 

 چرخاتد  و گ مم: 

 

 _آر  میمون مم...اما ت واسمم کم جواب بد . 

 

ی  ن چزر  در هم کشااااااااااااااایااااد و قااااد  ج وتر گااااذاشااااااااااااااااااات تااااا چت 

  خارز شااود م  بگوند.اما شو  از آت م  ااداب  از  زجر  ا

 بود  کم با  داب  ب زدتر ادامم داد : 

 

ون زد  تااا _واق ااا مموجاام تو ااااااااااااااا   آزاد؟م  از اون خوتاام  بت 

بموتم از تو دور باااشااااااااااااااام.پس چرا دوبااار  دار  روبروی خود  

 میبیزمت؟
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 التم و خ  ک اتگشمان  را میان موها   ترو برد و جواب 

 داد: 

 

 ن. آزاد:م  روبروتم چون تو زن م ن خزا

 

ی بر لاا  آورد  و یااک تااای  ن بک اخمیااار شوزخزااد تم ااااااااااااااا رآمت 

 ابروهای را باال اتداخمم. 

 

کزم ترامو  کردی کم ای  ازدواز قرار تو ت   _زتت؟...ت ر 

 مدت زنادی دوو  بیار . 

 

یک قد  دیگر ج وتر گذاشااااااااات و بک آت م ت ا  خت   ا  را از 

د با ل  ن م کم پاسخ داد:   چشماتم بگت 
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تو هم ترامو  کردی کاااااااام م  هزوز بااااااااا ای   آزاد:ت ر کزم

 . کالا مواتبت ت رد 

 

 ۵۶۹#پارت_ 

 

 

د.شوزخزد روی ل  هایم ت دیل شاااااااد بم بم ی  ار  ک ر  در آم

اخیم غ یظ میان ابروهایم.دسااااااااااامم را از ل م ی سااااااااااا زک جدا 

ن قد  بم سما  غرند :   کرد  و با برداشی 

 

زدواز _سر باخ  شاااااااااااااااد  ت ر ک ن م  برای تمو  کردن ای  ا

 مزمصر مواتبت تو میموتم پر توتیش؟

 

د و باااا  اااااااااااااار  التااام و خ ااااااااااااااا ک پ ااا  هاااا   را روی ی ااادیگر ترا

 تجوا کرد: آش 
گ
 مش

 .  3606



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

 

 آزاد:ایزبدر بم م  تگو پر توتیش...م  پر توتیش تو مم. 

 

  دایم بم ی  ار  بک اخمیار اوز گرتت و باال رتت. 

 

ااااا  تو اااااا   پس چرا دقیبا یم خو ن ساااااازگد  مثل  _اگم پرا

 ود  از آب در اومدی؟خ

 

چشااااااااام ها   باز شااااااااادتد و ت ا  بزت زد  ا  روی  اااااااااورت 

ن م  ثابت  ن و خشاااااامگی   ساااااازگی 
ماتد.برای دقیبم ای ساااااا وب 

کر کززد  میاتمان  کم رما شااااااااااد.از ت اه   امال مشاااااااااا   

 بود کم تا چم اتداز  از شایدن جم م ا  دل  ش  مم بود. 
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یگر ج و بک آت ااام بااام ت اااا  غمگیا  توجیه کزم یاااک قاااد  د

با  ااداب  کم دیگر آرا  شااد  ٬گذاشاامم و با ا  اامادن مباب  

 بود گ مم: 

 

 
گ
اااااااااااااا جمشاااااااااااااااید تو ااااااااااااااا   _تو میش  شااااااااااااااا اه   بم اون ٬پرا

گ
میش

 تمااا  زتاادگیاات از  ممز ر بودی و تال  کردی ٬تااداری
گ
میش

...اماااا باااذار  کااام بااام یااام آد  خو ن مثااال پااادرت ت ااادیااال نیسااااااااااااااار

ی م  راساااااااااااااااا  رو بزااااات ب م آزاد.تو ای  ل صااااام کااااام روبرو 

ن تو و جمشید توتیش تمیبیزم.   بی 
 وا  ادی م  هیا ترق 

 

   روی ی دیگر آشاااااااکارا بم ت   از تشاااااااار م کم دتدان ها

اتب اااض در آمااد. التاام و تاااامیااد ت اااهم کرد و زنر لاا  زمزماام 

 کرد: 

 

 آزاد:خزان...ت  . 
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ن اتگشاااات اشااااار  ا   آه اااامم شی تکان داد  و با نشاااااتم گرتی 

  : سمت س زم ا  ادامم داد

 

_ترق  ب زمون تمیبیزم چون هرکااادوممون یااام جوری زتااادگیم 

تبط یااااام دخت  بچااااام بود   رو تاااااابود کردی .پااااادرت وق   م 

زتدگیم رو تابود کرد.تو هم وق   باور کرد  بود  کم شاااااااااااااااااید 

 ت اااامیم گرتمم روی خوب  رو بزم نشااااون بد  
گ
باالخر  زتدی

 تابود  کردی...ج ممون یم بال رو ش  آوردی . 

 

اض کزد اما شو  از آت م بمواتد  دهان باز کرد تا بم  رتم اخت 

اشاااااااار  ا  را مبابل بی ن ا  تگم  ال  بم زبان بیاورد اتگشااااااات 

 داشمم و ادامم ی  رتم را از ش گرتمم. 

 

ن تو و پااادرت ه ااااااااااااااااات.یااام ترا   بی 
_اماااا تااام...ات ااااقاااا یااام ترق 

بزرگ.جمشااااااااااااااایااد ا اااااااااااااااال مزو تموشااااااااااااااازااااخااات.هیجر درمورد  

د  ای تداشااااااااااات کم با دزدیدن م  قرار  تمیدون ااااااااااات.هیا ای
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کم تزایما   چم بالب  ش روح و روان و زتدگیم بیار .ت ر می رد 

پدر  تجاتم مید  و ات اق  برا  تمی مم.شاااااید     خوا.  رو 

 م  رو برای تما  خمر 
گ
هم تمیدید کم ت اااااااامیم  قرار  زتدی

 ت ت ش اع قرار بد  و تابود کزم اما تو... 

 

بم زدن اتگشااااااااااااااامم دوبار  ق   اااااااااااااااام ی سااااااااااااااا زم ا  را برای رصن

 اتم اب کرد. 

 

 کم قرار  چم بالب  
 ش م  بیاری _تو خییل خوب میدون ااا  

...باشااااااااااام  آزاد.تو م  رو بزت  از هر کس دیگم ای موشااااااااااازاخ  

ب اکر آرنا یک خمر بدون ایز م م  رو .شااااااااااااااازاش از  ٬قبو 

ار بودی و تبشااام ی اتمبا  کشااایدی.ب اکر ای  شزنشااات  ن بت 

د تمی زم شاااااااا ن اید اگم مزم جای تو بود  ت ر اتمبا  بم ش  مت 

 اما... 
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ا  ااااداب  در هم شاااا  اااامم ادامم ل  زد ت جن بر ل  آورد  و ب

 داد : 

 

ب د  کم تون    م  رو ٬_اما ب د  کم وارد زتدگیم شدی

تون ااااااا   زخم ها  رو دردها  رو روح خ ااااااامم   رو ٬.شااااااازاش

...تون    م  رو بزت  از هرکس دیگم ای . شزاش چون ببی ن

م  خزابن رو بزاااااات نشاااااااااااااااون داد  کاااااام هیچ س دیگاااااام ای 

میدون ااا   ج ااام و روح م  تمون ااامم بود ببیزم.تو کم خوب 

میدون اااااااااااا   ت دیل ٬دیگم تاب و توان یم زخم جدید رو تدار 

میدون اااا   اگم پشاااامم رو خایل ک ن ٬شاااادی بم تززا دل وشاااایم

پس چرا از اتمبااااااا  ل زایاااااات دساااااااااااااااااااات ٬چاااااام بالب  ش  میاااااااد

 ی؟ت شید

 

ک  دست هایم را م کم بم ق  م ی س زم ا  کوبید  و با 

 ترناد کشید : هل دادن  بم سمت خب  
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 وساااااااااط را  ای  
گ
_مگم ادخای خاشااااااااابیت تموشااااااااام؟مگم تمیش

اتمباااا  ل زایااات واق اااا خااااشااااااااااااااابم شااااااااااااااااادی؟پس چرا هموتجاااا 

تموم  ت ردی؟چرا باااازی کردن باااا م  رو ادامااام دادی؟چرا 

گاام     دلم تمی واد باام  ااار رو باام ایزجااا کشاااااااااااااااوتاادی کاام دی

  ورتت ت ا  کزم آزاد چرا؟

 

 ۵۷۰#پارت_ 

 

 

ن تورا دست ها    را بم سممم دراز کرد و با م کم تگم داشی 

باااازوهاااایم وادار  کرد تاااا باااا  ااااااااااااااامم و بااام چشااااااااااااااام هاااای شر از 

 خواهش  ت ا  کزم. 

 

ن رو بزااااات ب م خزان...بااااااور ک   آزاد:می واسااااااااااااااامم همااااام چت 

ن رو بزت ب م .همون شاا ک کم ت ر کردی می واساامم همم چت 
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اا کزم  ن رو بزت اخت  برسااااااا  رو کشاااااا   می واساااااامم همم چت 

 ما نشد...تمون مم. ا

 

دسااااااااااااااااات هااا   را باام تزاادی از روی بااازوهااایم کزااار زد  و بااا 

  داب  ب زدتر ترناد کشید : 

 

؟سر ج وت رو گرتمم بود؟  _چرا نشد؟چرا تمون   

 

با  ااااااااداب   التم اتگشاااااااات ها   را میان موها   ترو برد و 

 کم آرا  تر از  دای م  تبود جواب داد: 

 

میگرتمم خالا تبشاام خمل آزاد:تمون اامم چون اگم ت ااامیم 

 کزم مم   بود تو رو برای هموشم از دست بد . 
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بم ی  ار  ساااااااااااااکت شااااااااااااد .چزر  در هم کشااااااااااااید  و شدرام و 

ن شرسید :   تامطمی 

 

 _مزصورت چیم؟

 

م ی دیگر هماتطور کم اتگشااااااااااامان  را جاب  پشااااااااااات گردن  ب

مم ل کرد  بود  ورت  را بم سمت سب  گرتت و پس از 

با کشااااایدن ت س خمیف  ت اه  را دوبار  ٬سااااا وتل صم ای 

 بم چشمان م  داد و گ ت: 

 

آزاد:از یم جاب  بم ب د دیگم کزت   اوتاااااااااااع دساااااااااات م  تبود 

 خزان. 

 

 پاس   شدرایم ا  را دو چزدان کرد.با تردید شرسید : 
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 ااااااااا ر تا  اااااااااد  رو خودت کشاااااااااید  _کزت   تبشااااااااام ای کم 

بن آزاد؟بودی دسات تبود؟تو داری کیو گو   ن  مت 

 

 مایوساتم آیه کشید و با کج کردن ش  روی شاتم گ ت: 

 

ی هم کم ب م قرار تو ااااااااات  را ها  رو باور  ن آزاد:م  هرچت 

 ک ن مگم تم؟

 

ی کم بک 
ن ابروهایم را باال اتداخمم و با توشااااااااااا زد تم ااااااااااا رآمت 

 تب  . مم بود گ مم: اخمیار روی ل  هایم 

 

ز هر کس دیگااااام ای _بااااااور تمی زم...و ت ر می زم تو بزت  ا

 .  دلیل ای  بک اخممادی رو  دس بزبن
 بموبن
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 کم آشاااااکارا در چشااااامان  موز زد 
گ
و ب د بک آت م بم غم بزری

توجیه کزم چرخیااااااااد  و بااااااااا دوبااااااااار  ا  اااااااااااااااامااااااااادن مباااااااااباااااااال 

را  هماتطور کم شااااات  آب را باز می رد  تا .شاااااباب ها ٬سااااا زک

 .شونم با ل  ن شد ادامم داد : 

 

ت دیدی  ااااااا یح و ساااااااالممم اگم _ اال کم با چشااااااامای خود

 تگراتوت رتع شد  دیگم میموبن برگردی خوتم ت. 

 

 شرسشگراتم چزر  در هم کشید و قد  ج وتر آمد. 

 

 تو قرار تو ت باها  برگردی؟
گ
 آزاد:می وای بش

 

ن .شباب ها نشان میداد   در ایل کم خود  را مش و  ش ی 

 بک ت اوت پاسخ داد : 
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تف  اقدا  ت زیم م  بم اون _تا وق   رساااااااااااااااما برای کالا توا

 خوتم برتمیگرد . 

 

 دس   بم  ورت  کشید و گ ت: 
گ
 با آش مش

 

 آزاد:خزان... 

 

شاااات  آب را . اااامم و با قرار دادن .شااااباب های شاااا اااامم شااااد  

 هماتطور کم دست هایم را خشک می رد  گ مم: ٬کزاری

 

ت گ مم تا زمابن کم  ا  آرنا خوب .شااااااااااااااام توی _میدوتم بز

کزار  میموتم...ش قولم هم ه ااااااااااامم.اما تا زمابن اون خوتم  

کاااااااام قبو  ت  ن رسااااااااااااااامااااااااا برای کالا تواتف  اقاااااااادا  کزیم 

 برتمیگرد  اوتجا. 
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 ۵۷۱#پارت_ 

 

 

و ب د  ولم ای کم در دساات هایم تگم داشاامم بود  را کزاری 

  دوخمم و با ل  زدی ت ا  خت   ا  را بم چشاااااااااامان٬قرار داد 

 کرد  بود ادامم داد :   کم بک اخمیار کزج ل  هایم خاتم

 

 تززاب  ایزجا بموتم 
_خوب میدوبن کم اگم م  مدت کوالبن

باااالخر  ببیاام از اوتااااااااااااااااااع ب زمون ش در میااارن.تراز کزجکاااو 

پدر  کزجکاو موشم...و اوتوقمم کم ٬تییل کزجکاو موشم٬موشم

تو رو براشاااااااااااااااون توتااااااااااااااایح  م  مجبور موشااااااااااااااام تما   بیبِت 

 می مم؟ بد ...و ب د  میدوبن چم ات اق  

 

باااا چزر  ای در هم کشااااااااااااااایاااد  بک آت ااام  ال  بر زباااان بیااااورد 

ت اهم کرد.قد  ج وتر گذاشااااااااامم و با چرخاتدن اتگشااااااااامم در 

 هوا خود  جواب سوایل کم شرسید  بود  را داد . 
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_ب ااد  تو دیگاام     توی روناااهات هم تمیموبن م  رو بام 

.چون وق   همااااام ب زم  تو واق اااااا چااااام  اون خوتااااام برگردوبن

جوتوری از آب در اومدی امکان تدار  اجاز  بدن دیگم     

بموبن اسااااااامم رو بم زبون بیاری...و وق   کم م  تموتم بم اون 

 ا  آرنا هم هیچوقت خوب تموشم چون م  ٬خوتم برگرد 

ن را    همام  دیگاام تو ااااااااااااااامم تااا بموتم  م   کزم...و باام همی 

ت رو از دساااات میدی.م  رو ن رت آبرو و اخم ا٬برادرت رو٬چت 

ن باااااااارزشر کاااااام توی زتاااااادگیاااااات وجود دار رو..  تاااااک ٬.و هرچت 

 ت شون رو از دست میدی. 

 

.ق  ااااااااام ی سااااااااا زم هزوز هم  ماکان سااااااااا وت اخمیار کرد  بود 

ن  ا  هر ثاتیم با ت س های سااااااااااااااازگیا  بم تزدی باال و پایی 

تت. امال مشااااا   بود کم تا چم ات داز  توان ااااامم بود  با مت 

  را هایم بزم برنزم . 
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کم سااا وت  کوالبن شاااد ل  زنرنزم را بم دتدان گرتمم زمابن  

وزمزداتم برا   باال اتداخمم.   و ابروهایم را شت 

 

؟...م ااااااااال اااااااات کردن بااااااااا م  ا ااااااااااااااااال باااااااام ت  اااااااات  _میبی ن

تو اااات.    اگم قبو  ت  ن کم تواتف  از همدیگم جدا شاااایم 

ن شیدا می زم..  باز  م  یم رایه برای .اما اوتجوری کالا گرتی 

 برای تو خوب تموشم.میدوبن کم؟اوتاع ا ال 

 

یک قد  دیگر ج و گذاشمم و با قرار دادن دسمم روی ق  م 

ی سااااااا زم ا  بک آت م ت ا  از چشااااااام های آشااااااا مم ا  بگت   

 ادامم داد : 

 

_ اال دیگم ت ااااااااااااااامیم با خودتم...یا تواتف  از همدیگم جدا 

بم قویل کم داد  خمل می زم و تا زمان خوب موشاااااااااااایم و م  

بدون ایز م کیس از جدا شدتمون باختک .شم توی شدن آرنا 

ی کم را  س ت ٬اون خوتم کزار  میموتم و یا ت میم میگت 
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تر رو اتم اب ک ن و ری اااااااااااک بدتر شااااااااااادن  ا  برادرت رو تا 

 آخر خمر بم جون می ری. 

 

ی سااااا زم و ساااااپس دسااااامم را چزدی  مرت م آه ااااامم بم ق  ااااام 

و با رد شدن ا  کوبید  شو  از آت م ت ا  از  ورت  بگت   

 از کزار  قد  هایم را سمت سال  سوا دهم. 

 

ون  خاتم بت  ن دقیبم ای کو  کشاااید تا او هم بم دت الم از آشااااتر

.گت   ی بزتااد و تااا میاااتاام ی ساااااااااااااااااال  قااد  هااایم را دت ااا  کزااد 

ن موهایم موهایم را باز کرد  و هماتطور کم اتگشاااااااماتم را میا

  رکت میداد  گ مم: 

 

؟در _ق اااااااااااااااد داری تا  ااااااااااااااابح  هموتجا وا یساااااااااااااا مزو ت ا  ک ن

 خروسک رو کم ب دی. 
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بم  رتم اخمزاب  ت رد.     ال  بم زبان تیاورد.تززا هماتجا 

ا  اااااااااااااااماااااااااد و ت ااااااااا  خت   ا  را روی تیمرخم ثاااااااااباااااااات تگاااااااام 

داشااات. التم از سااا وت  ت اهم را بم ساااما  چرخاتد  و با 

 تر گ مم: ل  ن خ  ک 

 

  ب وابم.پس _نشاااااااااااااااایاادی سر گ مم؟اگاام اجاااز  باادی می وا

 موشم زودتر بری؟

 

برای ل صاااااااب  کوالبن تر بااااااا همااااااان سااااااااااااااا وت مرموز  بااااام 

چشاااااااااااااااماتم خت   ماتد و در تزایت شی تکان داد و ات ار کم 

ا ااااااال درخواساااااامم را نشاااااااید  باشااااااد قد  ها   را بم ساااااامت 

ت ا  مم ج  م   م ل سم ت ر  ی پذیراب  سوا داد و مبابل

 روی م ل نش ت. 

 

هاااااا  کاااااارد  و ابااااااروهااااااااایاااااام را باااااااااال مااااااااات و مااااااباااااازااااااوت تاااااا ااااااااا

 اتداخمم.داشت چکار می رد؟
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؟  _م  ومم داری چیکار می  ن

 

خونراداتم بدن  را تا ل م ی م ل ج و کشاید و هماتطور کم 

 پالموی کر  رتگ  را در   آورد پاسخ داد: 

 

ر  شاااااااااااااااا  رو ایزجاا آزاد: ار خاا  تمی زم...تبط اگام تو قرا

 پس مزم همیزجا میموتم. ٬بموبن 

 

 ۵۷۲پارت_ #

 

 

ت جاااا  و شدرایم ا  بااااا شاااااااااااااااایاااادن پاااااسااااااااااااااا   دو چزاااادان 

ن قد  ساااامت ج و بم  شااااد.چزر  در هم کشااااید  و با برداشاااای 

 تزدی تزی  زد : 
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_ب  شااااید؟چرا ت ر کردی م  بزت اجاز  مید  کم شاااا  رو 

؟  ایزجا بموبن

 

ااااااااااااااد  باام م اال ت یاا م زد و هماااتطور کاام بااا همااان ت ااا  خونرا

 ا    بم می رد گ ت:  بازوها   را روی ق  م ی س زم

 

آزاد:ا مماال شایدن  قرار  خ  اتوت کزم اما م  ازت اجاز  

ت واسااااااااااااااامم...اگااام تو می وای ایزجاااا بموبن پس مزم کزاااارت 

 میموتم. 

 

دیگر داشاااااااااااااااات ک ر  در   آمااد.م  چاام میگ مم و او در چاام 

  را بم سما  نشاتم گرتمم ت ری بود. التم اتگشت اشار  ا

 و غرند : 
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ون. _آزاد   مزو دیووتم ت  ...پاشو برو بت 

 

 بک آت م خم بم ابرو بیاورد ل  زد کوچش زد و پاسخ داد: 

 

آزاد:ا اااااااااااااال ق اااااااااااااد تدار  دیووتم ت کزم.اما تو هم بی ودی 

خودت رو خ اامم ت  .م  قرار تو اات جاب  بر .اگم خوابت 

.ماازاام هااماایاازااجااااااااا مااایاااااااااد مااایااامااوبن باااری و تاااو اتاااااااااقاااااااات بااا  اااوابک

ن با  مزا مت  تموشم.  می وابم.مطمی 

 

آش مم و خ  ک دست هایم را در هوا تکان داد  و با  داب  

 کم اتدی ب زدتر شد  بود گ مم: 

 

...می زیم؟  _بابا م  دلم تمی واد تو ایزجا بموبن
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ن شااااتم  گوشااام ی ل  ها   را کج کرد و همرا  با باال اتداخی 

 ها   پاسخ داد: 

 

...امااااااا چاااااام موشااااااااااااااااااااام مزم دلم تمی واد تو ایزجااااااا آزاد:  بموبن

کرد؟ظاااهرا هیچ اادوممون قرار تو ااااااااااااااااات باام  را اون یش 

 گو  بد . 

 

ت اه  کرد  و با اساااااااااااااااای اااااااااااااااا  ٬هاز و واز از بک ت اوب  ا 

پ   زد .ل  زد کوچش بر ل  آورد و با مممایل کردن بدن  

هماتطور کم اتگشااااااااااامان  را در  د تا ااااااااااال ٬بم ساااااااااااامت ج و

 با ل  ن آرا  گ ت:   بم ی دیگر ق ل کرد  بود زاتوها 

 

آزاد:خزان...م  قرار تو اااااااااااااات بم ای  را    ها از تو دساااااااااااااات 

میااااادوتم دلااااات رو ٬ب شااااااااااااااام.میااااادوبن کااااام بااااادجوری گزاااااد زد 

ن برد ...اما ق م می ور  ٬ش  مم میدوتم اخممادت رو از بی 

م  آد  بدی تو ااامم خزان.م  هزوز همون آزادی ه اامم کم 
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داد   ب  شدی.ش  ی   کم بزت نشونتو شزاخ   و خاش

درویعن تبود.م  تبط هونمم رو ازت شززااااان کرد  امااااا مردی 

 تبود...م  کزار تو خود 
گ
کم تو شااااااااااااااازاخ   درویعن و سااااااااااااااااخمش

 ق م می ور . ٬واق یم بود 

 

خااااجزاتااام ت ااااه  کرد .باااا تماااا  وجود دلم می واسااااااااااااااااات کااام 

  را ها   را باور کزم.دلم می واسااااات دوبار  بم او اخمماد 

ن دوبار  بم خب  برگردد تا کزم.ا اااااااااااال دلم می واسااااااااااات زما

ن را از یاد بتک .   بمواتم همم چت 

 

برای م  آزاد مردی تبود کم یش دو روز  خاشاااااااااااااااب  شااااااااااااااااد  

بزابرای  ترامو  کردن  هم قرار تبود تززا یش دو روز ٬باشم

ن  ق اامت ق   م  بود.ق  ک 
کو  ب شاد.او هزوز هم بزرگت 

او شااااااااااااااا  اااااااااااااااماام بود امااا هزوز هم کاام  اااال باام دسااااااااااااااااات خود 

ون  تمیموان اااااااااات او را از میان دیوار  های شاااااااااا  اااااااااامم ا  بت 

 ب زدازد. 
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سااااااااااوا  های زنادی در ش  جرنان داشااااااااااازد.سااااااااااوا  هاب  کم 

ن هم  قادر تبود  برای هیچ دامشان پاسجن شیدا کزم و همی 

بود کم دیواتم ا  می رد.در دورایه سااااااا    ماتد  بود .خب م 

 میااداد و  را هااا و ادخاااهااای او گوایه باام دروغ بودن تمااا 

ق  م...ق  م باااااااام ا مباااااااااتاااااااام ترن  شاااااااااااااااکاااااااال مم   هزوز هم 

 می واست کم او را باور کزد. 

 

 التم از اتکاری کم را  بم جاب  شیدا تمی ردتد آیه کشااید  و 

شی تکااان داد . اااال کاام تمیموان ااااااااااااااامم او را باام زور از خاااتاام 

ون کزم بزابرای  ب   و جد  دیگر بک  تاید  بود.ای  بود بت 

و ااااااااااااااا اام قااد  باام خباا  برداشااااااااااااااامم و هماااتطور کاام کاام بک  

 م ت   را سمت اتاقم کج می رد  گ مم: 

 

_هر اری می وای ب  .ایز م بموبن یا بری ا اااااااااااااااال برا  مزم 

 تو ت. 
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و ب د بک آت م مزمصر شااایدن پاسااجن از ساامت او بماتم وارد 

 اتاقم شد  و در را م کم پشت ش  . مم. 

 

 ۵۷۳#پارت_ 

 

 

چشاااااام هایم را . اااااامم و با ق  ک کم دیواتم ٬دربا . اااااامم شاااااادن 

وار در سااااااااااااااا زم می وبید بم در ت یم زد .اتاا در تارنش مط ش 

ترو رتماااااام بود و م  تماااااااییل برای روشااااااااااااااا  کردن چراغ هااااااا 

 تداشمم. 

 

ت یم ا  را از در گرتمم و با قد  هاب  آه ااااااااااامم سااااااااااامت ت ت 

هاایم را با چزد  خوابم بام را  اتمااد .دلم می واساااااااااااااااات ل ااس

سااااااااااااااات ل اس را    خوض کزم اما آتبدر خ ااااااااااااااامم بود  کم د

     رمف  برای اتجا  ای   ار هم تداشمم. 
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 روی ت ت دراز کشااااااااااید  و ت اهم را در تارنش بم 
گ
با خ اااااااااامش

ساااب  اتاا دوخمم.ذهزم بک اخمیار برگشااات سااامت شااا ک کم 

ن ت ت بم خواب رتمم بود .آسااااااااااااود  و  همرا  آزاد روی همی 

ی در دتیااا قادرت ..جوری کاام ات ااار هآرا .  ن یچ س و هیا چت 

 ای  را تداشازد کم ب واهزد مرا از بازوهای ام  او جدا کززد. 

 

و  اال در ای  ل صم خاکرات آن شااااااااااااااا  چبدر برایم دور و 

ساااااااایدتد.چم تا اااااااا م ی بزرگ و بک   بم تصر مت 
دساااااااات تیاتم ن

ر ماتم ای اتماد  بود میاان م  و مردی کم یک زمان شزایه 

مم و امشاااااااااااااا  بم اتداز  ی یک دتیا جز آغو  اما  تداشاااااااااااااا

 و دوری وجود داشت. 
گ
 میاتمان غرن ش

 

ن ت اهم از ساااااااااااب  روی ت ت ٬ التم آیه کشاااااااااااید  و با گرتی 

غ ت خورد  و بم شز و خوابید .آتبدر خ ااااااااااامم بود  کم دلم 

 بک 
می واسااااات چشااااام هایم را ببزد  و برای چزد روز کوالبن
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تاسااااااااااااازااری هم دیگر با م  ش وق م ب وابم اما     خواب 

 گذاشمم بود. 

 

بم اج ار پ   هایم را روی ی دیگر گذاشاااااامم و تال  کرد  تا 

با خایل کردن ذهزم بم هر کرنف  کم شد  خواب را بم چشم 

هایم دخوت کزم.اما ذه  شاااااااا وغم تماییل برای خایل شاااااااادن 

نشااااااااااان تمیداد.آتبدر ت ر و خیا  در ش  وجود داشاااااااااات کم 

شااااااان سااااااا  هم   گذشاااااات ت     اگر هزار  میموان اااااامم از شر

 خال  شو . 

 

زمابن کم از بم خواب رتمزم تاامید ٬پس از گذشاااااااااااااااات دقایف  

 آیه کشاااید  و روی ت ت نشااا ااامم.ت یم ا  
گ
شاااد  با آشااا مش

ن زاتوهایم ت اهم را بک هدا ٬را بم هدبورد زد  و با ب ل گرتی 

بم خبربم های ساااااااااخ   کم در تارنش اتاا خودشااااااااان را شززان 

 کرد  بودتد دوخمم. 
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ن بود.شزجر  ی اتاا گز ایه  زمان بم شخت در  ا  گذشااااااااااای 

از  دای هو هوی باد می رزند و بم  دا در   آمد. التم از 

 اااادا   از جا برخاسااامم و بم ساااامت شزجر  قد  برداشااامم تا 

ن شو .   از . مم بودن  مطمی 

 

شرد  را کاام کزااار زد  ت اااهم روی  یاااط ساااااااااااااااوت و کور خاااتاام 

ر کزار یش از ا دان ها نشااا ااامم بود اتد.بچم گربم ای دخت   م

و باام خواب ترو رتماام بود.شو  از ای  هرگز در  یاااط تاادیاد  

 بودم .ا مماال در ای  مدت کم تبود  بم ایزجا آمد  بود. 

 

ن از شزجر  قد  هایم  شرد  را مجددا اتداخمم و با تا اا م گرتی 

د  را سااااااااااااااامااات در ساااااااااااااااوا داد . س کزجکااااوی امااااتم را برنااا

ت ببیزم  اااال کاام م  ایزطور  التاام و بک بود.دلم می واسااااااااااااااااا

خواب شاااد  بود  او توان ااامم بود را ت پ   ها   را روی 

 هم بگذارد یا تم. 
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م ماکاتم از ٬مبابل در ا  اااماد  و با چرخاتدن آرا  دسااامگت  

الی در بم سااااااااااااااال  ش  کشااااااااااااااید .چراغ های سااااااااااااااال   ماکان 

کم در سااااااا وت روی   روشااااااا  بودتد.ت اهم ثابت ماتد روی او 

 ل دراز کشااااااااااید  بود و ساااااااااااخد  را روی شوشااااااااااابن ا  قرار م

 داد  بود. 

 

چشاام ها   . اامم بودتد و ق  اام ی ساا زم ا  بم آرا  باال 

تاات.ات ااار کاام خوابیااد  بود.برخالا م  کاام دیگر  ن مت  و پااایی 

 پا  خوابیدن را از یاد برد  بود . 

 

ود  شما  ل از آتجاب  کم شومیزم ی سال  را روش  ت رد  ب

تضااااااااااااااااا را ا اااکام کرد  بود.باا تردیااد ش چرخاااتاد  و باام شموی 

اتاااااااااااااااااااتااام ای کااام کزاااار ت ااات خوابم قرار داشاااااااااااااااااات چشااااااااااااااام 

د ؟دوخمم.ا مماال شد  شد  بود   .باید برا   شمو میتک
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ن هماتجا ا  ماد  و ساپس آیه  برای ل صاب  مردد و تامطمی 

روی کشید  و قد  هایم را سمت ت ت سوا داد .شمو را از 

ن برد ون بزتم کم بم زمی  اشااامم و خواسااامم بچرخم و از اتاا بت 

ی  ار  ات ار کم کیسااااااااا م کم بم ش  کوبید  باشاااااااااد بم خود  

 آمد . 

 

د ؟برای او؟برای  چکااااااااار داشااااااااااااااامم می رد ؟برای او شمو میتک

مردی کااااام روح و روان مرا تاااااابود کرد  بود؟دیواتااااام شاااااااااااااااااااد  

 بود ؟خب م را از دست داد  بود ؟

 

ت یساار داد  و شمو را روی م کم روی خ اا ک زنرل    التم و 

ت ااات شرتااااب کرد .یبیزااا دیواتاام شاااااااااااااااااد  بود .بااا وجود تمااا  

با وجود تما  بدی ها و ٬ ارهاب  کم در  بم اتجا  داد  بود

تمااا  دروغ هااا   هزوز هم تگران  موشاااااااااااااااااد .هزوز هم باام 

 ت ر  بود .خزاِن ا مش.خزاِن بیچار  و ا مش... 
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ذار یخ بزتاام.مزجمااد موشااااااااااااااااام.ا اااااااااااااااال باا _باام در  کاام شد 

 .شم.م  چرا باید غ م شو ب ور ؟

 

د  دوبار  خود  را  ن هماتطور کم با خ ااااااااااااااا اتوت زنرل  غر مت 

روی ت ت اتداخمم و شمو را تا زنر چاتم ا  باال کشید .ب د از 

ای  دیگر وظی م ی م  تبود کم ب واهم تگران او شااااااااااااااو .را  

 .. ما دو ت ر دیگر از ی دیگر جدا بود. 

 

 ۵۷۴#پارت_ 

 

 

آزاد:داروهاشااااااااااو خورد ؟ ال  خوبم؟...باشاااااااااام...باشاااااااااام م  

 االن را  می مم. 

 

 .  3635



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

ن  ا  و شااااااااااات زد  ی آزاد کم از   ااااااااااادای تام زو  و در خی 

سااید بزاتم ای شااد برای آت م  ساامت سااال  بم گو  هایم مت 

بم ز مت و سااا    چشااام های خ ااامم و خواب آلود  را باز 

 م. راتم ت ا  کزکزم و با گیجک و شدرایم بم اک

 

اتاا هزوز هم بم تارنش چزد ساااااااااااااااااخت شو  بود و ای  ی  ن 

هزوز  بح از را  ترسید  بود.شدراماتم با چشم هاب  کم بم 

زور باااز ماااتااد  بودتااد باام سااااااااااااااااااخاات دیواری ت ااا  کرد .دیاادن 

خبربم هاب  کم سااااااااااخت چزار  ااااااااابح را یاد آور موشااااااااادتد در 

م ات اق  ی  وقت  بح چثاتیم ای خواب را از ش  شراتدتد...ا

 اتماد  بود کم آزاد را آش مم و و شت زد  ساخمم بود؟

 

شمو را از روی بدتم کزار زد  و ل م ی ت ت نش مم... دای 

 . تگران  باز هم از سمت سال  بم گو  هایم رسید 
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آزاد:آخاام یزو چ  شاااااااااااااااااد؟مگاام ت ااایااد ای  سااااااااااااااااااخاات خواب 

درسااات و  باشااام؟چیکار  کردی ؟...آرزو بم جای گرنم کردن

  جواب مزو بد .   ابک 

 

ق اااااااااااااااماااات آخر جم اااام ا  را جوری ترناااااد کشااااااااااااااایااااد کاااام م  

تاخودآ ا  از روی ت ت برخاسااااااامم و هراساااااااان بم سااااااامت در 

 در 
گ
ون زد  ت اهم روی او کم با آشاااااا مش دوند .از اتاا کم بت 

میاتم ی سااااااال  ا  ااااااماد  بود و از شاااااادت اتااااااطراب و تگرابن 

 آرا  و قرار تداشت ثابت ماتد. 

 

 ا  م  هم بک اراد  د  آشااااااوب شااااااد .چم ا دیدن ب
گ
آشاااااا مش

 ات اق  اتماد  بود کم تا ای  اتداز  او را بزم رن مم بود؟

 

 بک م طیل ج وتر رتمم و قد  هایم را بم سما  کشید . 

 

شد ؟    رس  _آزاد 
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با تگرابن شرساااااااااااید  و او ات ار کم تاز  مموجم  ضااااااااااور  شااااااااااد  

آت ام دوبار  شو  از بااشااااااااااااااااد برای ثااتیام ای کوتا  ت ااهم کرد 

 خطاب بم ش   کم پشت خط بود بگوند: 

 

_باشاااااام...باشااااام م  االن را  می مم میا .آرزو ساااااایع ک   مما 

داروها  رو بز  بدی.ساایع ک  آرو  تگز  داری.م  زود 

سوتم.   خود  رو مت 

 

گیج و گزاگ در  اا  تمااشااااااااااااااااا کردن  بود  کام ت    را قطع 

تم دلم  .ا  اااشکرد و مضااطرباتم دساا   بم موها   کشااید 

ترناااد می شااااااااااااااایااد کاام ای  هماام تگران بودن  باام آرنااا مربوط 

بود.بدون شاااااااااااااااک ات اق  برای آرنا اتماد  بود کم ایزطور او را 

 دیواتم کرد  بود. 

 

 یک قد  دیگر ج و گذاشمم و دلواپ اتم شرسید : 

 .  3638



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

 

بن یا  ن ؟ را مت 
_آزاد سر شاااااااد ؟واسااااااام سر ایزبدر شریشاااااااوبن

 تم؟

 

چ ااااااا اتد و هماتطور کم با اتم ا  گوشر خاموشااااااا  را بم چ

 ت اهم می رد پس از س وب  کوتا  جواب داد: 
گ
  التش

 

  
گ
آزاد:آرناااا دچاااار  م ااام ی پااااتیاااکگ م ااام ی و شاااااااااااااااااات زدی

شااااد .آرزو االن زتگ زد و ختک داد.گ ت  ال  ا ااااال خوب 

 . ن  تو ت و تمیموت  آروم  کین

 

ماااااات و مبزوت ت ااااااه  کرد .آرناااااا دچاااااار  مالت پااااااتیاااااک 

کم آزاد ق ال در ای  مورد  رقن زد    تداشاااااااااااامم موشااااااااااااد؟بم یاد 

باشااااد.هرچزد شااااایدن  چزدان ت ج ک هم تداشاااات.با توجم 

  ااااد او  مالت پااااتیاااک چزااادان برا   دور از 
گ
اااااااااااااادی بااام اترا

 اتمصار تبودتد. 
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 ل  زنرنزم را بم دتدان گرتمم و با تارا    شرسید : 

 

_آخم ای  وقت شااااااااااااااا ؟مگم ت اید ای  سااااااااااااااااخت ت ت تاثت  

 خواب باشم؟ داروها 

 

 بم گردن  کشاااید و با  اااداب  دو رگم 
خ ااا ک و آشااا مم دسااا  

 جواب داد: 

 

ن یم امش   آزاد:امش  داروها  رو ت ورد ...تمیدوتم همی 

کم م  تبود  تو اون خوتم ی کوت   چم ات اق  اتماد  کم ای  

 بچم دچار پاتیک اتک شد . 
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پااالموی  را برداشاااااااااااااااات و ٬و ب ااد باام ساااااااااااااااماات م اال خم شااااااااااااااااد

کم خجوالتم میپوشاااااااااااید  زنر ل  با خود  ادامم   هماتطور 

 داد: 

 

 _باید برگرد  خوتم. 

 

پالمو را کم شوشااااااااااااید بک م طیل چرخید و قد  بم ساااااااااااامت در 

ی را بم خاکر آورد  باشد  ن برداشت.اما بم ی  ار  ات ار کم چت 

چرخید و ت اه  را بم م ن کم هزوز هم هاز و واز هماتجا 

کوتا  سا وت کرد و سپس   ل صم ایا  ماد  بود  داد.برای 

 با ل  ن خواهشمزد شرسید: 

 

آزاد:خزان...موشااااااااااااااام تو هم همراهم بیای؟شااااااااااااااااید اگم تو رو 

 ببیزم  ال  بزت  .شم. 

 

 ۵۷۵#پارت_ 
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ن ت ااه  کرد . بیبما  ی بگونم مردد و تاامطمی  ن بک آت ام چت 

تمیدان ااامم کم باید چم پاساااجن بم خواهشااا  بدهم.اگر تززا 

م آن خااااااتااااام برتمیگشااااااااااااااامم اماااااا یبیزاااااا باااااپاااااای او وساااااااااااااااط بود 

 آرنا...تگران  ا  آرنا بود . 

 

خوب یااا بااد آرنااا برای م  ارز  زنااادی داشااااااااااااااااات.برایم خونز 

.و در ورای تما  ای  بود.دوساااااااا  داشااااااامم.بم او مدیون بود 

 م  ٬دالیل
گ
آرنا بک گزا  ترن  و ساااااااد  ترن  ترد ق اااااام ی زتدی

م  در  ش  بود بود.تززاا کیسااااااااااااااا کاام هرگز کوچااک ترن  باادی

ت رد  بود.و م  تمی واسااااااااااااااامم کاااام او را باااام خاااااکر گزاااااهااااان 

 برادر  مجازات کزم. 

 

 آزاد:خزان...میای؟
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شیچیدن دوبار  ی  اااااااااااادای آرا  آزاد در گو  هایم تبطم ی 

پااایااابن مباااباال خط اتکااار  قرار داد.لاا  هااایم را جمع کرد  و 

پس از آت ااااام برای ثااااااتیااااام هااااااب  کوالبن تر در سااااااااااااااا وت بااااام 

 اتد  شاتجا  آیه کشید  و گ مم: خت   م چشمان 

 

ن مزمصر بمون.ل اس میپوشم میا .   _تو ماشی 

 

 کااام روی لااا  هاااا   تب  
گ
و ب اااد بک آت ااام بااام ل  زاااد بزری

. اااااااامم بود توجیه کزم چرخید  و قد  هایم را ساااااااامت اتاقم 

 سوا داد . 

 

گوشر ٬کی ٬پس از آت م ل اس هایم را شوشااااید ٬دقایف  ب د

ون زد .آزاد برخالا اشااااااااااااااامم و و   یاادهااایم را برد از خاااتاام بت 

ن نشد  بود.در خوض ت یم ا   خواسمم ا  هزوز سوار ماشی 

 داد  بود و با بازوهاب    بم شااااد  روی 
ن را بم بدتم ی ماشاااای 
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ن ٬ساا زم ش  را زنر اتداخمم بود و ت اه  را بک هدا بم زمی 

 زنر پاها   داد  بود. 

 

  آشااا مم  ر ات  ایبک اتداز  تگران و آشااا مم بود و تک تک 

بودن  را ترناد   کشااااااااااااایدتد. امال مشااااااااااااا   بود کم آرنا را 

چبدر دوساااات داشاااات و چبدر سااااالمت بودن  برا   مزم 

 بود. 

 

آیه کشید  و ج وتر رتمم. دای قد  هایم را کم شاید تورا 

ن  ن از ماشاااااااااای 
در را برایم ٬ش  را باال گرتت و با تا اااااااااا م گرتی 

ار  خبور کرد  و شااااو .از کزباز کرد و اتمصار کشااااید تا سااااوار 

ن شاد  .بک م طیل در را . ات و ل صم ای ب د با ساوار ماشای 

ن  ن خود  هم پشاات ترمان نشاا اات و ماشاای  دور زدن ماشاای 

 را بم  رکت در آورد. 
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 کم بم مب ااااااااد برساااااااایم هیا  ااااااااداب  بم جز ساااااااا وت 
تا زمابن

ن  میاتمان رد و بد  نشااااااد.در تما  کو  م اااااات  شخت ماشاااااای 

ت رد  بود  درسااااات و   اااااابک      جرات آتبدر زناد بود کم

 ت س ب شم. 

 

ن  ن مبابل درواز  ی خاتم و باال رتی  با مموق  شاااااااااااادن ماشاااااااااااای 

 آقا بک م طیل ساااااااااااامت درواز  دوند و ٬ اااااااااااادای بوا
ن   ااااااااااای 

ن را تا اواسااااط  یاط شو  برد و  برایمان باز  کرد.آزاد ماشاااای 

پس از خاااامو  کردن  خجوالتااام شیااااد  شااااااااااااااااااد و از م  هم 

 شو .  خواست تا شیاد 

 

  از آت م شیاد  شاااااااااااااااو  ت اهم ثابت ماتد روی چراغ های شو

ن شیاد   خاتم کم تماما روشااااااا  بودتد.آیه کشاااااااید  و از ماشااااااای 

شاااااد .آزاد  اال دیگر بم ورودی خاتم رساااااید  بود و مشاااا و  

ی کم پشاااااااات ش گذاشاااااااامم  چرخاتدن   ید در ق ل بود.م اااااااات 

 . بود را یط کرد  و ل صم ای ب د در کزار  قرار گرتمم
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یدن   ید در ق ل هردو همزمان قد  بم داخل خاتم با چرخ

گذاشایم.آزاد   ید ها و پالموی  را کزاری گذاشت و همزمان 

 با چرخاتدن ت اه  بم اکراا با  دای تبرن ا ب زدی گ ت: 

 

؟  آزاد:نرن ...کجاب 

 

ون  خاتم بت  ن ان  خاتم دوان دوان از آشااتر کویل ت شاید کم نرا

بدر تگران و آش مم بود کم زر  ا  آتزد و بم سمممان آمد.چ

  د و اتداز  تداشت. 

 

ااااان :وای آقا خدا شااااااما رو رسااااااوتد... ا  آرنا خان ا ااااااال  نرا

 خوب تو ت. 
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با تگرابن گ ت و آزاد هماتطور کم قد  ها   را سااااااااااااامت پ م 

 ها سوا میداد شرسید: 

 

 آزاد:تو اتاقشم؟

 

 نرن  چزد قد  بم دت ال  برداشت و پاسخ داد: 

 

اااااااااااااان :  .در رو روی خودشاااااااااااااااون ق ل کردن جواب آر  آقا.. نرا

 هیچ  م تمیدن. 

 

ن پ م برسااااااااااااااازد ت اهم گر   شو  از آت م قد  های آزاد بم اولی 

ن  خورد بم آرزوب  کم با چزر  ای غرا در اشااااااااااک در ا  پایی 

دوندن از پ م ها بود. ااااااااااااااورت   امال از اشااااااااااااااک خوس بود و 

دتد.  ن  چشم ها   از شدت گرنم بم شسن مت 
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ن آخرن  ها را دو تا پ م  ن دوند و با پشااااات ش گذاشااااای  یش پایی 

 پ م مبابل آزاد ا  ماد و م مم اتم گ ت: 

 

آرزو:آزاد توروخاااادا یاااام  اااااری ب  .در رو روی خود  ق اااال 

تم جواب تمید . ال  خوب  ن کرد  هرچبدر   اااااااااااااااادا  مت 

تو ااااااااااااااات  م م پاتیک بز  دسااااااااااااااات داد  بود.تمیدوتم باید 

 چیکار کزم. 

 

بم  اااااااااااااااورت آرزو دوخت و   ااااااااااااااا ک ت اه  را آزاد  التم و خ

 شرسید: 

 

آزاد:چ  شااااااااااااااااد یزو آرزو؟آرنا کم  ال  خوب بود.سر یزو 

 اخ ا.شو ت رنک کرد؟چیکار  کردی؟

 

آرزو ترسید  و مضطرب گوشم ی ل   را بم دتدان گرتت و 

اتگشااااااااااااااامااااان  را باااام ی اااادیگر شیا و تاااااب داد.خ س ال م   
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ا هم ب شااااد و ب باخ  شااااد تا آزاد سااااگرمم ها   را بوشاااات  در 

سد:    داب  ب زدتر بتر

 

آزاد:آرزو می م بااا آرنااا چیکااار کردی کردی کاام یزو  ااال  بااد 

 شد؟ را بزن. 

 

 ااااااااااادای ترناد  باخ  شاااااااااااد تا آرزو از ترس قد  بم خب  

ن چشم های اشک بار  بم چزر  ی آزاد با  بردارد و با دوخی 

  داب  زمزمم وار بگوند: 

 

 ورد خزان. ب   کرد .درمآرزو:یکم...تاخواسمم یکم باها  

 

 ۵۷۶#پارت_ 
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بام چشااااااااااااااام هاایم دیاد  کام رتاگ آشاااااااااااااااکاارا از چزر  ی آزاد شر 

کشاااااااااااااااید.مات و مبزوت بم آرزو خت   ماتد و با باز و . ااااااااااااااامم 

 کردن آرا  ل  ها   مضطرباتم شرسید: 

 

؟  آزاد:چیکار کردی آرزو؟سر بز  گ   

 

وع بم  آرزو تورا ش  را زنر اتداخت و با  اااااااااااااااداب  ب زدتر شر

کرد.دساااات ها   را بک هدا کزار بدن  تکان داد و زار زدن  

برای آت م خود  را بک گزا  نشاااااااااااااااان دهد با ل  ن مص وماتم 

 گ ت: 

 

آرزو:ب ااااادا تمی واسااااااااااااااامم تاااااارا ا  کزم آزاد.ویل مااااادا  بک 

ساااااااااااااااایااااااااد.ماایااگاا اااااااات  قااراری ماایاا اارد.یه درمااورد خاازان از  ماایااتر

کجاساات ی میاد شوشاام.ب دا م  خییل ساایع کرد  دساات بم 
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ن ش  کاااازاااام امااااااااا  هاااایااااا جااااور  دساااااااااااااااااااااات از باااازاااااااااتاااااااام گاااارتاااای 

 برتمیداشت.برای همیزم م ...م ... 

 

جم م ا  کم تیمم تما  ماتد  ااااااااااااااادای ترناد آزاد دوبار  باال 

 رتت. 

 

؟ را بزن ببیزم.   آزاد:برای همیزم تو سر آرزو؟سر

 

آرزو و شااااااااات زد  ش  را باال گرتت و ای  بار چشااااااااام های 

خت شو  بم چزر  ی م  دو اشاااااااااااک بار  را برای ل صم ای 

 از آت م دوبار  بم آزاد ت ا  کزد و بگوند: 

 

آرزو:بز  گ مم ایزبدر سزگ خزان رو بم س زم تزتم...گ مم 

 آد  خوبک تو اااات و تو 
ای  دخت   اوتبدری کم تو ت ر می  ن

ن هم ه ااااااااااااااااات کاام باام  ا اااااااااااااااال برا  ارزشر تااداری برای همی 

 دیدتت تمیاد. 
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 اااااااامم     و اسااااااااای ااااااااا  .چشاااااااام های آزاد کم از شاااااااادت تارا

شدتد  دای گرنم ی آرزو هم دوبار  باال رتت.م مم اتم بم 

 ل اس آزاد چزگ اتداخت و گ ت: 

 

آرزو:آزاد ب دا تمی واساااااااامم تارا ا  کزم.خ اااااااا ابن بود  از 

 دهزم در رتت.اگم میدون مم ایزجوری موشم... 

 

شو  از آت اام تر اااااااااااااااات کزااد جم اام ا  را بام پاایاان برساااااااااااااااااتد 

ن بار باال    التم ی آزاد بود  ااااااادای خ ااااااا ک و   کم برای هزارمی 

 رتت. 

 

آزاد:یااااا ااااا ن سر کاااااااام اگاااااااام مااااایاااااااادون اااااااااااااااااااامااااام آرزو؟تاااااو سر رو 

؟تمیدون ااا    ا  آرنا  ؟سر رو تمیدون ااا   دخت  تمیدون ااا  

بد موشاااااااااام؟تمیدون اااااااااا   مم زم دچار  م م .شاااااااااام؟مگم آرنا 

ن دیروز  ؟مگم تاز  همی  برادر تو تو ت؟مگم خواهر  تو   
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و شرتای تو  ال       با شایدن چرتشزاخمو  کم تمیدون

 بد موشم؟

 

 التم اتگشااااااااااااااات ها   را میان موها   ترو برد و بک هدا 

دور خود  چرخیاااد شو  از آت ااام دوباااار  بااام سااااااااااااااامااات آرزو 

 برگردد و با  داب  آرا  تر  ادامم دهد: 

 

آزاد:ای  بچم ای  همم ساااا  شااا  و روز  رو با ت ر و خیا  

 امیدوار  خزان رو دید  بم خزان شر کرد .از وق   دوبار 
گ
زتدی

شااااد .دوبار  می زد ...آرزو م  ای  همم سااااا  جون کزد  تا 

بموتم تبط یااااام باااااار دیگااااام خزااااادیااااادن آرناااااا رو ببیزم.زبن کااااام 

ار  کرد  چون ٬خاشاابشاام رو از خود  دور کرد  ن از خود  بت 

می واسااااااامم  ا  آرنا خوب باشااااااام...ب د تو م ا مش رت   بم 

 ن ارز  تدار ؟آرنا گ    کم برای خزا
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رزو درسااااااااااااااات مثل یک دخت  بچم ی تش تبو دماغ  را باال آ

ن  کشید و با پشت دست اشک ها   را پا  کرد.برای دومی 

بااار ت ااا  کوتااایه باام م  اتااداخاات شو  از آت اام چزر  در هم 

 ب شد و ک  کاراتم خطاب بم آزاد بگوند: 

 

دن آرزو:باشااااام م  اشاااااا ا  کرد .اما با ایزجا وا  اااااادن و داد ز 

ی؟ا ااااال م  خواهر بدی ا ...توب   ش م   اری از  شو  میتک

کم برادر خوبک ه ااااااااااااااا   چرا امشاااااااااااااااا  شو  آرنا تبودی؟چرا 

 جای ایز م شو  برادرت باشر اتمادی دت ا  ای  دخت  ؟

 

کرد و دتدان ها   را   آزاد با خ ااااااااااااااا اتوت ل  ها   را جمع

د.قد  بم ساامت ج و برداشاات و با نشاااتم  ار روی ی دیگر ترا

ن اتگشت اشار گ  غرند:  رتی 
گ
 ا  بم کرا آرزو با  التش

 

 آزاد:آرزو... د خودت رو بدون. 
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 آرزو در جوا.  توش زدی زد و دست بم س زم ا  ماد. 

 

آرزو:چیم؟بزت برخورد؟مگم دروغ می م؟مگم مثل مثل سر 

 تی مادی دت ا  ای  دخت   آقای خاشش شوشم؟

 

کشااااااید  و ش تکان  التم از ب   بک پایانشااااااان ت س خمیف   

.آرنااای بیچااار  آن باااال در  ااا  خااذاب کشااااااااااااااایاادن بود و داد 

آتوقاات خواهر و برادر ا مب  مشااااااااااااااا و  مجااادلاام کردن بااا 

 ی دیگر بودتد. 

 

ی بگونم با  ن بک  و اااااااا م قد  ج وتر گذاشاااااااامم و بک آت م چت 

رد شدن از کزارشان از پ م ها باال رتمم و م ت  اتاا آرنا را در 

 شو  گرتمم. 

 

 ۵۷۷ت_ #پار 
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آزاد در ثاتیم ای از پشاات ش گو  هایم را   اادای شرسااشااگر 

 شر کرد. 

 

ی؟  آزاد:خزان کجا مت 

 

هماتطور کم آخرن  پ م های را  پ م را پشاااات ش میگذاشاااامم 

 بک ت اوت پاسخ داد : 
 با ل  ن

 

ن و داد و  _اگم بم شاااما دو ت ر باشااام تا تردا هموتجا وایمو ااای 

. داقل م  بر  بم  ن  داد آرنا برسم. بیداد می زی 
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د بم دت ا  ای   را از آخرن  پ م هم باال رتمم و م ااات  و ب 

قد  هایم را سااااااااااااامت در . ااااااااااااامم ی اتاا آرنا کج کرد .با قد  

گذاشاااااااااااااااازم بم داخل راهرو توجزم در ثاتیم ای بم  ااااااااااااااادای 

سااااااااااااااایاد ج اا  شااااااااااااااااد.یاک  شیاااتوب  کاام از اتاااا آرنااا باام گو  مت 

ن و تاهزجار... ٬تامزصم٬م ودی ب زد  خشمگی 

 

 بک هدا
هماتجا ا  اااااااااااماد  و بم  ااااااااااادای شیاتو  برای ل صاب 

د .کویل ت شااااید کم  اااادای کوبید  شاااادن پاهای  گو  سااااتر

آزاد و آرزو روی پ م ها در تضاااااااااااااا شیچید و دقیبم ای ب د آن 

 دو ت ر هم بم م  م  ش شدتد. 

 

هر ساااااااااااااااام ت ر برای دقااایف  در سااااااااااااااا وت مباااباال در اتاااا آرنااا 

ن شااااااادیم آرنا ق اااااااد ا  ااااااامادیم.در تزایت زمابن کم  رها مطمی 

بااام زدن بااام در  کردن شیااااتوی  را تااادارد آزاد بود کااام برای رصن

شو  قد  شااد.تزدیک در ا  ااماد و با کوبیدن آرا  دسااا  بم 

 بدتم ی چوبک در با ل  ن مالیم گ ت: 
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 آزاد:آرنا جان...در رو باز می  ن لط ا؟

 

هیا پاساااااجن از آن ساااااامت در بم گو  ترسااااااید. ااااادای شیاتو 

داتم آیه کشید و ای  بار با  داب   ماکان در جرنان بود.تاامی

 ب زدتر ت رار کرد: 

 

 آزاد:آرنا در رو باز ک   را بزتیم. 

 

ن شیاتو بود.با تارا     ب خشااااااااااامگی  پاسااااااااااا   باز هم تززا رصن

ش چرخاتد و بم م  ت ا  کرد.قد  ج وتر گذاشاااااااااامم و زمزمم 

 وار شرسید : 

 

 _  ید ید  اتاق  رو تدارند؟
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 آه مم شی تکان داد و گ ت: 

 

آزاد:م  دار .امااااا اگاااام باااادون اجاااااز      یااااد بزاااادازنم و وارد 

 اتاق  .شیم خ  اتیا  شدیدتر موشم. 

 

مم  راتم گوشاام ی ل  هایم را بم دتدان گرتمم و با کزار زدن 

بم ٬آزاد ای  بار خود  مبابل در ا  اااااماد  و دسااااامم را برای رصن

 زدن بم در باال برد . 

 

؟_آرنا...   در رو باز می  ن

 

اتو بم ی  ار  مموق  شااااااااااااااد و ساااااااااااااا وب  مط ش بر  اااااااااااااادای شی

.تبم ی تضااااااااااای خاتم  کم رما شااااااااااد. اااااااااادایم را شاااااااااااید  بود 

 دیگری بم در زد  و ای  بار با ج ارب  بوشت  ت رار کرد : 
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؟  _آرنا مزم...موشم در رو باز ک ن

 

ثاتیم ای کو  کشاااااااااااااید تا  ااااااااااااادای تااااااااااااا ی  و آرام  از آن 

 شم برسد. سمت در بم گو 

 

 آرنا:خزان؟

 

 زد کوچش زد  و گ مم: ل  

 

 _آر  خزان...در رو باز ک   را بزتیم باشم؟

 

ت اهم کم روی چرخیدن دسمگت   ی در ثابت ماتد بک اخمیار 

قد  بم خب  برداشااااااااااااااامم و بم سااااااااااااااامت آزاد ش چرخاتد .با 

ل  زدی شر از قدردابن ت اهم کرد و پ   ها   را بم نشااااااااااااتم 

 برایم باز و . مم کرد. ی تش ر 
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باااام ل  زااااد  توجیه کزم مجااااددا ش چرخاااااتااااد  و  بک آت اااام

ت اااهم را باام دری کاام  اااال تااا تیماام باااز شاااااااااااااااااد  بود دوخمم.بااا 

دیدن آرنا کم از الی در با  ااورب  خوس از اشااک و چشاامابن 

شت باام م  خت   شاااااااااااااااااد  بود ل  زاادی زد  و یااک قااد  ج و 

 گذاشمم. 

 

 _میموتم بیا  تو؟

 

آزاد و آرزو ت ا  کرد و او برای ل صم ای با تردید بم شرسااااااید  

شو  از آت م شی بم نشااااااااااااااااتم ی تایید تکان دهد و با خب  

 بردن ون چر  بم م  اجاز  ی ورود دهد. 

 

در تیماام باااز را اتاادی باام ساااااااااااااااماات ج و هاال داد  و وارد اتاااا 

شاااااد .بم م و ورود  بم اتاا آرنا کم تا آن ل صم ون چر  

و با  مم بود خود  را بم ساااامت ج و کشااااید را خب  تگم داشاااا
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دراز کردن دساااااااااااات ها   بم ساااااااااااامت م  تال  کرد تا مرا در 

آغو  ب شاااااااااااااااااااد.و م  بک آت ااااام     ل صااااام ای ت  ااااال کزم 

مباب   زاتو زد  و اجاز  داد  تا بازوها   دور بدتم   بم 

 شوتد... 

 

 ۵۷۸#پارت_ 

 

 

 

همزمان با در آغو  کشااااایدن م   ااااادای هش هش شر از درد 

کرد.آتباادر دردتااا  م  باااال رتاات و تضاااااااااااااااااای اتاااا را شر  و غ

گرنم می رد کم تاخودآ ا  بازوهایم را دور شاااتم ها     بم 

کرد  و همااااتطور کااام موهاااا   را تواز  می رد  باااا تاااارا    

 زنر گوش  تجوا کرد : 

 

؟  _گرنم ت   آرنا...برای سر داری ایزجوری گرنم می  ن
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تد و با  اااداب  ب و آلود شوشاااابن ا  را بم ششااااتم ا  چ ااا ا

ن   کوری کم تبط م   دا   را .شزو  تجوا کرد:  و غمگی 

 

 آرنا:ت ر کرد  دیگم هیچوقت قرار تو ت بیای ایزجا. 

 

با ل  زدی م و و کوچک آه مم دسمم را بم پشا  کوبید  

 و گ مم: 

 

 . کزارتم...پس دیگم ت اید گرنم ک ن ٬_اما م  االن همیزجا 

 

و تمااا  باادن  درگت  رخشاااااااااااااااام ای باام تزاادی ت س   کشااااااااااااااایااد 

شاااااااااد  بود.آتبدر مرا بم خود  تزدیک کرد  بود کم  خ ااااااااا ک 

    میموان ااااااااامم  ااااااااادای تپ  های ب زد و تامزصم ق    را 
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هم .شااااااااااااااازو .پس لرز  هاااااای  م ااااام ی پااااااتیاااااک هزوز هم از 

ون ترتمم بود.   وجود  بت 

 

 آزاد:آرنا... الت خوبم؟

 

آرنا بک میالتم ٬ب زمانبا شیچیدن  ااااادای آراِ  آزاد در تضاااااای 

و   بااام ی باااازوهااا   را از دور بااادتم باااز از م  جااادا شاااااااااااااااااد 

کرد.خود  را اتاااااادی خباااااا  کشااااااااااااااایااااااد و بااااااا ت یاااااام زدن باااااام 

بک آت م  رقن بزتد چشاااااام های شخ  را بم چزر  ٬ون چر 

 ی آزاد دوخت. 

 

آزاد بااا تگرابن قااد  ج وتر گااذاشااااااااااااااااات و ای  بااار در کزااار م  

ها   را روی پاهای بک جان او  مبابل آرنا زاتو زد و دسااااااااااااااات

اد.ت ا  دلواپ اااااا  را بم چشاااااام های اشااااااک بار برادر  قرار د

 دوخت و گ ت: 

 

 .  3664



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

 آزاد:خییل مزو ترسوتدی پر...دیگم ایزکار رو ت  . 

 

آرنا با بدخ ف  ت اه  را از چشم های آزاد گرتت و ش  را 

بم سااااااااااااامت آرزو کم در آساااااااااااااماتم ی در ا  اااااااااااااماد  بود و گوب  

ن بم داخل اتاا را تداشت چرخاتد. جرات قد  گذ  اشی 

 

 قد  
گ
مزدی آرزو گوشااااااااااااااام ی ل   را بم دتدان گرتت و با شر

ج وتر آمد.اتگشت ها   را مضطرباتم بم ی دیگر شیچاتد و 

 با  داب  زمزمم وار گ ت: 

 

آرزو:م ااذرت می وا  کاام تااارا ماات کرد  آرنااا...باااور ک  دلم 

 تمی واست اذیات کزم.ب  شید. 

 

چپ  ای  باار م  بود  کام ش چرخاتد  و چپ بام جاای آرناا 

بام او ت اا  کرد .ای  دخت  بادجوری روی م م بود.تام تززا با 

م  ب کم     با برادر خود  هم مشااااکل داشاااات.ات ار کم از 
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خااااالم و آد  ک  کااااار بود.یااااک دخت  لوس کاااام     ب ااااد تبود 

چطور باایاد باا برادر مرنضااااااااااااااا  رتماار کزاد و تماا   ااری کم از 

آ  مم بود ای  بود کم  اسااااااااااااااام ی داغ تر از دساااااااااااااااا  سااااااااااااااااخ

شاااااااااود.آت کم چبدر دلم می واسااااااااات  ب  را بدجوری ک  

 دسا  بگذار . 

 

 . آرنا:می وا  یکم با خزان تززا باشم

 

 اااادای آراِ  آرنا هر ساااام ت رمان را وادار کرد تا ش بچرخاتیم 

و بم او چشااااااااااااام بدوزنم.ت اه  را زنر اتداخمم بود و مثل یک 

ااابچم دساااات مر  ا بم م کم ترن  شااااکل مم   میان دساااات پرا

    تگم داشمم بود. ها

 

آزاد خاجزاتم چزر  در هم کشید و بم م  ت ا  کرد.از ت اه  

 امال مشاااااا   بود کم دل  تمی واساااااات آرنا را در آن  ا  
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و وتاااااااااااااااع تززاا بگاذارد.برای آت ام خیاال  را را ت کزم پ   

 هایم را باز و . مم کرد  و زنرل  گ مم: 

 

ون.م  شوششم. _تو برو ب  ت 

 

دید بم چشاااااااااااااااماتم خت   ماتد و در تزایت برای ثاتیم ای با تر 

آیه کشااااید و از روی زاتوها   ب زد شااااد.قد  بم ساااامت در 

 برداشت و با  داب  تبرن ا ب زد گ ت: 

 

 آزاد:نرن  خاتم...لط ا داروهای آرنا رو بیار باال. 

 

اااان  خاتم دوان  دوان از دقیبم ای بوشااااات  کو  ت شاااااید تا نرا

و چزد قر  در دست ها    پ م ها باال بیاید و با لیوابن آب

 وارد اتاا شود. 
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 نرن :ب رمایید آقا. 

 

 ۵۷۹#پارت_ 

 

 

ان  گرتت  آزاد لیوان آب و . اامم ی قر  ها را از دساات نرا

ن کزااااار شیاااااتو قرارشااااااااااااااااااان داد.برای آخرن  بااااار ت ااااا   و روی مت 

ن ایز اام   تگران  را میااان م  و آرنااا چرخاااتااد و ساااااااااااااااپس بااا  گ ی 

ی ا میاز داشااااایم  اااا ن دا   بزتیم" بم ساااامت در "اگر بم چت 

ون زد.   قد  برداشت و همرا  آرزو و نرن  از اتاا بت 

 

با . ااااامم شااااادن در پشااااات ششاااااان ت س خمیف  کشاااااید  و از 

روی زاتوهایم ب زد شاااااااد .بم سااااااامت شیاتو قد  برداشااااااامم و با 

ن دوبار  ب ن لیوان آب و قر  ها از روی مت  م سااااااامت برداشااااااای 

 آرنا چرخید . 

 

 .  3668



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

 ری باشم؟_باید داروهات رو ب و 

 

با ل  زدی کوچک و  اااااااااااداب  آرا  گ مم و او برای ل صم ای 

کوتا  با تردید ت اهم کرد شو  از آت م دسااااااااااات ها   را ج و 

د.   بیاورد و لیوان آب و قر  ها   را از م  بگت 

 

قد  های کوتاهم را بم ساااااااامت دیگری از اتاا سااااااااوا داد  و 

.  ت ت خوا.  نشاااااا اااااامم و مزمصر ماتد  تا لیوان آل م ی 

را  امال ش ب شاااااااااااااااد.زمابن کم از خوردن قر  ها تارغ شاااااااااااااااد 

ن قرار داد و ون چر  را سااااااامت م  بم  لیوان را دوبار  روی مت 

 رکت در آورد.در تزایت مباب م ا  ااماد و ت ا  غمزد  ا  را 

بم چشاااااااااااماتم دوخت.سااااااااااا وب  کم میاتمان شاااااااااااکل گرتمم بود 

 با  دای آرا  او ش  مم شد.  شاتجا 

 

 امروز بم دیدتم تیومدی؟آرنا:چرا  ل 
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ل   مص وماااتاام ا  وادار  کرد تااا ل  زااد بزتم و ش  را روی 

 شاتم کج کزم. 

 

 .تمون مم بیا .ب  شید. _تما  روز ش  ار بود 

 

ن اتداخت و زنرل  تجوا کرد:   با تارا    ش  را پایی 

 

 ب  شاااااااااااااااید؟م  با
گ
ید ازت م ذرت ب وا  کم آرنا:تو چرا میش

 م ی لوس رتمار می زم. دار  مثل یم پر بچ

 

ن دساااااااااات ها    آه اااااااااامم دساااااااااات هایم را ج و برد  و با گرتی 

د و ت اهم کزد.   وادار  کرد  تا ش  را دوبار  باال بگت 

 

اااااااااااااابچاام ی لوس  _تااا جاااب  کاام م  یااادماام تو هیچوقاات یاام پرا

 تبودی. 
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 تکان داد. ل  زد کوچش بر ل  آورد و ش  را 

 

ا ارزشر برای م  آرنااااا:ویل وق   آرزو بزم گ اااات کاااام تو هی

قا ل تو ااااااااا   تزمید  کم  امال شمان ااااااااایل ت دیل شااااااااادن بم یم 

 پربچم ی لوس رو دار . 

 

از  رت  هردو ت رمان تاخودآ ا  بم خزد  اتمادیم.دسااااااااااااااات 

 ها   را  یم م کم تر در دسمم تشار داد  و گ مم: 

 

آرزو درسااااااااااات باشااااااااااا .کم اگم _قرار تو ااااااااااات همم ی  رتای 

 ایزجا کزار تو تبود .  رتا  درست بودن م  االن 

 

 امیدواراتم ت اهم کرد و شرسید: 
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ن مگم تم؟تو واق ا برای م  ارز   آرنا: رتا  درسااات تو ااای 

 قا یل... 

 

 ابروهایم را اتدی در هم کشید  و با ل  ن م کم گ مم: 

 

 م  رو تجااااات 
گ
اااااااااااااای ه ااااااااااااااا   کاااام زتاااادی _آرنااااا تو همون پرا

 م  یااااام 
گ
دادی.جوتم رو تجاااااات دادی.اگااااام داساااااااااااااااماااااان زتااااادی

.چطور مم زم کم برا   قزرمان داشاامم باشااام اون قزرمان توب 

ن ت ری با خودت کردی؟ ؟چطوری همچی   مزم ت اشر

 

با چشاااااااامابن کم اشااااااااک درشااااااااان   بم زد  بود ت اهم کرد و با 

  داب  ب و آلود پاسخ داد: 

 

ساااااااااااااااااات از ش  آرناااا:تمیااادوتم...ت رای مزفن یاااک خمر  کااام د

وشاااام ساااامت برتمیدارن خزان.دساااات خود  تو اااات.ذهزم هم

بدترن  و ت خ ترن  ا مماالت مت  .هربار کم می وا  باور کزم 
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 ت میم گرتمم روی خوش  رو بزم نشون بد  
گ
باالخر  زتدی

 . ن  ای  ت رای ل ز   بم ذهزم هجو  میارن و دیووتم   می ین

 

  وجود  در  می زمیدم . را ها و دردهای آرنا را با تما

بود .م  هم دردهای می رد .م  هم  ا  او را تجربم کرد  

 و 
گ
او را چشید  بود .م  هم بم اتداز  ی یک خمر با اتردی

 اتکار مزفن کم رو م را ت م پار  می ردتد جزگید  بود . 

 

امااااا یااااک ت اااااوت بزرگ میااااان م  و آرنااااا وجود داشاااااااااااااااااات.م  

 ا
گ
ون توان اااااااااااااااماام بود  از د  روزهااای سااااااااااااااایااا  زتاادی   زتااد  بت 

ن   ا   بیایم.اما آرنا برای پشاات ش گذاشاای 
گ
ادی دیو ساایا  اترا

بم  مک تیاز داشااااات.و هماتطور کم آزاد گ مم بود تززا کیسااااا 

 
گ
د و او را بم زتدی کام میموان اااااااااااااااات دساااااااااااااااات هاای آرناا را بگت 

 برگرداتد م  بود . 
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برای دقیبم ای در س وت بم تبطم ی ات ا  دست هایمان 

 مردد و  داب  آرا  گ مم: خت   ماتد  و 
 ب د با ل  ن

 

ی واد درمورد  ااااااا  رو یاااااات بااااااا م   را _آرنااااااا...دلاااااات م

؟  بزبن

 

 ۵۸۰#پارت_ 

 

 

 

ش  بااام ی  اااار  بااام شخااات برا بااااال آماااد و ت اااا  مم جاا  و 

شرسااشااگر  روی چشاام های م  نشاا اات.ل صم ای ساااکت 

 ماتد و سپس با تردید شرسید: 

 

؟  آرنا:تو...میدوبن
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ن برد  در جوا.  آه ااااامم  شی بم نشااااااتم ی تایید باال و پایی 

 ا کرد : و زنرل  تجو 

 

 _آر ...میدوتم.برادرت بزم گ مم. 

 

چشاااااااااااااااام هااااااااای روشااااااااااااااااااا  در ثاااااااااتاایاااااااام ای شاار شاااااااااااااااااااااادتااااااااد از 

.تارا ت و م ذب گوشم ی ل   را بم دتدان گرتت تارتای   

ن گ ت:   و با ل  ن کزایم آمت 

 

ن  بزوتم هم بود  کم آرنا:البمم کم گ مم...ا مماال ا ال با همی 

 تون مم تو رو بیار  ایزجا. 

 

ن  دسااااااا  را م کم تر در بک توجم بم ل    ت خ و ک زم آمت 

 دسمم تشار داد  و گ مم: 
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_مزم تو اااااااااااااااات برادرت م  رو بااا چاام  را و چاام بزوتاام ای 

ی کم مزمم ایزم کم م  ایزجا   ن کشااااااااوتد  ایزجا آرنا...تززا چت 

 تا بم تو  مک کزم. 

 

ن ت اااااه  باااام تبطاااام ی تاااااامیااااداتاااام آیه ک شااااااااااااااایااااد و بااااا دوخی 

 مم کرد: زنرل  زمز ٬تام  و  از اتاا

 

ن  آرنااااااااا: ااااااااار ماااا  خاااایاااایل وقااااماااااااام کاااااااام دیااااگاااااااام از  اااامااااااااک گاااارتاااای 

 گذشمم.بی ودی خودت رو خ مم ت  . 

 

از ای  همم تاامید بودن  بک اخمیار دلم گرتت.یش از دساات 

هاااایم را بااااال برد  و باااا قرار دادن اتگشااااااااااااااامااااتم زنر چااااتااام ا  

 وادار  کرد  تا ش بچرخاتد و بم چشم هایم ت ا  کزد. 
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ت ر می رد  کااام  اااار  از تجاااات شیااادا کردن و  _یااام زماااابن مزم

ن گذشاامم.اما یم ت ر شیدا  شااد و مثل یم ترشاامم ی   مک گرتی 

 تجات زتدگیم رو تجات داد.یادت کم ترتمم؟

 

 کم روی 
گ
ش  را اتدی روی شاااااااتم کج کرد و با ل  زد  مرتش

    تب  . مم بود گ ت: ل  ها

 

.مجبور تو اااااااا    ی رو آرنا:خزان تو بم م  بدهکار تو اااااااا   ن  چت 

 . ان ک ن  برا  جتک

 

با شاتگشااااااااااات شااااااااااا ااااااااااامم بم آرا  چاتم ا  را تواز  کرد  و 

 پاسخ داد : 

 

ان کزم.تبط  ی رو برات جتک ن _میاااااااادوتم.مزم تمی وا  چت 

می وا  بم خزوان یم دوساااااااااااااااات قدییم  م ت کزم.اشاااااااااااااااکایل 

 دار ؟
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 تاتم چزر  در هم کشید و گ ت: م ت  

 

 آرنا:خزان... 

 

ایان رسااااااااتدن جم م ا  را داشااااااامم شو  از آت م تر ااااااات بم پ

 باشد ش  را تکان داد  و میان  رت  شرند : 

 

_م  تمی وا  بم اتجا   اری مجبورت کزم آرنا.تمی وا  بم 

.تبط  زور وادارت کزم کاام باااهااا   را بزبن و درد و د  ک ن

م   اااالااات رو در  می زم چون خودمم می وا  بااادوبن کااام 

روزی کشااااااید .و بزت   دردی کم تو امروز داری می یساااااار رو یم

از هر کس دیگام ای میادوتم کام تو بام تززااب  تمیموبن از پس 

 ای  درد بر بیای.چون بم ای  آسوبن ها تو ت. 
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ن آورد  و ای  بار روی  دساااااااااااا   کم روی  ااااااااااااورت  بود را پایی 

 ت م ادامم دهم: زاتوی  قرار داد  شو  از آ

 

ی آرنا.باید ب وای کم تجات شیدا ک ن  .باید _باید  مک بگت 

.چون  بیبااات ایزااام کااام   تال  ک ن
گ
ن بااام زتااادی برای برگشااااااااااااااای 

 هیچوقااات قرار تو اااااااااااااااااات بیاااااد دساااااااااااااااممون رو بگت   و 
گ
زتاااادی

 بک 
گ
وادارمون کزااااام کااااام خودمون رو جمع و جور کزیم.زتاااادی

ن خاااوردن مااااااااا بااااااااد   ر ااام تااار از ایااا   ااارتاااااااااساااااااااااااااااااااات.از زمااای 

تمیاد.دوساااااااااات دار  زور بازو  رو نشااااااااااون بد .یم ق در تما  

ی تو رو  وا یس هیچوقت از   خیار .یم ق در  کم اگم یاد تگت 

ن زدن و ش  ازت دست برتمیدار .   زمی 

 

د.بدتم  ن  تمت 
در س وت بم چشم هایم خت   ماتد  بود و  رقن

 را اتدی روی ت ت ج وتر کشید  و گ مم: 
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.اهل جا زدن _م  تو رو موشزاسم آرنا.تو  آد  ت یفن تو   

 ش  ات بد 
گ
.پس اجاز  تد  کم زتدی وع ک ن تو    .باید شر

.بااایااد زتاادگیاات  باام جزگیاادن.بااایااد خودت رو جمع و جور ک ن

ی.باشم؟  رو پس بگت 

 

ت اه  شر از شااک و تردید بود.گوب  کم باور تداشاات ب د از 

گذشاااااااات ای  همم سااااااااا  قادر باشااااااااد  ا  روس ا  را ش و 

سااااامان دهد.آتبدر از خود  تاامید شااااد  بود کم دیگر     

 ا  را شاااا  اااات تمیموان اااات در دتیای اتک
گ
ااادی ار  هم اترا

 بازگرداتد. 
گ
 دهد و خود  را بم زتدی

 

سااااااااااااااا وت  کاام کوالبن شااااااااااااااااد ل  زادی زد  و بااا کوبیادن آرا  

دساااااااااااااامم روی زاتوی  از ل م ی ت ت ب زد شااااااااااااااد .بک م طیل 

 دت الم کرد. ش  را باال گرتت و با ت اه  

 

ی؟  آرنا:کجا مت 
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 : ت ا  کوتایه بم ساخت روی دیوار اتداخمم و گ مم

 

. ل شااااا  ت وابیدی.تردا  ا ت ک ن _دیگم وقاشااااام یکم اسااااات 

تیم باشم؟ ن  دوبار  با همدیگم  را مت 

 

 امیدواراتم شرسید: 

 

 آرنا:تردا هم بم دیدتم میای؟

 

  میماتم دسمم را  روی شاتم ا  گذاشمم و گ مم: 

 

ن دارنم. _میا   . را های زنادی برای گ ی 

 

 ۵۸۱#پارت_ 
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د و پ   ها   را برایم خوشااااااا ا  از شاااااااایدن پاسااااااا م خزدی

باز و . ااااااامم کرد.ون چر  را اتدی بم ت ت تزدیک تر کرد  و 

 م   کرد  تااا روی ت اات خواب دراز ب شااااااااااااااااد.در واقع باام 

ساااید کم چزدان بم  مک م  ا میاز داشااامم باشاااد.تا  تصر تمت 

 از پس جا بم جاب  ها   بر   آمد.   د زنادی

 

ن شااااااااااااد  شمو را تا ر  وی ق  اااااااااااام ی از را ت بودن  کم مطمی 

ساااااااااااا زم ا  باال کشااااااااااااید  و سااااااااااااپس هماتطور کم  اااااااااااااا   

 ا  ماد  گ مم: 

 

سون  _لط ا دیگم هیچوقت مثل امش  م  و برادرت رو تت 

 باشم؟
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داد.لیوان ل  زاااد کوچش زد و در تااااییاااد  رتم ش  را تکاااان 

ن  ن کزار شیاتو برداشااااااااااااااامم و با برداشااااااااااااااای  آب خایل را از روی مت 

  : قد  بم سمت خب  ادامم داد

 

 _و لط ا بم  را های امش م ت ر ک . 

 

ل  زد در ثاتیم ای از روی ل  ها   پا  شد و جا   را بم 

ت ایه  التم در چشااااااااااااااام ها   داد.بوشااااااااااااااات  از آن در کزار  

را ببیزم.با قد  هاب  آرا  تماتد  تا ب واهم م ذب شاااااااااااادن  

تمم  از ت ت تا اااااااااا م گرتمم و هماتطور کم بم ساااااااااامت در مت 

" آرا  گ مم و ساااااااااااپس با خامو  کردن زنرل  "شااااااااااا  ب ت  

ون زد  و در را پشت ش  . مم.   چراغ از اتاا بت 

 

ون زدن از اتاا ت اهم روی آزادی کم تگران و آشااااااااااااااا مم ٬با بت 

. اااااااادای . اااااااامم پشاااااااات در مشاااااااا و  قد  زدن بود ثابت ماتد 
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شااااااااااادن در را کم شااااااااااااید تورا دسااااااااااات از قد  زدن کشااااااااااید و با 

ن ت اه  بم م  شرسید:   دوخی 

 

 : ال  خوبم؟آزاد 

 

 ت س خمیف  کشید  و آه مم ش  را تکان داد . 

 

 _خوبم.تگران ت ا . 

 

قد  ج وتر گذاشااات و خواسااات تا از کزار  خبور کزد و وارد 

ا   را باام اتاااا شاااااااااااااااود.امااا شو  از آت اام بمواتااد اتگشاااااااااااااااات هاا

دسااااااااااااااامگت   ی در برساااااااااااااااااتد باازوی  را گرتمم و باا خبا  تگم 

 داشما  گ مم: 

 

 .  3684



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

هاااا  رو بز  داد .یکم  را زدیم _مزا م  نشاااااااااااااااو.دارو 

 االتم می واد ب وابم. 

 

چزر  در هم کشید و قد  بم خب  برداشت.با تردید ت اهم 

 کرد و شرسید: 

 

؟  آزاد:چجوری تون    ایزبدر شنااااع آروم  ک ن

 

 را شدراماتم باال اتداخمم و پ   زد .  ابروهایم

 

 _مزصورت چیم؟

 

ردن  را لمس شرسااااااید  و او هماتطور کم با دسااااااا  پشاااااات گ

 می رد پاسخ داد: 
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آزاد:آرنا وقماب  کم دچار  م م ی پاتیک موشاام بم ای  را    

ها آرو  تموشم.ساخت ها کو  می شم تا بموتم اثرات  م م 

ن باااااارنااااام کااااام میبیزم ایزبااااادر رو از خود  دور کزااااام.ای   اولی 

 شنااااع خود  رو جمع و جور می زم. 

 

ی تاااخودآ ااا  کزج لاا  هاا ن ن توشااااااااااااااا زااد تم ااااااااااااااا رآمت  ایم ساااااااااااااااتک

ن گ مم:   شد.دست بم س زم ا  ماد  و با ل  ن کزایم آمت 

 

_ت ج ک هم تاادار .ق اال از م  ی سااااااااااااااایع می رد  ااا  آرنااا رو 

 خوب کزم؟تو یا اون خواهر بک م اولیمت؟

 

 ش  را زنر اتداخت و گ ت: با 
گ
مزدی  شر

 

 آزاد:بم خاکر رتمار آرزو واق ا م ذرت می وا . 
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هماتطور کم قد  هایم را  بک  و اااااااااااا م از کزار  رد شااااااااااااد  و 

 سمت پ م ها سوا میداد  گ مم: 

 

ن از م  بزت   آرزو رو از آرنا دور  _بم جای م ذرت خواساااااااااااااای 

وتع و  ا   تگم داری.البمم اگم دلت تمی واد آرنا دوبار  بم

 امش   بی مم. 

 

وع بم دت ا  کردن قد  هایم کرد.هزوز تر اات  بک م طیل شر

گذار  کم بازونم را با مالیمت ت رد  بود  پا روی پ م ی او  ب

 گرتت و مرا بم سمت خود  چرخاتد. 

 

 آزاد:خزان... 

 

با ساااگرمم هاب  در هم کشاااید  او  بم چشااام ها   و ساااپس 

  بم شاااااااااااااااد  بودتد ت ا  بم اتگشااااااااااااااات ها   کم دور بازونم 

 کرد .بک آت م بازونم را رها کزد ل  زد کوچش زد و گ ت: 
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ایزجا خزان...ممزون  آزاد:ممزون کم امشاااااا  همراهم اومدی

 کم با آرنا  را زدی. 

 

ون کشااااااااااااید  و با ل  ن شد  بازونم را از میان اتگشاااااااااااامان  بت 

 گ مم: 

 

ن تمو  ش   ت ر ت  ن  اال کم اومد  ایزجا همم چت 
 د . _بزت 

 

 شدراماتم ابروها   را باال اتداخت و با تردید شرسید: 

 

 آزاد:مزصورت چیم؟

 

ااااااااااداتم بم  چشااااااااااامان  دوخمم و پاساااااااااااخ ت ا  خت   ا  را خونرا

 داد : 
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یط کم چزد ساخت شو  برات گذاشمم  _مزصور  ایزم کم شر

 هزوز  پابرجاست. 

 

 ۵۸۲#پارت_ 

 

 

 

 از تاااامیاادی در ثاااتیاام ای باام 
گ
چشااااااااااااااامااان  دونااد و موز بزری

چزر  ا  را شریشاااان کرد. التم آیه کشاااید و هماتطور کم بک 

 هدا شوشابن ا  را لمس می رد گ ت: 

 

 م دست از ای  لج ازنت برداری؟آزاد:خزان مم ز
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ی بر ل  آورد  و با گرد کردن چشااااااااااااااام  ن شوزخزد تم ااااااااااااااا رآمت 

 هایم پاسخ داد : 

 

ار  د٬_لج اااازی؟م  باااا تو لج اااازی تمی زم آزاد.    برخ س

بزت  مک می زم.مگم تمی وای  ا  آرنا خوب .شااام؟خ  

 مزم دار  را  خوب شدن  رو ج وی پاهات میذار . 

 

از کرد تا  رقن بزتد اما شو  از آت م آشااا مم و خ ااا ک دهان ب

بمواتاااد  ال  بااام زباااان بیااااورد م  بود  کااام دوباااار  رشااااااااااااااامااام ی 

مکالمم را بم دست گرتمم.اتگشت اشار  ا  را سمت در اتاا 

 آرنا نشاتم گرتمم و گ مم: 

 

_ا اااااااااااااااال سااااااااااااااایع ت   باا م  م اال ت ک ن آزاد.چون خودتم 

ط مزم کم خوب میدوبن  ا  پری کم توی اون اتاقم رو تب

 
گ
میموتم خوب کزم.تبط مزم کااااام میموتم آرناااااا رو بااااام زتااااادی

 .  برگردوتم.پس بم ت  مم کم ت وای م  رو خ  ابن ک ن
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ان موها   ترو خاجزاتم هوقن کشاااااااااااااااید و اتگشااااااااااااااامان  را می

 برد.ل صم ای کوتا  س وت کرد و سپس با تارا    گ ت: 

 

ری آزاد:چرا داری سااااااایع می  ن با آرنا م  رو ت ت تشاااااااار بذا

؟  خزان؟چرا می وای م  رو بم زور وادار بم ای  جداب  ک ن

 

د قااد  ج وتر  بک آت اام ت ااا  غمزد  ا  را از چشاااااااااااااااماااتم بگت 

 گذاشت. 

 

ساااااااا مم کم ب وای یم تر اااااااات دوبار  آزاد:ی  ن ایزبدر برات 

ان بم م  بدی؟ایزبدر از  تاامید شدی؟  برای جتک
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اتداخت.بک دردتا  تر از هموشم بم ا ونم چزگ ٬ب  ن تاکا 

ن ش   ن اتاااداخی  اخمیاااار ت اااا  از چشاااااااااااااااماااان  گرتمم و باااا پاااایی 

 زنرل  تجوا کرد : 

 

 . ی کم ت ر  رو می  ن ن  از اون چت 
 _خییل بوشت 

 

آمد و با قرار دادن دساااااااااااااااا  زنر چاتم  یک قد  دیگر ج وتر 

 وادار  کرد تا ش  را باال بگت   و بم چشم ها   ت ا  کزم. ٬ا 

 

 دیگم هی
گ
 ا ا  اش بم م  تداری؟آزاد:می وای بش

 

 ااااااااااااادا   از شااااااااااااادت تاامیدی و غم می رزند.با ق  ک کم مثل 

ن در س زم تویدن گرتمم بود و ت یس کم بم  یک ا ولم ی آتشی 

 ایم خارز موشد بم چشم ها   خت   ماتد . س    از رنم ه
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چم باید میگ مم؟چم پاسجن باید بم سوال  میداد ؟در ای  

ات تاااااااااااد و تبیو مبابل او ل صم کم با دتیاب  از ا  ااااااااااااسااااااااااا

 ا  ماد  بود  در اخماا ق  م چم  یس ن  ت بم او داشمم؟

 

ار بود ؟ای  درد مرگ اری  ن هزوز هم خاشااااااب  بود  یا از او بت 

اش وجود  ت ر    کشااااااااااید از خشااااااااااش شچشاااااااااامم کم در شت

 میگرتت یا از ت رت؟...خود  هم تمیدان مم. 

 

میان خشاااااااش و هموشااااااام از آد  ها شااااااااید  بود  کم   گ مزد 

ت رت مرزی بم بارنش یک تار مو قرار دارد.و م   اال دقیبا 

روی همان مرز بارنک ا  ماد  بود .در ایل کم تما  تواتم را 

   تا بم هیا سم   سبوط ت زم. بم  ار گرتمم بود

 

_تدار ...دیگم هیا  یسااااا بزت تدار .تم دوساااااات دار  و تم 

.     ازت ممز ر .تبط دیگم تمی وا  تزدی  ن  ت باشم.همی 
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ن و ترو رن ما  را دید .ات ار  بم چشاااام هایم در هم شاااا  اااای 

کم پاسا م آخرن  کورسوی امید  را هم تاامید کرد  باشد 

د و ش  را با دردی آشاااااکار پ   ها    اااار را روی ی دیگر ترا

 زنر اتداخت. 

 

دلم تمی واسااااااااات بوشااااااااات  از آن آتجا بماتم و ترو رن ما  را 

مم قد  بم خب  برداشاااااامم و با تماشااااااا کزم.ای  بود کم آه اااااا

ن را ٬چرخیدن بم سمت پ م ها خواسمم تا م ت  ک بم ی پایی 

ن پ م تگذاشااااااااااااااامم بود   در شو  بگت  .اما هزوز قد  روی اولی 

 ی آرام  از پشت ش در گو  هایم شیچید. کم  دا

 

 آزاد:باشم...قبولم. 

 

ا  ااااااااااااماد  و ش  را بم سااااااااااااما  چرخاتد .چشاااااااااااامان خوس و 

ای تاام ق  م را خااایل کردتااد.بااا تردیااد لاا   شخ  برای ل صاام

 زد : 
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؟  _سر

 

ش  را اتدی باالتر گرتت و با  اااااااااااااداب  کم  امال مشاااااااااااا   

 ار گرتمم بود پاسااااااااخ بود تما  تالشاااااااا  را برای ت رزندن  بم  

 داد: 

 

 آزاد:تواتف  جدا موشیم. 

 

د  مات و مبزوت ت اه  کرد .بک آت م ت ا  از چشاااااااماتم بگت 

با  اااااداب  کم ٬با ا  ااااامادن مباب م یک قد  ج وتر گذاشااااات و 

 بم ت ی  ترن   د مم   رسید  بود ادامم داد: 

 

آزاد:بوشت  از اوبن دوسات دار  کم ب وا  بم زور کزار خود  

 دار . تگزت 
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 ۵۸۳#پارت_ 

 

 

ب زدترن  و کر کززد  ترن  سااااااااااااااا وت ٬برای دقیبم ای کوالبن 

 دتیا میاتمان  کم رما شااااااد.هردو بک آت م  را دیگری برای

ن داشاامم باشاایم چشاام در چشاام ی دیگر دوخمم بودیم و  گ ی 

تامزصم ٬هماتزد دو آد  کم م اااتت کوالبن را دوند  باشاازد

 و تزد ت س   کشیدیم. 

 

چرا...اتمصار  را تداشاااااامم.اتمصار تداشاااااامم کم  راسااااااا  دروغ

باام ای  زودی هااا بمواتم باام کالا تواتف  مجبور  کزم.ت ر 

د لج ازی کزد و مرا بم زور در می رد  کم  اال  االها ب واه

 ای  ازدواز تگم دارد.اما ظاهرا کم اشا ا  کرد  بود . 
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چشااااااامان زن ا و روشاااااااا  هر ثاتیم از شااااااادت اشاااااااک هاب  کم 

در تال  بود خب  تگزشااااااااااااااااان دارد شت و شت تر  خاجزاتم

موشدتد.امیدواراتم ت اهم می رد.گوب  کم مزمصر بود ای  بار 

خود  خواهان  شاااااااااااد  بود  شااااااااااااتم م  از زنر بار کالق  کم 

 خایل کزم. 

 

دل  می واسااااااااااااات با گو  های خود  .شااااااااااااازود کم آخرن  

اتد جم م ای کم بم زبان آورد  بود  را پس میگت   تا ب کم بمو 

دوبار  ت س ب شااااااااااااااد.دل  می واساااااااااااااات کم بگونم هزوز هم 

یا     با تما  وجود از او ممز ر ...همیز م   ٬دوسا  دار 

 ق  م ا  اش بم او دار  برا    اقن بود. شاید هزوز هم تم 

 

ن م  از جاادا ٬از دوسااااااااااااااااات تااداشاااااااااااااااما ٬ترسااااااااااااااایااد  بود.از رتی 

خود  از خایل شاااادن ق  م از تما  ا  اااااساااااب  کم ٬شاااادتمان

باخ  بم وجود آمدن تک ت شااااااان شااااااد  بود ترسااااااید  بود.و 

م  شو  از ای  هرگز او را تا ای  اتداز  ترسید  و خاجز تدید  

 بود . 
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 ر م تر از آبن بود  کاام ب واهم امیاادهااای تاااامیااد م  امااا بک 

شاااااااااد  ا  را دوبار  بم ق    باز گرداتم.دلشااااااااا  اااااااامم بود  و 

 کم تززا خود او باخ
گ
ن دلش  مش   و بابن ا  بود مرا از همی 

خزابن کاااام روزی  ااااارصن بود جااااان تاااادای او کزااااد باااام زبن کاااام 

 امروز سزگدالتم بم او چشم دوخمم بود ت دیل کرد  بود. 

 

می واساااااااااااااااااااات او هم درساااااااااااااااااااات بااااام اتاااااداز  ی م  زجر  دلم

زنر باار غم هاا و تاارا    هاا   لم ٬خذاب ب شااااااااااااااااد٬ب شااااااااااااااااد

پس  خاجز شاااااود و برای٬ت س کشااااایدن را ترامو  کزد٬شاااااود

ن آتچم کم از دساااااات داد  بود درساااااات مثل م  خود   گرتی 

 را بم در و دیوار ب وبد. 

 

ن بودتاد کاام در ای   و خییل خوب میاادان ااااااااااااااامم کاام تززااا دو چت 

دتیاااا میموان اااااااااااااااازاااد او را از پاااا در بیااااوردتاااد.یش آرناااا و دیگری 

ن هم بود کم ت ااااااااامیم گرتمم بود  خود  را از  م ...برای همی 
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    اگر قرار بود ٬وز هم خاشااااااااب  بود او بگت  .    اگر هز

تا آخر خمر پای خشااااااااااش تاترجا  ماتد  ی او . ااااااااااوز  باز هم 

د چشااااااااااااااام تمیموان ااااااااااااااامم از ظ م هاب  کم در  ش م  کرد  بو 

بپوشاااتم.چون اگر م  تما  خمر تاوان یک اشااا ا  تاخواساامم 

پس او هم   با  ااااااااااات تاوان ظ م هاب  کم ٬را پس داد  بود 

 خود  بر م  روا داشمم بود را پس میداد. با اراد  و اخمیار 

 

ت ااااااااهم شاتجاااااااا  از چشاااااااااااااااماااااااان شر از خواهشااااااااااااااا  گرتمااااااام 

ن  ن اتداخی   شااااااااااااااد.آه اااااااااااااامم قد  بم خب  برداشاااااااااااااامم و با پایی 

هماتطور کم تال  می رد  بم ت س های تا آرامم رنمم ٬ش 

 مزصیم ب  شم با  داب  ت ی  زنرل  تجوا کرد : 

 

 _خوبم. 
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لرزابن کم مرز رنم ها   را پشااااااات ش  ااااااادای ت س خمیش و 

گذاشاااااااات در گو  هایم شیچید.با ل  زدی تاامید ابروها   

 را باال اتداخت و تجوا کرد: 

 

 آزاد:خوبم؟

 

ن بک آت م ت ا ه  کزم ش  را بم نشاااااااااااااااااتم ی تایید باال و پایی 

 برد  و با  داب  م کم تر پاسخ داد : 

 

واتف  رو _آر  خوبااااام...بزت   هرچااااام زودتر  اااااارهاااااای کالا ت

وع کزیم.تمی وا  خییل کو  ب شم.   شر

 

ل زم آتبدری شد و بک ر م بود کم     د  خود  را هم بم 

ن اال  ن  هم در یک درد آورد.چم برسااااااااااااااد بم د  اوب  کم همی 

ن و ترو پاشر ا  ماد  بود.   قد  ش  ی 
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ای  بار دیگر در جوابم  ال  بم زبان تیاورد.تززا در سااااااااااااا وت 

خت   مااتاد و م  برای آت م مجبور  ماایوساااااااااااااااااتم بام  اااااااااااااااورتم

با ت یس   س ٬ت اشم بوشت  از آن زنر سزگی ن ت اه  بماتم

ن دوند .و یا ب م شااااااااااااااااد  در سااااااااااااااا زام چرخید  و از پ ام هاا پاایی 

 ترار کرد . ٬خ ارب  بزت  

 

و در آن ل صااام تززاااا یاااک ساااااااااااااااوا  بود کااام تماااا  ذهزم را بااام 

  خود  مشاااا و  کرد  بود...ایز م ق اااام ی شر تراز و نشااااو

ن م ااااااااااااااات  بااااام پاااااایاااااان خود   ماااااا دو ت ر قرار بود در کااااادامی 

 برسد؟... 

 

 

                                         *** 

 

  ۵۸  _۴ #پارت 
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تر از هر زماااان دیگری از خواب بیااادار  ااااااااااااااابح روز ب اااد زود

آتبدر تما  ش  با اتکار تت   و ٬شد .در واقع بم خ ارب  بزت  

ای ساااااااااااااااااخ   خواب خو  تار    زجار رتمم بود  کم     بر 

 شاغ چشم هایم تیامد  بود. 

 

 کزم بااام  ماااا  رتمم و دو  
گ
برای آت ااام اتااادی رتع خ ااااااااااااااامش

اااااااااااااای گرتمم  دقااااات موهاااااایم را ششی و بک ٬کوتاااااا  و م مصا

 بر  ااااااورتم نشاااااااتد ٬خشااااااک کرد 
گ
ل اس های ٬آرا    مرتش

ن  م  ااااااااااااو  م ل  ار  را بم ت  کرد  و سااااااااااااپس با برداشاااااااااااای 

 ون زد . گوشر و کی م از اتاا بت  

 

بااا وجود آت اام هزوز  ااااااااااااااابح زود بود و ا ممااا  تمیااداد  کاام 

 ااااادای زمزمم ی آرا  ٬کیسااااا بم جز م  در خاتم بیدار باشاااااد
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ااااان  ش داد  بو  خاتم بم گو  آوازی کم نرا ن د از ساااااامت آشااااااتر

سید.   مت 

 

آوازی کام می واتاد بام یاک گوی  م یل بود کام م  قاادر بم 

برایم زن ااا و دلزواز باام تزمیاادن  تبود .امااا هر آتچاام کاام بود 

سید.   تصر مت 

 

خاتم  ن  کشااااااید  و قد  های آرامم را ساااااامت آشااااااتر
ت س خمیف 

خاتم ن میان ٬ساااااااااااااوا داد .با رسااااااااااااایدن پاهایم بم ورودی آشاااااااااااااتر

ااان  کم چزارچو  ب در ا  اااماد  و برای ل صم ای کوتا  بم نرا

پشت بم م  ا  ماد  بود و مش و  چای د  کردن بود خت   

  دای آرا  بگونم: ماتد  شو  از آت م با 

 

 .  _ بح ب ت 
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ن کوتایه از روی   اااااااااادای آواز زنرل ک ا  تورا قطع شااااااااااد.هی 

ترس کشید و با چرخیدن بم سممم چشم های گرد شد  ا  

 دوخت. را بم م  

 

ااااااااان : اااااااااابح ب ت  خاتم.ترسااااااااااوتدی  مزو.چبدر زود بیدار  نرا

 شدی . 

 

در جواب ل   بااا تم   ل  زااد کوچش زد  و بااا تکااان دادن 

  مم: ش  گ

 

 _آر  یکم زود بیدار شد .دار  مت   ش  ار. 

 

 باام ل اااس هاااب  کاام بر ت  داشااااااااااااااامم اتااداخاات و بااا 
ت ااا  تگرابن

 د  گ ت: کوبیدن دسا  بم گوتم ا  با ل  ن خجالت ز 

 

 .  3704



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

ن  ااااااااااااااا  ااااتااام رو براتون  اااااااااااااان :ای وای خااااتم م  هزوز مت  نرا

تچید .توروخدا بیاید .شااااااااااااااا زید م  االن  ااااااااااااااا  اتم تون رو 

  ارصن می زم. 

 

تورا ش  را در م اااال ااات باااا  رت  تکاااان داد  و برای آت ااام 

 خیال  را را ت کزم گ مم: 

 

ی  ن _تم تیازی تو اااااااااااااات.تگران ت اشااااااااااااااید تو آموزشاااااااااااااا ا  یم چت 

 می ور . 

 

 ردید و تگرابن ت اهم کرد و گ ت: با ت

 

اااااااااااااان :آقا ب زم  بادون  ااااااااااااااا  ااتم خوردن راهیمون کرد   نرا

 بدجور شا  موش . 
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ل  زدی بر ل  آورد  و با چرخاتدن ش  بم سمت بک اخمیار 

 سال  شرسید : 

 

 _هزوز بیدار نشد ؟

 

آیه کشاااید و هماتطور کم مجددا بم سااامت  اتت  برمیگشااات 

 ن  برسد با تارا    پاسخ داد: تا بم ادامم ی چای د  کرد

 

اااااااااان :تم هزوز بیدار نشااااااااااادن.م موال آقا توی ای  خوتم از  نرا

ترن اما د شاا  تا  ن .ب دشاام دیروقت بیدار بودن همم ساا رخت 

.ب ید میدوتم امروز بم  ن از م  چزد تا قر  خواب خواساااااااااااااای 

 ای  زودی ها از خواب بیدار ش . 

 

کشاااااااااااااااید  بک م طیل ش چرخاتد  و با ساااااااااااااااگرمم هاب  در هم  

 ت اه  کرد . 
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 _د ش  تا دیروقت بیدار بود؟

 

ن بار قوری کم در دساات داشاات  ان  برای دومی  شرسااید  و نرا

 ذاشت شو  از آت م بگوند: را کزاری گ

 

اااااااااااااان :ب م خاتم.تا دیروقت بیدار بودن و تک و تززا توی  نرا

ای  شما توی آالچیش نشاااااا اااااامم بودن.هرچبدر  م  ازشااااااون 

ل بااام  رتم گو  تااادادن کااام خواه  کرد  کااام برگردن داخااا

 تدادن.بم خدا تگراتم کم ت زم شما ب ورن. 

 

اسااااا  ش  را بم نشااااااتم ی ت٬و ب د آ  سااااا زم ساااااوزی کشاااااید

 تکان داد و زنرل  ادامم داد: 
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ااااااااان :م  و  تو اااااااااات سر دار  ایزبدر اذیاشاااااااااون می زم کم  نرا

 ش  و روز رو ازشون گرتمم. 

 

 ۵۸۵#پارت_ 

 

 

و تاااخودآ ااا  باام ت ر ترو گوشاااااااااااااااام ی ل م را باام دتاادان گرتمم 

رتمم.برای چم د شااااااااااااا  تا دیروقت بیدار ماتد  بود و در ای  

  داری کرد  هوای شد زم اااااااااااااااماااااابن در  یااااااط شااااااااااااااااااا  زتاااااد

  را های م  و تواتبمان بم جداب  تا ای  اتداز  
بود؟ی  ن

برا   گران تمااا  شااااااااااااااااد  بودتااد؟ی  ن تااا ای  اتااداز  بااا  را 

 هایم آزار  داد  بود ؟

 

د  داری بود.ماتد  بود  بر ش دورایه کم هر وتااااااااااااااا یت خز

ساااااااامت و سااااااااوی  بم ا  اااااااااش ممضاااااااااد خمم موشااااااااد.از یک 

ن یک کرا دلم می واست یک ت س  را ت ب شم و با گ ی 
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"آخو " ب زد از خزک شادن دلم لذت بتک .و از کرا دیگر 

 برای او تگران و تارا ت بود . 

 

 نشااااا ااااامم بود و  کم رماب  می رد کم جز 
خبل  در ش  خزابن

ن دیگری برا   مزم تبود.خزابن کااااااام بااااااام  و مزطش هیا چت 

ن بود و  اال از دیدن   دت ا  تالقن کردن و اتمبا  گرتی 
گ
آش مش

آزاد دل  خزک شاااااااااااااد  بود.و در ق  م...در ق  م همان خزان 

خاشاااااف  نشااااا ااااامم بود کم هزوز هم با بزد بزد وجود  آزاد را 

ی یک دوسااات داشااات و   شرسااااید.خزابن کم می واسااات برا

چشااااام ها   را ٬بار هم کم شاااااد  یک ا مش تما  خیار باشاااااد

با  ببزدد و آزاد را بابت تما  اشاااااااااااا اهات  ب  شاااااااااااد.خزابن کم

 در تال  بود تا ت م های شاااااا  اااااامم شااااااد  ی ق  م را 
گ
بیچاری

بم ی دیگر بچ ااا اتد تا شااااید بمواتد در سااا زم ا  دوبار  خاتم 

 بود . ازد.  ای برای مردی کم ظالماتم مرا بم بازی گرتمم

 

.ت ا   التم از اتکار  آیه کشاااااااید  و قد  بم خب  برداشااااااامم

 . نرن  بک م طیل بم دت الم کشید  شد 
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ند خاتم؟ ن  میتک  نرن :ترر

 

 آه مم شی تکان داد  و گ مم: 

 

ن مت   یم ش بم آرنا بزتم.شما بم  ارتون برسید.   _ق ل از رتی 

 

شو  از آت اام در جوابم ل  زااد مزربااابن زد و چشااااااااااااااایم گ اات 

مجاااددا بااام سااااااااااااااامااات  ااااتت  بچرخاااد و بااام ادامااام ی  اااارهاااا   

 مش و  شود. 

 

قد  برداشاااااااامم و از پ م ها با قد  هاب  آرا  بم ساااااااامت را  پ م 

بااااااال رتمم.مباااااباااال در اتااااااا آرناااااا ا  اااااااااااااااماااااد  و باااااا چرخاااااتاااادن 

م ماکاتم بم داخل اتاا ش  کشااید .با دیدن آرنا ٬دساامگت  

.  بم خوابک خمیش ترو کم آساااااااااااااااود  و آرا  روی ت ت خوا
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رتمااااام بود تااااااخودآ ااااا  ل  زاااادی زد  و قاااااد  بااااام داخاااال اتاااااا 

 گذاشمم. 

 

و بم چزر  ی م  اااو  و آرام  کزار ت ت خوا.  ا  اااماد  

وخمم.ب د از تما  تارا    های د شاااا  ا مماال قرار چشاااام د 

ا ت کزد.دلم تمی واسااااااات  بود تما  امروز را ب وابد و اسااااااات 

مم بم ساااما  خم شاااد  و با باخ  بیدار شااادن  شاااو .آه ااا

ش اتگشاااااات هایم موهاب  کم روی شوشااااااابن ا  رن مم بودتد 

 را کزار زد . 

 

  زد کوچش بر ل  آورد و ش  را اتدی ل٬در دتیای خواب

تکان داد.اما بیدار نشااااااااد.خ اااااااامم تر از آبن بود کم ب واهد بم 

 ای  زودی ها بیدار شود. 

 

را بم اکراا دساااامم را از روی موها   خب  کشااااید  و ش  

چم و خود اری کم  اتاا چرخاتد .ت اهم در تزایت روی دتت 
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.بک م طیل قد  ل ام ی شزجر  خودتماب  می ردتد ثاابات مااتاد 

ن خود ار و جدا  هایم را سااااااااامت شزجر  کشاااااااااید  و با برداشااااااااای 

چم ن یادداشااااااااات ٬کردن یش از برگ های دتت  وع بم توشااااااااای  شر

 کوتایه برای آرنا کرد . 

 

تیم.مراق  خودت با " "ش  با همدیگم  را ن  مت 

 

یادداشت را کزار بالش  گذاشمم و پس از آت م برای آخرن  

ب  آرا  بم سااااااااااااااامت در خب  گرد با قد  ها٬بار ت اه  کرد 

 کرد  و ل صم ای ب د از اتاا خارز شد . 

 

م ادا شد با باز شدن ٬. مم شدن در اتاا آرنا پشت ش 

.ت ا  مم ج م اشاااااااااااااتدر اتاق  کم دقیبا مبابل اتاا آرنا قرار د

در ثاتیم ای ثابت ماتد روی چزر  ی خ ااااااااااااااامم و خواب آلود 

ون زدن از اتاا ب  ود. آزادی کم در  ا  بت 
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مرا کم مبابل در اتاا آرنا دید تاخودآ ا  ش جا   ا  ااماد و 

هاااز و واز ت اااهم کرد. ااامال بزم رن ماام و آشااااااااااااااا ماام باام تصر 

ساااید.چشااام ها   بدجوری شت شاااد  بودتد و  اااو  رت  مت 

ات ااار کاام پ  کرد  بود.از ظاااهر   ااامال مشااااااااااااااا   بود کاام 

 ش  س    را پشت ش گذاشمم بود. 

 

... آزاد: بح   ب ت 

 

 ااادای گرتمم و خشااادار  کم در گو  هایم شیچید تزمید  

اااااااااااااان  خااااتم  اااامال درساااااااااااااااااات از آب در آماااد   کااام  ااادس نرا

اساااااااااااااات.شمای د شاااااااااااااا  آخر   ار دسااااااااااااااا  داد  بود و بم 

 دچار  کرد 
گ
 بود.  شماخوردی

 

 تاخودآ ا  چزر  در هم کشید  و بک هوا شرسید : 

 

خوردی؟   _شما 
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خورد  باشااااد ابروها   را باال  ات ار کم از شااااایدن سااااوالم جا 

 
گ
اتاااااداخااااات و تال  کرد تاااااا باااااا  ااااااااااااااااااااا کردن ا وی  گرتمش

د.  ن بتک   دا   را از بی 

 

ن خا  تو ت.تگران ت ا .   آزاد:چت 

 

م.چزر  ا  را بو  از باام ی  ااار  در برابر پاااسااااااااااااااا   اااارد گرتم

ن ت اهم از چزر  ا  هماتطور ٬شو  در هم کشاااید  و با گرتی 

 ا کج می رد  بم ت جن گ مم: کم راهم را سمت پ م ه

 

 _تگران تو مم. 

 

 ۵۸۶#پارت_ 
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آیه کشاااااااااااااید و با ترو بردن دسااااااااااااات ها   در جی  شااااااااااااا وار 

وع بم دت ا  کردن قد  هایم کرد.   ا  بک م طیل شر
 را   

 

 بودی؟ آزاد:شو  آرنا 

 

شرسااااااااااااااایااد و م  همزمااابن کاام خجوالتاام پ اام هااا را پشااااااااااااااااات ش 

 میگذاشمم کوتا  و م مص پاسخ داد : 

 

 ر . _آ

 

بم تب ید از م  قد  ها   را شخت ب شااااااید و با  مت  کردن 

 تا  م ی میاتمان دوبار  شرسید: 

 

 آزاد:بیدار بود؟باها   را زدی؟
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 ت اوتم بک آت م ش بچرخاتم و ت اه  کزم با همان ل   بک 

 گ مم: 

 

_تاااام بیاااادار تبود.تبط خواسااااااااااااااامم ق اااال از ایز اااام بر  ش  ااااار 

 ببیزم . 

 

ن دونااادن از پ ااام هاااا بااام تااااگزاااان  ا  ااااااااااااااامااااد و دساااااااااااااااااات از پاااایی 

کشااااید.ا  اااامادن  مرا هم وادار کرد تا بک اخمیار با  اااامم و با 

ت ایه مم ج  بم سااااااااااااااامت او ش بچرخاتم.ل  زد کوچک و 

کرد  بود توجزم را م زاااداری کاام کزج لاا  هااا   جااا خو   

 ج   کرد. 

 

 بک هوا شرسید : 
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 _چیم؟یزو خش ت زد. 

 

تر درون جی  ها   ترو برد و  دسااات ها   را اتدی خمیش

با ل  ن کم ات ار بم گو  هایم ٬با کج کردن ش  روی شااااتم

ن   آمد پاسخ داد:   ک زم آمت 

 

 آزاد:خو  بم  ا  آرنا. 

 

ن تاخودآ ا  گوشاام ی ل   هایم را باال توشاا زدی تم اا ر آمت 

 برد.بدجا اتم شرسید : 

 

 _م  دار  اشا ا  می زم یا ات ار واق ا   ودیت شد ؟
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ن یک پ م تا اااااااااااا م ی ٬زنرل  خزدید و با پشاااااااااااات ش گذاشاااااااااااای 

 کرد.ت ا  خت   ا  را بم چشااااااماتم دوخت و با 
میاتمان را  مت 

  داب  آرا  پاسخ داد: 

 

 آزاد:بزم  ش تمیدی کم   ودیم .شم؟

 

 ایم را باال اتداخمم و گ مم: بک هدا شاتم ه

 

 _تا جاب  کم م  میدوتم هیچوقت آد    ودی تبودی. 

 

ن تر آماااد و ای  باااار دیگر تاااا ااااااااااااااا ااام ی  یاااک پ ااام ی دیگر پاااایی 

م دود میاتمان را بم  ااااااااا ر رسااااااااااتد.رو در رونم ا  اااااااااماد و با 

ن ترن   ااالاات مم   در آمااد   ت ااایه کاام باام ی  ااار  باام غمگی 

 بود آیه کشید و گ ت: 
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ن بود  کم چشااامات توی آزاد:  ق ال   اااود تبود  چون مطمی 

.چون مطما ن زم بود  کاام ای  دتیااا تبط و تبط م  رو میبیین

باااا تماااا  ق  ااات دوسااااااااااااااامم داری.چون ت ر تمی رد  یااام روزی 

 برسم کم ب وا  از دسات بد . 

 

لااا  زنرنا  را باااام دتااادان ٬برای ل صاااام ای کوتااااا  م اااا  کرد

 د: کشید و سپس با  داب  ت ی  تر ادامم دا

 

ن ترا کرد .   آزاد:اما االن دیگم همم چت 

 

د  آتبدر م ااااااخ چشاااااام های غمگیا  شااااااد  بود  کم ت زمی

ل  هایم ی و چطور بم زمزمم ای آرا  از ی دیگر تا ااااااااااااااا م 

 گرتمزد. 

 

؟  _چم ترق 
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شرسید  و او در س وب  کر کززد  دسا  را بم سمت  ورتم 

 
 
ر دراز کرد.شاتگشااااااااااااااامان  را آه ااااااااااااااامم روی گوتم ی داغ و گ

گرتمم ی م  کشاااید و بک آت م ت ا  غمزد  ا  را از چشاااماتم 

د زنرل  تجوا کرد:   بگت 

 

دار  با چشااامای خود  دور شااادن و از دسااات دادتت رو آزاد: 

تماشااااااااااااا می زم.دار  میبیزم کم دیگم مثل ق ل با خشااااااااااااش بزم 

ی٬ت ا  تمی  ن  بن ٬دساااااامم رو تمیگت  ن بزم ٬اساااااامم رو  ااااااادا تمت 

 .  توجم تمی  ن

 

ن  ش اتگشاااااااااااااااماااان  را تر  و تواز  وار از روی گوتاااام ا  پااااایی 

ل   کشااااااید و ساااااامت چاتم ا  برد.ل  زدی م و و کوچک بر 

همرا  بااا کشااااااااااااااایاادن ت س ٬آورد و پس از سااااااااااااااا وب  ل صاام ای

 خمیف  ادامم داد: 
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آزاد:در خرض چزاااد روز م  رو از آد  کااام هیچ س و هیا 

ی توی ای  دتیا تمیمون ت باخ    ادت  .شم ت دیل  ن چت 

م مردی کم امروز بم هرکیس کم میموتم ت ا  و  دا و کردی ب

خزد  دار  مگم توجم تو رو داشاااااامم باشاااااام   ااااااودی می زم... 

 تم؟

 

آتبدر م خ چشم ها و  دای آرا  و لمس اتگشمان  شد  

بود  کاام  ااامال زمااان و مکااان را از یاااد برد  بود .ق  م جوری 

د در سااا زم می وبید کم گوب  ق اااد داشااات سااا زم ا  را .شاااکات

ن ب زدازد.   و خود  را مبابل پاهای او روی زمی 

 

ار بود . بیبت ایز م با  ن وجود تما  بدی ها   از خود  بت 

هزوز هم در مبابل او تااا   داشااامم شااادیدتر و م کم تر از 

هموشاااااااام بم  ااااااااورتم سااااااااییل می وبید. ا  ایزبدر خاشااااااااب  

تبود . ااااا  مثاااال دیواتاااام هااااا باااام او د  ت  اااااااااااااااماااام بود . ااااا  

ن از او و  ن از تما  آد  گذشی  پشت ش گذاشما  مثل گذشی 

 ا   ضور داشازد برایم 
گ
 آسان بود. هاب  کم روزی در زتدی
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 ۵۸۷#پارت_ 

 

 

م  باید با ای  مرد چکار می رد ؟چطور میموان مم ریشم ی 

خشاااااااااااااااب  را از ق  م ب زم و دور ب زداز ؟آتبدر از او کیزم بم 

را دور د  داشاااامم کم میموان اااامم روزی هزار بار دساااات هایم 

ا وی  ب شااااااااااااااااااار  و جااااان  را بگت  .اماااا در پس ای  کیزاااام و 

ساااااااااااااااااد  لو م باام ا مباااتاام ترن  شاااااااااااااااکاال باااز هم ق اا  ٬ت رت

مم   برای او می وبید.خج  تضااااااااااااااااد گرنم آور و م ااااااااااااااا ر  

 ای... 

 

 نرن :خم خاتم هزوز ترتمید؟

 

اااااااااااااان  در  شیچیاااااادن  اااااااااااااااااااادای تاااااااگزااااااابن و دور از اتمصااااااار نرا

دیاال شاااااااااااااااااد تااا مرا باام خود  شاتجااا  باام بزاااتاام ای ت اا٬تضاااااااااااااااااا
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 بیاااااورد.برای آخرن  بااااار شدراماااااتاااام باااام آزادی کاااام هزوز هم

شو  از آت م مشاااااااااااا و  تواز  کردن  ااااااااااااورتم بود ت ا  کرد  

چااازااار  در هااام بااا شااااااااااااااااام و بااااااااا پاااس زدن دسااااااااااااااااااااا  از روی 

قد  بم بم خب  بردار  و یک پ م میاتمان تا اااااااا م ٬ ااااااااورتم

 ب زداز . 

 

ن بم مزاج  خو  تیامد  ات ار کم ای  جداب  تاگزابن چزدا

باشااااااد با تارا    سااااااگرمم ها   را در هم کشااااااید و هماتطور 

د  کم دس   کم در هوا ماتد  بود را مشت می رد و خب  میتک

ن پ م  ااان  کم پایی  ت ا   التم ا  را تثار چزر  ی شرسااااشااااگر نرا

 ها ا  ماد  بود کرد. 

 

نرن  بیچار  کم ا ال ختک تداشت اوتاع از چم قرار است 

خجالت زد  گوشااااام ی ل   را بم  ٬دیدن ت ا   التم ی آزاد با 

 آرا  گ ت:  دتدان گرتت و با  داب  
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 نرن :ب  شید آقا...بد موقع مزا م شد ؟

 

شو  از آت ااااام آزاد تر ااااااااااااااااااات کزاااااد پااااااساااااااااااااااجن بااااام ساااااااااااااااوال  

چرخید  و خجوالتم از پ م هاب  کم باق  ماتد  بودتد ٬بدهد

ااان  ا  ااااماد  و هما ن دوند .مبابل نرا تطور کم بزد کی م پایی 

 را روی شاتم ا  م کم می رد  گ مم: 

 

اااااان  خاتم بد موقع مزا م نشااااااادید.م  دیگم داشااااااامم  _تم نرا

تمم.با اجاز  تون.   مت 

 

و سااپس از کزار  خبور کرد  و قد  هایم را ساامت در سااوا 

داد .هزوز پاهایم بم در ترسااااااااااااااید  بودتد کم  اااااااااااااادای آزاد از 

 پشت ش گو  هایم را شر کرد. 

 

 :خزان  تک ک  خود  برسوتمت. آزاد 
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تکان  بک آت م ش  را بم ساااااااااااااما  بچرخاتم دسااااااااااااامم را در هوا 

د  گ مم:  ن ون مت   داد  و هماتطور کم از در بت 

 

_الز  تو اااااااااات خود  مت  .برای تاهار هم برتمیگرد  مزمصر  

 ت اشید. 

 

و ب د دیگر مزمصر تماتد  تا پاساااااااااااجن .شااااااااااازو .از خاتم خارز 

  مم... شد  و در را پشت ش  .

 

                                         *** 

 

 گوش مون دار  ونتک  مت  . ٬تارصی:خاتم بزاور جان
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شااااایدن  اااادای آرا  خاتم تارصی کم در تضااااای اتاا شیچید 

ن ب زااد کزم و بااا  بزاااتاام ای شااااااااااااااااد برای آت اام ش  را از روی مت 

ن بود چشااااام   بم گوشر کم شیوسااااامم در  ا  ونتک  رتی 
گ
خ ااااامش

 وز . بد

 

 خودتماب  می رد وادار 
  تا  تییل کم روی  ااااااااااااااا  م ی گوشر

 آیه ب شاااام و دساااامم را بم ساااامت گوشر دراز 
گ
کرد تا با  التش

ن دت اام ای بود کاام تماااس  کزم.از ابماادای  ااااااااااااااابح ای  چزاادمی 

میگرتت.اول  ق اااد تداشاامم کم بم تماساا  پاساااخ دهم اما 

وتا  ایزطور کم م  و  بود تا زمابن کم  ااااااااادایم را تموشااااااااااید ک

 تیم آمد.بزابرای  چار  ای جز پاسخ دادن تداشمم. 

 

شر را ساااااااااااااااماااات گوشااااااااااااااام برد  و بااااا لمس کردن گونزاااام ی گو 

 با  داب  خ مم و آرا  گ مم: ٬پاسخ

 

 _جاتم تییل؟
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  دای شزتد  و شادا.  در ثاتیم ای گوشم را شر کرد. 

 

.دیگم  م  م داشمم تاامید  تییل:چم خج  جواب دادی دخت 

 و؟موشد .کجاب  ت

 

 پاسخ داد : بک  و  م دس   بم  ورتم کشید  و 

 

 اهم.ب  شاااااید ش  شاااااا وغ بود مموجم نشاااااد  زتگ _آموزشااااا

 زدی. 

 

و بم دت ا  ای   را زنرچشااااااایم بم خاتم تارصی کم  امال بم 

دروغ بودن بزاااتاام ا  واق  بود ت ااایه اتااداخمم و لاا  زنرنزم 

 را بم دتدان گرتمم. 

 

 .  3727



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

 زم تا ی آموزش ایه؟تییل:تدای شت خونزدلم.بگو ببی

 

 ر هم ب شم. سوال  باخ  شد تا تاخودآ ا  چزر  د

 

 _تا غروب ه مم.چطور؟

 

 خزدید و پاسخ داد: 

 

 تییل:هیجر بابا همیزجوری شرسید .آزاد  رتمم آموزش ا ؟

 

 بک هدا شاتم ای باال اتداخمم و گ مم: 

 

د  هزوز خوتااااام بود  ن ون مت  .ت ر کزم _وق   م  از خوتااااام بت 

  ال خوتم بموتم.چرا شرسیدی؟  امروز رو 
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خزدید و ات ار کم ب واهد مرا دسااااااااااات بم باز هم مشااااااااااا و اتم 

 ش کزد پاسخ داد: 

 

تییل:هیجر ب دا خواهر م .یزو دلم خواست  ا  خواهر و 

سم.اشکایل دار ؟  شوهرخواهر  رو بتر

 

بااا وجود آت اام  رت  را باااور ت رد  بود  امااا  و ااااااااااااااا اام ای 

مم.بزابرای  آیه کشید  و برای برای سوا  شیا کردن  تداش

 المم مان پایان دهم گ مم: آت م زودتر بم مک

 

_تم اشاااااااااکایل تدار .مرش کم  المون رو شرسااااااااایدی خونز .اما 

 . یل  ار ش  رن مم. اری تداری؟م  دیگم باید قطع کزم

 

ات ار کم او هم برای ای  خدا ات ن مشاااماا بود  باشاااد تورا 

 پاسخ داد: 
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 بر   اری تدار .مراق  خودت با .ت ال. تییل:تم قربوتت 

 

آت م مزمصر شااااااااااایدن پاسااااااااااجن از ساااااااااامت م  بماتد  و ب د بک 

خجوالتم بم تماس پایان داد و مرا هاز و واز با ت   ن کم در 

 دسمم خشک شد  بود تززا گذاشت. 

 

شدرام و گیج از رتمار  ت    را از گوشااام  دور کرد  و شی 

قااااااات خجیااااااا  و غرناااااا  تکاااااااان داد .ای  دخت  هم ااااااااایه او 

بار دیگر چم برتامم ای موشااااااد.تبط خدا   دان اااااات کم ای  

 در ش دارد. 

 

ن رها کرد .وق   برای   کشاااااید  و ت    را روی مت 
ت س خمیف 

ت ر کردن بم رتمارهای خجی  تییل تداشااااااامم.باید بم  ارهای 

سید .   خب  ماتد  ا  مت 
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                                         *** 

 

 ۵۸۸پارت_ #

 

 

 

ون زد  و ساااخت  وایل هشاات شاا  بود کم از  آموزشاا ا  بت 

.آتبدر خ مم بود  کم سوار ماشی ن کم ختک کرد  بود  شد 

     بم زور میموان مم چشم هایم را باز تگم دار . 

 

با وجود آت م دلم می واساااااااااااااااات از راتزد  ب واهم کم مرا بم 

ای آرنا خااتام ی خود  برساااااااااااااااااتاد اماا از آتجااب  کام  ااااااااااااااابح بر 

و  بم تاچار یادداشااات گذاشااامم بود  کم شااا  بم دید ن  مت 

 باید م ت  خاتم ی مشت  م با آزاد را در شو  میگرتمم. 
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مب اااااااااااااد را برای راتزد  بازگو کرد  و ساااااااااااااپس چشااااااااااااام هایم را 

 ش  را بم شوشم چ  اتد .تززا تماش کم 
گ
. مم و با خ مش

برایم در کو  روز درنااااتااات کرد  بود  از سااااااااااااااامااات تییل بود. 

هیا شیااااااا  برایم خجیاااااا  بود کاااااام تاااااام آزاد و تاااااام     تراز 

ت رساااااماد  بودتد.خ اااااو اااااا آزاد کم امکان تداشااااات ای  همم 

 ساخت را بک ختک از م  بگذراتد. 

 

 دلم برای ل صم ای بک اخمیار آشااوب شااد 
گ
.ی  ن شماخوردی

د  چزدان  ن ون مت  ا  شدیدتر شد  بود؟ بح کم از خاتم بت 

سید  رو بم را  بم تصر  .ی  ن امکان داشت کم  ال  بدتر تمت 

 د  باشد؟ش

 

 هاااای بک جاااایم آیه کشااااااااااااااایاااد  و شی تکاااان 
 التااام از تگرابن

داد .ی قرار بود خاقل شاااااااو  و دسااااااات از تگران شااااااادن برای 

آد  کم تما  روناهایم را ت ا  کرد  بود بردار ؟تا ی قرار بود 

 مثل دیواتم ها مزر  را در س زم تگم دار ؟
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شاااااااوشااااااام ی باال ایم را باز کرد  و ت اهم را از پشااااااات چشااااااام ه

ن باام چراغ هااای روشااااااااااااااا  کزااار خیااابااان  کشااااااااااااااایااد  ی ماااشااااااااااااااای 

 هاب  ٬ها
ن مرد  کم در شیاد  رو ها قد  برمیداشااااازد و ماشاااای 

 کم بم شخت از کزار ی دیگر رد موشدتد دوخمم. 

 

برای ل صم ای ای  سوا  از ذهزم خبور کرد کم آیا هیچ دا  

 شااااازر شتوشااااا   شااااابیم شتوشااااات مرا تجربم از آد  های ای 

کرد  بودتاااااد؟آیاااااا هیچ ااااادامشاااااااااااااااااااان ذر  ای از دردهاااااای مرا 

چشااااید  بودتد؟کم آیا هیچ دامشااااان هماتزد م  بک ر ماتم 

بم بازی گرتمم شد  بودتد؟یا ایز م تبط م  بود  کم ایزطور 

 بازنچم ی شتوشت شد  بود ؟

 

ن اات کم هر جوابک برای سااوا  هایم تداشاامم.تززا خدا   دا

خجوالتاااام از کزااااار ی اااادیگر خبور کاااادا  از ای  آد  هاااااب  کاااام 

ن شتوشت قد  برمیداشازد.   می ردتد بم سمت کدامی 
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 م ااات  بم شخت و در سااا وت یط شاااد.با  ااادای راتزد  
باق 

کم رسااااااایدتمان بم مب اااااااد را تدا میداد بم خود  آمد .زنرل ک 

ن شیا د  تشااااااااااااااا ر کرد  و پس از شرداخت کردن شو  از ماشااااااااااااااای 

بزرگ خمارت سااااااااوا شاااااااااد  و قد  هایم را سااااااااامت درواز  ی 

 داد . 

 

ن کم مبابل  ت اهم بم ی  ار  مموجم ت داد قابل توجیه ماشاای 

درواز  و یا داخل  یاط پار  شد  بودتد شد.ابروهایم را در 

د .کویل  ار هم کشااید  و با ا  اامادن مبابل درواز  زتگ را ترا

ن آقا دوان دوان از اتمزای   یاط بم سااامت ت شااااید کم   اااای 

 از  کرد. دروازد  دوند و برایم ب

 

:سال  خاتم.  ن    ی 
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بااا همااان چزر  ی در هم کشااااااااااااااایااد  ا  قااد  باام داخاال  یاااط 

 گذاشمم و گ مم: 

 

ن واساااااااااااام سر تو  یاط  _سااااااااااااال .خت  باشاااااااااااام.ای  همم ماشاااااااااااای 

 پارک ؟

 

اا  هماتطور کم درواز  را پشاااات ش    . اااات کوتا  و م مصا

 پاسخ داد: 

 

:آقا مزمون دار  ن  ن.ب رمایید داخل هوا شد .   ی 

 

مشااااااااااااااا و اااااتاااام ت اااااه  کرد  و شی تکااااان داد .آزاد مزمااااان 

؟مگر االن وقت مزمان دخوت  دخوت کرد  بود؟چم مزمابن

 کردن بود؟
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با قد  هاب  ب زد بم سااااااااااااااامت خاتم بم را  اتماد .چراغ های 

ی بودتد کم توجزم را ج    ن ن چت  تماما روشااااااااااااااا  خاتم دومی 

ساات دراز د٬تمم و با ا  ااامادن مبابل درکردتد.از پ م ها باال ر 

د . مت  از چزد ثاتیم کو  کشاااااااااید تا در  اااااااار کرد  و زتگ را ترا

اااااااااااااان  خاااتم در  روی پاااشااااااااااااااازاام بچرخااد و چزر  ی مزربااان نرا

 چزارچوب ظاهر شود. 

 

 نرن :سال  خاتم.خو  اومدی .خ مم ت اشید. 

 

وب  گ اات و م  بک آت اام ل  زاادی بر لاا  بیاااور  در 
بااا خوشر

تما   واساااااام ش  را تکان داد .در  بیبت  جوا.  آه اااااامم

سااااید  آتبدر شرت ش و  ااااداب  کم از داخل خاتم بم گو  مت 

 شد  بود کم تمیموان مم تمرکز  را روی نرن  تگم دار . 

 

 _سال .چم ختک  ایزجا؟ش و  داها برای چیم؟
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ااااااان  ات ار کم از سااااااااوالم جا  با ل  ن ت خ و شد شرسااااااااید  و نرا

 پاسخ داد:   را در هم کشید و با تردید خورد  باشد ابروها 

 

 نرن :مزموتیم دیگم خاتم.مگم شما ختک تدارند؟

 

 شدراماتم ت اه  کرد  و قد  ج وتر گذاشمم. 

 

؟  _چم مزموبن

 

گیج و گزگ پ   زد و دهان باز کرد تا پاساااااااااااااااجن بم ساااااااااااااااوالم 

بدهد.اما شو  از آت م بمواتد  ال  بم زبان بیاورد  اااااااااااااااادای 

 ا شر کرد. آشزاب  بود کم تضای ب زمان ر ظرن  زتاتم و 

 

ن  آوردی  خروس خاتم؟  تییل:باالخر  ترر
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 ۵۸۹#پارت_ 

 

 

ل  هایم بم ی  ار  بم ی دیگر دوخمم شااااااادتد.مات و مبزوت 

بم تییل کم با آرا یسااااااار غ یظ و ل اش ن ااااااابما مج یسااااااا مباب م 

 ا  ماد  بود و با ل  زدی گشاد ت اهم می رد چشم دوخمم. 

 

داشاااااااااااااااات؟ای  ل اااس هااای شر زرا و یزجااا چاام  ااار تییل دیگر ا

برا کاام بر ت  کرد  بود دیگر چاام  ااااااااااااااای اام ای بودتااد؟ش و 

سید چم دلییل داشت؟   داب  کم از داخل خاتم بم گو  مت 

 

؟  _تو ایزجا چیکار می  ن
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 شد شرسااااااااااااااید  و او بک آت م بم 
با  ااااااااااااااداب  تاااااااااااااا ی  و ل  ن

ن دساااااامم مرا بم اج ار بم  سااااااوالم توجیه کزد خزدید و با گرتی 

  ا  خود  بم داخل خاتم کشید. دت

 

 تییل:بیا  اال...خودت می زیم. 

 

شو  از آت م تر    برای م ال ت داشمم باشم بم دت ا  او 

بم داخل خاتم کشید  شد  بود .هزوز در دتیای سواالت بک 

جوابم غرا بود  کم بم ی  ار  با قد  گذاشاااااااااااااااازم بم ساااااااااااااااال  

  هایم اب  کم در گو  ااااادای دسااااات زدن ها و خزد  ه٬خاتم

ن اتداز شد برا از ش  شراتد.   کزی 

 

باا چشااااااااااااااام هاااب  کاام باام اتااداز  ی دو ت   ش گرد ٬تاااباااور و گیج

شااااااد  بودتد بم مزصر  ی مباب م چشاااااام دوخمم.ت داد زنادی 

شاااااااان را   شااااااازاخمم در میاتم ی ساااااااال  بزرگ ٬مزمان کم اکتت
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د ن تد خمارت ا  ماد  بودتد و با خوش ایل برای م  دست مت 

نک م  یگ مزد. و تتک

 

هاز و واز ماتد  بود .در ای  خاتم چم ختک بود؟ای  آد  ها 

نک  دیگر ایزجا چم  ار داشاااااااااازد؟برای چم داشاااااااااازد بم م  تتک

 میگ مزد.ماجرا از چم قرار بود؟

 

غرا شدرایم هاااایم بود  کااام ت ااااهم بااام تااااگزااان ثاااابااات ماااتااد 

ب و روی آزاد کااام کزااااری ا  ااااااااااااااامااااد  بود و باااا چزر  ای م اااذ

 ااااااااااااااازویع بر لاا  باام اج ااار ک  زدن مزمااان هااا را ل  زاادی م

همرایه می رد.با دیدن  تورا چزر  در هم کشااااااااااید  و تال  

سم کم اوتاع از چم قرار است.   کرد  تا با ت اهم از او بتر

 

ت س خمیف  کشااید و ٬ات ار کم مزصور ت اهم را تزمید  باشااد

ن از مزمان ها م   قد  ها   را بم ساااااااااااااامت٬با تا اااااااااااااا م گرتی 
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و در تزایت کزار  ا  ماد.هماتطور کم ت ا  خت   ا  سوا داد 

 را بم چشمان  دوخمم بود  بم تزدی شرسید : 

 

 _چم ختک  ایزجا؟تو ای  همم مزمون دخوت کردی؟

 

در ایل کم بم ساااااااا    در تال  بود تا ل  زد م اااااااازویع روی 

 ل  ها   را   ظ کزد با  داب  زمزمم وار پاسخ داد: 

 

  .تو خمل اتجا  شد  قرار گرتمم. م  بک تب ت   آزاد:باور ک 

 

سم اما با   التم از جوا.  دهان باز کرد  تا سوا  دیگری بتر

اا  شیچیدن  اادای تییل در تضااای ب زمان از ت اامیمم مزصا

 شد . 
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نک  تییل:ازدواجت رو باا یکم تااخت  و تولدت رو ج و ج و تتک

 می م خواهر قشز م. 

 

چرخاتد .در ساااااااما  ش با ساااااااگرمم هاب  در هم کشاااااااید  بم 

 ایل کم کیک بزرگ شااااااااکالب  را میان دساااااااامان  تگم داشاااااااامم 

بود مباااااباااال م  و آزاد ا  اااااااااااااااماااااد  بود و بااااا خزااااد  ت اااااهمااااان 

می رد.ت ااااهم را برای ل صااام ای میاااان  اااااااااااااااورت خزااادان  و 

کیش کم در دسااات ها   تگم داشااامم بود چرخاتد  و ساااپس 

 بم ت جن گ مم: 

 

 _امروز کم تولد م  تو ت. 

 

زاادیااد و هماااتطور کاام بااا ابروهااا   باام شااااااااااااااامع شخوشر خبااا 

 های روی کیک اشار  می رد پاسخ داد: 
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تییل:میدوتم هزوز چزد روز بم تولدت موتد  خونز .اما دلم 

خواساااااات شوشاااااااشو  سااااااورپرایزت کزم.ب د با خود  گ مم ایزا 

کم هزوز مزموبن ازدواجشاااااااون رو هم ترتو  تدادن.پس چرا 

 ؟دو تا جش  رو یش ت زیم

 

 را برای ل صم ای سمت آزاد چرخاتد و ادامم داد:  ت اه 

 

ن مزموبن  تییل:اگم بم شاااااما دوتا بود کم  اال  اال می واسااااامی 

رو بویچوتید.واسااام ی همیزم خود  دسااات بم  ار شاااد .همم 

ی  اااارهاااا رو هم خود  اتجاااا  دادماااا.از دخوت کردن مزموتاااا 

 گرتمم تا... 

 

 شرند .  یان  رت  التم از شر رقن ها   با خ  اتوت م

 

ی؟  _تییل ی بم تو گ ت برای ما جش  بگت 
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 ۵۹۰#پارت_ 

 

 

ل  زاااد بااام ی  اااار  از روی لااا  هاااا   پاااا  شاااااااااااااااااد.بااا تااارا    

 ت اهم کرد و با  داب  آرا  زنرل  تجوا کرد: 

 

 ...  تییل:تبط می واسمم خوش الت کزم آبجک

 

خ ااا ک و آشااا مم چشااام هایم را چرخاتد  و با  اااداب  ب زدتر 

 د : تزی  ز 

 

_چرا ت ر کردی م  ایزجوری خوشااااا ا  موشااااام؟چرا ایزبدر 

ی تییل؟  شخود ت میم میگت 
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الیم ی تازی از اشااااااااااک آشااااااااااکارا در چشاااااااااامان    بم زد.آزاد 

قد  بم م  تزدیک تر شاااااااااااااااد و با   بم کردن دساااااااااااااااا  دور 

 با  داب  آرا  زنر گوشم زمزمم کرد: ٬بازونم

 

. آزاد:آرو  با  خزان.مزموتا دارن تماشا م ن  زشمم. ی ین

 

هشااااااااادار  مرا بم ی  ار  مموجم  ضاااااااااور مزماتابن کرد کم بم 

 یل بودنشااااااان را از یاد برد  بود .آه اااااامم ش  را چرخاتد  و 

باام مزمااان هاااب  کاام بااا  ااال   م ااذب کزااار ی اادیگر ا  اااااااااااااااماااد  

 بودتد ت ا  کرد . 

 

ت ااداد م اادودی از ٬ت اادادی از همکااارهااای م ٬همکاااران آزاد

ن خاتم و برسااااااااا  و  تضااااااااما اخضااااااااای خاتواد  بم ا پدر  و مزی 

 آرزوب  کم با چزر  ای در هم کشید  کزاری ا  ماد  بودتد. 
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آتبدر خ اا ابن بود  کم دلم می واسات با  اادای ب زد ترناد 

ب شم و خاتم را بر ش خود  و آزاد و تییل کم شخود مزمان 

دخوت کرد  بود خراب کزم.آخر در میان ای  آشااااااااااااااا مم بازار 

ن دیمزمابن گرت گر چم  ی م ای بود؟م  چطور میموان مم ی 

 
گ
تما  شااا  مبابل آد  هاب  چم     شساااوزبن درمورد زتدی

م  تمیدان اااااااااااازد تب  یک تاز  خروس خوشااااااااااا  ت را بازی 

 کزم؟

 

 التم و خ ااااااا ک آیه کشاااااااید  و با پس زدن اتگشااااااامان آزاد از 

زنرل  خذرخوایه آرا  را زمزمم کرد  و ساااااااااااااااپس ٬دور بازونم

را بم ساااامت اتاقم کشااااید .کویل ت شااااید کم  زد  قد  های ب

وع باام دت ااا  کردن قااد  هااایم کردتااد.شو   آزاد و تییل هم شر

از آت م وارد اتاا شو   دای آزاد را از پشت ش شاید  کم 

از مزمان ها می واساااااااااااااات تا را ت باشاااااااااااااازد و از خودشااااااااااااااان 

 پذیراب  کززد. 
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ن اتااداخمم  و بااا ورود  باام اتاااا کی م را م کم روی زمی  ع و شر

بم درآوردن ماتمو و شااااااااااااالم کرد .تییل خجالت زد  و تارا ت 

 بم ات اا آزاد وارد اتاا شد و کزار در ا  ماد. 

 

؟  تییل:آبجک خزان...از م  خ  ابن ه   

 

با  دای ب و آلودی شرسید و م  بک آت م مراخات تارا ت 

بودن  را ب زم با خ ااااااااااا اتوت بم ساااااااااااما  چرخید  و تزی  

 زد : 

 

و شت تو اات؟بچم ای؟دو سااالمم؟آخم سر خبل ت_تییل تو 

 پا مویسااااااااااااااار 
گ
با خودت ت ر کردی کم شخود و بدون هماهزش

ی و واساااااااااااام خودت مزمون   میگت 
میای خوتم ی م  مزموبن

؟  دخوت می  ن
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قد  ج وتر گذاشت و هماتطور کم مصرباتم اتگشت ها   

 را میویچاتد گ ت: 

 

 .  تییل:ب دا می واسمم خوش الت کزم آبجک

 

 ب زدتر از شو  غرند :   داب  با 

 

_تو ی دیدی م  با ساااااااااااااااورپرایز و مزموبن و ای  چرت و شرتا 

خوشااااااا ا  شااااااام تییل؟ی دیدی از شااااااا ویعن خوشااااااام بیاد؟ی 

 خوشم بیاد؟ی دیدی برای خود  جش  
گ
دیدی از بک برتامش

 تولد بگت  ؟

 

قطر  ای اشااااااااااااااااک از چشااااااااااااااام  ترو رن ت و روی گوتم ا  

ن اتداخت و زمزمم کرد:  غ طید.با تارا    ش  را   پایی 
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.م  تبط با خود  ت ر کرد  کم خوب  تییل:ب  شاااااااااااااااید آبجک

ن تولاااد مماااااه یااات رو برات خاااااکر  ساااااااااااااااااااز  موشاااااااااااااااااام اگاااام اولی 

 کزم.م ذرت می وا  کم بک ختک از تو ای   ار رو کرد . 

 

دیگر ک ر  از بزاتم ها   در آمد  بود.آتبدر خ ااااا ابن بود  

داشاااااااااااااامم بدجوری دل  را تکم اگر ذر  ای روی خود  کزت   

   ش  مم. 

 

نز شااااااااد  ی م  شااااااااد  بود تورا  آزاد کم گوب  مموجم  ااااااااتک لتک

قد  ج وتر گذاشاااااات و میان ما دو ت ر ا  ااااااماد.ت اه  را بم 

 تییل داد و با  داب  آرا  گ ت: 
ن   ورت غمگی 

 

ن  داشاااااااامم باشااااااااید ما  ااااااار ون ترا آزاد:تییل خاتم لط ا شااااااااما بت 

 چزد دقیبم دیگم میایم. 
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ن و دلشاااااااااااااا  اااااااااااااامم برای ل صم ای با تردید بم آزاد  تییل غمگی 

ت ا  کرد شو  از آت م آیه ب شد و با سوا دادن قد  ها   

 از اتاا خارز شود. ٬سمت در

 

د  و  اااااااااااااار بااااااا رتما  پ اااااا  هااااااایم را م کم روی ی اااااادیگر ترا

د  غرند :   هماتطور کم اتگشماتم را میان موهایم ترو میتک

 

ی آزاد.  _وظی م ی تو بود کم ج وی تییل رو   بگت 

 :�🌺�سازی کم  دا   توب  

 ۵۹۱#پارت_ 

 

 

 آیه کشید و با  داب  آرا  گ ت: 
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آزاد:باااااااور ک  م  تمااااااا  تالشااااااااااااااام رو کرد .امااااااا تییل رو کاااااام 

موشاااازاش.لج از .تمون اااامم  رن   .شاااام.از یم جاب  بم ب د 

 اگم بوشت  باها  م ال ت می رد  شک می رد. 

 

ن ت    غضااااااااااااااا  آلود  بم اچشااااااااااااااام هایم را باز کرد  و با دوخی 

 بم تزدی گ مم: ٬چزر  ا 

 

_بم جززم کم شاااااک می رد.شاااااک کردن  بزت  از ای  اوتااااااع 

ون یااااام ا ااااام آد   بود.م  االن باااااایاااااد چیکاااااار کزم آزاد؟اون بت 

مزمصرن کم م  بر  شوشاااشاااون و براشاااون تب  تاز  خروساااای 

 خوش  ت رو بازی کزم می زیم؟

 

  و با چ اااااااااا اتدک  دساااااااااات هایم را بم ق  اااااااااام ی ساااااااااا زم ا  

  داب  ب زدتر ادامم داد : 

 

 .  3751



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

_کجای م  شااااااااااااااابیم زتیم کم از ازدواج  خوشااااااااااااااا الم؟ت ر 

 می  ن برا  آسوتم کم ج وی ای  همم آد  تب  بازی کزم؟

 

 با تارا    ش  را روی شاتم کج کرد و گ ت: 

 

 آزاد:میدوتم برات آسون تو ت. 

 

ن بر ل  آورد  و هماتطو  ر بک اخمیار خزد  ای تم ااااااااااااااا ر آمت 

 ست هایم را در هوا تکان میداد  گ مم: کم د

 

_باااااا خود  می م  اااااا  مجبور تبود  تب  باااااازی کزم. اااااا  

میمون مم را ت بروز بد  کم ای  ازدواز چطور م  رو تابود 

کرد .امااااا مجبور  باااام تصاااااهر کردن.مجبور  باااام تب  بااااازی 

 کردن.میدوبن چرا؟
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ن اتگشاااااااات اشااااااااار    ا  قد  ج وتر گذاشاااااااامم و با نشاااااااااتم گرتی 

 مت س زم ا  ادامم داد : س

 

اااااااااااااا توتیش.چون خود  بود   _چون تو اتم اب م  بودی پرا

کم با خبل و مزطش خود  تو رو اتم اب کرد .کیساا اساا  م 

کیساا مجبور  ت رد  بود.همم ساایع کردن ٬تگرتمم بود سااممم

ن  اااتم کین     اون برسااااا  شاااایاد...اما م  باز  ٬تراز٬پدر ٬مزصا

 مم. رت داشتو رو اتم اب کرد  چون باو 

 

وق   پاادر  توی روز خاااسااااااااااااااام اااری از  شرسااااااااااااااایااد کاام مطما ن 

هیچوقت از ت اااااامیمت پشاااااایمون تمویساااااار  اااااااا  اااااااا تو 

چشااااااااااااااامااااااا  ت ااااااا  کرد  و گ مم کاااااام هیچوقاااااات پشااااااااااااااایمون 

تموشم.وق   تراز ش خبدمون بزم گ ت کم بزم قو  میدی 

خوشاااا  ت .یساااار با اکمیزان بز  قو  داد  کم خوشاااا  ت 

 ن بم تو اخمماد داشمم. شمم.چو موشم.چون تو رو باور دا
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م  خود  بود  کاااااام ای  ازدواز رو قبو  کرد .برای همیزم 

ون و بم آدماب    دیگم رو  تموشاااام بر  اون بت 
ه اااات کم    

کم مزمصر تماشااااا کردن خوشاااا  میموت  ب م کم چبدر از ای  

ن از مردی  ازدواز پشااایموتم و چجوری دار  برای کالا گرتی 

 صم شماری می زم.چون شد  ل کم تبط چزد روز  همر 

 کوت   مزو خراب کردی کاام     دیگاام رایه 
گ
تو جوری زتاادی

ن بم خب  تدار .   برای برگشی 

 

ق ااااااااااااااامااات آخر جم ااام ا  را آتبااادر ب زاااد ترنااااد کشااااااااااااااایاااد  کااام 

تاخودآ ا  چشاااااااام ها   را . اااااااات و ش  را زنر اتداخت.در 

د   ن  ایل کم از شاااااااادت خ اااااااا اتوت بم ساااااااا    ت س ت س مت 

م و ل م ی ت ت نشااا ااامم.ش  را میان خب  برداشااامقد  بم 

ن ت اهم ن اتداخی  تال  کرد  تا ٬دسااااااااااااااات هایم گرتمم و با پایی 

 برای وجود تاآرامم اتدی آرام  ب ر . 

 

ل صم ای کو  کشاااااااااید تا آه ااااااااامم و با قد  هاب  آرا  ج وتر 

بیااایااد و مباااب م زاتو بزتااد.دساااااااااااااااات هااا   روی زاتوهااایم قرار 
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س زدن  داشاااااااااااااامم باشاااااااااااااام مف  برای پگرتمزد و م  بک آت م ر 

 ش  را باال گرتمم و خاجزاتم بم  ورت  چشم دوخمم. 

 

 بر ل  آورد و با  اااداب  تااا ی  تجوا 
ل  زد کوچک و ت جن

 کرد: 

 

آزاد:هااااربااااااااار کاااااااام تااااو رو ایاااازااااطااااوری ماااایااااباااایاااازاااام آرزوی ماااارگ 

؟  می زم...میدون   

 

ل  زنرنزم را بم دتدان گرتمم و با چرخاتدن ت اهم بم ساااامت 

 ا ل  ن ت خ زمزمم کرد : ب٬دیگری از اتاا

 

_جوری رتمااار ت   کاام ات ااار  ااا  و روز امروز خواساااااااااااااااماام ی 

 خودت تبود . 
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بک م طیل دسااااااااااااااا  را زنر چاتم ا  گذاشاااااااااااااات و وادار  کرد تا 

ش  را دوبار  بم سااما  برگرداتم.با چزر  ای در هم کشااید  

بم چشاااااااماتم خت   شاااااااد و هماتطور کم ش  را بم نشااااااااتم ی 

 اد م کم و قاکع گ ت: م ال ت تکان مید

 

 آزاد:تبود ...ق م می ور  کم تبود . 

 

بااا تردیااد ت اااه  کرد .ت ااا  مردد  را کاام دیااد آیه کشااااااااااااااایااد و 

 ادامم داد: 

 

آزاد:باشااااااااااااام...میدوتم ق ااااااااااااام ی م  و تو با تبشااااااااااااام ی اتمبا  

وع شاااااااااااااااد.اما ب د  دیگم پای اتمبا  در میون  ل ز   م  شر

  واق ا خاشااااااابت از ساااااااامت م .چون متبود خزان.ال اقل تم 

شااااد  بود .چون دلم جوری برات لرزند  بود کم      ارصن 

تبود  یم تار مو از شت  م .شااااااااااام.م  هیچوقت آرزو ت رد  
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کاااام تو رو توی ای  وتاااااااااااااااع و  ااااا  ببیزم.هیچوقاااات ای  رو 

 ت واسمم... 

 

 ۵۹۲#پارت_ 

 

 

ل  ها   ٬ش  را زنر اتداخت٬برای ل صم ای س وت کرد

د و برا روی  م ت ر ترو رتت شو  از آت م مجددا ی دیگر ترر

 ش  را باال بگت   و بم چشم هایم ت ا  کزد. 

 

 از ای  ازدواز 
گ
.میش  کزار م  خوشااااااااا ا  تو ااااااااا  

گ
آزاد:تو میش

 دلاااات تمی واد کاااام ج وی آدماااااب  کاااام اون 
گ
.میش پشااااااااااااااایموبن

.اماااااا برای م  ای  تب  باااااازی کردن  وت  تب  باااااازی ک ن بت 

چون ٬شاااایمون تو اااامماز ازدواجمون پ تو اااات خزان.چون م 

کزاااار تو خوشااااااااااااااا  مم و دلم می واد تو هم دوباااار  کزاااار م  

.دلم می واد یم م جز  ای .شاااااااااااااام و دوبار   خوشاااااااااااااا ا  باشر
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برگردیم بم روزهاب  کم پشاااااااااات ش گذاشااااااااااایم.دلم می واد تو 

ن  .دلم می واد دوبار  همم چت  دوبار  با خشاااااااااااااااش بزم ت ا  ک ن

 درست .شم. 

 

ی چاتم ا  کشید و با ل  ن را بم آرا  رو  شاتگشت ش ا 

 غمزد  و تاامید ادامم داد: 

 

آزاد:بارای ایاازاا اااااااام دوبااااااااار  بااماوتام خاازان قاا اایل رو پاس باگات   

  ارصن      جوتم رو هم بد . 

 

ب  ااااااااااااااان دردتا  تاخودآ ا  بم ا ونم چزگ اتداخت و ت س 

ن شدتد.ات ار کم مموجم  ا  بد  شد  باشد ای   هایم سزگی 

  قاب گرتت و با همان ا میان هردو دساااااااااااااااابار  اااااااااااااااورتم ر 

در ایل کم چشااااااااااااااام ها   با الیم ٬ل  زد ت خ روی ل  ها  

ن شد  بودتد زنرل  تجوا کرد:   ی تازی از اشک تز ی 
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ن م اااااااذرت  آزاد:م اااااااذرت می وا  خزان...ب ااااااااکر هماااااااام چت 

 می وا . 

 

و ب د دیگر مزمصر تماتد تا ب واهد پاسااااااااااااااجن از ساااااااااااااامت م  

از آت اام بااا ش زاتوهااا   ب زااد شااااااااااااااااد و پس .شااااااااااااااازود.از روی 

د با قد  ٬اتگشات ها   گوشام ی چشاام های قرمز  را ترار

 هاب  بک رمش بم سمت در بم را  اتماد. 

 

ش  را از باالی ٬مبابل در کم رساااااید برای ل صم ای ا  اااااماد

ششااااتم بم ساااممم چرخاتد و با  اااداب  تااا ی  و ل  ن شر از 

 خواه  گ ت: 

 

ن ا   مشااااااااااااااااااا  رو بااااام اج اااااار کزاااااار مآزاد:موشااااااااااااااااااام تبط همی 

؟  بگذروبن
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بک آت م جوابک بم درخواساااااااااااااااا  بدهم در سااااااااااااااا وت ت اه  

کرد .سااا وتم را کم دید آیه کشااااید و آه اااامم شی تکان داد 

شو  از آت م دسمگت   را بچرخاتد و ل صم ای ب د با ماسک 

ون بزتد.   ل  زدی م زویع بر  ورت از اتاا بت 

 

بن در ت٬با رتما  ر ضاااااااااای اتاا وجود تداشاااااااامم ات ار کم اک اااااااات 

اشاااااااااااد بک اخمیار بم ق  ااااااااااام ی سااااااااااا زم ا  چزگ اتداخمم و با ب

وع بم ت س کشیدن کرد .   دهابن تیمم باز  رن اتم شر

 

تمزد و   الم ا اااااااال خوب تبود.چشاااااام هایم گوب  سااااااایایه مت 

ن بود.ماتد  بود  بر ش دو  هوای اتاا بک اتداز  برایم سااااااااازگی 

 و چم ت مییم بگت  . رایه.تمیدان مم کم باید چکار کزم 

 

ون بزتم و خود  را با  از   دلم تمی واساات کم از اتاا بت 
کرقن

جمیع کم در سااااااااااااال  اتمصار  ضااااااااااااور مرا   کشاااااااااااایدتد همرا  

کزم.و از کرا دیگر میدان ااااااااامم کم اگر تما  شااااااااا  خود  را 
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در اتاا   س می رد  ب دا باید تما  ت  ات  را هم بم جان 

 می رند . 

 

جشاااااااااا   م  از جشاااااااااا ن کم قرار بود بدون شااااااااااک دوری کردن 

خوشاااااااااامد گوب  ازدواجم باشاااااااااد همم را بم شاااااااااک و تردید   

اتداخت.خ ااااااو ااااااا پدر  را.و خوب میدان ااااامم کم اگر بزم  

ی شااااااااااااک می رد تا زمابن کم تم و توی  را در تیم  ن خان بم چت 

 آورد دست برتمیداشت. 

 

ای  تبود  کم ب واهم شاااااااک و تردید  و م   اااااااادقاتم در شر

ب کم ٬تم بم خاکر آزاد٬ود بم جان ب ر .تم ب اکر خپدر  را 

تززااا ب اااکر آرناااب  کاام بوشااااااااااااااات  از هرکیسااااااااااااااا باام بودن م  در 

کزار  ا میاز داشاااااااااااااات و م  ا ااااااااااااااال دلم تمی واساااااااااااااات کم 

  ضور و بودتم را از او درناااا  کزم. 
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 التم از اتکار آشاا مم ا  آیه کشااید  و از جا ب زد شااد .قد  

ای از اتاا قرار داشاااااااات  هایم را ساااااااامت  مدی کم در گوشاااااااام

مشاااااااااا و  از تصر گذراتدن ٬ساااااااااااوا داد  و با باز کردن در  مد

 ل اس هاب  کم روی راا  آونزان شد  بودتد شد . 

 

 را کم ق اااااامت 
گ
ن دار کوتا  مشااااااش رتش در تزایت ل اس آساااااامی 

ن شااااااااااااااااااد  بود اتم ااااب  ج وب  ا  باااا سااااااااااااااازاااگ هاااای رنز تز ی 

م مشاااااااااااا و  کرد .در  مد را . اااااااااااامم و با ا  اااااااااااامادن مبابل آیز

 م شد . ت ونو ل اس های

 

خجوالتام و ششی ٬ ااار  کاام بااا شوشااااااااااااااایادن ل اااس تمااا  شااااااااااااااااد

اای روی  اااورتم نشااااتد  و ساااپس با شوشااایدن  آرا   م مصا

ن بار ٬ک   هاب  کم چزدان پاشااااااااااااااازم ب زد تبودتد برای دومی 

مبابل آیزم ا  اااااااااماد  و بم ت اااااااااونر مز  س شاااااااااد  ا  چشااااااااام 

 دوخمم. 
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 ج یساااااااااا هم تموان اااااااااامم بودتد     آرا   و ای  ل اس تیمم م

کم بم  اااااااااورت خ ااااااااامم ا  رتگ و ل اب ب  شااااااااازد.دسااااااااامم را 

خباا  برد  و گت   ی موهااایم را باااز کرد  تااا موهااایم آزاداتاام 

روی شااااااااااااااتم هایم برنزتد.چزدباری پ   هایم را باز و . ااااااااااااامم 

کرد  و در تزایت با کشیدن ت س خمیف  قد  هایم را سمت 

 تاا خارز شد . در سوا داد  و ل صم ای ب د از ا

 

 ۵۹۳#پارت_ 

 

 

ون زدتم از اتاا ت اهم روی مزمان هاب  ثابت ماتد کم ٬با بت 

دسمم دسمم در اکراا سال  بزرگ خاتم شراکزد  شد  بودتد 

و بم گپ و گ ت مش و  بودتد.چزد خدممکار جدید هم کم 

ااااااااان  خاتم جزوشااااااااااان تبود مشاااااااااا و  پذیراب  از مزمان ها  نرا

 بودتد. 
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ر اتاقم ا  اااااماد  در ایل کم هزوز هم مبابل دآیه کشاااااید  و 

بود  ت اهم را بم اکراا چرخاتد .در گوشاااااااااااااام ای از سااااااااااااااال  

ن خاتم٬پدر  خمو و زن خمونم روی م ل ها نشااااااااااااااا ااااااااااااااامم ٬مزی 

بودتد و بم گپ و گ ت مشاا و  بودتد.در ق اامت دیگری از 

ساااال  برساااا  و تییل کزار یش از سااامون ها ا  اااماد  بودتد و با 

 تد. رد  با ی دیگر شا شا می ردچزر  ای بش ک

 

دلییل تارا    هردویشااااااان برایم روشااااااا  بود.تییل از رتمار م  

دل ور بود و برساااااا   التم از ایز م مجبور شاااااد  بود امشااااا  

در ای  جشاااااااااااا   ضااااااااااااور شیدا کزد و مبابل م ن کم دیگر همم 

ن را درمورد  میدان مم بم تب  بازی کردن ادامم دهد.   چت 

 

ی د  و ت ااااااااهم را بااااااام سااااااااااااااامااااااات دیگر  التااااااام شی تکاااااااان دا

چرخاتد .با دیدن آرزو کم در گوشااام ای از ساااال  کزار یش از 

دیوارها ا  اااااااااماد  بود و در ایل کم لیوان پایم ب زد توشااااااااایدبن 

ا  را در دساااااات میچرخاتد ت ا  غضاااااا  آلود  را بم تییل و 

 چزر  ا  بک اراد  در هم کشید  شد. ٬برسا  دوخمم بود
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آرزو ٬دت دسااااااااااااااامگت   شاااااااااااااااااااااد  بودآتطوری کااااااام یط ای  مااااااا

 اااااااااسااااااااوت شاااااااادیدی ن اااااااا ت بم برسااااااااا  داشاااااااات.یک جور  

خجی ک بااام او توجااام نشاااااااااااااااااان میاااداد و مااادا  در تال  بود تاااا 

 برسا  را برای پایان دادن رابطم ا  با تییل ترغی  کزد. 

 

دلیل  ارها   چزدان برایم مشااااااااااااا   تبود.در واقع ا اااااااااااااال 

جود داشت.کم تمیدان مم کم میان او و برسا  چم ارت ایط و 

   تززا دوسااااااات  ااااااامییم و دیرنزم ی برادر  آیا برساااااااا  برا

 بود و یا ایز م ا  اس دیگری میانشان وجود داشت؟

 

ت ا  های آرزو بم تییل بم هیا وجم خادی و ٬هر چم کم بود

دوساااااااااااااااماااتاام تبودتااد.جوری باام تییل ت ااا  می رد کاام ات ااار دل  

 ااااااااااادب  می واساااااااااات با دتدان ها   خرخر  ی او را بجود. 

 م شوشیدن از آن مم   تبود. زتاتم و آشکار کم چش
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تییل اما ساد  تر از ای   را ها بود کم ب واهد مموجم ت ا  

های م زا دار آرزو شود.در واقع ا ال آرزو بم چشم  تیم 

آماااد کااام ب واهاااد ن ااااااااااااااا ااات بااام او شاااااااااااااااااک و تردیاااد داشااااااااااااااامااام 

باشاااد.آتبدر بم برساااا  اخمماد و باور داشاات کم     خوا.  

ت او شااااااد  باشااااااد...درساااااات هم تمیدید کم بازنچم ی دساااااا را 

 مثل م  کم روزی با تما  وجود  بم آزاد اخمماد داشمم. 

 

ت ااهم در تزاایت ثاابات مااتد روی آزاد کام بام ات ااا ت دادی 

از دوسمان و همکاران  در گوشم ای از سال  ا  ماد  بودتد 

 ا      از همان 
گ
و بم گپ و گ ت مشااااااااااااااا و  بودتد. التش

یاتمان وجود داشاااااااااات هم  م ی تم چزدان کوتایه کم متا اااااااااا

برایم قاااباال لمس بود.ل  زاادی کوچااک و م ااااااااااااااازویع بر لاا  

داشاات.تصاهر می رد کم  واساا  بم  را های اکراتیان  

اساااااات اما م  خوب میدان اااااامم کم ا ااااااال بم  را ها شااااااان 

گو  تمیداد.آش مم تر از آبن بود کم ب واهد بم  را کیس 

 گو  دهد. 
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همان ل صم  ش  بم سااامت م  چرخید.و در  در یک ل صم

.برای چزد ثاتیم بود کم ت اه  ق ل چشااااااااااااااام های م  شاااااااااااااااد 

مبزوت و تاباور بم م  خت   ماتد و م  تماشا کرد  کم ل  زد 

م ااازویع روی ل  ها   چطور بم یک ل  زد واقیع ت دیل 

 موشود. 

 

تورا از دوسااااااااااااااامان  م ذرت خوایه کرد و با قرار دادن لیوان 

ن تیم خورد  ا  روی مت 
  ها   ب زد  را قد٬  ی توشااااااااااایدبن

بم ساااامت م  سااااوا داد و در تزایت مباب م ا  ااااماد.شتاپایم 

ن بر اتداز کرد و ات ار کم ت س کشیدن  ن اتگت  را با ت ایه ت  ی 

 را از یاد برد  باشد با  داب  آرا  گ ت: 

 

 آزاد:چبدر زن ا شدی. 

 

رخااتدن ش  تااخودآ ا  لا  زنرنزم را بام دتادان گرتمم و باا چ

 ز سال  زنرل  گ مم: بم سمت دیگری ا
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 _تبط امیدوار  امش  زود تمو  شم. 

 

بک آت م دسااات از ل  زد زدن بردارد آه ااامم شی تکان داد و 

 گ ت: 

 

ون.   آزاد:ممزون کم از اتاقت اومدی بت 

 

ت اهم دوبار  نشاااااااا اااااااات روی  ااااااااورت .چشاااااااامابن کم تا چزد 

ن بودتد  اال از شااااادت  خوشااااا ایل برا ل صم ی شو  غمگی 

دتد.قد  ج و  ن دساااااااااااااا  را ٬تر آمد و با ا  ااااااااااااامادن در کزار مت 

 روی  مر  قرار داد شو  از آت م زنر گوشم تجوا کزد: 

 

 آزاد:بیا برنم بم مزمون ها خوشامد بگیم. 
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 کذاب  هرچم زودتر تما  شاااااااااااااااود  ارصن 
برای آت م آن مزمابن

م ااااال    بااااا بود  هر اااااری اتجااااا  دهم.ای  بود کاااام بک آت اااام 

بم سااااااااامت دیگری از ساااااااااال  شوشاااااااااززاد  ب زم قد  ها   را 

 دت ا  کرد . 

 

 ۵۹۴#پارت_ 

 

 

دقایش ب دی بم خوشامد گوب  بم مزماتابن کم هر یک هدیم 

نک ازدواجمان آورد  بودتد گذشت.همم برایمان  ای برای تتک

آرزوی خوشااااااااااااااا     می ردتااد و مااا هم بااا ل  زاادی بر لاا  از 

نک ها و آرزوهای   خوبشان قدردابن می ردیم. تتک

 

ا کم تما  شاااااااااااااااادتد آزاد از تما  مزمان ها خوشااااااااااااااااامدگوب  ه

 بزرگ غذاب  کم ا مماال 
ن خواساااااات تا برای رصا شااااااا  بم مت 

 نرن  خاتم ز مت بوشت   را کشید  بود م  ش شوتد. 
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ن روی  ن قد  برداشاااااااااااااااایم و با جای گرتی   بم سااااااااااااااامت مت 
گ
همش

ن خاتم   اااازدیل ها بم رصا غذا مشاااا و  شاااادیم.پدر  و مزی 

 ااااااااااااااامم بودتد.از ابمدای مزمابن دقیبا مبابل م  و آزاد نشااااااااااااااا

تر ااااات نشاااااد  بود کم با هیچ دامشاااااان بم جز یک ساااااال  و 

 خوشامد گوب  م مویل  را دیگری بزتیم. 

 

 خاتم مدا  و بک وق م زنرچشیم مش و  بر اتداز کردن 
ن مزی 

گوشااااااااام و کزار خاتم بود.چزر  ا  ل  زد داشااااااااات اما از تصر 

ر  زاادان ا  اااااااااااااااااس خوشااااااااااااااا اایل را مز  س تمی رد.پادم  چ

ساااااااااید.در تال    تگران بم تصر مت 
ن خاتم بوشااااااااات  برخ س مزی 

بود تا خود  را بی یا  نشاااااااااااااان دهد اما میدید  کم اا  و بک 

اا  از گوشم ی چشم بم م  و آزاد ت ا  می رد تا ب کم بمواتد 

د.   بم خوب یا بد بودن رابطم مان بر بتک
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آتطرا تر نشاا اامم بودتد.روی دو  اازدیل برسااا  و تییل  یم 

دقیبا مبابل  ااااااااااازدیل آرزو قرار داشاااااااااااازد.تییل دیگر مثل کم 

چزد دقیبم ی ق ل بش کرد  تبود.بوشااااااااااااااات  در تال  بود تا با 

بگو و ب زدهاب  کم را  اتداخمم بود  اامیمیت تضااا را بوشاات  

 . کزد 

 

تززا کیسااااا کم در سااااا وت ش  را زنر اتداخمم بود و خود  

د هر چزد غذا خوردن مشاا و  ساااخمم بود م  بود .آزارا بم 

ی تیاز دار  یا  ن دقیبم ی  ار زنر گوشاام زمزمم می رد کم آیا چت 

ن پاااااادر   بی  ن تاااااام...و م  برای آت اااااام مباااااااباااااال چشااااااااااااااام هااااااای تت 

مشااااااااا و اتم رتمار ت زم در جوا.  با ل  زدی کوچک ش  را 

 بم نشاتم ی م ال ت تکان میداد . 

 

بود  کم بم ی  ار  با شاااایدن ساااوا  دور در اتکار خود  غرا 

 صاری کم تییل بم زبان آورد برا از ش  شرند. از اتم
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 واساااااااااااام ه اااااااااااات کم رو ت رد  بودی ٬تییل:راساااااااااااا   آزادخان

ن خواهر خوشاااااااااااااا یل دارنا.ی  ن ما باید ایزجوری با ای   همچی 

 خاتم زن ا آشزا موشدیم؟

 

امال مش   بم تزدی ش  را باال گرتمم و بم آزاد ت ا  کرد . 

د  بود.ظاااااهرا بود کاااام او هم از ساااااااااااااااوا  تییل شاااااااااااااااوکاااام شاااااااااااااااااا

 هیچ داممان از آشزا شدن تییل و آرزو ختک تداشایم. 

 

بااااااااا ل  زاااااااادی خب ثاااااااااتاااااااام بر ٬آرزو امااااااااا برخالا مااااااااا دو ت ر

چز ال  را در هوا تکان داد و هماتطور کم بم م  و آزاد ٬ل 

 ت ا  می رد پاسخ داد: 

 

جون.واق یت ایزم کم م   آرزو:شاااااما لط  داری بم م  تییل

ن هم تر اااااااااااااااات یاام ماادت ای  دور و اک راا تبود  برای همی 

نشااااااد بم همدیگم م رقن شاااااایم.ظاهرا ق اااااامت بود  امشاااااا  

 همدیگم رو ببیایم. 
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ای  را گ اات و ساااااااااااااااپس یااک تااای ابروهااا   را برای آزاد باااال 

 اتداخت و با ل  ن کشدار ادامم داد: 

 

 آزاد:مگم تم برادر جان؟

 

آرزو ل  زد ت اااااااااااااا م و تیمم ای زد و آه اااااااااااااامم  آزاد در جواب

را تکان داد. امال در خمل اتجا  شد  قرار گرتمم بود و ش  

 ای  از ت ا  خ  ک ا  مش   بود. 

 

آزاد:همیزطور .مماساااا اتم ق ال تمون اااامم باهمدیگم آشاااازاتون 

 کزم. 

 

ن خاتم کم تا آن ل صم سااااااااااکت نشااااااااا ااااااااامم بود بم ی  ار  ٬مزی 

 چزر  در هم کشید و گ ت: 
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:ویل ای  رساااام  تو ااااما آزاد خان.شاااما ق ال  ن ا اااال بم ما  مزی 

تگ مم بودید خواهر دارن .وگرتم ما  مما برای رسااااااایدنشاااااااون 

 بم جش  خبد  تک می ردیم. 

 

ن دسا  را روی دست  مضطرباتم بم آزاد ت ا  کرد .از زنر مت 

ن  د.با ل  زد بم مزی  شد  قرار داد و بم آرا  اتگشماتم را ترر

واست دهان باز کزد تا پاسجن بم  رت  بدهد ت ا  کرد و خ

ا شیچیدن دوبار  ی  ااااااااااااااادای آرزو در تضاااااااااااااااای ب زمان ای  ام

 تر ت را از او س   کرد. 

 

س تبود  ت واسااامم بی ودی  آرزو:ا مماال چون م  در دسااات 

خباااااد رو خبااااا  بزاااااداز .اماااااا ماااااا در واقع سااااااااااااااااااام تاااااا خواهر و 

 برادرنم.م  و آزاد و... 
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ت ا  م ااامبیم  را بم چشااام ٬کرد  برای ل صم ای کوتا  م  

آزاد دوخت شو  از آت م با ل  زدی  های مضاااااااااااااااطرب م  و 

وراتم جم م ا  را  امل کزد.   شر

 

مون آرنا...   آرزو:و برادر کوچی ت 

 

 ۵۹۵#پارت_ 

 

 

یخ زدن همزماااان اتگشااااااااااااااامااااتماااان را کااام م کم تر از هر زماااان 

دیگری بااام ی ااادیگر گر  شااااااااااااااااااد  بودتاااد آشاااااااااااااااکاااارا ا  اااااااااااااااااااس 

کرد .آتبدر از  را آرزو شااااااااااوکم شااااااااااد  بود  کم     دیگر 

داشاامم ش بچرخاتم تا م ادا با کیساا چشاام در چشاام جرات ت

 شو . 
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بم هیا وجم اتمصار ایز م ب واهد  را آرنا را وسااط ب شااد 

را تااداشااااااااااااااامم.ا اااااااااااااااال ت ر  را هم تمی رد  کاام تااا ای  اتااداز  

وی کزد.ای  دخت  چم مرگ  بود؟با برادر خود  هم اااااااااااار  شورا

 دشم  بود؟یا تبط خوش    آمد کم آت  . وزاتد؟

 

ن م کم تر از ق ل تشاااااار داد   تاخودآ ا  دسااااات آزاد را زنر مت 

و بم هر سااااااا    کم بود ت اهم را بم ساااااااما  چرخاتد .چزر  

ا  هزوز هم ل  زد داشت و در تال  بود تا آرام  ظاهری 

ا  را   ظ کزد اما تززا م  بود  کم از آن تا  م ی تزدیک 

میموان اااااااااااامم بم اتب اض در آمدن ت   را ببیزم.ظاهرا کم او 

 بم اتداز  ی م  از  را های آرزو شوکم شد  بود.  هم

 

ن خاااااتم باااام ی  ااااار   ت زد  ی مزی   ااااااااااااااااااادای مم جاااا  و  ت 

ن تضا را در هم ش  ت.   س وت سزگی 
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:واق ا؟ی  ن آقا آزاد ما یم برادر دیگم هم دارن؟ا شوتم  ن مزی 

ن  دارن؟  همیزجا ترر

 

ن لاا اا اازااااااااد کااجک زد و بااااااااا قاا اااااااال کااردن آر  زو در جااواب ماازاای 

 ت س کوتایه کشید و گ ت: ٬چاتم ا  اتگشمان  زنر 

 

 آرزو:ب م ما یم برادر دیگم هم دارنم.اما ا شون ت ال... 

 

ت اه  را از گوشم ی چشم ٬برای ل صم ای کوتا  م   کرد

بک آت م ٬بم برسا  دوخت و برسا  با چزر  ای در هم کشید 

بم خود  ج   کزد با چشاااااااااام ها   برا    توجم کیساااااااااا را 

را آه ااااامم بم نشااااااتم ی سااااااکت  خط و نشاااااان کشاااااید و ش 

 بودن تکان داد. 

 

 .  3777



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

آرزو امااا گوب   را و ت ااا  کیسااااااااااااااا برا   مزم تبود. ماااکااان 

ور  نشااان میداد کم  امال از  ل  زد بم ل  داشاات و ت ا  شر

 بازی کم را  اتداخمم بود را ن و خوش ا  بود. 

 

ن  ن دوخاااتبرای دومی  زباااان  را روی ٬باااار ت ااااه  را بااام مزی 

پس در ادامم ی جم م ای کم تیمم ل  ها   کشاااااااااااااااید و سااااااااااااااا

 تما  رها   کرد  بود گ ت: 

 

آرزو:آرنااااا جااااان در  ااااا   ااااارصن ایران تو اااااااااااااااا .البماااام خییل 

دوساااااااااااات داشاااااااااااات برای ازدواز آزاد و خزان جون خود  رو 

 برسوتم اما خ ...مماس اتم نشد. 

 

ن با تارا    آشاااااااک بم  ااااااازدیل ا  ٬ار چزر  در هم کشااااااایدمزی 

 بم  ورت آزاد دل وراتم گ ت: ت یم زد و با دادن ت اه  
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:ویل آزاد خان ای  رسااااااااااااااام  تبود.تم خواهرت رو بم ما  ن مزی 

 م رقن کردی و تم برادرت رو.تاسالم   ما خاتواد  ی زتایم. 

 

ن تایید او  و ب د رو کرد سااااااااااااااامت پدر  و ات ار کم تیاز بم گرتی 

 باشد ادامم داد: داشمم 

 

:درست تمی م بزم  خان؟ ن  مزی 

 

 صم ساا وت کرد  بود ت س خمیف  کشااید و پدر  کم تا آن ل

ن توجیه کزااد  آه اااااااااااااااماام ش  را باااال گرتاات.بک آت اام باام مزی 

 ت اه  را بم چشمان م  داد و با  داب  آرا  شرسید: 

 

 _تو از خاتواد  ی آزاد خان ختک داش   بابا جان؟
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سااااااااااااااا زم ا  بم دا  اتماد و موسک از خون و ت س بم ی  ار  در 

.دساااااااااات هایم شاااااااااادیدتر از هموشاااااااااام گرما بم گوتم هایم دوند 

لرزندتد و آزاد گوب  مموجم تاآرا  بودنشان شد  باشد از زنر 

ن اتگشماتمان را بم ی دیگر ق ل کرد.   مت 

 

چم باید میگ مم؟چطور میموان ااااااااااااامم  بیبت را با آد  هاب  

تد در میان بگذار ؟چطور کم هرگز پشااااااااااااااامم تا  اااااااااااااااماد  بود

بزرگ جمشید توتیش میموان مم بگونم کم آزاد در واقع پر 

 م  
گ
ن یاااک اتمباااا  قاااد  بااام زتااادی اسااااااااااااااااات کااام تززاااا برای گرتی 

 گذاشمم است؟

 

اگر  بیباات را میگ مم ب ااد  چاام ات اااق    اتماااد؟پاادر  مرا 

از آزاد جاادا می رد و دیگر هرگز اجاااز  تمیااداد کاام ی اادیگر را 

یم.ب ااد  ش آرنااا چاام بالب    آمااد؟اگر بااا ام و مالقااات کز

 ا   ال  بدتر موشاااااااااااااااد گور شااااااااااااااادن دوبار  
گ
ی م  از زتدی

 چطور میموان مم خود  را ب  شم؟
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.اتمصار تداشمم کم ب د از م  از پدر  اتمصار  مایت تداشمم

گذشااااااااات ای  همم ساااااااااا  یک شااااااااا م ب واهد برایم تب  یک 

اما دلم تمی واساااات کم  پدر تموتم را بازی کزد.خزد  دار بود 

 ا  را با او یا با زن  یا با 
گ
هرکس دیگری در میان  مشکل زتدی

تد و بگونزد ما  بگذار .کم آخر  ب واهد ششااااان را باال بگت 

بودیم کاام خزان را از مزجالب توتیش هااا تجااات دادیم.ای  را 

 تمی واسمم. 

 

ازدواز باااااا آزاد ت ااااااااااااااامیم خود  بود و  ااااااال اخمالتماااااان هم 

ود  م  ااوب موشااد.مشااکیل کم برای  ل کردن  مشااکل خ

 ساا    کشااید  تیازی بم  مک کیساا تداشاا
گ
مم.آتبدر در زتدی

بود  کم دیگر بداتم چطور باید از د  کوتان مشکالتم زتد  

ون بیایم.   بت 

 

 _ختک داشمم. 
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 ۵۹۶#پارت_ 

 

 

 اااااادای آرامم آشااااااکارا باخ  در هم کشااااااید  شاااااادن چزر  ی 

ن ت ا  خت   ا  بم پدر  شااااااااااد.ت س خمیف  کشااااااااااید  و  با دوخی 

 ادامم داد : چشمان تگران  ای  بار با  داب  ب زدتر 

 

ن ختک داشامم.مزمزا چون میدون مم خاتواد   _م  از همم چت 

آزاد تمیموت  برای مراسااااام خبد خودشاااااون رو برساااااوت  دلییل 

تدید  کم درموردشااااااااااون  رقن بزتم.با خود  گ مم باالخر  بم 

 موشید. وقا  با همدیگم آشزا 

 

ن پاسااااااااجن را از ساااااااامت م   آزاد کم گوب  اتمصار شاااااااااایدن چزی 

تورا ش  را بم کرتم چرخاتد و بم تیمرخم خت   تیم کشااااید 

ماتد.بک آت م بم ت اه  پاسااااااااجن بدهم آه اااااااامم دساااااااامم را از 
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دساااااااااااااااا  جدا کرد  و ساااااااااااااااپس با چرخاتدن ش  بم سااااااااااااااامت 

د  بودتد   کم در ساااااا وت بم مکالمم ی ما گو  سااااااتر
مزماتابن

 ل  زدی کوچک گ مم:  با 

 

ند.شد موشم از ده  می مم  . _لط ا از غذاتون لذت بتک

 

م ااااااااااااااامبیم از تک تک اتراد  ارصن  و با ای  جم م بم کور غت 

ن خواسااااااااااااااامم تااا سااااااااااااااا وت کززااد و دیگر ب اا  را اداماام  دور مت 

 تدهزد. 

 

ی شاااااااد.ب د از   مط ش ساااااااتر
باق  زمان رصا شاااااااا  در سااااااا وب 

ن ب  اااان  خاتم و ایز م تما  مزماتان از پشااااات مت  زد شااااادتد نرا

 چزد خدممکار دیگر آمدتد تا ظرا ها را جمع کززد. 

 

دقیبم ای ب د همم مجددا بم سااااال  ا اااایل خاتم برگشااااایم و 

هر یک از مزماتان بم سااااام   شراکزد  شااااادتد. التم و خ ااااا ک 
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از ایز م چرا مزمابن هزوز تما  نشاااااااااااد  بود لیوابن توشااااااااااایدبن 

وع  بم قد  زدن در سااال  برای خود  برداشاامم و بک هدا شر

 کرد . 

 

  کم شاااااا  برای تما  ذهزم شو  آرنا بود.بم او قو  داد  بود

دیدن  خواهم رتت اما  اال دیگر تبرن ا تیمم شااااااااااااااا  بود و 

ن با مزماتابن کم تماییل برای دیدنشااااااااان تداشاااااااامم  م  ای  پایی 

 درگت  بود . 

 

بک  و اااااااا م و خ اااااااامم آیه کشااااااااید  و کزار یش از ساااااااامون ها 

را اتکار خود  بود  کم ت ااهم برای ل صم ای ا  اااااااااااااااماد .غ

خاتم را در شو   کشااااااید  شااااااد ساااااامت برسااااااا  کم م اااااات   ن آشااااااتر

گرتمم بود.ل م ی لیوان را بم چاتم ا  چ ااااااااااا اتد  و با چشااااااااااام 

هایم م اااااات  قد  ها   را دت ا  کرد .چزر  ا  بک م طیل در 

 کم ت اهم روی آرزوب  کم خجوالتم بم 
هم کشااید  شااد زمابن

خاتم دوند ثابت ماتد.  دت ا  برسا  ن  بم سمت آشتر
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ن قرار داد  و  بااااا چرخاااااتاااادن ت اااااهم باااام  تورا لیوان را روی مت 

باام دت ااا  تییل گشااااااااااااااامم.تااارغ و بک ختک از هماام جااا در ٬اکراا

ن خاتم ا  ماد  بود و  سمت دیگری از سال  کزار پدر  و مزی 

 گر     ت کردن بود. 

 

  و چشاااااااااااااام  التم از ش بم هوا بودن ای  دخت  شوقن کشااااااااااااااید

هایم را چرخاتد . اال کم   با  اااااااااات  واساااااااااا  بم برسااااااااااا  

 درگت  شر رقن های خود  بود. جمع   بود 

 

چار  ای تبود.باید خود  از موتوع ش در   آورد .ای  بود 

وع بم ت بی  کردن آرزو و برسااااااااااااااا  کرد  و  کم بک م طیل شر

خاتم سوا داد .  ن  قد  هایم را بم سمت آشتر
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خاتمبا رسیدن قد  های ن با خدممکارابن مواجم شد  ٬م بم آشتر

خاتم ن بودتد.مم ج  ت اهشان  کم در ا  خارز شدن از آشتر

 کرد  و با  داب  آرا  شرسید : 

 

ند؟  _کجا مت 

 

 خاتم میان ایل پاسخ داد: 

 

خوتم دسااااااااااااااامور دادن برنم  ن _آقا و خاتیم کم اومدن تو آشاااااااااااااااتر

ون.   بت 

 

بم نشاااتم ی تایید مشاا و اتم ابروهایم را باال اتداخمم و شی 

ن خدممکارها آه مم قد  ج وتر گذاشمم  و تکان داد .با رتی 

خاتم ش  کشاااااااااید .آرزو و برساااااااااا  در  ن  بم داخل آشاااااااااتر
شززابن

خاتم مبابل ی دیگر ا  اماد  بودتد و با  اداب  
ن میاتم ی آشااتر

 آرا  مش و  مجادلم بودتد. 
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ن گ    آرزو؟تو چم  برسااااااااااااا :اون چرت و شرتا سر بودن ش مت 

 گمم؟مر 

 

برساااااااااااااا  بود کم با ل  ن خ ااااااااااااا ک شرساااااااااااااید و آرزو در جوا.  

 م س زم ا  ماد. ک  کاراتم دست ب

 

آرزو:سر گ مم؟مگااااام دروغ گ مم؟ی  ن ت اااااایاااااد خود  رو بااااام 

خاتواد  ی زن دادا  خونز  م رقن می رد ؟یا شااااااااااااااید  باید 

 آرنا رو م فن تگم میداشمم؟

 

ا در برسااااااااا   التم چشاااااااام ها   را چرخاتد و دساااااااات ها   ر 

 هوا تکان داد. 
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برساااااااااااااااا :آخم م  تمی زمم چم لزو  داشااااااااااااااات ب   آرنا رو 

 یسر وسط؟تو می وای بم سر برش آرزو؟ب 

 

آرزو بک  و ااااااااااااااا اام باام  اااتت  ت یاام زد و شااااااااااااااااااتاام هااا   را باااال 

 اتداخت. 

 

ی برسااااااااااااااام برسااااااااااااااااا .امااا در واقع تو  ن آرزو:م  تمی وا  باام چت 

ی می وای بم سر برش؟واسااام سر دسااات اون تییل رو  میگت 

 و میاری جاب  کم م  ه مم؟

 

ت زد  چشاااااااااااااام ها   را گرد کرد و  ش  را تکان  برسااااااااااااااا   ت 

 داد: 

 

برسااااا :چرا دسااااا  رو تگت   آرزو؟تییل زن مزم.تو ی ه اااا   

 کم ب اکر  ب وا  از تییل تا  م بگت  . 
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آرزو با خ  اتوت چزر  در هم کشید و با  داب  تبرن ا ب زد 

 غرند: 

 

برسااااااااا  تو مثل ایز م یادت رتمم ق ل از آرزو:م  ی ه اااااااامم؟

م  توی زتااااادگیااااات ایز ااااام بری شاغ اون دخت   ی مزخرا 

 بود ...م . 

 

 ۵۹۷#پارت_ 

 

 

بم ی  ار  ت س در س زم ا    س شد و چشم هایم بم اتداز  

ی کم شااااااااااید   ن ی دو ت   ش گرد شاااااااااد .مات و مبزوت از چت 

ش و بود  دسااااااااااااااامم را بم دهاتم چ ااااااااااااااا اتد  و تال  کرد  تا 

  داب  ایجاد ت زم. 
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قد  درساات شاااید  بود ؟آرزو و برسااا  شو  از آت م برسااا  

 تییل بگذارد با ی دیگر رابطم داشازد؟
گ
 بم زتدی

 

برسااا  کم گوب  از شااایدن  اادای ب زد آرزو شااوکم و یا شاااید 

هم اتااادی ترسااااااااااااااایاااد  بود تورا قاااد  ج وتر گاااذاشاااااااااااااااااات و باااا 

 تزی  چ اااااااا اتدن اتگشاااااااات اشااااااااار  ا  بم بی ن ا  ب
گ
ا  التش

 زد: 

 

ن تر آرزو.می وای همم  برساااا :هی ییوس. ااادات رو بیار پایی 

 چرت و شرتات رو .شزون؟

 

آرزو با  ال   خ اااا ک دساااات ها   را ج و برد و برسااااا  را بم 

خبا  هال داد شو  از آت ام باا هماان  اااااااااااااااادای تیمام ب زد  

 پاسخ دهد: 
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 آرزو:آر  ا اااااال بذار همم .شااااازون.واساااام سر باید واق یت رو 

 از اون زن ق   و قر ن تو م فن کزم؟

 

.آشااااا مم و خ ااااا ک بم برساااااا  دیگر آشاااااکارا بم سااااامو  آمد  بود 

موها   چزاگ اتاداخات و ل صام ای بک هادا دور خود  

 چرخید و ب د دوبار  مبابل آرزو ا  ماد و گ ت: 

 

؟آرزو  برسااااااااا :کدو  واق یت؟کدو  واق یت دخت   ی روابن

ن م  و تو هیجر تو ی می وای ب زیم کاااااااام هیچوقاااااااات ب ی 

اا کردی  تبود ؟یم می یون ساااااااا  شو  تو اومدی بم م  اخت 

اشااااااااااااابیم و مزم بزت گ مم کم بزت ا  ااااااااااااااس ممبابیل کم خ

.ای   اااار رو  ون ک ن تااادار .ازت خواسااااااااااااااامم ت رمو از شت بت 

 کرد  یا تم؟

 

آرزو لج ازاتم ش  را تکان داد و یک قد  بم برساااااااا  تزدیک 

 تر شد. 
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زبون خودت بزم تگ    کاااام دوسااااااااااااااام  آرزو:تو هیچوقاااات بااااا 

ود  تااااااداری برسااااااااااااااااااااا .م  میاااااادوتم تبط چون خواهر آزاد ب

 ت واس   بم خودمون یم شانس بدی. 

 

بزاتم ا  تاخودآ ا  باخ  بم خزد  اتمادن برسا  شد.خزد  

 و خجز شچشاامم میگرتت.هماتطور 
گ
ای کم آشااکارا از  التش

نک می زدید ت ا  خت   ا  را بم
چزر   کم بم شااااااااکیل هو اااااااات 

 ی آرزو دوخت و گ ت: 

 

ی دسااااامات برساااااا :آرزو م  بوشااااات  از هزار بار آب پا  رو رو 

رن مم.بوشااات  از هزار بار بزت گ مم کم دوساااات تدار  اما تو 

.م  هیچوقت بم تو  خودت ت واس   کم  رتم رو باور ت  ن

هیا امیادی تاداد .خدا ل زمم کزام اگام     یام باار هم بم تو 

ن نشااون داد  باشاام.اما تو خودت بودی کم ت اامیم  چراغ سااتک

ج ممون رو گرت   توی ذهزت یم ساااااازارنوی دیگم . ااااااازی و 
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ی تداشاااااامم ای  رو  آزار بدی.م  توی ای  توهمات تو تب اااااات 

 ب زم. 

 

ت اهم روی قطر  ی درشاااااااات و شاااااااا اا اشااااااااش کم از چشاااااااام 

آرزو سااااااااااااااابوط کرد و روی گوتااام ا  غ طیاااد ثاااابااات مااااتاااد.باااا 

را برای ثاااتیاام هاااب  روی  ر  و ت رب  آشاااااااااااااااکااار لاا  هااا   

 ی دیگر تشااااااااااااار داد شو  از آت م بم تزدی اشااااااااااااک روی گوتم

 ا  را پا  کزد و با  داب  گرتمم تجوا کزد: 

 

آرزو:همم ی ایزا تبط یم مشااااااات بزاتم ی مزخرت .موتاااااااوع 

ن دیگم ست برسا  خان.تو داری م  رو از خودت دور  یم چت 

 می  ن چون بم اون دخت   تییل د  .    مگم تم؟

 

رنم هایم برای بار دو  ت س کشیدن را از یاد بردتد.بک اخمیار 

 چزر  در هم  
گ
کشااااید  و ت اهم را ساااامت برسااااا  کم با  التش
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مشاااا و  جوندن شوساااات ل   بود چرخاتد .برسااااا  واق ا بم 

 تییل د  . مم بود؟

 

 التاام از  را هااای آرزو آیه کشااااااااااااااایااد و چشااااااااااااااام هااا   را 

گردن  بم ی دیگر قالب چرخاتد.اتگشااااامان  را جاب  پشااااات  

کرد و چزد ل صم ای پ   ها   را روی هم گذاشاااااااات شو  

دوبااااار  ت اااااه  را باااام آرزو باااادهااااد و بااااا ل  ن مالیم  از آت اااام

 بگوند: 

 

.هموتبااادر کااام برای آزاد  برساااااااااااااااااا :آرزو...تو مثااال خواهر م ن

خونزی برای مزم خونزی.م  دوسااااااات تدار  دلت رو .شااااااا زم 

ن م  زتاااادگیم رو امااااا لط ااااا دیگاااام تموم  ک  باااااشااااااااااااااااااام؟ .ببی 

دوسااااااااااات دار .تییل رو دوسااااااااااات دار .دلم تمی واد زتدگیم از 

ن رو برا  ساااا ت هم بپا شاااام.اما تو با ای   ارات داری همم چت 

.تاام تززااا برای م  ب کاام داری بااا رتمااارای بچاام گوتاام ت ٬می  ن

.دیگم وقاشاااااااااااااااام کام بام خودت بیای  آزاد رو هم اذیات می  ن

 آرزو. 
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ی زد و ابروها   را باال آرزو در پاسااخ توشاا زد تم اا ن  ر آمت 

اتاااداخااات.چشااااااااااااااام هاااا   هزوز هم شر از اشاااااااااااااااااک بودتاااد اماااا 

ت اه  زهری داشااات کم میموان ااات هر ق   توزد  ای را از 

 پا در بیاورد. 

 

بن  اااااامکاااااار.تییل رو دوسااااااااااااااااااات  ن آرزو: رتاااااای خزاااااد  داری مت 

ن شاااااااااااااااد  وارد  ی کم با یم تبشااااااااااااااام ی از شو  ت یی 
داری؟دخت 

یم خروسااااک خیمم شاااا  بازی بازی  زتدگو  شاااادی و مثل 

ی کاام تبط یاام مزر  ی ساااااااااااااااوخماام وساااااااااااااااط بااازی  دادی؟دخت 

 بود  کم تو هم ق م   از  بودی؟ اتمبا 

 

برسااااااااااااااااا  مضاااااااااااااااطرباااتاام لاا  زنرنا  را باام دتاادان گرتاات و در 

ساااااااااا وت ترو رتت.ساااااااااا وت  بزاتم ای شااااااااااد برای آت م تییل 

 قد  ج وتر بگذارد و سااا زم بم سااا زم ی او با  ااامد و با ل  ن 

ن ادامم دهد:   زهر آگی 
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 کام از اول  روی دروغ بزاا شااااااااااااااااد  رو 
گ
آرزو:تو تمیموبن زتادی

ساااااااااات داشاااااااااامم باشر برسااااااااااا .تمیموبن برای تگم داشااااااااااما  دو 

.چون خودت خوب میاااااااادوبن کاااااااام او  و آخر  زن 
گ
بجزش

ن  ن رو می زمااام.هموتطور کااام خزان همااام چت  خونزت همااام چت 

تم؟ت ر رو تزمید.ت ر می  ن اون موقع باز  خاشااااااااااابت میمو 

؟ ن رو از  م فن ک ن  تا ابد همم چت 
 می  ن میموبن

 

 ۵۹۸#پارت_ 

 

 

چزر  ی برساااااااااااا  شرند  بود. را های آرزو  رتگ آشاااااااااااکارا از 

آتبدر ترسااااااااااتد  بودن  کم  د و اتداز  تداشااااااااات.هیچوقت 

ت ر  را هم تمی رد  کم یک روزی ب واهم شاااااااااهد ترس از 

ا کم دسااااات دادن تییل در چشااااام های برساااااا  باشااااام.اما ظاهر 
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در م اسااااااااااا اتم اشاااااااااااا ا  کرد  بود .برساااااااااااا  واق ا بم تییل د  

 . مم بود. 

 

وراتم ی سااااا وت  کم ک والبن شاااااد  ااااادای خزد  ی رنز و شر

خاتم را شر کرد.اتگشااااااااات اشاااااااااار  ا  را بم  ن آرزو تضاااااااااای آشاااااااااتر

ق  اام ی ساا زم ی برسااا  چ اا اتد و هماتطور کم آه اامم بم 

 س زم ا  می وبید گ ت: 

 

مبا  اااااااام ت   برسااااااااا ...آزاد با بزاتم ی  آرزو:تییل رو با خزان

ن  بیبت آرنا بود کم تون ااااااااااااات خزان رو     ب د از تزمید

هیا ٬هم کزار خود  تگم دار .اما تییل کم آرنا رو تموشزاسم

بم م و ایز م  بیبت ٬بزاتم ای برای تگم داشااما  تداری

 
گ
 کااااام میش

گ
رو ب زمااااام تو رو دور میزاااااداز .اوتوقمااااام کااااام زتااااادی

 یم چشم بزم زدن از هم میپاشم.  دوس  داری توی
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رد      مرا هم  التم ک٬ را های آرزو برساااااااااااااااا  را کم هیا

بودتااااااااد.وجود ای  دخت  شاش کیزاااااااام و ت رت بود.ل ا  

جوری زهر داشااااااات کم تا م ز اسااااااام وان آد  را هم م ااااااامو  

می رد. امال مشااااااا   بود کم تا چم اتداز  از تییل ممز ر بود 

 تا  باشد.  و  ارصن تبود کم     ش بم

 

و  اال دیگر دلیل ای  ت رت و کیزم را   دان مم.آرزو خاشش 

.یک خشش یک کرتم کم هرگز بم شاتجا  ترسید  برسا  بود 

بود اماااا آرزو در خیااااالت  بااام آن باااا  و شر داد  بود.و  ااااال 

ن خشش دیرنزم ا    دان ت.   تییل را مبص از دست رتی 

 

ت ا  برسااااااااااا  برای ل صم ای در خیاالت خود  غرا بود  کم 

خاتم چرخید ن همان جاب  کم م  ٬بم سااااااااااااااامت ورودی آشاااااااااااااااتر

کرد  بود .بم ی  ار  بم خود  آمد  و شو  از خود  را شززان  

آت م ت اه  مموجم م  .شود تورا خود  را خب  کشید  و 

 بم دیوار ت یم زد . 
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دیگر تمیموان مم  دای برسا  و آرزو را .شزو  اما دیگر بم 

دامم ی مکالمم شااااااان هم ا میاسک تداشااااامم.باالخر  شااااااایدن ا

 ا ل موتوع را تزمید  بود . 

 

وار تاا ااااااااااااااا اام گرتمم و قاد  هاایم را مجااددا بم آه ااااااااااااااامام از دی

سامت ساال  ساوا داد .مزمان ها هزوز هم در هر گوشم از 

خاتم مشااااااا و  وقت گذرابن بودتد.آزاد شگر  گپ و گ ت با 

ن خاتم هم ر  وی م ل ها کزار دوسااااااااااااااامان  بود و پدر  و مزی 

 خمو و زن خمونم نش مم بودتد. 

 

.تبودن  بک تززااا کیسااااااااااااااا کاام در سااااااااااااااااال   ااارصن تبود تییل بود 

اخمیار باخ  د  تگرابن ا  موشاااااااااااد.تا چزد دقیبم ی شو  کم 

 همیزجا بود.بم ی  ار  کجا غی   زد  بود؟
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اااااان  خاتم کم مشااااااا و   قد  هایم را بک م طیل بم سااااااامت نرا

توشااااااااااااااایااااادبن هاااااا بود ساااااااااااااااوا  جمع کردن لیوان هاااااای خاااااایل

داد .کزار  کم ا  ااااااماد  آتبدر غرا در  ار  بود کم ا ااااااال 

  نشاااد.اتدی بم ساااما  خم شاااد  و با تگرابن مموجم  ضاااور 

 شرسید : 

 

 _نرن  خاتم شما خواهر  رو تدیدی ؟

 

 تورا ش  را باال گرتت و شدراماتم ت اهم کرد. 

 

 نرن :مزصورتون تییل خاتمم خاتم؟

 

را بم نشاااااااااااااااااتم ی تایید تکان داد  و او ای  بار با تزد تزد ش  

وان را از روی ل  زادی کوچک همااتطور کام سااااااااااااااای ن شر از لی

ن برمیداشت  اا ا  ماد و گ ت:   مت 
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ن شر بود ات ار.از   ان :چرا خاتم دیدمشااون.دساااشااوب  پایی  نرا

شرسیدن شویس دو  خوتم کجاست.مزم بزشون گ مم برن 

 ک بم باال. 

 

وع بم دیواتم وار تویدن کرد و ترس و تگرابن ق  م بم ی  ار   شر

.تییل بم ک بم ی شاپای وجود  را ترا گرتت.وای وای وای.. 

 باال رتمم بود؟اگر آرنا را میدید چم؟

 

 شاسیمم شرسید : 

 

 _ی ترسماد   باال نرن  خاتم؟

 

 ا  پ   ها   را باز و . ااامم کرد و 
گ
گیج و شدرام از آشااا مش

 با  داب  آرا  گ ت: 
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ن شو  پای شما خاتم.خییل وقت تو ت.   نرن :همی 

 

.خجوالتاااااام از دیگر     برای ثاااااااتیاااااام ای وقاااااات ت   ت رد 

ااااااااان  خاتم تا اااااااااا م گرتمم و شاساااااااااایمم بم ساااااااااامت پ م ها  نرا

 دوند  و م ت  ک بم ی دو  را در شو  گرتمم. 

 

آتبدر ترسید  بود  کم     ت ا  های شرسشگر مزماتان هم 

تبود.تبط می واسااامم هرکور کم شاااد  شو  دیگر برایم مزم 

 . از روبرو شدن تییل و آرنا خود  را بم ک بم ی دو  برساتم

 

آخرن  پ م را کم پشاااااات ش گذاشاااااامم دیگر ت  اااااام بم ساااااا    

باال   آمد.دسااااااااااامم را روی ق  ااااااااااام ی سااااااااااا زم ا  گذاشااااااااااامم و 

د  وارد راهرو شااد .و درساات در  ن هماتطور کم ت س ت س مت 

اهم روی تییل کااام مباااابااال اتااااا آرناااا هماااان ل صااام بود کااام ت ااا

 ا  ماد  بود و در ا  چرخاتدن دسمگت   بود ثابت ماتد... 
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 ۵۹۹ارت_ #پ

 

 

و شت زد  از ایز م م ادا وارد اتاا شود قد  ج و گذاشمم 

ل  از دساااااااااااااامم خارز شااااااااااااااد  بود  و با  اااااااااااااادای ب زدی کم کزت 

 گ مم: 

 

 _تییل  تک ک . 

 

ر  ترسید  باشد جی  ات ار کم از شایدن  دای دور از اتمصا

خ م ای کشید و تورا از در تا  م گرتت.ت ا  مبزوت  را بم 

در  ایل کم دسااااااااااااا  را بم نشاااااااااااااتم ی  ساااااااااااامت م  چرخاتد و 

 ترسیدن روی ق  م ی س زم ا  تشار میداد گ ت: 
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؟ بن ن  تییل:آبجک توروخدا چمم؟زهر  تر  شد .چرا داد مت 

 

ی بگونم تا ااااااااااااااا م ی م دود میاتمان را  ن با چزد  بک آت م چت 

قد  ب زد بم پایان رساااااااااااااتد  و با ا  اااااااااااامادن میان او و در اتاا 

آرا    . اااامم ل  زد م اااازویع بر  هماتطور کم در را بم٬آرنا

 ل  آورد  و گ مم: 

 

؟  _ب  شید تمی واسمم داد بزتم.تو ایزجا چیکار می  ن

 

شرسااااااااااااااشااااااااااااااگراتم و مم ج  ت اهم کرد و همزمان با گرد کردن 

 چشم ها   پاسخ داد: 

 

اااااان  خاتم بزم گ ت  ن شر بود.نرا تییل:شویس بزداشااااااا   پایی 

 بیا  باال.سر شد  مگم؟
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بم دتدان گرتمم و در  ایل کم تال  می رد  گوشاام ی ل م را 

 آرام  ظاهر  را   ظ کزم گ مم: 

 

ااااااااااان  خاتم یاد   _شویس بزداشااااااااااا   باال خرابم.ا مماال نرا

 . ن  رتمم بزت بگم.باید دوبار  برگردی پایی 

 

 تارا    شوقن کشید و غر زد: با 

 

؟ ن  تییل:ای بابا ی  ن باز باید برگرد  پایی 

 

ن رایه ا  کزم دسااااااااااااااا   بم  برای آت م زودتر بم ک بم ی پایی 

 بازوی  کشید  و گ مم: 

 

. ٬_نرن  خاتمم دیگم  یم مبدار  واس شرتم.باید ب  یسر
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چشاام ها   را رنز کرد و ت اه  را مشاا و اتم میان م  و در 

چرخاتد.برای ل صم ای دلم رن ت کم ت زد قضاااایم  اتاا آرنا 

با را تزمید  باشاااااااااااد.مضاااااااااااطرباتم بزاا دهاتم را قورت داد  و 

  داب  آرا  تجوا کرد : 

 

؟  _چرا ایزجوری ت ا  می  ن

 

با همان ت ا  مش وک  یک تای ابروها   را باال اتداخت و 

 پاسخ داد: 

 

در  تییل:هیجر واال.تبط برا  خجی ااااام چرا ایزجوری  ج وی

ی رو تو ای  اتاا م فن کردی   ن .ت زم چت  ای  اتاا اارد گرت  

    ؟
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د و با چشااااااااااااااامش کم ت ون م و ب د بم دت ا  ای   را خزدی

داد بم م  تزماتد کم ذه  شااااااااااااایطان  را تا کجاها شو  برد  

 است. 

 

آسود  از ایز م هزوز بم  ضور آرنا در اتاا شک ت رد  بود 

ن  بزاتم ی مم   را برای ت س را    کشاااید  و د  دسااا   تر 

 دست بم ش کردن  اتم اب کرد . 

 

.ایزجاااا اتااااا  اااار آ زاد  و خییل هم _تااام بااااباااا چااام م فن کردبن

ن دل  تمی واد کیسا بک اجاز  بر   رو    ااسم.واسام همی 

 تو ای  اتاا. 

 

ش  را آه اااااااااااااااماااام تکااااان داد و زنر لاااا  "آهااااان" آرا  تجوا 

دهان باز کرد تا کرد.برای ل صم ای ساااااااااااااکت ماتد و سااااااااااااپس 

امااااا شو  از آت اااام بمواتااااد  ال  باااام زبااااان ٬ را دیگری بزتااااد
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د کم از تا ااا م ای تزدیک در بیاورد  ااادای مرداتم ی آزاد بو 

 تضای ب زمان شیچید. 

 

ن مرت م خاتما؟  آزاد:همم چت 

 

هردو بک م طیل ش چرخاتدیم و بم او کم در تا  م ای چزد 

چشااااااااااااااام دوخمیم.چزر  ا  قد  از ما دو ت ر ا  اااااااااااااااماد  بود 

اتدی تگران و چشااااااام ها   شر از ساااااااوا  بودتد.ت اه  را بم 

بااداتااد آیااا بااایااد تگران م  دوخماام بود گوب  کاام می واساااااااااااااااات 

 روبرو شدن تییل و آرنا باشد یا تم. 

 

برای آت م خیال  را را ت کزم با ل  زدی کوچک قد  بم 

 سما  برداشمم و گ مم: 

 

ی نشااااااااااااااااد .تییل دت ااا  ش  ن ویس بزااداشااااااااااااااا   بود.مزم _تاام چت 

 . ن  بز  گ مم شویس ای  ک بم خرابم و باید برگرد  پایی 
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آه اامم ش  را تکان داد و بک م طیل مزصور  را مموجم شااد. 

ن   خطاب بم تییل گ ت: ٬با اشار  ای کوتا  بم ک بم ی پایی 

 

ن خاتم هم دت المون  آزاد:ات اقا ت ر می زم بزم  خان و مزی 

ن تییل جان.بزت   یم  شی بزشون بزتید.  میگشی 

 

 ۶۰۰#پارت_ 

 

 

د "باشاااااام" ای  ن  شااااااش بم  را آزاد بتک
تییل بک آت م کوچ ت 

ن از ما دو ت رگ ت و سااپس با تا اا قد  ها   را بم ٬ م گرتی 

ن  سااااااااااااااامت پ م ها شو  برد و ل صم ای ب د بم ک بم ی پایی 

 برگشت. 
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با رتما  بک اخمیار ت یسااااااااا را کم تما  مدت در سااااااااا زم   س 

 باز و کرد  بود  ب
گ
ون ترساااااااااااماد  و پ   هایم را با آساااااااااااودی ت 

 . مم کرد . 

 

 آزاد:آرنا رو کم تدید؟

 

هماتطور کم بم در اتاا آرنا ت یم  آزاد بود کم شرساااااااااااااااید و م 

د  شی بم نشاتم ی م ال ت تکان داد  و پاسخ داد :  ن  مت 

 

ی تموتد  بود.بم موقع رسید .  ن  _تم...ویل چت 

 

شااام هایم دوخت و با ل  زدی ت ا  شر از قدردابن ا  را بم چ

 کوچک گ ت: 

 

 آزاد:ممزون کم  واست بود. 
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کزم چشااااااااااااااام بک آت اام باام ل  زااد  و ل   مزربااان  توجیه  

 هایم را چرخاتد  و بم شدی پاسخ داد : 

 

 _ب اکر تو ای   ار رو ت رد .تبط ب اکر خود  و آرنا بود. 

 

از ل   شد  دلمت  نشاااااااااااااااد.اتدی بم م  تزدیک تر شاااااااااااااااد و با 

همااان ل  زااد گر  کاام هزوز هم روی لاا  هااا   خودتماااب  

 می رد گ ت: 

 

 آزاد:میدوتم...ویل باز  ازت ممزوتم. 

 

ت اا  خت   ا  کام ت س کشااااااااااااااایادن را برایم دشاااااااااااااااوار   التام از 

آیه کشااااااااااااااایااد  و ت یااام ا  را از در اتااااا گرتمم.ای  بااار ٬می رد

هماتطور کم در را ٬مبابل در ا  ماد  و با چرخاتدن دسمگت  
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 ماکاتم و بک  ااااااااااااااادا بم سااااااااااااااامت داخل هل میداد  زنرل  م

 تجوا کرد : 

 

 . ن  _می وا  یم شی بم آرنا بزتم.تو برگرد پایی 

 

ب د بم دت ا  ای   را قد  هایم را آه اااااااااااااامم آه اااااااااااااامم بم و 

داخااال اتااااا کشااااااااااااااااااتاااد .آرناااا در سااااااااااااااا وب  مط ش روی ت ااات 

خوا.  باام خوابک خمیش ترو رتماام بود.لیوان آبک تیم خورد  

ن کزار ت ت قرار داشاااااااااازد و . ااااااااامم  ی قر  هاب  کم روی مت 

نشااان از آن داشااازد کم امشاا  هم با قر  های خواب آور 

 بود.  بم خواب رتمم

 

اتدی ج وتر رتمم و ل م ی ت ت نشاااااااا اااااااامم.شموب  کم از روی 

بدن  کزار رتمم بود را تا روی س زم ا  باال کشید  و سپس 

  خت   بااااا ل  زاااادی کوچااااک باااام چزر  ی آرا  و غرا خوا.

 ماتد . 
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ات ار کم  ضاااااااور  را  س کرد  باشاااااااد آه ااااااامم ش  را روی 

را باااااز بااااالشاااااااااااااااااات تکااااان داد و برای چزااااد ثاااااتیاااام پ اااا  هااااا   

کرد.خزاادیااد  و بااا خباا  زدن موهاااب  کاام روی شوشااااااااااااااااابن ا  

 رن مم بودتد با  داب  آرا  گ مم: 

 

 _بیدارت کرد ؟

 

در هماااان دتیاااای خواب و بیااادار  ش  را بااام نشاااااااااااااااااااتااام ی 

 ل ت تکان داد و با  داب  گرتمم و خواب آلود گ ت: م ا

 

 آرنا:مزمصرت بود . 

 

 شرسشگراتم چزر  در هم کشید  و گ مم: 
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 ت ر می رد  قر  خواب هات  اری تر از ای   رتا باش . _ 

 

زنرل  خزدید و همزمان با ت ا  کوتایه کم بم . اامم ی قر  

ن اتداخت پاسخ داد:   های روی مت 

 

خواب ت ورد .ترساااااااااااااااید  بیای و تموتم آرنا:امشاااااااااااااااا  قر  

 بیدار .شم.ویل بم آزاد تگو. 

 

هزوز تر اااااااااااااات ت رد  بود  پاسااااااااااااااجن بم  رت  بدهم کم بم 

 ار  با شیچیدن  ااااااااادای آزاد در تضاااااااااای اتاا هردونمان از ی 

شااااااااااااادت ت ج  چشااااااااااااام گرد کردیم و ت اهمان را سااااااااااااامت در 

 چرخاتدیم. 

 

...آزاد دیگم تزمید .   آزاد:دیر گ   
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بااام او کااام باااا خزاااد  ای بر لااا  در چزاااارچوب در  شدرامااااتااام

ا  ماد  بود و بم ما دو ت ر چشم دوخمم بود ت ا  کرد .ا ال 

پشت ش  وارد اتاا شد  بود نشد  بود .ت ر  مموجم ایز م

می رد  هماتطور کم خواسااامم بود  دقایف  شو  بم ک بم ی 

ن برگشمم بود.اما ظاهرا کم اشا ا  کرد  بود .   پایی 

 

  و مم ج  م  و آرنا را کم دید دسااااااااات ها   را در ت ا  خت  

جیااا  شااااااااااااااا وار  ترو برد و آه ااااااااااااااامااام قاااد  هاااا   را ج وتر 

ت اات ا  اااااااااااااااماااد و هماااتطور کاام ت ااا  کشااااااااااااااایااد.در چزااد قااد  

 مالیم  را بم آرنا دوخمم بود با ل  ن شوت گ ت: 

 

 .  آزاد:داری توی گو  زدن برادرت زنادی ماهر مویسر

 

پربچم ی بازنگو  خزدید آرنا در جوا.  درست مثل یک 

و تال  کرد تا بدن  را روی ت ت باالتر ب شاااااااااااااااد.اما آزاد با 
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شد کم بمواتد ت میم  قد  کم ج وتر گذاشت ماتع از آن 

 . را خمیل کزد 

 

 .  آزاد:ب زد نشو آرنا.باید ب وابک

 

 آرنا لج ازاتم چزر  در هم کشید و غر زد: 

 

باها   را آرنا:تمی وا  ب وابم.خزان ایزجاساااات می وا  

 بزتم. 

 

آزاد  اااااابوراتم ت س خمیف  کشااااااید و با خم شاااااادن بم ساااااامت 

ن   وادار  آرنا و تشااار دادن مالیم شاااتم ها   بم ساامت پایی 

کرد تا دوبار  روی ت ت دراز ب شاااااااااااااااد.با مزربابن دسااااااااااااااا   بم 

  ورت  کشید و گ ت: 
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آزاد:خزان امشااااااااااااااا  قرار تو ااااااااااااااات خییل شوشااااااااااااااات بموتم آرنا 

ن یااام شی مزمون دار  و الزمااام کااام خزان  جاااان.م  اون پاااایی 

هم توی مزموبن  ضاااااااااااااور داشااااااااااااامم باشااااااااااااام.ویل تردا میموتید 

 بزتید باشم؟ هرچبدر کم دلت ب واد با همدیگم  را

 

آرنا شدرام از  را های آزاد چزر  در هم کشاااید و با تردید 

ت اااه  را میااان مااا دو ت ر چرخاااتااد.مضاااااااااااااااطرباااتاام ش  را زنر 

ایم را از ت اااا  ما گت   اتاااداخمم و تال  کرد  تاااا چشااااااااااااااام هااا

م فن تگاام دار . بیباات دردتااا  بود کاام دیگر از ت ااا  کردن 

 بم چشم های آرنا واهمم داشمم. 

 

 نا:بم چم مزاسب   مزموبن بم پا کردی ؟آر 

 

و ای  دقیبا هماان ساااااااااااااااوایل بود کام در دلم آرزو می رد  آرنا 

 هرگز آن را بم زبان تیاورد... 
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 ۶۰۱#پارت_ 

 

 

تگران در  ایل کم تما  تواتم را بم  ار گرتمم بود  دلواپس و 

ق ااااام   ٬تا مثل برا شرند  ها ش  را بم سااااامت آزاد تچرخاتم

د  و دزدی از گوشااااااام ی از شموی آرن اااااار ا را میان اتگشاااااااماتم ترا

 چشم بم آزاد ت ا  کرد . 

 

ااااااااااااااد اسااااااااااااااااات امااا خییل خوب  تصاااهر می رد کاام آرا  و خونرا

های آرام  چم کوتان میدان ااااااااااااااامم کم در پس آن چشااااااااااااااام 

 سزمگی ن ت ر    کشید. 

 

ات ار کم مموجم ت ا  دزدی ا  شااااااااااااااد  باشااااااااااااااد برای ل صم ای 

 ا  کرد شو  از آت م با ل  زدی کوتا  ش چرخاتد و بم م  ت

دسااااا  را روی زاتوی آرنا بگذارد ٬م اااازویع روی ل  ها  

 و بگوند: 
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 آزاد:یم مزموبن  ارنم. 

 

ی سااااااگرمم آرنا اما ات ار کم قاتع نشااااااد   باشااااااد با تردید بوشاااااات 

 ها   را در هم کشید و کزجکاواتم شرسید: 

 

 آرنا:مزموبن  اری؟مگم تو و خزان با همدیگم همکارند؟

 

با هر ساااااااااااااوایل کم آرنا بم زبان   آورد اتاااااااااااااطراب م  هم دو 

چزدان موشد.آتبدر آش مم و  التم بود  کم تززا در د  خدا 

ون بزتم و یک  خدا می رد  کم بمواتم هرچم زودتر  از اتاا بت 

 ت س را ت ب شم. 

 

ن بار خاجزاتم بم آزاد ت ا  کرد  و با ت اهم از او  برای چزدمی 

پااایااان تر باام ب  ت کاام را  اتماااد  بود خواسااااااااااااااامم تااا هرچاام زود
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دهد.درساات مثل هموشااام مزصور ت اهم را زودتر از آتچم کم 

اتمصار  را   کشااااید  مموجم شااااد.آه اااامم شی تکان داد و 

پس هماتطور کم دست ها   را دوبار  در جی  ش وار  س

د خطاب بم آرنا گ ت:   ترو میتک

 

موتم برای تردا آزاد:باید ب وابک آرنا جان.ببیم ی  رتامون ب

 باشم؟

 

آرنا با بک مییل آیه کشاااااااااااید و چشااااااااااام ها   را چرخاتد. امال 

مشاااااا   بود کم دل  تمی واساااااات ب وابد اما از کرقن هم 

و مااااااا ااااااااالااااااا اااااااات کاااااااردن بااااااااا آزاد خااااااااادت باااااااام بااااااا اااااااا  کاااااااردن 

تداشاااااااااااات.بزابرای  در تزایت ش  را بم نشاااااااااااااتم ی مواتبت 

 تکان داد و "باشم' ی آرا  را زنر ل  تجوا کرد. 

 

آه مم از ل م ی ت ت خواب ب زد شد  و هماتطور کم قد  

د  تماشااااااااااا کرد  کم آزاد چطور  هایم را بم ساااااااااامت خب  میتک
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ن را برداشاات و  ن کزار ت دادی از قر  های روی مت  با نشاا اای 

ن شاااااااااااااااود و قر  هاااا   را ٬آرناااا  م   کرد تاااا اتااادی تیم خت 

 ب ورد. 

 

گر در برابر آرنااااااااا بو  از اتااااااااداز   اااااااااااااااابور و مزربااااااااان بود.ا 

ون بم رابطم شاااااان ت ا   هیچ دامشاااااان را تموشااااازاخ   و از بت 

دی کم ت زد بم جای برادر  می ردی ا یاتا بم ای  شاااااااااااااااک میتک

 بودن پدر و پر باشزد. 

 

  اااساایا  روی آرنا  امال آشااکار و مشاازود بود.تمیدان اامم 

ایط خا  آرنا بود یا بم خاکر خونز بودن بو   بم خاکر شر

ابچم رتمار اما اایه اوق٬از اتداز  ات با او درساات مثل یک پرا

 می رد. 

 

سید  بم تصر مت 
اما از ٬ای  موتوع در ت ا  او  شاید سمودبن

یک مرد بال  تصر م  چزدان  اااااااااااورت خوشر تداشااااااااااات.آرنا 
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بود کااام آزاد باااا تگرابن هاااا   بااام م زاااای واقیع   مااام دور او 

  ار کشید  بود.    ساخت خواب و بیدار بودن  را هم 

م اج ار او را با قر  های خواب   خواباتد تا چک می رد.ب

 بر تا  بماتد.    از زمابن کم بم ای  خاتم 
گ
م ادا خ ااااااااااااااامش

برای چزد دقیبم آرنا  آمد  بود  تدید  بود  کم کیساااا ال اقل

د.  ون بتک  را از خاتم بت 

 

 و اتزوا و 
گ
ادی ای    اااسااوت های بک جای آزاد قط ا در اترا

اب   ی آرنا تب  بم شن داشااازد.خوب میدان اامم کم  گوشاام گت 

از رتمارها و تگرابن ها   هیا ق اااااد و توت بدی تداشااااات و 

اما ا اااااااااال مموجم ٬تززا بم ت ر خوبک و خت  و  اااااااااالح آرنا بود

ود کم با ای  رتمارها   داشااااااااات تاخواسااااااااامم بم اتزوای آرنا تب

د.  ن  دام  مت 
 بوشت 

 

ایزطوری تموشد.باید خود  دست بم  ار موشد  و اوتاع را 

و سااااامان میداد .اگر قرار بود م  آن شاااا  اااا باشاااام کم ش 
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 ااا  آرنااا را خوب   کزااد پس خود  هم   بااا  اااااااااااااااات یااک 

ایط می رد   . ت ری برای بزبود ب شیدن بم شر

 

ن آزاد از ت ت خواب آرنا بم ٬دقیبم ای ب د با تا ااااااااااااااا م گرتی 

تااااچاااار اتکاااار  را بااام دورترن  ق ااااااااااااااامااات ذهزم هااال داد  و بااام 

رنااااا کاااام  اااااال دیگر آماااااد  ی دوبااااار  خود  آمااااد .هردو باااام آ

خوابیدن بود شاااااا  ب ت  گ میم و سااااااپس با قد  هاب  آرا  از 

ون زدیم و در را پشت شمان . ایم.   اتاا بت 

 

ون زدن از اتااااباام م  ت یسااااااااااااااا کاام تمااا  ماادت در رناام ٬و بت 

ون ترساااااااااااااماد  و  التم  هایم   س کرد  بود  را از سااااااااااااا زم بت 

  ت اهم کرد و شرسید: دس   بم موهایم کشید .با تگرابن 

 

 آزاد: الت خوبم؟
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 قد  هایم 
گ
آه اااامم شی تکان داد  و هماتطور کم با خ اااامش

 را سمت پ م ها   کشاتد  پاسخ داد : 

 

.تبط بیااااااااا هرچاااااااام زودتر ای  مزموبن م ااااااااااااااا ر  رو _خوبم

 تموم  کزیم.دیگم تمی شم. 

 

 ۶۰۲#پارت_ 

 

 

وع بام دت ا  کرد  کشاااااااااااااااید و بک چون و چرا شر
ن ت س خمیف 

قد  هایم کرد.دقیبم ای ب د هردو دوبار  بم ساااال  برگشاااایم 

ن  شاااااااااااااااااان دیگر آرا  آرا  خز  رتی  و باام جمع مزماااتااابن کاام اکتت

 کرد  بودتد شیوسایم. 
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ییل و برساااااااا   اال دیگر دوبار  کزار ی دیگر بودتد و از آرزو ت

ی تبود.گوب  کم زودتر از باق  مزماتان مزمابن  هم دیگر ختک

ود.ظاااهرا ب ی  بااا برسااااااااااااااااا  باام جاااهااای خوبک را تر  کرد  ب

 خمم نشد  بود. 

 

تا زمان تما  شااادن مزمابن کم ات ار برایم بوشااات  از هزار ساااا  

از سال  ا  ماد  و خود  را بم باال در گوشم ای ٬کو  کشید

ن کردن    م ی گوشر ا  مش و  ساخمم.   و پایی 

 

ا  ار  بدون شااااااااک بک ادبک ت ف  موشااااااااد اما الاقل بم مزمان ه

  تزماااتااد کاام بااایااد هرچاام زودتر خاااتاام را تر  کززااد و باام ای  

 مزمابن اج اری پایان دهزد. 

 

  دقااااااایف  ب ااااااد ات ااااااار کاااااام خاااااادا شاتجااااااا  دخااااااایم را شاااااااااااااااایااااااد

ن کردتد و کویل ٬باشاازد مزمان ها یش پس از دیگری خز  رتی 

 ت شید کم خاتم بم س وت و سزگی ن سابب  بازگشت. 
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ن خاتم آخرن  ک اااااااابن تییل و برساااااااا  بم اتضاااااااما  پدر    و مزی 

ن برای ل صم  بودتد کم خاتم را تر  کردتد.پدر  شو  از رتی 

داشاامم  ای کوتا  مرا کزار کشااید و تاکید کرد کم هراا  مشااکیل

 مماا او را باا ختک کزم.با وجود آت ام   ااااااااااااااا  توت و مزربابن 

ا  برایم قاااااباااال باااااور تبود امااااا خ اااااااااااااااماااام تر از آبن بود  کاااام 

کزم.بزااابرای  در تاااییااد  رت  تززااا شی   ب واهم بااا او ب اا 

 تکان داد  و سپس او را تا خروسک خاتم همرایه کرد . 

 

ون بزتد چزدی    کم از خاتم بت 
و چزد بار بابت تییل تا زمابن

ایز م مرا در خمل اتجا  شاااااااااد  قرار داد  بود خذرخوایه کرد 

ن  ااااری را ت رار ت واهاااد کرد.آتبااادر  و قو  داد کااام دیگر چزی 

 را را ت رار کرد کم در تزایت مجبور شااااااااااااد  بگونم کم ای  

ون برود   ار  را ب شاااااید  ا  تا تبط را ن شاااااود از خاتم بت 

 و دست از ش  بردارد. 
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زمابن کم همم رتمزد و دیگر بم جز م  و آزاد کیس ٬یتدر تزا

 تماتد آیه کشاااااید  و با قد  هاب  آرا  بم 
در  یاط خاتم باق 

ن پ ااام سااااااااااااااامااات پ ااام هاااای ورودی خبااا    گرد کرد .روی دومی 

ن زاتوهایم ت اهم را بم مایه کم در د   نش مم و با ب ل گرتی 

 آسمان تارنک ش  میدرخشید دوخمم. 

 

هم کزار  روی همان پ م نشاااااااا اااااااات و  کویل ت شااااااااید کم آزاد 

درساااااااااااااااات مثاال م  باام مااا  خت   شااااااااااااااااد.هردو برای دقااایف  تاام 

 بزتیم بم آسااااااااااامان خت   ماتدی
م و چزدان کوتا  بک آت م  رقن

در دتیای اتکاری کم بدون شاااااااااااااااک بم ی دیگر ربط داشاااااااااااااااازد 

ن ب زمان در تزایت با  اادای آرا   غرا شاادیم.ساا وت ساازگی 

 او ش  مم شد. 

 

م کم برخالا می ت امشاااااااااا  م  رو همرایه آزاد:ازت ممزوت

 کردی. 
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بک آت م ت اهم را بم سما  بچرخاتم آیه کشید  و ل  زدی 

ا دور پاهایم م کم تر ت خ بر ل  آورد .  بم ی بازوهایم ر 

 کرد  و پس از ثاتیم ای س وت تجوا کرد : 

 

 _میدوبن دار  بم سر ت ر می زم؟

 

 کزجکاواتم ت اهم کرد و شرسید: 

 

؟آزاد:بم   سر

 

با همان ل  زد ت خ روی ل  هایم ش  را اتدی روی شااااااااااااااااتم 

 کج کرد  و گ مم: 

 

_بم ایز م چبدر دلم می واست تما  ات اقات امش  واقیع 

دن.ایز م  ا  ما واق ا همون زوز خوشااااااااااااااا     بودیم کم بو 
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امشاااااااااااااااا  باام هماام نشاااااااااااااااون دادیم.ایز اام  ااا  زمااان بام خبا  

ن ب زمون یم جور دیگم  رقم می ورد.  برمیگشت و همم چت 

 

بم ٬ت اهم را از آسااااااامان گرتمم و با چرخاتدن ش  بم ساااااااما 

چشااااااام های غمگیا  خت   شاااااااد  و با  اااااااداب  آرا  تر ادامم 

 داد : 

 

بوشت  ٬ییل تو رو دوساات داشامم آزاد.بوشات  از زتدگیم_م  خ

از جوتم دوساااااااات داشااااااامم.جوری دوساااااااات داشااااااامم کم     

 .  تمیموبن ت ور  رو ب  ن

 

 مایوساتم شرسید: 

 

 آزاد:دیگم دوسمم تداری؟
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 بک اخمیار خزدید  و هماتطور کم ش  را تکان میداد  گ مم: 

 

اااااااااااا توتیش.ایز م م   _ق ااااااااااااامت ت خ ماجرا همیزجاسااااااااااااات پرا

هزوز  تو رو دوسااااااااات دار .اما تو دیگم اون آد  تو اااااااا   کم 

 م  خاشب  شد . 

 

بک م طیل بم ساااااااااااااااممم چرخید و با قرار دادن دسااااااااااااااات ها   

 روی زاتوهایم با ل  ن شر از خواه  گ ت: 

 

آزاد:تمیموبن یم تر اااااااااااااااات دیگم بزم بدی خزان؟تمیموبن یم 

ان بزم باااادی؟ق ااااااااااااااام می ور  باااام جون ٬تر ااااااااااااااااااات برای جتک

ن رو دوبار  بم ج٬خودت ون آرنا ق ااااااااااااااام می ور  کم همم چت 

هاااار پاااایل کاااااااام خااااراب کاااارد  رو دوبااااااااار  ٬درساااااااااااااااااااااات ماااایاااا اااازاااام

  رو دوبار  زتد  امیدی کم توی ق  ت تاامید کرد٬مو اااااااااااااااااز 

می زم.دوبار  همون آد  موشم کم تو خاشب  شدی.تبط 

 اگم یم تر ت...یم تر ت دیگم بزم بدی. 
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م دوخمم و با تارا    بم چشااااااااااام های شر از المماساااااااااا  چشااااااااااا

اجاز  داد  تا س وت دوبار  برای ل صاب  خود  را میاتمان 

از جا کزد.میموان مم از چشم ها   ب واتم کم تا چم اتداز  

ن و از دساااااااات دادتم ترسااااااااید  بود  .کم چبدر خاجزاتم در باخی 

تال  بود تا بم هر ری مان شوسید  ای چزگ ب زدازد تا ب کم 

ودی خباا  ب شااااااااااااااااد.امااا دیگر بمواتااد رابطاام مااان را از مرز تاااب

برای ای   را ها و ترس ها خییل دیر شااد  بود.خییل خییل 

 دیر... 

 

 ۶۰۳#پارت_ 

 

 

ا روی دساااات ها   قرار داد  و آه ااامم دساااات های لرزاتم ر 

 هماتطور کم بم چشم ها   چشم دوخمم بود  گ مم: 
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_از توجووبن هموشاااااااام دلم می واساااااااات ساااااااای ار کشاااااااایدن رو 

  تجرباام کزم... اادودا هی ااد 
گ
چون تراز هم ٬هیجااد  ساااااااااااااااااالع

وع کرد  بود.خادت  همون موقع تاز  سااااااااای ار کشااااااااایدن رو شر

اتجا  بدیم برای داشاااااااااااااااایم کم تمو   ارهامون رو با همدیگم 

ن بار دسااات تراز سااای ار دید  خواسااامم مزم  همیزم وق   اولی 

 امم ان  کزم. 

 

ایط رو یم خوب تبود.تاز  یش دو ساااااااااااااا  از اون ات اقات  شر

ج ااااااااایم و روس داغون بود .ت ر می رد   میگذشااااااااات و م 

ن هم شاااید ساای ار کشاایدن بموتم  الم رو بزت  کزم .برای همی 

ی باااا تراز راتاااااااااااااااو  کرد  کااام یااام تخ ب اااد از  یل لج و لج ااااز 

 سی ار برا  روش  کزم. 

 

د  بود.اتگشااااااماتم را بک  در ساااااا وت بم  را هایم گو  سااااااتر

ن ادا مام هاادا روی دساااااااااااااااا  تکااان داد  و بااا ل  زادی غمگی 

 داد : 
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ن پک رو بم سی ار زد  تاز  تزمید  کم اون ج م  _وق   اولی 

ب کم تبط ٬کزمبارنک ساااااا ید رتگ قرار تو اااااات  الم رو بزت   

قدرت ای  رو دار  کم داغون تر  کزم.دساااااااااااااااما  شااااااااااااااادیدتر از 

وع کرد  بودن باااام لرزناااادن تااات و ٬هموشاااااااااااااااااام شر ش  گیج مت 

 ا  اس می رد  کم ت س کشیدن برا  س ت تر شد . 

 

همون موقع هم بود کااااام تزمیاااااد  باااااایاااااد تاااااا آخر خمر  دور 

سااای ار کشااایدن رو خط ب شااام چون برا  مثل یم سااام مز   

ز  ساای ار کشاایدن رو دوساات داشاامم اما دوری کردن بود.هزو 

 از  برا  اج اری بود.چار  ی دیگم ای تداشمم. 

 

ل  زد ت خ روی ل  هایم بم ی  ار  شررتگ تر شاااااااااااااااد و ب و 

ن تر از هموشاااام آمد تا در ا ونم باشاااا زد.برای ثاتیم ای  ساااازگی 

 کوتا  س وت کرد  و ب د با کشیدن آ  لرزابن ادامم داد : 
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یممون همیزم آزاد.م  هزوز  سااای ار کشااایدن رو _االتم وتااا 

دوساات دار  اما از  دوری می زم چون میدوتم بزم آسااو  

تاااااام.تو هم برای م  مثاااااال همون سااااااااااااااای اااااااری.دوساااااااااااااااااااااات  ن مت 

هزوز  دلم می واد ٬ها دوسااات دار هزوز  مثل دیووتم ٬دار 

تم.  ن  کزار  باشر اما میدوتم کم بودتت بزم آسو  مت 

 

 ع آزاد.مثاال یااام زهر کاام هیا تو برای م  مثااال یااام سااااااااااااااام مز

هرچبدر ٬پادزهری تدار .هرچبدر  کم دوسااات داشاامم باشاام

چون میدوتم بودن تو ٬هم کم ب وامت تمیموتم تگزت دار 

دیگم تمیموبن  الم رو آخر  م  رو می شااااااااااام.چون میدوتم 

.چون میاااادوتم دیگاااام برای م  تبط یاااام ممزوخاااام  خوب ک ن

 ای... 

 

م را م کم در دسمان  با چشمابن خوس از اشک دست های

د و هماتطور کم ش  را بم نشاااااااااااااااتم ی م ال ت تکان  ااااااااااااار ترا

 میداد گ ت: 
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آزاد:ایزجوری تگو خزان...ایزکاااار رو باااا م  ت  .الممااااسااااااااااااااااات 

 می زم. 

 

د  و دساااات هایم را آه اااامم از  ل  هایم را روی ااار ی دیگر ترا

ون کشید .برای آخرن  بار بم چشم    ار دست ها   بت 

 با  داب  شر از ب و تجوا کرد : ها   ت ا  کرد  و 

 

اب  رو دوست داری اما 
ن  همیزم آزاد.ب  ن وقما یم چت 

گ
_زتدی

چون میدوبن آخر  جوتت رو ٬تمیموبن داشااااااامم باشاااااااوشاااااااون

ن.مثل همون سااااای اری کم توی هی د  ساااااالمیم قید    میگت 

 و مثل تو کم امروز باید قیدت رو بزتم... ٬رو زد 

 

 ت تکان داد و تال  کرد تا دوبار  ش  را بم نشاتم ی م ال

د.اما م  با برخاساااااااااااااااازم از  یک بار دیگر دسااااااااااااااات هایم را بگت 

روی پ م ای  تر اااااات را از او درناااا  کرد .آه اااااامم بازوهایم را 
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تر رتمم اما دوبار  ا  اااااااااااااااماد .ت س ب ل گرتمم و یک پ م باال 

 کشااااااااااااااایااد  و بک آت اام ت اااهم را باام ساااااااااااااااما  بچرخاااتم 
خمیف 

 گ مم: 

 

وع    اااارهاااای کالا اقااادا  بود.هرجااااب  هم بااام _تردا برای شر

 ضاااااور م  تیاز بود بزم ختک بد .دیگم بوشااااات  از ای  کول  

 تدیم. 

 

و ب ااااااد دیگر مزمصر تماااااااتااااااد  تااااااا پاااااااساااااااااااااااجن از ساااااااااااااااماااااات او 

  را م کم تر ب ل گرتمم و باق  پ م ها .شااااااااااااازو .بازوهای شد

 را با قد  هاب  ب زد پشت ش گذاشمم. 

 

والبن روی همان پ م ای کم تا دقایف  ک٬و او تززا و خامو 

 رها   کرد  بود  نش ت و در س وت بم ما  خت   ماتد... 

 

 ۶۰۴#پارت_ 
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اااااااااااااان  خاتم و   ااااااااااااااابح روز ب د با  ااااااااااااااادای تم چزدان آرا  نرا

ن آقا کم از داخ سااااااااااااااید از خواب   اااااااااااااای  ل  یاط بم گو  مت 

بیدار شد .تما  بدتم درد داشت و ا ونم بم شکل آزاردهزد  

ن هم  مش بم ای مو ااااااوخت و  ااااان  و   اااااای   اااااادای ب زد نرا

 شدردی کم تبطم تبطم ی ش  را هدا گرتمم بود تمی رد. 

 

باااا بااادخ ف  روی ت ااات غ ااات خورد  و چشااااااااااااااام هاااایم را بااااز 

 کرد .دسااااا   بم ا وی سااااااوزتاکم کشاااااای
گ
د  و سااااااپس با خ ااااامش

ن شد  و بم هدبورد ت یم زد .   روی ت ت تیم خت 

 

نشااااااااااااااااان   ااااااااااااااابح را  ۹ساااااااااااااااااخاات روی دیوار  وایل ساااااااااااااااااخاات 

میداد.ل اس های مزمابن د شااااااااااااااا  هزوز هم بر تزم بودتد و 

 ااااااورتم از ساااااازگی ن آرا یساااااار کم د شاااااا  ترامو  کرد  بود  

 پاک  کزم ا  اس چرب بودن داشت. 
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و از روی ت ااااات ب زاااااد  التااااام دسااااااااااااااا   بااااام گردتم کشااااااااااااااایاااااد  

 و تاامید بود  کم بک آت م     شااد 
ن .د شا  آتبدری غمگی 

س هاااااایم را بااااادهم بااااادن بااااام خود  ز مااااات خوض کردن ل اااااا

خ ااااااااااااااامم ا  را روی ت ت شرتاب کرد  بود  تا شااااااااااااااااید خواب 

 بمواتد م ز  را از اتکار ت  م خایل کزد. 

 

ا ونم بم شااااکل آزاردهزد  ای مو ااااوخت و ساااامت چپ بی ن 

.تااماایاااااااادان ااااااااااااااااماام .ا اامااماااااااااال شمااااااااا خااورد  بااود بااود ا  کاایااااااااپ 

 آزاد بود کاام باام م  شایاات کرد  بود و یااا ایز اام 
گ
شماااخوردی

ن روی پ م های شد ورودی خاتم بود کم  ار خود   نشاااا اااای 

 را کرد  بود. 

 

ن آقا هزوز هم از  یاط بم گو    دای نرن  خاتم و   ی 

ااااااااان  از او می واساااااااااات کم برای خرندهای خاتم  سااااااااااید.نرا مت 

 بم باغ 
گ
ن آقا تاکید داشاااات کم ابمدا باید رساااایدی برود و   اااای 
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دشااااااان تما  را تما  کزد.ب یشااااااان کوچک بود اما  اااااادای ب ز

 خاتم را شر کرد  بود. 

 

 بم شویس بزداشااااااااااااااا   رتمم تا  اااااااااااااااورتم را 
گ
با بک  و ااااااااااااااا ع

.شونم.دلم می واست  ما  کزم اما آتبدر بک  ا  بود  کم 

ششی و ک اااااااال آرا   رمش ا  اااااااامادن زنر دو  را تداشاااااااامم. 

ن  اااااورتم مجددا بم  ماساااااید  ا  را پا  کرد  و پس از شااااا ااااای 

 اتاا برگشمم. 

 

بر ت  داشااااااااااااااامم را با یک دسااااااااااااااات ل اس را    ل اس هاب  کم 

خوض کرد  و پس از آت م موهایم را با ک  پشت ش  جمع 

خاتم را در شو  گرتمم.  ن  کرد  از اتاا خارز شد  و م ت  آشتر

 

خبور کرد  بود ا مما  میداد  کم  ۹ز از آتجاب  کم ساااااخت ا

آزاد دیگر در خاتم ت اشااااد و بم آموزشاااا ا  رتمم باشااااد.م موال 

خاتم و تا ای ن   ساااااخت در خاتم تیم ماتد.اما با ورود  بم آشااااتر

 .  3839



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

ن نشاااااا اااااامم بود و در  ثابت ماتدن ت اهم روی او کم پشاااااات مت 

ساا وت مشاا و  توشاایدن چا   بود تزمید  کم م اساا اتم 

 ر آمد  اتد. اشا ا  از آب د

 

 ااااادای قد  هایم را کم شااااااید بک م طیل ش  را باال گرتت 

 زد کوچش بر ل  و با چرخاتدن ت اه  بم سااااااااااااااامت م  ل 

 آورد و با  داب  آرا  تجوا کرد: 

 

 .  آزاد: بح ب ت 

 

قااااد  ج وتر گااااذاشااااااااااااااامم و تاااااخودآ ااااا  ت س خمیف  از خطر 

خاتم را شر کرد  بود کشااید .ای  ب ن و را بم آشاازاب  کم تما  آشااتر

خوبک موشااااااااااااااازاااخمم.بوی آشااااااااااااااازاااب  کاام برایم یاااد آور روزهااای 

 هوا خوب گااذشاااااااااااااااماام مااان بود.چشااااااااااااااام هااایم را . ااااااااااااااامم و بک 

 شرسید : 
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 _بوی همون چای گیایه م روتمم...مگم تم؟

 

 اااادای خزد  ی آرام  ات ار کم از دورترن  تبطم ی دتیا بم 

گو  هایم رساااید.لیوابن کم در دسااات ها   داشااات را روی 

ن قر   ار داد و گ ت: مت 

 

 ...یم لیوان برات برنز ؟آزاد:خودشم

 

بم نشاااااااااااااتم ی چشاااااااااااام هایم را باز کرد  و هماتطور کم ش  را 

 تایید تکان میداد   زدیل مباب   را خب  کشید  و گ مم: 

 

 _آر ... الم خوب تو ت.ت ر می زم شما خورد . 

 

چزر  ا  تورا در هم کشاااااااااااااااید  شاااااااااااااااد.با تگرابن ت اهم کرد و 

 شرسید: 
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؟  آزاد: الت خوب تو ت؟می وای برنم دکت 

 

آه اااامم روی  اااازدیل نشاااا اااامم و با اشااااار  ای کوتا  بم لیوان 

 ا   پاسخ داد : چ

 

 _تیازی تو ت...تبط یم لیوان از ایزا برا  برنز. 

 

بک م طیل از جا ب زد شاااااااااد و بم سااااااااامت اجاا ااز رتت.لیوان 

ون کشااااااااااید و پس از آت م از چای شر   را از ق  اااااااااام بت 
گ
  بزری

مبداری خ اال م  وک  کرد و سااپس دوبار  بم ساامت ٬کرد

ن برگشت و لیوان را مبابل م  قرار داد.   مت 

 

ل  تشااااا ر آرا  گ مم و لیوان داغ چای را میان اتگشااااامان زنر 

 هموشم شد  چرخاتد .با تردید ت اهم کرد و دوبار  شرسید: 
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 آزاد:مطما ن تیاز تو ت دکت  ونونات کزم؟

 

ل  هایم چ  اتد  و هماتطور کم مبداری ل م ی لیوان را بم 

از چای را ش   کشااااااااااید  شی بم نشاااااااااااتم ی م ال ت تکان 

 پاسخ داد : داد  و 

 

_گ مم کاام تیاااز تو ااااااااااااااااات.خوب موشااااااااااااااام.تو چرا هزوز ترت   

 آموزش ا ؟

 

ن یش از شااااااااااااااااتم ها    ت س خمیف  کشاااااااااااااااید و با باال اتداخی 

 گ ت: 

 

ون  بر  باهات  را آزاد:خواساااااااااامم ق ل از ایز م از خوتم بت 

 بزتم. 
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 ۶۰۵#پارت_ 

 

 

لیوان را میان دسااااااات هایم چرخاتد  و شرساااااااشاااااااگراتم ت اه  

 کرد . 

 

؟ت ر می رد  همم ی  رتامون رو د شااااااااااااااا  زد   _چم  رقن

 باشیم. 

 

 دس   بم گردن  کشید و تاامیداتم ت اهم کرد. 
گ
 با  التش

 

آزاد:د شااا  تو  را زدی خزان...بم م  تر ااات  را زدن 

 . تدادی
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 و ت خ بک هوا آمد تا روی ل  هایم توشااااااااا 
ن زدی تم ااااااااا رآمت 

همرا  با باال باش زد.دست بم س زم بم  زدیل ا  ت یم زد  و 

ن یک تای ابروهایم گ مم:   اتداخی 

 

_م  خییل بم تو تر ااااااات  را زدن داد  آزاد.م  ما  ها بم 

تو تر ااااااااات  را زدن داد .تما  اون روزها و سااااااااااخت هاب  

  ت ا  می ردی و بزم دروغ کم داش    اا  اا تو چشما

میگ    تر اااااات ای  رو داشاااااا   کم  را بزبن و  بیبت رو 

.امااااا تو 
گ
ایزکااااار رو ت ردی.تبط ترجیح دادی کاااام باااام بزم بش

 دروغات ادامم بدی و م  رو بازی بدی. 

 

آش مم و خ  ک اتگشمان  را میان موها   ترو برد و ش  

ن گرتت.ساااااااااااا وت  وادار  کرد تا با تاساااااااااااا  ش  ی تکان را پایی 

 دهم و ادامم دهم: 
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_باشااااااااااام...شااااااااااااید ایز م االن دیگم تمی وا  بم  رتات گو  

زااات تر ااااااااااااااااات  را زدن تمیاااد  خودخوایه باااد  و ایز ااام ب

اما تو هم  م در  ش م  خودخوایه بم خرز تدادی ٬باشااااااااااااااام

آزاد.تو هم  م باااام م  باااادی ت ردی.چطور اتمصااااار داری م  

ن آسوبن ترامو  کزم؟ ن رو بم همی   همم چت 

 

 ت ا  خاجز  را بم چشماتم دوخت و مایوساتم گ ت: 

 

ن رو ترا مو  ک ن آزاد:م  ازت اتمصاااااار تااااادار  کااااام همااااام چت 

خزان.میااااادوتم کااااام در  بااااات خییل ظ م کرد .میااااادوتم کااااام 

 بدجوری گزد زد  اما...اما تبط... 

 

باااام ایزجااااای  رت  کاااام رسااااااااااااااایااااد برای ل صاااام ای سااااااااااااااا وت 

ند. التم کرد.گوب  کم خود  هم تمیدان ااااااااااات چم باید بگو 

 از س وت  آیه کشید  و گ مم: 
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تو  _آزاد توروخاادا بیااا بی یااا  ای  امااا و اگرهااا .شااااااااااااااایم.م  از 

ار تو ااااااااااااااامم ن تبط دیگاام تمی وا  بوشااااااااااااااات  از ای  بام ازدواز ٬بت 

دروغیمون اداماام بااد .پس بیااا باادون جااار و جزجااا  تموم  

 کزیم باشم؟

 

ن دت اااام بااااا  رتم  شو  از آت اااام تر اااااااااااااااااات کزااااد برای هزارمی 

ن ب زد شد  و ادامم داد : م ال   ت کزد از پشت مت 

 

مرا اااااال _امروز بگرد دت ااااااا  دو تااااااا وکیاااااال خوب کاااااام بموت  

ن.خود   و ااا م ی ایز م درگت  داداا   کالقمون رو شو  بتک

و دردش .شاااااااااااام رو تدار .وق   هم کم وکیل ها رو شیدا کردی 

 . .هرچم زودتر بزت   یم وقت ازشون بگت 

 

چشاااااااااام ها   ب واتم کم هزوز  با وجود آت م میموان اااااااااامم از 

هم بااام ای  جاااداب  را ن تبود اماااا در تزاااایااات تااااامیاااداتااام آیه 

ن برد.  کشید و   با اکرا  ش  را بم نشاتم ی تایید باال و پایی 

 .  3847



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

 

ن باااااق  تماااااتااااد  بود.هردو در سااااااااااااااا وب   دیگر  رقن برای گ ی 

مط ش غرا شد  بودیم کم هر ثاتیم ت س کشیدن را برایمان 

ن تا اا م گرتمم و ساا ت و ساا ت تر می ر  د.ای  بود کم از مت 

خاتم سااوا داد  تا  ن  م اات  قد  هایم را بم ساامت خروسک آشااتر

 بم سال  برگرد . 

 

رسیدن قد  هایم بم در خروسک م ادا شد با ورود نرن  

 زد و با 
گ
خاتم.مرا کم دید بک م طیل ل  زد بزری

ن خاتم بم آشاااتر

 مزربابن گ ت: 

 

م اااااااااااااان :ِاوا خاتم ی بیدار شااااااااااااااادی ؟شر زد  م  تو  یاط با نرا

ن درگت  بود ..شااااااااااااا زید االن براتون  ااااااااااااا  وتم  ارصن    ااااااااااااای 

 می زم. 
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م طیل ش  را باام نشاااااااااااااااااتاام ی م ااال اات تکااان  در جوا.  بک 

 داد  و گ مم: 

 

ااااااااان  خاتم ایزجا  اااااااااا  وتم تمی ور .لط ا یم ساااااااااای ن  _تم نرا

 ااااااااااااااا  وتاااام   رو بااااا آرنااااا توی اتاااااق  ٬آماااااد  کزیااااد بتک  باااااال

 می ورنم. 

 

ن ایز م تورا سااااااااای ن را آماد  مزرباتاتم چ شااااااااایم گ ت و با گ ی 

 می زد قد  ها   را بم سمت ی چا  شو  برد. 

 

خاتم خارز  ن  از آن م طل ت رد .از آشااااااااتر
م  هم دیگر بوشاااااااات 

ن بم سال  روی تزدیک ترن  م ل نش مم و ٬شد  و با برگشی 

 اتمصار کشید  تا نرن  خاتم سی ن    اتم را  ارصن کزد. 

 

 ۶۰۶#پارت_ 
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اااااااااااااان  خاتم با یک   دودا  شزج دقیبم ای کو  کشاااااااااااااااید تا نرا

خاتم خارز شاااود و ب ن م سااامت سااای ن م  ااال  ااا  اتم از آشاااتر

ن  م  قد  بردارد.با دیدن  تورا از جا ب زد شااااد  و برای گرتی 

سی ن دست هایم را دراز کرد .هماتطور کم م ماکاتم سی ن 

 را بم دسمم میداد شرسید: 

 

ی  م و   ن اااااااااان :خاتم چک کزید اگم چت  اااااااااا بود بگید م  نرا کرا

براتون آماد  کزم.البمم آرنا خان ا ااال اهل  اا  وتم خوردن 

ن اما شما   باز یم ت ایه بزدازند. تو ی 

 

بک آت م تیازی بم دوبار  چک کردن خورا  های داخل سی ن 

داشمم باشم ش  را بم نشاتم ی م ال ت تکان داد  و پاسخ 

 داد : 
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ن خالیم دساااااااااااامون  اااااااااان  خاتم همم چت  درد ت زم.شااااااااااما _تم نرا

 دیگم برگردی  ش  ارتون. 

 

دوبار  زنرل  "چشاااااایم" گ ت و سااااااپس بک م طیل چرخید و 

خاتم برگشت.ت س خمیف  کشید  و با م کم  ن بم سمت آشتر

تر کردن اتگشاااااااات هایم دور دساااااااامم های ساااااااای ن قد  هایم را 

 سمت را  پ م سوا داد  و از پ م ها باال رتمم. 

 

دسااات هایم را ج و برد  و پس بم اتاا آرنا کم رساااید  یش از 

و  از آت م تبم ی کوتایه بم در کوبید  دسااااااامگت   را چرخاتد 

قد  بم داخل اتاا گذاشااااااااااااااامم.آرنا روی ون چر  کزار شزجر  

ون خاااتاام  ن بت  نشااااااااااااااا اااااااااااااااماام بود و ت اااه  را باام هوای د  اتگت 

 دوخمم بود. 

 

 اااااااادای باز شاااااااادن در را کم شاااااااااید تورا ش چرخاتد و بم م  

یدتم ماساااااااااک غم و تاامیدی کم  ل  اااااااااورت  را ت ا  کرد.با د

 .  3851



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

بم ل  زدی بزرگ شوشااااااااتد  بود در ثاتیم ای اتماد و جا   را 

 و خال اتم داد. 

 

در را پشاات ش  . اامم و هماتطور کم قد  هایم را بم ساامت 

وب  گ مم: 
د  با خوشر  ت ت خوا.  شو  میتک

 

 .  _ بح ب ت 

 

ت خزدید و تورا ون چر  را بم سااااااااااامت ت ت خواب بم  رک

 در آورد تا بمواتد بم م  تزدیک تر شود. 

 

...دار  خواب میبیزم یااااا جاااا دی جاااادی ای  آرنااااا: ااااااااااااااابح ب ت 

 وقت  بح اومدی دیدتم؟
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سی ن را روی ت ت قرار داد  و سپس خود  هم روی ل م ی 

ت ت نشاا اامم.ت اهم را بم چشاام های شرسااشااگر  دوخمم و 

 گ مم: 

 

 _تمیدوتم.از تصر م  کم  امال بیداری. 

 

ار با  ااااااااااااااااداب  ب زدتر خزدید و ولیچر  را اتدی ج وتر ای  ب

 چرخاتد و شرسید:  کشید.ت اه  را سمت سی ن    اتم

 

 آرنا:ای  دیگم سر میگم؟

 

م ااااااااااااااات  ت اااه  را دت ااا  کرد  و هماااتطور کاام دساااااااااااااااات ج و 

د  تا قوری کوچک داخل سی ن را بردار  پاسخ داد .   میتک

 

 م. _امروز م  و تو با همدیگم    وتم می ورن

 .  3853



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

 

 ابروها   را باال اتداخت و شوت ک  اتم گ ت: 

 

تو م؟بوشت  ات ار قرار  باها  آرنا:ای  سی ن تبط ما  م  و 

 .  یم لش ر رو ست  ک ن

 

اسمکان های خایل را از چای شر کرد  و سپس قوری را دوبار  

داخل سااای ن قرار داد .یش از اسااامکان ها را بم ساااما  گرتمم 

 شوت جواب داد :  و درست مثل خود  با ل  ن 

 

_ت ر ایز م ب وای از زنر بار  ااا  وتم خوردن در بری رو از 

ون مت  .  شت ون ک .ای  سی ن امروز خایل از ای  اتاا بت   بت 

 

 هردو دسا  را بم نشاتم ی ت  یم باال گرتت و گ ت: 
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 آرنا:باشم.تیازی بم خشوتت تو ت.هرجور کم تو ب وای. 

 

خزاادیااد  و هماااتطور کاام  از ل   باااتم   تاااخودآ ااا  زنرلاا 

ش  را تکاااااان میاااااداد  یاااااک لبمااااام ی کوچاااااک برا   آمااااااد  

 سید: کرد .شر 

 

 آرنا:مزموبن د ش  خو  گذشت؟

 

لبمم را بم سما  گرتمم و بک آت م بم چشم ها   ت ا  کزم 

 پاسخ داد : 

 

 _خ مم کززد . 

 

د  آیه کشااااااااااااااایااد و هماااتطور کاام لبماام را ساااااااااااااااماات دهااان  میتک

 گ ت: 
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کت کزم. آرنا:پس خوش الم ک  م مجبور تبود  تو مزموبن شر

 

توشااااااید  و در همان  ا  کم اتدی از چای داخل اساااااامکان را 

ن بود زنرل  تجوا کرد :   ش  پایی 

 

ن  _راسااااا  خوب موشااااد اگم د شاااا  بودی...ت مل همم چت 

 آسون تر موشد. 

 

 با تردید ت اهم کرد و چزر  در هم کشید. 

 

 آرنا:تو  الت خوبم؟

 

 ۶۰۷#پارت_ 
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تااز  بام  رقن کام ن ااااااااااااااازجید  بام زباان آورد  بود   ساااااااااااااااوال 

کرد.تورا ش  را باااااااال گرتمم و ت اااااااهم را باااااام چزر  ی واق م  

مم جااااا  و تگران  داد .ایزجااااا تبود  تاااااا او را تگران خود  

کزم.ایزجا تبود  تا بم دلواپیسااااااااااااااا ها و تاامیدهای او بو  از 

بزت   شو  دام  بزتم.م  تبط ایزجا بود  تا بمواتم  ا  او را 

ن و .س.   کزم.همی 

 

بمواتم  واس  را از ب  ت ت س خمیف  کشید  و برای آت م 

 کم شو  آمد  بود شرت کزم گ مم: 

 

 _م  رو و  ک .تو بگو... الت خوبم؟

 

ابروهااا   را باااال اتااداخاات و بااا ت جاا  پ اا  هااا   را باااز و 

 . مم کرد. 
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 آرنا:چرا یزوب   ا  مزو شرسیدی؟

 

 رتمم و چپ چپ ت اه  کرد . یک لبمم ی دیگر برا   گ

 

  مزصور  چیم.ک ر  ترو. _یزوب  تبود...خودت میدوبن 

 

ن اتداخت  ای  بار جوابک بم  رتم تداد.بم جا   ش  را پایی 

 آ  کشااااااااااااااایااد.لبماام ای کاام برا   گرتمام بود  را بام 
گ
و بااا  التش

 دسا  داد  و شرسید : 

 

 _درمورد  رتاب  کم اون ش  زدیم ت ر کردی؟

 

د با  داب  آرا  تجوا کرد:  بک آت م ش   را باال بگت 
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 آرنا:ت ر کرد . 

 

 دست بم س زم نش مم و شرسشگراتم ت اه  کرد . 

 

 _تایجم  ؟

 

 با بک مییل لبمم را سمت دهان  برد و پاسخ داد: 

 

آرنا:تو واق ا بم خوب شاااااادن  ا  م  امیدواری خزان؟چون 

 راسا  رو ب وای خود  ا ال امیدی تدار . 

 

د تاخودآ ا  دلم از غم آشاااااااااااااااکار  ن ی کم در  اااااااااااااااادا   موز مت 

ت.دساات هایم را روی زاتوها   قرار داد  و با ل  زدی گرت

 کوچک کم روی ل  هایم تب  . مم بود گ مم: 
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ن  ؟خوب شااااااااااااااااادن  ااالاات چت  _چرا ت ااایااد امیااد داشاااااااااااااااماام باااشر

مم   و م ااااااایل تو اااااااااااااااااااات آرنااااااا.تو خییل قوی تر از ای   غت 

ی؟ .چرا خودت رو دست  م میگت    رتاب 

 

  را تواز  ت اه  را بم دساااااااااااااااات هایم کم بم آرا  زاتوها 

 می ردتد دوخت و پس از ل صم ای س وت پاسخ داد: 

 

 برا  بک 
گ
ن اوتبدر زتدی آرنا:تما  ای  ساااااااااااااااا  هاب  کم گذشااااااااااااااای 

ارز  بود کاااام بااااارهااااا و بااااارهااااا تال  کرد  خود  رو خال  

 تداشاااامم
گ
دلم می واساااات همم ٬کزم.امیدی بم ادامم ی زتدی

ن تمو  قاات اگاام آزاد و آرزو تبودن ا مماااال خییل و ٬شااااااااااااااااام چت 

ن رو تمو  کرد  بود ...امااااا اوتااااا هربااااار تجاااااتم  شو  هماااام چت 

 دادن. 

 

ت س لرزابن کشااااااااااااااایااااد و م اااا  کوتااااایه کرد شو  از آت اااام بااااا 

  داب  آرا  تر ادامم دهد: 
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آرنا:تما  ای  سااااااااا  ها مدا  از خود  شرسااااااااید  کم م  ا ااااااااال 

م میااد ؟دلی   چیاام؟آد  کام برای سر دار  باام زتاادگیم اداما

ز  سااااااااااااااااخمم تو ااااااااااااااات و زتدگو  بم بودن خمال هیا  اری ا

ن یم ٬دیگران وا. اامم ساات آد  کم تما  روز  اری جز نشاا اای 

آد  کم هیا ٬گوشااااااااااام و خوابیدن با قر  های خواب تدار 

امید و هدقن برای آیزد    تدار  برای سر باید بم زتدگو  

 ادامم بد ؟

 

ون آدماب  ه اا ن کم دتیا بزشااون تیاز دار اون بت  آدماب  کم ٬ی 

آدماب  کم ٬رن هر اری کم دلشاااااااااااااون می واد رو اتجا  بدنقاد

ن  رو   ر ن و بی ودی اک ااااااااااااااات  بااااام کیسااااااااااااااا وا. ااااااااااااااامااااام تو ااااااااااااااای 

ن   تم مثل م  کم... ٬آدماب  کم وجودشون ارزشمزد ٬تمی ین

 

بم ایزجای  رت  کم رسید بم ی  ار  س وت کرد و خجالت 

از  را هااااا   آت  گرتماااام  زد  ش  را زنر اتااااداخاااات.دلم
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 آرنای شااااااااااااااااد و شزتد  ای کم یک زمابن بود.چم بالب  بر ش 

شااااااااااااااازااااااااخماااااام بودم  آماااااااد  بود؟چطور ای   جم از غم و 

 در ق ااا  مزرباااان  جاااای گرتمااام 
گ
تااااامیااادی و ششااااااااااااااا  ااااااااااااااامش

بودتااد؟چاام بالب  بر ش  آمااد  بود کاام باااور کرد  بود زتااد  

 بودن  ارزشر تدارد؟

 

از ٬آرزواز ٬و آد  خ اا ابن بود .از آزادخ اا ابن بود .از خالم 

از ٬از خود ٬مادر  کم     تمیدان اااااااامم مرد  اساااااااات یا زتد 

از تمااا  آد  هاااب  کاام باااخاا  ٬از پاادر خود ٬جمشااااااااااااااایااد توتیش

 برسد. 
گ
 شد  بودتد آرنا بم ای  تبطم از زتدی

 

 التاام دساااااااااااااااات هااا   را میااان دساااااااااااااااات هااای لرزاتم گرتمم و 

 گ مم: 

 

ر _ی گ مم تو ارزشااامزد تو ااا ن    آرنا؟ی گ مم تو داری اک ااات 

؟ی گ مم دتیا بم وجود تو تیاز تدار ؟   رو  می  ن
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ش  را  ماکان زنر اتداخمم بود.گوب  از ت ا  کردن بم چشاااااام 

 هایم شر  داشت.با  دای ب و آلودی زمزمم کرد: 

 

 آرنا:تیازی تو ت کیس ایزارو بزم بگم.خود  میدوتم. 

 

د  و دسااات ها   را م کم تر از ق ل می اار ان دسااات هایم ترا

  کم گ مم: با ل  ن م

 

 _آرنا بم م  ت ا  ک . 

 

ن تگاام داشااااااااااااااامام  باام  رتم اخمزااب  ت رد.ش  را هزوز هم پااایی 

بود. التم دسااااااااااامم را ج و برد  و با قرار دادن اتگشااااااااااات هایم 

 زنر چاتم ا  ت رار کرد: 
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 _آرنا شت رو باال بگت  و مزو ت ا  ک . 

 

ار ش  را باااال گرتاات.ت ااا  در تزااایاات آیه کشااااااااااااااایااد و باام اج اا

ا  را بم چشاااااااااااااااماتم دوخت و اتگشااااااااااااااامان م  بم آرا  غمگی

وع بم تواز  کردن گوتم ا  کردتد.   شر

 

 _می وای یم  بیب   رو بزت ب م؟

 

ن ت ا   با  ااااااداب  زمزمم وار شرسااااااید  و او بک آت م قدرت گرتی 

خت   ا  از چشاااااااااماتم را داشااااااااامم باشاااااااااد آه ااااااااامم ش  را بم 

ن برد.و م  با ل  زدنشاتم ی تایید ب ی کوچک ادامم اال و پایی 

 داد : 

 

_م  آد  هااااای زنااااادی رو توی زتاااادگیم دیااااد  و شااااااااااااااازاااااخمم 

د   آرناااا.آد  هااااب  کااام ا اااااااااااااااال بوب  از ان ااااااااااااااااااتوااات و خوبک تتک

بودن.آدماب  کم تصاهر بم خوب بودن می ردن اما ذاتشاااااااااون 
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گ
سااااااااااااااایا  و تارنک بود.آد  هاب  کم خییل وقما م  رو بم زتدی

تااامیدیم شاااااااااااااااادن...و ار کردن اما آخر  دوباار  بااخ  امیدو 

 تماااا  آد  هااااب  کااام 
ن می وا  بزااات ای  رو ب م کااام اگااام از بی 

توی زتدگیم دید  و شااااااااازاخمم تبط یک ت ر باشااااااااام کم واق ا 

 کردن باشم
گ
اون یم ت ر بدون شک ٬الیش زتد  موتدن و زتدی

...تبط تو.   توب 

 

 ۶۰۸#پارت_ 

 

 

 

آه اااااامم از دورترن  تبطم ی  ل  زدی م و و تامرب  آه اااااامم

دتیا آمد تا روی ل  ها   باشااااااااااااااا زد.غمگیزاتم ت اهم کرد و 

 گ ت: 
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ی  ن  چون ت ر می  ن چت 
بن ن آرنا:تو تبط داری ای   رتا رو مت 

 بم م  بدهکاری. 

 

هماتطور کم بم آرا  چاتم ا  را تواز  می رد  سااااااااااااااا ت و 

 س ت ش  را بم نشاتم ی م ال ت تکان داد . 

 

ار ...ب اکر و ااااااااااااات کم ت ر می زم بزت بدهک_ب اکر ای  ت

 ایزم کم دوسات دار  و خوب بودتت برا  مزمم. 

 

چشاااااااااااام های مایوساااااااااااا  بم ی  ار  بم زن اترن  شااااااااااااکل مم   

 درخشیدتد و ل  زد م و روی ل  ها   شررتگ تر شد. 

 

؟واق ا بزم اهمیت میدی؟
گ
 آرنا:واق ا ای  رو میش
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اتدی   گرتمزد.ش  را اتگشماتم ای  بار را  گوتم ا  را در شو

روی شااتم کج کرد  و با  اداب  کم بوشت  بم یک تجوا شبیم 

 بود پاسخ داد : 

 

توی تما  ای  سا  هاب  کم تدیدمت و ٬_تو بزرگ شدی آرنا

اما ٬از زتد  بودتت ختک تداشااااامم ت دیل بم یم مرد بال  شااااادی

برای م  هزوز  همون آرنای ه د  ساااااااااااااااالم ای.میموتم ببیزم 

همون اتاااااااداز  پاااااااا  و  رو ااااااات هزوز هم بااااااام کااااااام ق ااااااا  و 

مزربوت .توی دتیاب  کم آد  ها  روز بم روز بوشت  و بوشت  

 توی سیاهیاشون غرا موش  تو روش  و پا  باق  موتدی. 

 

شاتگشاااااااامم را آه اااااااامم روی قطر  اشااااااااش کم زنر چشاااااااام  را 

خوس کرد  بود کشاااااااااااااید  و با پا  کردن  ل  زدی واقیع بر 

 د : ل  آورد  و ادامم دا

 

 .  3867



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

وشت  از هر کس دیگم ای بم تو تیاز دار  آرنا.بودن _ای  دتیا ب

ار ترو  ن تو برای دتیاب  کم هرروز دار  بوشاات  و بوشاات  توی لجتن

ن دیگاام ایاام.برای همیزام کاام ت ااایاد جاا  وری تر از هرچت  مت   رصن

 و اداماام باادی.برای همیزاام 
گ
.برای همیزاام کاام بااایااد بجزش بزبن

.می زیم سر کم باید دو دس   بم زتدگیت   می م؟بچ  ک

 

یش از دساااات ها   را بم آرا  باال آورد و اتگشاااامان  را دور 

ما دسااااااااامم قالی کرد.همزمان با کشااااااااایدن آ  سااااااااا زم ساااااااااوزی 

 ش  را تکان داد و شرسید: 

 

 بچ  م آخر  ٬آرنا:اگم ادامم بد 
گ
اگم دو دس   بم ای  زتدی

 سر در اتمصارمم؟قرار  بم کجا برسااااااااااااام؟قرار  چم ات اا بز 
گ
ری

اااااااااااااای کم     تمیموتم با اخمیار خود  یم قد  هم  برای پرا

 بردار  بی مم؟
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شریشان و  التم ت اه  را بم سمت شزجر  چرخاتد و با ل  ن 

 تاامید تر ادامم داد: 

 

.یم بار اتاااااااااااااااااقن برای هرکیسااااااااااااااا توی آرنا:م  تبط یم شبار 

برای ٬زتدگیمم.برای مادر  کم از شدت غ م ب اکر م  ُمرد

برای آرزو ٬خمر  رو وق  م  کرد بوشااات  از ت ااا  آزاد کم 

 کم... 

 

خ ااااااااااااااا ک و  التم میان  رت  شرند  و اجاز  تداد  تا جم م 

 ا  را بم پایان برساتد. 

 

_ی گ ماااااام تو شباااااااری آرنااااااا؟ی گ ماااااام تو یاااااام بااااااار اتاااااااااااااااااااااقن 

؟ای   ن ذهزی   داشاااااااامم باشر ؟سر باخ  شااااااااد  همچی  ه اااااااا  

 ون؟ها؟ را ها رو از آزاد شایدی؟از آرزو شاید ش
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ا بم نشاااااااااتم ی م ال ت بم چپ و راساااااااات تکان داد و ش  ر 

 گ ت: 

 

ن ا  اش دار .  .خود  همچی  ن
 آرنا:هیچ دومشون تگ ی 

 

 با تارا    غر زد : 

 

ن ا  ااش تداشمم با  آرنا.ت اید داشمم  _تداشمم با .چزی 

.یم  .برخ س یم موهب   .چون تو شبار کیسااااااااااااااا تو ااااااااااااااا   باشر

 همم ی م
گ
 آز موه ت بزرگ تو زتدی

گ
آرزو...    ٬ادا.تو زتدی

 م . 
گ
 زتدی

 

 دست ها   را م کم میان دست هایم گرتمم و ادامم داد : 
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ش اگاام اداماام باادی اگاام جااا تزبن آخر  قرار  باام کجااا ٬_میتر

 برای تو هیا ساااااااااااااااورپرایزی کزااااااااار 
گ
برش؟ت ر می  ن زتاااااااادی

 روزهای خوبک اتمصارت رو تمی ش ؟
 تذاشمم؟ت ر می  ن

 

م ها   را بم نشاااتم ی کج کرد و شااات  گوشاام ی ل  ها   را 

ن باال اتداخت.   تدان ی 

 

ی بااام  ن آرناااا:تمیااادوتم...تو ت ر می  ن برای آد  مثااال م  چت 

 اسم روزهای خوب وجود دار ؟

 

 ۶۰۹#پارت_ 

 

 

 

د  و گ مم:   با اکمیزان دست ها   را ترر
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م  ٬_وجود دار .مطمازم کم وجود دار .ا ال گور بابای ببیم

ساااااااااااااااا  تاز  تو رو شیدا کرد . یل از ای  همم سر آرنا؟م  ب د 

 اااار ه اااااااااااااااااات کااام دلم می واد باااا تو اتجاااا  باااد . یل خااااکر  

ه ااااااااااات کم دلم می واد با تو . ااااااااااااز .قرار  با همدیگم خییل 

تماااا  ای  سااااااااااااااااااا  هااااب  کااام از ٬خییل  اااارهاااا ب زیم٬جااااهاااا برنم

ن   ان کزیم...ایزااااااا بزاااااات اتگت  هماااااادیگاااااام بک ختک بودیم رو جتک

 تمیدن؟

 

ها   را بم نشاااااتم ی تایید باز و . اااامم  خزدید و پ  زنرل  

 کرد. 

 

آرنا:تو بم تززاب  برای ایز م م  برای هزار سا  ب وا  بم ای  

 ادامم بد   اقن ه    دخت  چشم زمردی. 
گ
 زتدی
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 چشاااااااام زمردی" بک اخمیار مرا بم سااااااااا  های دور 
ل ظ "دخت 

ن ترو برد.بم همان روزهاب  کم آرنای ه د  ساااااااااااااااالم برای او  لی 

 با تا  دخت  چشم زمردی  دا زد  بود.  بار مرا 

 

یاااااااااد آن روزهااااااااای دور ل  زااااااااد م وی را روی لاااااااا  هااااااااایم 

 نشاتد.ت اهم را بم چشم ها   دوخمم و شرسید : 

 

 _هزوز یادت موتد ؟

 

 پشت چشیم برایم تاز  کرد و پاسخ داد: 

 

ن و آخرن  دخت  چشااااااااااااااام  آرنااا:مگاام موشااااااااااااااااد یاااد  بر ؟تو اولی 

ر خمر  هم همیزطوری زااااااخمم.تاااااا آخزمردی بودی کااااام شااااااااااااااا

 میموتم. 
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از ای  هماااام مزربااااابن ا  ق اااا  شد و یخ زد  ا  شر از گرمااااا 

شاااااااااد.ت اهم را بم دسااااااااات های گر  شاااااااااد  مان دوخمم و برای 

دقیبم ای ساااااا وت کرد  شو  از آت م ت س خمیف  ب شااااام و 

 بگونم: 

 

 _خ ... اال بم  را ای  دخت  چشم زمردی گو  میدی؟

 

را   تماااتااد  باااشااااااااااااااااد لاا  هااا   را ر چااار  ای بات ااار کاام دیگ

 . جمع کرد و خاجزاتم ت اهم کرد 

 

 آرنا:از  می وای چیکار کزم خزان؟

 

خوشاااا ا  از ایز م توان اااامم بود  سااااد مباوما  را اتدی در 

 هم .ش زم ل  زدی کوچک بر ل  آورد  و گ مم: 
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_ازت می وا  با یم تراشو ااااات خوب مالقات داشاااااامم باشر و 

وع .شم. کم روتد در   اجاز  بدی  ماتت شر

 

ساااااگرمم ها   در ثاتیم ای در هم کشاااااید  شااااادتد.ت اه  را 

 بم سمت دیگری چرخاتد و با بدخ ف  گ ت: 

 

شک و روانشزاس خوشم تمیاد.  ن  آرنا:از رواتتر

 

 مصاتم دست ها   را تکان داد  و گ مم: 

 

ن خونز ...لط اااااا  _اماااااا تبط اوتاااااا میموت   اااااالااااات رو بزت  کین

 اشم؟ب اکر م . بم ال ت ت   
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 التم چشااااااااااااام ها   را چرخاتد و ش  را بم سااااااااااااامت خب  

شرتاب کرد.برای آت م تر اااااا   برای م ال ت دوبار  تداشاااااامم 

 باشد مجددا دست ها   را تکان داد  و گ مم: 

 

_آرنا لط ا تم تیار.بزت قو  مید  قرار تو اااااااااااات توی ای  را  

.م  تا آخر  کزارتم.تا زمابن کم  الت  ا ال خوب متززا باشر

 .شم دسات رو همیزجوری م کم تگم میدار . 

 

ش  را زنر اتداخت و با تردید بم دساات های گر  شااد  مان 

 خت   شد. 

 

؟  آرنا:ی  ن وق   کم  الم خوب .شم دسمم رو و  می  ن

 

ساااااااوال  ق  م را دچار شاااااااک و تردید کرد.بک آت م  رقن بزتم 

  ت ااااه  کرد .چااام باااایاااد میگ مم؟    خود  هم جواب ای

ساوال  را تمیدان مم.تمیدان مم کم ب د از تما  شادن همم 
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 آرنا خوب موشاااااااد قرار ٬ی ای  ماجراها
گ
اااااادی ب د از آت م اترا

 بود میاتمان چم ات اق  بی مد. 

 

بااادون شاااااااااااااااااک تمیموان ااااااااااااااامم تاااا اباااد ارت ااااکم باااا آرناااا را ادامااام 

دهم.ی  ن اگر می واساااااامم از آزاد تا اااااا م بگت   مجبور بود  

 ا  دور کزم.م  تززا قبو  کرد  بود  تا  ز تا آرنا را هم ا
گ
زتدی

برای مدب  کوتا  ایزجا باشااااااااااااااام.یا بم خ ارب  بزت  تا زمابن کم 

د.و ب د از آن باید او را دوبار   آرنا سالمت روان  را پس بگت 

 پشت ش میگذاشمم و تراموش  می رد . 

 

بزابرای  تمیموان ااااااااامم بم او قو  تا ابد مم ااااااااال بودن دسااااااااات 

بدهم.امیدوار کردن  درسااااااااااات تبود.تمیموان ااااااااااامم  هایمان را 

 ق    را با یک مشت امید شوچ و وایه شر کزم. 
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سااااا وتم کم کوالبن شاااااد چزر  ا  بم ی  ار  رتگ دلشاااااور  و 

 گرتت.چزر  در هم کشاااااید و با  اااااداب  کم ترس در  
تگرابن

د شرسید:  ن  آشکارا موز مت 

 

مگاام بااذاری... آرنااا:خزان...تو دیگاام قرار تو اااااااااااااااات م  رو تززااا 

 تم؟

 

 ۶۱۰#پارت_ 

 

 

 

ایط.تااام تاااا  تمیموان ااااااااااااااامم تااااامیاااد  کزم.ال اقااال تااام در ای  شر

زمابن کم درسااااااااااااااات ل م ی شرت ا  ا  اااااااااااااااماد  بود و یک قد  تا 

ایط تززا بم یک  سااااااااااااااابوط تا ااااااااااااااا م داشاااااااااااااااات.آرنا در ای  شر

اماااااایاااااااادواری باااااازرگ تاااااایاااااااااز داشاااااااااااااااااااااات.و اگاااااار آن اماااااایااااااااد ماااااا  

 درناااا  کزم. تمیموان مم خود  را از او ٬بود 
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    ل  زدی روی ل  هایم نشااااااتد .دسااااات های گر  بم سااااا

شااااااااااااااد  مان را مبابل  ااااااااااااااورت  باال آورد  و در ایل کم تما  

تالشااااااااااااااام را برای ت رزندن  ااااااااااااااادایم بم  ار گرتمم بود  جواب 

 داد : 

 

_تاااا وق   کااام تو بزم تیااااز داشااااااااااااااامااام بااااشر همیزجوری م کم 

 دسمات رو تگم میدار .قو  مید . 

 

باشااااد ت س را    کشااااید و بم یال  آسااااود  شااااد  ات ار کم خ

زن اااب  خزاادیااد.لاا  زنرنا  را باام دتاادان گرتاات و برای ل صاام 

ای در سااااا وت بم ش برد شو  از آت م ش  را بم نشااااااتم ی 

 مواتبت تکان دهد و بگوند: 

 

 رو اتجا  مید . 
گ
 آرنا:باشم...هر اری کم بش
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  قااات   ذوا زد  و تاااباااور از ایز اام شاتجااا  توان اااااااااااااااماام بود

ید  و دسااااااات ها   را تشاااااااار داد .را ن کردن آرنا کزم خزد

ن قد  بود کم    برای مالقات با یک تراشو ااااااااااااااات ت  ااااااااااااااامی 

 ا  برمیداشاااااامم.و  اال 
گ
ااااادی با  اااااات در راساااااامای درمان اترا

 ای  قد  مزم برداشمم شد  بود. 

 

ن قرار  خییل خوب شو  بر .   _بزت قو  مید  همم چت 

 

کم تاامیدی ا  را     و او با ت ایهبا  ااااااااااادای آرا  زمزمم کرد

 ترناد می شید آیه کشید و شاتم ها   را باال اتداخت. 

 

 آرنا:تمیدوتم...ببیایم سر موشم. 

 

ن   از آن بم ب ثمان ادامم دهم.همی 
دلم تمی واست کم بوشت 

کم توان اامم بود  آرنا را برای مالقات با تراشو اات را ن کزم 

 اتم بم سااااااامت سااااااای ن  ااااااا  برایم  اقن بود.ای  بود کم مجددا 
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چرخیاااااااد  و همااااااااتطور کااااااام لبمااااااام ی دیگری برا   آمااااااااد  

 می رد  گ مم: 

 

_خ  دیگم  را زدن . ااااااااااااام.باید  ااااااااااااا  وتم مون رو تمو  

 کزیم. 

 

بم رصا  اااااااا  اتم و گ ت ٬باق  زمان با هم بودتمان در اتاا

و گوهای کوتا  در مورد موتااااااااااااااوخات م م   گذشاااااااااااااات.در 

دیگر رن ا خایل شاااااااااااااد و زمابن کم سااااااااااااای ن  ااااااااااااا  اتم تب٫تزایت

ن باااق  تماااتااد از روی ت اات ب زااد شااااااااااااااااد  و بااا ٬ رقن برای گ ی 

ن ایز ااام بااام زودی دوباااار  بااام او ش  ن سااااااااااااااای ن و گ ی  برداشااااااااااااااای 

 خواهم زد از اتاا خارز شد . 

 

ن کم برگشااااااااااااااامم آزاد دیگر در خاتم  ضاااااااااااااااور  بم ک بم ی پایی 

ااان  خاتم شرسااااید  کم آیا  خاتم رتمم و از نرا ن تداشاااات.بم آشااااتر
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ن بم آموزشاااااا ا  رتمآزاد  م اساااااات یا تم.جواب سااااااوالم را با گ ی 

 ایز م دقایف  شو  از خاتم خارز شد  است داد. 

 

ون  خاتم بت  ن د  و از آشااااااااتر ساااااااای ن خایل  اااااااا  اتم را بم او سااااااااتر

از کرقن هم بم خاکر ٬زد . ار خا  در آموزشااااا ا  تداشااااامم

ن هم   ا   ااااااالم چزاااااادان خوب تبود.برای همی 
گ
شماااااااخوردی

ی کزم. گرتمم تا باق  روز را دت میم    ر خاتم ستر

 

 روی ت ت خواب دراز کشاااید  
گ
بم اتاقم شزا  برد .با خ ااامش

و بم ساااااااااب  خت   شاااااااااد .ذهزم تاخودآ ا  شر کشاااااااااید سااااااااامت 

مزمابن د ش .سمت مکالمم ی شر از رمز و راز برسا  و آرزو 

د  بود .   بم آن گو  ستر
 کم شززابن

 

 وشت  از هموشم دلم برایبوشت  از هموشم تگران تییل بود .ب

 هاااب  کاام 
او آشاااااااااااااااوب بود.تگرابن هااای امروز  در برابر تگرابن
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چزد ما  شو  با آن ها دساااااااااااااات و شزجم تر  کرد  بود  شوچ و 

سیدتد.  ن بم تصر مت   تاچت 

 

ساااااااااااااااید .از خااق ات خود  از خااق ت ٬از آخر ای  ق اااااااااااااااام میت 

ود و از خااق ات آرناا...از ایز ام شرد  از تمااا  رازها کزااار بر ٬تییل

 برایم مزم بودتد آسو  ببیازد. تما  آد  هاب  کم 

 

از ٬از ایز م تییل با تزمیدن  بیبت برسااااااااااااا  در هم .شاااااااااااا زد

اااااد  شااااااود ن م  دوبار  اترا از ایز م تراز ٬ایز م آرنا ب د از رتی 

از ایز م شخورد  ٬ بیبت را ب زمد و بالب  بر ش آزاد بیاورد

  بود  باااا پااادر  از ازدواسک تااااموتش کااام خود  اتم اااا.  کرد

از ایز م روناهایم تا آخر دتیا بم شوسر و تو ااااااا   ٬و روبرو شااااااا

 از ایز م دیگر تمواتم کیس را دوست داشمم باشم... ٬برسزد

 

ترس هااااایم آتباااادر زناااااد بودتااااد کاااام     دیگر تمیموان ااااااااااااااامم 

را ت و بک دغدغم ت س ب شم.دلم می واست چشم هایم 
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ار  باازشااااااااااااااااان می رد  را برای مادب  کوالبن ببزاد  و وق   دوبا

ی بم جز  ابوش ت خ تبود  ب زم ن م کم تما  ای  ات اقات چت 

 اتد. 

 

کم آزاد هزوز هم همان مرد روناهایم اسااااااااااااااات و هرگز مرا بم 

ن هزوز هم بم  بازی اتمبام  ت شااااااااااااااااتد  اسااااااااااااااات.کم همم چت 

همان زن اب  ساابش اسات.کم هزوز هم در کزار او خوش  ت 

 ترن  زن دتیا ه مم. 

 

را تکان داد .دام  زدن بم اامید آیه کشااااید  و ش   التم و ت

ای  آرزوهااای م ااا  چاام تااایااد  ای داشاااااااااااااااات زمااابن کاام هیا 

کاادامشااااااااااااااااان قرار تبود باام واق یات م ااد  شاااااااااااااااوتاد؟پاای هیا 

 ااابوش در میااان تبود.و م  تااا ابااد در ق اا  ای  واق یات ت خ 

 و شو  گت  اتماد  بود ... 

 

                                          *** 
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 ۶۱۱#پارت_ 

 

 

 . ن  نرن :خاتم...آقا برگشی 

 

ااااااان  خاتم کم بازگشاااااااات آزاد بم خاتم را توند   اااااااادای آرا  نرا

میداد وادار  کرد تا ت ا  از  اااااااااا  م ی ت ونونون بگت   و ش  

 را بم سمت ساخت روی دیوار بچرخاتم. 

 

خبربم های ساااااااااااااخت  وایل ه ت غروب میچرخیدتد.ت س 

کزت   را ٬نبا خامو  کردن ت ونونو  خمیف  کشید  و همزمان

اااااان   ن خ ااااااایل قرار داد  و از روی م ل ب زد شاااااااد .نرا روی مت 

 خاتم هزوز هم مزمصراتم هماتجا ا  ماد  بود. 
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ی بگونم بااا قااد  هاااب  آرا  از کزااار  خبور کرد  
ن بک آت اام چت 

وع بم دت ا   و بم سااااااااااااامت ساااااااااااااال  بم را  اتماد .بک م طیل شر

 کردن قد  هایم کرد. 

 

روی آزاد کاام کزااار در ورودی ت اااهم ٬بااا ورودمااان باام سااااااااااااااااال 

ا  اااااااااااااااماااد  بود و مشااااااااااااااا و  آونزان کردن پااالموی  بود ثاااباات 

سید. امال ٬ماتد.چزر  ا   التم ن و شریشان بم تصر مت  غمگی 

 مش   بود کم روز خوبک را پشت ش تگذاشمم بود. 

 

آه مم قد  ج وتر گذاشمم و بم او تزدیک تر شد .ات ار کم 

یل ش چرخاتد و ت اهم ر  را  س کرد  باشااااااد بک م ط ضااااااو 

کرد.کویل ت شاااااااااااااااید کم ل  زدی کوچک اما واقیع روی ل  

 ها   تب  . ت و شریشابن اتدی از چزر  ا  زدود  شد. 

 

 آزاد:سال . 
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باااا  اااااااااااااااااداب  آرا  اماااا مزربااان تجوا کرد و م  یاااک قاااد  دیگر 

الم  ج وتر گذاشااامم شو  از آت م با  اااداب  آرا  تر از او سااا

 را پاسخ دهم. 

 

 _سال . 

 

شااااااااااااااا  گردن  را از دور گردن  باز کرد و کزار پالموی  روی 

 دساا   بم  ااورت  کشااید و 
گ
جا رخ   آونزان  کرد.با خ اامش

ت ا  خت   ا  را بم چشاااااااااااااماتم دوخت و ٬با ا  ااااااااااااامادن مباب م

 شرسید: 

 

 آزاد: الت بزت  ؟

 

باام بااا وجود آت اام شدرد از  ااااااااااااااابح اماااتم را برنااد  بود شی 

ن برد . نشاتم ی تایید باال و پ  ایی 
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 _خوبم. 

 

خاتم چرخاتد و شرسید:  ن  ت اه  را سمت آشتر

 

 آزاد:غذا خوردی؟

 

 بک ت اوت پاسخ داد : 

 

اب  خورد . 
ن  _یچت 

 

مکالمم ی ب زمان هر ثاتیم شد و شدتر موشااد و ق اامت غم 

ن ماجرا ایزجا بود کم تززا او بود کم برای گرما ب شااااااااااایدن  اتگت 

 ن کاام یااک زمااابن برای کااالماام تال  می رد.و م ...مباام ای  م
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تززا یک دقیبم همکال  شااااااااااااااادن با او خود  را بم آب و آت  

د  دیگر شور و اشایاق  تداشمم.  ن  مت 

 

ن رو براتون  ارصن کزم؟  نرن :آقا گرساموتم؟مت 

 

اااااااان  در تضاااااااااای ب زمان هردو ت رمان را  شیچیدن  ااااااااادای نرا

نم و شماااااان را باااام خباااا  وادار کرد تاااااا ت اااااا  از ی ااااادیگر  بگت 

اااااااااااااان  آه اااااااااااااااماام شی باام نشاااااااااااااااااتاام ی بچرخااات م.در جواب نرا

 م ال ت تکان داد و گ ت: 

 

 آزاد:هزوز تم.او  مت   یم شی بم آرنا بزتم. 

 

خاتم  ن ااااااااااااان  زنرل  "چشاااااااااااااام"ی گ ت و سااااااااااااااپس بم آشااااااااااااااتر نرا

برگشت.با رتما  آزاد هم آه مم از کزار م  رد شد و م ت  

از آت م بمواتد بوشااااااااااااااات  از چزد  را  پ م را در شو  گرتت.شو 

   دور شود بم سما  چرخید  و با  داب  آرا  گ مم: قد
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 _آزاد... 

 

 بک م طیل ا  ماد و ت اه  را بم سممم چرخاتد. 

 

 آزاد:جاِن آزاد؟

 

ق  م از ل   گرم  بک اخمیاار تویاادن گرتات.آه ااااااااااااااامام قاد  

 ج وتر گذاشمم و گ مم: 

 

 زد ...درمورد اتردگو . _امروز با آرنا  را 

 

اال اتداخت و مزمصر ادامم ی جم م کزجکاواتم ابروها   را ب

ا  ماتد.ت س خمیف  کشید  و با ل  زد کوچش کم تاخودآ ا  

 روی ل  هایم تب  . مم بود جم م ا  را بم پایان رساتد . 
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_قبو  کرد کاااام بااااا یاااام تراشو اااااااااااااااااات  را بزتاااام.می واد روتااااد 

وع کزم.   درمان  رو شر

 

یاااا را ات اااار کااام خجیااا  ترن  و بااااور تااااپاااذیر ترن  جم ااام ی دت

ت زد  بم  شااااااااااااااااید  باشااااااااااااااااد هاز و واز با ت ایه مم ت  و  ت 

چشماتم خت   ماتد.جوری خش   زد  بود کم شک داشمم 

 دیگر ت س ب شد.    پ   زدن را هم از یاد برد  بود. 

 

 
گ
ت زدی ل  زاااد کوچش کااام روی لااا  هاااایم بود باااا دیااادن  ت 

وا شررتگ تر شاااااد.اتگشااااات هایم را بم ی دیگر قالب ا  بک ه

   و گ مم: کرد

 

 .  _ت ر می رد  از شایدن  خوش ا  .یسر
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 آه مم پ   ها   را باز و . مم کرد و تاباوراتم شرسید: 

 

؟شاااااااااااااااوسن کااام تمی  ن مگااام 
گ
آزاد:خزان...تو داری جااادی میش

وع کزم؟  تم؟آرنا...آرنا واق ا قبو  کرد  درمان  رو شر

 

 روی شاتم کج کرد  و پاسخ داد : ش  را 

 

 قبو  کرد . _شوسن تمی زم.واق ا 

 

.ب زد و و او ات ار کم شاتجا   رتم را باور کرد  باشااااد خزدید 

شو  از آت اااام م  ٬از تاااام د  خزاااادیااااد و ب ااااد در یااااک ل صاااام

تر ااااا   برای خب  کشااااایدن داشاااامم باشااااام بم ساااااممم دوند و 

 مرا م کم در آغوش  کشید... 

 

 ۶۱۲#پارت_ 
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ان در هماااان ل صااام ی کوتاااا  بااام ی  اااار  برای م  مموق  زمااا

تما   اااااااداها خامو  ٬.خبربم های سااااااااخت یخ . اااااااازدشاااااااد 

تما  آد  هاای دتیاا ُمردتد و تززاا دو ق ا  توزاد  در ٬شاااااااااااااااادتاد

 شاش ای  کر  ی خا  باق  ماتدتد...ق   م  و ق   او. 

 

مثل ت م یجن کم از گرمای آغو  او در  ا  ٬مات و تاباور

ن باشااااااااد بم ساااااااا زم ا  چ اااااااابید  بود .بازوها   ذوب شااااااااد

هموشاااااام مرا ا اکم کرد  بودتد.    م کم تر از م کم تر از 

ن دت اام ای کاام مرا در آغو  کشااااااااااااااایااد  بود.م کم تر از  اولی 

تما  روزهاب  کم ت ر می رد   ادقاتم دوسمم دارد و دوسمم 

 تداشت. 

 

مرا جوری در آغوشااااااااااااااا  گرتمام بود کاام گوب  از ترار کردن و 

سااااید. ااااورت  در گودی گردتم ترو رتمم بود د ور شاااادتم میت 
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ل  ها   تر  تر از هموشاااااااااام روی شوساااااااااات آت  گرتمم ا   و 

کشید  موشدتد.بوی خطر  رنم هایم را شر کرد  بود. دای 

زاتوهایم را هر ثاتیم برای ٬ت س های ت  دار  زنر گوشااااااااااااااام

 سبوط م مم تر می رد. 

 

آن همم تزدیک از ٬چشااااااام هایم تاخودآ ا  از گر  آغوشااااااا 

 ٬بودتمان
گ
 برای مردی کم زتدی

گ
ا  را بک ر ماتم زنر و از دلمزش

رو کرد  بود . اااامم شاااادتد.هموشاااام خادت داشاااامم وقت هاب  

کم مرا در آغو  میگرتت دساااااااات هایم را م کم دور  مر  

  بم کزم.اما دست هایم ای  بار س ت و یخ زد  کزار بدتم 

 اتماد  بودتد. 

 

ن  ااا  از او  س و  ااا  خجی ک بود.د لمزگ  بود  و در خی 

ار بود.م  تااا شو   ن ن او هرگز تموان اااااااااااااااماام بود  بت  از شااااااااااااااازاااخی 

 را ایزطور با شوست و گوشت و خوتم ا  اس کزم. 
گ
 دلمزش
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هرگز تر ااااات ت رد  بود  آد  ها را آتبدری دوسااااات داشااااامم 

باشااااام کم روزی ب واهم دیواتم وار دلمزگ شاااااان شاااااو .هرگز 

زگ خاتواد  ای کم از دساااشااان دلم٬دلمزگ پدر  نشاااد  بود 

دلمزگ تراز ٬زگ آرنا نشااااااااد  بود دلم٬داد  بود  نشااااااااد  بود 

 نشد  بود . 

 

تززا کیساااااااااا کم در تما  ای  سااااااااااا  ها گز ایه دلمزگ  شااااااااااد  

 ا  برای 
گ
 ا  برای ماااادر  باااا دلمزش

گ
بود  ماااادر  بود.اماااا دلمزش

ن تا آسمان ترا داشت.   آزاد زمی 

 

 برای 
گ
 ات ترا بود میاااااااان دلمزش

گ
آد  کااااااام دیگر در زتااااااادی

بود اما میدان ااااااااا   کم  ضاااااااااور تداشااااااااات و آد  کم تزدی ت 

ن هم بود کم شو  از رتما  دلمزگ  ٬ت اید باشااااااااااااد برای همی 

 موشدی. 
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 م   ضااااااااااور داشاااااااااات
گ
هزوز هم کزار  ٬آزاد هزوز هم در زتدی

اااااااا در شااااااااازاسااااااااازامم ا  بود٬بود با م  ٬اسااااااااام  بم خزوان همرا

د ن یم را میگرتت و لم اااااااااااام دساااااااااااات ها٬ت اهم می رد٬ را مت 

ن تمااا  بودن هااا   میاادان ااااااااااااااامم کاام ت ااایاد  می رد...اماا در خی 

 ا  بماتد٬باشااااااااد
گ
میدان ااااااامم کم ٬میدان ااااااامم کم ت اید در زتدی

ن ها هم بود کم باخ   ن دان ااااااااااااااای  دیر یا زود باید برود.و همی 

 موشد     زمابن کم در آغوش  بود  هم دلمزگ  شو . 

 

ز هم دلااااداد  ی او و در آن ل صااااات ای   بیباااات کاااام هزو 

 می وبید. بود  م کم تر از هموشم بم  ورتم سییل 

 

 آزاد:ازت ممزوتم...خییل ازت ممزوتم خزان. 

 

ن در  شیچیدن  دای آرا  و زمزمم وار  از آن تا  م ی تاچت 

گوشااااااااااااااام باام تاااچااار تبطاام ی پااایااابن را مبااابال خط اتکاار  قرار 

ت س  داد.آه اااااااامم چشاااااااام هایم را باز کرد  و برای آخرن  بار 
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 خمیف  از خطر ل اساااا  کشااااید  شو  از آت م قد  بم خب 

ون ب شم.   بردار  و خود  را بم آرا  از   ار بازوها   بت 

 

ن ش  بااا  ن اتااداخی  ت اااهم را از چشااااااااااااااامااان  دزدیااد  و بااا پااایی 

  داب  ت ی  زنر ل  تجوا کرد : 

 

 _تیازی بم تش ر تو ت. 

 

  باشااااااااااد آیه ات ار کم از تا اااااااااا م اتمادن میاتمان تاامید شااااااااااد

 کشید و قد  ج وتر گذاشت. 

 

واقع هرچبدر هم کم ازت تشاااااااااااااا ر کزم آزاد:چرا ه اااااااااااااات.در 

 اقن تو اات.تو  اری رو اتجا  دادی کم هیا کدو  از ما تما  

ای  سااااااا  ها تمون ااااااایم از پ اااااا  بربیایم خزان.آرنا رو را ن 

 کردی. 
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ن دوخماااام شااااااااااااااااااد  بود.در  ت اااااهم هزوز هم بک هاااادا باااام زمی 

ی شریشان و آش مم بود  کم دلم تمی واست  بیبت آتبدر 

 .کاام م ااادا او بااا ت ااا  کردن باام چشاااااااااااااااماااتم باام ش  را باااال بگت  

د.   کم در ق  م بم پا کرد  بود بر بتک
 کوتابن

 

_م  دار   اااری کاام قول  رو بزاات داد  رو اتجااا  میااد .در 

خوتااااااااااااااا  اتمصاااار دار  تو هم  ااااری کااام ازت اتمصاااار دار  رو 

 اتجا  بدی. 

 

ید چزر  در هم کشاااااید و سااااا وت اخمیار کرد.سااااا وت  با ترد

را وادار کرد تا ش  را باال بگت   و بم چشم ها   در تزایت م

 خت   شو . 

 

 _ما با همدیگم یم م ام م ای کردیم.یادت کم ترتمم؟
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 ۶۱۳#پارت_ 

 

 

شرسید  و او  التم آیه کشید و اتگشمان  را میان موها   

  رکت داد. 

 

 آزاد:خزان... 

 

 بک  و  م میان  رت  شرند . 

 

 _وکیل شیدا کردی؟

 

کرد و ل  زنرنا  را بم دتدان گرتت.ساااااااااوالم   خاجزاتم ت اهم

ن بار ت رار کرد .   را برای دومی 
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 _آزاد وکیل شیدا کردی یا تم؟

 

د و بم تاچار شی تکان داد.   ل  ها   را روی ی دیگر ترر

 

 آزاد:شیدا کرد . 

 

  ماد  و یک تای ابروهایم را باال اتداخمم. دست بم س زم ا 

 

 _خ ؟

 

   ساااااااااااااامت گردن  برد و با بک اتگشاااااااااااااامان  را از میان موها

 مییل پاسخ داد: 

 

آزاد:باهاشاااااااااااااااون هماهزگ کرد  یم روزی کم هردومون وقت 

شون.   آزاد داشایم برای و الت دادن برنم دتت 
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ن برد  و  آه ااااااااااااااامم شی بم نشااااااااااااااااتم ی را ن بودن باال و پایی 

ق ل دسااااااات هایم را از روی ٬ساااااااپس با کشااااااایدن ت س خمیف  

 اااات  قد  هایم را کج کرد  تا ق  اااام ی ساااا زم ا  باز کرد  و م

 بم سمت اتاقم برو . 

 

ن امروز تردا وقمت رو خایل بذار.   _خوبم...همی 

 

هزوز دو قد  بوشت  برتداشمم بود  کم  دا   از پشت ش 

 در گو  هایم شیچید. 

 

 آزاد:خزان... 

 

ن هم ش  را بم  میدان ااااااامم کم چم می واهد بگوند برای همی 

 آرا  گ مم: سما  تچرخاتد .تززا با  داب  
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 _برو باال.آرنا مزمصرتم. 

 

و ب د بک آت م مزمصر شاااااااااااااااایدن جواب دیگری از سااااااااااااااامت او 

بماتم بم راهم ادامم داد  و ل صم ای ب د خود  را پشت در 

 . . مم ی اتاقم م فن کرد .. 

 

                                        *** 

 

  ت آن شااااااا  دیگر آزاد را تدید  و دیگر با ی دیگر هم  ااااااا

نشاادیم.او تما  شاا  را در کزار آرنا ماتد و     شااا  را هم با 

او و در اتااااا او رصا کرد.م  هم تماااا  شااااااااااااااااا  خود  را در 

 کرد  و در تزااایاات بااا بزاااتاام ی بک اشااااااااااااااامزااا بودن 
اتاااقم م فن

 بدون خوردن شا  بم ت ت خواب رتمم. 
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 اااابح روز ب د زودتر از هموشاااام از خواب بیدار شااااد  و پس 

اااااا شو  از آت م آزاد از خواب از خوردن  ااااااا   اتم ای م مصا

ون زد  و رایه آموزش ا  شد .   بیدار شود از خاتم بت 

 

 ا  اتدی شاااااااااادیدتر شااااااااااد  بود.بم آموزشاااااااااا ا  کم 
گ
شماخوردی

اسااااااااااااااامم تااا چزااد م ااااااااااااااا   برایم رسااااااااااااااایااد  از خاااتم تااارصی خو 

بیاااااورد.از آتجاااااب  کاااام هموشاااااااااااااااااام ی خاااادا در کی   قر  و 

د قر  و یک لیوان شر از م اااا   داشاااات بک م طیل چزد خد

 بم 
گ
آب ت ون م داد.قر  ها را خورد  و ب د با بک  و اااااااااا ع

 بم  ارهایم مش و  شد . 
گ
 رسیدی

 

اااا بود کم برای  ن مزوا  گذشااااات. وایل خصا  روز  بم همی 
باق 

ن هم مجبور شد تا خاتم ت ارصی مشکیل شو  آمد برای همی 

  کم  یم زودتر آموزشااااااااااااااا ا  را تر  کزد.بزابرای  تززا م  بود

 در دتت  آموزش ا  باق  ماتد . 
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.باید بم خاتم برمیگشااااااااامم اما  ارهایم دیگر تما  شاااااااااد  بودتد 

  ای برای بازگشت تداشمم.بک  و  م و بک هدا روی 
ن اتگت 

ت اهم را از شزجر  بم هوای   ااااااااااااااازدیل ا  نشااااااااااااااا ااااااااااااااامم بود  و 

ون دوخماام بود .در ت ر ای  بود  کاام   و دلمت  بت 
زم ااااااااااااااامااابن

ن  ن ختک کزم و یا ایز م اتدی باید برای برگشاااااااای   بم خاتم ماشاااااااای 

 در آموزشااااااا ا  بماتم کم  ااااااادای مرداتم ی آشااااااازاب  از 
بوشااااااات 

 پشت ش گو  هایم را شر کرد. 

 

 تراز:مزمون تمی واید خاتم مدیر؟

 

 ۶۱۴#پارت_ 

 

 

بک م طیل  اااااااااااازدیل را چرخاتد  و ت ا  مم ج م را بم او کم با 

مااااد  بود ل  زااادی بر لااا  در آسااااااااااااااامااااتااام ی ورودی در ا  ااااااااااااااا

 دوخمم. 
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؟  _سال .تو ایزجا چیکار می  ن

 

شرسااااید  و او با اخیم م اااا     قد  ها   را بم ساااامت ج و 

 کشید و پاسخ داد: 

 

 تراز:ای  بم جای خوشامد گ مامم؟

 

 آه مم ش  را تکان داد . خزدید  و 

 

 _تم تبط اتمصار تداشمم بیای ایزجا.سوپرایز شد . 

 

یت قد  ها   را در سااااااااااااامت بم تب ید از م  خزدید و در تزا

ن ت یاام زد و هماااتطور کاام  ن مموق  کرد.باام ل اام ی مت  دیگر مت 
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ن میچرخاتد  ت اه  را میان  اغذهای پ   شاااااااااااااااد  روی مت 

 گ ت: 

 

  مم یم شی هم بم تو بزتم. تراز:از ای  کرتا رد موشد  گ

 

پشت چشیم برا   تاز  کرد  و دست بم س زم بم  زدیل 

 ا  ت یم زد . 

 

ای تاز  رد مویسر بزاور.  _رد موشدی؟از   ایزجا؟تازگیا از م ت 

 

ن اتماااد  بود   کاام خود ااری کاام روی مت 
ل  زاادی زد و همزماابن

 را بک هدا میچرخاتد پاسخ داد: 

 

 وبن مگم؟تراز:تر  خادت موز مرتم تمید
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ون  دسااااااااااااااااااات ج و برد  و خود اااااار را از زنر اتگشاااااااااااااااماااااان  بت 

کشاااااااااااااااید .قد  بام خبا  برداشاااااااااااااااات و همااتطور کام یبم ی 

پالموی  را مرت  می رد شرسشگراتم ت اهم کرد.همان پالموب  

 را شوشید  بود کم م  تولد سا  گذشمم برا   خرند  بود . 

 

تاااااراز:وزن  ااااام کاااااردی خااااازان؟زنااااار چشااااااااااااااااااامااااااااات اتااااا ااااااااار گاااااود 

ن   . ورتت هم الغر شد . رتی 

 

بک اخمیار دساااااااا   بم گوتم ا  کشااااااااید .مدب  موشااااااااد کم خوب 

از آن مااااااااجرای قمااااااال غاااااااذا ت ورد  بود .ی  ن دقیباااااااا ب اااااااد 

ن برسا   .وزن  م کردتم چزدان دور از اتمصار تبود. دروغی 

 

ا ر نم گرتمم.   _آر .اخت 

 

با  اااداب  آرا  زنر ل  تجوا کرد  و او با ت ج  ابروها   را 

 باال اتداخت. 
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 .  تراز:ر نم؟تو کم بم ر نم ا میاز تداش  

 

  التم آیه کشید  و گوشم ی ل م را بم دتدان گرتمم. 

 

ا یکم چاا شاااااااد  بود . اال م  رو _چ را ا میاز داشااااااامم.اخت 

؟  بی یا ...تو چطوری؟خوبک

 

تال  آشاااااااااااااااکاااااار  برای ت یت  دادن ب ااااا  از ت ااااااه  شززاااااان 

هم کشاااااااااااااااید و برای ل صم ای  تماتد.با تردید ابروها   را در 

 س وت کرد شو  از آت م ت س خمیف  ب شد و بگوند: 

 

 .
گ
 تراز:خوبم.درگت   ار و زتدی

 

 روی یش از م ل ها نش ت و پا روی پا اتداخت.  و ب د 
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؟شاید  مزموبن بم پا کرد  بودی.   تراز:تو چم ختک

 

 کذاب  دو شاا  شو  آیه کشااید  و چشاام 
با یادآوری مزمابن

 خاتد . هایم را چر 

 

 مزموبن رو تییل بم پا کرد  بود.م  تبط رسااااااااااااید  
گ
_بزت   بش

  ی بک خوتم و یزو دید  یم ایل آد  روبرو  وا  ااااااااااااااادن.د
خت 

 ت ر. 

 

 ل  زد کجک زد و آه مم ش  را تکان داد. 

 

تراز:باااااام مزم زتااااااگ زد  بود تااااااا دخوتم کزاااااام.بز  گ مم کاااااام 

.امااااااااا تااایااایل رو کاااااااام  ا اااماااماااااااااال قااارار  از  ااااااااار  تااااااااارا اااااااات شر

 بم هر ا   ار خود  رو می زم. ٬موشزاش
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 "هو " آرا  گ مم و بم  زدیل ا  ت یم زد .شرسید: 

 

 ر بود؟خو  گذشت؟تراز: اال مزموبن چطو 

 

گوشااااااااام ی ل  هایم را کج کرد  و  ااااااااازدیل ا  را بک هدا بم 

 چپ و راست تکان داد . 

 

 _م  رو کم موشزاش...از ش ویعن و مزموبن خوشم تمیاد. 

 

 مم  راتم دس   بم چاتم ا  کشید و گ ت: 

 

ن ماازاامااوبن   تاارا داشاااااااااااااااااااااات.اولاای 
تااراز:آر ...ویل ایاا  ماازاامااوبن

 ازدواجت بود. 
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زنر اتااااداخمم و ت اااااهم را از چشااااااااااااااامااااان   تاااااخودآ ااااا  ش  را 

دزدیاااد .چااام باااایاااد میگ مم؟کاام پاااای هیا ازدواز و هیا زوز 

ن دو ه مم ی  خوشااااااااااااااا     در میان تبود؟کم م ن کم تا همی 

ن و آساااااااااااااااماااان را بااام ی ااادیگر دوخمااام بود  تاااا باااا آزاد شو   زمی 

ا کالا   و بک ختک از همااااام در شر
ازدواز کزم  ااااااال شززاااااابن

ن از او بود ؟کم  بم تو قو  داد  بود  کم خوشااااااااااااااا  ت گرتی 

 شو  اما خوش     هرگز بم شاغم تیامد  بود؟

 

ساااااااااااااا وتم کم کوالبن شااااااااااااااد ابروهای او هم تاخودآ ا  در هم 

 بدن  را بم ساامت ج و مممایل کرد و با کشااید  شاادتد.اتدی

 تگرابن شرسید: 

 

 تراز:خزان؟خوبک تو؟

 

روغ بک آت اااااام ش  را باااااااال بگت   دهااااااان باااااااز کرد  تااااااا یااااااک د

م ااااااااااا     دیگر ت ون   دهم.اما شو  از آت م بمواتم  ال  
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بم زبان بیاور   اااادای آشاااازای آزاد بود کم در تضااااای ب زمان 

 شیچید. 

 

 آزاد:سال ... 

 

یل ش  را باال گرتمم و ت ا  مم ج  و شدرامم را بم بک م ط

 از رزهای قرمز و یک ساااااااا  دسااااااا   
گ
او کم با دسااااااامم ال بزری

یان چزارچوب در ا  اااااااااااااااماد  بود هدیم در دساااااااااااااااات ها   م

 دوخمم.او دیگر ایزجا چکار داشت؟

 

 ۶۱۵#پارت_ 

 

 

 _سال ... 
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باااا  اااااااااااااااااادای آرا  زنرلااا  تجوا کرد  و او در  اااایل کااام ت اااا  

شرساااااااااااااااشاااااااااااااااگر  را میاااان م  و تراز میچرخااااتاااد قاااد  ج وتر 

 گذاشت. 

 

...مزا م شد ؟  آزاد:ت ر می رد  تززا باشر

 

رای پاساااااخ دادن داشااااامم شرساااااید و شو  از آت م م  تر ااااا   ب

باشم تراز بود کم از جا ب زد شد و هماتطور کم دست ها   

د گ ت:   را در جی  ها   ترو میتک

 

تمم.تبط اومد  بود  یم تراز:تم...ات اقا م  دیگم داشااااا مم مت 

 شی بم خزان بزتم. 

 

و ب د ت اه  را بم ساااااامت م  چرخاتد و با ل  زدی کوچک 

 ادامم داد: 
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 ت.مراق  خودت با .ت ال. تراز:ب دا میبیزم

 

در جاوا.  لا ا ازااااااااد کاوچش زد  و آه ااااااااااااااااماااااااام شی تکااااااااان 

داد .چرخید و قد  های ب زد  را بم سمت در خروسک اتاا 

آت م از اتاا خارز شااااااااااود برای ل صم ای سااااااااااوا داد.شو  از 

کوتا  در کزار آزاد ا  ااااماد و بم دساااامم ایل کم در دساااات های 

و ل صم ای ب د او بود چشاااااااااااااام دوخت و ب د شی تکان داد 

 از دتت  خارز شد. 

 

بااا رتما  آزاد ت س خمیف  کشااااااااااااااایاد و یااک قااد  دیگر ج وتر 

 آمد.با ل  زد م زاداری ت اهم کرد و گ ت: 

 

زا بااام هر کرا کااام ت اااا  می زم تو و تراز رو کزاااار آزاد:ای  رو 

 همدیگم میبیزم. 
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 با بدجایس یک تای ابروهایم را باال اتداخمم و گ مم: 

 

د   ااااااااااااااااااا و  اااااااااااااااااادقیااام کااام توی زتااادگیم بااااق  _تراز تززاااا آ

 موتد .راسا  آرزو می زم زودتر ای  رو تزمید  بود . 

 

 ل  زد  در ثاتیم ای از روی ل  ها   م و شااااااااااد و جا  

 در چشااااااااااام ها   داد.بک آت م بم تارا ت 
ن را بم ت ایه غمگی 

بودن  توجیه کزم ت اهم را بم ال هاب  کم در دست داشت 

 داد  و شرسید : 

 

 باشم...ال خرندی.  _خت  

 

آه مم ش  را تکان داد و سپس با ا  مادن در سمت دیگر 

ن  اتدی خم شاااااد و ال ها را بم اتضاااااما  پاکت هدیم ای کم ٬مت 

ن قرار داد. در دست دی  گر  بود مبابل م  روی مت 
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 آزاد:برای تو خرندمشون...امیدوار  ازشون خوشت بیاد. 

 

از تردیدی بم ال گ ت و م  با جمع کردن ل  هایم ت ا  شر 

هااااا و پاااااکاااات هاااادیاااام اتااااداخمم.از توشاااااااااااااااماااام هااااای روی پاااااکاااات 

مشااااااااااااااا   بود کم هدیم ی داخ     با  اااااااااااااااات جواهر یا 

ی شبیم آن باشد.  ن  چت 

 

 مزاس ت؟_بم چم 

 

با ل   شدی شرسااااااید  و او با ل  زدی کوچک شاااااااتم ها   

 را باال اتداخت. 

 

برای خذرخوایه...دالیل زنادی براشاااااااااااااااون ٬آزاد:برای تشااااااااااااااا ر

 وجود دار . 
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ال ها را برداشاااامم و ٬آیه کشااااید  و با ج و بردن دساااات هایم

بم  ااورتم تزدیک تر کرد .خطر خوشااشااان تاخودآ ا  وادار  

 ببزد  و ت س خمیف  ب شم.  کرد تا چشماتم را 

 

 _ممزون. 

 

با  ااااااااااادای آرا  زنرل  تجوا کرد  و او خزدید و اتدی ش  

 را روی شاتم کج کرد. 

 

؟آزاد:هدیم ت رو ب  از تمی  ن

 

 رها کرد  و بک ت اوت شی بم نشااااااااااااااااتم ی 
ن ال ها را روی مت 

 م ال ت تکان داد . 
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 _تم.الز  تو ت. 

 

برد  باااشااااااااااااااام ش  را زنر  و ب ااد ات ااار کاام  ضاااااااااااااااور او را از یاااد 

ن  وع باام جمع کردن خرت و شرت هااای روی مت  اتااداخمم و شر

 کرد . 

 

ا بااا تااارا    آیه کشااااااااااااااایااد و شااااااااااااااااا  گردن  را مرتاا  کرد.اخت  

مموجم شد  بود  کم ای   ار را تاخودآ ا  اتجا  میدهد.ات ار 

یااا یااک تیااک خ ااااااااااااااا ک ت ااااااااااااااا اام و ٬کاام برا   یااک خااادت بود

 تیک خ  ک گذاشت. تیمم.البمم اگر موشد اسم  را 

 

 ۶۱۶#پارت_ 

 

 

 آزاد: ارت تمو  شد ؟
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شرساااااااااااید و م  همزمابن کم برگم ها را دسااااااااااامم می رد  و درون 

ن  قرار میداد  پ  اسخ داد : کشوی مت 

 

_آر  دیگاام  اااری تاادار .تبط بااایااد ایزجاااهااا رو مرتاا  کزم.تو 

.م  چزد دقیبم دیگم میا .  ن  برو تو ماشی 

 

تاتم گ ت:   م ت 

 

 آزاد:میموتم تا  ارت تمو  .شم با همدیگم برنم. 

 

  التم ت اه  کرد  و مصاتم ت رار کرد : 

 

ن مزمصر  بمون. ار  کم تمو  .شااااااااااااااام  _گ مم تو توی ماشااااااااااااااای 

 میا . 
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چزااد ل صاام ای بااا تردیااد ت اااهم کرد و ب ااد ات ااار کاام ت ااااااااااااااا یم 

شاااد  باشاااد آیه کشاااید و دسااات ها   را بک هدا دو کرا 

 بدن  تکان داد. 

 

ن مزمصرتم. آز   اد:باشم.تو ماشی 

 

ای  را گ ت و سااااااااپس بک آت م  را دیگری بزتد چرخید و با 

قد  هاب  آرا  از اتاا خارز شاااااد.با رتما  آشااااا مم و خ ااااا ک 

ن برداشمم و شوقن کشید ن را دور زد .ال ها را از روی مت    و مت 

با ال های خشک شد  ای کم در ا دان گوشم ی شزجر  قرار 

 رد . داشازد ت ونضشان ک

 

ن برایم  پاااکاات هاادیاام ی باااز نشاااااااااااااااااد  ا  هزوز هم از روی مت 

ن برگشااامم و پاکت را باز  خودتماب  می رد.مجددا بم سااامت مت 
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جواهر م میل قرمز  کرد .ت اااهم ثاااباات ماااتااد روی ج  اام ی

 کم در داخل پاکت قرار گرتمم بود. 
گ
 رتش

 

چزااد ل صاام ای باام ج  اام خت   ماااتااد  و ساااااااااااااااپس  التاام آیه 

پاکت را . اااااااامم.دلم تمی واسااااااات هدیم ا  را باز کشااااااااید  و 

کزم.اماااااااا تمیموان ااااااااااااااامم همیزطوری همیزجااااااااا هم رهااااااااا   

کزم.بزابرای  ب د از ل صاب  دسااااااااااااات دسااااااااااااات کردن شاتجا  

ن ج  م را از پ ون کشید  و سپس با دور زدن مت  ج  م ٬اکت بت 

 را داخل کشو گذاشمم و ق    کرد . 

 

روزی ت ااااااااااااااامیم بزت  بود هماااتجااا میماااتااد.شااااااااااااااااایااد ب اادا یااک 

 میگرتمم کم باز  کزم اما ت ال زمان  تبود. 

 

خ ااااااامم و  التم دسااااااا   بم موهایم کشاااااااید  و شاااااااالم را مرت  

ن بر ٬کرد  داشااااااااااااااامم و کی  و گوشر و   یااادهااایم را از روی مت 

ون زد .   ب د با قد  هاب  تم چزدان آرا  از آموزش ا  بت 
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مزمصر  نش مم آزاد هماتطور کم خواسمم بود  در ماشیا  

بود.چشااااااااااااام ها   . ااااااااااااامم بودتد و شوشاااااااااااااابن ا  را بم ترمان 

ن شااد . اادای باز و  چ اا اتد  بود.ج وتر رتمم و سااوار ماشاای 

مان ب زد . ااااامم شااااادن در را کم شااااااید تورا ش  را از روی تر 

 کرد و ت اهم کرد. 

 

ت اه  شرساااااااااشاااااااااگر بود.درسااااااااات ات ار کم می واسااااااااات بداتد 

ید هم از ای  ترسید  بود کم هدیم ا  را چکار کرد  بود .شا

ت زد ال ها و هدیم ها   را در ساااااااااااااااطل آشااااااااااااااا ا  اتداخمم 

 باشم. 

 

 شد و بک روح 
همااااااتطور کااااام ت ااااااهم بااااام روبرو بود باااااا ل  ن

 گ مم: 

 

 ؟خییل خ مم  . _تمی وای را  بی    
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آیه کشااااید و آه اااامم ش  را تکان داد.ت اه  را از  ااااورتم 

ن را روشااااااااااااااا  کرد و شر  وع بااام  رکااات گرتااات و ب اااد مااااشااااااااااااااای 

 کرد.شرسید : 

 

 _ ا  آرنا خوبم؟

 

 با  داب  آرا  پاسخ داد: 

 

ون زد  دیگم تدیدم .اما  آزاد:خوبم.از  ااابح کم از خوتم بت 

 چزد بار ت   ن با همدیگم  را زدیم. 

 

ب د بم دت ا  ای   رت  ت اه  را بم ساااااااامت م  چرخاتد  و 

 و ادامم داد: 

 

 .  3923



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

 آزاد:راس   امش  یم مزمون دارنم. 

 

 ۶۱۷ت_ #پار 

 

 

 مم ج  ت اه  کرد  و ابروهایم را باال اتداخمم. 

 

 _مزمون؟

 

"هااو " آرا  گاا اااااااات و اتااگشاااااااااااااااااماااااااااناا  را روی چاااااااااتاااااااام ا  

ساام بزابرای   کشااید.میدان اات کم قرار تبود سااوا  دیگری بتر

 خود  توتیح داد: 
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آزاد:یم تراشو اااااااات خوب و ماهر برای آرنا شیدا کرد .دخوت  

با ما آشاااااازا .شاااااام هم بموتم یم کرد  امشاااااا  بیاد خوتم تا هم 

 . گپ و گ ت م مص با آرنا داشمم باشم

 

 با تردید شرسید : 

 

 _با خود آرنا در میون گذاش   ای  موتوع رو؟

 

را بم م زای تایید  ل  زد کوچش بر ل  آورد و آه اااامم ش 

ن برد.   باال و پایی 

 

آزاد:گ مم بز .بم تصر تمیومد چزدان راغ  باشاااااااااااااااام اما از 

 کم تو ق ال راتو  کرد  بودی م ال    ت رد. اوتجاب   
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ی بگونم هماتطور  ن  کشااااااااید  و بک آت م دیگر چت 
ت س خمیف 

کم ش  را بم  ااازدیل چ ااا اتد  بود ت اهم را دوبار  بم م ااات  

د  و دساااااااااات هایم را روی ق  اااااااااام ی ساااااااااا زم ا  روبرونمان دا

 قالب کرد . 

 

 م ااااااااااااااات  در سااااااااااااااا وب  مط ش کاااااام هیچ ااااااداممااااااان برای 
باااااااق 

ی شااااااااااااد.بم خاتم کم  شاااااااااااا  ااااااااااااما  تالشر ت رد  بودیم سااااااااااااتر

ن آقا کبش م مو  درواز  را برایمان باز کرد و  رسااااایدیم   ااااای 

ن  ن را بم  یاط برد.ل صم ای ب د هردو از ماشااااااااااای  آزاد ماشااااااااااای 

 ت  خاتم را در شو  گرتمیم. شیاد  شدیم و م 

 

دکت  موردتصر آزاد هزوز از را  ترسااااااااااااااایااد  بود.وارد خاااتاام کاام 

ااان  خاتم  مثل هموشاااام بم اساااامب المان آمد.آزاد از شاااادیم نرا

او شرساااااااااااید کم آیا برای شاااااااااااا  بم خوبک تدار  دید  اسااااااااااات و 

ن را آماد  کرد  است خیا  او را  ن ایز م همم چت  نرن  با گ ی 

 را ت کرد. 
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جاب  کم دکت  هزوز تیامد  بود ت اامیم گرتمم تا بم اتاقم از آت

ا ت کزم.از آزاد خواسااااااامم تا ه ر زمابن کم برو  و اتدی اسااااااات 

دکت  از را  رسید مرا  دا بزتد تا در جم شان  ضور داشمم 

 باشم. 

 

 م ت  اتاقم را 
گ
بک چون و چرا با  رتم مواتبت کرد.با خ مش

اس هایم را بک  و ااااا م و .ل در شو  گرتمم و وارد اتاا شاااااد 

 خ مم ت ونو کرد  و ب د روی ت ت دراز کشید . 

 

ی ااادیگر اتماااادتاااد و  در هماااان ثااااتیااام ی او  پ ااا  هاااایم روی

کویل ت شید کم در دتیای خواب و بیدار  ترو رتمم.ت زمید  

بم خوردن بم  چبدر زمان گذشاااااات کم با شااااااایدن  اااااادای رصن

 در شاسیمم از خواب شرند . 

 

 .  3927



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

  باام خبرباام هااای ساااااااااااااااااخاات دیواری دوخماام ت ااا  خواب آلود

شد.از زمابن کم بم اتاا آمد  بود  تبرن ا تیم ساخ   گذشمم 

 ای  روزها چبدر زود میگذشت.  بود.زمان

 

 بم  اااااورتم کشاااااید  و با  اااااداب  آرا  
ک ااااال و خ ااااامم دسااااا  

 گ مم: 

 

 _بیا تو. 

 

ثاتیم ای بوشااات  کو  ت شاااید تا در باز شاااود و آزاد م ماکاتم 

ل اتاااا بگااذارد.بااا دیاادن چزر  ی خواب آلود و قااد  باام داخاا

 خ مم ا  تورا چزر  در هم کشید و شرسید: 

 

 آزاد:بیدارت کرد ؟
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 آه مم شی بم نشاتم ی م ال ت تکان داد  و تجوا کرد : 

 

ا اااات کزم.ت زمیااااد  چطور  _تبط می واسااااااااااااااامم یکم اسااااااااااااااات 

 خوابم برد. 

 

 ش  را روی شاتم کج کرد و با مزربابن گ ت: 

 

 اوماااااااد .ویل تو اگااااااام خ ااااااااااااااامااااااام ای بمون همیزجاااااااا آزاد:دکت  

ا ت ک .   است 

 

و از روی تاااا اااااااات باااا اااازااااااااد شاااامااااو را از روی باااااااادتاااام کاااازااااااااار زد  

 شد .موهای بزم رن مم ا  را مرت  کرد  و گ مم: 

 

 _تم می وا  با دکت   را بزتم.برنم. 

 

 .  3929



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

و ب د بک آت م مزمصر شاااااااااااااایدن  را دیگری بماتم ج وتر از 

و ل صم ای ب د از اتاا  او بم سااااااااااااااامت در اتاا  رکت کرد 

وع بم دت ا  کردن قد   ون زد .کویل ت شید کم او هم شر بت 

 کرد و  هردو بم سال  برگشایم.   هایم

 

 ۶۱۸#پارت_ 

 

 

ت اهم روی مرد میان ااااا  ٬با قد  گذاشاااااازمان بم ساااااال  خاتم

شاااایک شوشر کم روی یش از م ل ها نشاااا اااامم بود و مشاااا و  

جا  سااااااااااااااالم بم تصر چای توشاااااااااااااایدن بود ثابت ماتد. دودا شز

 و موهااب  کاام ات اار اتادی 
ن سااااااااااااااایاد.باا چزر  ای موقر و ممی  مت 

   و سال  بم سمت س یدی رتمم بودتد. زودتر از س
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مموجم  ضورمان کم شد تورا ش  را باال گرتت و با ل  زد 

ن قرار داد و   ت ااااهماااان کرد.تزجاااان چاااا   را روی مت 
مزرباااابن

 گ ت: هماتطور کم از جا ب زد موشد مودباتم  

 

 _سال  خاتم. 

 

شو  از آت م تر اااااات کزم جواب سااااااالم  را بدهم آزاد بود 

کزار  ا  ماد و با قرار دادن دسا  روی  مر  با مالیمت کم  

وادار  کرد تا قد  بم سااااااااااااااامت ج و بردار .ت اه  را بم تیم 

 رخم دوخت و گ ت: 

 

 . ن  آزاد:خزان جان ا شون دکت  تماس ه ی 

 

د تکان داد  و ل  زد کوچش بر آه مم شی بم نشاتم ی تایی

 ل  آورد . 
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  . _از آشزای مون خوشوقمم.خو  اومدی

 

دکت  تمااااس در جواب پ ااا  هاااا   را م زاااای تشااااااااااااااا ر بااااز و 

. اااااااااامم کرد و سااااااااااپس قد  خب  تر رتت و دوبار  روی م ل 

نشاااااااااااا اااااااااااات.م  و آزاد هم مبابل او روی یش از م ل های دو 

  ب زمان برقرار ت ر  نشاااااااا ااااااااایم.برای دقیبم ای ساااااااا وب  کوتا

 شد شو  از آت م  دای دکت  در تضا بویچد. 

 

 تماس:. یار خ ...م  در خدممموتم. 

 

آزاد مودباااتاام ل  زاادی زد و پااا روی پااا اتااداخاات.ت اااه  را باام 

 چزر  ی دکت  تماس دوخت و گ ت: 
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آزاد:ت ر می زم پدر   م و بو  درمورد وتااااا یت آرنا بزمون 

 گ مم باشم. 

 

د و ت س در سااااا زم ا    س شاااااد.شاااااایدن بم ی  ار  خشاااااکم ز 

رای ل صم ای کوتا  تما  دتیایم ل ظ "پدر" از ل  های او ب

را تت   و تار کرد. ابوس زتد  بودن جمشااااید اگر چم م ا  بم 

سید اما بک اخمیار ق  م را از تویدن اتداخت.   تصر مت 

 

مات و مبزوت با ت ایه و شاات زد  ش چرخاتد  و ت اه  

لیل ترس و و شااامم را از چشاااام های آشااا مم کرد .ات ار کم د

چزر  در هم کشاااااااید و ل  بم توتااااااایح ا  خواتد  باشاااااااد تورا 

 باز کرد. 

 

آزاد:دکت  تماااااااس از دوسااااااااااااااامااااااان قاااااادییم پاااااادرخوتااااااد  ی م  

.ترامو  کرد  بود  بزت ب م.  ن  ه ی 
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ق  م بم همان شخت دیواتم واری کم تویدن گرتمم بود آرا  

آزاد شاااااااد.چشااااااام هایم را بک  گرتت و ت س از زتدان رنم هایم

.داشااات از پدرخواتد  ا  اخمیار . اااامم و ش  را زنر اتداخمم

د.چطور ترامو  کرد  بود .  ن   را مت 

 

 ااااااادای آرا  دکت  تماس تبطم ی پایابن را مبابل خط اتکار  

 قرار داد. 

 

تماس:درساااااااااامم...مازنار ج ااااااااااامم و گرن مم درمورد وتاااااااااا یت 

ترجیح مید  با شااما هم  برادرتون باها   اا  ت کرد.اما باز 

درمورد آرنا بدوتم بزت  درمورد   را بزتم.هرچم بوشااااااااااااااات  

 میموتم  م   کزم. 

 

آزاد در جواب ت س خمیف  کشااااااااید و ". اااااااایار خ " آرا  را 

زنر لاااا  تجوا کرد.ت ااااا  گااااذراب  بااااا م  رد و بااااد  کرد و برای 
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ل صاام ای سااااااااااااااا وت کرد شو  از آت اام دهااان باااز کزااد و برای 

 ز آرنا بگوند. دکت  تماس ا

 

گذشاااات.تا جاب    دقایش ب دی بم  را ها و توتاااای ات آزاد 

تا جاب  کم مجبور تبود ٬کم دساااااااااااااااا  باز بود و میموان ااااااااااااااات

گذشااااامم ی شر تراز و نشااااا  مان را برای دکت  ت رن  کزد همم 

ن را توتیح داد.   چت 

 

از  ااااادثااام ی ٬از روناااااهاااای توجوابن ا ٬از کودی آرنااااا گ اااات

از ٬نااا پاااهااا   را از دساااااااااااااااات داد  بودتااام  و  کاام یط آن آر 

 ا 
گ
اااااااااااااادی از اتزوا و تاااااااااااااااااد اجممااااع ٬یااادی هاااا  از تااااام٬اترا

ن  بودن ...گ ااات و گ ااات تاااا زماااابن کااام دیگر  رقن برای گ ی 

 باق  تماتد. 

 

 ۶۱۹#پارت_ 
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دکت  تماس کم تا آن ل صم در ٬با تما  شااااااااااااااادن  را ها  

د  بود ت س خمیف  کشااااید و  سااااا وت مط ش بم او گو  ساااااتر

ش  را تکان داد.مم  راتم دس   بم چاتم ا  کشید  آه مم

  ت: و گ

 

وع همیزبدر آشاازاب   اتیم...بزت   
تماس:. اایار خ  برای شر

 باق  تاگ مم ها رو از خود آرنا .شزو . 

 

دن دست ها   روی زاتوها   از جا ب زد شد  و ب د با ترر

 و ادامم داد: 

 

  کزم. تماس:لط ا ی یمون م  رو بم اتاا آرنا راهزماب  

 

 .  3936



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

یم و ت ا   رت  باخ  شااااد تا م  و آزاد همزمان ش بچرخات

 مم ج ک با ی دیگر رد و بد  کزیم. 

 

 آزاد:االن؟...بزت  تو ت ب د از شا  باها     ت کزید؟

 

آزاد بود کم شرسااااید و دکت  تماس در جواب سااااوال  ش  را 

 بم م زای م ال ت تکان داد. 

 

.شاایم بزت  .شااا  و ببیم تماس:هرچم زودتر با همدیگم آشاازا 

ن ات میموت  مزمصر بموت   . ی ترر

 

 از آن را بک تاید  میدید بم ت  یت 
آزاد کم دیگر ارصار بوشاااات 

ن دسااااااااااا  بم  از دکت  تماس از جا برخاساااااااااات و با تگم داشاااااااااای 

ساااااامت پ م ها از او خواساااااات تا همراه  بم آن ساااااامت قد  

وع بم دت  ا  بردارد.م  هم از جا برخاساااااااامم و در ساااااااا وت شر

 کردن قد  ها شان کرد . 
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اتاا آرنا ا  ااااااااااااااماد  بودیم.از آتجاب  دقیبم ای ب د مبابل در 

 ق یل داشاامم باشااد از آزاد 
گ
د  آرنا تیاز بم آمادی ن کم  دس مت 

و دکت  تماس خواسمم تا او  از همم بم م  اجاز  ی ورود بم 

 اتاا را بدهزد. 

 

 هردو بک م طیل بااااا خواهشااااااااااااااام مواتباااات کردتااااد.تزدیااااک در 

ا  ااااااااااااااامااااد  و آه ااااااااااااااامااام تبااام ای بااام بااادتااام ی چوبک ا  وارد 

 رد . دای آرا  آرنا از داخل اتاا گو  هایم را شر کرد. ک

 

 آرنا:کیم؟

 

 _مزم آرنا.میموتم بیا  تو؟
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ل صم ای کو  کشااااااااااااید تا با  ااااااااااااداب  شزتد  تر پاساااااااااااا م را 

 بدهد. 

 

 آرنا:بیا تو خزان. 

 

ا دسااااااااااااااامگت   را چرخاااااتااااد  و آه اااااااااااااااماااام قااااد  باااام داخاااال اتااااا

گذاشاااااااامم.کبش م مو  هموشاااااااام کزار شزجر  نشاااااااا اااااااامم بود و 

د.مرا کام دیاد ش  را ب زاد کرد و باا ل  زد و  ن کماابک را ورا مت 

دتد ت اهم کرد.  ن  چشم هاب  کم آشکارا برا مت 

 

 آرنا:باالخر  اومدی.مزمصرت بود . 

 

جواب ل  زاااااد  را باااااا ل  زااااادی گر  تر داد  و قاااااد  ج و 

 گذاشمم. 
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 . ود .ب  شید کم مزمصرت گذاشمم_تما  روز ش  ار ب

 

 اتطور کم کزار میگذاشا  گ ت: کما.  را . ت و هم

 

.از  ن آرنا:اشااااااااااااکایل تدار .مزم ایزم کم باالخر  اومدی.بیا .شاااااااااااای 

 روزت برا  بگو. 

 

 ل  زنرنزم را بم دتدان گرتمم و پس از م  ت کوتا  گ مم: 

 

_ رتامون بموت  برای ب د.االن یم ت ر دیگم ایزجاساااااااات کم 

. ب  اید باها   را بزبن

 

تزمید  باشااااااااااااااام ل  زد م ااااااااااااااازویع بر ل  ات ار کم مزصور  را 

 کشید. 
گ
 آورد و آیه از ش  التش
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آرنا:برای ایز م ب وا  قویل کم داد  رو پس بگت   خییل دیر 

 شد  مگم تم؟

 

 با تارا    چزر  در هم کشید  و ش  را روی شاتم کج کرد . 

 

 مورد   را زدیم.  _آرنا...لط ا بزوتم تیار.ما در 

 

  را بم نشاااااااتم ی مواتبت تکان آه اااااامم زنرل  خزدید و ش 

 داد. 

 

آرنا:باشاااام...داشاااامم شااااوسن می رد .بگو بیاد داخل.ظاهرا کم 

 تمیموتم ترار کزم

 

 ۶۲۰#پارت_ 
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آسااااااود  از ایز م م ال ا  جدی تبود ت س خمیف  کشااااااید  

مت و اتگشاااماتم را بم ی دیگر قالب کرد  شو  از آت م بم سااا

ون زدن از اتاا آماد  بودن آرنا را بم ٬در خب گرد کزم و با بت 

 دکت  تماس اکالع دهم. 

 

با ورود دکت  تماس بم اتاا آرنا و . اامم شاادن ٬دقیبم ای ب د

ن برگشاااااااایم تا آن ٬در پشااااااات ش  م  و آزاد بم ک بم ی پایی 

دو ت ر در خ وت و باام تززاااب  بمواتزااد بااا ی اادیگر  ااااااااااااااا  اات 

 تد. کززد و آشزا شو 

 

بابل ی دیگر روی بک آت م  رقن میاتمان رد و بد  شاااااااااااااااود م

م اااال هااااا نشااااااااااااااا اااااااااااااااایم و بااااا ترو بردن شهااااایمااااان در گوشر 

تصاااهر باام شگر  و بک خیااا  بودن کردیم.امااا هردو ٬هااایمااان

در اخماا ق  مان خوب میدان ااااااااااایم کم بوشاااااااااات  از هموشاااااااااام 

 تگران و آش مم بودیم. 
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د.زمان هماتزد کشااااااا   ثاتیم ها و دقایش بم شخت میگذشااااااااز

ان شااااااااااااااااد  باشااااااااااااااااد   غرند و با تما  بادبابن کم گرتمار کوت

 توان  بم سمت ج و  رکت می رد. 

 

بااا هر دقیباام ای کاام رد موشاااااااااااااااااد تگرابن ا  از ایز اام چرا دکت  

ن برتگشااااااااااااااامااااام بود شااااااااااااااااااادت  تمااااااس هزوز بااااام ک بااااام ی پاااااایی 

میگرتااات.گز اااایه ش  را بااااال میگرتمم و دزدی بااام آزاد ت اااا  

بک د .درسااااااااااااااااات مثاال م   التاام بود و پاااهااا   را می ر 
بااا رصن

خ اااا ک تکان میداد.شو  از ای  هرگز تدید  بود  کم پاها   

را ایزطور مضاااااااااااااااطرباااتاام تکااان دهااد.تگرابن ا  برای آرنااا تمااا  

 مرزها را شکاتمم بود. 

 

ن خوب شو  مت  .   _تگران ت ا .همم چت 
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در   ااادای آرامم ات ار کم هماتزد مزا یم سااا وت دتیا   را 

ت اه  بم سااااااااااااااممم هم شاااااااااااااا  اااااااااااااامم باشااااااااااااااد باخ  چرخیدن 

 شد.چزر  در هم کشید و شدراماتم شرسید: 

 

؟  آزاد:سر گ   

 

شاتگشمم را بک هدا روی    م ی گوشر ا  تکان داد  و 

هماتطور کم  اا  ات ایا ااماگرا  دت ا  کززد  های اتد م را 

 می رد  ایا ار با  داب  ب زدتر ت رار کرد : 
ن  باال و پایی 

 

ن  _ ااااااااا  آرنااااااااا خاااااوب ماااااوشاااااااااااااااااااااام.دکااااات  تاااااماااااااااس بااااارای هااااامااااای 

س داشمم باشر ایزجاست  . .تیاز تو ت ایزبدر است 

 

و ب اااااد از پشااااااااااااااااااات گوشر بااااام پااااااهاااااا   کااااام هزوز هم تکاااااان 

.ات ار کم مموجم مزصور  شاااااااااااااد  باشااااااااااااام بم می وردتد ز  زد 

ی  ار  دساااااااااات از  رکت دادن پاها   کشااااااااااید و بدن  را بم 
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   را در  د تا اااااااال میان .اتگشااااااات هاساااااااامت ج و خم کرد 

 بم ی دیگر قالب کرد و گ ت:  زاتوها  

 

ن بااارناام کاام آرنااا بااا خواساااااااااااااااات خود  دار  بااا یاام  آزاد:ای  اولی 

تااام ن .تماااا  ای  ساااااااااااااااااا  هاااا هروقااات از  تراشو ااااااااااااااااات  را مت 

ن رو   داشااااااامم باشااااااام همم چت 
خواسااااااامم ج  ااااااام ی روان درمابن

بزم رن ت و تبط خود  رو گوشاااام گت  تر کرد.برای همیزم 

سم کم اور  تموشم کم باالخر  کوتا  او ب مد  باشم.هم  میت 

 ت زم دوبار  مزصا .شم. 

 

گوشر را کزاری اتداخمم و بم ت  یت از او بدتم را بم ساااااااااامت 

ج و خم کرد  و اتگشاااااااااااااااماااتم را زنر چاااتاام ا  باام ی اادیگر ق اال 

کرد .تمیدان امم چرا اما دوساات داشاامم کم ذر  ای از تگرابن 

 ای  با ل   شر اکمیزابن گ مم: .بزابر ها    م کزم
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ن  _تگران ت ااا .م   واسااااااااااااااام بز  ه ااااااااااااااااات.ایا ااار هماام چت 

 درست شو  مت  . 

 

ی بگوند خت   خت   ت اهم کرد و  ن برای ثاتیم هاب  بک آت م چت 

ب د ل  زدی گر  و  ااااااااامییم بر ل  آورد و آه اااااااامم ش  را 

 تکان داد. 

 

آزاد:چبااادر خوبااام کااام ه ااااااااااااااا   خزان.چبااادر خوبااام کااام ایزجاااا 

 کار کزم. ار .بدون تو تمیدون مم باید چیکز

 

ش  را زنر اتداخت و با ٬و ب د ت اه  را از چشااااماتم دزدید

  داب  ت ی  تر ادامم داد: 

 

 آزاد:ب د از تو تمیدوتم باید چیکار کزم. 
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 اااااادا   را شاااااااید .اما ترجیح داد  کم خود  را بم نشااااااایدن 

ن باری بود کم تمیموان اامم بم او ا کمیزان بدهم بزتم.ای  اولی 

روزی کاام خورشااااااااااااااایااد هزوز   تااابااد تااا آخرن  ٬کاام هموشااااااااااااااااام

خااااشاااااااااااااااب  خواهم مااااتاااد.چون دیگر خوب میاادان ااااااااااااااامم کاام 

مان بم زودی از ی دیگر جدا موشااااااااااااااااد.آتبدر زود کم  م ااااااااااااااات 

مجبور باشااایم دور از همدیگر تابیدن خورشاااید را در آسااامان 

 های جدا اتم ای بم تماشا باش زیم. 

 

دکت  تماس کم از ساااامت پ م ها با شااااایدن  اااادای قد  های 

ساااااااااااید هردو همزمان ش چرخاتدیم و ت اهمان را   بم گو  مت 

بااام را  پ ااام دوخمیم.تمااااس باااا چزر  ای کااام هیا ا  اااااااااااااااااااس 

ن آمدن از پ م ها بود.   خا  را مز  س تمی رد در  ا  پایی 

 

اتم قد  هایمان را بم ساااامت  هردو از جا برخاسااااایم و بک  ااااتک

هماتطور دید ش  را باال گرتت و  او ساااااااااااااااوا دادیم.ما را کم

کم آخرن  پ م را هم پشااااات ش میگذاشااااات ل  زدی کوچک 

 ت ون مان داد. 
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؟تون اید باها   را بزتید؟  آزاد:سر شد دکت 

 

 ۶۲۱#پارت_ 

 

 

آزاد بود کم شاسااایمم و خجوالتم شرساااید و تماس با ا  ااامادن 

 مباب   جوا.  را با جم م ای دو شز و داد. 

 

 بن در شو  دارنم. تماس:را  کوال

 

  رت  
گ
باخ  شااااااااااد تا هردو ش بچرخاتیم و ت ا  گیج و گزش

باااا ی اااادیگر رد و باااد  کزیم شو  از آت اااام دوباااار  بااام او خت   

 شونم. 
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 _مزصورتون چیم؟

 

ای  بااار م  بود  کاام شرسااااااااااااااایااد  و تماااس همزمااان بااا مااالیاادن 

 گوشم ی چشم ها   شب مم توتیح داد: 

 

ل بم و بم تصر تمیاد خییل تمایتماس:آرنا خییل شسااااااااااااااا مم. 

همکاری داشاامم باشاام.یکم زمان میتک  تا بموتم اارد  رو تما  

و  ما  در برابر م  کزار بذار  و خود  هم مشاااااااااااماقاتم برای 

 درمان  شو  قد  .شم. 

 

آزاد با تارا    چزر  در هم کشید و ات ار کم روی مرز بارنک 

 تاامیدی ا  ماد  باشد شرسید: 

 

م تم؟اتردگو  وب شدن  غت  مم   تو ت مگآزاد:اما خ

 درمان موشم.شما  م   می زید. 
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ل ا  آتبدر مضااطرب بود کم دکت  تماس مجبور شااد برای 

 بزتد و دس   بم شاتم ا  ب وبد. 
گ
 آرا  کردن  ل  زد بزری

 

تماس:تگران ت اشاااااااااااااااید آزادخان.م  برای  مک کردن بم آرنا 

 اااااااد ساااااااالم رو کم یک ایزجا .تبط باید بز  زمان بدیم.را  

 شم یط کرد. ش م تمو

 

آزاد کااام ات اااار خود  هم مموجااام تگرابن بو  از اتاااداز  ا  

شااااااااااااااااااااااد  بود خجاااااااالااااااات زد  ش  را زنر اتاااااااداخااااااات و آیه 

کشاااید. التم و شریشاااان اتگشااامان  را میان موها   ترو برد 

 و گ ت: 

 

آزاد: ش با شماست.م  تبط تمیموتم دست از تگران بودن 

 .م ذرت می وا . برای آرنا بردار 
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تماس دوبار  ل  زدی زد و ای  بار ت اه  را میان ما دو ت ر 

چرخاتد.برای ل صم ای کوتا  سااااااااااا وت کرد و ب د در تزایت 

ن ت اه  روی  ورت م  شرسید:   با ثابت ت ا  داشی 

 

 تماس:شما خزان خاتم ه اید درسمم؟

 

ساااااااااااااااوال  بک اخمیار ترس بم دلم اتداخت.آه ااااااااااااااامم ش  بم 

و او ادامم ی جم م ا  را از ش  تایید تکان داد  نشاااااااااااااااااتم ی

 گرتت. 

 

 تماس:همر آزاد خان...ی  ن در واقع همر برادر آرنا. 

 

شدراماتم چزر  در هم کشااید  و بم آزاد ت ا  کرد .او هم بم 

سید. دای تماس باری  اتداز  ی م  گیج و مردد بم تصر مت 

 دیگر در تضای ب زمان شیچید. 
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 تدار ...مگم تم؟ ز ازدواز شما ختک تماس:آرنا ا

 

سااااااااااوال  برای ل صم ای ق  م را از تویدن اتداخت و خون را 

در رگ هاااایم مزجماااد کرد.بک ت س و ترسااااااااااااااایاااد  بااام چزر  ی 

شرسشگر  چشم دوخمم و بک آت م قدرب  برای پاسخ دادن 

داشمم باشم ل  هایم را بک هدا باز و . مم کرد .در تزایت 

   بم  را آمد. آزاد بود کم بم جای م

 

 زاد:ت ر کردیم بم  ال م کم ت ال بز  تگیم چون... آ

 

شو  از آت ااام تر ااااااااااااااااات کزاااد بزااااتااام ی خوبک برای بااام پاااایاااان 

رساتدن  رت  شیدا کزد دکت  تماس بود کم ادامم ی  رت  

 را گرتت. 
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تماس:چون آرنا خاشاااااش خزان خاتمم و ای  موتاااااوع  اااااد در 

 ؟ د میموتم باخ  تروپاشر رواتو  .شم

 

خ ااااااااااااااا ک ت اااهمااان را زنر اتااداخمیم. رقن برای هردو  التاام و 

ن تداشااایم.در واقع هرگز ت ر  را هم تمی ردیم کم یک  گ ی 

غرن م ب واهد از را  برساااااااااااااااد و از راز بزرامان ش دربیاورد.اما 

ن مالقاااات  باااا آرناااا بااام   تمااااس ایزجاااا بود و در اولی 
 ااااال دکت 

 بر برد  بود. 
ن  همم چت 

 

س ات ار کم تزمید  باشااد البن شااد دکت  تماساا وتمان کم کو 

ق ااااااادی برای پاساااااااخ دادن بم ساااااااوال  تدارنم آیه کشاااااااید و 

آه ااااااااامم ش  را تکان داد.ت اه  را مجددا بم م  دوخت و 

 گ ت: 

 

تماس:بزر ا  اون جوری کم م  مموجم شاااد  تززا کیسااا کم 

توی ای  م ااااااااات  میموتم همرا  م  بم خوب شااااااااادن آرنا  مک 
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ن    ت کوتاهمون ن خاتم.چون یط همکزم شمایید خزا ی 

تزمید  کم تا چم اتداز  بم شاااما مم یم و ازتون  را شاازوی 

 دار . 

 

 با تردید ت اه  کرد  و شرسید : 

 

 _م  چیکار باید ب زم؟

 

 دس   بم تم ریش  کشید و پاسخ داد: 

 

تماس: ارهای زنادی ه ااااااااااااااات کم باید اتجا  بدید. اما برای 

وع بااااایااااد تال  کزیااااد کاااام آ ون رنااااا رو از کزج شر تززااااایو  بت 

ون آشاااااااااازا  کزید.هرچبدر زودتر ای   ب شااااااااااید و با دتیای بت 

 ات اا بی مم روتد درمان شنااااع تر شو  مت  . 
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ن یک تای ابروهایم را باال اتداخمم.دهان باز کرد  تا  تامطمی 

ااان  خاتم در  ساااام اما با شیچیدن  اااادای نرا سااااوا  دیگری بتر

 شد . تضای ب زمان از ت میمم مزصا 

 

ن شا  رو براتون  ارصن کرد .   نرن :آقا...مت 

 

آزاد کم ات ار تاز  بم یاد آورد  بود دکت  تماس را برای شاااااااااااااااا  

ن دسااااا  بم  دخوت کرد  اساااات ل  زدی زد و با نشاااااتم گرتی 

وب  گ ت: 
 سمت دیگری از سال  با خوشر

 

...باق   را هامون بموت  برای ب د  آزاد:لط ا ب رمایید دکت 

 از شا . 

 

ن غذا خوری بم را  و با ا ی   رت  هر ساااااام ت ر بم ساااااامت مت 

 اتمادیم... 
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 ۶۲۲#پارت_ 

 

 

  دای دلزواز ساز آزاد تما  خاتم را شر کرد  بود. 

 

روی م یل کم بم جز ٬ساااکت و خامو  در سااال  ا اایل خاتم

م  میموان ااااااااااااااات دو ت ر دیگر را هم روی خود  جای دهد 

ز داخل ی کم انشاااا اااامم بود  و با تما  وجود بم  اااادای ساااااز 

د  بود .   یش از اتاا ها شچشمم میگرتت گو  ستر

 

ون از خاتم  ساااااااااااااااااخت دوازد  و دوازد  دقیبم ی ظزر بود.بت 

باران شاااااادیدی در  ا  بارندن بود و آساااااامان هر چزد دقیبم 

د.چزد ساااخ   موشاد  ن ی  ار ت ر  ی ب زدی می شاید و برا مت 

هم  بود کمکم باران بارندن گرتمم بود.وتاااااااااااااااع هوا آتبدر بد 
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ن بااام  م  و هم آزاد ت ااااااااااااااامیم گرتمااام بودیم تاااا امروز قیاااد رتی 

 م ل  ارمان را بزتیم و در خاتم بماتیم. 

 

اااااااااااااان  خاتم بار گذاشااااااااااااااامم بود تما   بوی مطبوع غذاب  کم نرا

. اااا  م ی ت ونونون بک دلیل روشاااا  بود تضااااا را شر کرد  بود 

وع بم سااااااااااز زدن  اما  ااااااااادا   را درسااااااااات از زمابن کم آزاد شر

 رد  بود قطع کرد  بود . ک

 

دلم برای  اااادای ساااااز  تزگ شااااد  بود.مدت ها موشااااد کم 

ن ساااااااز  را  تم ساااااااز زدن  را دید  بود  و تم  اااااادای دلاشاااااای 

شاااااااااااااااایااااد  بود .ای   اااااااااااااااااادا برایم یاااااد آور روزهااااای خوبمااااان 

بود.روزهاب  کم  اال ات ار می یون ها سااااااا  از آن ها گذشاااااامم 

 دیگر برگردتد.  بود.روزهاب  کم آرزو می رد  یک بار 

 

 اادای ت ر  ی آساامان دوبار  در خاتم شیچید.آیه کشاید  و 

شموی تاازی کام روی شاااااااااااااااااتام هاایم اتاداخمم بود  را م کم تر 
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دور خود  شیچیااد .بااا وجود گر  بودن خاااتاام م  ا  اااااااااااااااااس 

 بود کاااام 
گ
شمااااا می رد .ا مماااااال یش از خوارض شماااااخوردی

 هزوز برای درمان  اقدا  ت رد  بود . 

 

 بم م ل ت یم زد  و  ااااااااااااورتم را ساااااااااااامت سااااااااااااب   با 
گ
خ اااااااااااامش

گرتمم.ذهزم از د شاااااااااااااااااااااا  درگت   را هااااااااای دکت  تماااااااااس 

بود.درگت  ت ر کردن بااااام م ااااااااااااااااولی   کااااام برای زودتر خوب 

 . شدن  ا  آرنا روی شاتم های م  گذاشمم بود 

 

ن بار در ذهزم شووا  شیدا   ااااااااااااااادا   تاخودآ ا  برای هزارمی 

ون ر کرد..."باااایاااد تال  کزیاااد کااام آ ناااا رو از کزج تززاااایو  بت 

ون آشزا  کزید".   ب شید و با دتیای بت 

 

ااااااااای کم بوشاااااااااات  از  چکار باید می رد ؟چطور میموان اااااااااامم پرا

 ا  خود  را در تززاب  و اتزوا   غرا کرد  
گ
ت ااااااااااااا  زتدی

ون آشااااااااااااااازااااااا کزم؟م  کااااام روانشااااااااااااااازااااااس  بود را بااااااا دتیااااااای بت 
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پس . تبود .    شااااااااااااااااااایاااد بااام اتاااداز  ی آرناااا اتزوا ک ااا  بود 

 چطور میموان مم بم او  مک کزم؟

 

 نرن :خاتم...براتون چاب  آورد . 

 

ااااان  باالج ار مرا از اتکاری کم در ش   شروراتد    اااااادای نرا

دور کرد.ش  را چرخاتد  و بم او کم با یک لیوان بزرگ چای 

باالی ش  ا  ماد  بود چشم دوخمم.بم یاد تداشمم کم از او 

 نزد. ر خواسمم باشم برایم چای ب

 

 ت ا  شرسشگر  را کم دید ل  زدی زد و گ ت: 

 

اااااااااااااان :دید  شدتوتم گ مم براتون چاب  برنز  ی ورد  گر   نرا

 شید.تو  دارچیزم رن مم. 
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باااا قااادردابن ت ااااه  کرد  و لیوان را از دساااااااااااااااا  گرتمم و باام 

  ورتم تزدیک کرد  تا از خطر خوش  ت س ب شم. 

 

 _ممزون.ز مت کشیدی . 

 

ا م کم تر کرد و با چرخاتدن ت اه  بم ر گر  ی روشی ا  

 سمت در . مم ی اتاا آزاد گ ت: 

 

اااااااااااااان :خواسااااااااااااااامم برای آقااا هم چاااب  برنز .بااا خود  گ مم  نرا

 ششون ش وغم مزا مشون نشم. 

 

هماتطور کم اتدی از چای را   توشید  آه مم ش  را تکان 

 داد  و گ مم: 
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ن  م ای ت ر دیگ_ ار خوبک کردی.ت ال درگت  ساااااااز زدتم بم چت 

 تمی زم. 

 

آ  غ ی ن کشااااید و ات ار کم دل  برای آزاد سااااوخمم باشااااد با 

ن گ ت:   ل  ن غمگی 

 

ها ت ر  ن اااااااااااااان :ات اقا آقا تبط وقماب  کم دار  بم خییل چت  نرا

.امروز  مشاااااااااا  ااااااااام کم می زم ایزجوری مت   شاغ ساااااااااااز زدن

 ذها  خییل درگت  . 

 

 ۶۲۳#پارت_ 
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دیاااااااد ت ااااااااه  تر  تااااااااخودآ اااااااا  چزر  در هم کشااااااااااااااایاااااااد  و باااااااا 

کرد . واسااااا  هزوز هم بم در . ااااامم ی اتاا آزاد بود. امال 

 مش   بود کم تا چم اتداز  تگران  ا  او است. 

 

 _ات ار آزاد رو خییل خوب موشزاش. 

 

با  ااادای آرا  تجوا کرد  و او شاتجا  ت اه  را بم سااامت 

م  چرخاااااتااااد.ل  زاااادی کوچااااک بر لاااا  آورد و ات ااااار کاااام در 

خاکرات ایا  قدیم باشاااااد برای ل صم ور ذها  مشااااا و  مر 

 ای س وت کرد شو  از آت م بگوند: 

 

ن آزاد خان و آرنا خان و آرزو خاتم رو از  اااان :م  و   ااااای  نرا

بچگوشااااااون موشاااااازاساااااایم.درساااااامم کم چزد سااااااایل ازشااااااون دور 

بودیم اما هموشم برامون مثل بچم های تداشمم ی خودمون 

 بودن. 
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تمم و باام ت ر ترو گر   کزجکاااواتاام گوشاااااااااااااااام ی ل م را باام دتاادان

 رتمم.ات ار کم از س وتم تگران شد  باشد مضطرباتم شرسید: 

 

 نرن :خاتم م   را بدی زد ؟

 

در جوا.  ت س خمیف  کشااااااااااااااایاااد  و ش  را بااام نشااااااااااااااااااتااام ی 

 م ال ت تکان داد . 

 

اان  خاتم شاااما چزد وقمم کم دارند با آرنا توی ای  خوتم  _نرا

 می زید؟
گ
 زتدی

 

والم ابروها   را باال اتداخت ز سااااااااااااشرسااااااااااااید  و او مم ج  ا

 شو  از آت م پاسخ دهد: 

 

 نرن : دودا یک سایل موشم خاتم.چطور؟
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شاتگشااات شااا ااامم را آه ااامم روی چاتم ا  کشاااید  و دوبار  

 شرسید : 

 

تا  اال شو  اومد  کم ٬_یط ای  مدب  کم ایزجا با شااااااااما بود 

ون بر ؟٬با آزاد  آرزو یا برسا  از خوتم بت 

 

برای پاساااخ دادن بم ساااوالم تیازی بم ت ر کردن  بار دیگر ای  

تااادیاااد.بک م طیل ش  را بااام نشااااااااااااااااااتااام ی تفن تکاااان داد و باااا 

 اکمیزان گ ت: 

 

اااااااااااان :تم خاتم ا اااااااااااااال شو  تیومد .آرنا خان هیچوقت از  نرا

ون تمیان. داقل  ن.    از اتاقشاااون هم بت  ون تمت  خوتم بت 

ی تدید .  ن ن چت   ای  یک سا  اخت  کم م  چزی 
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هو " آرا  گ مم و دوبار  بم ت ر ترو رتمم.اید  ای زنرل  "

در ذهزم جرقاام زد  بود کاام اگر میموان ااااااااااااااامم باام آن جااامام ی 

 خمل بپوشاتم یبیزا ت   را  را رتمم بود . 

 

ن از   کشااااااااااااااید  و با قرار دادن لیوان چای روی مت 
ت س خمیف 

خاتم  ن اان  خاتم گ مم کم میمواتد بم آشاااتر جا ب زد شاااد .بم نرا

سااااااااااپس با قد  هاب  آرا  بم ساااااااااامت اتاا آزاد بم را  رگردد و ب

اتماد .پشاااااااااااات در ا  ااااااااااااماد  و تبم ی آرا  بم بدتم ی چوبک 

 ا  وارد کرد . دای ساز در ثاتیم ای خامو  شد. 

 

 آزاد:بیا تو. 

 

دسااااااااااااااامگت   را چرخاااتااد  و قااد  باام داخاال اتاااا گااذاشااااااااااااااامم.بااا 

سااااز  دیدن  کم در مرکز اتاا روی  ااازدیل نشااا ااامم بود و 

بم بدن  چ اااااا اتد  بود تاخودآ ا  ل  زد زد .دیری تپایید را 
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کم ل  زد  بم ل  های او هم شایت کرد.سااااااز و آرشااااام ا  

 را کزاری گذاشت و شرسید: 

 

 آزاد:هزوز شدتم؟

 

شمو را تاخودآ ا  دور شااااااااتم هایم م کم تر کرد  و شی تکان 

 داد . 

 

 _بزت  .مزا م ساز زدتت شد ؟

 

 ااااااااازدیل ا  ب زد شاااااااااد.سااااااااام قد  بم خزدید و از روی زنرل  

 سممم برداشت و با ا  مادن مباب م گ ت: 

 

ن از  ار می مادن.تجاتم دادی  . آزاد:دیگم دسما  داشی 
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بک اخمیاااااار ش  را زنر اتاااااداخمم و بااااام دسااااااااااااااااااات هاااااا   ت اااااا  

کرد .شاتگشاااااااااااامان  ات ار کم قرمز شااااااااااااد  بودتد.پس  ش با 

ااان  خاتم بود.برای  ز  شزا  خامو  کردن اتکار  بم سااااانرا

 برد  بود. 

 

؟
گ
ی بش ن  آزاد:خزان...می واس   چت 

 

 اااااااااااااااااااادا   وادار  کرد تااااااا دوبااااااار  ت اااااااهم را باااااام  اااااااااااااااورت  

بدهم.دساااااات هایم را روی ق  اااااام ی ساااااا زم ا  قالب کرد  و 

 بک مبدمم گ مم: 

 

 _یم ت ری بم ذهزم رسید . 

 

 با تردید یک تای ابروها   را باال اتداخت و شرسید: 
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 آزاد:برای؟

 

ا اتاادی باااالتر گرتمم و بااا ل  زاادی کوچااک پاااساااااااااااااااخ چاااتاام ا  ر 

 داد : 

 

ن روتد درمان آرنا.   _برای زودتر شو  رتی 

 

از ت اه  مشاااااا   بود کم  امال از  را های بک ش و تزم 

 گیج شد  بود.یک قد  دیگر ج و گذاشت و گ ت: 

 

آزاد:موشاااااااااام یکم واتااااااااااح تر  را بزبن خزان؟م  واق ا گیج 

 .چم ت ری تو شتم؟شد 

 

شاتجا  اید  ای کم در ذهزم جرقم زد  بود را بم زبان  و م 

 آورد . 
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باام جااای ٬_بیااا برای آرنااا یاام اتاااا توی ای  ک باام آماااد  کزیم

ایز ااام تززااااب  اون بااااال بموتااام بیاااارنم  شو  خودمون.دیگااام 

 وقا  رسید  کم از اون اتاا د  ب زم. 

 

 ۶۲۴#پارت_ 

 

 

ت  باز و . ااااااااااااااامم زد  ت اهم کرد و پ   ها   را تاباور و  ت 

کرد.ات ار کم بم  ااااااااااااااا ت  رقن کم از زبان م  شااااااااااااااااید  بود 

اکمیزان تداشااااااات.برای آت م مطماا  کزم درسااااااات شااااااااید  

 است شمو را م کم تر دور بدتم شیچید  و ت رار کرد : 

 

_تمی وا  آرنااا دیگاام تززاااب  اون باااال بموتاام.مگاام نشاااااااااااااااایاادی 

ون گ اات؟بااایااد آرنااا رو از خ وت  بت  دکت  تماااس سر بزمون  
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ب شااااااااااااااایم و بم آدما تزدیک تر  کزیم.با اون باال موتدن قرار 

 تو ت یزو م جز  .شم و  ال  خوب .شم. 

 

شاااااتم ا  را بم چزارچوب در چ اااا اتد و مم  راتم گوشاااام ی 

 ل   را بم دتدان گرتت. 

 

آزاد:بام ای  آساااااااااااااااوبن هااا تو اااااااااااااااات.آرناا باادجوری باام تززاایو  

 ر ت زم بموتیم راتو  کزیم. وا. مم ست.ت 

 

م تب ید از او بم ساااااااامت دیگر چزارچوب ت یم زد  و پاسااااااااخ ب

 داد : 

 

 _را ن کردن  با م .تو بگو با شوشززاد  مواتف  یا تم؟
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برای ل صم ای کوتا  ات ار کم مشاااااااا و  دو دوتا چزارتا کردن 

در ذها  باااااااشاااااااااااااااااااااد ش  را زنر اتااااااداخاااااات و باااااام ت ر ترو 

د رتت.ساکت ماتد  تا در  .در آرام  بمواتد ت میم  را بگت 

تزایت پس از گذشاااااااااات دقیبم ای مجددا ش  را باال گرتت 

 و ت اه  را بم چشماتم داد. 

 

ن آوردن   ار درساااااا   باشاااااام؟میدوبن کم  آزاد:ت ر می  ن پایی 

اگم تزدیک ما باشااام...می وا  ب م با توجم بم ختک تداشاااما  

 از رابطم ی ما و... 

 

  هاااا کرد تاااا خود  آتطور کااام دوساااااااااااااااا رت  را تیمااام  اااار  ر 

داشااااااااااامم ادامم ا  را ت بت  کزم.میدان ااااااااااامم کم چم می واهد 

 بگوند.ش  را روی شاتم کج کرد  و خونرداتم گ مم: 
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ن ماا   ب م بی 
_تگران ت ااا  آرنااا از هیجر بو تمیتک .یااا بااذار بزت 

ی  ن ا ال قرار تو ت ات اا خا  بی مم کم آرنا ب واد بم چت 

 شک بتک . 

 

و ل  ها   بم    ا  بک م طیل در هم کشاااااااااااااااید  شاااااااااااااااد چزر 

ن در آماادتااد.چاااتاام ا  را  شاااااااااااااااکاال یااک تیماام مز  ن رو باام پااایی 

 اتدی باالتر گرتت و گ ت: 

 

آزاد:ایاااازااااباااااااادر بااااااااا اکااااماااایاااازااااااااان  اااارا تاااازن.آیاااازااااااااد  کاااااااام خااااتک 

 تمی زم.کدوممون از دو دقیبم ب دمون ختک دارنم؟

 

م بم مزصور  رت  برایم از آب و آیزم روشاا  تر بود.هزوز ه

ز هم باور داشت کم خشب  در رابطم مان امید داشت.هزو 

ساااامت چپ ساااا زم ا    تپد.هزوز هم تمی واسااات باور کزد 

 کم مرا از دست داد  است. 
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هماااتطور کاام هزوز هم ت یاام ا  باام چزااارچوب در بود ش  را 

اتاااادی ج وتر برد  و باااام چشااااااااااااااام هااااا   ز  زد .تاااااخودآ ااااا  

ا دهان  را بم ساااااااا    ت  اااااااا  را در ساااااااا زم   س کرد و بزا

بک آت اااام ت اااااهم را از روی چشااااااااااااااامااااان  بردار  بااااا ترو خورد. 

  داب  آرا  تجوا کرد : 

 

ن ت اشاااام اما از آیزد    با تو ٬_شاااااید از دو دقیبم ب د  مطمی 

مطمازم.بی ودی دلت رو خو  ت   آزاد.را  م  و تو خییل 

وقمم کم از همدیگم جدا شاااااااااااااااد .خودت رو با امیدهای الع 

 تزن. گو  

 

  ُمرد و ترو رن ت را بم چشماتم برق  کم بم ی  ار  در ت اه

دیااد .بک آت اام ت س هااای   س شااااااااااااااااد  ا  را از رناام هااا   

ون ب رساااااااااااامد چزد ل صم ای بم چشاااااااااااام هایم خت   ماتد و  بت 

سااااااااااپس با تارا    ت اه  را زنر اتداخت و آه اااااااااامم ش  را 

 تکان داد. 
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.هرجور تو ب وا
گ
 ی. آزاد:باشم...هرسر تو بش

 

رد و م  شاتجا  ت یم ا  را از با  ااادای آرا  زنرل  زمزمم ک

ن دت م شمو را دور بدتم م کم  چزارچوب گرتمم.برای هزارمی 

کرد  و برای آت ااام ب ثماااان دوباااار  بااام هماااان تبطااام ی ق یل 

 برتگردد گ مم: 

 

ن اتاا مزاسااااااااااا ک ه ااااااااااات کم بموتیم برای آرنا آماد   _ای  پایی 

   کزیم؟

 

ن برد و با ش  را بم نشاااااااات اشاااااااار  بم در م ی مث ت باال و پایی 

. مم ی اتاق  کم در سمت دیگری از خاتم قرار داشت پاسخ 

 داد: 
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آزاد:آر  تگران اتااااااا ت اااااا .آرنااااا کااااام را ن .شااااااااااااااااااام ببیاااام   

 آسوتم.یم روز  اتاا رو برا  آماد  می زیم. 

 

زنرل  "باشاااام" ای گ مم و قد  بم خب  برداشاااامم.مم ج  

 ید: ت اهم کرد و شرس

 

؟ آزاد:االن می وای باها   را  بزبن

 

چرخید  و هماتطور کم قد  هایم را بم ساااااااااااااامت پ م ها شو  

د  دسمم را در هوا تکان داد  و پاسخ داد :   میتک

 

  تک کردن وجود تدار . 
 _دلییل برای بوشت 

 

و سپس بک آت م مزمصر شایدن  را دیگری بماتم از پ م ها 

 باال رتمم... 
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 ۶۲۵#پارت_ 

 

 

 

  اااااااااااااااماد  بود .برای آت م دقیبم ای ب د مبابل در اتاا آرنا ا

بمواتم اتکار  را جمع و جور کزم ت س خمیف  کشاااااید  و ب د 

بم زد . ااااااادای  التم  دساااااااامم را باال برد  و آه ااااااامم بم در رصن

 . ا  در ثاتیم ای از آن سوی در پاس م را داد 

 

 بیا تو.در غت  ای   ااااااااااااورت خ اااااااااااامم   می وا  
آرنا:اگم خزابن

 ب وابم. 

 

چرخاتدن دساااااااااااااامگت   وارد اتاا آه اااااااااااااامم زنرل  خزدید  و با 

شااااد .هماتطور کم اتمصار  را   کشااااید  مثل هموشاااام کزار 
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شزجر  نشاااااااا اااااااامم بود و از شزجر  ی  امال باز اتاا بم بارابن کم 

ون در  ا  بارندن بود ز  زد  بود.با خزد  گ مم:   آن بت 

 

 . سم خواب باشر  _بم تصر تمت 

 

 سخ داد:   را بم سممم بچرخاتد با بدخ ف  پابک آت م ش 

 

 آرنا:تبط  و  م  را زدن تدار . 

 

قد  ج وتر گذاشاااااااااااامم.ظاهرا کم امروز چزدان خو  اخالا 

تبود.بادی کم از شزجر  میوزند موها   را ج ااااوراتم بم بازی 

 گرتمم بود و تضای اتاا را بم ی چا  ت دیل کرد  بود. 

 

ا  ماد .شموب  کم دور خود  شیچید  بود  را باز پشت ش  

 وی شاتم های شد او اتداخمم. کرد  و ر 
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_شمااااا می وری بچاااام.واساااااااااااااااااام سر تو ای  شمااااا کزااااار شزجر  

 .  نش   

 

شمو را اتدی روی شاااااااااااااااتم ها   ج وتر کشااااااااااااااید و با  اااااااااااااادای 

 ت یفن زمزمم کرد: 

 

 ..دلم می واست بارون رو تماشا کزم. آرنا:تمیدوتم

 

ر رتمم و مباب   بم ل م ی شزجر  ت یم زد .بادی کم از ج وت

 ت در آغوشم کشید شاتم هایم را بم لرز  در آورد. پش

 

ن و گرتمم بود.ت اه  بم قطر   ت اه  کرد .چزر  ا  غمگی 

های باران از جاس  رت بود.    دیگر تصاهر تمی رد آن 
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 ا  را روی لاااااااا  هااااااااا اا  
گ
لاا اا اازااااااااد م اااااااااااااااازااویع هاامااوشااااااااااااااااش

 باشاتد.شرسید : 

 

 _بارون رو دوست داری؟

 

اتاااداخااات و باااا هماااان  بک هااادا یش از شااااااااااااااااااتااام هاااا   را بااااال 

  دای آرام  جواب داد: 

 

آرنا:یاد  میاد بارون رو دوسااااااااااااااات داشااااااااااااااامم.یاد  میاد خادت 

داشااااااااااااامم اوتبدر زنر بارون بدو م کم  ل بدتم خوس .شااااااااااااام و 

هموتطور کااام پااادر  میگ ااات ت ااادیااال بااام مو  آب کشااااااااااااااایاااد  

.شااااااااااااااام.وقماااااب  کاااام زنر بااااارون میاااادونیااااد   س یاااام شرتااااد  رو 

ی داشااااااااااااااامم.یااام شرتاااد  ی رهاااا و آ ن زاد کااام هیچ س و هیا چت 

 کردن  .شم. 
گ
 تمیمون ت ماتع زتدی
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 اااااادا   خامو  شااااااد.دسااااااا  را آه اااااامم ج و برد و ل م ی 

شزجر  کشاااید.جاب  کم قطرات باران جمع شاااد  بودتد و برکم 

 ی کوچش را تش یل داد  بودتد. 

 

ن تو ااااامم کم هزوز بارون آ رنا:ویل االن دیگم تمیدوتم...مطمی 

.خییل وقمم کم لم ااا  ت رد .خییل رو دوسااات داشااامم باشااام

وقمم کم زنر  خوس نشاااااااااااد .خییل وقمم کم دیگم ا  ااااااااااااس 

 شرتد  بودن تدار . 

 

ت اه  شاتجا  بم ساااامت م  چرخید و ل  زد کوچش روی 

 ل  ها   تب  . ت. 

 

بم چشاااااام یم خاکر  ی خوب ت ا  آرنا:االن دیگم تبط بز  

اق  می زم.یاام خاااکر  ی خوب کاام توی روزهااای خییل دور باا

 موتد  و دیگم هم ت رار تموشم. 
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برا ترساااازا  بم تاگزان آساااامان را روشاااا  کرد و  اااادای ت ر  

ن اتداز شاااااااد.با تارا    بم آرنا ت ا   ی ب زد ابرها در تضاااااااا کزی 

ل  برای کرد  و آ  کشااااااید . امال مشاااااا   بود کم چبدر د

روزهای خوب بودن  تزگ شد  بود.روزهاب  کم میموان ت 

 کزدرا ت و بدون دغد
گ
ب زدد و از ٬شااااااااااااااااد باشاااااااااااااااد٬غم زتدی

د.   روزهای خمر  لذت بتک

 

م  آرنای توجوان را   شاااااازاخمم.روزهای شاااااااد بودن  را بم 

یاااااااااد داشاااااااااااااااااماام.روزهاااااااااب  کاااااااام باااااااام شزتااااااااد  بااودناا  غاا ااطاااااااام 

ت و تال  می رد تا می ورد .روزهاب  کم در کزار    نشااااا ااااا

روی ل  های م ن کم از شاااادت ترس ت س کشاااایدن را از یاد 

 برد  
گ
بود  خزااد  بیاااورد.روزهاااب  کاام هزوز ب اااکر م  زتاادی

 بم  ام  زهر نشد  بود. 

 

د  سااااا  از آن آرنای  ن اما  اال ایزجا بود...ب د از گذشاااات ساااات 

شزتاااد  ت اااادیااال شااااااااااااااااااد  بود بااام مردی کااام دیگر     جرات 

.مردی کاام چزااار دیواری اتاااق  تراتر برود  تااداشااااااااااااااااات از مرز 
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پاها   را روی برا ها ٬سا  ها بود باران را لمس ت رد  بود

ال ها را تبونید  بود و هوا را با تما  وجود  ٬تگذاشااااااامم بود

اااااات هاب  کم  اااااا همم ی ای   را ت س ت شاااااااید  بود...و مبصا

 روی دل  ماتد  بودتد م  بود ...تبط م . 

 

 ۶۲۶#پارت_ 

 

 

شد  شااااااااااااااااد  باشااااااااااااااااد شمو را م کم تر دور خود   ات ار کم

رتمم و شزجر  را شیچیاااااااد.تورا از ل ااااااام ی شزجر  تاااااااا ااااااااااااااا ااااااام گ

. ااااااااااااااامم.ون چر  را اتااااادی خبااااا  تر برد تاااااا بااااام م  تضاااااااااااااااااااا 

 بدهد.شرسید: 

 

 آرنا:راس   تو برای سر اومدی ایزجا؟
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ن زاتو  قااااااد  ج و گااااااذاشااااااااااااااامم و مباااااااباااااال ون چر  روی زمی 

قرار داد  و بااا خت    زد .دساااااااااااااااات هااایم را دو کرا ون چر 

 شدن بم چشم ها   گ مم: 

 

ای  را بزتم...یا بزت  ب م  _اومد  باهات درمورد یم م ا م

 درمورد یم شوشززاد. 

 

 ل  ها   را جمع کرد و کزجکاواتم شرسید: 

 

 آرنا:چم شوشززادی؟

 

 ون چر  را آه مم تکان داد  و با ل  زدی کوچک گ مم: 

 

مت  ون.دوسااااااااااااااات تدار  دیگم تک و _می وا  از ایزجا بتک بت 

.بااااا برادرت  را زد  می وایم یاااام اتاااا اا تززااااا ای  باااااال بموبن
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ن برات آماااد  کزیم.البماام اگاام تو مواتباات  توی ک باام ی پااایی 

 .  ک ن

 

 چشااااام ها   را 
گ
ابروها   را در هم کشاااااید و با بک  و ااااا ع

 چرخاتد. 

 

 .  آرنا:بزم تگو کم دکت  تماس ازت خواسمم ای   ار رو ب  ن

 

 ورا شی بم نشاتم ی م ال ت تکان داد  و بم دروغ گ مم: ت

 

ی تگ مم.ای  خ ن  چت 
واسمم ی خودمم آرنا.واق ا دلم _تم دکت 

.شو   ن .می وا  بیااااااااای پااااااااایی  تمی واد تززاااااااااب  ایزجااااااااا باااااااااشر

 م .شو  برادرت. 
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بااا تردیااد گوتاام ا  را از داخاال ااااز گرتاات و لاا  هااا   را کج 

 کرد. 

 

بم تززا بودن خادت ٬ایزجا بودنآرنا:تمیدوتم خزان...م  بم 

 کرد . 

 

مم و برای آت ااااام بمواتم قاااااات   کزم دسااااااااااااااااااات هاااااا   را گرت

 مصاتم گ مم: 

 

.بااااالخر  باااایاااد یااام جااااب  د  از ای  تززااااب  _دیگااام  ااااتیااام آرناااا 

ن ایزجااا .مگاام قو  تاادادی اجاااز   .ا اااااااااااااااال م  برای همی  ب  ن

 بدی  م ت کزم؟

 

.چزد ل صم د آیه کشاید و ش  را بم سامت خب  شرتاب کر 

 ای س وت کرد و ب د گ ت: 
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؟  آرنا:اگم م  ب م تم بی یا  مویسر

 

ید  و ش  را بم نشاااااااااااااااااتم ی م ال ت بم چپ و زنرل  خزد

راسااااااات تکان داد .ات ار کم دیگر ت ااااااا یم شاااااااد  باشاااااااد شااااااااتم 

 ها   را باال اتداخت و گ ت: 

 

 آرنا:باشم...پس هر اری کم دوست داری اتجا  بد . 

 

مواتبا  خوشاا ا  شااد  بود  کم دلم می واساات آتبدر از 

زد شد  و با  دای ب زد جی  ب شم.تورا از روی زاتوهایم ب 

در آغو  کشااااااااااااااایدم .ات ار کم بم ای  آغو  تیاز داشااااااااااااااامم 

بااااشاااااااااااااااااد بک م طیل باااازوهاااا   را دور بااادتم   بااام کرد و مرا 

 م کم تر بم خود  چ  اتد. 

 

 .  3986



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

 آرنا:ممزوتم خزان... 

 

شم تجوا کرد و م  تال  کرد  تا خود  با  داب  آرا  زنر گو 

  را خب  ب شااااااااااااام.اما او با م کم تر کردن   بم ی بازوها 

 ای  اجاز  را بم م  تداد. 

 

 آرنا:لط ا یکم دیگم بمون. 

 

خاجزاتم زمزمم کرد و م  دسااااااات از تبال کردن کشاااااااید .چاتم 

 ا  را روی ششاتم ا  قرار داد  و زمزمم وار شرسید : 

 

؟  _برای سر ممزوبن

 

 با  داب  ت ی  تر پاسخ داد: 
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آرنا:برای ایز م کزار .برای ایز م داری برای خوب شااااااااااااااادتم 

.بودتت خییل برا  با ارزشم. ت  ال  می  ن

 

ن ا وی  را شر کرد    ااااااادا   می رزند.ات ار کم ب  اااااان سااااااازگی 

بود.دسااااات هایم را آه ااااامم روی بازوها   کشاااااید  و دهان 

گزابن و دور از اتمصار باز کرد  تا  رقن بزتم.اما باز شااااااااااااااادن تا 

 در اتاا تما  وا   ها را از ذهزم پا  کرد. 

 

از شااااااادتد.و درسااااااات در همان ل صم چشااااااام هایم بم تاگزان ب

بود کم ت اهم روی  ااااااورت مبزوت آزادی کم در آسااااااماتم ی 

 در ا  ماد  بود ثابت ماتد... 

 

 ۶۲۷#پارت_ 
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آغو  هردو هاز و واز بم ی دیگر خت   ماتد  بودیم.م  در 

آرنااااا و او در چزااااارچوب دری کاااام گوب  تززااااا بزاااااتاااام ی شپااااا 

 ماتدن  بود. 

 

د  بود کااام ات اااار روس در ت  رتاااگ جوری از  اااااااااااااااورت  شرنااا

جوری کم     بم ت س کشیدن  ٬تداشت.خش   زد  بود

 شک داشمم. 

 

ت ا  شرساااااااشاااااااگر  مدا  میان م  و آرناب  کم م کم مرا میان 

هرگز او را تا ای  اتداز  بازوها   تگم داشاااااااااامم بود میچرخید. 

شریشان و آش مم تدید  بود .جوری بم ما دو ت ر ت ا  می رد 

 زرگ ترن  ترس دتیا در دل  خاتم کرد  بود. کم ات ار ب

 

با ا  ااااااااس شااااااال شااااااادن بازوهای آرنا دور بدتم بم ی  ار  بم 

ن  خود  آمااد .ت اااهم را از چزر  ی آزاد گرتمم و بااا برداشااااااااااااااای 

آغو  آرنا جدا شد .بک م طیل از ٬یک قد  بم سمت خب 
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ون چر  را چرخاتد و بم ساااامت در برگشاااات.با دیدن آزاد کم 

زااااد مج اااااااااااااااماااام ای یخ زد  در چزااااارچوب در هزوز هم همااااات

 ا  ماد  بود ل  زد کوچش زد و با ل  ن شوت گ ت: 

 

 . آرنا:باید در زدن رو تمرن  ک ن 

 

ساااااااااااااااید کم از ل   شاااااااااااااااوت او تاثت  چزدابن   آزاد اما بم تصر تمت 

ن  ل  زدی بر ل  بیاورد  گرتمم باشااااااااااد.بک آت م     کوچ ت 

 : قد  ج وتر گذاشت و با  داب  گرتمم گ ت

 

 آزاد:ت ر تمی رد  تیازی بم در زدن باشم. 

 

بک اخمیار اتگشاااااااااماتم را کزار بدتم مشااااااااات کرد  و ت اهم را بم 

سااااااااااااامت دیگری از اتاا چرخاتد . ار اشاااااااااااااا ایه اتجا  تداد  

 اه  بم کرز خجی ک آزار  میداد. بود  اما سزگی ن ت 
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ن بار در اتاا شیچید و سااا وت مط ف    ااادای آرنا برای دومی 

 ضا  کم ترما شد  بود را در هم ش  ت. کم بر ت

 

 آرنا:شاید  کم با خزان برای م  یم ت میماب  گرتمید. 

 

م ااااااااکااااااا   رت  آزاد بود.آزادی کااااااام هزوز هم یخ زد  و 

 شریشان بم م  خت   ماتد  بود. 

 

از گذشااااااااااااات دقیبم ای کم گوب  بم اتداز  ی هزار ساااااااااااااا  پس 

ن کو  کشاااااااااااااااید شاتجا  ت س خمیف  کشاااااااااااااااید و ش  را تکا

 داد.ت اه  را بم آرنا دوخت و با  داب  آرا  شرسید: 

 

 آزاد:درمورد   را زدی ؟
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آرنا زنرل  "هو " آرا  گ ت و پ   ها   را باز و . ااااااااااااااامم 

 کرد. 

 

 آرنا: را زدیم. 

 

 کزجکاواتم چزر  در هم کشید و دست بم س زم ا  ماد. 

 

 آزاد:خ ...تصرت چیم؟

 

بم سااااااااامت م   شرسااااااااااید و آرنا با خزد  ای کوچک دسااااااااااا  را 

دراز کرد و هماتطور کم اتگشماتمان را در ی دیگر ق ل می رد 

 گ ت: 

 

آرنااااا:مگاااام تااااا وق   ای  خاااااتم ه اااااااااااااااااات م  اجاااااز  تصر دادن 

 دار ؟ را  را ا شوتم. 
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 تا ااااااااا م ت ا  آز 
گ
 گرتت و اخم بزری

گ
اد باری دیگر رتگ  التش

 دسااااااااااااااا   میااااان 
گ
ی میااااان ابروهااااا   را  مت  کرد.بااااا آشااااااااااااااا مش

و برای ل صاام ای ت  اال کرد شو  از آت اام  موهااا   کشااااااااااااااایااد 

دساااااااااامم های ٬قد  ج و بگذار و با ا  اااااااااامادن پشااااااااااات ش آرنا

د و با ای   د و او را بم سمت دیگری از اتاا بتک ون چر  را بگت 

 خمال دست های م  و آرنا را از ی دیگر جدا کزد.  ار  

 

آرنااا تااارا ن از جاادا شاااااااااااااااادتمااان ش  را باام خباا  چرخاااتااد و 

تاتم شر   سید: م ت 

 

 آرنا:چیکار می  ن آزاد؟

 

تاااا  باخ  نشاااااد کم آزاد از  رکت با  اااامد.اتدی  ل   م ت 

ج وتر رتت و سپس در تزایت ون چر آرنا را کزار ت ا  تگم 
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تم چزدان واقیع روی ل  ها    داشاااااااات.ل  زدی کوچک و 

 نشاتد و گ ت: 

 

ن تا اتاا جدیدت رو  آزاد:م  و خزان خاتم باید برگردیم پایی 

اااااااااان  خاتم برات آما د  کزیم.شاااااااااااما هم همیزجا میموبن تا نرا

مااا هم هرموقع  ااارمون تمو  شااااااااااااااااد دوبااار  ٬تاااهااارت رو بیااار 

 میایم شوشت. 

 

اکراا اتاا  آرنا با تردید گوشااام ی ل  ها   را کج کرد و بم

 ت ایه اتداخت. 

 

 آرنا:پس وسی م های اتاقم سر موش ؟

 

چرخاتد و  شرساااااااید و آزاد بم ت  یت از او ت اه  را بم اکراا

 پس از ل صم ای جواب داد: 
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تم برای جااااااااا باااااااام جاااااااااب  بیاااااااان 
ن آزاد:بااااااام چزااااااااد ت ر زتااااااااگ مت 

 .  مک.تگران ت ا 

 

سااااااااااااااامت و ب د برای آت م بم ب   خاتمم دهد ت اه  را بم 

 م  چرخاتد و ادامم داد: 

 

 . ن  آزاد:خ  دیگم...برنم پایی 

 

 ۶۲۸#پارت_ 

 

 

آیه کشااااااااااااااایااااد  و قااااد  هااااای آرامم را باااام ساااااااااااااااماااات در شو  

برد .کویل ت شاااااااااااااید کم او هم پشااااااااااااات ش  آمد و ل صم ای 

 ب د هردو از اتاا خارز شدیم. 
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ون زدتمان از اتاا ج وتر از او م اااااااااات  را  پ م را در شو  ٬با بت 

ن ما دسااااااااااااااامم  گرتمم.تورا  بم دت الم قد  برداشااااااااااااااات و با گرتی 

 وادار  کرد تا با  مم و بم سمت او بچرخم. 

 

 آزاد:خزان وا  ا. 

 

خاتد  و بم اتگشااااااااااااااات ها   کم با مالیمت مم ج  ش چر 

 دور ما دسمم   بم شد  بودتد چشم دوخمم. 

 

 _سر شد ؟

 

با  اااااااادای آرا  شرسااااااااید  و او بک آت م مچم را رها کزد قد  

 ذاشت و بم م  تزدیک تر شد. ج وتر گ
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 آزاد:داری چیکار می  ن خزان؟

 

با تردید چزر  در هم کشاااااااااااااااید  و چشااااااااااااااام هایم را برا   رنز 

 مزصور سوال  را ت زمید  بود . کرد . 

 

 _چیکار دار  می زم؟

 

زبان  را روی دتدان توشاااااا  کشااااااید و ب د ل  زنرنا  را در 

 ش  را تکان داد. 
گ
 دهان ترو برد و با  التش

 

؟آ  زاد:چرا داری ایزبدر با آرنا  مییم مویسر

 

هاز و واز ت اه  کرد  و پ   زد .ثاتیم ای کو  کشااااااااید تا 

د. خزد  ای از روی تاب  اوری روی ل  هایم شکل بگت 
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؟ی  ن سر کاام 
گ
_تو  ااالاات خوباام آزاد؟می زیم سر داری میش

ن  چرا دار  با آرنا  اااااااااااامییم موشااااااااااام؟مگم تو م  رو برای همی 

 ایزجا؟تیاوردی 

 

ن بود.تگران از ایز م   ااادایم آه ااامم آه ااامم در  ا  باال رتی 

ن تر رتت و مرا هم ب ا ت زد آرنا  دایم را .شزود چزد پ م پایی 

ن برد.   خود  پایی 

 

آزاد:م  آوردماات ایزجااا کاام باام آرنااا  مااک ک ن خزان.تاام ایز اام 

 .  بم خودت امیدوار  ک ن

 

شوشااااااابن ا  را با  اااااادای آرا  تجوا کرد و ب د آیه کشااااااید و 

 لمس کرد. 

 

.هرچباادر هم کاام از م    خزان.زِن برادر آرناااب 
آزاد:تو زن م ن

. خ  ابن باشر تمیموبن آرنا رو بم خودت امیدو   ار ک ن
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ن بودتااد.بااا  گیج و خ ااااااااااااااا ک بود . را هااا   برایم سااااااااااااااازگی 

 خ  اتوت ت اه  کرد  و غرند : 

 

 _تو داری مزو بم سر ممزم می  ن آزاد؟

 

 اد: بک م طیل پاسخ د

 

 آزاد:تو رو بم هیجر ممزم تمی زم خزان.تبط تگراتم. 

 

 با خزد  ای خ  ک ش تکان داد  و گ مم: 

 

؟تگران ایز م م  ب و  ا  برای چزوتدن تو آرنا رو _تگران سر

 خاشش خود  کزم؟
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ای  بااار توباات او بود تااا مااات و مبزوت شاااااااااااااااود.خت   خت   باام 

ی  بار بم چشااااام ها   ت ا  کرد  و اتگشاااات اشاااااار  ا  را چزد

 س زم ا  کوبید . 

 

ن و  اااااااااااااا توتیش.اهل اتمبا  گرتی  _م  از قما  تو تو ااااااااااااااامم پرا

تک .هیچوقت بازی دادن آدما تو مم.با تبشم  ارامو شو  تمی

هم  ارصن تموشاااااام برای چزوتدن تو آرنا رو بم بازی بگت  .تو 

 مزو سر ترض کردی؟

 

ق ل بم دهان باز کرد تا  رقن بزتد اما اتگشاااامم را م کم تر از 

 س زم ا  کوبید  و ادامم داد : 

 

_م  ق ل از ایز م تو رو .شااااازاسااااام آرنا رو شااااازاخمم.آرنا تاسک 

 مزم
گ
ا ٬مدوساااااااامم٬ترشاااااااامم ی تجاتمم٬زتدی ن آدمیم کم خییل چت 

رو بز  مدیوتم و  اال می وا  تا جاب  کم از  برمیاد برا  

ان کزم.اگم کزارشاااااااااااام اگم بم ٬اگم  واساااااااااااام بز  ه اااااااااااات٬جتک
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خااااااکر ایزااااام کااااام می وا   اااااال  خوب  ت رشااااااااااااااام تبط بااااام

 برگرد ٬باااشااااااااااااااااام
گ
می وا  دوبااار   س زتااد  ٬می وا  باام زتاادی

 بودن داشمم باشم. 

 

ا از روی سااااااااااااااا زاااام ا  پس م اااا  کوتااااایه کرد  و دسااااااااااااااامم ر 

کشااااااااااااااایاااد .ش  را برای ل صااام ای زنر اتاااداخمم و ساااااااااااااااپس باااا 

  داب  کم آشکارا آرا  تر شد  بود ادامم داد : 

 

باام خود  یاام قویل داد ...قو  داد   ب کاام٬_م  باام تو تاام آزاد

اااااااادگو  درمان  تا زمابن کم  ا  آرنا  امال خوب .شااااااااام و اترا

اشاااااااام و از همدیگم .شاااااااام ایزجا بموتم.    اگم دیگم زن تو ت 

 کالا گرتمم باشیم.و روی قولمم ه مم. 

 

تا وق   کم آرنا اوتبدری خوب .شاااااااااام کم بموتم ٬ایزجا میموتم

وع کزم ا  ترما  رو شر
گ
یزجا کزار  میموتم.دساااااااااااااااا  یم زتدی
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 م   می زم و     یااام ٬بز  قوت ق ااا  میاااد ٬رو میگت  

 ل صم از  غاتل تموشم اما... 

 

 ا   دوخمم. ت ا  خت   ا  را بم چشم ه

 

ن شااااااااد   ال   امال خوب شااااااااد  از  _اما ب د از ایز م مطمی 

تمااااااا  روزهاااااااب  کاااااام باااااااهماااااادیگاااااام ٬آرنااااااا رو٬ایزجااااااا مت  .تو رو

ار  و مت   چون دیگم دلییل برای گذروتدیم رو پشت ش میذ

 موتدن تدار .چون... 

 

 ااادایم در اتمزای جم م ا  لرزند و سااابوط کرد. التم دسااا   

 رل  تجوا کرد : بم  ورتم کشید  و زن

 

_م  ق ااااااااد تدار  آرنا رو خاشااااااااش خود  کزم.هیا تبشاااااااام ی 

اتمباا  توی ش  تاادار .تبط دار  باام قولم خماال می زم پس 

 . الز  تو ت تگران باشر 
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ای  را گ مم و ساااااپس چرخید  و با قد  هاب  خجو  پ م ها را 

ن دوند .هماتطور کم آخرن  پ م را پشااااااات ش  بم سااااااامت پایی 

آرام  از باالی پ م ها هماتزد زمزمم ی میگذاشااااااامم  ااااااادای 

 ش ج شگردان بم گو  هایم رسید. 

 

 آزاد:تگرابن و ترس م  هم دقیبا از همیزم... 

 

 ۶۲۹#پارت_ 

 

 

زودتر از آتچام کام اتمصار  را   کشااااااااااااااایدیم آماد  اتااا آرناا 

اااااااااااااا بود و بااااا وجود آت اااام هزوز هم باااااران  شاااااااااااااااااااد. وایل خصا

مم بود تا بیایزد و  ارهای آزاد با چزد ت ر تماس گرت٬می ارند

 جا بم جاب  را اتجا  دهزد. 
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از آتجاب  کم در اتاا آرنا وساااای م های زنادی وجود تداشااااازد 

ن جا بم جاب  بم شخت   کم در ک بم ی پایی 
اتجا  شاااااااااااد.اتاق 

برا   آماد  کرد  بودیم از اتاا سااااااابب  بزرگ تر و دل از تر 

موشاااااااد.میدان ااااااامم  بود و شزجر  ا  دقیبا رو بم باغ خاتم باز 

کم چبدر دوسااااااااااااااات دارد کزار شزجر  باشااااااااااااااا زد و بم باغ ت ا  

بزابرای  ای  اتاا جدید میموان اااااااااااااااات او را بم تضااااااااااااااااای ٬کزد

 ون خاتم تزدیک تر تگم دارد. چشم تواز بت  

 

 ارمان کم تما  شااااد آزاد دسااااممزد  ارگرها را   اااااب کرد و از 

ماشااااان آن ها بابت ز م   کم کشااااید  بودتد تشاااا ر کرد.با رت

هردو برای دقیبااام ای در اتااااا جااادیاااد آرناااا ا  اااااااااااااااماااادیم و بااام 

ن اکمیزاااااان  اکراا ت اااااا  کردیم تاااااا از مرتااااا  بودن همااااام چت 

  ا ل کزیم. 
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ای  اتاا جدید بم  یل با اتاا سااااااااااااااابش آرنا ترا  دکوراسااااااااااااایون

داشااااااااااااااات.چزد سااااااااااااااااخت ق ل کم با دکت  تماس تماس گرتمم 

و  بر ایز اام بااا بودیم تااا او را از ت ااااااااااااااامیممااان مط ع کزیم خال 

خوشااااااااا ایل از اید  مان اسااااااااامب ا  کرد  بود چزدی  بار تاکید 

کرد  بود تا دکوراسااااایون اتاا را هم بم  یل ت یت  دهیم و یک 

 ای جدید برای آرنا . ازنم. تض

 

پس از مشااااورت با آزاد ت اااامیم ٬بزا بر تو اااایم ی دکت  تماس

گرتماااااام بودیم تااااااا ت اااااات خواب آرنااااااا را تزدیااااااک شزجر  قرار 

هیم.ایزطوری میموان ت  بح ها بم م و ییدار شدن از د

خواب ش  را بچرخاتد و از شزجر  بم باغ خاتم ت ا  کزد و 

وع کزد.  روز  را با  س خوب و ل  زد   شر

 

شیااااتو را در گوشااااااااااااااااام ای از اتااااا در کزاااار کمااااب ااااتااام قرار داد  

بودیم.آرنا کماب خواتدن را دوسااااات داشااااات اما کماب اتم ای 

ق یل ا  وجود داشت چزدان بزرگ تبود.بزابرای   کم در اتاا
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ت ااااااااااااامیم گرتمم بودیم تا در ای  اتاا کماب اتم ای بزرگ تر با 

 هیم. ت داد کماب های بوشت  قرار د

 

شرد  های ای  اتاا هم رتگ روشاا  تری داشااازد و بم خودی 

خااااااود تضااااااااااااااااااااااای اتاااااااااا را دلاااااا اااااااااز تاااااار و روشاااااااااااااااااااا  تاااااار کاااااارد  

ب  شاااااااااااااید  بود  کم شرد  بودتد.تمیدان اااااااااااامم کجا اما ق ال جا

 تاثت  گذار باشزد. 
گ
 های تت   میموان ازد در تشدید اتردی

 

ن درست باشم.   آزاد:خ ...ت ر کزم همم چت 

 

زاد بود کم سااااا وت تضاااااا را در هم شااااا  ااااات و  ااااادای آرا  آ

.در تااااییاااد مرا وادار بااام چرخااااتااادن ت ااااهم بااام سااااااااااااااامااات او کرد 

  رت  آه مم شی تکان داد  و گ مم: 

 

. _آر ...د ن  یگم میموتیم آرنا رو بیارنم پایی 
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گوشاااام ی ل  ها   را کج کرد و هماتطور کم دساااات ها   

د قد  بم خب  برداشااااااااااااااات و  را درون جی  ها   ترو میتک

 گ ت: 

 

 آزاد:پس تو همیزجا بمون...م  مت   آرنا رو بیار . 

 

و ب د از اتاا خارز شد و مرا با خود  تززا گذاشت.با رتما  

و قد  هایم را بم ساااااااااااامت شزجر  شو   ت س خمیف  کشااااااااااااید 

برد .شرد  هاب  کم را  رسااااااااایدن روشااااااااا ن روز را بم داخل اتاا 

 کم بر در بر ساااااااااااد کرد  بودتد کزار زد  و بم قطر  های بارا
بن

خودشاااااااااااااان را بم ت  شاااااااااااااوشااااااااااااام ای شزجر  می وبیدتد چشااااااااااااام 

 دوخمم. 

 

ذهزم بک اخمیار برگشااااات سااااامت مکالمم ای کم چزد سااااااخت 

اتاق  داشااااااااااامم.ایز م گ مم بود بم یاد   آورد شو  با آرنا در 
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کم روزی باران را دوست داشمم اما  اال دیگر ترامو  کرد  

 دارد.  است کم خوس شدن زنر باران چم  یس

 

دلم می واسااااااااااااااات برا    اری اتجا  دهم.دلم می واسااااااااااااااات 

 س خوشااااااااااااااااااااایزاااااد بااااااران را دوباااااار  در دل  زتاااااد  کزم.دلم 

ای خوب گذشاااااااااامم ا  می واساااااااااات او را یک جوری بم روزه

 ها خب م بم جاب  قد 
ن باز گرداتم.اما برای تما  ای  خواسااااااااااااااای 

 تمیداد. 

 

 ا  شو  تیااامااد  بود  
گ
کاام ب واهم شو  از آرنااا هرگز در زتاادی

بم کیساااا  مک کزم.یا بم خ ارب  بزت  ا ااااال  مک کردن را ب د 

 در تززاب  و اتزوا از م  آد  سااااااااااااااخمم 
گ
تبود .سااااااااااااا  ها زتدی

دان ااات چطور میمواتد با یک ت ر هم دردی بود کم     تمی

کزد.هموشااااااااااااااام جوری از آد  ها ترار کرد  بود  کم اگر روزی 

   جزو د  گونزم بم  مک ا میاز داشااااازد م  در ذهاشااااان  

ی او  هم ت اشاااااااام.    دلیل ایز م ب د از بم پایان رساااااااااتدن 

دانشااااااا ا  ت ااااااامیم گرتمم بود  کم بم جای م  م شااااااادن مدیر 
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ی از یک آموزشاااااااااااا ا  با ن ن بود.چون ا ااااااااااااال چت  شاااااااااااام هم همی 

ن با آد  ها تمیدان مم.   م  م بودن و ارت اط گرتی 

 

شاااااات اما  اال اوتاااااااع با هموشاااااام ترا کرد  بود.دساااااات شتو 

 
گ
ی کم در تما  کو  زتدی چرخید  بود و چرخید  بود و دخت 

ا  مشااااااااااااااا و  ترار کردن بود را بااام جااااب  رسااااااااااااااااااتاااد  بود کااام 

ا  ماااک کردن بااام یاااک ب واهاااد تماااا  هم و غم  را م طو 

 آد  کزد...آد  کم زتد  بودن  را مدیون او بود. 

 

 ااااااال دیگر جااااااب  برای تمیمواتم هاااااا و تمی واهم هاااااا وجود 

کردن بم آرنا را وظی م ی خود  میدان اامم.تم   تداشاات. مک

ب کم ٬بم خاکر ایز م آزاد از م  خواسااااااااااااااامم بود تا  م   کزم

 دتم بود را ادا کزم. بم ای  خاکر کم می واسمم دی ن کم بر گر 

 

دلم می واساااااااااااااااات کاام اگر روزی قرار بود ای  خاااتاام هااا و آد  

ها   را تر  کزم و برای هموشااااااااااام پشااااااااااات ش بگذارمشاااااااااااان 
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 خیاااالم 
گ
از باااابااات ایز ااام  اااا  آرناااا خوب اسااااااااااااااااات و بااام زتااادی

ترمال  بازگشااااااامم اسااااااات را ت باشاااااااد.دلم می واسااااااات او را 

 ا  زمابن رها کزم کم میدان اااااااااامم بدون م  هم از پس 
گ
زتدی

 بر   آید... 

 

 آرنا:دیگم میموتم چشما  رو باز کزم؟

 

 ۶۳۰#پارت_ 

 

 

 اادای آرنا کم در اتاا شیچید تزمید  کم وقت آن رسااید  تا 

اتکار  را بم سااااامت خمف  ترن  ق ااااامت ذهزم ب رسااااامم.ت س 

خمیف  کشااااااااااااااایااااد  و بااااا نشاااااااااااااااااااتاااادن ل  زااااد کوچش روی لاااا  

ب  . اااااااااااامم در چرخید  و ت اهم را بم او کم با چشاااااااااااام ها٬هایم

 آسماتم  ی ورودی اتاا  ضور داشت دوخمم. 
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آزاد پشااااااات ش  ا  اااااااماد  بود و دسااااااامم های ون چر  را در 

 ااااااامم آه ااااااامم تا اواساااااااط اتاا دسااااااات گرتمم بود.ون چر را آه

 ج و آورد و ب د با ل  زدی از ش ذوا گ ت: 

 

 .  آزاد:االن میموبن چشمات رو باز ک ن

 

ن جم م ی کوتا   اقن بود تا آ رنا تورا چشاااااااام ها   را باز همی 

ت زد  باااااام اتاااااااا جاااااادیااااااد  چشااااااااااااااام  کزااااااد و بااااااا ت ااااااایه  ت 

ن  بدوزد. امال مشااااااااااا   بود کم اتمصار مواجم شااااااااااادن با چزی 

بن را تداشت.ات ار کم   مات را ام کرد  باشد چزد دکوراسیو

دت م ل  ها   را بک  اااااااااااااادا باز و . اااااااااااااامم کرد و سااااااااااااااپس در 

 تزایت با  داب  آرا  گ ت: 

 

نم کم ت ر  رو می رد .  آرنا:قشزگ تر  ن  از اون چت 
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اظزار رتاااااااااااااااایا  باخ  شاااااااااااااااد تا م  و آزاد هردو همزمان با 

 ت س خمیف  ب شاایم و بم ی دیگر 
گ
ت ا  کزیم.آه اامم آسااودی

 قد  ج وتر گذاشمم و با ا  مادن مبابل ون چر گ مم: 

 

اب  رو اتاااااااااتم کردیم
ن یم ٬_یکم با اتاا ق  یت ترا دار .یم چت 

ا رو هم   ن  م کردیم.اما خوش الم کم خوشت اومد . شی چت 

 

دن د مااااام ای روی دسااااااااااااااامااااام ی  اااااااااااااار زنرلااااا  خزااااادیاااااد و باااااا ترا

زجر  بااام سااااااااااااااامااات شزجر  ی اتااااا رتااات و مباااابااال ش٬ون چر 

ا  اااااااااااااااماااد.ق اال شزجر  را باااز کرد و اجاااز  داد تااا هوای شد باام 

اتضااما  چزد قطر  باران وارد اتاا شااوتد.دسااا  را از شزجر  

ن  ون برد و با تگم داشااااااااااای  اتگشااااااااااامان  زنر قطر  های باران  بت 

 چشمان  را . ت و زنرل  تجوا کرد: 

 

 آرنا:از ایزجا را ت تر میموتم لم شون کزم. 
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در کزار  ا  ااااماد .درساااات مثل او دساااامم را از ج وتر رتمم و 

ون برد  و اجاز  داد  تا قطر  های باران اتگشاااااااااااات  شزجر  بت 

رد.دساااات هایم را خوس کززد.ش چرخاتد و با ل  زد ت اهم ک

خو ااااااااااااااام را داخاااال کشااااااااااااااایااااد  و بااااا شااااااااااااااایطزاااات باااام گوتاااام ا  

مالید .خزد  ا  شاااادت گرتت اما  ااااورت  را پا  ت رد.در 

را باال گرتت و بم  اورت  خوض خود  هم دساات خو ا 

 م  مالید. 

 

بم ی  ار  ت ری در ذهزم جرقم زد.با تردید گوشااااااااااااااام ی ل م را 

بارندن بم دتدان گرتمم و از شزجر  بم باران تزدی کم در  ا  

بود چشااااااااااااااام دوخمم.ات اااار کااام تردیاااد  را  س کرد  بااااشااااااااااااااااااد 

 کزجکاواتم شرسید: 

 

؟  آرنا:داری بم سر ت ر می  ن

 

 سما  چرخاتد  و با ل  زد گ مم: ت اهم را مجددا بم 
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 _میای یم  اری اتجا  بدیم؟

 

ن ابروها   را باال اتداخت و ش  را روی شااااتم کج  تامطمی 

 کرد. 

 

 آرنا:چیکار؟

 

دسااااامم های ون چر  را ٬با ا  ااااامادن پشااااات ش چرخید  و 

در دسااات گرتمم و اتدی بم ساااما  خم شاااد  و زنر گوشااا  

 تجوا کرد : 

 

 _بم م  اخمماد ک . 
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ب د بک آت م مزمصر شاااااااااااااااایدن  را دیگری بماتم ون چر را  و 

بم سااااااااااااامت در خروسک اتاا هدایت کرد  و ل صم ای ب د از 

ون زدیم.کویل ت شااااااااااااااایااد کاام آزاد هم باام دت ااالمااان از  اتاااا بت 

ون زد و هماتطور کم پشااااااااااااات ش  قد  برمیداشااااااااااااات  اتاا بت 

وع بم  دا زدتم کرد.   شر

 

ی؟آزاد:خزان...خزان  تک ک .داری کجا   مت 

 

 کم دساااااامگت   را 
مبابل در خروسک سااااااال  ا  ااااااماد  و همزمابن

 میچرخاتد  کوتا  و م مص جواب داد : 

 

 . نم تو باغ.تو هم بیا.باید  مکم ک ن  _مت 

 

ون برد .برخورد باد و ب  د در را باز کرد  و آرنا را از خاتم بت 

شد بم  اااااااااااااااورت  باخ  شاااااااااااااااد تا برای ل صم ای خود  را 
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چزر  ا  را در هم ب شااااااااااااد.تورا دساااااااااااات هایم را جمع کزد و 

 روی شاتم ها   گذاشمم و با  داب  آرا  گ مم: 

 

_باز ک  چشاااااااامات رو آرنا.دلت تمی واد بارون رو از تزدیک 

؟  ببی ن

 

ن جم م ی کوتا  از زبان م  برا    اقن بود تا شااااااااااااااا ایدن همی 

آه ااااااااااااااامااام الی پ ااا  هاااا   را بااااز کزاااد و ت ااااه  را بااام بااااغ 

از باران خوس شااااااااد  بود بدوزد.دقیبم ای کو  مباب مان کم 

کشید تا ل  زدی کوچک تر  تر  راه  را سمت ل  ها   

 شیدا کزد و بم  ورت  روش ن ب  شد. 

 

 آرنا:خییل قشزگم... 

 

 ااااااداب  آرا  زنرل  تجوا کرد و م  با خوشاااااا ایل دهان باز  با 

ی بگونم.امااا شیچیاادن  اااااااااااااااادای  التاام ی آزاد از  ن کرد  تااا چت 
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بم ل  هایم ق ل سااااا وت ٬تزدیک در گو  هایمتا ااااا م ای 

 آون ت. 

 

 آزاد:هیا م  ومم داری چیکار می  ن خزان؟

 

مم ج  از ایز م ترامو  کرد  بود باید در  ضاااااااااااااور آرنا مرا 

خااااتم  اااااااااااااااااادا بزتاااد ش چرخااااتاااد  و ت ااااه  کرد .اماااا خزان 

خوشااااااااااااااا  ماتم آرنا آتبدری م و تماشاااااااااااااااا کردن باران بود کم 

 اشد.با  داب  آرا  گ مم: مموجم مکالمم ی ما ت 

 

_چااااایاااااکااااااااار مااااایااااا ااااازااااام؟دار  باااااااام  ااااارا دکااااات  تاااااماااااااااس خاااااماااااااال 

 خاد   برگردوتم. 
گ
 می زم.می وا  آرنا رو بم زتدی

 

موها   کشاااااااااااااااید.ت ا   التم ش  را تکان داد و دسااااااااااااااا   بم 

کوتاااایه بااام باااارابن کااام در  اااا  باااارنااادن بود اتاااداخااات و ب اااد 

 گ ت: 
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بارون؟می وای  آزاد:باشاااااااام ویل االن؟توی ای  هوا؟توی ای 

 شما ب ور ؟

 

م کم و با اکمیزان ش  را بم نشااااااااااتم ی م ال ت تکان داد  

 و گ مم: 

 

_شما تمی ور .هیچو  تموشااااااااااااااام.واسااااااااااااااام سر هموشااااااااااااااام بم 

؟بدترن  ا مما  الت ت ر می  ن

 

چشااااااااااام ها   را گرد کرد و خواسااااااااااات تا  رقن بزتد اما م  با 

 . شو  دس   کردن تر ت  را زدن را از او درناااا  کرد 

 : �🌺�سازی کم  دا   توب  

 ۶۳۱#پارت_ 
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_. ااام آزاد.آرنا کم بچم تو ااات.ای  همم ساااالم کم برادرت رو 

ز بم بزاتم ی تگران بودن تو یم چزار دیواری   س کردی و ا

ا  ن ون دور  کردی.دیگم وقاشااااااام بذاری یم شی چت  دتیای بت 

رو تجربم کزم.اگم می وای  ال  دوبار  خوب .شاااااااااااااااام باید 

ی.   همراه  باشر تم ایز م مثل یم دیوار ش راه  قرار بگت 

 

ات ار کم ت ت تاثت   را هایم قرار گرتمم باشااااااااااااااااد چزر  در 

هم کشااااااااااااااایااد و لاا  هااا   را باام ی اادیگر چ اات کرد.را ن از 

سااا وت  اتگشاااماتم را دور دسااامم های ون چر م کم تر کرد  

 و با ل  ن آمراتم ادامم داد : 

 

.می وا  _ ااال هم بیااا  مااک ک  آر  ن نم پاایی  ناا رو از پ اام هاا بتک

م  وساااااااااااط باغ.تگران شما خوردنشااااااااااام ت ا  اگم مرنو ٬بتک

 شد خود  از  مراق ت می زم. 
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م ت ااااااا یم برای ل صم ای با تردید ت اهم کرد و ساااااااپس ات ار ک

شد  باشد آیه کشید و ش  را تکان داد.مرا از پشت ون چر 

ن دسااامم های ون چر  م ماکاتم  کزار زد و با در دسااات گرتی 

ن بردن آرنا از پ م ها شد.   مش و  پایی 

 

ن رتمم.آخرن  پ م را کم پشااااات ش  بم دت الشاااااان از پ م ها پایی 

در گذاشااااااااااااااایم مجددا کزار رتت تا م  دوبار  کزت   ون چر را 

ااااااااابچم ای هیجان زد  بم  دساااااااااات بگت  .آرنا درساااااااااات مثل پرا

 باران خت   شد  بود. 

 

ز  داد  تاااا قطر  هاااای آه ااااااااااااااامااام ون چر را ج وتر برد  و اجاااا

درشاااااااااااااااات باااران هردو ت رمااان را خوس کزااد.باا دقاات تاک تاک 

خ س ال ماااال هااااا   را زنر تصر گرتماااام بود .اول  از  س 

را روی  شدی قطر  های باران در شااااااااو  ترو رتت.دسااااااااا 

ق  م ی س زم ا  گذاشت و با چشم های . مم تال  کرد 
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 تا مزصم ت س ب شاااااااااااااااد.ب د از ساااااااااااااااا  ها دور ماتدن از  س

خوس شاااااااااااااااااادن زنر باااااران  اااااال داشاااااااااااااااااات دوبااااار  تجرباااام ا  

 می رد.خادی بود کم اول  برا   شوکم کززد  باشد. 

 

پ   ها   آه اامم آه اامم باز شاادتد ٬دقیبم ای کم گذشاات

ن اتماد.آه مم ک  و دسا  از روی ق   م ی س زم ا  پایی 

هردو دسا  را رو بم آسمان گرتت و بم قطر  هاب  کم روی 

ن م ن جاری موشااااااااااادتد خت   اتگشااااااااااامان  مت  زد و سااااااااااامت زمی 

 شد. 

 

ل  زد کوچش آرا  آرا  روی ل  ها   شااااکل گرتت.دساااات 

ها   را ساااااااااااامت  ااااااااااااورت  برد و روی گوتم های خو اااااااااااا  

 اااااااورت  را سااااااامت  کشاااااااید.چشااااااام ها   را دوبار  . ااااااات و 

آسااااااااااااااامااان گرتاات.قطر  هااای باااران هماااتزااد شاااااااااااااااالا بر روی 

  ورت  کوبید  شدتد. 
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ه اااااااااااااااماام از ی اادیگر تااا ااااااااااااااا اام تماااشااااااااااااااااا کرد  کاام لاا  هااا   آ

ی را زنرل  زمزمم می رد کم م   ن گرتمزد.ات ار کم داشااااااااات چت 

قاااادر بااام شاااااااااااااااایااادن  تبود .ش چرخااااتاااد  و بااام آزاد کااام  یم 

د ت ا  کرد .باران ش تا خب  تر دقیبا پشت ش  ا  ماد  بو 

 پای او را هم خوس کرد  بود.ت اه  تگران اما امیدوار بود. 

 

و بااام آرناااا خت   شااااااااااااااااااد . ااااال دیگر دوباااار  ش  را چرخااااتاااد  

داشاااااااات می زدید. ااااااااورت  را هزوز بم ساااااااامت آساااااااامان تگم 

داشااااااااااااااامااام بود و می زااادیاااد.خزاااد  هاااا   رتمااام رتمااام ب زااادتر و 

ال بم قزبزم ت دیل شااد  ب زدتر موشاادتد.تا جاب  کم دیگر خم

 بودتد. 

 

از خزد    بک اخمیار م  هم بم خزد  اتماد .دسااات هایم را 

 گذاشمم و با  داب  تبرن ا ب زد گ مم: روی شاتم ها    
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_ اال دوبار  یادت اومد خوس شاااااااااادن زنر بارون چم  یساااااااااا 

 دار ؟

 

ن  هماتطور کم می زدید ش  را بم نشااااتم ی تایید باال و پایی 

 مثل م  با  دای ب زدی جواب داد: برد و درست 

 

 آرنا:یاد  اومد...یاد  اومد. 

 

کردتاد.چاتم ا  لرزند و ب اد خزاد  هاا   آرا  آرا  تروک   

وع بم گرنم کردن کرد.آتبدر  و بم ی  ار  با  ااااااااااااااااداب  ب زد شر

 ب زد کم خایل شدن ق  م را آشکارا ا  اس کرد . 

 

د.جوری کم     شااااااات ن م ها   ب زد گرنم می رد و هش هش مت 

هم بم لرز  در آمد  بودتد.گرنم ها   از روی غم و تارا    

گرناام می رد چون خااایل ای  را باام خوبک میاادان ااااااااااااااامم. ٬تبودتااد
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 کم ٬چون آرا  گرتمم بود٬شاااااد  بود
گ
چون بم خاکر قد  بزری

 برداشمم بود بم خود  اتم ار می رد. 

 

تما  ای  ساااا  ها خود  را پشااات چزار دیواری ها و درهای 

شززان کرد  بود.از تما  دتیا دور شااااد  بود.ت اااال ها را . اااامم 

تماب گر  تدید  بود.در هوای آزاد ت س ت شااااااااااااااید  بود.زنر آ

ی ٬زنر باران خوس نشد  بود٬نشد  بود ن رنز  برگ های پایت 

شدی برا را با دسااااات ها   ٬را از تزدیک تماشاااااا ت رد  بود

 لمس ت رد  بود. 

 

و چزد ساااااااا  دوبار   ب د از گذشااااااات چزدی ٬و  اال ایزجا بود

زنر بارابن بود کم سااا  ها خود  را از آن م رو  کرد  بود.و 

 کم 
گ
برداشمم بود بم گرنم اتماد  بود.درست ب اکر قد  بزری

ن قد  ها   را برداشااااااااااااامم بود مثل دان  ٬مثل کودی کم اولی 

ن جم اام ا  را باادون  ماک  آموزی کاام موتش شااااااااااااااااد  بود اولی 

 م  م و پدر و مادر  بزوی د. 
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ن زاتااو  وناا ااچاار را دور زد  و آه ااااااااااااااااماااااااام مااباااااااااباا اا  روی زماای 

ا زد . ااااااورت شد و خو اااااا  را میان دساااااات هایم گرتمم و ب

  داب  آرا  گ مم: 

 

 _آرنا... 

 

چشاام های اشااک آلود  را بم  ااورتم دوخت و با ل  هاب  

 لرزان تجوا کرد: 

 

 آرنا:ممزوتم خزان...خییل ازت ممزوتم. 

 

تاام هااا   را تواز  ل  زاادی زد  و بااا شاتگشااااااااااااااااات هااایم گو 

کرد .ت اهم برای ل صم ای از باالی ششاااااتم ا  بم آزاد کم 
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خمم شااااااااد.ش  را زنر اتداخمم پشاااااااات ش  ا  ااااااااماد  بود دو 

 بود و در س وت آرا  آرا  میگری ت. 

 

ت اهم دوبار  سمت آرنا کشید  شد.هماتطور کم قطر  های 

 اشاااااک و باران را از روی گوتم ها   پا  می رد  با ل  زدی

 زمزمم کرد : 

 

 _م  بزت اتم ار می زم مرِد قوی. 

 

د و و او دوبااار  خزاادیااد.میااان گرناام هااا   بااا شخوشر خزاادیاا

 دست ها   را روی دست هایم گذاشت... 

 

 ۶۳۲#پارت_ 
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 س و  ا  خجی ک بود.خزد  های آرنا باخ  موشاااااااااااادتد کم 

در آن ل صات ا  اااااااااااااااس کزم کم خوشاااااااااااااا ا  ترن  آد  دتیا 

د  بود . اال کم ه ااااااااااااامم.تما  غم هایم  را بم تراموشر ساااااااااااااتر

توان ااااااامم بود  برای خوشااااااا ایل آرنا قد  بردار  از هموشااااااام 

 خوش ا  تر بود . 

 

آزاد کاام تااا آن ل صاام در سااااااااااااااا وت در گوشاااااااااااااااام ای از  یاااط 

ا  ااااماد  بود شاتجا  قد  ج وتر گذاشاااات و پشاااات ش آرنا 

ا  ااااااااماد.خم شااااااااد و بازوها   را از پشاااااااات دور بدن او   بم 

ماااتطور کاام او را برادراتاام در آغو  می شااااااااااااااایااد ت ااا  کرد و ه

 خت   ا  را بم چشمان م  دوخت. 

 

آ ااا  از سااااااااااااااازگی ن ت ااا  خت   و شر از  رت  خااایل ق  م تاااخود 

شاااااااااد.بک آت م قدرب  برای چرخاتدن چشااااااااام هایم بم سااااااااامت 

دیگری داشاامم باشاام بم  ااورت  ز  زد .هماتطور کم با یک 

ساات دیگر  را آه اامم دسااا  آرنا را در آغو  گرتمم بود د
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بااااالتر آورد و بااام بزااااتااام ی تواز  کردن  اااااااااااااااورت آرناااا روی 

 دست م  قرار  داد. 

 

ت س بم ی  ار  در سااا زم ا    س شاااد و دلزر  تما  دتیایم را 

ترا گرتت.و شت زد  از  اری کم اتجا  داد  بود بم آرنا ت ا  

نا کرد  تا ببیزم آیا مموجم ای   ار آزاد شااد  اساات یا تم.اما آر 

آتبدر در دتیای ش وغ ا  اسات  غرا شد  بود کم توجیه 

 بم ما تداشت. 

 

آزاد چرخید.اتگشمان هموشم گرم   ت اهم مجددا بم سمت

 ااااال داشاااااااااااااااازاااد تر  و تواز  وار روی دساااااااااااااااااات م   رکااات 

می ردتد.م و چشم ها   شد  بود .ل  زد کوچش آه مم 

آه ااااااااااامم روی ل  ها   تب  . ااااااااااات و ل صم ای ب د ل  

 بم زمزمم ای بک  دا از ی دیگر باز شدتد. ها   

 

 آزاد:ممزوتم... 
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اااااااااااااای ب اشاااااااااااااااد خییل زود بم ل  ل  زد  ات ار کم بیماری مرا

هااااااای م  هم شایاااااات کرد.امااااااا خمر ل  زااااااد هااااااایمااااااان خییل 

 تبود.چون  ااااادای زتاتم ی خ ااااا ک و غضااااا  آلودی 
کوالبن

کااام بااام ی  اااار  تضاااااااااااااااااای ب زماااان را شر کرد تماااا   س و  اااا  

 ر ثاتیم ای تو ت و تابود کرد. خوبمان را د

 

 آرزو:ایزجا چم ختک ؟

 

 ا  کرد .آرزو  یم بک م طیل ش چرخاتد  و بم پشااات ش  ت

 را باالی ش  تگم داشااااااااااااامم ٬آتطرا تر
گ
در ایل کم چت  بزری

ن  بود ا  ماد  بود و با چزر  ای در هم کشید  و ت ایه آتشی 

 بم ما سم ت ر ت ا  می رد. 
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   آیه کشااااید  و از روی زاتوهایم  التم از  ضااااور بک موق

ب زد شااااااااااااااد.آزاد هم بم ت  یت از م    بم ی بازوها   را از 

 ور بدن آرنا باز کرد و  اا ا  ماد. د

 

 آزاد:چم بک ختک اومدی. 

 

نت کشاااااااااید بم ات ار باروت آرزو.قد  ج وتر  ل   آرام  کتک

 گذاشت و با ل  ن تزد جواب داد: 

 

ن   بم خوتم ی برادر  باید آرزو:ب  شااید.تمیدون اامم برای رتی 

 از ق ل اجاز  بگت  . 

 

چرخاتد و با تگرابن و ب د م ااااااااااااااات  ت اه  را بم سااااااااااااااامت آرنا 

 ادامم داد: 
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ون توی  آرزو:ای  چم وتاااااا شاااااام؟آرنا رو برای سر آوردی  بت 

؟شاااااااااماها زد  بم  ای  هوا؟اگم شما ب ور  و مرنو .شااااااااام سر

 شتون؟

 

د   آورد.آیه  ااادای جی  ماتزد و زتگ دار  م ز  را بم در 

کشااااااااااااااایاااد  و همااااتطور کااام چشااااااااااااااام هاااایم را   چرخااااتاااد  بک 

  و  م گ مم: 

 

ی  تموشم.  _ ال  ن  خوبم.چت 

 

 ت ا  شر از ت رت  را تثار  ورتم کرد و بم تزدی گ ت: 

 

 آرزو:ایزو تو تش ی  میدی؟

 

 ای  بار بم جای م  آرنا بود کم جواب او را داد: 
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    الم خوبم. آرنا: دات رو بی ودی تتک باال آرزو.م

 

دلم تمی واساات مبابل آرنا با آرزو ب   کزم و  س و  ا  

کزم.از کرقن هم باااا شااااااااااااااازااااخ   کااام از آرزو   خوب  را خراب

داشااااااااااااامم میدان ااااااااااااامم کم موقع خ ااااااااااااا اتوت دهان  چ ت و 

ی را بم زبان بیاورد.بزابرای   ن . ت تدارد و مم   است هرچت 

 ت اهم را بم سمت آزاد چرخاتد  و گ مم: 

 

ی داخل؟_موشم   آرنا رو بتک

 

بااام جاااای آت ااام بااام  رتم گو  دهاااد ت ااااه  را بااام سااااااااااااااامااات 

 چرخاتد و با  دای ب زدی  دا زد: دیگری از باغ 

 

ن آقا؟...یم ل صم میاید ایزجا؟  آزاد:  ی 
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ن آقا در  ایل کم  ال  بارابن ا  را  کویل ت شاااااااااااااید کم   ااااااااااااای 

روی ش  کشااید  بود از اتمزای باغ دوان دوان بم ساامممان 

 و خود  را بم ما رساتد. آمد 

 

:ب رمایید آقا؟با م  امری داشاید؟ ن    ی 

 

آزاد با ش  اشاااااااااااار  ی کوتایه بم آرنا کرد شو  از شرساااااااااااید و 

 آت م پاسخ دهد: 

 

 آزاد:آرنا رو بتک داخل و  م   ک  ل اسا  رو خوض کزم. 

 

ن   آقا بک م طیل زنرل  چشاااااااااااایم گ ت و ب د با گرتی 
ن   اااااااااااای 

ا بم ساااااااااامت پ م ها هدایت کرد و دساااااااااامم های ون چر آرنا او ر 

 دقیبم ای ب د از مبابل ت اهمان م و شد. 
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رتما  ت س خمیف  کشاااااااااید  و ت اهم را دوبار  بم سااااااااامت با 

آرزو چرخاتد .آزاد هم در کزار  ا  ااااااااااااااماد و م اااااااااااااات  ت اهم را 

دت ا  کرد.آرزو کم مش   بود از س وتمان  التم شد  بود 

 با ل  ن زتزد  غرند: 

 

؟تو ای  خوتم چم ختک ؟واسم آرزو:آزاد تمی
 وای  را بزبن

ون؟ای  دخت   هیجر سر آرناااا رو توی ای  هوا آوردی  ب تو ٬ت 

 هم خبل تو   م ت تو ت؟

 

 ۶۳۳#پارت_ 

 

 

ق ااااااامت آخر جم م ا  باخ  شاااااااد تا آزاد تورا چزر  در هم 

 ب شد و با خ  اتی   آشکار بگوند: 
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آزاد: واسااااااااااااااات بم  را زدتت باشااااااااااااااام آرزو.ب زم داری سر 

 .
گ
 میش

 

 و اااا م ی گو  دادن بم ب یشااااان را تداشاااامم. ضااااور آرزو 

آزاردهزد  بود.بزابرای  شو  از آت م بمواتزد ب یشاان را برایم 

تد ت ا  خونرد  را بم آرزو دوخمم و گ مم:   ج وتر بتک

 

_م  آرنا رو آورد  توی باغ.برای ایز م یکم رو یم   خوض 

ر از تو اجاااز  .شاااااااااااااااام.لزو  هم تاادیااد  کاام ب وا  برای ای   ااا

 بگت  . 

 

روی تم ااااااااااااااا ر و مات و مبزوت ت اهم کرد و با خزد  ای از 

 تاباوری ابروها   را باال اتداخت. 
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ی؟  آرزو:از ی تا  اال تو درمورد آرنا ت میم میگت 

 

ااااااااااااااد  جواب  بک آت م خم بم ابرو بیاور  با همان ل   خونرا

 داد : 

 

آبک گر  _از وق   کااااااام تزمیاااااااد  تااااااام از تو و تااااااام از برادرت 

 تموشم.واسم همیزم خود  دست بم  ار شد . 

 

کوتایه کرد  و شو  از آت م تر ت کزد  ال  بم زبان م    

 بیاورد با ل  ن قاکع تر ادامم داد : 

 

_تما  ای  سااااااااااااااااا  ها برای خوشااااااااااااااا ایل آرنا چم  اری اتجا  

دادید؟آزاد کم هموشااااااااااااااام مثل یم بچم ی شزج ساااااااااااااااالم باها  

 توی رتمار کرد.تو هم کم شااااااااااااااک ت
گ
دار  هموشاااااااااااااام تب  بزری

.تما   اتم ارتوتم ای  بود کم  م م های خ ااااااااااااااابو  داشااااااااااااااا  
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ی کم آرنا رو  وای .شااا زیم تبشااام ب شااایم کم چطوری از دخت 

نم.   بم ای   ا  و روز در آورد اتمبا  بگت 

 

ت اهم را بم سمت آزاد کم با تارا    بم  ورتم چشم دوخمم 

 د : بود چرخاتد  و با شوزخزدی ت خ ادامم دا

 

بی ن _یم بار شاااد درسااات و   اااابک .شااای ن پای  رتای آرنا؟ب

ش دل  می واد چم  اری  سر باخ  خوش الو  موشم؟بتر

اتجاااا  باااد ؟یاااا  ااال برادرنااات رو خال اااااااااااااااااام کردی توی ایز ااام 

سااااااخت خواب و بیدار  رو کزت   ک ن و  واسااااات بم قر  

 خوردن  باشم؟

 

ر او را هدا ت اهم را دوبار  بم سمت آرزو چرخاتد  و ای  با

 شزن  هایم قرار داد . 
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؟شااااااااااد یم بار  برای خوشااااااااااا ا  کردن آرنا قد  از قد   _تو سر

ون بیاااااا برنم یااااام جااااااب  کااااام  مااااات بت   بیاااااا بتک
گ
برداری؟بز  بش

رو یم ت تاز  شااام؟یا ایز م هموشااام با داد و بیدادات بوشااات  

 رت   روی م ز  و  ال  رو بدتر کردی؟

 

رتگ تر شاااااااااااااااد.ت ا  شزن  شوزخزد روی ل  هایم بم تا ا  شر 

د  و هماتطور کم ش  را وار  را میان هردو ت رشاااااااااااااااان چرخات

 بم نشاتم ی تاس  تکان میداد  گ مم: 

 

_دو تااا آد  بااال  ای  هماام سااااااااااااااااا  جااای ایز اام باام ت ر خوب 

کردن  ا  آرنا باشاااااید نشااااا ااااااید واسااااام م  تبشااااام ی اتمبا  

د  کشاایدید کم دلمون خزک .شاام.آرنا رو بزوتم کردید کم خب

بم های د  خودتون خایل .شااااااااام.میگید تمیمون ااااااااااید آرنا رو 

مالقات با روانشااااازاس را ن کزید؟باشااااام ویل میمون اااااید کم 

نااااااااد  ون باااتک مااایاااماااون اااااااااااااااااااااایااااااااد بااارا  شگااار  ٬از خاااوتاااااااام بااات 

میمون ااااااااید خودتون برای بزت  شااااااادن  ال  تال  ٬. اااااااازند
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بچم های توتیش رو چم بم ای   ارا؟بچم های ٬کزید...اما تم

 تبط ب دن مثل پدرشون... توتیش 

 

تم و شریشااااان آزاد خامو  جم م ا  با ب زد شااااادن  ااااادای  ال

 شد و تیمم تما  ماتد. 

 

 آزاد:خزان  اتیم. 

 

ت اهم بک م طیل بم سااااما  چرخید. ااااورت  براتروخمم کم 

ن بود.زبان  را روی ل  زنرنا  کشاااااااید و با ٬تم  غمگی 
بوشااااااات 

  داب  ت ی  تر ت رار کرد: 

 

 آزاد:. م دیگم. 
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 از ش و روی  می اااارناااد.ی 
گ
 ن باااا تردیاااد ت ااااه  کرد . التش

 زناد  روی کرد  بود ؟

 

ش  را زنر اتاااداخااات و همااااتطور کااام اتگشاااااااااااااااماااان  را میاااان 

ا  یم ب زدتر از  د م مو  بودتد  موهای خو ااااااااااااااا  کم اخت 

 می شید گ ت: 

 

 آزاد:برو داخل خوتم.شما می وری. 

 

 را هااااااایم  ل ا  دل ور و غمزد  بود.ت ر تمی رد  کاااااام

کردن  را بااااااخااااا  تاااااارا    ا  شاااااااااااااااوتاااااد.ق اااااااااااااااااااد تاااااارا ااااات  

تداشمم.تبط آتبدر خ  ک بود  کم اخمیار زباتم را از دست 

اااااااااااااا توتیش  داد  بود .میدان ااااااااااااااامم کم چبدر از ایز م او را پرا

ار اسااااااااااااااات اما باز هم ایزکار را کرد  بود . ش  ن خطاب کزم بت 

 داشت کم از دسمم تارا ت شود. 
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زو ت ااا  کرد .باا ل  زادی موزنااتام بام ماا ش چرخاااتاد  و باام آر 

ر ز  زد  بود.درسااااااااااااااات ات ار کم از جوی کم ایجاد کرد  دو ت 

د.ت رب  کم ن اااا ت بم او در د  داشاااامم در وا    بود لذت میتک

 ها و   مات تیم گزجید. 

 

 ش  را تکاااااان داد .باااااران جوری 
گ
آیه کشااااااااااااااایااااد  و باااااا  التش

از شما بم خود  شتاپایم را خوس کرد  بود کم دیگر داشااامم 

تاااام برگرد  بااااا ل  ن م کم و می رزنااااد .شو  از آت اااام باااام خااااا

 قاکع خطاب بم آرزو گ مم: 

 

_م  ایزجاااا  تاااا بااام آرناااا  ماااک کزم.اگااام قبو  کرد  باااا وجود 

تمااا  بالهاااب  کاام ش  آوردی  باااز  ایزجااا بموتم تبط و تبط 

بم خاکر آرنا بود .و تا زمابن هم کم  ال   امال خوب .شاااام 

 ا  آرنا  ا میموتم.از ایزجا بم ب د م ااااااولیت بزت  کردنایزج

شاام.پس دیگم تمی وا  هیچ دوممون  بم خزد  ی م  و دکت 

توی  اااارهااااب  کااام می زم و ت ااااااااااااااامیمااااب  کااام میگت   دخاااالااات 

کزید.چون  ااااااااااادقاتم ب وا  ب م ت ر تمی زم هیچ دوممون 
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بم اتداز  ی م  دغدغم ی خوب شااااااادن  ا  آرنا رو داشااااااامم 

 باشید. 

 

رخید  و ب د بک آت م مزمصر شایدن  را دیگری بماتم چ و 

 با قد  هاب  ب زد بم سمت پ م های خاتم دوند ... 

 

                                       *** 

 

 ۶۳۴#پارت_ 

 

 

ن بار در تضااای اتاا   اادای خط اام ی ب زد آرنا برای چزدمی 

شیچید و بم دت ا  آن  ااادای باال کشاااید  شااادن دماغ  بود 

یگر ش گو  هایم را شر کرد.هردو همزمان بم سااامت ی د  کم
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چرخاتدیم و مثل دو کود  دردشسااااااااااااااااز و شااااااااااااااایطان رنز رنز 

 زنرل  خزدیدیم. 

 

مااااتااادن زنر بااااران شااااااااااااااااادیاااد دیروز آخر   اااار خود  را کرد  

 خ ی  م  شااااااااااااادیدتر شاااااااااااااد  بود و آرنا هم 
گ
بود.شماخوردی

بم ی شما خورد  بود.اما  اااااااااااادقاتم هیچ داممان بابت تجر 

بااادر برایماااان دیروز پشااااااااااااااایماااان تبودیم. س و  اااا  دیروز آت

خوب و دوساااات داشاااام ن بود کم شااااک تداشاااامم اگر بم خب  

 برمیگشایم باز هم ت رار  می ردیم. 

 

ی را بم خاتم آورد  بود تا هردو ت رمان  ساخ   شو  آزاد دکت 

را ونونت کزد.کبش تشااااااااااااااا ی  دکت   ا  م  اتدی بزت  بود 

ن تاااااا ی  تری داشاااااات تیاز داشاااااات تا مدب  اما آرنا چون بد

ا ت   کزد.مرد بیچار  زمابن کم شااااااااااااااااید  بود ما دو ت ر اسااااااااااااااات 

دیروز مثل دیواتم ها زنر باران ماتد  بودیم تزدیک بود شااااااات 

 در بیاورد. 
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ی تااااااااداشاااااااااااااااااماام.باا ااااااااد از باا اااااااا   از دیااروز دیااگاار از آرزو خااتک

تاااااخوشااااااااااااااااااایزااادی کاااام در  یاااااط داشاااااااااااااااایم دیگر او را تاااادیاااد  

چزااادی  بااااری باااا آزاد روبرو شاااااااااااااااااد  بود  اماااا جو بود .البمااام 

زگی ن کم از دیروز میاتمان برقرار شاااااااااااااد  بود اجاز  تداد  سااااااااااااا

بود تا  را خا  میاتمان رد و بد  شود.ا مماال هزوز هم 

بابت  را های دیروز از دساامم تارا ت بود.اما خوب یا بد 

م  ق ااااااادی برای دلجوب  از او تداشااااااامم.بزر ا  تما   را 

 بازتاب رتمارها و تبشم های او بودتد. های م  

 

 جدی جدی با ای   الت می وای بری ش  ار؟آرنا: 

 

شااااایدن  اااادای گرتمم و خ  دار آرنا باخ  شااااد تا ت اهم را 

از آیزم بگت   و بم سااااااااااااااامت او ش بچرخاتم.هردو در اتاا م  

ن آورد  بودیم بوشاااات   بودیم.از دیروز کم او را بم ک بم ی پایی 

 تاا م  گذراتد  بود. وقا  را در ا
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همااااااتطور کااااام مبز ااااام ا  را مرتااااا  می رد  ل  زااااادی زد  و 

 گ مم: 

 

ا ت مط ش تزوشمم.   _آر  باید بر ...دکت  کم برای م  است 

 

دسااااامما   اغذی مچالم شاااااد  ای کم در دسااااات داشااااات را بم 

 بی ن ا  چ  اتد و با تارا    غر زد: 

 

 برات بزوی م. 
گ
 آرنا:میمون    بش

 

بم     خزد  ا  شااااااااااااااادت گرتت.قد  هایم را بماز ل   باتم

ساااااااااما  چرخاتد  و با ا  ااااااااامادن مبابل ون چر  دسااااااااا   بم 

 موهای آش مم ا  کشید  و گ مم: 
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_ ااااااایل  ااااااااار بااااااارای اتاااااااجااااااااا  دادن دار .تااااااامااااااایاااااااماااااااوتااااااام خاااااااباااااااا  

بزدازمشاااااااااااااااون.اما تما  سااااااااااااااایع ا  رو می زم کم زودتر برگرد  

 خوتم.باشم؟

 

کاام تاااچااار باام قبو  لاا  هااا   را بااا باادخ ف  کج کرد و ات ااار  

  کشید و ش  را تکان داد. کردن  رتم باشد آیه

 

 .ظاهرا کم تمیموتم مزصتت کزم. آرنا:باشم.. 

 

دوبار  خزدید  و پس از آت م موها   را از روی شوشابن ا  

ن کی م قد  هایم را  کزار زد  از او تا ااااا م گرتمم و با برداشااااای 

 بم سمت در اتاا سوا داد . 

 

اااااااااااااان  خاتم هم _یادت تر   مما  داروهات رو ب وری.بم نرا

ا ت ک .اگم هم با م   ن .خوب اساااااات  د  برات سااااااوی بتر سااااااتر

  اری داش   شمار  رو از نرن  خاتم بگت  و بزم زتگ بزن. 
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ون بزتم سااااااااااا ار   هماتطور کم در را باز می رد  تا از اتاا بت 

هایم را برا   ردی  کرد  و او مثل شبازی کم در ا  اتجا  

ا ل  زد شااااااد دسااااااا  را بم شوشااااااابن ا  چ اااااا اتد و بوظی م با

 جواب داد: 

 

 آرنا:ب م قربان. 

 

برا   دس   تکان داد  و پس از آت م از ی دیگر خدا ات ن 

ون  ون زد  و در را پشااااااااات ش  . ااااااااامم.با بت  کردیم از اتاا بت 

زدتم از اتاا ت اهم بم تاگزان روی آزادی کم پشاااااااااااااااات در بم 

د.مم جااا  ت ااااه  کرد  و اتمصاااار ا  ااااااااااااااامااااد  بود ثاااابااات مااااتااا

ابروهایم را در هم کشااااااااااید .از ی آتجا ا  ااااااااااماد  بود؟ا ااااااااااال 

برای چم پشت در ا  ماد  بود؟ل اس هاب  کم بم ت  داشت 

ن آماد  شااااد  بود.اما  ون رتی  ل اس های خاتم تبودتد.برای بت 

 تا جاب  کم م  میدان مم امروز قرار تبود بم آموزش ا  برود. 
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 و شرسید :  با تردید ت اه  کرد 

 

؟  _اومدی آرنا رو ببی ن

 

در جوابم ش  را آه ااااامم بم نشااااااتم ی م ال ت تکان داد و 

 قد  ج وتر گذاشت. 

 

 آزاد:تم مزمصر بود   ارت تمو  شم. 

 

 پاس   ت ج م را دو چزدان کرد. 

 

؟  _برای سر
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شرسااااااااااااااایااد  و او شااااااااااااااااا  گردن  را باام آرا  از دور گردن  باااز 

دن را دور گردن ور کم شاااااااااااا  گر کرد.مباب م ا  ااااااااااماد و هماتط

 م    شیچید گ ت: 

 

سوتمت.  ی آموزش ا ؟مت   آزاد:مگم تمت 

 

و ب د بک آت م مزمصر شاااااااااااایدن جوابک بماتد راه  را کج کرد 

و با قد  هاب  ب زد بم سااامت در رتت.برای دقیبم ای مات و 

مبزوت هماتجا ا  ماد  و رتما  را تماشا کرد .ای  مرد هم 

یز م  ل دیروز را با م  بود.تم بم ا جدی جدی خجی  شااااااد 

 را تزد  بود و تااام  ااااال کااام بک آت ااام از او ب واهم آمااااد  

 شد  بود تا مرا بم آموزش ا  برساتد. 

 

 ۶۳۵#پارت_ 
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 آزاد:تمیای؟

 

 ااااااااادا   وادار  کرد تا دسااااااااات از خت   خت   ت ا  کردن بم او 

بردار  و شی تکان دهم.تاخودآ ا  گوشااااااااام ی شاااااااااا  گردن را 

قد  هایم را بم ساامت او کم در را برایم باز  دساامم گرتمم و در 

 تگم داشمم بود سوا داد . 

 

ل صاااااام ای ب ااااااد هردو باااااام ات اااااااا ی اااااادیگر از خاااااااتاااااام خااااااارز 

شااااااااادیم.باران دیگر بزد آمد  بود و هوای امروز برخالا روز 

.البمم آتمابک کم هیا گرماب  گذشمم  امال  اا و آتمابک بود 

 . از خود  ساکع تمی رد 

 

ن شدیم و بم سمت آموزش ا  بم را  اتمادیم.کبش سوار  ماشی 

م مو  روزهای گذشاااااامم تا زمابن کم بم مب ااااااد برساااااایم هیا 

 میاتمان رد و بد  نشااد.تززا  ااداب  کم ساا وت تضاا را 
 رقن

 در هم موش  ت  دای آرا  موسیف  در ا  پ   بود. 
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ار بود  و بوشاات   ن از از جوی کم میاتمان بم وجود آمد  بود بت 

ز خود  کم تک ی م با خود  مش   تبود ک ری بود .از آن ا

کرقن دلم تمی واسااااااااااااات کم با او  را بزتم و از کرا دیگر 

دیم  التم موشد .  ن  کم با ی دیگر  را تمت 
 زمابن

 

 بود.ب   اخمیاد بود.آد  
گ
ب   خادت بود.ب   دل  اااااااااااااامش

هااا باام کور شو  ترض هر زمااان کاام ب اا  اخمیااد باااز شاااااااااااااااود 

ن   ذهاشاااااااااخوا  تاخوا ن بم ساااااااامت چزد تاکمور از شو  ت یی 

وبات الکیل٬شد  کشید  موشود.مواد م در قر  هاب  ٬مرر

کم خبل را بم زوا    کشااااااااااااااااتزد و بم کور  یل هر خامیل کم 

تاثت  م ربک روی ج ااااااااام آد  داشااااااااامم باشاااااااااد.اما از تصر م  

 اخمیاد میمواتد تراتر و خطرتا  تر از ای   را ها باشد. 

 

م هیا قر  و دارو و ماااااد  ی م اااادری واتزااااد بااااآد  هااااا میم

ن  ا  م ماد یک آد  باشااااااازد.م ماد ٬م ماد ت اشااااااازد اما در خی 
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م ماااااد آد  کاااام باااام یاااااد ماااااتاااادبن ترن  ٬یااااک شااااااااااااااا   خااااا 

 شان را مدیون او ه ازد. 
گ
 خاکرات زتدی

 

م ماد خزد  ٬میمواتزد م ماد ت اا  کردن بام یاک ت ر بااشااااااااااااااازاد

ن ٬م ماد  را زدن با او٬های یک آد  م ماد در ٬ با اورا  رتی 

آغو  کشااایدن و خشاااش ورزندن بم او...اما امان از روزی کم 

یا ایز م با دسات های خود  ُبت مبدش ٬آن یک ت ر برود

کم از خود ساخمم است را خراب کزد.آتوقت است کم تما  

نزد ن رتااگ تااابودی باام ٬دتیااا برای دلااداد  ا  بزم مت  هماام چت 

د ی ساااااایا  در جان و ت  تزد دیو و اخمیادی کم هما٬خود میگت 

 آرا  و 
گ
دلااااداد  ی بیچااااار  ریشاااااااااااااااااام دواتااااد  او را باااام  ااااا  مری

 دقیبا همان بالب  کم گرن ان گت  
خامو    کشااااااااااااااااتد...ی  ن

 م  شد  بود. 

 

م  خاشااااااااااااااش آزاد بود .خاشااااااااااااااش مردی کم بم یاد ماتدبن ترن  

 ا  را برایم ساااااخمم بود.مردی کم باخ  شااااد  
گ
خاکرات زتدی

ن ه مم.مردی ور کزم  بود تا با کم الیش خشش و دوست داشی 
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کاااااااام  اااااااااری کرد  بود تااااااااا باااااااااور کزم میمواتم خوشااااااااااااااا  اااااااات 

 باشم.مردی کم مرا م ماد خود  کرد  بود. 

 

نزم ٬و ب د  کم در اوز روناهای شاااااااااااات 
درساااااااااااات در همان زمابن

بود  و بر تراز قص آرزوهایم ا  ماد  بود  یک تتک برداشمم 

وناها و آرزوهایم کوبید  تما  ر  بود و توشم بم ریشم ی م  و 

بود.م ن کم با گوشااااااااات و شوسااااااااات و خوتم بم او م ماد شاااااااااد  

ن هل داد  بود و  بود  را از آساااااامان ه مم بم ساااااامت ق ر زمی 

 و خجز را با تما  وجود  ا  اس 
گ
 اری کرد  بود کم بیچاری

 کزم. 

 

مردی کم خاشب  بود  یک ش م مرا بم  ا  تابودی کشاتد  

 ا  ماساااااااااااااااش کم تما  مدت بر ن  شااااااااااااااا  ز بود.در مزم تر 
گ
تدی

چزر  داشاات را کزار زد  بود و مرا با چزر  ی زشاات  بیبت 

روبرو کرد  بود.و  اال م  ماتد  بود  و ق  ک کم تمیموان ت 

 اخمیاد بم او را تر  کزد. 

 .  4053



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

 

ار باشاام.تم  ن تم میموان اامم ب  شاام  و تم میموان اامم از او بت 

 کزم و تم 
گ
مم بدون او بماتم.تم میموان اامیموان اامم با او زتدی

میموان ااامم با او  را بزتم و تم میموان ااامم سااااکت ماتدن  

را ت ماااال کزم.تاااام میموان ااااااااااااااامم او را از خود  دور کزم و تاااام 

ن ها و دو  میموان ااامم تزدیک تگز  دار .و تما  ای  تموان ااای 

 کشاتد  بودتد. 
گ
 رایه ها مرا بم  ا  دیواتش

 

ن را  ورودی آموزشااااااااااا ا  مبابل  بم خود  کم آمد  آزاد ماشااااااااااای 

مموق  کرد  بود و در سااااااااااااااا وت باام م  خت   شااااااااااااااااد  بود.از 

ت اه  تزمید  آتبدر در اتکار  غرا شااااااااااد  بود  کم بم  یل 

 زمان و مکان را از یاد برد  بود . 

 

ت س خمیف  کشااااااااااااااید  و برای آت م خود  را بی یا  نشااااااااااااااان 

 دهم کی م را برداشمم و هماتطور کم دسمم را بم دسمگت   ی

 شیاد  شو  با  داب  آرا  گ مم: در میگ
ن  رتمم تا از ماشی 
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 _م  دیگم مت  ...خدا اتظ. 

 

ن شیاد  شااااو  آه اااامم دسااااا  را  شو  از آت م بمواتم از ماشاااای 

 بم سممم دراز کرد و اتگشمان  را دور ما دسمم   بم کرد. 

 

 آزاد:خزان... 

 

ش چرخاتد  و شرسااااااااااااااشااااااااااااااگراتم ت اه  کرد .آیه کشااااااااااااااید و 

 را روی شاتم کج کرد  بود گ ت: ش  در ایل کم 

 

 آزاد:موشم امش  یکم زودتر بیای خوتم؟

 

ساااااااااااااااگرمم هایم تاخودآ ا  در هم کشاااااااااااااااید  شااااااااااااااادتد.با تردید 

 شرسید : 
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؟  _برای سر

 

   بم ی اتگشمان  را از دور ما دسمم باز کرد و پاسخ داد: 

 

آزاد:تبط زودتر بیااااا خوتاااام...جوا.  رو همون موقع بزاااات 

 مید . 

 

ی از  را هااااااا   ت زمیااااااد  بود  امااااااا آت اااااا بااااااا وجود  ن م چت 

ن شیاد   آه مم شی تکان داد  و سپس هماتطور کم از ماشی 

 بک ت اوت گ مم: 
 موشد  با ل  ن

 

 _ببیزم سر موشم. 
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ن را . ااااااااااااامم و قد   و ب د بک آت م خدا ات ن کزم در ماشااااااااااااای 

هایم را بم سااامت ورودی آموزشااا ا  ساااوا داد .و او تا زمابن 

تاپدید شاااااو  هماتجا ماتد و رتمزم را  مان کم از مبابل چشااااا

 تماشا کرد... 

 

 ۶۳۶#پارت_ 

 

 

شاا  خبور کرد  بودتد و بم شخت  ۹خبربم های ساااخت از 

را یط می ردتد اما م  هزوز هم  ۱۰م ت  رسیدن بم ساخت 

در آموزشااااا ا   ضاااااور داشااااامم و خمیبا خود  را غرا  ارهایم 

 کرد  بود . 

 

ورد زود برگشاااااااازم بم درم برخالا قو  ت ااااااا م و تیمم ای کم

خاتم بم آزاد داد  بود  هزوز هم در دتت  آموزشااا ا  نشااا ااامم 

ن ترو برد   بود  و ش  را در برگم های بزم رن مم ی روی مت 
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پایان تر  اکتت  الس ها بود و  ارهایم آتبدر زناد بود .تزدیک 

د  بودتد کم     وقت ش خاراتدن تداشمم.   و ترر

 

 بم  ااااااازدیل ا
گ
یم زد  و هماتطور کم گوشااااااام ی   ت با خ ااااااامش

د  خمیاز  ی ب زدی کشید .آتبدر ش   چشم هایم را می رر

 تگم داشمم بود  کم گردتم   ابک بم درد آمد  بود. 
ن  را پایی 

 

بم ساخت ت ا  کرد .دیگر تبرن ا دیروقت بود.خییل زودتر از 

تمم. مت  سااااااااااااااااببم داشااااااااااااااات کم تا ای   ای  ها باید بم خاتم مت 

  ا  بماتم. موزشساخت در آ

 

ن ونتک  رتااات و بااام لرز  در  ن باااار روی مت  ت  زم برای هزارمی 

آمد.ش چرخاتد  و ت اهم را بم    م ا  دوخمم.هماتطور 

کم اتمصار  را   کشید  تا  آزاد بود کم روی    م تب  

ن باری بود کم یط دو سااااخت  . ااامم بود.ای  ا مماال بو اااممی 

د. م اخت  بک آت م پاسجن درناتت کزد ب ن  ت  زم زتگ مت 
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 دسمم را بم سمت گوشر دراز کرد  
گ
آیه کشید  و با خ مش

د  و سپس با تگم  ن رتگ پاسخ را ترر و بر  داشمم.خط ستک

 کزار گوشم با  داب  ت ی  گ مم: 
ن گوشر  داشی 

 

 _ب م؟

 

 .  دای تارا ت و تگران  در ثاتیم ای گوشم را شر کرد 

 

 بم؟خو . الت آزاد:خییل دیر کردی.تگراتت شد 

 

 دوبار  خمیاز  ای کشید  و گ مم: 

 

_آر  خوبم. ار  یکم کو  کشااااااااااید.دیگم می واساااااااااامم جمع و 

 جور کزم بیا  خوتم. 
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 بک م طیل شرسید: 

 

 آزاد:می وای بیا  دت الت؟

 

شی باام نشااااااااااااااااااتاام ی م ااال اات تکااان داد  و هماااتطور کاام بااا 

ن را دسااااااااااااااامم می رد  جواب  دسااااااااااااااات دیگر   اغذهای روی مت 

 داد : 

 

ن ختک می زم میا . ال_تم   ز  تو ت.خود  ماشی 

 

در جوابم "باشاااااااااااااااام" ی آرا  گ ات و پس از آت ام تاکید کرد 

مراقااا  خود  بااااشااااااااااااااام خااادا اااات ن کرد و بااام تمااااس خااااتمااام 

داد.گوشر را داخل کی م اتداخمم و ب د از آت م شااااااااااا ویعن ها 
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ن را جمع و جور کرد  از جااا ب زااد   هااای روی مت 
گ
و بزم رن مش

 ت و خشکم ک  و قوش داد . خشد  و بم بدن کر 

 

ند خاتم بزاور جان؟ ن  میتک  تارصی:ترر

 

شاااااایدن  ااااادای ظرن  خاتم تارصی از سااااامت ورودی دتت  

باخ  شااد تا دساات از ک  دادن بم خضااالتم بردار  و ت اهم 

 از چزر  ا  می ارند و یک 
گ
را بم سااااااااااما  بچرخاتم.خ اااااااااامش

ن چای امشااااااا   بود در دسااااااات  لیوان چای کم ا مماال دهمی 

ا   خودتماب  می رد.وق   تزمید  بود کم قرار اسااااااااااااااات تا ه

دیروقت در آموزش ا  بماتم خود  هم پا بم پایم ماتد  بود 

 بم  ارها دسااااات تززا ت اشااااام.هرچبدر کم ارصار 
گ
تا در رسااااایدی

کرد  بود  زودتر از م  باام خاااتاام ا  برود باام خرج  ترتماام 

 بود کم ترتمم بود. 

 

 داد : با ل  زد کوچش جواب 
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تمم.تو هم امروز خییل خ اااااااااااااااماااااااام _  آر  دیگاااااااام داشااااااااااااااامم مت 

 شدی.ب  شید. 

 

 زنرل  خزدید و با ج وتر کشیدن قد  ها   گ ت: 

 

تارصی:تم بابا چم ز م   تموشااااااااااااد کم شااااااااااااما رو دساااااااااااات تززا 

 بذار . 

 

بزد کی م را روی شااتم ا  اتداخمم و هماتطور کم زنر چشیم 

 بم ساخت روی دیوار ت ا  می رد  گ مم: 

 

؟_موشم لط ن ختک ک ن   ا برا  یم ماشی 

 

ن قرار داد و ابروها   را باال اتداخت.   لیوان چا   را روی مت 
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ن آورد  با خود .شاااااااااااااااما رو هم ش  تارصی:م  امروز ماشااااااااااااااای 

ساااااااااااااااوتم.آدرس خوتااااااام تون هزوز همون م  ااااااام ی  راهم مت 

 ساببم؟

 

 در جوا.  شی بم نشاتم ی م ال ت تکان داد  و گ مم: 

 

هم بی ودی راهاات رو دور  ض شاااااااااااااااااد .تو _تاام آدرسااااااااااااااام خو 

ن میگت   مت  .   ت  .خود  یم ماشی 

 

اااااتم  ن کی  و وساااااای   مصا ن  را دور زد و با برداشااااای  تورا مت 

 پاسخ داد: 
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سوتممون.ای  وقت ش  هم  .م  مت  تارصی:تم بابا واسم سر

ن غرن م نشااااید  .ب دا ایزبدر ای  روزا اوتااااع الع سااااوار ماشاااای 

 تاام  شد . 

 

رای را ن کردتم ل  زدی زد  و ش  تالشاااااااااا  ب بک اخمیار بم

را تکااااااان داد .دقیباااااام ای ب ااااااد هردو باااااام ات اااااااا ی اااااادیگر از 

آموزشااااااااااااااا ا  خارز شااااااااااااااادیم و پس از ق ل کردن درها ساااااااااااااااوار 

ن او شاااااااااااااااادیم.آدرس خاتم را برا   بازگو کرد  و ب د  ماشااااااااااااااای 

 
گ
ن چشااااااام هایم را با خ ااااااامش همزمان با روشااااااا  شااااااادن ماشااااااای 

  اتد ... . مم و ش  را بم شوشم چ 

  

                                        *** 

 

بم خاتم کم رسایدیم سااخت دیگر چزد دقیبم ای از د  و تیم 

ش  گذشمم بود.از خاتم تارصی بابت رساتدتم تش ر کرد  

ن شیاد  شاااد  و زتگ  و ب د از خدا ات ن کردن با او از ماشااای 
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ن آقا دوان  د .کویل ت شاااااااااااااید کم   ااااااااااااای  اااااااااااار دوان بم در را ترا

 درواز  آمد و در را برایم باز کرد.  سمت

 

:سال  خاتم.  ن    ی 

 

.در سالم  را زنرل  پاسخ داد  و قد  بم داخل باغ گذاشمم

همان وه م ی او  چراغ های تیمم خامو  خاتم توجزم را 

ج ااا  کردتاااد.تبرن اااا هیا توری از شزجر  هاااای ک بااام ی او  

ون را  شیادا ت رد  بود.با ت  ن خااتام بام بت  آقا جا  بام   ااااااااااااااای 

 ت ا  کرد  و شرسید : 

 

 _چرا چراغا خاموش ؟

 

 شاتم ها   را باال اتداخت و جواب داد: 
گ
 بم سادی
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:واال تمیدوتم خاتم.یم د  دقیبم ای موشاااااام کم چراغا  ن   اااااای 

 خاموش . 

 

 ۶۳۷#پارت_ 

 

 

در یک ل صم  یساااااااااااا میان شدرایم و تگرابن تما  وجود  را 

ن آقا تا  با قد  هاب  ب زد  م گرتمم و ترا گرتت.تورا از   ی 

بم ساااااااااااامت پ م های ورودی خاتم بم را  اتماد  و خجوالتم از 

پ م ها باال دوند .مبابل در ا  اااااااااااماد  و دسااااااااااامم را روی زتگ 

تشاااار داد  و اتمصار کشاااید  تا در باز شاااود.اما اتمصار  شوچ و 

 بیزود  بود. 

 

ون کشاااااااااااااااید  و با   التم دسااااااااااااااامم   یدها را از داخل کی م بت 

 ید را در ق ل چرخاتد  و در را باز کرد .خاتم سااااات لرزاتم  د

در ساااااااااااااا وب  خمیش ترو رتمم بود.قد  بم داخل سااااااااااااااال  تیمم 
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تااارنااک خاااتاام گااذاشااااااااااااااامم و هماااتطور کاام ت اااهم را باام اکراا 

 میچرخاتد  با  داب  آرا   دا زد : 

 

 _نرن  خاتم؟آرنا؟

 

یم هیا  اااااداب  از هیا سااااام   از خاتم جوابم را تداد.قد  ها

آه ااااااامم ج وتر کشاااااااید .در اتاا آرنا . ااااااامم بود و  را آه ااااااامم

سید  خاتم هیا  داب  بم گو  تمت 
ن برخالا هموشم از آشتر

 و ای  ی  ن نرن  خاتم در خاتم  ضور تداشت. 

 

 ااااااادای موساااااایف  آرا  و گو  توازی کم بم ی  ار  از ساااااامت 

دیگری از خاتم بم گو  هایم رسااااااااید وادار  کرد تا دساااااااات از 

ی کااام بااام ن بااام اکراا ت اااا  کرد بردار  و کزجکااااواتااام م ااااااااااااااات 

 سمت  دا خمم موشد را در شو  بگت  . 
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تمم  اادای موساایف  هم واتااح تر بم گو   هرچم ج وتر مت 

سااااااااید. اال دیگر میدان اااااااامم کم ای   اااااااادا مم  ش بم  هایم مت 

سااز آزاد بود.اما بوشت  بم یک  ادای تا ط شاد  و در  ا  

ط م از یش از قپ   شاااا اهت داشاااات. ااااداب  تاااا ط شااااد  

هااای زن ااا و دلزوازی کاام مرا یاااد روزهااای خوب گااذشاااااااااااااااماام   

 .قط م ی درناچم ی قو. اتداخت

 

قد  هایم در تزایت در اتمزای م اااااااات  مموق  شاااااااادتد و ت ا  

بزت زد  ا  روی ت اااونر باورتاپذیر مباب م ثابت ماتد.هاز و 

ن شاااااااااااااا  دو ت ر  و رماتایش کم مباب م چید  شااااااااااااد   واز بم مت 

 همااان غااذاب  خودتماااب  می رد کاام بود خت   ماااتااد 
ن .روی مت 

ن شاااااااااااااااا    کم بم خاتم ا  رتمم بود  برای اولی 
ن بار زمابن اولی 

ن   مان آماد  کرد  بود.چزد شااامع پایم ب زد روشااا  بم مت 
مشااات 

ن یااااک کیااااک  زن اااااب  خااااا  ب شااااااااااااااایااااد  بودتااااد و در مرکز مت 

 دو ت ر  خودتماب  می رد. 
 شکالب 
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ن گرتممشدرامااتاام ت اااهم ر  ن ش  بام آزاد  ا از مت  و بااا باااال گرتی 

کم خوشپو  تر و شیک تر از هموشم با ل  زدی بر ل  در 

ن ا  ماد  بود چشم دوخمم.   کزار مت 

 

 _ایزجا چم ختک ؟

 

با  ااااااااداب  کم ات ار از تم چا  در   آمد تجوا کرد  و او برای 

پاسااخ دادن بم سااوالم دو قد  ج وتر گذاشاات.مباب م ا  ااماد 

ن ت ا  تو ب  اتذ  بم چشماتم تجوا کرد: ا دوخی 

 

 آزاد:تولدت م ار . 

 

ت س بم ی  ار  در ساااااااااااااا زم ا    س شااااااااااااااد و چشاااااااااااااام هایم بم 

قااخد  ی توی ش زاگ شوتگ گرد شاااااااااااااااادتد.تولد ؟مگر امروز 

ن ما  ساااااااااااااااا   ن روز از کدامی  تولد  بود؟ا اااااااااااااااال امروز چزدمی 

ن را ترامو  کرد  بود .   بود؟همم چت 
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روی لااااا  هاااااا    باااااا هماااااان ل  زاااااد  شدرایم ا  را کااااام دیاااااد 

 م ماکاتم دست هایم را در دست گرتت و گ ت: 

 

وع روز تولدت موتد .اما  آزاد:هزوز  دود دو ساااااااااااااخ   بم شر

نک ب م.   م  خواسمم زودتر از ببیم بزت تتک

 

ت اااااه  کرد .ل  زااااد  ق  م را ذوب می رد.تاااااز  باااام خاااااکر 

ت  تراز و آورد  کم تردا روز تولد  اساات.ای  روزها آتبدر درگ

 بود  کم     روز تولد  را هم از یاد برد   نشاااو 
گ
های زتدی

 بود .آه مم زمزمم کرد : 

 

 _یاد  رتمم بود. 
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هماتطور کم با شاتگشاااااااامان  پشاااااااات دساااااااات هایم را تواز  

 می رد پاسخ داد: 

 

 آزاد:میدوتم...اما م  یاد  ترتمم بود. 

 

کردن بااام و ب اااد ش  را اتااادی بااام خبااا  چرخااااتاااد و باااا ت اااا   

ی کم برا ن  یم چید  بود ادامم داد: مت 

 

آزاد:میدون ااامم از شااا وغ  اری خوشااات تمیاد.خواسااامم تبط 

 خودمون دو ت ر باشیم. 

 

با اسااااااای ااااااا  م اااااات  ت اه  را دت ا  کرد  و آیه کشااااااید .از 

ن میاتمان هزوز بم  ایز م در تال  بود تا تصاهر کزد همم چت 

 خوبک سابش است  التم بود . 
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 .  _الز  تبود ایزکار رو ب  ن

 

 بک ت اوت گ مم و او ت اه  را دوبار  بم ساااااااااامت م  
با ل  ن

چرخاتد.دساااااااات هایم را اتدی م کم تر از ق ل در دساااااااامان  

 تشار داد و گ ت: 

 

 آزاد:چرا الز  بود. 

 

 و ب د با  داب  کم آشکارا آرا  تر شد  بود ادامم داد: 

 

ن تولدتم کم کزار همدیگ ن  تولدی کم آزاد:ای  اولی  م ایم.اولی 

 ان همرت کزارتم.تمیمون مم از دسا  بد . بم خزو 
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با بک ر یم کم تمیدان مم چطور و از کجا بم وجود  پا تزاد  

ون کشااااااااااید  و  بود دساااااااااات هایم را از میان دساااااااااات ها   بت 

 جم م ا  را ت  یح کرد . 

 

 اویل و آخری . 
گ
 _بزت   بش

 

ساااا زم سااااوزی از رنم غم در ثاتیم ای بم چشاااامان  دوند و آ  

ن باال و ها   خارز شاا د.آه اامم ش  را بم نشاااتم ی دان اای 

ن برد و گ ت:   پایی 

 

آزاد:میدوتم.اما     اگم ای  قرار  آخرن  تولدت باشااااااااااااااام کم 

کزاااااااار همااااااادیگااااااام ایم بااااااااز  بیاااااااا از  یااااااام خااااااااکر  ی خوب 

. اااااااااااااااااااازنم.م  و تو ب اااااد از تماااااا  روزهااااااب  کااااام باااااا همااااادیگااااام 

ارنم.لط ا ای  رو از م  درناااا  گذروتدیم لیاقت امشاااااااااا  رو د

 ت   خزان. 
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و ب د ش  را روی شاااااااااتم کج کرد و با ل  ن خواهشااااااامزد تر 

 ادامم داد: 

 

 آزاد:تبط امش  خزان...باشم؟

 

 ۶۳۸#پارت_ 

 

 

برای دقیباااام ای بک آت اااام  رقن بزتم باااام او ت ااااا  کرد .دروغ 

چرا...خود  هم ن ااااااااااااا ت بم ایز م شااااااااااااا  تولد  را در کزار او 

مشاااااااااااااااکالب  کاااام میاااال تبود .    بااااا وجود تمااااا   بگااااذراتم بک 

میاتمان وجود داشااااات باز هم دلم می واسااااات کم امشااااا  را 

زمابن ٬در تک تک تولدهایم٬در کزار او بگذراتم تا سا  ها ب د

باام خباا  ت ااا  کزم و ٬کاام دیگر او را در کزااار خود  تااداشااااااااااااااامم

 امش  را بم یاد بیاور . 
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 اگر امروز او بم چشااااااااااااااام های م  بک 
ر م ترن  آد  دتیا    

وان ااااااااااااااامم روزهااااای خوبک کااااام در کزاااااار ی اااادیگر بود اماااااا تمیم

گذراتد  بودیم را ترامو  کزیم. ش با او بود.ما ب د از تما  

روزها و شااااااا  هاب  کم با ی دیگر پشااااااات ش گذاشااااااامم بودیم 

لیاقت امش  را داشایم...لیاقت آخرن  خاکر  ی خوبک کم 

 قرار بود در کزار ی دیگر . ازنم. 

 

 _مت   ل اسا  رو خوض کزم. 

 

ق اال لاا  هااایم شاتجااا  بااا ای  ٬از دقیباام ای سااااااااااااااا وت ب ااد 

ن  جم م ی کوتا  و آرا  شاااااااااااااا  اااااااااااااامم شااااااااااااااد.چرخید  و با گرتی 

م ت  اتاقم را در شو  گرتمم ٬ت اهم از چزر  ی خوش ا  او

و وارد اتاا شااااد .قد  هایم را م اااامبیما بم ساااامت  مد ل اس 

 ماد . هایم سوا داد  و مبابل  مد ا  
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ن تمیدان ااااااااامم کم باید چم بپ وشااااااااام.ا اااااااااال خود  را برای چزی 

 آماااد  ت رد  بود .بک هاادا دسااااااااااااااامم را ج و برد  و 
موق ی  

وع بم ج و و خبا  کردن ل ااس های آونزان شااااااااااااااااد  روی  شر

ون  راااا  کرد .در تزااایاات یااک اوورا  قرمز رتااگ را از  مااد بت 

 مش و  خوض کردن ل اس هایم شد . 
گ
 کشید  و با خ مش

 

شااد مبابل آیزم ا  ااماد  و با   ار  کم با شوشاایدن اوورا  تما 

 روی ل  هایم اتدی بم  اااورت بک 
گ
کشااایدن ر ل  قرمز رتش

رو م رتااگ و ل اااب ب شااااااااااااااایااد .ک  موهااایم را باااز کرد  و 

اجاز  داد  تا موهایم آزاداتم روی شاااااااااااااااتم هایم برنزتد.ک   

خطر  های پاشااااااااااااازم ب زد  را شوشاااااااااااااید  و پس از آت م اتدی از 

زد  بم سااااااامت در قد  برداشااااااامم و موردخالقم ا  را بم گردتم 

ون زد .   ل صم ای ب د از اتاا بت 

 

ن  دقیبا همان جاب  کم رها   کرد  ٬آزاد هزوز هم در کزار مت 

ن مرا  ن اتماد  اتمصار برگشاااااااای  بود  ا  ااااااااماد  بود و با شی پایی 

می شاااااید. ااااادای تش تش پاشاااااازم های ک شااااام را کم شاااااااید بک 
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م  دوخاات.برا   را باااال گرتاات و ت اااه  را باام م طیل ش 

 کم روی ل  ها   
گ
م  اااااااااوس چشااااااااام ها   و ل  زد بزری

 تب  . ت در تارنک و روش  تضا از ت اهم شززان تماتد. 

 

قد  ج وتر گذاشات و با دراز کردن دسااا  بم سااممم زمزمم 

 وار گ ت: 

 

 آزاد:چبدر زن ا شدی. 

 

ن دساااااااااا ا  "ممزوتم" در جوا.  ل  زد م وی زد  و با گرتی 

وا کرد .بک آت اااام ت اااااه  را از  اااااااااااااااورتم آرا  را زنر لاااا  تج

د با قد  هاب  آرا  مرا بم سااااااااااااااامت یش از  ااااااااااااااازدیل های  بگت 

ن هدایت کرد  اازدیل را برایم خب  کشااید و مزمصر ٬پشاات مت 

 ماتد تا باش زم. 
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ن را  دسااا  را رها کرد  و روی  اازدیل نشاا اامم.بک م طیل مت 

 م نشااااا ااااات.دسااااات ها   را زنر دور زد و روی  ااااازدیل مباب

   بم ی دیگر قالب کرد و با ل  زد گ ت: چاتم ا

 

 آزاد:امیدوار  از غذا خوشت بیاد. 

 

 اتداخمم و بم .شاااااااااااباب پاساااااااااااماب  کم مباب م قرار 
ن ش  را پایی 

گرتمم بود چشااااااااااااااام دوخمم.ل  زد م زاداری تاخودآ ا  روی 

 ل  هایم تب  . ت.زنرل  تجوا کرد : 

 

 _هزوز یادت موتد ؟

 

 جواب داد:  خزدید و با ت یم زدن بم  زدیل
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ن شاااااااااااااااااااااا  دو ت ر  مون رو ترامو   آزاد:چطور میموتم اولی 

کزم؟هزوز تک تک ثاتیم های اون شااااااااااااااا  مثل تی م ج وی 

 چشمامم. 

 

زباتم را روی ل  هایم کشید  و با تردید ت اه  کرد .ذهزم 

ایز م بک اخمیار بم آن ش  بم یاد ماتدبن ت   بک زد و ت ر 

رنا بود  اتد مثل یک آیا تما   را های آن شاااااااااااا   دروغ و 

  اخبم از ش  خبور کرد. 

 

ن برایم بم کرز خجی ک   اال کم بم خب  ت ا  می رد  همم چت 

دردتا  ج و  می رد.ایز م دیگر میدان ااااااااااامم آزاد در تما  آن 

ن و     زدن بم م  بود   روزها و ش  ها مش و  دروغ گ ی 

ی رد.ایز م میدان ااااااااااااااامم در تما  خاکر  اسااااااااااااااات  الم را بد م

خوبک کم با ی دیگر ساااااااخمم بودیم رد پاب  از دروغ و رنا  های

وجود داشااات آزار  میداد.ایز م م  با خیا  ایز م شتوشااات 

او را ش را  م  قرار داد  اساااااات خاشااااااب  شااااااد  بود  و او با 
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 ا  گذاشااااامم بود 
گ
ن شاااااد  قد  بم زتدی تبشااااام ای از شو  ت یی 

 تم را تابود می رد. روح و روا

 

اردهزااااد  ا  آیه کشااااااااااااااایااااد  و ش  را تکااااان  التاااام از اتکااااار آز 

ن شدن تاگزابن ا  بم اتکاری کم در ش  داد .ات ار کم از غمگی 

داشاااااااااااااامم بر برد  باشااااااااااااااد چزر  در هم کشااااااااااااااید و ش  را زنر 

 اتداخت. 

 

چز الم را بم آرا  برداشاااااااامم و در ساااااااا وت مشاااااااا و  خوردن 

 یت از م  چز ال  را برداشااااات بم غذایم شاااااد .او هم بم ت 

 دن با غذا   مش و  شد. بازی کر 

 

 ۶۳۹#پارت_ 
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پس از دقیبم ای س وت ات ار کم از جو سزگی ن کم میاتمان 

شاااکل گرتمم بود  التم شاااد  باشاااد چز ال  را کزار .شااابا.  

 رها کرد و دوبار  ش  را باال گرتت. 

 

 آزاد:خزان... 

 

 رد : بک آت م ت اه  کزم زنرل  تجوا ک

 

 _هو ؟

 

خب  کشید  شدن  زدیل  ل صم ای کو  کشید تا  دای

ا  در گو  هاااایم بویچاااد.تاااخودآ ااا  ش  را ب زاااد کرد  و بااا 

ت ایه مم ج  بم او کم از روی  اازدیل ا  ب زد شااد  بود و 

 با قد  هاب  ب زد بم سمت م    آمد چشم دوخمم. 
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ق  قد  ها   در تزایت در تزدیک ترن  تا اااا م بم م  ممو 

ی بگو  ن ند بم چشاااااااااااااام هایم شاااااااااااااادتد.چزد ثاتیم ای بک آت م چت 

خت   ماتد و ب د در برابر ت ا  مبزوت م  مبابل  اااااااااااازدیل ا  

ن زاتو زد و دسااااااااااااااات ها   را روی زاتوهای م  قرار  روی زمی 

 داد. 

 

شوکم از رتمار تاگزابن ا  چشم هایم را گرد کرد  و تاباوراتم 

 تجوا کرد : 

 

 چیکار... _آزاد داری 

 

.زبان  را روی ل  اجاز  تداد تا جم م ا  را بم آخر برسااااااااااااااااتم

 ها   کشید و با ل  ن غمزد  گ ت: 

 

آزاد:خییل وقمم کم می وا  باهات  را بزتم خزان.اما یط 

ای  مدت هربار کم خواساامم بیا  سااممت از  ترار کردی و بم 
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 رتا  گو  تدادی...پس موشاااااااااااااام امشاااااااااااااا  تبط برای چزد 

  رتاب  کم می وا  بزتم گو  بدی؟دقیبم بم 

 

و شر از خواه  بود کم ل  هایم خوا   ل ا  آتبدر تاامید 

تااااخوا  بااام ی ااادیگر دوخمااام شااااااااااااااااادتاااد.بک آت ااام  رقن بزتم در 

سااااا وب  مط ش ت اه  کرد  و ات ار کم از سااااا وتم مواتبم را 

برداشت کرد  باشد ت س خمیف  کشید و با دزدیدن ت اه  

ن ا ن ش  تجوا کرد: از چشم هایم و پایی   تداخی 

 

 راری کم میدوتم برات اهمی   آزاد:تمی وا  دوبار   رتای ت

تدارن رو بم زبون بیار .تمی وا  دوبار  ب م م  با تبشاااااااااااام ی 

اتمبا  وارد زتدگیت شاااااااااااد  و ب د  واق ا خاشااااااااااابت شاااااااااااد  

چون میااااااادوتم ای   رتاااااااا قرار تو اااااااااااااااااااااات دردات رو ماااااااداوا 

.تمی وا  .شااااااااااااااا زم و برات توتااااااااااااااایح بد ن   کم کجای ای  کین

اااااااااااا بود  و کجا خود  هم قربا بن بود  چون ق ااااااااااااام م  مبصا

قرار تو ااااات با ای   رتا خود  رو از بدی هاب  کم در  ش تو 

 کرد  تتک م کزم.تمی وا  ایزا رو بزت ب م تم... 
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چاتم ا  را اتدی باالتر گرتمم و با  داب  گرتمم و بک جان ل  

 زد : 

 

؟
گ
 _پس سر می وای بش

 

ش  را باال گرتت و با اسااااای اااا  ت اهم کرد.دسااات آه ااامم 

ز روی زاتوهایم باالتر برد و روی دست های لرزان ها   را ا

 م  قرارشان داد شو  از آت م با ل  ن قاکع پاسخ دهد: 

 

 آزاد:می وا  ازت م ذرت ب وا . 

 

ابروهایم تاخودآ ا  باال شرندتد و ش  اتدی روی شااااااااااااااااتم کج 

  و او ات ار کم مزمصر شااایدن  رقن شااد.با تردید ت اه  کرد
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د   بم ی اتگشااااامان  را دور دسااااات از جات  م  تبود  باشااااا

 های شد  م کم تر کرد و ادامم داد: 

 

آزاد:م  از همون اول  باااا هااادا آساااااااااااااااوااا  زدن بااام تو وارد 

ن ای   را اوتبدر برا  خجالت آور  کم  زتدگیت شاااااد .گ ی 

ن ل صااااام بمت   اماااااا میااااادوتم کااااام       دلم می واد توی همی 

 مردتم هم قرار تو ت زمان رو بم خب  برگردوتم. 

 

 تو گذاشاامم.یم 
گ
م  بم خزوان یم مرد چزل سااالم قد  بم زتدی

مرد بم ظاهر پ مم و بال  کم هموشاااام یاد گرتمم بود چجوری 

توی ٬باید کوتان های زتدگو  رو کزت   کزم.اما در  بیبت

اااااااااا خمیش ترن  و سااااااااااایا  ترن  ق ااااااااااامت ق  م م  هزوز  یم  پرا

ن   بود.  جوون و خا  بود  کم مثل ا مش ها دت ا  اتمبا  گرتی 

 

ای کم می واساات اتمبا  بگت   چون ت ر می رد ایزجوری  پرا

ان کزم.اما در واقع  میموتم دردهاب  کم برادر  کشید  رو جتک
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تبط می واست با شیدا کردن یم مبص خود  رو آرو  کزم 

برادر کوچیک تا خیال  را ت باشااااام کم در برابر ت ج شااااادن 

 تر  بیکار تاش مم. 

 

کشااااااااااااااایااد و   ت کرد.ت س لرزابن برای ل صاام ای کوتااا  سااااااااااااااا و 

 سپس با  داب  آرا  تر ادامم داد: 

 

آزاد: اال کم برمیگرد  و بم خب  ت ا  می زم میبیزم کم تما  

ای  سااااااا  ها تم م  تم آرزو تمون اااااایم برای بزت  شاااااادن  ا  

تااا زمااابن کاام زتااد  بود آرنااا  اااری اتجااا  باادیم.    مااادر  هم 

 کزم. ارهاب  
 کم تو در خرض ای  تمون ااااااااااااااات  ا  آرنا رو بزت 

یش دو ه مااام برای آرناااا اتجاااا  دادی رو ماااا هیچوقااات اتجاااا  

تااااادادیم.چون اوتبااااادر غرا باااااا  و شر دادن بااااام تبشاااااااااااااااااااام ی 

اتمباممون بودیم کم ا ااااااااااال ترامو  کرد  بودیم ای  وسااااااااااط 

ی کم اهمیت دار   ا  خوب آر  ن  ناست. تززا چت 
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توی ای  چزد روزی کم گذشااااااااااااااات تاز  تزمید  کم م  چبدر 

در  ش آرنااااا کوتااااایه کرد  و چباااادر در  ش تو بااااد کرد .م  

اوتبدر خودخوا  بود  کم تمون ااااامم مراق  برادر  و هم زبن 

کم خاشاابشاام باشاام.هموشاام با خود  میگ مم وق   خزان رو 

م  ش٬شیااااادا کزم و  وق   اتمباااااامم رو خمیل کزم و بموتم بتک

م آرنا مطمازم کم  ا  آرنا خوب موشااااام و مزم باالخر  میموت

 یم ت س را ت ب شم. 

 

 ۶۴۰#پارت_ 

 

 

 

اوتبااادر ا مش بود  کااام از تو توی ذهزم یااام غو  سااااااااااااااااااخمااام 

بود .ت ر می رد  تززا را  رساااااااااااااااوتدن تو بم آرنا ایزم کم تما  

آرنااا تبط بزاااتاام بود.م  در ٬اون بالهااا رو شت بیااار .امااا تاام

واساااااااااااااااااااماااام آتااااواااا  قاااا اااااااا  خااااود  رو خااااااااامااااو  واقااااع ماااایاااا اااا
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گت   و با اتم ار ب م کم آخر  کزم.می واساامم ش  رو باال ب

ی کااام پااااهاااای برادر  رو از  بگت   اتمباااا  
تون ااااااااااااااامم از دخت 

 بگت  . 

 

    باااااا وجود ایز ااااام آرناااااا باااااارهاااااا برا  ت رن  کرد  بود کااااام 

    بااا وجود ایز اام تاام ٬ات اااقااات اون روز تب ااااااااااااااات  تو تبودن

ون اااااااامم تو از خمد اون بال رو ش آرنا تیاورد  بودی ق  م مید

  تمیمون مم خشم و کیزم   رو تادید  بگت  .چون م  اما باز 

یاام آد  ترساااااااااااااااو بود  کاام تبط می واسااااااااااااااااات خااذاب وجاادان 

 خود  رو آرو  کزم. 

 

 دا   در اتمزای جم م ا  لرزند و سبوط کرد.در س وب  

هم  کر کززااااااد  باااااام او چشااااااااااااااام دوخماااااام بود .    ت ر  را 

زگوتم تمی رد  کم ب واهد ای   را ها را بم زبان بیاورد و ای

اا کزد.   بم اشا اهات  اخت 
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پس از دقیبم ای سااااااا وت دوبار  آ  سااااااا زم ساااااااوزی کشاااااااید و 

ش  را تکان داد.چشاااام های شت و تاآرام  را بم چشااااماتم 

 دوخت و ادامم داد: 

 

تورو ٬آزاد:در ایل کم میمون ااااامم مثل یم آد  ترما  بیا  ایران

 بیباااااات رو برات ت رن  کزم و ازت ب وا  کاااااام ٬شیاااااادا کزم

ای  مک بم آرنا قد  ج و بذاری را  ساااااااا ت تر رو اتم اب بر 

تو رو خاشاااااااااااااااش خود  ٬کرد .با تبشااااااااااااااام وارد زتدگیت شاااااااااااااااد 

با برساااااا  یم سااااازارنوی م ااااا ر  رو را  اتداخمم تا تبط ٬کرد 

چون می واسااااااااامم آزارت ٬بموتم تو رو تزدیک خود  تگم دار 

بم زدن بم تو بود.اما ب د ... بد   .چون تما  هدتم رصن

 

ا روی لاا  زنرنا  کشااااااااااااااایااد و هماااتطور کاام ش  را زبااان  ر 

 تکان میداد اتاتم کرد: 
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ن  آزاد:اماااا ب اااد ...از یااام جااااب  بااام ب اااد تزمیاااد  کااام همااام چت 

دیگااااام ت یت  کرد .تزمیاااااد  کااااام دیگااااام تمی وا  تو آساااااااااااااااوااااا  

بم  .در ایل کم از اول  دغدغم ا  رصن زدن بم تو بود اما ببی ن

دیااال شاااااااااااااااااد  ب اااد  م ااااتصااات از تو بااام تماااا  هم و غمم ت ااا

بود.پشاااااایمون شااااااد  بود .پشاااااایمون شااااااد  بود  چون تو اون 

آد  تبودی کاااام ت ر  رو می رد .تو اون هیوالب  کااام توی 

ذهزم ساااخمم بود  تبودی.تبط یم دخت  آسااو  دید  بودی 

د  کااام دیگااام توی تا  جااااب  برای زخماااای جااادیاااد بااااق  تموتاا

 بود. 

 

دتیا روی اون زمان تاز  تزمید  کم چم اشاااااااااااا ایه کرد .ات ار 

ن بم خب  داشااامم  ش  خراب شااااد  بود.تم رایه برای برگشااای 

و تم میمون مم بم سمت ج و  رکت کزم.موتد  بود  وسط 

برزت.و در ایل کم هرروز بوشااااات  و بوشااااات  خاشاااااش تو موشاااااد  

 ای  برزت بزرگ و بزرگ تر موشد. 
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وخ  کرد  بود  دیگم برا  مزم تبشاااااام ای کم  با اکمیزان شر

می رد  کااام زماااان بااام خبااا  برگرد  تاااا بموتم  تبود.مااادا  آرزو 

وع کزم.در ایل کم کزارت  ن رو یم جور دیگم با تو شر همم چت 

دسااامات رو میگرتمم و ب  ت می رد  ا  اااااس می رد  ٬بود 

ن  کم تدارمت.ا  ااااااااااااااااس می رد  کم هر ثاتیم مم زم همم چت 

 برای هموشم از دست بدمت.  رو ب زیم و 

 

ن رو بااارهااا و بااارهااا خواسااااااااااااااامم دلم رو باا م درنااا بزتم و هماام چت 

بزت ب م.اما ترس از ایز م ب د  دیگم هرگز م  رو ت  یسر 

هربار خب  تگزم داشااااااااااااااات.با خود  ت ر می رد  باالخر  یم 

جااااااب  بااااام خود  جرات میاااااد  و واق یااااات رو بزااااات می م و 

ق  ت رو دوبار  بم دسااااااااااات ب د  تما  تالشااااااااااام رو می زم تا 

 بیار  اما نشد...نشد چون... 

 

کم از ادامم ی جم م ا  مزصا شاد  باشاد  رت  را   ات ار 

تیمم تما  رها کرد و ت اه  را بم تبطم ی ات اااااااااااااااا  دسااااااااااااااات 

ن باری بود کم بدون ٬هایمان دوخت.پس از مدت ها ای  اولی 
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جااااااااار و جزجااااااااا  و در ساااااااااااااااا وت باااااااام  را هااااااااا   گو  

میداد .شو  از ای  هربار کم خواساااااااامم بود از ا  اااااااااسااااااااات  

رار کرد  بود .اما امشااااااااااا  شاتجا   را بزتد م  بود  کم ت

 وقت آن رسید  بود کم بم  را ها   گو  دهم. 

 

پس از س وب  کوتا  ت ا  غمگیا  را دوبار  بم  ورتم داد و 

م ار گ ت:   با ل  ن شر

 

ر ااایل کاام لیاااقماات آزاد:م  خییل در  ش تو بااد کرد  خزان.د

یم مرد خوب و  ادا بود خود  رو اتداخمم وسط زتدگیت 

ق  ااااات رو ٬هاااااات رو ازت گرتمم.بزااااات آساااااااااااااااواااااا  زد و آرزو 

اخممادت رو تابود کرد  و اوتبدری ٬بازنت داد ٬شاااااااااااااا  ااااااااااااامم

 ترسو بود  کم تمون مم  بیبت رو بزت ب م. 

 

ن  ها رو  تو اوتبدری خوب بودی و ه ااااااااااااااا   کام لیااقت بزت 

خییل بوشااااااااااااااات  از ای  هااااا بود امااااا م  ق  اااات رو داری. بااات 
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کم بزت کرد  باز  ایزجا شاااا وتد .و با وجود تما  بدی هاب   

 .  موتدی تا بم آرنا  مک ک ن

 

م  ب اکر  ارهاب  کم در  ش تو اتجا  داد  هر دقیبم و هر 

ار موشاام.هرروز آرزو می زم  ن  از خود  بت 
ثاتیم بوشاات  و بوشاات 

ن رو از او  بااا تو کاام  ااا  یاام م جز  .شاااااااااااااااام و بمو  تم هماام چت 

وع کزم و ت ر هرروز از خدا یم تر اااااااااااااااات دوبار  می وا  ٬شر

ایز اام مم زاام یاام روزی برسااااااااااااااااام کاام تو دیگاام کزااار م  ت اااشر 

 باخ  موشم ا  اس مرگ داشمم باشم.اما... 

 

 شاتگشا  را آه مم پشت دسمم کشید و ادامم داد: 

 

تدار  ازت  آزاد:اما میدوتم کم لیاقمم همیزم.میدوتم کم  ش

وع دوبار  با  .میدوتم کم لیاقت یم شر ب وا  م  رو ب  یسااااااااااااااار

ار  و ای  رو هم میااااادوتم کااااام تو دیگااااام هیچوقااااات تو رو تاااااد

تمیموبن ق  اااات رو بزم باااادی.ایز اااام ب وای م  رو مجااااازات 
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ن ای   ک ن بزرگ ترن   ش تو ااااام و م  چاااااار  ای جز پاااااذیرتی 

 مجازات تدار  اما خزان... 

 

 ۶۴۱#پارت_ 

 

 

م را آه مم باالتر آورد و هماتطور کم اتگشماتمان دست های

 د بم چاتم ا  چ  اتد. را بم ی دیگر ق ل کرد  بو 

 

 کااااام م  بک اتاااااداز  از تمااااا  
آزاد:تبط می وا  ای  رو بااااادوبن

 ارهای و شاااااااااازا  کم در  ش تو اتجا  داد  پشااااااااایموتم.و تا 

آخرن  روز خمر  قرار تو ااااااااااااااات خود  رو ب اکر از دسااااااااااااااات 

ف  کم از هردومون درناااا  کرد  ب  شم.میدوتم دادن تو و خش

وسااط تبود میمون ااایم کم اگم پای تبشاام ی ا مباتم ی م  

کزار همدیگم قشاااااااااااازگ ترن  ق اااااااااااام ی خاشااااااااااااباتم ی دتیا رو 

ن رو خراب کرد .و ب ااااکر ایز ااام  . ااااااااااااااااااازنم.اماااا م  همااام چت 
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 رو از هردومون درناااا  کرد  ازت م اااااذرت 
گ
تر ااااااااااااااااااات زتااااادی

 می وا  خزان. 

 

آه اااااااااااامم بم ل  ها   چ اااااااااااا اتد و ات ار کم از اتگشااااااااااااماتم را 

    را . ت. درون در  ا  درد کشیدن باشد چشم ها

 

 ازت م ااذرت می وا .ب اااکر زخماااب  
ن آزاد:ب اااکر هماام چت 

ن اخممادت٬کم بزت زد  ب اکر دروغاب  کم ٬ب اکر شاااا  اااای 

ب اااااااکر خراب کردن روناااااااهااااااات ازت م ااااااذرت ٬بزاااااات گ مم

 می وا  خزاِن م ...اوتباادر پشااااااااااااااایموتم  
گ
کاام اگاام االن بزم بش

بمت  بدون     یم ل صم تردید با دسااااااااااااااامای خود  جوتم رو 

یگت  .امااا میاادوتم کاام     مردتم هم تمیموتاام زخمااای روح م

 تو رو المیا  ب  شم. 

 

ن تر از هموشااااااااااااااام بم ا ونم پا تزاد  بود و ت س   ب و سااااااااااااااازگی 

کشاااااااایدن برایم دشااااااااوار شااااااااد  بود. التم از  ا  آشااااااااوبم ل  
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د  و ت اهم را بک هدا سااااااااااااااامت هایم را روی ی 
اااااااااااااار دیگر ترا

ن چرخاتد .آه اااااااااامم چشاااااااااام ها   را  باز کرد و کیک روی مت 

 هماتطور کم دسمم را از ل  ها   دور می رد گ ت: 

 

آزاد:تبط خواساااااااااااامم امشاااااااااااا  ای   را ها رو بزت بزتم کم 

سااااااااااااااازگیزوشاااااااااااااااون روی دلم تموتاام.ازت ممزوتم کاام باام  رتاا  

 گو  دادی. 

 

ن و ب د بم دت ا  ای    را دسااااااااااااااامم را رها کرد و از روی زمی 

ن کشاااااا ید و در ب زد شااااااد.قد  ها   را بم ساااااامت دیگری از مت 

ساا وت بم قرار دادن چزد شاامع کوچک روی کیک مشاا و  

نت روشااا ن  شاااد. ار  کم با قرار دادن شااامع ها تما  شاااد کتک

ن  را ج و برد و شاامع ها را روشاا  کرد و ب د کیک را از روی مت 

 رگشت. برداشت و بم سمت م  ب
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مباب م ا  ماد و هماتطور کم ل  زدی کوچک بم ل  داشت 

ن   تر آورد و با  داب  آرا  گ ت: کیک را اتدی پایی 

 

.  ۲۹آزاد:دیگم وقاشم شم ای تولد   سالمیت رو توت ک ن

 

برای ل صم ای در ساااااااااا وت بم چشاااااااااام ها   کم  اال از تور 

دتد خت   شااد  و ب د آه اامم ش   ن شاامع های روشاا  برا مت 

ج وتر برد  و  اااااااااااااااورتم را بم شااااااااااااااامع تزدیک تر کرد .پ   را 

س از اتدی ت ر کردن در هایم را روی ی دیگر گذاشااااااااااااااامم و پ

دلم آرزوب  کرد  و ب اااد شااااااااااااااامع هاااا را توت کرد . ااااااااااااااااادای 

 آرام  مثل یک الالب  گو  تواز در گو  هایم شیچید. 

 

 م  رو بااام بزاااار ت ااادیااال 
گ
آزاد:تولااادت م اااار  خزابن کااام زتااادی

 کردی. 
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ن باری بک   زد  و بم او خت   شااد .ای  اولی 
گ
اخمیار ل  زد بزری

ن باری  بود کم یک ت ر اساااااااااااامم را  ایزبدر زن ا ت بت  می رد.اولی 

 یک ت ر را بم بزار 
گ
ی زتدی ن بود کم موشاااید  م ز هموشاام پایت 

ت دیل کرد  بود .یک ت ری کم بم زودی زود دیگر قرار تبود 

 ا   ضور داشمم باشم. 
گ
 در زتدی

 

ن قرار داد و ایا ار دساااا  را بم ساااممم کیک  را دوبار  روی مت 

   کم خزدید و گ ت: دراز کرد.مم ج  ت اه  کرد

 

آزاد:از آخرن  باااری کاام باااهماادیگاام رق ااااااااااااااایاادیم ماادت زنااادی 

 میگذر .اتم ار یم دور رق  رو بم م  میدی؟

 

 ۶۴۲#پارت_ 
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برای ل صاام ای کوتااا  ت اااهم را بااا تردیااد میااان چشااااااااااااااام هااای 

دساااااا   کم بم سااااااممم دراز شااااااد  بود چرخاتد  و مشااااااماق  و 

 ساااااااااااااااپس ت س خمیف  کشااااااااااااااایاااااد  و دسااااااااااااااامم را در دساااااااااااااااا 

گذاشااااااااااامم.ای  میموان ااااااااااات آخرن  رق ااااااااااامان باشاااااااااااد.آخرن  

خاکر  ی خوب دو ت ر  مان.خاکر  ای کم میدان ااامم ساااا  

هااا ب ااد قرار بود ماادا  باام خباا  برگرد  و بااا ل  زاادی ت خ بر 

 ل  دوبار  و دوبار  مرور  کزم. 

 

ماتطور کم دسااا  را گرتمم بود  آه اامم از جا برخاساامم و ه

  شو  رتمیم.ا  ااااااااااااااامااادتمااان بااا همرایه او تااا اواساااااااااااااااط سااااااااااااااااال

م ااادا شااد با خوض شاادن موساایف  کم در  ا  پ   بود 

و کویل ت شید توای آشزای م ودی زن اب  تضای خاتم را شر 

کرد و ق   هردو ت رمان را بم روزهای خوب گذشاااااامم شرتاب 

 بود کم کرد.ای  
گ
آهزگ را بم خوبک موشاااااااااااااازاخمم.همان آهزش

ن رق ااامان با آن رقم خورد  بود.  زنر همان آالچیش زن ا و اولی 

 کم میدان اااااامم بم خوبک در خاکر هردو ت رمان 
بم یاد ماتدبن

 ث ت شد  بود. 
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در ایل کم چشااااااااااااااام در چشااااااااااااااام ی دیگر دوخمم بودیم یش از 

  را بم دسااااااااات هایم را روی شااااااااااتم ا  قرار داد  و او دساااااااااا

تر  پشت  مر  گذاشت و دست های آزادمان را در تا  م 

 مان بم ی دیگر ق ل کرد. ای اتد  از بدن های

 

وع بم رق اااایدن کردیم.هماتطور کم با ل  زد تک  آه اااامم شر

 تک اجزای  ورتم را از تصر میگذراتد با  داب  آرا  شرسید: 

 

ن باری کم با همدیگم رق یدیم رو یادت   میاد؟آزاد:اولی 

 

از شااایدن سااوال  مم ج  شااد .ا  اااس می رد  کم مچم 

مد کم تما  مدت در را گرتمم اسااااااااااااااات.دلم تمی واسااااااااااااااات ب ز

ذهزم در  ا  مرور خاکرات گذشااااااااااااااامم مان بود .بزابرای  بک 

 آت م ل  زدی بر ل  بیاور  بک ت اوت زنرل  تجوا کرد : 
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 _یادمم. 

 

شوشااید   ت س خمیف  کشااید و ت اه  را ای  بار بم ل اش کم

 بود  داد. 

 

 شوشااااااااااااااایاااااااد  
گ
ن رتش آزاد:اون روز هم دقیباااااااا یااااااام ل ااااااااس همی 

تاااااک تاااااک جونیاااااات  توی ذها  ث ااااات بودی.م مااااال قرمز. 

 شد . 

 

 و ب د دوبار  ت اه  را بم چشماتم داد و ادامم داد: 

 

آزاد:یاااادت میااااد اون روز وق   توی اون ل ااااس دیااادمااات سر 

 بزت گ مم؟
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ووا  شیدا کرد و مرا  دا   درست مثل یک تجوا در ش  ش

م کم تر از ق اااال باااام خاااااکر  ی آن روز شرتاااااب کرد.شو  از 

دهان باز کزم و جواب ساااوال  را بدهم خود   آت م بمواتم

 بود کم ادامم ی جم م ا  را ای ش گرتت: 

 

آزاد:بزااات گ مم توی ل ااااس قرمز رتگااات اوتبااادر زن اااا و خت   

 هماام ی آد  هااا رو درگت  زن
 اایوات کززاد  شاااااااااااااااادی کاام میموبن

 .  ک ن

 

ی بگونم بم چشااااااام های روشاااااااا  خت   ماتد  و  ن بک آت م چت 

 دامم داد: او با خزد  ای آرا  ا

 

هر ل صاام دار  باام ای  ٬آزاد:بزاات گ مم کاام هرروز از زتاادگیم

ت ر می زم کم تو زن اترن  زبن ه    کم در تما  کو  خمر  

 شزاخمم. 
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 اام لاا  هااایم بک اخمیااار باام زمزماام ای آرا  از ی اادیگر تااا ااااااااااااااا

 گرتمزد. 

 

 _دار  بم ای  ت ر می زم کم ای   رتات هم دروغ بودن؟

 

نشااااتم ی م ال ت تکان داد و با چزر   بک م طیل ش  را بم

 ای در هم کشید  تجوا کرد: 

 

چاااام االن تو باااام ٬آزاد:هیچوقاااات دروغ تبودن.چاااام اون زمااااان

چشاااااااامای م  زن اترن  زبن ه اااااااا   کم بم  ل خمر  دید .تززا 

 هرروز مباب م چشما  زن ا و زن اتر موشم. زبن کم 

 

بک ت س بم ی  ار  هردو از رق اایدن باز ا  اامادیم.در ایل کم 

چشااام در چشااام ی دیگر دوخمم بودیم دسااا   کم تگم داشااامم 

بود را رها کرد و شاتگشاااااااامان  را تر  و تواز  وار روی گوتم 

 ا  کشید. 
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 آزاد:م  ب د از تو باید چیکار کزم خزان... 

 

 ۶۴۳_ #پارت

 

 

با  دای آرا  زنرل  زمزمم کرد و م  بک اخمیار ش  را روی 

 شاتم کج کرد . 

 

. _خییل زود  ن رو ترامو  می  ن  همم چت 

 

پاسااااا م خط اتداخت میان ابروهای مرداتم ا .شاتگشااااات 

 ش ا  را روی چاتم ا  ثابت تگم داشت و گ ت: 
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آزاد:ت ر مایا  ن تارامو  کاردن تاو بارا  باااااااام ای  آسااااااااااااااااوبن 

 هاست؟

 

 یک تای ابروهایم را باال اتداخمم و با اکمیزان گ مم: 

 

 . _ت ر تمی زم اوتبدرها برات س ت باشم

 

گوشااااااااام ی ل   بم ت  زد کوچش باال رتت.آه اااااااامم ش  را 

 تکان داد و گ ت: 

 

آزاد:م  شاااید یم روزی بموتم اساام و هونت خودمو ترامو  

 کزم.اما شااااااااااااک تدار  کم هیچوقت قرار تو اااااااااااات تو رو از یاد 

.چطور میموتم  بتک  خزان.تو  اااااااااااااااااااااا ااااااا  ق ااااااا  و روح م ن

 تراموشت کزم؟
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ها   چشاااااااااام دوخمم و بک اخمیار بم  رکت آه اااااااااامم ی ل  

 زمزمم کرد : 

 

_یادت تو ااااااااااااااات؟خودت یم روزی بزم گ    هیا آد  قرار 

ن بموتم.تو  تو ااااااااااات از غم دوری کیسااااااااااا تا آخر خمر  غمگی 

 . ی کاااام ترامو  ک ن مجبور هم باااااالخر  یاااام روزی یاااااد میگت 

 .  مویسر کم ترامو  ک ن

 

شاتگشااات شااا اااا  اتدی از چاتم ا  باالتر رتت و روی ل  

 . زنرنزم نش ت

 

ن  ق ااااااااااااااامااات وجود م  ت ااادیااال  آزاد:ب اااد از تو غم بااام بزرگت 

موشاااااااااام.یم جزا جداب  تاپذیر کم هیچوقت تمیموتم از خود  

 دور  کزم. 

 

 .  4106



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

همااااااتطور کااااام هزوز هم بااااام لااااا  هاااااا   خت   مااااااتاااااد  بود  

 شرسید : 

 

_داری سااااااااااااااایع می  ن بااا ای   را هااا مزو مجبور باام موتاادن 

؟  ک ن

 

ن خزدید و با تواز  کرد  ن ل  هایم پاسخ داد: ت خ و غمگی 

 

آزاد:م  هیچوقاااات تو رو مجبور باااام اتجااااا   اااااری کاااام دلاااات 

تمی واد تمی زم.تبط می وا  بدوبن کم ب د از تو قرار  چم 

 بالب  ش ای  مرد بیاد. 

 

 زد  ا  شوزخزدی زد  و گ مم: بم تب ید از خ
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_تو خودخوا  ترن  مردی ه ااااااااااااااا   کااااااام توی  ااااااال زتااااااادگیم 

 شزاخمم آزاد. 

 

ن شااااد  بودتدو او با ت  ات ار کم دیگر ٬س هاب  کم  اال ساااازگی 

کاقت خب  ا  ااااااامادن تداشااااااامم باشاااااااد ش  را اتدی ج وتر 

 آورد و تجوا کرد: 

 

 آزاد:پس اجاز  بد  امشااااا  یکم بوشااااات  از هموشااااام خودخوا 

 باشم. 

 

شو  از آت م تر ااااااااااااا   برای ت ر ٬و درسااااااااااااات در همان ل صم

 ااورت  کردن بم  رت  داشاامم باشااد تا اا م ی اتد  میان

هایمان را بم   ر رساتد و ل  های داغ و ت  دار  را روی 

 ل  های م  گذاشت... 

 

 ۶۴۴#پارت_ 
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 اااااادای تش تش تاااااا یفن کم تضااااااای اتاا را شر کرد  بود بزاتم 

س    الی پ   های خ مم و سزگیزم  ای شد برای آت م بم

 را باز کزم و ش  را آه مم سمت شزجر  ی اتاا بچرخاتم. 

 

  هزوز هم گیج
گ
خواب بود  و چشااااااااااااام هایم از ترط خ ااااااااااااامش

مو وخمزد و تور خورشیدی کم همچون مزمابن تاخواتد  از 

پشااااااااااااااات شزجر  خود  را بم داخل اتاا دخوت کرد  بود هم 

 تمی رد.  مش بم  الم 

 

برای آت م اتدی از ساااوز  چشااام هایم  م کزم یش از دسااات 

ا  هایم را باال برد  و و مثل یک سااااااااااااااااایم بان روی شوشااااااااااااااااابن 

قرار  داد . اااااااااااااااادای تش تش هزوز هم از پشاااااااااااااااات شزجر  بام 

سااااااااااااااایااااااااد.چشااااااااااااااام هااااااااایم را رنزتر کرد  و دقیش تر  گو  مت 

شاااااااااااااااااد .ت اااهم کاام روی شرتااد  ی کوچش کاام پشااااااااااااااااات شزجر  
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د ثابت نشااا ااامم بود  ن بم مت  و با توک  آرا  آرا  بم شاااوشااام رصن

 ماتد تاخودآ ا  ل  زدی روی ل  هایم شکل گرتت. 

 

ا  برداشااااااااااامم و برای دقیبم ای بم  دسااااااااااامم را از روی شوشاااااااااااابن 

شرتد  خت   ماتد .ات ار کم ساازگی ن ت اهم را  س کرد  باشااد 

شاتجا  دسااااااات از تو  زدن بم شاااااااوشااااااام برداشااااااات و سااااااا ک 

 ری از باغ شرواز کرد. باالتم بم سمت دیگ

 

بااااااااا رتما  ت س خمیف  کشاااااااااااااااایااااااااد  و ت اااااااااهم را از شزجر  

س گرتمم.سااااااازگی ن دسااااااا   را بم وتاااااااوح روی شاااااااکمم ا  اااااااا

ن  می رد .بم خوبک میدان امم کم  ااا    کو اات برای همی 

هم تیااازی تااداشااااااااااااااامم کاام ش  را بچرخاااتم.امااا باااز هم ش  را 

خواب چرخاتد  و بم مردی کم سااااااااااااااااکت و آرا  در کزار  بم 

 ترو رتمم بود خت   شد . 
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باال تزم ی برهزم ا  تا تیمم با مالتم ای س ید رتگ شوشید  

بود و ات ار کم ب واهد ماتع  شاد  بود.روی شاکم  خوابید 

از ترار م  شاااااااااااود دساااااااااااا  را م کم دور شاااااااااااکمم   بم کرد  

بود.موها   بم شاکیل شا  مم روی  اورت  رن مم بودتد و 

ااااااابچم ا ی کرد  بودتد کم در روزهای خادی او را ت دیل بم پرا

 هیا ش اه   بم آن تداشت. 

 

 مط ش باااام  اااااااااااااااورت  خت   ماااااتااااد .آتباااادر آرا  
در سااااااااااااااا وب 

بود کم ات ار ساااااالیان ساااااا  بک خوابک کشاااااید  بود.بک خوابید  

اخمیار دسمم را بم سما  دراز کرد  و آه مم روی مو  های 

 ب زااد  کشااااااااااااااایااد .در خواب تکااابن خورد و باام آرا  ش  را 

 تکان داد اما بیدار نشد. 

 

ذهزم از سااااااا وت اتاا اسااااااام اد  کرد و تاخودآ ا  بم ات اقات 

  را بم خوبک بم د شاا  ت   بک زد.تک تک ل صات د شاا

ن مثل یک   بم ی تی م مبابل چشااام  خاکر داشااامم.همم چت 

 هایم بود. 
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ن بدن ٬مموق  شاااااااااااااااادن زمان٬آن بوساااااااااااااااام ی تاگزابن  ر گرتی 
 
گ

ن بم ی  ار  ات اا اتماد.بم خود  کم  هایمان...و ب د همم چت 

آمد  همرا  او در ت ت خوابم بود .با وجود آت م میدان مم 

م شاااد اما ت ااامیم گرتمم تا چشااام ب دا از  ار  پشااایمان خواه

ن بدون ت ر کردن شو   هایم را ببزد  و اجاز  دهم تا همم چت 

 برود. 

 

ن و   بیبا  ای  بود کم می واساااااااااااااامم با او بودن را برای اولی 

آخرن  بااار تجربام کزم.شااااااااااااااااایاد گ ما  ا مباااتاام و م ااااااااااااااا ر  

اری از مرد مبااااااب   را ٬بود ن  کااااام ادخاااااای بت 
آن هم برای زبن

هم آن ق اااااااااامت از ق  م کم هزوز هم در گرو داشاااااااااات.اما باز 

 خشش او بود مرا از پس زدن  باز داشمم بود. 

 

میموان ااااااااااااااامم ه   باادهم و بااا ٬میموان ااااااااااااااامم او را خباا  بزتم

 کم بم گوشااااا  بم او هشااااادار دهم کم کوبیدن یک ساااااییل م
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باااایاااد  اااد و مرز  را باااداتاااد اماااا ای   اااار را ت رد  بود . اااالم 

ا بک اراد  تبود  کاااام م اااااااااااااااااات و یاااا٬هشااااااااااااااایااااار بود ٬خوب بود

ب واهم بگونم مرا بام زور بام اتجاا   ااری وادار کرد  بود.م  

خود  خواسمم بود ...خود  خواسمم بود  تا تما  آن ات اا 

هزااد.بزااابرای   اااال  ف  برای شزن  کردن هااا میاااتمااان رت د

 او تداشمم. 

 

با تکان کوتایه کم خورد خوا  تاخوا  مجبور شااااد  تا دساااات 

دن ات اقات شااااااا  گذشااااااامم بردار .هماتطور کم بم از مرور کر 

 ورت  خت   بود  تماشا کرد  کم چطور آه مم پ   های 

ن  خواب آلود  را از ی اااااااادیگر باااااااااز کرد و بی ن ا  را چی 

 ت. اتداخ

 

پس از چزدی  بار پ   زدن ت اه  شاتجا  روی  اااااااااااااااورت 

 از ش 
گ
م  ثاااااااباااااات ماااااااتاااااد.کویل ت شااااااااااااااایاااااد کاااااام ل  زاااااد بزری

ا   تب  . ااااااات و  اااااااورت  را مثل خوشااااااا ایل روی ل  ه

 خورشید روش  کرد. 
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 ...  آزاد: بح ب ت 

 

با  اادای دورگم و خشاادار  اا   ایه ا  زنرل  تجوا کرد و 

 م  پاس   را با ل  ن شد داد . 

 

 .  _ بح ب ت 

 

دساااااااااااا  را آه ااااااااااامم و م ماکاتم روی شاااااااااااکمم  رکت داد و 

 شرسید: 

 

 آزاد: الت خوبم؟

 

 اس می رد  گ مم: بک توجم بم دردی کم در شکمم ا  
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 _خوبم. 

 

با همان ل  زدی کم بر ل  داشت مرا اتدی بوشت  بم سمت 

 خود  کشید و تجوا کرد: 

 

 ز کرد . آزاد:تمیموتم باور کزم کم کزار تو چشما  رو با

 

و ب د ل  ها   را آه ااامم بم ششاااااتم ی برهزم ا  چ ااا اتد 

 و پس از م  ت کوتا  ادامم داد: 

 

ا تمیموتم مزو بوشت  از ایز م  بح ها آزاد:هیجر توی ای  دتی

 کزار تو از خواب بیدار شم خوش ا  کزم. 

 

ت اهم را بم سااا    از چشااامان  گرتمم و هماتطور کم تال  

و دور کزم دهاااااااان بااااااااز کرد  تاااااااا  رقن می رد  خود  را از ا
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بزتم.اما شو  از آت م بمواتم  ال  بم زبان بیاور   ااادای تبم 

وارد شااااااااااد در تضااااااااااا شیچید و بم دت ا  ی آرا  کم بم در اتاا 

آن  اااادای آشاااازای آرنا بود کم از پشاااات در بم گو  هایمان 

 رسید. 

 

 آرنا:خزان...بیداری؟

 

 ۶۴۵#پارت_ 

 

 

وجود  را در توردید.جوری کم بک و شاااااااات در ثاتیم ای تما  

اخمیار دردی کم در زنر شاااااااکمم شیچید  بود را از یاد برد  و با 

شاساااایمم و ترسااااید  روی ٬دتمپس زدن دساااات آزاد از روی ب

ن شد .   ت ت تیم خت 
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ن تاگزابن ا  باخ  شد کم درد بم ی  ار  همچون  ن برداشی  خت 

وادار شکااابن در  ااا  شو  رتاات  اال وجود  را شر کزااد و مرا 

ن چشم هایم کزد.هماتطور کم دسمم را بم زنر شکمم  بم . ی 

ار تشار میداد  با  داب  کم تما  تالشم را در ت رزندن  بم  

 گرتمم بود  گ مم: 

 

 _بیدار  آرنا. 

 

آزاد بک م طیل با دیدن بد  ایل ا  روی ت ت نشااااااااااااا ااااااااااااات و 

 دلواپ اتم ت اهم کرد.با  دای آرا  شرسید: 

 

؟درد داری؟آزاد:خزان   خوبک

 

تر اااااات ایز م بمواتم ٬شیچیدن دوبار  ی  اااااادای آرنا در اتاا

 . جوابک بم سوا  های آزاد بدهم را از ل  هایم درناااا  کرد 
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 آرنا:میموتم بیا  تو؟

 

و شااااااااااااااامم در ثااااااتیااااام ای شاااااااااااااااااااادت گرتااااات و بااااام هو  و وال 

اتمااااد .ترس از ایز ااام آرناااا در را بااااز کزاااد و مرا باااا آزاد در ای  

ببیزد خمال م ز  را از  ار اتداخمم.شاسااااااااااااایمم وتاااااااااااااع و  ا  

دهان باز کرد  و با  ااااداب  کم  یم ب زدتر و خ اااا ک تر از  د 

 م مو  بود گ مم: 

 

 تم تمیموبن بیای تو. _تم... 

 

ساااااااااااا وت تاگزابن ا  باخ  شااااااااااااد کم ب زمم ا مماال از ل   

تزد  ت ج  کرد  اسااااااااااااات.بزابرای  ت س لرزابن کشاااااااااااااید  و با 

 مم داد :  داب  آرا  تر ادا

 

 .  4118



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

 _چون ل اس مزاس ک تزم تو ت. 

 

 آه مم خزدید و تورا پاسخ داد: 

 

آرناااا:بااااشااااااااااااااااام م  خج ااام ای تااادار .همیزجاااا مزمصر میموتم تاااا 

. ل   اس هات رو خوض ک ن

 

خاجزاتم ش چرخاتد  و بم آزاد ت ا  کرد .سااااااااااااااگرمم ها   را 

 شوساااااات ل   را   جوند.ت ا  
گ
در هم کشااااااید  بود و با  التش

م دید آه اااامم ش  را تکان داد و با  ااااداب  تجوا خاجز مرا ک

 گوتم گ ت: 

 

ی.   آزاد:بز  بگو می وای دو  بگت 
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دوبار  ش  را بم سمت شوشززاد  را بک چون و چرا پذیرتمم. 

 در چرخاتد  و خطاب بم آرنا گ مم: 

 

_آرنا م  می وا  او  دو  بگت  . ار  یکم کو  می شااااام.تو 

خوتاااااام  ااااااااااااااا  وتاااااام ت رو بی ودی مزمصر تمون.برو  ن آشاااااااااااااااتر

 ب ور.مزم  ار  کم تمو  شد میا  شوشت. 

 

ات ار کم تاامید شد  باشد آیه کشید و پس از س وب  کوتا  

 گ ت: 

 

خوتم مزمصرت میموتم. آرنا:باشم.  ن  ..پس تو آشتر

 

و ب د دیگر  ااااااداب  از آن ساااااامت در بم گو  ترسااااااید.دقیبم 

بن کم ای  اااااااتک کرد  تا از رتما  اکمیزان  ا ااااااال کزم و زما

ن شد  رتمم است ت یس کم تما  مدت در س زم  دیگر مطمی 
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ون ترسااماد  و  التم دساا   بم  ااورتم    س کرد  بود  را بت 

 کشید . 

 

آه اااااامم روی بازونم نشاااااا ااااااازد وادار  کردتد تا اتگشاااااامابن کم 

دسااااااااااات از لمس کردن  اااااااااااورتم بردار  و ت اهم را بم ساااااااااامت 

م دلواپ اتم مردی کم در کزار  نش مم بود بچرخاتم.هزوز ه

بم م  چشاااااااااااااام دوخمم بود.تاز  مموجم شااااااااااااااد  کم تما  مدت 

دسااااااااات دیگر  را ب اکر دردی کم داشااااااااامم روی شاااااااااکمم قرار 

 داد  بود . 

 

 ختک کزم خزان؟آزاد:می وا
 ی برات دکت 

 

با تگرابن شرسااااااااید و م  دساااااااامم را از روی شااااااااکمم برداشاااااااامم و 

وع بم شیچیدن یش از مالتم های ت ت دور بدتم کرد .   شر

 

 _تم خوبم.یم دو  آب گر  بگت   بزت  موشم. 
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و ب ااااد هماااااتطور کاااام مالتاااام را دور خود  شیچیااااد  بود  باااام 

سااااااااااااااامت  ما  ز مت از روی ت ت ب زد شاااااااااااااااد  و قد  بم 

 برداشمم. 

 

 ۶۴۶#پارت_ 

 

 

ن اتماد  بودتد  بک م طیل ق م   از ل اس ها   کم روی زمی 

و دساات  را شوشااید و از جا ب زد شااد.قد  بم سااممم برداشاات

د.   دراز کرد تا بازونم را بگت 

 

 آزاد:بذار  م ت کزم خونز . 
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تورا دساااااااااااااااا  را از روی بازونم پس زد  و هماتطور کم آرا  

 ا ادامم میداد  گ مم: آرا  م ت   ر 

 

 _الز  تو ت.ا میاسک بم  مک تدار . 

 

شدراماتم هماتجا ا  ماد و با چزر  ای در هم کشید  ت اهم 

 .ات ار کم از توع رتمار  گیج شد  بود. کرد 

 

 آزاد:خزان چرا تو... 

 

 ش  را بم سما  چرخاتد  و توپید : 
گ
 با  التش

 

ا بری _موشاااااااااااااااااااااام زودتر ل اااااااااس هااااااااات رو بپوشر و از اتااااااااا

ون؟دلییل برای ایزجاااا موتااادتااات وجود تااادار .بزت   هرچااام  بت 

 ق ل از ایز م آرنا ببیامت. ٬زودتر از ایزجا بری
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ت ا  مبزوت و شدرام  آه اااامم ل  ها   را باز و  با همان

 . مم کرد و تجوا کرد: 

 

 آزاد:ویل ما...د ش . 

 

ت اااهم را از  اااااااااااااااورت  گرتمم و هماااتطور کاام در  مااا  را باااز 

   با ل  ن قاکع گ مم: می رد

 

_ات اقات د شااااا  توی همون د شااااا  باق  موتدن.سااااایع ک  

 .  تراموششون ک ن

 

وا  یااا  را دیگری از و ب ااد بک آت اام مزمصر شاااااااااااااااایاادن سااااااااااااااا

سااامت او بماتم وارد  ما  شاااد  و در را پشااات ش  . ااامم.با 
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. ااااااااامم شااااااااادن در چشااااااااام هایم را . ااااااااامم و ش  را بم بدتم ی 

 چوبک در چ  اتد . 

 

د  غرا در اتطراب و تشوی  بود.پشیمابن کم از تما  وجو 

د شااااا  اتمصار  را   کشاااااید  شاتجا  بم شاغم آمد  بود 

وع بم   و آن ق اامت از ذهزم اری از آزاد را   ک بید شر ن کم بت 

 شزن  کردتم کرد  بود. 

 

ن   التم از اتکاری کم در ذه  داشااااااامم آیه کشاااااااید  و با گرتی 

 ما  سااااوا داد .مالتم را قد  هایم را ساااامت ٬ت یم ا  از در

از دور بدتم باز کرد  و در سااااااااااااااا د رخت چر  ها اتداخمم و 

شااات  آب گر  را ٬ ب د وارد  ما  شااااد  و با ا  ااامادن زنر دو 

باااااز کرد  و اجاااااز  داد  تااااا جرنااااان آب داغ روی ش و باااادتم 

 برنزد. 
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ی  دود تیم ساااخت کو  کشااید.آتبدر زنر  ن  ما  کردتم چت 

بود  کم شوسااااااامم شاش قرمز شاااااااد   جرنان آب داغ ا  اااااااماد 

بود. ولم ا  را شوشاااااااااااید  و از  ما  خارز شاااااااااااد  و دوبار  بم 

ل اس ٬تاا  ضاااااااااااااور تداشاااااااااااااتاتاقم بازگشااااااااااااامم.آزاد دیگر در ا

ن تبودتد و ت ت خواب  امال مرت  شااااااااااااااااد   ها   ک  زمی 

 بود. 

 

وع بم خشک  مبابل آیزم نش مم و ششی و بک  و  م شر

 کردن موهایم کرد .ت اهم بر 
گ
ای ل صام ای روی خون مردی

کاااااام روی گردتم خودتماااااااب  می رد ثاااااااباااااات ماااااااتااااااد.آه اااااااااااااااماااااام 

ار برای شاتگشاااااااااااامم را روی کبودی کشااااااااااااید  و ذهزم بک اخمی

ن بار بم ات اقات د ش  باز گشت.   هزارمی 

 

 شوقن کشاااااااید  و ش  را تکان داد .کر  شودر  را از 
گ
با آشااااااا مش

وع بم ش ن برداشاااااااامم و با مبداری از آن شر وشاااااااااتدن رد روی مت 

 کبودی روی گردتم کرد .دلم تمی واست کیس آن را ببیزد. 

 .  4126



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

 

موهایم تما   ار  کم با  اور کردن کبودی و خشااااااااااااااااک کردن 

وع بم شوشااااااایدن ل اس  شاااااااد از روی  ااااااازدیل ب زد شاااااااد  و شر

هایم کرد .یک شاااااااااا وار راساااااااااامم ی مشااااااااااش و یک یبم اسااااااااااش 

ن ب زد مشاااااش را برای شوشااااایدن اتم اب کردن و پس از  آسااااامی 

مجددا مبابل آیزم ا  اااااااماد  و موهای تیمم ٬بم ت  کردنشاااااااان

  . مرکوبم را ت  م و تیمم با یک گت   پشت ش  جمع کرد

 

 کم د شاااااا  بم ت  کرد  بود   اال تا شااااااد  و 
گ
ل اس قرمز رتش

مرت  روی  زدیل قرار گرتمم بود.دست هایم را بم ل م های 

ن آرا   گرتمم و با خت   شاادن بم ت ااونر مز  س شاا د  ا  مت 

 در قاب آیزم زنرل  تجوا کرد : 

 

ن خوبم.آرو  با .   _همم چت 
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مم.شااکمم هزوز از آیزم تا اا م گرتمم و قد  بم خب  برداشاا

درد داشااااات و اتدی  الت تزوع داشااااامم اما از کرقن دیگر بم 

کرز خجی ک گرسزم بود .ا  اس می رد  کم اتر ی ا   امال 

 شمم. ت  یل رتمم بود.تیاز بم خوردن    اتم دا

 

 ۶۴۷#پارت_ 

 

 

ون زد  و با قد  هاب  آرا   ل صم ای ب د شاتجا  از اتاا بت 

خاتم را در شو  گ ن رتمم. اااااااادای خزد  های آرا  م اااااااات  آشااااااااتر

سید.  خاتم بم گو  مت  ن  آرنا و نرن  خاتم از آشتر

 

بم خاکر درد شکمم مجبور بود   یم آرا  و تامزصم را  برو  

مموجاااام ای  موتاااااااااااااااوع و در د  خاااادا خاااادا می رد  کاااام آرنااااا 

خاتم گذاشااااااااامم بوی خو  چای د   ن نشاااااااااود.قد  کم بم آشاااااااااتر
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د و باخ  شااد کشااید  و ت م مرغ شت شااد  مشااامم را شر کر 

 ا  دو چزدان شود. 
گ
 تا گرسزش

 

بک اخمیار ت س خمیف  کشااید  و  اادای ت  اام باخ  شااد تا 

اااااااااااااان  خاااتم هردو همزماان ششااااااااااااااااان را باام ساااااااااااااااممم  آرنااا و نرا

تم تورا ل  زاااد زد و ابروهاااا   را بااااال بچرخااااتزاااد.آرناااا باااا دیاااد

اتداخت.بم  اااااااازدیل خایل کم کزار خود  برایم تگم داشاااااااامم 

 و گ ت: بود اشار  کرد 

 

ن ایزجا.  .خاتیت باشم خاتم.زود با  بیا .شی   آرنا: بح ب ت 

 

آه اااامم ج وتر رتمم و در ایل کم تما  تالشاااام را بم  ار گرتمم 

ت اشااااااااااد روی  اااااااااازدیل بود  تا اثری از درد در چزر  ا  هوندا 

 نش مم.مم ج  ت اهم کرد و شرسید: 
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آرناااااااااااا:چااااااااااارا ماااااااااااوهاااااااااااات رو خاااااااااااوب خشاااااااااااااااااااااااااک تااااااااااا اااااااااااردی 

؟شماخوردگیت بدت  ر موشم. دخت 

 

 با ل  زدی کوچک دس   بم موهایم کشید  و گ مم: 

 

_ و ااااا م ی ساااااشاااااوار کشااااایدن تداشااااامم.خودشاااااون خشاااااک 

 موش .ببیزم    وتم ت رو خوردی؟

 

ن ا  بروها   جواب داد: خزدید و همزمان با باال اتداخی 

 

 آرنا:تم مزمصر تو بود . 

 

ن تزدیک تر  اااااااااااان  خاتم کم تا آن ل صم سااااااااااااااکت بود بم مت  نرا

ظرا تیمروها را مباب مان قرار داد.برای ل صم ای بم شااااااد و 

 چزر  ا  دقیش شد و ب د شرسید: 
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 نرن : المون خوبم خاتم؟رتگمون ات ار یکم شرند . 

 

گرتمم و ابروهایم را در   مضااااطرباتم گوشاااام ی ل م را بم دتدان

هم کشااااااااااااااید .آرنا تورا بم چزر  ا  خت   شااااااااااااااد و ات ار کم تاز  

 ا  
گ
 شد  باشد با تگرابن شرسید: مموجم رتگ شرندی

 

اااااااااااااان  خاتم راسااااااااااااااات میگم خزان.رتگت شرند .مرنو  آرنا:نرا

 شدی؟

 

برای آت م بمواتم از ساااااااااازگی ن ت اهشااااااااااان ترار کزم ش  را زنر 

ن لبمم ای بزرگ مش و  ساخمم. اتداخمم و خود  را با گر   تی 

 

ی تو اااااااات خوبم.تبط گرساااااااازمم.د شاااااااا  دیر برگشاااااااامم  ن _چت 

 ت ر کزم ت   کرد . خوتم شا  ت ورد  خوابید . 
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اااااااااااااان   دروغم برای آرنا بم قدر  اقن قابل باور بود اما ت ا  نرا

خاتم  ماکان مشااااااااا و  و شرساااااااااشاااااااااگر بود.آرنا با تارا    آیه 

 کشید و ت اهم کرد. 

 

 واسااااااااااااامم مزمصرت بموتم اما ای  قر اااااااااااااای آرنا:د شااااااااااااا  می

 ات ار خواب آورن.خییل زود خوابم بر 
گ
 د. شماخوردی

 

ن  همااااااتطور کااااام لبمااااام ی بزرام را بااااام ز مااااات از ا ونم پاااااایی 

 می رسماد  ش  را تکان داد  و گ مم: 

 

_اشااکایل تدار .خوب  اری کردی کم خوابیدی.م  خییل دیر 

 برگشمم. 
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ن برای زنرل  خزدید و بم ت  یت از م وع بم لبمم گرتی    شر

خود  کرد.ت ایه بم اکراا اتداخت و ساااااااااااااااپس خطاب بم 

 نرن  خاتم شرسید: 

 

 ااااااااااااااابح آزاد رو تدید .تو اتاق  کم تبود.تو ساااااااااااااااال  و آرنا:از 

خوتم هم تبود اما ماشاااااااااااااایا  هزوز توی  یاکم.جاب  
ن آشااااااااااااااتر

 رتمم؟

 

ان  خاتم از گوشاام ی چشاام ت ا  مرموزی بم م  اتداخت  نرا

  کشید و گ ت: و سپس آیه

 

ااااااااان :واال تمیدوتم آقا.مزم از  اااااااااابح تدیدمشااااااااااون.شاااااااااااید  نرا

 ک بم ی باال باش . 

 

تردید چزر  در هم کشاااااااااااااید و ش  را روی شااااااااااااااتم کج آرنا با 

 کرد. 
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آرنا:روزاب  کم ت واد بر  ش  ار ایزبدر زود بیدار تموشااااااااام اما 

ت ت خوا.   امال مرت  بود.ی  ن د شاااااا  تو اتاا خود  

 ت وابید ؟

 

بم ی  ار  تم دلم خایل شد و لبمم در ا ونم گت  کرد.هماتطور 

ن کاام شااااااااااااااااادیاادا شتاام می رد  لیوان آب شر  تبااا  را از روی مت 

برداشاااامم و بم ل  هایم تزدیک کرد .آرنا با تگرابن دسااااا  را 

بم زدن کرد.  وع بم رصن  پشمم گذاشت و آه مم شر

 

؟لبمم شرند تو ا وت؟  آرنا:سر شدی یزو خزان؟خوبک

 

 از آب شرتبا  را ش کشاااااااااید  و خود  را از خ م شااااااااادن اتدی

د  و باااااا تجاااااات داد .بک آت ااااام ت ااااااه  کزم ش  را تکاااااان دا

  داب  ت ی  گ مم: 
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 _خوبم...خوبم یزو لبمم شرند تو ا و . 

 

دسااااااااااااا  را از روی پشاااااااااااامم برداشاااااااااااات و با ابروهاب  باال رتمم 

ن قرار داد  و دوبار  دساااامم ر  ا ج و ت اهم کرد.لیوان را روی مت 

برد  تا ت م ای تان از ساااااا د بردار .اما هزوز دساااااامم بم تان ها 

 دای مرداتم ی آشزاب  در تضای ترسید  بود کم با شایدن 

خاتم بم ی  ار  یخ . مم.  ن  آشتر

 

 .  آزاد: بح ب ت 

 

 ۶۴۸#پارت_ 
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در ایل کم دسااااااااامم ترساااااااااید  بم سااااااااا د تان ها در هوا خشااااااااک 

خاتم شد  بود آه مم ش چرخاتد  و بم او کم   ن اال وارد آشتر

ن قد  برمیداشت چشم دوخمم.   شد  بود و بم سمت مت 

 

بم شکیل ش  مم و بک  الت روی موهای تم دار و مرکوب  

شوشااابن ا  رن مم بودتد و  ولم ای کوچک و ساا ید رتگ را 

روی گردن  اتاااااااداخمااااااام بود.بوی خطر  ج وتر از خود  

خاتم را شر کرد  بود.  ن  تضای آشتر

 

ن تما  قد  ها   در تزا ن مموق  شاااااااااااااااادتد.از بی  یت کزار مت 

ن  ن  اااازدیل مبابل م  را برای نشاااا اااای   اااازدیل های پشاااات مت 

اتم اب کرد و هماتطور کم بم م  ت ا  می رد روی  اااااااااااااازدیل 

 نش ت. 

 

آرنا کم تا آن ل صم سااااااااااااااااکت بود شاتجا  بم  را آمد و با 

 ل  ن شوت ک  اتم خطاب بم آزاد گ ت: 
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خوتااااام رو گشااااااااااااااامم ویل آرناااااا:رتمااااام بودی  مو  خمو ؟ ااااال 

 شیدات ت رد . 

 

چشمان  دا   مرا وادار کرد تا بک م طیل ت ا  خت   ا  را از 

ن ش  ن اتداخی  دسااااااااااااااات لرزاتم را شاتجا  ٬آزاد بگت   و با پایی 

 بم س د تان ها برساتم و ت م تابن بردار . 

 

در جواب آرنا ل  زد کوچش زد و هماتطور کم با دسااااااااااااااات بم 

 رد تا برا   چای برنزد پاسخ داد: نرن  خاتم اشار  می 

 

 آزاد:رتمم بود   مو  ک بم ی باال. 
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ان  خاتم با ل یوان چاب  کم در دساات داشاات قد  ج وتر نرا

ن قرار داد.آرنا مم ج   گذاشت و لیوان را مبابل آزاد روی مت 

 از پاسخ آزاد ابروها   را باال اتداخت و گ ت: 

 

ن آرنا:ت ر تمی رد  کم امروز زود بیدار شاااااااااااا دی.چم سااااااااااا رخت 

 .  شدی کم ش   ج  مومم رت  

 

 ادامم داد:  و ب د ت اه  را بم سمت م  چرخاتد و با خزد 

 

_البمم ظاهرا توی ای  خوتم همم بم جز م     شون رو با 

وع کردن.  ن شر  دو  گرتی 

 

مضاااااااااااااااطرب از  رت  ل  زااااد زوری و ت ااااااااااااااا اااام و تیماااام ای 

ساااااامت ت ون   داد  و لبمم ای کم در دساااااات داشاااااامم را بم 

دهاتم برد .بم را    میموان مم سزگی ن ت ا  خت   ی آزاد را 
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ن هم بود کاام ش  را تاا روی خود  ا  اااااااااااااااااس کزم بر  ای همی 

ن گرتمم بود .  ن گردتم پایی 
 مرز ش  ی 

 

آرنا در  ایل کم ظرا خ ااااااال را بم سااااااامت خود  می شاااااااید 

 باری دیگر س وت کر کززد  ی تضا را در هم ش  ت. 

 

 امم تون چیم؟آرنا:خ ...امروز برت

 

شرسااااااید و آزاد هماتطور کم چا   را ش می شااااااید با  ااااااداب  

 آرا  جواب داد: 

 

آزاد:برتامم ی ما هزوز مشااااااااااااااا   تو اااااااااااااااات اما برتامم ی تو 

مشاا  اام.دکت  تماس امروز میاد ایزجا.مشاااور  تون رسااما از 

وع موشم.   امروز شر
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آرنا زنرل  "هو " آرا  گ ت و ش  را بم نشااااااااااااااااتم ی تایید 

ساااااااااااااااید کم چزدان از شاااااااااااااااایدن ای  ختک تکا ن داد.بم تصر تمت 

ن کم دیگر د ر برابر دکت  تماس خوشا ا  شااد  باشااد اما همی 

ااااارد تمیگرتااات جاااای امیااادواری داشااااااااااااااااات.پس از ل صااام ای 

 س وت ت اه  را بم سمت م  چرخاتد و شرسید: 

 

ی ش  ار؟  آرنا:تو چیکار می  ن خزان؟امروز  مت 

 

 بچرخاتم پاسخ داد :  بک آت م ت اهم را بم سما 

 

 _تم...شاید بر  دیدن یش از دوسما . 

 

ا  کزجکاو آزاد در ثاتیم ای بم از گوشااااام ی چشااااام دید  کم ت 

ساااااااااااااااممم چرخیاااااد اماااااا ترجیح داد  کااااام خود  را بااااام تااااادیااااادن 

بزتم.دروغ تگ مم بود .در واقع ق ااااااااد داشاااااااامم بم دیدن تییل 

 موشاااد کم از او و برساااا  ختک تداشااامم.آتبد
ر درگت  برو .مدب 
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مشاااااااااااااااکالت خود  شااااااااااااااااد  بود  کم بم  یل تییل را از یاد برد  

 بود . 

 

م های ازدواجشاااااااان بم کجا رسااااااااید  بود.در تمیدان ااااااامم برتام

د  خااادا خااادا می رد  کااام زماااان برگاااذاری جشااااااااااااااا  خروش را 

الاقل سم چزار ما ...ی  ن تا زمان بزت  ٬خب  اتداخمم باشزد

ن را بم .آن موقع بود کم میموان اااااااااشااااااااادن  ا  آرنا  مم همم چت 

ااا کزم.البمم اگر را ن  تییل بگونم و او را از ای  ازدواز مزصا

 کزدن از برسا  موشد. بم د   

 

ب زد شااااادن تاگزابن  ااااادای زتگ ت    آزاد مرا وادار کرد تا از 

دتیای اتکار  تا اااااااااااا م بگت   و زنرچشاااااااااااایم بم گوشر کم روی 

ن می رزند چشااااااااااااااام بدوز .هرچزد تا ااااااااااااااا م ای کم  ساااااااااااااااطح مت 

مااااان بود اجاااااز  تمیااااداد تااااا بمواتم تااااا  م اااااکاااا  را روی میااااات

    م ببیزم. 
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زاری گذاشت و با کشیدن ت س خمیف  آزاد لیوان چا   را ک

ن برداشااااات.برای ل صم  دسااااات دراز کرد و گوشر را از روی مت 

ای بم  اااااااااااااا  م ی روشاااااااااااااا  ت    خت   ماتد و ب د سااااااااااااااگرمم 

وش ا  ها   را در هم کشید و ات ار کم از تماس درنات   خ

 ت اشد گوشم ی ل   را بم دتدان گرتت. 

 

 ۶۴۹#پارت_ 

 

 

د و هماتطور کم از جا ب زد بک م طیل  اازدیل ا  را خب  بر 

 موشد با ل  زدی م زویع گ ت: 

 

 .باید جواب بد . آزاد:یم تماس  ارنم
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و ب د بک آت م مزمصر شااااااااااایدن جوابک بماتد با قد  هاب  ب زد 

خاتم خارز شااااد و ل صم ای  ن ب د  اااادای باز و . اااامم از آشااااتر

 شدن در سال  بم گو  رسید. 

 

جاااااااااتااام  ااااس کاااازااااجااااکاااااااااوی در ثاااااااااتاااایاااااااام ای مااااثاااااااال خااااور  باااااااام 

اتماد.تمیدان ااامم چرا اما ا  ااااش تم ق  م تدا میداد کم پای 

هیا تماس  اری درمیان تو اااااااات و یک جای  ار می زگد.ب د 

از تما  روز و شاااااا  هاب  کم با آزاد پشاااااات ش گذاشاااااامم بود  

موان مم شززان  اری ها   را بم خوبک ا  اس  اال دیگر می

 کزم. 

 

دتاااادان گرتمم و پس از اتاااادی ای  بود کاااام لاااا  زنرنزم را باااام 

 هماتطور کم از جا ب زد موشد  خطاب بم آرنا گ مم: ٬ت  ل

 

_مزم بر  بم دوسمم یم زتگ بزتم ببیزم خوتم ست یا تم.زود 

 برمیگرد . 
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ش ت وناال ت ااا  هاااز و واز ت اااهم کرد و پ اا  زد.ل  زااد کوچ

ون زد  و  خاتم بت  ن مبزوت  داد  و سااااااپس بک م طیل از آشااااااتر

ساااال  قد  برداشااامم.از شزجر  میموان ااامم ببیزم  بم سااامت در 

 کم آزاد در  یاط مش و     ت کردن با ت  ا  بود. 

 

م ماکاتم و آه مم دسمگت   را چرخاتد  و با باز کردن در از 

ا  ااااااااااماد  بود  خاتم خارز شااااااااااد .از آتجاب  کم پشاااااااااات بم م 

هزوز مموجم  ضور  نشد  بود.پ م ها را آرا  آرا  پشت ش 

بم او تزدیک تر شاااااااااااااااد . اال دیگر میموان ااااااااااااااامم  گذاشااااااااااااااامم و 

  دا   را واتح تر .شزو . 

 

آزاد:ب اام...ب اام مموجاام ه ااااااااااااااامم.امااا ت ر تمی زم امروز بموتیم 

 خدمممون برسیم.بزت   بذارنم  برای یم زمان دیگم. 
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یشااان بود.ت زمید  کم شاا   پشاات خط ل ا   التم و شر 

 دساااااا   بم موها   کشاااااید و ج
گ
واب چم گ ت کم با آشاااااا مش

 داد: 

 

آزاد:ت ر می زم بزت  باشم در مورد ای  موتوع یک بار دیگم 

 با همر   را بزتم.شاید ت میم  ت یت  کرد  باشم. 

 

شاخک هایم بم ی  ار  ت ا  شدتد. اال دیگر میدان مم کم 

تاااد.خوتم بااام ی  اااار  بااام جو  دارد باااا چااام کیسااااااااااااااا  ر  ن ا مت 

 ند : آمد.تورا قد  ج وتر گذاشمم و با ل  ن خ  ک غر 

 

 _ت میمم درمورد سر قرار  ت یت  کزم؟

 

مضاااااااااااااااطرباااتاام باام ساااااااااااااااممم چرخیااد و ت اااه  را باام  اااااااااااااااورتم 

 را اتدی از گوشااااااااا  تا اااااااااا م داد و با  اااااااااداب  
دوخت.گوشر

 ت ی  ل  زد: 
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 آزاد:خزان تو... 

 

 د  و دسمم را بم سما  دراز کرد . با خ  اتوت ت اه  کر 

 

 _گوشر رو بد  بم م . 

 

 د و با تارا    تجوا کرد: چزر  ا  را در هم کشی

 

 آزاد:خزان... 

 

 ای  بار با  داب  ب زدتر ت رار کرد : 

 

 _آزاد گ مم گوشر رو بد  بم م . 
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 التم آیه کشااید و در تزایت ت اا یمم شااد.گوشاام ی ل   را 

در دساااااامم گذاشاااااات.هماتطور کم بم دتدان گرتت و گوشر را 

گوشر هزوز هم ت ا  خ اااا ک ا  را بم چشاااامان  دوخمم بود   

 را تزدیک گوشم تگم داشمم و گ مم: 

 

 _الو؟

 

  دای زتاتم ای از آن سمت خط پاس م را داد. 

 

.ات یم ه اااااااااااااامم کم قرار    وکییل٬_سااااااااااااااال  خاتم روزتون ب ت 

  ارهای کالا تواتبیمون رو اتجا  بد . 

 

 ان داد  و گ مم: آه مم شی تک
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 _سال .ب رمایید؟مشکیل شو  اومد ؟

 

 بک م طیل پاسخ داد: 

 

_تااام مشاااااااااااااااکیل شو  تیوماااد .تمااااس گرتمم تاااا از آقاااای ابمکاااار 

 های اولیم ی و الت 
گ
ساااام کم میموتید امروز برای هماهزش بتر

ن امروز براتون مبدور  ؟کم ا شاااااااااااون گ ی  ن  بیارند دتت  اااااااااار ترا

 تو ت. 

 

 کرد  و خطاب بم ات یم گ مم: با خ  اتوت بم آزاد ت ا   

 

سااااااااااایم.مشاااااااااااکیل  وجود _تم خاتم ما  مما امروز خدمممون مت 

 تدار . 
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 گوشر 
گ
و ب د بک آت م مزمصر شاااااایدن پاساااااجن بماتم با  التش

 را قطع کرد  و بم تماس پایان داد . 

 

 ۶۵۰#پارت_ 

 

 

ت ااااااااا  خشااااااااااااااامگیزم در ثاااااااااتیاااااااام ای دوباااااااار  باااااااام سااااااااااااااامااااااات او 

بود و بم گوشر کم  اال  چرخید.مایوسااااااااااااتم مباب م ا  اااااااااااماد 

دوخمم زنر تشاااااااااااار اتگشاااااااااااماتم در  ا  لم شااااااااااادن بود چشااااااااااام 

 ا  را کم دید آه اااامم ل  ها   را 
گ
بود.خ اااا اتوت و آشاااا مش

 از ی دیگر باز کرد و با  دای ت یفن زمزمم کرد: 

 

 آزاد:بذار برات توتیح بد . 
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آتبدر از دسا  خ  ابن بود  کم دلم می واست با  دای 

ناد ب شااااام.قد  ج وتر گذاشااااامم و هماتطور ب زد بر ش  تر 

 ن میداد  گ مم: کم گوشر را مبابل  ورت  تکا

 

ن ها و شززان  اری هات ادامم  _تا ی ق د داری بم دروغ گ ی 

 بدی پر توتیش؟

 

ل  زنرنا  را بم دتدان کشااااااااااید و تورا ش  را بم نشاااااااااااتم ی 

 م ال ت با  رتم تکان داد. 

 

ی رو هم  آزاد:ق ااااااااااااااااااد تاااداشااااااااااااااامم بزااات دروغ ب م ن خزان.چت 

مروز تمی واسااااامم ازت شززان کزم.تبط با خود  گ مم چون ا

 الت خوب تو ااااااااات بزت   مالقاتمون با وکیل ها رو بزدازنم 

 برای یم روز دیگم. 
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ن چشااااااااااااااام هایم را برا   تزگ کرد  و  تاباوراتم و تم ااااااااااااااا رآمت 

 توش زدی ت ون   داد . 

 

  _ایاا  اراجاایاا  رو تاا ااوناااااااال ماا  تااااااااد  آزاد.تااو باااااااام تاا اار ماا

تبودی.تبط می واس   مثل هموشم اوتاع رو اوتطوری کم 

ی از ایز م آدما خودت دوست دا ی.تو لذت میتک ری شو  بتک

رو مثل خروسااااااک خیمم شاااااا  بازی توی دساااااامات بچرخوبن 

امااا م  خروسااااااااااااااا اات تو ااااااااااااااامم کاام ب وای باام جااا  ت ااااااااااااااامیم 

ی...ایزو تو م زت ترو ک .   بگت 

 

و  اااااااورت  را بم  التم اتگشااااااامان  را میان موها   ترو برد 

سااااااااامت آسااااااااامان تگم داشااااااااات.تور خورشاااااااااید م ااااااااامبیما روی 

تابیدن گرتت و مو  های ب زد  را از هموشاااااااااااااام چشاااااااااااااامان  

ن آورد و با  آشااااکار تر کرد.پس از ثاتیم ای مجددا ش  را پایی 

ن ت اه  بم چشماتم تادماتم تجوا کرد:   دوخی 

 

 .  4151



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

آزاد:م  م ذرت می وا  خزان باشاام؟باور ک  ق ااد تداشاامم 

ماااات کزم.تبط بااااا خود  ت ر کرد  کاااام...ت ر کرد  کاااام تااااارا 

 ت د ش  ب وای... شاید ب د از ات اقا

 

جم م ا  را با خزد  ی زهرآگی ن کم بر ل  آورد  تیمم تما  

 گذاشمم. 

 

_پس بگو...دردت ایزم.نشاااااااااا اااااااااا   و با خودت ت ر کردی کم 

ن ب زمون  ال   ممااا ب ااد از ات اااقاات د شاااااااااااااااا  دیگاام هماام چت 

 ا مزصا شد  آر ؟شد  و مزم از کال

 

. اااااااااااااااماااام مااااات و مبزوت ت اااااهم کرد و پ اااا  هااااا   را باااااز و 

کرد.ل  زد خ  ک ا  را آه مم آه مم جمع کرد و هماتطور 

 کم ش  را برا   تکان میداد  ادامم داد : 
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ن م  و تو ت یت   ی بی  ن ی خوض نشد  آزاد.هیا چت  ن _هیا چت 

ری ت رد .چرا ت ر کردی  اااااااااابح کردن یم شاااااااااا  با تو قرار   ا

ن ببزد ؟  کزم کم م  چشما  رو روی همم چت 

 

ل  ٬زوت تر شاااااااد.با ابروهاب  باال رتممت اه  از شو  هم مب

های خشااااااااااااااا   را بم آرا  باز و . ااااااااااااااامم کرد و در تزایت با 

  دای گرتمم ای شرسید: 

 

...ات اق  کم د شاااااا  ب زمون اتماد برای 
گ
آزاد:پس می وای بش

 تو هیا م  ن تداشمم؟

 

ت ااااه  تت   و تااار بود.جوری کاام خااایل   ااااااااااااااااادا   تاااامیااد و 

.ت  م را در س زم   س کرد  شدن تم ق  م را ا  اس کرد 

و با خت   شااااادن بم چشااااام ها   اجاز  داد  تا سااااا وت برای 

برای دقیبم ای کوتا  میاتمان جوالن دهد شو  از آت م ق ل 

 زباتم دوبار  باز شود. 
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بود کم _چرا...م  ن داشااااااات.خییل هم م  ن داشااااااات.ات اق  ت

هیچوقت بموتم تراموشااااااااااا  کزم.هیچوقمم قرار تو ااااااااااات بم 

ن با میل و اراد  ی خاکر  ت و رو شزن  کزم چون همم چت 

 خود  شو  رتت. 

 

 گیج و شدرام ش  را اتدی روی شاتم کج کرد و ل  زد: 

 

 آزاد:پس چرا... 

 

شو  از آت م تر ت کزد جم م ا  را بم پایان برساتد خود  

  امل کرد .   بود  کم سوال  را 

 

 _پس چرا هزوز  می وا  ازت جدا .شم؟
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 ۶۵۱#پارت_ 

 

 

ای  بار دیگر پاساااااجن بم سااااااوالم تداد.در ساااااا وت بم چزر  ا  

 خت   ماتد و اتمصار کشید تا خود   رتم را ادامم دهم. 

 

د  و یااک قااد  دیگر ج وتر  اااااااااااااار لاا  هااایم را روی ی اادیگر ترا

ثاتیم ای بوی  گذاشمم تا  امال رو در روی  قرار بگت  .باد در 

 ا  را بم رنم ها  بر ٬شامپو
گ
شیو و خطر هموشش د.گوشر اتت 

کم هزوز در دسااااات داشااااامم را بم ساااااما  گرتمم و با  اااااداب  

 آرا  گ مم: 

 

_ات اااااااقااااااات د شاااااااااااااااااااا  توی همون د شاااااااااااااااااااا  باااااااق  موتاااااادن 

آزاد.هموتطور کم مایه کم د شاا  توی آساامون میدرخشااید 

گم بودن هم موتداار تبود خزان و آزادی کم د شاااا  با همدی

 دیگم وجود تدارن.تو از م  خواس   کم تبط برای یک ش 
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ن رو ترامو  کزم و مزم بااااام خواسااااااااااااااامااااام ت خمااااال  همااااام چت 

کرد .تبط برای یک شااااااااااااا  چشاااااااااااااما  رو روی تو و خود  و 

تما  ات اقاب  کم پشاااااااااااات ش گذاشااااااااااااایم . اااااااااااامم.اما د شاااااااااااا  

د شاااااا  بود و امروز امروز ...م  هیچوقت بزت قو  تداد  

ی کزم و ب اکر کم قرار  ب  خمر  رو توی د شااااااااااااااا  ساااااااااااااااتر
اق 

 ت میمم رو خوض کزم.  ات اق  کم ب زمون اتماد 

 

ت س ها   هر ثاتیم تامزصم تر و تزدتر موشااااااااااااااادتد.بک آت م 

 ال  بم زبان بیاورد تززا با چشاااااااااااااامان آشااااااااااااااوب  بم م  خت   

مااااتاااد  بود و باااا ت ااااه  المماااسااااااااااااااام می رد کااام یاااک جم ااام ی 

 اور . امیدوار کززد  بم زبان بی

 

 را هایم کم تما  شااااااادتد ت س خمیف  کشاااااااید  و گوشر را 

ن قد  بم در  دساااااااااات شد  قرار داد  و همزمان با برداشاااااااااای 

 سمت خب  با  داب  آرا  تر ادامم داد : 
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نم تاااا باااا وکیااال هاااا  را بزتیم پس برتاااامااام ت رو  _امروز مت 

خایل بذار.مزم ق ااااااااااااااد داشاااااااااااااامم بر  دیدن تییل اما میذارم  

دیگم.آرنا هم امروز قرار  با دکت  تماس مشاا و   برای یم روز 

ی تو اااااات تگران  باشاااااایم.م  دقیش تمیدوتم باشاااااام پس تیاز 

نم پس مو اااااااااااااااپاارم  بام  چاام مااداری بااایااد همرا  خودمون بتک

 خودت.هرموقع خواسایم برنم ختک  ک  تا آماد  شم. 

 

ای  را گ مم و ب د بک آت م مزمصر شایدن پاسجن از سمت او 

و بم ساااااااااامت ورودی خاتم برگشاااااااااامم.اما هزوز  بماتم چرخید 

شاامم بود  کم باد  اادای غمزد  ا  را بوشاات  از دو قد  برتدا

 از پشت ش بم گو  هایم رساتد. 

 

تک تک روزهای ٬آزاد:ویل م  برخ س تو قرار  باق  خمر  رو

 کزم.... 
گ
 زتد  بودتم رو توی د ش  زتدی
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از باااالی  بک اخمیااار همااان جاااب  کاام بود  ا  اااااااااااااااماااد  و ش  را 

ششاااااااااااااااااتاام باام ساااااااااااااااما  چرخاااتااد .ل  زاد ت جن کاام روی لا  

خودتماب  می رد ق  م را بم درد   آورد. اااااااااااااداق   کم  ها  

د برایم قابل اتکار تبود.ات ار کم خود  هم  ن در ل ا  موز مت 

میدان مم ب د از ای  قرار بود چگوتم روزها و ش  ها   را 

ی کزد.   ستر

 

  ج وتر گذاشااااات و تا ااااا م ی تردید  را کم دید بم آرا  قد

ل  های خشااااا   کشاااااید میاتمان را  مت  کرد.زبان  را روی 

 و با  داب  دردمزد ادامم داد: 

 

 کم بدون  ضااااااااور تو و 
گ
آزاد:اما ت ر تمی زم .شاااااااام روی زتدی

 گذاشااااااااات.تو با 
گ
تبط با خاکرات تو باشااااااااام واق ا اسااااااااام زتدی

ی خزان.   ..ای  همونرتمزاااااااات زتاااااااادگیم رو هم از م  میگت 

نم کم می وای؟ ن  چت 
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د  و سپس برای ل صم ای در س وت بم چشمان  خت   مات

با نشااتدن ل  زدی ت خ بر روی ل  هایم آه مم شی تکان 

 داد  و گ مم: 

 

ااااا توتیش...ایزجوری دیگم   م  رو از  گرت   پرا
گ
_تو هم زتدی

 ال اقل با همدیگم بک   اب موشیم. 

 

و بد  شاااد شو  از  و ای  آخرن  جم م ای بود کم میاتمان رد 

ب شاام و او را با آت م م  قد  هایم را بم ساامت ورودی خاتم 

 دتیای تت   و تار  هماتجا پشت ش  تززا بگذار . 

 

خاتم  ن ون زدن از آشتر وارد خاتم کم شد  آرنا دیگر در  ا  بت 

بود.مرا کم با آن  ا  شریشان مبابل ورودی در دید ون چر  

 ن ت اهم کرد. را مموق  کرد و  مم ج  و تگرا

 

 آرنا:خزان؟ الت خوبم؟
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  اما برای آت م بم تگرابن ا  دام  بم هیا وجم خوب تبود

تزتم ل  زدی کوچک و بک جان بر ل  آورد  و قد  هایم را 

 آه مم بم سما  سوا داد . 

 

ی تو ت.  ن  _آر  خوبم تگران ت ا .چت 

 

و ب ااااد برای آت اااام تمواتااااد  اااااااااااااااورتم را ببیزااااد پشاااااااااااااااااات ش  

م های ون چر  را در دسااااااااااات هایم گرتمم و دسااااااااااام٬ا  اااااااااااماد 

 بم سمت اتاق  هدایت می رد  گ مم: هماتطور کم او را 

 

_امروز قرار  دکت  تمااااس برای دیااادتااات بیااااد...بیاااا یااام ل ااااس 

 خوب برات اتم اب کزیم. 
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ات ار کم خوب تبودن  الم را  س کرد  باشاااااااااااااد ش  را باال 

ایل گرتاااااااات و بااااااااا تردیااااااااد ت اااااااااهم کرد امااااااااا دیگر هیا ساااااااااااااااو 

سید.شاید چون بم خوبک تزمید  بود کم قرار تو ت ه یا تتر

پاسااجن برای هیچ دا  از سااوا  ها   داشاامم باشاام.و شاااید 

چون دل  تمی واساااااااااااااااااااااات کاااااااام دیگر درویعن از زبااااااااان م  

 .شزود.... 

 

 ۶۵۲#پارت_ 

 

 

 وایل ب د از ظزر بود کم ت ااااااااااااااامیم گرتمیم برای مالقات با 

ون بزتیم.دکت   تماس تاز  بم خاتم رسید  وکیل ها از خاتم بت 

با آرنا تززا باشااااد و گ ت و  بود و هزوز تر اااات ت رد  بود کم

وع کزد.   گوی  را با او شر
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 بم او اکالع دادیم کم قرار اساااااااااااااات چزد ساااااااااااااااخ   
گ
مزدی با شر

خاتم ت اشااااااااااااایم و او برخالا اتمصارمان با خوشااااااااااااا ایل از ای  

د کم اید  اسااااااااااااااامب ا  کرد و بم هردوت رمان اکمیزان خاکر دا

هیا تیااازی باام  ضاااااااااااااااورماان در خاااتاام تو اااااااااااااااات و دلییل برای 

 گرابن وجود تدارد. ت

 

ب د از آت م از دکت  تماس خواسااایم تا تایجم ی ٬دقایف  ب د

گ ااات و گوی امروزشااااااااااااااااااان را  مماااا بااام ماااا اکالع دهاااد از او 

ون زدیم.از آتجاب  کم آرنا در   کردیم و از خاتم بت 
خدا ات ن

ن بود تر ااااااات ت ردیم اتاق  با جدیت مشااااااا و  شی اتو تواخی 

چون از سااااااااااااخ   شو  رتمزمان  کم از او خدا ات ن کزیم اما 

 را بم او اکالع داد  بودیم تیازی بم تگرابن تبود. 

 

ون زدیم موسک از سااااااوز و شما هردو ت رمان را  از خاتم کم بت 

در آغو  کشااااااااااااااایاااااااد و وادارماااااااان کرد تاااااااا همزماااااااان یبااااااام ی 

خرن  روزهاااای دی ماااا  را پاااالموهاااایماااان را ج وتر ب شااااااااااااااایم.آ

ی می ردیم و با وجود آت م خور  شاااااااید ت ااااااا م و تیمم در ساااااااتر
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آسااااااامان   درخشاااااااید اما هوای شد زم ااااااامابن  ماکان پا برجا 

 بود. 

 

ن شاااااااااادیم و بم ساااااااااامت دتت  و ال   کم تززا آزاد  سااااااااااوار ماشاااااااااای 

آدرساااااا  را میدان اااااات بم را  اتمادیم.هردوت رمان جوری در 

 هیا ن اا ت و هیا  را ساا وت غرا شااد  بودیم کم گوب  

ی میاتمان وجود تداشت.   مشت 

 

از ب  ت کم  ااااااااااااااابح میاتمان ات اا اتماد  بود شااااااااااااااااید بم ب د 

ز مت دو یا ساااااام جم م با ی دیگر  اااااا  ت کرد  بودیم.آزاد 

ن و  التم  آتبدر در ال  خود  ترو رتمم بود و آتبدر غمگی 

بود کم     آرنا هم مموجم تارا    ا  شاااااااااااااد  بود.اما چون 

میدان اااااااااااااااات کم برادر  هم درساااااااااااااااات هماتزد م  قرار تبود 

ساا   بم ساااواالت  بدهد ترجیح داد  بود تا ساا وت پاساااخ در 

 اخمیار کزد. 
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 ا  از 
گ
ی شااااادن بود. التش  ت خ در ا  ساااااتر

م ااااات  در سااااا وب 

سااااااااااااکت بودن آزاد  م بود کم خییل زود گت  کردن در تراتیش 

 شوقن 
گ
ن هم بم آن اتاتم شد.با آش مش کشید  و   تیمم سزگی 

ون ت ا  کرد .  ن بم بت   از شوشم ی ماشی 

 

بچم ای کم روی ت اهم خ ییل زود کشید  شد بم سمت دخت 

ن کزارنمان نشااا ااامم بود و مشااا و  بازی   ااازدیل خب  ماشااای 

کردن باااااا خروس ه زاااادی ا  بود.ل  زااااد کوچش بک اخمیااااار 

بچم شااااااااااااااا اهت  راه  را بم سااااااااااااااامت ل  هایم شیدا کرد.دخت 

خود  داشااااااااات.تززا با ای  ت اوت کم او زنادی بم کودی های 

سااااااااااااااایاا د امااا م  هرگز کودی شااااااااااااااااادی خوشااااااااااااااا ااا  باام تصر مت 

 تداشمم. 

 

ب زد شاااااادن تاگزابن  اااااادای زتگ موبای م خوا  تاخوا  وادار  

کرد تا دسااااااات از ت ا  کردن بم دخت  بچم بردار  و  واسااااااام را 

گوشر ٬جمع کی م کزم.آیه کشااااید  و با باز کردن زنپ کی 

 خارز کرد  و ت اهم را بم    م ا  دوخمم.  ا  را از کی 
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اسااااااااااااااام تراز کم روی  ااااااااااااااا  م خودتماب  می رد ل  با دیدن 

زنرنزم را بم دتدان گرتمم و شی تکان داد .از  بح ترامو  

نااک تولااد  پاااساااااااااااااااخ دهم و  کرد  بود  کاام باام شیااا  هااای تتک

ن خاکر بود کم تماس گرتمم بود.   ا مماال بم همی 

 

و بم آزاد ت ا  کرد .ات ار کم ساااااازگی ن  بک اخمیار ش چرخاتد 

کرد  باشااااد برای ل صم ای کوتا  ت اه  را بم ت اهم را  س  

سممم چرخاتد و همان ل صم ی کوتا  هم  اقن بود تا مموجم 

 خودتماااااااااب  می رد 
اساااااااااااااااایم کاااااااام روی  اااااااااااااااا  اااااااام ی گوشر

.شاااااااااااااااود.مجااااااددا ت اااااااه  را باااااام جاااااااد  داد و هماااااااتطور کاااااام 

 داد گ ت: اتگشمان  را روی ترمان  رکت می

 

 آزاد:تمی وای جواب بدی؟
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م سااااااااااوال  بدهم ت س خمیف  کشااااااااااید  و بک آت م پاسااااااااااجن ب

ت    را از زتااااگ ٬شاتجااااا  بااااا لمس کردن گونزاااام ی پاااااساااااااااااااااخ

 خوردن های شیابر تجات داد . 

 

 _الو؟

 

  دای مرداتم و آشزا   در ثاتیم ای گوشم را شر کرد. 

 

...تولدت تراز:خ یک سال  خاتم تاز  ممولد شد . ا  شما؟

 م ار  باشم. 

 

  ش اااااااا  آماااااااد .ل  زاااااااد از ل   ش اااااااال  م  هم بک اراد

 کوچش بر ل  آورد  و گ مم: 

 

 . ن مون جزاب بزاور...مزت ش ما گذاش    _ممزون از تتک
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 با  داب  ب زد بم  رتم خزدید و پاسخ داد: 

 

تراز:داری تی اام میزاادازی؟اگاام باام خودت ز ماات میاادادی و 

زداخ   میدیدی کم از  اابح شزجا  تا یم ت ا  بم م اایجات می

نک برات  ترساااااااماد  ویل درناااا  از یم جواب خشاااااااک و شیا  تتک

 خایل. 

 

ن بود  بم گو    ااااااااااادای خزد  ا  آتبدر ب زد بود کم مطمی 

ن هم تاااااخودآ ااااا  ش  هااااای آزاد هم رسااااااااااااااایااااد  بود.برای همی 

 و بک 
چرخاااااتااااد  و ت اااااه  کرد . اااااااااااااااورت  هزوز هم خز ت

شکارا از دقایف  شو   التم تر ا  اس بود اما چشم ها   آ

 بودتد. 

 

 ۶۵۳#پارت_ 
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  واسم را مجددا بم مکالمم ا  با تراز داد  و گ مم: 

 

_ب  شید کم تمون مم جوابت رو بد .امروز یکم ش  ش وغ 

 بود وقت ت رد  گوشر رو چک کزم. 

 

و ساااااااااااااااپس بم دت ا  ای  جم م خود  هم بم درویعن کم گ مم 

مجبور بود  باااااام تراز دروغ  بود  ده  کجک کرد .از ایز اااااام

ار بود  اماااا میااا ن ن  بیبااات هم بااام بگونم بت  دان ااااااااااااااامم کااام گ ی 

 ااالح تبود. ااادقاتم دلم برای روزهاب  کم میموان اامم بدون 

ن را باااااا تراز درمیاااااان    ااااااری همااااام چت 
ترس و واهمااااام و م فن

 کم مدت ها 
گ
بگذار  تزگ شاااااااااااد  بود.از ای  تا ااااااااااا م ی بزری

ار بود . بود بم اج ار میاتمان اتماد   ن  بود بت 

 

ی گر  ن ت   و مزو دخوت تراز:خت  بااااشاااااااااااااااااام.ت زااام جشااااااااااااااا ن چت 

 ت ردی؟
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 شااااوت شرسااااید و م  بک آت م ب واهم بم خو  خیایل 
با ل  ن

 ا  شوزخزد زد . 

 

.خودت کم میدوبن م  از جش  و ش ویعن  _تم بابا چم جش ن

 بد  میاد. 

 

و ب ااااد برای آت اااام بمواتم خیااااال  را را اااات کزم کاااام در روز 

 الم خوب است از گوشم ی چشم بم آزاد ت ا  کرد  تولد  

 ا  داب  آرا  تر ادامم داد : و ب

 

 . ن نم.همی   _تبط یم جش  دو ت ر  ی کوچیک با آزاد میگت 

 

 رتم باااخاا  شااااااااااااااااد تااا آزاد بااا ت ااایه م زااادار باام ساااااااااااااااممم ش 

بچرخاتد و هیجان  اااااااااااادای تراز آشااااااااااااکارا تروک  کزد.ت س 
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رد شو  از آت م خمیف  کشاااااااااااااید و برای ل صم ای سااااااااااااا وت ک

 بگوند: 

 

.ای  تراز:باشاااااااااااااام پس...امیدوار  شاااااااااااااا   خوبک داشاااااااااااااامم باشر

ساااااااالمیمم.  اااااااابک از  لذت بتک  ۲۰آخرن  ساااااااا  از دهم ی 

 باشم؟

 

آه ااااااااااااااامااام بااام  رت  خزااادیاااد  و همااااتطور کااام ش  را تکاااان 

 میداد  گ مم: 

 

 _باشم.تگران ت ا .  ابک خو  میگذروتم. 

 

.در تزایت زمابن کم مکالمم مان دقیبم ای دیگر کو  کشاااااااااید 

ن باااااق  تماااااتاااا د از ی اااادیگر خاااادا ااااات ن دیگر  رقن برای گ ی 

کردیم و باام تماااس پااایااان دادیم.شو  از آت اام گوشر را درون 

کی م ب زداز  یک بار دیگر بم  ااااااااااااااا  م ت ا  کرد .چزد شیا  
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باز نشد  از سمت تییل داشمم کم تر ت نشد  بود پاسجن 

از تمااا  شااااااااااااااااادن  باام هیچ اادامشاااااااااااااااااان باادهم.بااایااد  ممااا ب ااد 

د ن   و ا وال  را جونااا مالقاااتمااان باااا وکیااال هاااا بااام او زتاااگ مت 

 موشد . 

 

 دودا بو ااااااااااااااات دقیبم ی ب د بود کم شاتجا  بم مب اااااااااااااااد 

ن را در گوشاااااااام ای از خیابان پار  کرد و  رساااااااایدیم.آزاد ماشاااااااای 

سپس هردو شیاد  شدیم و بم سمت دتت  و الت موردتصرمان 

ر داشااااااااااااااااات قاااد  کااام در یاااک سااااااااااااااااااخمماااان چزااادی  ک بااام قرا

 برداشایم. 

 

برای ل صم ای ا  اااس کرد  کم سااوار آسااان ااور کم شاادیم 

ن و زمان در  ا  چرخیدن دور ش  است.ق  م و شیاتم  زمی 

تویدن گرتمم بود و ت س کشیدن برایم دشوار شد  بود.خرا 

شد باااااام شاااااااااااااااکاااااال آزاردهزااااااد  ای روی سااااااااااااااامون تبراتم رو  

تگاام دار  باام اج ااار می ورد.برای آت اام بمواتم پاااهااایم را شپااا 
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گرتمم و پ   هایم را م کم   دسااااااامم را بم می م ی آساااااااان اااااااور 

 روی ی دیگر تشار داد . 

 

بااا وجود آت اام خواساااااااااااااااات خود  بود کاام باام ایزجااا بیاااییم امااا 

هزوز هم باور ایز م ق ااااااااااااااام مان بم ایزجا رساااااااااااااااید  بود برایم 

دشاااااوار بود.تمیموان ااااامم ای  واق یت را کم درسااااات چزد روز 

اجماااااان آماااااد  بودیم تاااااا برای کالا اقااااادا  کزیم پس از ازدو 

م کزم.تبط خدا   دان اااااااااااااااات کم تا چم اتداز  از ای  هضااااااااااااااا

ار بود .  ن  شتوشت شو  و سیایه کم گرن ان گت   شد  بود بت 

 

؟  آزاد:خزان خوبک

 

شیچیدن  اااادای آرا  آزاد در تضااااای آسااااان اااور وادار  کرد تا 

کزم.چزر  ا    چشااااااااااام هایم را باز کزم و با بک  ایل بم او ت ا 

 دروتم تگران و ت اه  آش مم 
گ
بود.برای آت م بمواتم آش مش
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را از او شززااان کزم باام ز ماات شی تکااان داد  و بااا  ااااااااااااااااداب  

 ت ی  تجوا کرد : 

 

ی تو ت.ا مماال ت   کرد .  ن  _خوبم چت 

 

 تورا گ ت: 

 

ی برات می ر  برمیگرد .  ن  آزاد:االن مت   یم چت 

 

ی م ال ت تکان داد  و  در پاس   م کم ش  را بم نشاتم

 ی ت ی م گ مم: با همان  دا

 

 _تم الز  تو ت. الم خوبم.تگران ت ا . 
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رسااااااایدتمان بم ک بم ی موردتصر و باز شااااااادن در آساااااااان اااااااور 

ماتع از آن شااااااااااااااد کم بمواتد با  رتم م ال    کزد. التم آیه 

ون زد  زنر   کم م  ج وتر از او از آسااان ااور بت 
کشااید و زمابن

وع بم دت ا  کردن قد  هایمل  غرغری کرد   کرد.   و ب د شر

 

ل صاااام ای ب ااااد هردو مباااااباااال در دتت  و ااااالاااات موردتصرمااااان 

ا  اامادیم و آزاد برای آت م در بزتد دسااا  را باال برد.شو  از 

آت اام اتگشااااااااااااااامااان  زتااگ کوچااک کزااار در را لمس کززااد برای 

ل صااام ای ش چرخااااتاااد و باااا تردیاااد بااام م  ت اااا  کرد.ات ااار کاام 

  کزد رای آخرن  بار با ت اه  از م  خواهمی واسااااااااااااااات ب

 کم از ت مییم کم گرتمم بود  رصا تصر کزم. 

 

تردید  را کم دید  آیه کشاااااااااید  و خود  دسااااااااامم را برای بم 

 اااااااااااادا در آوردن زتگ ج و برد .تاامیداتم دساااااااااااا   کم در هوا 

مااااتاااد  بود را خبااا  کشااااااااااااااایاااد و ش  را زنر اتاااداخااات.کویل 

وب  در  ت شید کم در روی پاشزم چرخید 
و زن جوان و خوشر
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ورودی در ظاهر شااااد.با ل  زدی مزربان بم ما دو آسااااماتم ی 

 ت ر ت ا  کرد و شرسید: 

 

 _آقا و خاتم ابمکار؟

 

ن  در جوا.  آه ااااااااااااااامم ش  را بم نشااااااااااااااااتم ی تایید باال و پایی 

ن از  برد .ل  زاااااد شررتاااااگ تری ت ون ماااااان داد و باااااا کزاااااار رتی 

 اشار  می رد گ ت:  مبابل در هماتطور کم بم داخل دتت  

 

 ب رمایید داخل. _لط ا 

 

 ۶۵۴#پارت_ 
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ون زدیم آساااااامان دیگر آه اااااامم آه اااااامم   و الت کم بت 
از دتت 

تت.تما   ارها با وکیل هاب  کم برای کالا  رو بم تارنش مت 

تواتف  در تصر گرتماااااام بودیم خوب شو  رتماااااام بودتااااااد.قرار 

ر ما شاااااااااااد  بود کم تما  مرا ل کالا را بدون تیاز بم  ضاااااااااااو 

تد و رای دادا تد. شو  بتک ن  زمان مم   بگت 
 ا  را در  مت 

 

ن شااادیم و بم سااامت خاتم بم  ن ساااوار ماشااای   سااازگی 
در سااا وب 

را  اتمادیم.در تما  کو  زمان مشااااااااور  مان تززا کیسااااااا کم با 

وکیل ها  را زد  بود م  بود .آزاد تما  مدت دسااااااااااااااات بم 

 در هم سااااا زم بم  ااااازدیل ا  ت یم زد  بود و با ساااااگرمم هاب  

اتداخمم بود.تارا    ا  آتبدر مشاااازود کشااااید  ش  را زنر 

بود کم     وکیل ها هم مموجم ا  شاااااااااااااااد  بودتد و چزدی  

مرت اام شرسااااااااااااااایااد  بودتااد کاام آیااا هردو باام کالا تواتف  را ن 

.و آزاد هربار با اکرایه آشااکار در جوا.شااان ش  ه ااایم یا خت 

 تکان داد  بود. 
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ن  دکت  تماس دیگر مبابل در بم خاتم کم رسااااااااااااااایدیم ماشااااااااااااااای 

ن آقااااا درواز  را برایمااااان باااااز کرد و پس از آت اااام  تبود.  ااااااااااااااای 

ن را در باغ پار  کردیم شیاد  شدیم و بم سمت خاتم بم  ماشی 

 را  اتمادیم. 

 

اااااااااااااان  خاااااااتم دوان دوان باااااام  باااااام م و ورود باااااام خاااااااتاااااام نرا

اسااااااااامب المان آمد و هماتطور کم  مک می رد آزاد پالموی  را 

وع بم سال  و ا وااز تا  در ب    شرش کرد. یاورد شر

 

ن  بردن؟  آزاد:دکت  تماس ترر

 

ااان  در ایل  آزاد بود کم با  ااااداب  آرا  و خ اااامم شرسااااید و نرا

 کم پالموی  را روی جا رخ   آونزان می رد جواب داد: 

 

ن بزمون ختک  .گ ی  ن اااان :ب م آقا یک سااااااخ   موشااااام کم رتی  نرا

ند.  بد  کم هرموقع برگشاید خوتم باهاشون  تماس بگت 
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ا.  آه اااااااااااااااماااام ش  را تکااااان داد و دسااااااااااااااا   باااام آزاد در جو 

موها   کشااااااااید.ت اه  را بم ساااااااامت در . اااااااامم ی اتاا آرنا 

 چرخاتد و شرسید: 

 

 آزاد:آرنا چطور ؟اذیت کم نشد؟

 

 نرن  ل  زد کوچش زد و پاسخ داد: 

 

اااااااااااااان :تم آقا خیالمون را ت مشاااااااااااااااکیل شو  تیومد.ب د از  نرا

ن دکت  تماس آ ا خان هم رزو خاتم اومدن شوشااااااااشااااااااون.آرنرتی 

 االن خوابیدن اما آرزو خاتم هزوز تو اتاقشوت . 
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ن های ب وز مشش رتگ   آزاد زنرل  هو  آرا  گ ت و آسمی 

را بااااال زد.ت اااا  کوتاااایه بااام م  اتاااداخااات و ساااااااااااااااپس باااا هماااان 

  دای آرام  گ ت: 

 

 آزاد:مت   ل اس ها  رو خوض کزم. 

 

بماتد پاسااااااااااجن از ساااااااااامت م   و ب د بک آت م مزمصر شااااااااااایدن

قد  های ب زد  را بم سااامت اتاق  کشاااید و ل صم ای ب د 

 دای باز و . مم شدن در اتاا تضای خاتم را شر کرد.ت س 

ان  خاتم  خمیف  کشااید  و با ل  زدی  م جان خطاب بم نرا

 گ مم: 

 

اااااااااااااان  خاتم؟بدجوری  _موشااااااااااااااام یکم چای بابوتم د  کزید نرا

 شدرد دار . 

 

 ید و جواب داد: را بم گوتم ا  کوببا تگرابن دسا  
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اااان :ای وای خا  بم ش .چشااااام خاتم االن براتون آماد   نرا

 می زم.می واید م    هم براتون بیار ؟

 

قااد  هااایم را باام ساااااااااااااااماات اتاااقم کج کرد  و بااا تکااان دادن بک 

 هدا دسمم در هوا جواب داد : 

 

 _تم همون چاب   اتیم.آماد  کم شد  دا  ک . 

 

ت ش  . اااااااامم.خ اااااااامم و قم شااااااااد  و در را پشااااااااو ب د وارد اتا

ک اااااااااااااااال و  التم بود .شدرد و د  درد و تزوع اماتم را برند  

 ل اااس هااایم را خوض کرد  و ل اام ی 
گ
بودتااد.بااا بک  و ااااااااااااااا ع

ت ت نشاااااااا اااااااامم. ااااااااورتم را میان دساااااااات هایم شززان کرد  و 

 برای دقیبم ای در همان  الت ماتد . 
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 االن بر در بر در  هضاااام تما  ات اقاب  کم از یک سااااا  شو  تا 

 ا  رت داد  بودتااد  اااال برایم سااااااااااااااا اات تر از هر زمااان 
گ
زتاادی

دیگری ج و  می ردتد.باور  تموشد کم ب د از تما  آن روزها 

و ل صم های خوبک کم در کزار آزاد تجربم شااااااااااااااان کرد  بود  

  اال بم ایزجا رسید  باشیم. 

 

شاااید از جم٬از آزاد٬از پدر ٬از شتوشااامم ممز ر بود .از خود 

ار بود . الم از از برسااااااااااااااااا٬توتیش ن ن و زمان بت    از آرزو از زمی 

 ا  بزم می ورد.از ای  ب ت سااایایه کم از زمان بم دتیا 
گ
زتدی

آمدتم تا االن گرن ان گت   شاااااد  بود.از ایز م هرگز تموان ااااامم 

 را تجرباام کزم.از ایز اام تمااا  روناااهاااب  کاام 
بود  خوشااااااااااااااا    

  مردی کم خاشاااب  شاااد ساااااخمم بود  شاب بودتد.از ایز م

 بود  تو زرد از آب در آمد  بود. 

 

دلم می واساااات ش  را رو بم آساااامان بگت   و با  اااادای ب زد 

 باور تداشاااااامم کم خداب  آن باال 
از خدا ا م کزم.اما دیگر    

وجود داشااااااااااامم باشاااااااااااد.یا شااااااااااااید هم واق ا وجود داشااااااااااات اما 
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.شااااااید خدا هم مرا دوسااااات چشااااامان  را روی م  . ااااامم بود 

کم پدر  هرگز تموان ااااااااااااااامم بود   داشااااااااااااااات.درسااااااااااااااات هماتطور ت

 دوسمم داشمم باشد... 

 

 التااام آیه کشااااااااااااااایاااد  و دساااااااااااااااااات هاااایم را از  اااااااااااااااورتم جااادا 

کرد .ق  اااااااااام ی ساااااااااا زم ا  بدجوری مو ااااااااااوخت و ب و را  

ت س کشاااایدتم را . اااامم بود.در ایل کم بم ساااا    برای ت س 

کشاااایدن تال  می رد  دساااات مشاااات شااااد  ا  را م کم و بر 

وبید . ا   داقل میموان ااامم ق  ااام ی سااا زم ا  ک در بر بم

.ایزطوری شاااااااااااااید ت مل تما  ای  دردها اتدی برایم گرنم کزم

 آسان تر موشدتد. 

 

 اااااااااااااادای تبم ی آرا  کم بم در اتاا وارد شااااااااااااااد وادار  کرد تا 

دسات از مشات کوبیدن بم سا زم ا  بردار  و ت اهم را سمت 

 در بچرخاتم.با  داب  آرا  شرسید : 
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 م؟_کی

 

بوشاات  کو  ت شااید کم در بم آرا  باز شااد و نران  ثاتیم ای 

 خاتم قد  بم داخل اتاا گذاشت. 

 

اااااااااااان :خاتم ب  شاااااااااااااید کم مزا ممون موشااااااااااااام.ویل مزمون  نرا

 اومد  براتون. 

 

 ۶۵۵#پارت_ 

 

 

 مم ج  ابروهایم را باال اتداخمم و با تردید شرسید : 

 

 _مزمون؟کیم؟
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ن برد و جش  را بم نشاتم ی تایید باال و   واب داد: پایی 

 

ن  آوردن خاتم.االتم توی  نرن :خواهرتون و همر  ترر

 سال  مزمصرتوت . 

 

ابروهاااایم از شاااااااااااااااایاااادن جوا.  بک م طیل در هم کشااااااااااااااایااااد  

شدتد.تییل و برسا  آمد  بودتد؟برای چم؟ا ال چرا ایزطور 

؟  بک ختک

 

آشااااا مم و خ ااااا ک گوشااااام ی ل  هایم را بم دتدان گرتمم و از 

اااان  خاشاااااد جا ب زد  تم هزوز هم هماتجا ا  اااااماد  بود و .نرا

مزمصراتم ت اهم می رد.آه اااااااامم بم سااااااااما  قد  برداشاااااااامم و 

ون بزتم گ مم:   هماتطور کم از کزار  رد موشد  تا از اتاا بت 

 

_باشم ممزون کم ختک دادید نران  خاتم.مت   شوششون.اگم 

 تو ت برامون چاب  بیارند. 
 ز م  
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خاتم  د بک زنرل  "چشم"ی گ ت و ب ن م طیل بم سمت آشتر

قد  برداشااااااااااااات.م  هم با اکرا  و بک مییل راهم را بم سااااااااااااامت 

.ای  موتاااااااوع کم ساااااااال  کج کرد .مضاااااااطرب و آشاااااااوب بود 

قرار بود دوبار  با برسااااااااااااا  روبرو شااااااااااااو  از یک کرا و ایز م 

باااااایاااااد دوباااااار  بودن او در کزاااااار تییل را ت مااااال می رد  آزار  

 میدادتد. 

 

بودنشااااااااان در کزار ی دیگر قرار تبود  کم ای البمم میدان اااااااامم  

ماادت خییل زنااادی کو  ب شاااااااااااااااااد.ب ااد از آت اام م  و آزاد از 

ن را درمورد  ی ااااادیگر کالا میگرتمیم میموان ااااااااااااااامم همااااام چت 

برسا  بم تییل بگونم و او را از ازدواجشان مزصا کزم.البمم 

اگر تا آن موقع  ا  آرنا هم بزت  موشااااد.در  ل شاااااید بم ساااام 

ن را  ل و ت ااااااال ما  ز  یا چزار  مان ا میاز داشااااااامم تا همم چت 

کزم.و از تاااااام د  امیاااااادوار بود  کاااااام تییل ت واهااااااد جشااااااااااااااا  

 خروسوشان را زودتر از ای  زمان برگذار کزد. 
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بم سااااااااااال  کم رسااااااااااید  ت اهم روی برسااااااااااا  و تییل کم در کزار 

ی دیگر روی یش از م ل ها نشااااا ااااامم بودتد و با  اااااداب  آرا  

بت ماتد.بم اج ار اتکاری کم در دتد ثامشاااااا و   را زدن بو 

ش داشاااااااااااااامم را دور رن مم و با ل  زدی م اااااااااااااازویع و شد بم 

 سماشان قد  برداشمم. 

 

 _سال .خو  اومدی . 

 

تییل با شااااااااااااایدن  اااااااااااادایم تورا ت اه  را از برسااااااااااااا  گرتت و 

ش  را بم ساامت م  چرخاتد.ل  زدی بزرگ و  اامیماتم بک 

ب زاااد شاااااااااااااااااد و  م طیل روی لااا  هاااا   تب  . ااااااااااااااااات.از جاااا 

هماتطور کم بازوها   را برای در آغو  کشااااااااااااااایدن م  باز 

 می رد با مزربابن گ ت: 

 

تییل:سااااااااااااااال  قربوتت بر .کجاب  تو شیدات تو اااااااااااااات؟تولدت 

 م ار  خواهر قشز م. 
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کوتا  و شنااااع در آغو  گرتمم  و ب د هماتطور کم خود  

کشااااید  و روی یش از م ل ها   نشاااا اااامم زنرل  را خب   

را  را زمزماااام کرد .تییل هم بک م طیل روی م اااال آتشااااااااااااااا ر 

 ا  دسااااا  را دور 
گ
مباب م نشاااا اااات و کبش خادت هموشااااش

 بازوی برسا    بم کرد. 

 

ت اااهم برای ل صاام ای کوتااا  ثاااباات ماااتااد روی چشااااااااااااااام هااای 

برساااااا  و همان ل صم ی کوتا  هم  اقن بود تا خشااااام شاپای 

د.ات ار کم مموجم خ اااااااا ات مم شاااااااا   باشااااااااد دوجود  را ترا بگت 

ن ش   ن اتداخی  تورا ت اه  را از چشاااااااااااااااماتم دزدید و با پایی 

 . خود  را بم تواز  دست تییل مش و  ساخت

 

 آزاد:سال .خییل خو  اومدی . 
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شیچیدن  ااادای آزاد در تضاااای ب زمان باخ  شاااد تا هر سااام 

ت ر تورا بم سااااااااااااااامت او کم  اال تزدیکمان ا  اااااااااااااااماد  بود ش 

د  بود اما آن اخم بزرگ ر بچرخاتیم.ل اس هاا   را خوض ک

هزوز هم روی  اااااااااااااااورت  خودتماب  می رد.تییل با شخوشر 

 خزدید و برای آزاد دست تکان داد. 

 

تییل:ساااااااااااااال  آزادخان.ب  شاااااااااااااید ایزجوری بک ختک مزا ممون 

 شدیم. 

 

آزاد در جوا.  ل  زاااد کوچش زد و ساااااااااااااااپس باااا وجود خاااایل 

م ببودن باق  م ل ها دقیبا کزار م  نشااااااااااااااا ااااااااااااااات و ت اه  را 

 تییل داد. 

 

.ایزجا خوتم ی خودتوتم.   آزاد:خواه  می زم چم مزا م  
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بوی خو  خطر  باز هم رنم هایم را شر کرد.آتبدر تزدیک 

بم م  نشااا ااامم بود کم بازوهایمان  امال بم ی دیگر چ ااابید  

.برای آت م  واساااااااااام را از آن همم تزدیک بودن  شرت بودتد 

 کزم بم تییل خت   شد  و شرسید : 

 

ی شد  کم اومدی  ایزجا؟ _ویل ن  خت  باشم...چت 

 

تییل ش  را آه اااااااااامم تکان داد و سااااااااااپس هماتطور کم پاکت 

ن قرار میداد گ ت:   هدیم ای کم کزار  بود را روی مت 

 

_تییل:راساااااااااااااا  هم اومدیم ای  هدیم ی تاقابل رو تبدیمت 

هم ایز م دلم برات تزگ شاااااااااااد  بود بک م رتت.جواب ٬کزیم

تمیاادی مزم مجبور  ایزجوری بیااا  ش  مت  زااا و شیااامااا  رو کاا

 وقمت دیگم. 
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در جواب ل   شاااااااااوخ  بم سااااااااا    ل  زد کوچش زد  و بم 

 گ مم: 
گ
 سادی

 

ا خییل شااااا وغ بود تر ااااات نشاااااد باهات  _ب  شاااااید.ش  اخت 

  را بزتم. 

 

خزااادیاااد و همااااتطور کااام بک اخمیاااار باااازوی برساااااااااااااااااا  را تواز  

شم ی ل   مرموزاتم گو می رد برای ل صم ای ساکت ماتد و 

را اااااز گرتااات شو  از آت ااام ش  را روی شااااااااااااااااااتااام کج کزاااد و 

 بگوند: 

 

تییل:راساااااااااااااااا ...اومااااادتمون باااااام ایزجااااااا یاااااام دلیاااااال دیگاااااام هم 

 دار .اومدیم بزمون یم ختک مزم بدیم. 

 

 با ت ج  ابروهایم را باال اتداخمم و مش و اتم شرسید : 
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ی؟  _ختک مزم؟چم ختک

 

ر کم ت اه  را سااااپس هماتطو  خوشاااا ا  تر از ق ل خزدید و 

 بم  ورت برسا  دوخمم بود با ذوق  آشکار جواب داد: 

 

تییل:م  و برسااااااااااا  ت اااااااااامیم گرتمیم جشاااااااااا  خروساااااااااایمون رو 

 بزدازنم ج و... 

 

 ۶۵۶#پارت_ 

 

 

بم ی  ار  ماتم برد.از شاااااااااااایدن  رت  جوری خشاااااااااااکم زد کم 

برای چزد ثاتیم ترامو  کرد  کم باید ت س ب شااااااااااااااام.هاز و 
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ان زد  زنرل  می زدید خت   شاااااااااد  و کم  اال هیجواز بم او  

 پ   هایم را باز و . مم کرد . 

 

ت اااااااااااااامیم گرتمم بودتد ازدواجشااااااااااااااان را ج و ب زدازتد؟آن هم 

ای  کم م  خدا خدا می رد  کم ای   درساااااااااااااااات در همان شر

ات اا تی مد؟برای چم؟مگر برساااااااا  خب   را از دسااااااات داد  

ات اق   م ات ار هیابود؟واق ا ق د داشت جوری رتمار کزد ک

تی ماااد  بود؟واق ااا می واسااااااااااااااااات رابطاام ا  بااا تییل را اداماام 

 دهد؟

 

ت ا  شدرامم شاتجا  چرخید و روی چزر  ی پ ر برساااااااااااااااا  

ثابت ماتد.شرساااااااشاااااااگراتم بم چشااااااام ها   ز  زد  و یک تای 

ابروهااااایم را باااااال اتااااداخمم.ات ااااار کاااام سااااااااااااااازگی ن ت اااااهم ت س 

زنر ورا ش  را کشااااااااااااااایادن را برا   سااااااااااااااا ات کرد  بااشااااااااااااااااد ت

 اتداخت و ت اه  را از چشماتم دزدید. 
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ش  دوبار  چرخید و چشاااااااام هایم ای  بار روی  ااااااااورت آزاد 

ثابت ماتدتد.می واسااااامم بداتم کم آیا او هم ماتزد م  از ای  

ن را از   بک اکالع بود  است و یا ایز م همم چت 
ت میم تاگزابن

ود کم شو  میدان اااامم اساااات و کبش م مو  ت اااامیم گرتمم ب

 م  وشان تگم دارد.  از م 

 

ات ار کم اتکار آشوبک کم در ش داشمم را از چشماتم خواتد  

باشاااااااد آیه کشاااااااید و هماتطور کم ش  را تکان میداد شااااااااتم 

هااااا   را باااام نشاااااااااااااااااااتاااام ی بک اکالع بودن از موتاااااااااااااااوع باااااال 

 بک ختک ٬اتداخت.پس کم ایزطور
او هم از ای  ت میم تاگزابن

 بود. 

 

؟خوش ا  نشدی؟  تییل:آبجک

 

شااایدن  اادای تییل مرا وادار کرد تا دساات از خت   خت   ت ا  

کردن بم آزاد بردار  و ش  را دوبار  بم سااااااااااااااامت دو ت ری کم 
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روی م اال مباااب م نشااااااااااااااا ااااااااااااااامام بودتاد بچرخاااتم.بک آت ام     

 ل  زدی بر ل  بیاور  با ل  ن خشک و شد شرسید : 

 

و گرتمیااد؟مگاام قرار تبود _چرا ایزباادر یزوب  ای  ت ااااااااااااااامیم ر 

 خروس مون چزد ما  دیگم باشم؟

 

خوشااااااااااااااا ا  تر از آبن بود کم ب واهد مموجم شدی و ت جن 

ل زم .شااود.آه اامم ش  را روی شاااتم ی برسااا  گذاشاات و 

 با همان ل   ذوا زد  ی کود اتم ا  پاسخ داد: 

 

.اما با خودمون گ میم چرا الع دارنم ل ا  تییل:چرا قرار بود 

خبد م ااااا ر  هم شاااااد   م؟تک ی مون کم مشااااا  اااام.ای میدی

بزوتم ی بابا و بی ودی دساات و پاموتو . اامم.از کرا دیگم 

نم  سااااااااااااااا  کاااااااام ی مت  هم خاااااااااتواد  ی برسااااااااااااااااااااااا  ماااااااادا  میتر

شوشااااااااااااشااااااااااااون.ای  شااااااااااااد کم دیگم ت اااااااااااامیم گرتمیم خروش رو 

 بزدازنم ج و و ب دشم  ارای رتمزمون رو زودتر اتجا  بدیم. 
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اتوت و دهان تییل خارز موشاااااااااااااااد خ ااااااااااااااا با هر وا   ای کم از 

 م  هم شاااااااااادت میگرتت.ای  ت اااااااااامیم تاگزابن شاااااااااان 
گ
 التش

قرار بود تما  برتامم هایم را بزم برنزد.اگر تییل و برسا  شو  

از خوب شاااااادن  ا  آرنا با ی دیگر ازدواز می ردتد دیگر  ار 

ایط هم جوری بود کاام تمیموان ااااااااااااااامم  از  ااار میگااذشااااااااااااااااات.شر

ز م او از بم تییل بگونم.بم م و ایری ااک کزم و  بیبت را 

 بیبت با ختک موشد پای بزم  خان هم بم ماجرا باز موشد 

و آن وقااات م  دیگر تمیموان ااااااااااااااامم در کزاااار آرناااا بمااااتم و بااام 

بزبودی ا   مااک کزم.خاادایااا آخر ای  ج و اتمااادن جشااااااااااااااا  

ایط دیگر از کجا در آمد  بود.   خروش در ای  شر

 

؟چرا ایزباااد  ر تاااارا ااات بااام تصر میاااای؟ماااا تییل:آبجک تو خوبک

و بزت بدیم کم خوش ا  .شیا.   اومدیم ایزجا ای  ختک
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 ت ااااه  کرد  و دهاااان بااااز کرد  تاااا  رقن بزتم.اماااا 
گ
باااا  التش

تشااار آرا  دساات آزاد روی زاتونم باخ  شااد کم از ت اامیمم 

ااااااااااااا شاااااااااااااو .با  تردید ش چرخاتد  و بم تیمرخ  خت    مزصا

اد و با ت اه  خواه  ماتد .آه ااااااااااااامم ش  را برایم تکان د

 کم  رقن تزتم.   کرد 

 

سااااااااا وت مط ف  کم بر تضاااااااااا ٬زتگ خوردن تاگزابن ت    تییل

 کم رما شااد  بود را در هم شاا  اات.زنرل  خذرخوایه کرد 

و پس از آت ااااام ت  ا  را از میاااااان خرت و شرت هاااااای کی  

ون کشاااااید برای ل صم ای بم  ااااا  م ی گوشر  شااااا وغ  بت 

 ت: خت   ماتد و ب د با ت ج  گ 

 

 تییل:مامان مزیزم. 

 

و سپس بم دت ا  ای   را تورا بم تماس پاسخ داد و گوشر 

 را تزدیک گوش  تگم داشت. 
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 تییل:جاتم مامان؟

 

ن خاتم از آن سااامت خط چم گ ت کم تییل  ت زمید  کم مزی 

تاتم تالید:   سگرمم ها   را در هم کشید و م ت 

 

ن یااک ساااااااااااااااااخاات شو  از خوتاام  ون تییل:مااامااان مااا کاام همی  بت 

د خوتم بابات  ارت دار ؟چیکار  دار  زدیم ی  ن سر کم برگر 

 ا ال؟تمیموتم مزمصر بموتم تا خود  برگرد  خوتم؟

 

 ۶۵۷#پارت_ 

 

 

برای ل صم ای سااااااااااااااا وت کرد تا جواب مادر  را .شااااااااااااااازود و 

 سپس دوبار  با خ  اتوت شوقن کشید و ش  را تکان داد. 
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 برگردوتم خوتم. تییل:باشم...االن می م برسا  مزو 

 

ن خدا ات ن کزد بم تماس خاتمم داد و ب د بک آت م ا ز مزی 

 و با تارا    بم برسا  خت   شد و گ ت: 

 

تییل:بااااباااا  گت  داد  برگرد  خوتااام.تمیااادوتم چیکاااار  دار  اماااا 

 مامان گ ت واج م.موشم لط ا مزو برسوبن خوتم؟

 

برساااااااااا  در جواب ل  زد کوچش زد و آه ااااااااامم دساااااااااا  را بم 

شااد  ا  کم روی  مت  ااورت تییل دراز کرد.موهای رتگساا

 شوشابن ا  رن مم بودتد را پشت گوش  زد و گ ت: 
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برسااااااااااااااااااا :قربوتااات بر  م  بااااایااااد یکم بموتم درمورد یااام شی 

ن رو بزت  م اااااااا ل  اری با آزاد مشاااااااورت کزم.ساااااااونیا ماشااااااای 

 مید  خودت برگرد خوتم.البمم اگم اشکایل تداشمم باشم. 

 

د.اما در آیه کشااااااااااید و ل  ها   را آونزان کر تییل با تارا    

ن سونیا  تزایت ش  را بم نشاتم ی تایید تکان داد و با گرتی 

ن از دست برسا   هماتطور کم از جا ب زد موشد گ ت: ٬ماشی 

 

تییل:باااااااااشاااااااااااااااااااااام پس خود  مت  .ویل تو چجوری برمیگردی 

 خوتم؟

 

ای  بار شو  از آت م برسااااا  تر اااات کزد پاسااااجن بم سااااوال  

 زاد بود کم پا در میابن کرد. بدهد آ

 

سوتم  تییل خاتم.خیالمون را ت. آز   اد:م  مت 
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ابروهایم را در هم کشاااید  و مشااا و اتم ت اهم را میان آن دو 

ت ر چرخاتد .تمیدان ااااااااامم کم برسااااااااااا  برای چم می واسااااااااات 

 بماتد اما هرچم کم بود تمیموان ت م ا م ی  اری باشد. 

 

د  بود کی   را از روی تییل کم ات ار دیگر خیال  را ت شااا

ن کرد.از جا ب زد شد  و پس از آت م م ل برداش ت و خز  رتی 

ی اادیگر را کوتااا  در آغو  گرتمیم از او خاادا ااات ن کرد  و 

 تا د  در همرایه ا  کرد . 

 

ون زدن تییل از خاتم دوبار  بم سااااااااااااااامت  دقیبم ای ب د با بت 

یش از سااااااااال  برگشاااااااامم.آزاد و برسااااااااا   اال کزار ی دیگر روی 

اب  آرا  مشاااااا و   اااااا  ت م ل ها نشاااااا اااااامم بودتد و با  ااااااد

 بودتد. 
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ن هم  موتااااااااااوع ب یشااااااااااان برایم جذابی   تداشاااااااااات برای همی 

ت اااااااااامیم گرتمم کم راهم را بم ساااااااااامت اتاقم کج کزم و آن دو 

ت ر را بااا ی اادیگر تززااا بگااذار .امااا هزوز بوشااااااااااااااات  از یااک قااد  

ر تضااااااااا برتداشاااااااامم بود  کم  اااااااادای باز شاااااااادن در اتاا آرنا د

ار کرد تا م ااااااااات  ت اهمان را بم شیچید و هر سااااااااام ت رمان را واد

 آن سمت بچرخاتیم. 

 

شاااید در آن ل صم اتمصار داشاامم کم آرنا را در چزارچوب در 

اماااااا بااااااا ثاااااااباااااات ماااااااتاااااادن ت اااااااهم روی چزر  ی ٬اتاااااااق  ببیزم

ن و براتروخمم ی آرزو تاز  بم یاد آورد  کم آرزو هم  خشمگی 

 ست. در خاتم  ضور داشمم ا

 

ا  ثابت بودتد و چشااااااااااااااامان خشااااااااااااااامگیا  روی آزاد و برسااااااااااااااا

د.در اتاا  ن شوسااات  اااورت  از شااادت خ ااا اتوت بم شسن مت 

آرنا را آه اامم پشاات ش  . اات و سااپس با رد شاادن از کزار 

م  هماتطور کم با قد  هاب  ب زد بم ساااااااااااااامت برسااااااااااااااا  و آزاد 

تت با  داب  تم چزدان آرا  غرند:   مت 
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چاااام ختک ؟ای  دخت   داشااااااااااااااااااات آرزو:ایزجااااا چاااام ختک  هااااان؟

د؟ای  چرت و شرتااااااا سر بودن کاااااام م  درمورد سر  ن  را مت 

شاااااااااااااااایااااااد ؟ی  ن سر کاااااام ت ااااااااااااااامیم گرتمیاااااد خروش رو ج و 

؟  بزدازند؟ی  ن سر

 

آزاد بک م طیل از جا برخاست و هماتطور کم اتگشت اشار  

ا  را بم نشاااااااتم ی ساااااا وت مبابل بی ن ا  تگم داشاااااامم بود 

 ت. قد  بم سمت آرزو برداش

 

.آرنا موشزو . آزاد:هو  س آرزو. داتو بیار پا ن  یی 

 

آرزو بک ت اوت بم هشدار آزاد او را از ش راه  کزار زد و بم 

ساااااااامت برسااااااااا  کم هزوز هم روی م ل نشاااااااا اااااااامم بود هجو  

برد.مباب   ا  اااااااااااماد و با همان  ااااااااااادای تیمم ب زد  دوبار  

 ت رار کرد: 

 .  4202



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

 

تم ن .برای سر ساااااااااک   آرزو:با تو ا  برسااااااااا .دار  با تو  را مت 

ن جواب مزو باد .شرسااااااااااااااایاد   ی  ن سر کام خروش رو اتداخمی 

ج و؟تو...تو مگاااااااام قرار تبود از ای  دخت   جاااااااادا شر پس 

 خروش دیگم چم  ی م ایم؟

 

نک بود.آزاد دوبار  بم او   ااااااااادا   می رزند و ل ا  هو ااااااااات 

ن بازوها   با مالیمت تال  کرد تا او  تزدیک شاااااااااد و با گرتی 

 ور کزد. را از برسا  د

 

 تیم. آزاد:آرزو بم خودت بیا. ا

 

آرزو اما ات ار کم تمیموان اات  اادای آزاد را .شاازود.دوبار  او 

را بم سمت خب  هل داد و در  ایل کم اشک در چشمان  

  بم زد  بود اتگشااااااااااااااات اشاااااااااااااااار  ا  را میان برساااااااااااااااا  و آزاد 

 چرخاتد و گ ت: 
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د.قرار آرزو:بم م  تگید آرو  باشاااام.ای ...ای  تبشاااام مون تبو 

.قرار تبود برسااااااا  تا آخر  با تبود اوتاااااااع ایزجوری شو  بر 

ای  دخت   اداماااااام باااااااد .تبشااااااااااااااااااااام مون ای  بود کاااااام هرموقع 

تون ایم خزان رو ب شوتیم ایزجا برسا  رابطم   رو با تییل 

تمو  کزم.پس  اال سر شااااااااااد ؟سر خوض شااااااااااد ؟سر خوض 

 شد  کم هزوز از ای  دخت   تییل جدا نشدی برسا ؟

 

 ۶۵۸ت_ #پار 

 

 

بود  وت ش جا   نشااااااا اااااااممبرساااااااا  کم تا آن ل صم در سااااااا 

شاتجا  آیه کشااید و بم آرا  از روی م ل برخاساات.دساات 

ها   را درون جی  شااااااا وار  ترو برد و در ایل کم ت اه  

بااااا ل  ن کاااام ٬را باااام چزر  ی براتروخماااام ی آرزو دوخماااام بود

 برخالا ل   آرزو  امال مالیم بود پاسخ داد: 
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ادیم آرزو.تم برساااااااااااااااا :تم م  تم آزاد هیچوقت قویل بم تو تد

درمورد رابطااااام ی م  و تییل و تااااام درمورد رابطااااام ی آزاد و 

خزان.تبط دور هم نشااا اااایم و ت ااامیم گرتمیم کم یم تبشااام 

نم اما قو ؟...ت ر تمی زم هیچوقت  ی ا مباتم رو شو  بتک

 از هیا قویل  را زد  باشیم. 

 

اد  آت  شااد بر  جان آرزو.چشاام های شخ  ل   خونرا

بیدن دساااااات ها   ت ت ساااااا زم ی برسااااااا  را گرد کرد و با کو 

 ترناد کشید: 

 

آرزو:چرت و شرت ت وناااال م  تااااد  برسااااااااااااااااااا ...چرت و شرت 

ت وناااااال م  تااااااد .تبط بگو برای سر هزوز از ای  دخت   ی 

؟  کثاتت جدا نشدی؟برای سر هزوز  باهاشر برای سر
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در هوا دور ما های دیری تپایید کم اتگشاااااااااااات های برسااااااااااااا  

بم زدن بازداشااااااااازد.بک ظرن  آرزو   بم شاااااااادتد و 
او را از رصن

آت م خم بم ابرو بیاورد بم چشااااااااااااام های آرزو خت   شاااااااااااااد و با 

 ل  ن آرا  و شمرد  پاسخ داد: 

 

اااااا مزم  بن همرا ن  کم داری درمورد   را مت 
برساااااااا :اون زبن

 .  آرزو پس بزت   جم م هات رو با دقت اتم اب ک ن

 

ن بااام تصر   آماااد کااام آرزو اتااادیل ا  آتباااد  ری تزااادیاااد آمت 

د.دساااااااااااااااات هاب  کم تا آن ل صم در تبال بودتد تا از  آرا  بگت 

بزد اتگشاااااااامان برسااااااااا  رهاب  یابزد شاتجا  مموق  شاااااااادتد و 

برسااااااااااا  باالخر  با شاااااااااال کردن   بم ی اتگشاااااااااامان  قد  بم 

 خب  برداشت و با همان ل   آرام  ادامم داد: 

 

قرار  تو اات از  جدا .شاام چون ٬نشاااد  برساااا :از تییل جدا 

.جواب ساااااااااااااااوالت همی ن بود کم واق ا د ن وساااااااااااااااا  دار .همی 
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شاااااااااااایدی.پس بزت   دیگم دسااااااااااات از ای  رتمارای بچم گوتم و 

 کااام توشاااااااااااااااون گت  کردی برداری آرزو.وقاشاااااااااااااااااام بااام 
توهمااااب 

 خودت بیای. 

 

و ب د ت اه  را بم سااااامت آزاد چرخاتد و پس از م  ت کوتا  

 اتاتم کرد: 

 

...دار  ج وی برادرت ایزو بزت می مبرساااااااااااااا ن .تو تیاز بم ا :ببی 

 مک داری چون رتماراب  کم از خودت نشااااااااون میدی ا اااااااال 

.یکم بم خودت ت ا  ک  آرزو...هم  در  ا   ن سااااااااالم تو اااااااای 

 خودت خ مم نشدی؟٬داد و بیداد و جار و جزجایل

 

آرزو اما ات ار کم ا اااال  را های برساااا  را نشااااید  باشاااد و 

همان جم م ی "از تییل جدا تموشم" ق ل شد  ذها  روی 

نک بر ل  آورد و قد  بم ٬باشاااااااااااااد خزد  ای کوتا  و هو ااااااااااااات 
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خب  برداشاات.ش  را چزدی  مرت م بم چپ و راساات تکان 

 داد و سپس با  داب  کم آشکارا می رزند تجوا کرد: 

 

 ها تو ااااااات....ا اااااااال بم ای  آساااااااوبن ها 
گ
ن ساااااااادی تییل:بم همی 

 تو ت برسا . 

 

نشاتم  اتگشت اشار  ا  را تزدید وار بم سمت برسا و ب د 

 گرتت و با همان خزد  ی ترسزاک  ادامم داد: 

 

ن سر می م  امکار...یا هرچم زودتر  آرزو:خوب گو  ک  ببی 

بن و از ای  دخت   تییل جااااادا  ن ای  خروش کاااااذاب  رو بزم مت 

.یا ق م می ور ...   مویسر

 

آزاد چرخاااتااد و ت اااه  را برای ل صاام ای کوتااا  باام ساااااااااااااااماات 

ی تاکید در هوا تکان هماتطور کم اتگشاااااااااااااااا  را بم نشااااااااااااااااتم 

 میداد با  داب  ب زدتر ادامم داد: 
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آرزو:بم روح مادر  ق ااااااااااااااام می ور  جزجایل بم پا می زم کم 

آتوشااااااااااااااا  دام  همموتو بگت  . ااااااری می زم کااااام خودتون و 

آرزوهاتون با همدیگم بم خا  ساااااااااایا  .شاااااااااا زید.بم ایز م چم 

 بیچارتون می زم. ٬همدیگم دارنمم ت ا  تمی زمن ب   با 

 

ن آورد و  ل  زدی ت خ و زتزااد  بر ل  ٬ب ااد اتگشاااااااااااااااا  را پاایی 

ن یک قد  دیگر بم سااااااامت خب   ها   نشااااااااتد و با برداشااااااای 

 اتاتم کرد: 

 

_بااام ت  موتااام کااام ا اااااااااااااااال پاااا روی د  م  تاااذارناااد چون     

 تمیموتید ت اااااااااااااااور کزید کم چم  اراب  از م  برمیاد.با م ن کم

  برد  بازی خود  او  تا آخر ای  بازی رو کراس کرد  و شو

تم تو شرتون.  ن  ت زید...چون بدجوری مت 
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ای  را گ اات و ساااااااااااااااپس بک آت اام  را دیگری بزتااد یااا مزمصر 

شااایدن جوابک بماتد چرخید و با قد  هاب  ب زد بم ساامت در 

خروسک ساااااااااااااال  بم را  اتماد.کویل ت شاااااااااااااید کم آزاد هم آرزو 

باام دت ااال  دوناد و ل صاام ای ب ااد هردو از خااتام آرزو گوناان 

 رز شدتد. خا

 

برساااااااا  ات ار کم تما  مدت بم زور روی پاها   ٬با رتماشاااااااان

مااااااتاااااد  بااااااشاااااااااااااااااااد ت س لرزابن کشااااااااااااااایاااااد و دوباااااار  روی م ااااال 

نش ت. ورت  را میان دست ها   شززان کرد و هماتطور 

کم ش  را بم چپ و راسااااااات تکان میداد جم م ی تام زو  

   تجوا کرد. را زنرل

 

و ب د چرخید  تا بم ساامت  برای چزد ثاتیم بم او خت   ماتد 

اتاقم قد  بردار  اما هزوز بوشاااات  از یک قد  برتداشاااامم بود  

اااااااااااا شااااااااااااد .ل  هایم را روی ی دیگر  کم از ت اااااااااااامیمم مزصا

د  و مجددا بم سمت او چرخید .   ترر
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 _واق ا تییل رو دوست داری؟

 

مصار بود کم بک م طیل دساااااات سااااااوالم آتبدر برا   دور از ات

   و مم ج  ت اهم کرد. ها   را از روی  ورت

 

؟  برسا :سر

 

شدراماتم شرسااااااید و م  سااااااوالم را ای  بار اتدی واتااااااح تر بم 

 زبان آورد . 

 

_وق   بم آرزو گ    کم از تییل جدا تمویسااااااار چون دوساااااااا  

؟  داری...ایزو از تم دلت گ   

 

 ۶۵۹#پارت_ 
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مزصور  را تزمید  باشاااد ل  زد کوچک و ت جن گوب  کم تاز  

و باام م اال ت یاام زد.چزااد ل صاام ای خجااالاات زد  بر لاا  آورد 

 ت اهم کرد و سپس با  دای آرا  پاسخ داد: 

 

 برسا :از تم د  گ مم...م  واق ا تییل رو دوست دار . 

 

 قد  ج وتر گذاشمم و با تردید شرسید : 

 

ی _چرا آرزو روی تو ایزبدر   اااساام؟تو گذشاا ن مم ب زمون چت 

 بود ؟
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میان ابروهای مرداتم ا   التم آیه کشااااااااید و گر  ی خمیف  

اتداخت.ثاتیم ای سااااااااااااااا وت کرد و ساااااااااااااااپس با ل  ن خاجزاتم 

 پاسخ داد: 

 

ی تبود .آرزو  ن ن م  و آرزو هیچوقااااات هیا چت  برسااااااااااااااااااااا :بی 

هموشااااام برای م  خواهر کوچیک دوسااااات  ااااامیمیم بود کم 

م.هموتبدر کم آزاد تمیمون اااااامم ت ا  بدی رو  داشااااااامم باشااااااا

خواهر دوساااااااااا  اون رو دوسااااااااات داشااااااااات مزم بم خزوان یم 

 داشمم.اما ا  اسات آرزو با ا  اسات م  یش تبودن. 

 

اتگشااااااااااامان  را بک هدا میان موهای مشاااااااااااش رتگ   رکت 

 داد و پس از م  ت کوتا  ادامم داد: 

 

برساااااااااااااااااااااا :از زمااااااابن کاااااام یاااااااد  میاااااااد آرزو م  رو دوسااااااااااااااااااااات 

ن  شززابن بود اما ب د  ج و اومد  داشت.اول  دوست داشی 

اا کرد.مزم  همون موقع آب پاا  رو رن مم روی و بزم اخت 
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دسااااااااا  و بز  گ مم کم ای  رابطم شاااااااادبن تو اااااااات.اما آرزو 

ن توهمات خجی   وع کرد بم سااااااااااااااااخی  دسااااااااااااااات بردار تبود.شر

غرن .شو  خود  باور کرد  بود کم مزم دوساااااااا  دار  اما 

م پااا شو  بااذار .هرچباادر ب اااکر خجااالمم از آزاد  کاام تمیموت

ساااااااااااااااااات از خیااااا  شردازی هم کاااام م  و آزاد بز  میگ میم د

تت.آخرشااااااام اوتبدر  تت کم تمت  ها  بردار  بم خرج  تمت 

 ای  خواب و خیا  ها  رو ادامم داد کم رسیدیم بم ایزجا. 

 

 با تردید ش  را روی شاتم کج کرد  و شرسید : 

 

 تماا  ای  رتماارها  تب
گ
ط بام خاکر _پس ی  ن می وای بش

ن کم تمی واد باور کزم تو دوسا  تداری؟  ایین

 

ن برد و گ ت:   آه مم ش  را در تایید  رتم باال و پایی 
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برساااااا :امید دار  کم یم روزی بموتم ای  رابطم رو . ااااااز .ت ر 

می زم اگم مزمصر بموتم میموتم مزو خاشاااش خود  کزم.االتم 

 کم تزمید  م  واق ا تییل رو دوست دار ... 

 

تاام و آشااااااااااااااا ماام جم اام ا  را تاااتمااا  رهااا کرد و ش  را باام  ال

ت زد  از  را هاب  کم شاید  بود  پ ش   م ل چ  اتد. ت 

 گوشم ی ل  هایم را کج کرد  و زمزمم کرد : 

 

 _شاید بزت  باشم آزاد برای آرزو هم یم روانشزاس شیدا کزم. 

 

 بک آت م ت اه  را بم سممم بچرخاتد پاسخ داد: 

 

برساااااا :خییل وقمم کم ای   ار رو کرد .آرزو ساااااا  هاساااات کم 

و ااااااااااااااامااااااام.تبرن اااااااا موشااااااااااااااااااااام گ ااااااات از ب اااااااِد توت زنر تصر تراش

مادرشااااااااون...اما خ      ج  اااااااام های مشاااااااااور  و داروهای 

.از وق   هم  ن ن چزدان  مش بز  کین ااااااتو  هم تمون ااااااای  مصا
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کاام باام ایران برگشاااااااااااااااماام  ال بی یااا  روان درماااتو  شاااااااااااااااااد  و 

 بدتر شد .  مماس اتم وت یا 

 

تارا ت از شاااااااااااااااایدن  را های برساااااااااااااااا  ابروهایم را در هم 

  و ل  هایم را جمع کرد .آرزوی بیچار .پس او هم کشاااااااااااید

 ساااااااا    را پشاااااااات ش گذاشاااااااامم بود. اال دیگر بم جای 
گ
زتدی

 ایز م از او ت رت داشمم باشم دلم برا     سوخت. 

 

رد س وتم کم کوالبن شد برسا  ش  را از پش   م ل جدا ک

.برای ل صاب  در س وت بم  ورتم و مجددا  اا نش ت

 پس با  داب  آرا  شرسید: خت   ماتد و س

 

 برسا :از م  ممز ری...مگم تم؟

 

مم جااا  از ساااااااااااااااوال  چشااااااااااااااام هاااایم را رنز کرد  و باااا تردیاااد 

 ت اه  کرد . 
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ش؟خودت جوا.  رو  _واق ااا الزماام کاام ای  ساااااااااااااااوا  رو بتر

؟  تمیدوبن

 

ن ل  زنرنا  را بم دتد ان گرتت و خجالت زد  ش  را پایی 

کوتااااا  بر لاااا  آورد  و اتااااداخاااات.بک اخمیااااار خزااااد  ای ت خ و  

 ادامم داد : 

 

تییل رو هم ٬_تو ما  ها مزو مثل یم ا مش بازی دادی برساااااا 

بازی دادی.تو چشااااااما  ز  زدی و یم داساااااامان درویعن درمورد 

ایز م از او  خاشااااااش م  بودی ت ون م دادی و باخ  شااااادی 

اومدی خوتم   و  اری کردی ٬ور  کزم.ایزا .س تبودنکم با

مرگت شاااااااااااااااد  در ایل کم زتد  و ساااااااااااااااالم کم باور کزم باخ  

ش کم ازت ممز ر ؟  بودی...و  اال داری میتر
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 اااااااااادایم رتمم رتمم اوز میگرتت و ب زدتر موشااااااااااد.تا جاب  کم 

د و با تارا     برساااااااااااااااا  مجبور شاااااااااااااااد دوبار  ش  را باال بگت 

  آزار  میداد. الم از ایز م پاساااااجن برای ت اهم کزد.سااااا وت

 رد. االیم هایم تداشت بزم می و 

 

 التم ت اهم را از  ااااااااااااااورت  گرتمم و چرخید  تا بم ساااااااااااااامت 

اتاقم قد  بردار .اما  ااااااااااااااادا   باری دیگر از پشاااااااااااااات ش در 

 گو  هایم شیچید. 

 

ن کم ازشون ختک تداری خزان.  ا ه ی  ن  برسا :هزوز خییل چت 

 

 دیگر تشار داد  و با  ر  بم سما  دتدان هایم را روی ی

ر هوا تکان داد  و چرخید .دساااااااااااااات هایم را با خ اااااااااااااا اتوت د

 گ مم: 

 

 .  4218



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

 کااام م  ازشاااااااااااااااون بک ختک ؟سر 
ن ا سر ه ااااااااااااااای  ن _ای  خییل چت 

سااااااااام بزم میگم کم هزوز از  ل  ؟...چرا هری از را  مت  ن ه ااااااااای 

مااجرا ختک تادار ؟م  جز ایز ام باایاد بادوتم تو و اون رتیبات 

ن سر رو باید دوتا آد  شااااااااااااااایادی  مزو بم بازی گرتمی 
گ
  کم زتدی

 تم؟بدوتم؟ها؟سر رو باید بدو 

 

با  داب  ٬شاتجا  از روی م ل ب زد شد و با ا  مادن مباب م

 کم برخالا  دای م  آرا  بود پاسخ داد: 

 

ی کم باید بدوبن ایزم کم شاااااااید م  و آزاد اوتبدرا  ن برسااااااا :چت 

 ت اشیم... کم تو ت ر  رو می  ن آدمای بدی 

 

 ۶۶۰#پارت_ 
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 رت  خواسااااااااامم یا تاخواسااااااااامم توجزم را ج   کرد. ااااااااادای 

زد  را ترو خورد  و با ت ایه شدرام بم  اااااورت جدی ا  ب 

 خت   ماتد . 

 

 _مزصورت چیم؟

 

با  ااااااااادای آرا  شرساااااااااید  و او یک قد  دیگر ج و گذاشااااااااات 

 شو  از آت م دهان باز کزد و بگوند: 

 

ا رو بزاات برساااااااااااااااااا :ت جاا  می زم کاام چرا آ ن زاد هزوز ای  چت 

اری تگ ماااام امااااا...امااااا تو هزوز از هماااام ی داسااااااااااااااامااااان ختک تااااد

 .  خزان.تبط ت   ماجرا رو میدوبن

 

با هر  ال  کم بم زبان   آورد م  گیج و گیج تر موشااااااااااد .از 

د؟چم واق ی   باق  ماتد  بود کم م   ن چم داشااااااااااااااات  را مت 
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هاااب  را باا
ن ایااد باام م  هزوز از آن بک اکالع بود ؟آزاد چاام چت 

 میگ ت کم تگ مم بود؟ش در تیم آورد . 

 

 ...ر  و شوست کزد   رتمو بزن. _با   مات بازی ت   برسا 

 

ل زم  التاام امااا  ااااااااااااااااادایم آرا  بود.برساااااااااااااااااا  در جوابم ت س 

خمیف  کشااااااااااااااید و آه اااااااااااااامم ش  را تکان داد.برای ل صم ای 

ن ت ااااا  خت   ا  باااام  تردیااااد کرد و ساااااااااااااااپس همزمااااان بااااا دوخی 

ن باز کرد تا  رقن بزتد.اما شو  از آت م بمواتد چشااااااااماتم دها

 ااااااااااااااادای زتگ موبای   بود کم در      ال  بر زبان بیاورد 

 تضای ب زمان شیچید. 

 

تورا ش  را زنر اتاداخت و باا خت   شاااااااااااااااادن بام  ااااااااااااااا  م ی 

 گوشر زنر ل  تجوا کرد: 

 

 برسا :تی یم. 
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اااااان  خاتم هم با سااااااای ن چای وارد  در همان ل صم بود کم نرا

   شد و بزت زد  بم ما دو ت ر ت ا  کرد. سال

 

؟نرن :وا  خاتم...پس خواهرتون و آ ن  زاد خان کجا رتی 

 

 التاااام از ب  ت کاااام تیماااام تمااااا  ماااااتااااد  بود چشااااااااااااااام هااااایم را 

چرخاتد  و آیه کشاااااااااید .برساااااااااا   اال دیگر مشااااااااا و  ت   ن 

 ااااااااا  ت کردن با تییل بود و ات ار کم دیگر  امال مکالمم مان 

ترامو  کرد  بود. و ااااا م ا  تیم کشاااااید کم بوشااااات  از آن را 

بدهم.ای  بود کم  آتجا بماتم و بم  را های برساااااااااااااااا  گو 

بک  اااااااااادا چرخید  و با قد  هاب  آرا  بم ساااااااااامت اتاقم بم را  

 اتماد . 

 

 .  4222



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

اتر ی ا  برای ش و   ااام زدن باااا ات ااااقاااات و آد  هاااای امروز 

م خود  دیگر بم  ااااااااااااااا ر رساااااااااااااااید  بود.وقا  بود کم اتدی ب

ا ت بدهم...   است 

 

                                         *** 

 

  شاااااااااااااااا  خبور کرد  بود و م  هزوز هم بک ساااااااااااااااااخاات از یااازد

هدا و خامو  روی ت ت خوابم دراز کشااااااااااااااید  بود  و بم 

 سب  اتاا ز  زد  بود . 

 

خود  ٬ب د از آن ب  ت کم با برسا  داشمم و تاتما  ماتد  بود

م زااای واقیع   ماام در اتاااا   س کرد  بود  تااا مجبور را باام 

اااااااااان  خاتم بم  ت اشااااااااااام با کیسااااااااااا  را بزتم.    زمابن کم نرا

ون  شاغم آمد  بود تا برای شااااا   اااادایم بزتد هم از اتاا بت 

ترتمم بود  و از او خواساااااااامم بود  تا ساااااااای ن شااااااااامم را بم اتاا 

 بیاورد. 
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 پ 
گ
ن بار آیه کشید  و با خ مش   هایم را باز و برای هزارمی 

. ااامم کرد .بک اتداز  خ ااامم بود  جوری کم دلم می واسااات 

د  ساااااات  ب وابم.اما ذهزم آتبدر  چشاااااام هایم را ببزد  و یک

 ش وغ و آش مم بود کم خواب بم چشم هایم تیم آمد. 

 

ت ر  هزوز هم درگت   را های بک ش و تم برسا  بود.درگت  

 کزجکاااااوی کاااام مکااااالماااام ای کاااام تیماااام تمااااا  ماااااتااااد  بود.درگت  

داشااااااااات ذر  ذر  رو م را می ورد.بم راسااااااااا   مزصور  از آن 

د کم م  هزوز از تما  ماجرا با  را ها چم بود؟چرا گ مم بو 

 وجود داشااااااااااااااااات کاام م  از آن بک 
ختک تو ااااااااااااااامم؟چاام واق ی  

هاااااااب  را از م  شززااااااان کرد  
ن اکالع بود ؟آزاد دیگر چاااااام چت 

 بود؟

 

شیدا تمی رد .هرچبدر بک تاید  بود.جوابک برای ساااااوا  هایم 

تمم و باام کوچاام پس کوچاام هااای  هم کاام بااا اتکااار    زجااار مت 
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تمیموان مم جواب درس   برای سوا   ذهزم ش  می شید 

 هایم شیدا کزم. 

 

 التم و خ اااااااا ک از ذه  شاااااااا وغ و آشاااااااا مم ا  آیه کشااااااااید  و 

روی ت ااات نشااااااااااااااا ااااااااااااااامم.ت ااااهم بک هااادا روی خبربااام هاااای 

اد بیدار بود یا ایز م او ساااااااااااخت خت   ماتد.تمیدان ااااااااامم کم آز 

 هم مثل م  دچار بک خوابک شد  بود. 

 

و از جا ب زد شد .ک  کوچک  شمو را از روی پاهایم کزار زد 

 موهایم را 
گ
آبک رت م را برداشاامم و هماتطور کم با بک  و اا ع

پشاااااااااااااااات ش  جمع می رد  قد  هایم را بم سااااااااااااااامت در اتاا 

 سوا داد . 

 

م.اگر امشاااااااا  را بدون  را تیاز داشاااااااامم کم با آزاد  را بزت

ی می رد  بدون  ن جواب سااااااااااوا  هایم سااااااااااتر زدن با او و گرتی 

 م موشد . شک تا  بح دیوات
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ون زد  تبرن اااا تییم از چراغ هاااای خااااتااام دیگر  از اتااااا کااام بت 

خامو  شاد  بودتد.نرن  خاتم هم تما   ارها   را اتجا  

 داد  بود و ا مماااااال تااااا االن دیگر باااام خاااااتاااام ی خود  رتمااام

سااااااااید ا مماال ٬بود.از اتاا آرنا هم هیا  ااااااااداب  بم گو  تمت 

 نشد  بود.  یط ای  چزد ساخت ا ال از خواب بیدار 

 

آه مم آه مم بم سمت اتاا آزاد قد  برداشمم و مبابل در 

اتاق  ا  اااااااااماد .برای ل صم ای تردید کرد  و ب د دسااااااااامم را 

باااام ی آرا  باااام در کوبیااااد .مزمصر ماااااتااااد  تااااا   باااااال برد  و رصن

 ااادا   از آن کرا در بم گوشااام برساااد اما ب د از گذشااات 

ت.بااا ت جاا  دقیباام ای تزمیااد  کاام اتمصااار  بیجااا بود  اساااااااااااااااا

ابروهایم را در هم کشااااااااااید  و قد  بم خب  برداشاااااااااامم.ی  ن 

 خوابید  بود؟
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تاامیداتم آیه کشااااید  و خواساااامم بم ساااامت اتاقم خب  گرد 

اااا  شااااد .مجددا بم کزم اما در یک ل صم از ت اااامیمم مزصا

ساااااااااااااااماااااات در برگشااااااااااااااامم و بااااااا   باااااام کردن اتگشاااااااااااااااماااااااتم دور 

ل اتاا آه ااااااااااااامم چرخاتدم  و ب د دزدی بم داخ٬دسااااااااااااامگت  

 ش  کشید . 

 : �🌺�سازی کم  دا   توب  

 ۶۶۱#پارت_ 

 

 

گر  ی ابروهاااایم در ثااااتیااام ای باااا ثاااابااات مااااتااادن ت ااااهم روی 

آزادی کم ل م ی ت ت خوا.  نشااا ااامم بود و در سااا وت بم 

  شااااااااد  بود شررتگ تر شااااااااد.در را  یم بوشاااااااات  باز ساااااااااز  خت  

 کرد  و بم آرا  وارد اتاا شاااااااااااد .آتبدر غرا اتکار  بود کم

ا ااال مموجم  ضااور  نشااد  بود.جوری غمگیزاتم بم ساااز  

خت   شاااااد  بود کم ات ار قرار بود بم زودی زود برای هموشااااام 

 با آن وداع کزد. 
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و بم دیوار  دسات هایم را روی ق  ام ی سا زم ا    بم کرد 

کزاااار در ت یااام زد .چزاااد ل صااام ای در سااااااااااااااا وت بااام او خت   

 ماتد  و سپس با  داب  آرا  گ مم: 

 

 ذهزمو ایزجوری مش و  کرد ؟ _سر 

 

ات ار کم  اااااااااااااااادایم شاتجا  خط باکیل روی دتیای اتکار  

کشااااااااااااااایااد  باااشاااااااااااااااااد تورا ش  را باام ساااااااااااااااممم چرخاااتااد و ت ااا  

  کشااااااااااااااایااد تااا شدرام  را باام چزر  ا  دوخاات.ثاااتیاام ای کو 

 ل  زدی م و و کوچک روی ل  ها   تب  ببزدد. 

 

 آزاد:ی اومدی کم مموجزت نشد ؟
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جوا.  بک هدا یش از شااااااااااااتم هایم را باال  شرساااااااااااید و م  در 

 اتداخمم. 

 

 _خییل وقت تو ت.در زد  اما ات ار نشایدی. 

 

زنرل  "هو " آرا  گ ت و ب د زاونم ی نشااااا اااااما  را ت یت  

اتد بم م  ت ا  کزد.دسااااااااااااااات ها   را  یم داد تا را ت تر بمو 

 خب  تر از بدن  روی ت ت قرار داد و گ ت: 

 

 مش و  بود. ...یکم ت ر  آزاد:آر 

 

ن باام ساااااااااااااااما   ت یااام ا  را از دیوار گرتمم و باااا قاااد  برداشااااااااااااااای 

 کزجکاواتم شرسید : 

 

 _چرا اوتجوری بم سازت خت   شد  بودی؟

 .  4229



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

 

 ت ت باش زم. ل  زد کجک زد و مزمصر ماتد تا کزار  روی 

 

 آزاد:چجوری؟

 

 جواب داد : 
گ
 آه مم کزار  نش مم و بم سادی

 

ن و تاامید.   _غمگی 

 

ری ت ون م داد و هماااتطور کاام ش  را تکااان ل  زااد شررتااگ ت

میداد دوبار  از باالی ششاااااتم ا  بم ساااااز  خت   شااااد و پس 

 از ل صم ای س وت گ ت: 

 

 آزاد:داشمم برا  دل وزی می رد . 
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   کرد  و ابروهایم را باال اتداخمم. با ت ج  ت اه

 

؟  _دل وزی برای سر

 

داشاااااااااااامم هماتطور کم  ماکان ت اه  را روی ساااااااااااااز ثابت تگم 

ن تجوا  بود شوسااااااااااااااات ل   را جوند و با ل  ن م زون و غمگی 

 کرد: 

 

آزاد:چاااون تااامااایاااااااادوتااام بااا ااااااااد از ایااا  قااارار  چاااااااام باااالب  ش  

ی تموتد  تا  اااااااااااااااادا  رو برای هموشااااااااااااااام از  ن بیاد...چون چت 

 ست بد . د

 

و ب د ت ا  غمگیا  را از روی ساااااااز برداشاااااات و بم چشاااااامان 

بک اخمیار  بزت زد  ی م  گر  شاااااااااااان زد.از سااااااااااازگی ن ت اه 

ن اتداخمم.چزد ل صم  دساااااااااات و پایم را ام کرد  و ش  را پایی 
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ای بک هدا بم دسااااااااااااااات های لرزاتم خت   ماتد  و ب د برای 

 آت م موتوع ب   را خوض کزم گ مم: 

 

 ماس زتگ زدی؟_بم دکت  ت

 

دساااا   بم چاتم ا  کشااااید و ش  را بم نشاااااتم ی تایید تکان 

 داد. 

 

ای تگرابن تو ااات و آرنا دار   م آزاد:زتگ زد .گ ا  جاب  بر 

  م باها  کزار میاد. 

 

 ل  زد کوچش زد  و اتگشماتم را بم ی دیگر گر  کرد . 

 

 _خوبم...خیالم را ت شد. 
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باااا ج وتر کشااااااااااااااایااادن دسااااااااااااااااات هاااا   را از ت ااات جااادا کرد و 

ن تر آورد تا را ت تر بمواتد بم  اااااااااااااااورتم ٬بدن  ش  را پایی 

 ت ا  کزد. 

 

   سوا  تیومدی ایزجا...مگم تم؟آزاد:تو برای شرسیدن ای

 

ن را    میموان ااااات ذهزم را ب واتد  ر ااااام  از ایز م بم همی 

 
گ
در آمد.درست مثل کیس کم دسا  رو شد  باشد با  التش

 ت اه  کرد  و گ مم: 

 

_راساااااا  ذهزم درگت   را های آرزو و برساااااامم...می وای 

؟  با ای  وت یت چیکار ک ن

 

 ار کم مزصور سااااااااااوالم را گوشاااااااااام ی ل  ها   را کج کرد و ات

 مموجم شد  باشد ش  را تکان داد و گ ت: 
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آزاد:راساااااااااااااااا  خودمم تمیدوتم باید چیکار کزم.آرزو ساااااااااااااااا  

ودن هاساااااااااات کم برسااااااااااامو دوساااااااااات دار  و ت ر می زم برای ب

باها  شااانیساا دار .م  هموشاام ساایع کرد  کم بیاشااون قرار 

 تگت   و توی  ارشاااااااااااااااون دخالت ت زم اما االن اوتااااااااااااااااع خییل

 ترا کرد . 

 

وع می ردیم ت رشاااااو   بیبا  وق   داشااااااایم ای  بازی رو شر

تمی رد  کم برسااااااااا  واق ا خاشااااااااش تییل .شاااااااام...اما االن دیگم 

کردن برسااااااااااااااااا     ااری از  برتمیاد.هیا  ف  هم برای شزن 

تدار  چون خودمم ت ر تمی رد  کم یم روزی واق ا خاشاااااااااااااش 

 تو .شم. 

 

 دسااااااااااااااا   بم برای ل صم ای سااااااااااااااا وت کرد و ب د با خ
گ
 ااااااااااااااامش

  ورت  کشید و ادامم داد: 
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آزاد:اما االن آرزو ت دیل بم یم مشااکل بزرگ شااد .مشااکیل کم 

تمیاااااااادوتم چطوری میموتم     کزم.دلم می واساااااااااااااااااااااات 

ون میمون ااامم بم برساااا   م ک کزم تا پا  رو از ای  ماجرا بت 

وع کزم چون از همون   جدید رو با تییل شر
گ
ب شاااااااام و یم زتدی

وسااااااااااااااامو  باااا م  بود کااام وارد ای  باااازی اول  هم ب ااااکر د

شاااااااااااااااااد.امااا  اااال بااا وجود تزاادیاادهااای آرزو ت ر ت زم ای   ااار 

شاادبن باشاام.چون اگم آرزو  بیبت رو بم همم بگم برسااا  و 

 با همدیگم بموت . تییل دیگم تمیموت  

 

از ل ا   ااامال مشااااااااااااااا   بود کاام چباادر ب اااکر برسااااااااااااااااا  و 

شت.دقیبم شتوش   کم برا   ساخمم بود خذاب وجدان دا

 ای در س وت بم تیمرت م زون  خت   ماتد  و ب د گ مم: 

 

اب  میگ ت.وق   رتمم بودی دت ا  
ن اااااااااااااا برساااااااااااااااا  یم چت  _خصا

 آرزو... 
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 ۶۶۲#پارت_ 

 

 

 تردید ت اهم کرد. ش چرخاتد و با 

 

 آزاد:سر میگ ت: 

 

شرساااااید و م  زباتم را روی ل  های خشاااااکم کشاااااید  شو  از 

 آت م بگونم: 

 

ا ه اااااااااااااااات کاام م  ازشاااااااااااااااون ختک _گ ا  کاام هزوز خی ن یل چت 

 تدار . 

 

 گر  ی میان ابروها   آشکارا شررتگ تر شد.ادامم داد : 
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_گ ا  کم شااااااااااااید شاااااااااااما دو ت ر اوتجوری کم م  ت ر  رو 

 ای بدی ت اشید. می زم آدم

 

د و ت اه  را از چشااااااااااااااماتم  ااااااااااااار ل  ها   را روی ی دیگر ترا

 دزدید.کزجکاواتم شرسید : 

 

 _چرا ای   رتو زد؟

 

 بم ساااااااااااااوالم تداد. یم بوشااااااااااااات  بم ساااااااااااااما  چرخید  و جوابک 

 مصاتم ادامم داد : 

 

؟ ی ه ت کم هزوز بم م  تگ مم باشر ن  _آزاد چت 

 

 شد جواب داد: بک آت م ش  را بم سممم بچرخاتد با ل  ن 
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ی تو ت...ذهزت رو درگت  ت  .  ن  آزاد:تم چت 

 

بااا تردیااد ت اااه  کرد .دیگر آتباادری شااااااااااااااازاااخماام بودم  کاام 

زااان  اااری هااا   را ا  ااااااااااااااااااس کزم.داشااااااااااااااااات دروغ بمواتم شز

ی وجود داشااات  ن میگ ت. اااد در  اااد  ش با برساااا  بود.چت 

کااااام م  هزوز هم از آن بک ختک بود .امااااا آزاد بزااااا بر دالییل 

 گرتمم بود کم از م  شززان تگز  دارد. ت میم  

 

؟  _مطما ن

 

ساااااااااااااااوالم ای  بار وادار  کرد تا شاتجا  ش بچرخاتد و ت ا  

بم چشااااااماتم بدوزد.ل صم ای کوتا  ساااااا وت کرد خت   ا  را 

 و سپس با آوردن ل  زد ت جن بر ل  پاسخ داد: 
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ی شااااااااااک ت   خزان...م  هزوز  همون آد  بدی  ن آزاد:بم چت 

خییل دیر تون ااااااا   .شاااااااازاسااااااااو .جز ای  هیا  بیبت ا  کم 

 دیگم ای وجود تدار . 

 

رو در رونم ٬و ب ااااااد  یم بوشااااااااااااااات  باااااام ساااااااااااااااماااااات م  چرخیااااااد

یم خت   ماااااتااااد و بااااا ج و آوردن باااام چشااااااااااااااام هااااا٬نشااااااااااااااا اااااااااااااااااات

د ٬دسا  ن هماتطور کم کر  ای از موهایم را پشت گوشم مت 

 ادامم داد: 

 

تااااا آخر آزاد:تززااااا  بیب   کاااام وجود دار  ایزاااام کاااام م  قرار  

خمر  ب ااااکر ایز ااام تو رو از خود  تااااامیاااد کرد  پشااااااااااااااایمون 

 . ن ...تبط همی  ن  باشم و خذاب ب شم.همی 

 

ا  ااااااااااااااااااسااااااااااااااااااب  کاام در رتااگ  ااااااااااااااااادا   برایم خجیاا  بود و 

ن و تاامید  دتد خجی  تر...آتبدر غمگی  ن چشااااااااااااااامان  موز مت 
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بود کم دیدن  باخ  موشااااااااااااد ق  م بک اخمیار بم هزار ت م ی 

ن و ُبرتد . تام اوی ت دیل شود...ه  زار ت م ی تام اوی و تت 

 

در ساااااا وت بم ی دیگر خت   شااااااد  بودیم و دقایش بم شخت 

ن ت اهم از   بر در بر ی دیگر میگذشاااااااااااااااازد.تم م  قدرت گرتی 

چشاااااامان او را داشااااامم و تم او قدرت پس کشاااااایدن دساااااا  را 

داشااااااااااااااات...گوب  کم زمان برای هردو ت رمان مموق  شاااااااااااااااد  

 بود. 

 

م ا    س شااااااااااد زمابن کم  ااااااااااورت  ت س بم ی  ار  در ساااااااااا ز

آه ااااااااااااااامم آه ااااااااااااااامم ج وتر آمد و بم  اااااااااااااااورت م  تزدیک تر 

ت  شااد.م ااخ و بک اراد  بم ل  ها   خت   ماتد  و او  ااور 

ی  اااااااااااااااورتم مموق  کرد.ت اااااا  شر از  را در یاااااک ساااااااااااااااااااات   مت 

خواسااما  را میان چشاامان تیمم باز م  و ل  هایم چرخاتد  

 ااااا م ی اتد  و ب د چشااااام ها   را . ااااات و خواسااااات تا تا

 میان  ورت هایمان را پشت ش بگذارد. 
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امااااا شو  از آت اااام بمواتااااد لاااا  هااااا   را روی لاااا  هااااای م  

تاا بود کم در تضااا شیچید و بم باشاااتد  اادای باز شاادن در ا

 دت ا  آن  دای آرنا بود کم گو  هایمان را شر کرد. 

 

 آرنا:آزاد هزوز بیداری... 

 

 ۶۶۳#پارت_ 

 

 

 زای واقیع   مم از تویدن ا  اااااااااااااااماد و ق  م در یک ثاتیم بم م

خون در رگ هایم یخ . ت.آتبدر شاسیمم و تاگزابن خود  

د از آن کرا ت ت روی را از آزاد دور کرد  کم  م ماتد  بو 

ن بی مم.ت ااا  و شاااااااااااااااات زد  ا  را بااا ترس و لرز باام خباا   زمی 

چرخاتد  و بم آرنا کم در چزارچوب در خودتماب  می رد ز  

 زد . 
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ت و ت اااااااه  خ  از بزاااااات و  ت 
جیاااااا  و غرناااااا  بود.ت  یف 

د و م  تمیموان مم ب زمم  ن شدرایم درون چشمان  موز مت 

ت  ب اااکر دیاادتمااان در آن وتاااااااااااااااع  و  ااا  بود یااا ایز اام  ت 

 تبط از  ضور م  در اتاا برادر  ت ج  کرد  بود. 

 

؟  آرنا:خزان...تو ایزجا چیکار می  ن

 

برای آت م س وت ت خ  دای آرام  شاتجا  بزاتم ای شد 

و مط ش اتاا در هم شاا  اامم شااود.ل ا  اگر چم مالیم بود 

 اما مرا دساپاچم تر از آتچم کم بود  کرد.آتبدر ترسید  بود 

کااام ذهزم خمال ق ااال کرد  بود و تماااا  وا   هاااا را از یااااد برد  

 بود . 

 

در تزایت زمابن کم از بم  ار اتمادن م ز  پشااااااااااااااایمان شاااااااااااااااد  

د  و بم آزاد ت ا  کرد .برخالا م   امال خاجزاتم ش چرخات
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سااااااید.دیگر شاااااا اه   بم آن آزادی  اااااد بم تصر مت  آرا  و خونرا

طم مان بود تداشت.ات ار کم هموشم تگران بو بردن آرنا از راب

ی وجود تداشااااااااااااااات کم بمواتد باخ   ن کم دیگر در ای  دتیا چت 

 شاسیمم شدن  شود. 

 

ا  اااااااس کرد ساااااازگی ن ت ا  خت   ی م  را کم روی  ااااااورت  

ت س خمیف  کشااااااااااااااایااااد و هماااااتطور کاااام ش  را تکااااان میااااداد 

 ت اه  را بم سمت آرنا چرخاتد و با ل  ن خونرد گ ت: 

 

سم. آزاد:خزان خاتم اوم  د  بود از  یم سوایل بتر

 

 و 
گ
ن سااااااااااااااااادی  کم دساااااااااااااااات و پا کرد  بود بم همی 

.درویعن ن همی 

کوتایه بود.هاز و واز ت اه  کرد .واق ا اتمصار داشت کم 

ی از خود  آر  نا ای  بزاتم را باور کزد؟تمیموان ت دروغ بزت 

 . ازد؟
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آرنااااا بااااا تردیاااادی کاااام هزوز هم  ااااامال در  اااااااااااااااورت  شیاااادا بود 

سمت ج و سوا داد و اتدی بم ت ت تزدیک ون چر  را بم 

تر شااااااااااد.برای ل صم ای کوتا  ت ا  مشاااااااااا وک  را میان ما دو 

ردن  را ت ر چرخاتد و سااااااااااپس ات ار کم چار  ای جز باور ک

آزاد تداشمم باشد ش  را تکان داد و "آهان" آرا  را زنرل  

 تجوا کرد. 

 

 آزاد بک  و  م و خ مم دس   بم گردن  کشید و ب د روی

د.یااک تااای  ت اات چرخیااد تااا بمواتااد رو در روی آرنااا قرار بگت 

 ابروها   را باال اتداخت و شرسید: 

 

 آزاد:تو مگم ت وابید  بودی؟

 

شم ی ل  ها   را کج کرد و ش  را تکان آرنا در جواب گو 

 داد. 
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ب دشااااام دیگم خوابم ٬آرنا:تیم سااااااخ   موشااااام کم بیدار شاااااد 

د.گ مم بیا  ایزجا ببیزم اگم ت و هم بیداری یکم با همدیگم تتک

  را بزتیم. 

 

و ب د م ت  ت اه  را بم سمت م  چرخاتد و با  داب  آرا  

 تر ادامم داد: 

 

 .ب  شید کم در تزد  اومد  تو. آرنا:ت ر می رد  تززا باشر 

 

 ۶۶۴#پارت_ 

 

 

خجالت زد  ت اهم را از  اااااااااااااورت  دزدید  و هماتطور کم از 

 ن گ مم: روی ت ت ب زد موشد  با  داب  لرزا

 

 .  4245



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

 . تمم.شبمون ب ت   _تم شما را ت باشید.م  دیگم داشمم مت 

 

 بماتم با قد  هاب  ب زد 
و ب د بک آت م مزمصر شااایدن پاسااجن

 رتمم و ل صم ای ب د از اتاا خارز شد . بم سمت در 

 

چشم هایم را . مم و ت یس کم ٬با . مم شدن در پشت ش 

از رنم  تما  مدت در سااااااااااااااا زم   س کرد  بود  را بم سااااااااااااااا    

ون ترسماد . دای آرا  آرنا از آن کرا در هماتزد  هایم بت 

 زمزمم ای ت ی  بم گو  هایم رسید. 

 

...ق ال رابطم آرنا:ات ار داری  م  م با خزان  اااااااااااام ییم مویساااااااااااار

سید.   تون چزدان خوب بم تصر تمت 

 

ن شاااااااااااااااادتااد تااا بمواتزااد پاااساااااااااااااااخ آزاد را  گو  هااایم بک اخمیااار تت 

 .شزوتد. 
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؟آزاد:از ایز م ب  ا خزان  مییم شد  تارا   

 

 ای  بار ل صم ای کو  کشید تا آرنا پاسخ سوال  را بدهد. 

 

 آرنا: ااااااااااااامییم شااااااااااااادن خزان با هر مردی بم جز خود  باخ 

 تارا میم موشم. 

 

 و ب د کوتا  و آرا  خزدید شو  از آت م ادامم دهد: 

 

 آرنا:اما تو   ابت جداست...تو ترا داری. 

 

؟  آزاد:چم ترق 
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کاام شرسااااااااااااااایااد و آرنااا دوبااار  شو  از پاااساااااااااااااااخ دادن باام   آزاد بود 

 سوال  م   کوتایه کرد. 

 

آرنا:تو برای ساااااااااااااااا  ها از خزان ممز ر بودی و م  هموشااااااااااااااام 

ز ر بود .و هموشااام شو  خود  آرزو می رد  کم شااااهد ای  ت

ای  ا  روزی برساااام کم تو بموبن خزان رو .شاااازاش و ب زیم 

باالخر  اون روز کم چبدر خوب و م  ااااااااااااااومم...و  اال ات ار 

رسااااید .تو دیگم از خزان ممز ر تو اااا   و رابطم تون دار  بزت  

ن   از ایز م یم رابطم ی دوساااااااماتم بی 
موشااااااام.سر میموتم بوشااااااات 

ی کااااام دوساااااااااااااااا  دار  برقرار بااااااشااااااااااااااااااام م  رو بر  ادر  و دخت 

 خوش ا  کزم؟

 

ق ااااااااااااااامااات آخر جم ااام ا  درسااااااااااااااااات مااااتزاااد یاااک تت  بر ق  م 

 بر جای گذا
گ
شاااااااااااات.ل ظ "برادر  و نشاااااااااااا اااااااااااات و زخیم بزری

ی کم دوسااااااااااا  دار " مثل تاقوس مرگ در ش  شووا   دخت 

 شیدا کرد و مرا هزار قد  بم تروپاشر تزدیک تر کرد. 
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اخمیار قد  بم خب  برداشمم و از در تا  م گرتمم.دیگر بک 

دلم تمی واست آتجا بماتم و بم ادامم ی مکالمم شان گو  

درگت  و آشااااااااااااااا مااام بااام  دهم.بزاااابرای  خب گرد کرد  و باااا ذه ن 

 سمت اتاقم بازگشمم... 

 

                                          *** 

 

 ۶۶۵#پارت_ 

 

 

  ت ری بود  کااام از خواب بیااادار م  آخرن٬ ااااااااااااااابح روز ب اااد

شد .آتبدر تما  ش  را با اتکار آزاردهزد  و بک خوابک کم بم 

شاغم آمااد  بود   زجااار رتماام بود  کاام  ااااااااااااااابح باام سااااااااااااااا    

 مم بود  چشم هایم را باز کزم. توان 
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ن نش مم بودتد و  خاتم کم شد  آزاد و آرنا پشت مت  ن وارد آشتر

ردتد مشااااااااااااا و  رصا هماتطور کم با ی دیگر گ ت و گو می 

 ااااااااااااااا  ااااتااام بودتاااد.مرا کااام دیااادتاااد هردو ش چرخااااتااادتاااد و باااا 

ل  زدی  اااااااامیماتم از ورود  اساااااااامب ا  کردتد و  اااااااابح ب ت  

 گ مزد. 

 

شاااان را با   اااداب  آرا  پاساااخ داد  و ساااپس ج وتر  ااابح ب ت 

ن اتم اب  ن را برای نش ی  رتمم و یش از  زدیل های پشت مت 

اااااان  خاتم تورا ج و آمد و ب رایم چای رن ت.زنرل  کرد .نرا

از او تشااااااااااااااا ر کرد  و لیوان داغ چاااااای را میاااااان اتگشااااااااااااااامااااااتم 

 چرخاتد . 

 

ن ش  و ت اااااا  کردن بااااام آرناااااا واهمااااام  بااااام دالییل از بااااااال گرتی 

ساااااید  کم بم داشااااامم .ب د از ات اق  کم د شااااا  اتماد  بود میت 

او ت ا  کزم.از ایز م هرل صم مم   بود دهان باز کزد و مرا 
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ا آن وقت شاااااا  در اتاا برادر  بود  سااااااوا  بابت ایز م چر 

 شیا کزد واهمم داشمم. 

 

ق  م برا   درد داشااااااااات.جم م ای کم د شااااااااا  از پشااااااااات در 

ووا  شاایاااااااادا اتاااااااااا شاااااااااااااااااااایااااااااد  بااودماا  هاازااوز هاام در ش  شاا

.تگران ایز ااااام می رد.تگران آرناااااا بود .تگران آخر و خااااااقبا 

اگر روزی باااااالخر  باااام رابطاااام ای کاااام میااااان م  و آزاد بود بر 

د چم بالب  بر ش    آمد.   میتک

 

بدون شاااااااااااااک تمیموان اااااااااااااایم ای   بیبت را تا آخر خمر از او 

د.    اگر  شززااان کزیم.باااالخر  یااک جاااب  باام واق یاات بر میتک

زمان م  و آزاد دیگر رساااااااااااما زن و شاااااااااااوهر تبودیم باز هم آن 

ن داشااااااااااااااامم کام آرناا تمیموان اااااااااااااااات هضااااااااااااااام  کزاد.در هم  یبی 

شااد و تا آخر خمر  م  و موشاا  اات.اذیت موشااد.داغان مو

 
گ
ن  دروغ زتدی آزاد را بم چشااام دو آد  خا   میدید کم بزرگت 

 ا  را بم خورد  داد  بودتد. 
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؟  آرنا:خزان...خوبک

 

رنا در گو  هایم خط باکیل روی اتکار  شیچیدن  اااااااااااادای آ

کشاااااید.بم اج ار ش  را باال گرتمم و ت ا  شدرامم را بم چزر  

 ا  دوخمم. 

 

 _سر شد ؟

 

با تردید شرساااااااااااااااید  و مم ج  ابروها   را باال اتداخت و بم 

 لیوان چاب  کم در دست داشمم اشار  کرد. 

 

آرنا:چرا ایزبدر تو ت ری؟چزد دقیبم سااااااااااااااات بی ودی داری 

ی شد ؟ ن .چت 
 لیواتو تو دسمات میچرخوبن
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بک هاادا باام لیوان چااای ت ااایه اتااداخمم و لاا  هااایم را روی 

 ی دیگر تشار داد . 

 

ی نشاااااد .تبط یکم خ ااااامم  .د شااااا  تمون ااااامم _تم...تم  ن چت 

 خوب ب وابم. 

 

آزاد کم تا آن ل صم ساااکت بود ساا د تان ها را بم سااممم هل 

 داد و گ ت: 

 

.مشااااااااااا  ااااااااااام د شااااااااااا  خوب آزاد:زنر چشاااااااااااامات گود اتمادن

ی ش  ار؟  ت وابیدی.امروز کم تمت 

 

ل   را ت و  اااااااااااااامیماتم ا  باخ  شااااااااااااااد تا تورا ش  را باال 

ااااااااااااااد و آرا  بم بگت   و بک اخمیا ر بم آرنا ت ا  کزم. امال خونرا

سااااااااااااااایااااد.جوری کاااام ات ااااار ل    ااااااااااااااامییم آزاد برا    تصر مت 

 .ات ار کم بم  یل ات اقات د شاااااا  را ترامو اهمی   تداشاااااات
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کرد  بود و اجاز  تداد  بود کم ذها  درگت  سااااااااواالت بک جا 

 بماتد. 

 

خیالم کم از او را ت شد ت س خمیف  کشید  و با چرخاتدن 

 دوبار  ی ت اهم بم سمت آزاد پاسخ داد : 

 

 _تم تمت  . 

 

لبمااام ی کوچش برای خود  گرتااات و باااا تکاااان دادن ش  

 جواب داد: 

 

 .   آموزش ا آزاد:خوبم.مزم قرار تو ت امروز بر 

 

 رت  باخ  شااااااااااااد تا آرنا با خوشااااااااااا ایل ب زدد و ت اه  را 

 میان ما دو ت ر بچرخاتد. 
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تااااب  میموتیم تو خوتااام  آرناااا:چبااادر خوب...پس امروز سااااااااااااااااام

 وقت بگذروتیم. 

 

بم ی  ار  ت ری بم ش  زد.لیوان چای را بم سااااامت ل  هایم 

برد  و هماتطور کم مبداری از چای را ش می شاااااااااااااااید  برای 

 ل صم ای تردید کرد  شو  از آت م بگونم: 

 

 _یا میموتیم یم  ار دیگم اتجا  بدیم. 

 

 ۶۶۶#پارت_ 

 

 

ت شااااااااااید تا هردو ت رشااااااااااان همزمان بم ثاتیم ای بوشاااااااااات  کو  

 سممم ش بچرخاتزد و کزجکاواتم ت اهم کززد. 
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 آرنا:چم  اری؟

 

ش  را روی شاااتم کج کرد  و گوشاام ی ل  هایم را بم دتدان 

ن تبود  امااا دلم  گرتمم.از  ایااد  ای کاام باام ش  زد  بود مطمی 

می واسااااااااااااااااات کاام باام آن جاااماام ی خماال بپوشااااااااااااااااااتم.بزااابرای  

 مم: ل  زدی زد  و گ 

 

ون .یکم تزران گردی _میموتیم سااااااااااااااااام تااااب  از خوتااام بزتیم بت 

 کزیم. ا  و هوامون خوض شم. 

 

ت ا  هردویشااااان بم ی  ار  با شااااایدن شوشااااززاد دور از اتمصار  

گرتت.برای ل صم ای کوتا  با چشاااااااام هاب  گرد   رتگ ت ج 

ن س وت  شد  ت اهم کردتد و سپس آرنا بود کم برای ش  ی 

 د. ب زمان شو  قد  ش
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ون؟ای  دیگم از کجا در اومد؟  آرنا:از خوتم بزتیم بت 

 

 شاااااااااااتم هایم را 
گ
ن قرار داد  و بم سااااااااااادی لیوان چای را روی مت 

 باال اتداخمم. 

 

وا امروز خییل خوبم.ما هم کم _چرا ایزبدر ت ج  کردی ؟ه

قرار تو ااااااااااااااااااااات برنم ش  اااااااار.پس برای سر بی ودی خوتاااااام 

ون یاااااام چرسن  نم بت  تیم هم  ااااااا  و هوامون بموتیم؟مت  ن مت 

 .  خوض موشم هم تو میموبن بوشت  با تزران آشزا شر

 

و ب ااد ل  زااد کوچش زد  و برای آت اام بمواتم قااات   کزم بااا 

 ل  ن  ش بم جات  ادامم داد : 

 

ون تزدی.تزران _ت  ر کزم از وق   برگشاااااااا   ایران از خوتم بت 

 . خییل خوض شد  ها.باید ببیزو 
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د و بااا تردیااد ش  را باام ساااااااااااااااماات آزاد لاا  هااا   را جمع کر 

د  چرخاتد.ات ار کم می واست شو  از آت م ت میم  را بگت 

 تصر او را بداتد. 

 

آزاد کم تا آن ل صم ساااااااااااااااکت نشاااااااااااااا اااااااااااااامم بود شاتجا  ت س 

اتگشات اشااار  ا  را ٬ید و بم  اازدیل ا  ت یم زدخمیف  کشاا

ن  رکااات داد و پس از  بااام شاااااااااااااااکااال دایر  وار روی ساااااااااااااااطح مت 

شااااااااااااااااتم ها   را باال اتداخت و با ل  زد ٬کردنل صاب  ت ر  

 گ ت: 

 

آزاد:ت ر بدی بم تصر تمیاد.ات اقا برای تو هم خوبم آرنا. ا  

 و هوات خوض موشم.. م هرچبدر تو خوتم موتدی. 
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ز مواتبا  ت اه  کرد  و بک اخمیار ل  زدی خوشااااااااااااااا ا  ا

ت ون   داد .ل  زد  را کام دیاد زنرلا  خزادید و با مزربابن 

 ها   را برایم باز و . مم کرد. پ   

 

ن شوشااززاد   آرنا کم  امال مشاا   بود هزوز هم برای پذیرتی 

تردید داشت با چزر  ای در هم کشید  ش  را زنر اتداخت 

وع بم جوندن شوسااااااااااااااات ل    کرد.آتبدر خود  را میان و شر

سااااااااااااااید پا   را  چزار دیواری ها   س کرد  بود کم دیگر میت 

ون بگذارد  .برای آت م بمواتم آرام  کزم دساااااامم را از خاتم بت 

 ج وتر برد  و آه مم روی دسا  قرار داد . 

 

 _آرنا... 

 

تورا ش  را باال گرتت و شدراماتم ت اهم کرد.با شاتگشت 

 ا  را تواز  کرد  و گ مم: ش مم آه مم پشت دس
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.بم م  اخمماد ک .م  کزارتم  واسااااااااام ٬_ایزبدر سااااااااا ت تگت 

 بزت ه ت. 

 

ار کام ق    آرا  گرتات.گر  از میااان ابروها   بام ی  ااار  ات اا

باز شد و ل  زد م وی روی ل  ها   جا خو  کرد.دست 

دیگر  را روی دساااامم قرار داد و هماتطور کم آه اااامم ش  

د گ ت:  را بم نشاتم ی تایید  ن میتک  باال و پایی 

 

 آرنا:باشم.هرجوری کم تو ب وای. 

 

  را ج   را ن و خرسااااااااااازد از ایز م توان ااااااااااامم بود  مواتبا

کزم خزدید  و ش  را بم سااااااااااامت آزاد چرخاتد .اما زمابن کم 

ت ااااهم بااام چزر  ی خبوس و تاااارا اات او گر  خورد خزااد  بک 

ا روی اخمیار از روی ل  هایم م و شااااااااد.ت ا   التم   دقیب

دساااااااااااااااات های گر  شااااااااااااااااد  ی م  و آرنا ق ل بود و با  ر  

 آشکار مش و  جوندن شوست ل   بود. 
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کم بک اخمیار دسااااامم را از میان دسااااات های   تمیداتم چم شاااااد 

ون کشید  و بم شخت از جایم ب زد شد .تورا ش   آرنا بت 

 را باال گرتت و با ت ایه مم ج  دت الم کرد. 

 

 آرنا:سر شد یزو؟

 

کوچاااک و خ ااااااااااااااا ک ت ون   داد  و همااااتطور کااام ل  زااادی  

د  پاسخ داد :  ن  موهایم را پشت گوشم مت 

 

ی نشاااااااد .مت   آماد  شااااااام ن .شاااااااما هم زودتر آماد  شاااااااید _چت 

 بی ودی وقت ت   ت زید. 

 

ای  را گ مم و سااااااااپس بک آت م مزمصر شااااااااایدن پاسااااااااجن بماتم 

ون زد ...  خاتم بت  ن  چرخید  و با قد  هاب  ب زد از آشتر
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                                              *** 

 

 ۶۶۷#پارت_ 

 

 

ن ترن   اا آن روز بم زن ا ترن  و د  اتگت  شاااکل مم   برای خصا

ی شااااد.تزدیک ظزر بود کم شاتجا  هر  م  و آرنا و آزاد سااااتر

ون زدیم تا گشاااااااات و  ساااااااام ت رمان آماد  شاااااااادیم و از خاتم بت 

 گذارمان را آغاز کزیم. 

 

ن هاب  کم می واساااامم بم آرنا نشااااان از ساااااخ   شو  تما  مکا

دهم را بم  مک آزاد لو ااااااات کرد  بودیم و هردو میدان اااااااایم 

نم. کم باید بر   تامم مان را کبش چم ترتی ک شو  بتک
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آرنا در ابمدا مضطرب و شریشان بود.رتگ از چزر  ا  شرند  

بود و مدا  اتگشاااااااااامان  را بم ی دیگر شیا و تاب میداد.زمابن 

ن ش ون زدیم دزدی از شوشم کم سوار ماشی  دیم و از خاتم بت 

ون ت ا  می رد و سااااپس ات ار کم از ت ا  خت   ی آد  ه ا بم بت 

 واهمم داشمم باشد خود  را خب  می شید. 

 

اتطرا.  را بم خوبک در  می رد .میدان مم کم برای کیس 

کااام مااادت هاااا بود چزااااردیواری خااااتااام ا  را تر  ت رد  بود 

ن     یک قد  رو  بم ج و تا چم اتداز  میموان اااااااااات  برداشاااااااااای 

 ترسزا  و دلزر  آور باشد. 

 

ون بزتیم آزاد باا ا دکت  تماااس تماااس شو  از آت اام از خاااتاام بت 

گرتمم بود و او را از ت اااااااااامیممان مط ع کرد  بود.دکت  تماس 

وب  
هم درساات هماتطور کم اتمصار  را می شاایدیم با خوشر

ز  برای مدیرنت از اید  مان اسمب ا  کرد  و س ار  های ال

د کرد  بود.از ای  رو بود کاام  ن ایط را باام هردو ت رمااان گوشر شر
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دان اااایم کم باید چطور رتمار کزیم  اال هم م  و هم آزاد می

نم.  ن بتک  تا اتطراب آرنا را  م  م از بی 

 

اتاااادی کاااام از خاااااتاااام دورتر شاااااااااااااااااادیم آرنااااا هم  یم باااام خود  

ی از شزجر  بم  ون ت ا  آمد. اال دیگر با اشااااااااااااااایاا بوشاااااااااااااات  بت 

 می رد و تال  تمی رد تا خود  را از آد  ها م فن کزد. 

 

ها   بوشاااااات  و بوشاااااات  از هر خیابابن کم رد موشاااااادیم چشاااااام 

دتااااااااد و هاایااجااااااااان  ااااااااامااال در چاازاار  ا  خااودتااماااااااااب  
ن باارا ماات 

می رد.اایه اوقات زمابن کم خیابان یا مزصر  ای برا   آشزا 

ا اتگشااااا  بود بم ساااامت آزاد ش میچرخاتد و هماتطور کم ب

آن ق ااااااااااااااامااات را نشاااااااااااااااااان میاااداد از او ساااااااااااااااوا  هاااای کوتاااایه 

سااید.و آزاد هم  اابوراتم بم تک تک سااوا  ه ا   پاسااخ میتر

 میداد. 
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دیری تپایید کم گشاااااااااااااات و گذارمان کبش همان برتامم ای کم 

از ق ل چید  بودیم رساااااااااااااااما آغاز شاااااااااااااااد.تاهارمان را در یش از 

چزدان رساااااااااااااموران های شوشاااااااااااااززادی آزاد خوردیم.رساااااااااااااموران 

توپااااب  تبود.جوری کااام در ابمااادا از دیااادن  ت جااا  کرد .اماااا 

رنا را دید  تزمید  زمابن کم وارد رسااااموران شاااادیم و هیجان آ

کم دلیل اتم اب آزاد چم بود  اسااااااات.رسااااااامورابن کم اتم اب 

کرد  بود برای هردو ت رشاااان یاد آور خاکرات گذشااامم شاااان 

 بود. 

 

ون ز  مان ب د از رصا تاهار از رسموران بت  دیم و مجددا م ت 

را از ش گرتمیم.با هر دقیبم ای کم میگذشااااااات  ا  آرنا بزت  

ون خو میگرتت.بم ات اا  و بزت  موشاااد و بوشااات   با تضاااای بت 

ی دیگر بم هر مزطبم ای کم ت ر می ردیم میمواتد برای آرنا 

 جذاب و دیدبن باشد ش زدیم. 

 

ن م ااا ن شیاد  موشااادیم و اایه با ماشااای  ت  را یط اایه از ماشااای 

می ردیم.آرناااااا دیگر     بااااام ت اااااا  هاااااای آد  هاااااا هم ادامااااام 
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شااااااااااااد  بود کم  تمیداد.آتبدر غرا تماشااااااااااااای م یط اکرات 

ن دیگری برا   اهمیت تداشااااااااااات.خوشاااااااااا ا  بود و  دیگر چت 

ن خوش ایل او بود کم م  و آزاد را هم خوش ا  می رد.   همی 

 

ی شااااااد.زمابن کم دیگر مکابن  ن مزوا  سااااااتر ااااا بم همی   تما  خصا

برای دیاادن باااق  تماااتااد  بود و آرنااا هم قااادر تبود از شاااااااااااااااادت 

ن   چشاااااااامان  را باز تگم دارد سااااااااوار ماشااااااای 
گ
شاااااااادیم و خ اااااااامش

 م ت  خاتم را در شو  گرتمیم. 

 

دیری تپاااییاد کاام پ اا  هااای آرنااا روی ی اادیگر اتماادتاد و روی 

 بم خوابک خمیش ترو رتت.با بم خواب 
ن  ااازدیل خب  ماشااای 

ن تاااااخودآ   سااااااااااااااازگی 
 ااااا  بر تضااااااااااااااااااا  کم رمااااا رتما  سااااااااااااااا وب 

شااااد.آه اااامم ش چرخاتد  و بم آزاد ت ا  کرد .ل  زد کوچش 

هااا   خودتماااب  کرد  بود هزوز هم کاام تمااا  روز روی لاا  

 پا  نشد  بود. 
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ن بم خب  ت ا  می رد و با دیدن آرام   مدا  از آیزم ماشااااااااااااااای 

آرنا ل  زد  شررتگ تر موشاااااااااااااااد.درسااااااااااااااات ات ار کم بم همان 

امروز خوب شااااااااااااااااااد  بود او هم آرام  اتاااداز  کااام  اااا  آرناااا 

 گرتمم بود. 

 

 ۶۶۸#پارت_ 

 

 

مط ش تضاااااااااا ت س خمیف  کشاااااااااید  و برای آت م بم سااااااااا وت 

پایان دهم دسااااااااااااااات ج و برد  و  ااااااااااااااادای موزنش کم روی  م 

ترن  اتاااداز  ی مم   قرار گرتمااام بود را بااااالتر برد .ات ااار کاام 

  ار  توجز  را ج   کرد  باشد ت اهم کرد و گ ت: 

 

 کم دوساااااات داری رو آزاد:ا 
گ
گم می وای و اااااال شااااااو هر آهزش

 پیل ک . 
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تکان داد  و  در جوا.  آه مم ش  را بم نشاتم ی م ال ت

 زنرل  تجوا کرد : 

 

ن خوبم.   _تم...همی 

 

بااااری دیگر از آیزااام بااام آرناااا ت اااا  کرد و باااا هماااان ل  زاادی کاام 

 روی ل  ها   بود گ ت: 

 

آور  آزاد:آخرن  باااری کاام تون اااااااااااااااات باادون قر ااااااااااااااااای خواب

 ایزبدر را ت ب وابم رو یاد  تمیاد...ات ار یم م جز  ست. 

 

ش بچرخاتم و بم آرنا   رت  باخ  شاااااااااااااااد تا بم ت  یت از او 

 ت ا  کزم. 
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_بم زودی دیگم میموتم قر ااای خواب آورشااو برای هموشاام 

 بذار  کزار...مطمازم. 

 

زنرل  زمزمم کرد  و او با ل  زدی کم آشااکارا شررتگ تر شاد  

   را بم سممم دراز کرد و روی دسمم قرار داد. بود دسا

 

 آزاد:ازت ممزوتم خزان. 

 

ا ت ااایه مم جاا  باام دسااااااااااااااا   کاام بک م طیل ش چرخاااتااد  و باا

 اال روی دساااااااااااامم قرار گرتمم بود چشاااااااااااام دوخمم.بک آت م بم 

ت ا  مم ج م توجیه کزد ای  بار اتگشاااامان  را آه اااامم میان 

 تضای خایل اتگشماتم ق ل کرد و گ ت: 

 

د:ممزون کااااام ایزبااااادر خوبک و برای بزت  کردن  اااااا  آرناااااا آزا

...اگاام تو تبودی م  واق ااا  تمیاادون ااااااااااااااامم بااایااد هر اااری می  ن

 چیکار کزم. 
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ش  را باال گرتمم و ت اه  کرد .شاتگشااااااااااات شااااااااااا اااااااااااا  بم 

 آرا  مش و  تواز  کردن ق م   از دسمم بود. 

 

 _آرنا هموتبدری کم برای تو خونز  برای مزم خونز .بزت کم

برای خوب شااااااااااادن  هر اری کم در تواتم باشااااااااااام ٬گ مم بود 

 اتجا  مید . 

 

ت اهم کرد و سااااااااااپس  دساااااااااامم را بم با چشاااااااااامابن شر از قدردابن 

ساااااااااااامت خود  برد و شو  از آت م م  تر اااااااااااا   برای خب  

 کشیدن داشمم باشم تر  و آه مم پشت دسمم را بوسید. 

 

ت زد  از  اری کم کرد  بود با چشااام هاب   گرد   مم ج  و  ت 

شد  ت اه  کرد  و آه مم پ   زد .دسمم را از ل  ها   

 اه  را مجددا بم روبرو تا اااا م داد و بک آت م رها   کزد ت

 دوخت. 
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ون ٬تمیااادان ااااااااااااااامم چرا اماااا در آن ل صااام هیا تالشر برای بت 

کشیدن دسمم از دست او ت رد .شاید چون از بیدار تبودن 

می واسااااامم کم  آرنا اکمیزان داشااااامم و یا شااااااید...شااااااید تبط

 دسا  را تگم دار . 

 

دقایف  بم همان مزوا  گذاشاات.هردو در ایل کم در ساا وت 

غرا شاااااااااااااااد  بودیم بم م ااااااااااااااات  روبرونمان خت   ماتد   مط ش

بودیم.ب زد شااااااااااادن تاگزابن  ااااااااااادای زتگ گوشر م  شاتجا  

بزاااتاام ای شااااااااااااااااد برای آت اام دساااااااااااااااات هااایمااان از ی اادیگر جادا 

 شوتد. 

 

ون می شاااااااید   هماتطور کم دسااااااامم را آه ااااااامم از دساااااااا  بت 

زنرچشیم تماشا کرد  کم چطور با اکرا  آ  کشید و گوشم ی 

کج کرد.ش  را زنر اتااداخمم و ت  زم را از میااان   لاا  هااا   را 

ون کشید .   خرت و شرت های کی م بت 
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شاااااااااید در آن ل صم اتمصار داشاااااااامم کم اساااااااام تییل یا تراز و یا 

زم...اما زمابن     خاتم تارصی را روی  اااا  م ی گوشر ببی

 خودتماب  
کم ت اهم بم اسااااااااااااااایم کم روی  ااااااااااااااا  م ی گوشر

 قیع   مم برا از ش  شرند. می رد گر  خورد بم م زای وا

 

چون اساااایم کم روی  اااا  م تب  . اااامم بود مم  ش بم تییل 

 و تراز و خاتم تارصی تبود...ب کم مم  ش بم پدر  بود. 

 

 ۶۶۹#پارت_ 

 

 

ت زد  ب م آرا  ش چرخاتد  و با چشاااااااام هاب  مبزوت و   ت 

 ا  شااااد  باشاااد 
گ
بم آزاد ت ا  کرد .ات ار کم مموجم رتگ شرندی

 ا  را در هم کشید و با تگرابن شرسید:  تورا چزر 
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تم؟ ن  آزاد:سر شد  خزان؟ی دار  زتگ مت 

 

ن  ااا  م  بزاا دهاتم را بم سااا    قورت داد  و با تگم داشااای 

 ی گوشر بم سمت او پاسخ داد : 

 

 _پدرمم. 

 

ان گر  ای کاااام میااااان ابروهااااا   بود برای ل صاااام ای بااااا هماااا

 تردید کرد و سپس شرسید: 

 

 جواب تمیدی؟آزاد:خ  چرا 

 

 مضطرباتم موهایم را پشت گوشم زد  و شی تکان داد . 
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 _تمیدوتم.آخم ساببم تدار  بم م  زتگ بزتم.خییل خجی م. 

 

 و سپس با  دای ت ی  تری ادامم داد : 

 

ی تزمید  باشم؟ ن  _ت زم چت 

 

در ایل کم مشااااااااااااااا   بود تگرابن م  بم او هم شایت کرد  

ن را اتدی آرا  ت  ر کرد و گ ت: بود شخت ماشی 

 

ی تزمیااااد  یااااا  ن آزاد:تااااا جواب تاااادی کاااام تمیموتیم ب زمیم چت 

 تم...جوا.شو بد . 

 

بم ساااااااااااا    ت س لرزابن کشااااااااااااید  و در ایل کم گوشر را میان 

ای چشاااااام اتگشاااااامان شد و لرزاتم تشااااااار میداد  برای ل صم 
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رتگ پاسااخ را لمس کزم  ن هایم را . اامم شو  از آت م خط سااتک

 م  ورتم با  داب  آرا  تجوا کزم: و با تزدیک کردن گوشر ب

 

 _ب م؟

 

  دای مرداتم و شر ابزا  در ثاتیم ای گوشم را شر کرد. 

 

_ت ر کرد  ق ااااااااد تداری جواب بدی باباجان...می واساااااااامم 

 دیگم قطع کزم. 

 

س ن ل ا  بم تصر آرا  مت  ید اما هزوز هم تمیموان مم مطمی 

 شرسید : باشم.ل  های خشکم را با زبان تر کرد  و 

 

ی شد ؟ ن  _چت 
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ساااااوالم را با ٬ت س خمیف  کشاااااید و پس از ل صم ای سااااا وت

 سوا  دیگری جواب داد. 

 

 _خوتم اید؟

 

 ت ا  کوتایه بم آزاد اتداخمم و گ مم: 

 

ون.االن دارنم برمیگردیم  _تاام بااا آزاد یاام ش اومااد  بودیم بت 

 .ات اق  اتماد ؟خوتم

 

 : ای  بار بدون آت م  اشیم برود پاسخ داد 

 

_ات اق  تی ماد  باباجان.تبط زتگ زد  تا تو و آزاد رو امش  

 شا  دخوت کزم خوتمون.البمم اگر وقت داشمم باشید. 
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از شایدن دخوت دور از اتمصار  دهاتم تیمم باز ماتد.مم ت  

 و تاباور شرسید : 

 

؟_شا    بیایم اوتجا؟خت  باشم.چرا ایزبدر یزوب 

 

 آیه کشید و گ ت: 

 

جمون ا اااال تر ااات نشاااد کم دخوتمون کزیم.با _ب د از ازدوا

ن ت ر کردیم خوب موشاااااااااااااااام اگاام امشاااااااااااااااا  دور هماادیگاام  مزی 

.خییل خوش المون می زید اگر  ن باشیم.تییل و برسامم ه ی 

 بیاید. 

 

اسا   بیبما تمیدان مم کم   با  ت چم پاسجن بم درخو 

ایط مزخرقن کاااام م  و آزاد گرتمااااار   باااادهم.بااااا توجاااام باااام شر

تبود کم ب واهیم با ی دیگر بم مزمابن  بودیم ا اااااااااال  اااااااااالح

 آن هم بم خاتم ی پدر . ٬برونم

 .  4277



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

 

 
گ
امااا از کرقن هم پاادر  را موشااااااااااااااازاااخمم.بزم  خااان آد  زرتش

بود.درواقع دلیااال دخوت  ا اااااااااااااااال دور هم بودن تبود.تبط 

بیا  رابطم ی م  و آزاد را می واسااااااااااااااات کم با چشااااااااااااااامان ت ن ت 

م ااک بزتااد و از خوشااااااااااااااا  اات بودتمااان اکمیزااان  ااا ااااااااااااااااال 

کزد.بزابرای      اگر دخوت امش   را هم رد می رد  او باز 

 هم رایه برای رو در رو شدتمان شیدا می رد. 

 

بم تاچار آیه کشاااااااااید  و با تا ااااااااا م دادن گوشر از گوشااااااااام با 

  داب  آرا  خطاب بم آزاد گ مم: 

 

 امش  برای شا  برنم اوتجا.  _می واد 

 

 ۶۷۰#پارت_ 
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ابروها   را باال اتداخت و چشااام مم ج  از شاااایدن  رتم 

 ها   را گرد کرد. 

 

 آزاد:مزموبن شا ؟

 

شا شا وار شرسااااااااااااااایااد و م  بااا تکااان دادن ش   رت  را تاااییااد 

 کرد . 

 

 _آر ...چم جوابک بز  بد ؟

 

هم مثل  برای ل صم ای بم ت ر ترو رتت و سپس ات ار کم او 

م  بم ق ااد و توت پدر  بر برد  باشااد ت س خمیف  کشااید و 

د جواب داد: ه ن را باالتر میتک  ماتطور کم شخت ماشی 
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نم.   آزاد:بگو مت 

 

بک م طیل ش  را بم نشااااااااااتم ی مواتبت با ت ااااااااامیم  باال و 

ن برد  و گوشر را دوبار  بم گوشم تزدیک کرد .   پایی 

 

 _باشم...میایم. 

 

شااااااا   بود چبدر از مواتبممان خوشااااااا ا  پدر  کم  امال م

خزدید و پس از آت م تاکید کرد  مما شد  بود با  داب  آرا  

برای شااااااااا  خودمان را برساااااااااتیم ت    را قطع کرد و بم تماس 

 پایان داد. 

 

با قطع شااااااادن تماس  التم آیه کشاااااااید  و گوشااااااام ی چشااااااام 

 های خ مم ا  را با شاتگشماتم تشار داد . 
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 برای شا  تبط یم بزوتم ست؟_میدوبن کم دخوت 

 

 ش  را تکان داد. در جوابم هو  آرا  گ ت و 

 

 آزاد:میدوتم...برای همیزم ه ت کم باید برنم. 

 

ش  را بم خب  چرخاتد  و بم آرنا کم هزوز هم خمیبا غرا 

 در دتیای خوا.  بود چشم دوخمم. 

 

 _آرنا رو چیکار کزیم؟

 

 ت: از آیزم م ت  ت اهم را دت ا  کرد و گ 

 

تا  _میذارنم  خوتم.اوتبدر خ مم شد  امروز کم ت ر ت زم

 ش  دیگم از خواب بیدار .شم. 
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ی بگونم ش  را مجااددا رو باام ج و چرخاااتااد  و  ن بک آت اام چت 

چشاااام هایم را . اااامم.تما  خو  گذرابن های روزمان  اال با 

 دخوت تاگزابن پدر  دود شد  بودتد و بم هوا رتمم بودتد. 

 

جبور بودیم تما  شاااا  مبابل پدر  تصاهر اتااااطراب ایز م م

زیم تما  وجود  را شر کرد  بود.ایز م بم خوشاااااااااااا  ت بودن ک

 ا  ختک 
گ
پااااادر  هزوز هم در تال  بود تاااااا از زنر و بم زتااااادی

داشااااااامم باشاااااااد  التم ا  می رد.درواقع او از همان ابمدا هم از 

آزاد خوشاااااااا  تیم آمد و بم او مشاااااااا و  بود.ای  را بم خوبک 

.در همان شاااااااا  جشاااااااا  تولد کذاب  کم تییل برایم میدان اااااااامم

 بود از ت ا  ها   ای  را تزمید  بود . ترتو  داد  

 

دلی   هم ای  بود کاااام آزاد مردی بود کاااام خود  اتم ااااا.  

کرد  بود .یش از گونزاام هااای اتم ااابک بزم  خااان تبود.از آن 

ن  مردهاب  تبود کم بزم  خان بم دامادی بپ اااااااااازدد.برای همی 
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هزوز تموان اااااااااااااااماام بود بااا ازدواجمااان کزااار بیااایااد و  هم بود کاام

ن هم بود کاام د  باام  خوشااااااااااااااا      مااان را باااور کزااد.برای همی 

د.   دقیبم در تال  بود تا ما را زنر تصر بگت 

 

م  هم بم تاچار مجبور ٬دقایف  ب د با رسااااااااااااااایدتمان بم خاتم

شاااااااااااااااااد  تااا اتکااار  را باام دورترن  تبطاام ی ذهزم هاال باادهم و 

کم در شو  داشااایم آماد  کزم.آزاد آرنا را   خود  را برای شاا ک 

غرا در خواب بود باام اتاااق  برد و م  هم بام کاام هزوز هم 

اتاااقم رتمم تااا ل اااس هااایم را ت ونو کزم و دسااااااااااااااا   باام ش و 

 رونم ب شم. 

 

 ل اس هاب  کم بم ت  داشااامم را با سااااد  ترن  ل اس 
گ
با خ ااامش

اااااااااااااای بر  اااااااااااااااورتم ٬هاااااای مم   ت ونو کرد  آرا   م مصا

 بک هاااادا بر روی ت مم نشااااااااااااااااااا
تاااد  و پس از آت اااام ل صاااااب 

ون زد . از ٬نش مم  جا برخاسمم و از اتاا بت 
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ون زدتم از اتاا با آزادی مواجم شااااااااااااد  کم زودتر از م   با بت 

ل اس ها   را خوض کرد  بود و در سااااااال  مزمصر  ا  ااااااماد  

بود.ثاااااتیاااام ای کوتااااا  بک آت اااام  رقن بزتیم باااام ی اااادیگر ت ااااا  

با بر ل  آوردن ل  زدی کوچک و بک روح  کردیم و ساااااااااااااااپس

ون زدیم...  بم ات اا ی دیگر   از خاتم بت 

 

 ۶۷۱#پارت_ 

 

 

ن را بم جای آت م  ساخ   ب د بم خاتم ی پدر  رسیدیم.ماشی 

نم در گوشاام ای از کوچم پار  کردیم و سااپس  بم پارکیزگ بتک

 دست در دست ی دیگر وارد خاتم شدیم. 

 

ن را باااا ی ااادیگر شو  از آت ااام بااام مب اااااااااااااااااد برسااااااااااااااایم ه مااام چت 

بودیم.ایز ام بااایااد چگوتاام در کو  شاااااااااااااااا  بااا هماااهزااگ کرد  

دیم و برخ س از ٬ی اادیگر رتمااار می ردیم ن چاام  را هاااب  مت 
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بر زبااان آوردن چاام  را هاااب  اممزاااع می ردیم تااا کیسااااااااااااااا باام 

د هماام و هماام را هماااهزااگ ٬رازی کاام شززااان کرد  بودیم بو تتک

 کرد  بودیم. 

 

ن خاتم ج وتر از برسوارد  یاط خاتم کم شد ا  یم تییل و مزی 

ن خاتم  و پدر  بم اساااااامب المان آمدتد.با ل  زدی اج اری مزی 

را کااااام ورودمااااان را خو  آماااااد میگ ااااات در آغو  گرتمم و 

ساااااااااپس خود  را برای غرا شااااااااادن در آغو  شر م  ت تییل 

 آماد  کرد . 

 

پاادر  شاتجااا  ج وتر آمااد و تزدیکمااان ا  اااااااااااااااماااد.بااا ل  زاادی 

داد و از  را ج و آورد و مرداتم با آزاد دساااااااتکوچک دساااااااا  

ایز م دخوت  را پذیرتمم بودیم تشااااااااااااااا ر کرد.برساااااااااااااااا  هم بک 

آت م  را خا  بزتد با آزاد دسااااااات داد و برای او ش تکان 

 داد. 
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 بم ات اا ی دیگر  یاط را پشااااااااااااااات ش ٬دقیبم ای ب د
گ
همش

گذاشااااااااااایم و وارد خاتم شاااااااااادیم.بوی خوشااااااااااایزد غذا در تما  

قت خودمان را بم ید  بود.از آتجاب  کم تبرن ا دیرو تضااااااا شیچ

ن  ن غذا از ق ل چید  شد  بود مزی   رساتد  بودیم و مت 
مزمابن

خااااتم درخواسااااااااااااااااات کرد کااام ل ااااس هاااایماااان را روی جاااارخ   

ن م  ش شونم.   آونزان کزیم و سپس برای رصا شا  بم مت 

 

م  و آزاد هم کبش خواسمم ی او ب د از آت م پالموهایمان را 

د  برداشاااااااااااایم و بم سااااااااااامت ساااااااااااال  ق٬ ونل خدممکار دادیمت

 کم برایمان ترتو  داد  شد  بود 
گ
ن خو  آب و رتش پشت مت 

 جای گرتمیم. 

 

ی درست از همان ابمدای زمان رصا  ن و ت س گت  جو سزگی 

شااااا  بر تضااااا  کم رما شااااد  بود.همم در ساااا وب  آزاردهزد  

ن اتاااداخماام بودیم و خودمااان را بااام باااازی بااا  شهاااایمااان را پاااایی 

یم.هیچ س بزاتم ای برای غذایمان مشاااااااااااااا و  ساااااااااااااااخمم بود
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ن سااا وت شیدا تمی رد.    تییل هموشااام شر را هم  شااا  ااای 

 امش  بم کرز باور تاپذیری س وت کرد  بود. 

 

 بیبا  م  از سااااااااااااااا وب  کم شو  آمد  بود ا اااااااااااااااال تارا ن 

تبود .هرچبدر  مت  مجبور موشاااد  کم با ساااوا  و جواب ها 

ن ااااااااااااااامم یم را ت تر بود.اما خییل خوب میدا  زجار برو  برا

کم ای  سااااااااااااا وت قرار تبود برای مدت کوالبن دوا  داشااااااااااااامم 

 باشد. 

 

سااااااااازگی ن ت ا  های زنرچشاااااااایم پدر  را آشاااااااااکارا روی خود  و 

آزاد ا  اس می رد . امال مش   بود کم داشت در ذه  

ن می رد.هرچزاااااااد کااااااام  خود  رابطااااااام ی ماااااااا دو ت ر را آتاااااااالت 

 د بم تایجم ای برسد. میدان مم قرار تبو 

 

:خ  خزا ن ن جان...شایدی کم قرار شد  خروش تییل و مزی 

 برسا  ج و بی مم؟
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ن خاتم ش  مم  ن تضاا شاتجا  بم دسات مزی  سا وت سازگی 

شاااااااااااااد.آه اااااااااااامم ش  را باال گرتمم و شو  از آت م پاساااااااااااااجن بم 

سوال  بدهم بم برسا  ت ا  کرد .چزر  ا  تگران و ت اه  

 شر از خواه  بود. 

 

لم را بک هدا در  س خمیف  کشاااااااااااااااید  و هماتطور کم چز ات

 .شبابم میچرخاتد  با  داب  آرا  پاسخ داد : 

 

 _ب م شاید ...م ار  باشم. 

 

در جوابم خزدید و هماتطور کم د س برتج را بم سمت پدر  

 میگرتت تا  یم بوشت  برای خود  غذا ب شد گ ت: 
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؟هزوز دلمون تمی واد جشاااااااااااااااا  خروش  :شاااااااااااااااامااااااااا سر ن مزی 

نااد؟ب اادا  ی اام هااا.چزااد ساااااااااااااااااا  ب دیگاام از ایز اام جشااااااااااااااا  گت 

 تگرتمید پشیمون موشید. 

 

 کام تماا  تالشااااااااااااااام را در شززاان کردن  بام  اار گرتمم 
گ
باا  التش

د  و با  ااااااااااار بود  بدتم ی ت زی قاشاااااااااااااش را میان اتگشااااااااااااماتم ترا

 ل  زدی ت زیع پاسخ داد : 

 

_مااااااااا قاااااا ااااااال  اااااارتااااااااامااااااون رو زدیاااااام و ت اااااااااااااااااااااماااااایااااااماااااامااااااون رو 

 ش  خروش تمی وایم. گرتمیم.هیچ دوممون ج

 

م از شدی ل زم توی ذوق  خورد  باشااااد تورا خزد  ات ار ک

ن  ا  را ترو خورد و ش  را زنر اتداخت.م  هم ش  را پایی 

اتداخمم و دوبار  خود  را بم بازی کردن با غذایم مشااااااااااااااا و  

ساااااااااااخمم.تاز  داشاااااااااامم از ساااااااااا وت مجدد تضااااااااااا ت س را ت 

 آمد.  می شید  کم ای  بار بزم  خان بم  را
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ایااط را ن _خاااااااا ...یااکاام از خااودتااون  بااگااایااااااااد جااووتااااااااا.از شر

 جدیدتون کزار 
گ
ه اااااید؟اوتاااااع روبرواهم؟تون اااااید با زتدی

 بیاید؟

 

 ۶۷۲#پارت_ 

 

 

ساااااااااااااوال  باخ  شاااااااااااااد تا م  و آزاد همزمان شهایمان را باال 

نم و بک اخمیااااار ت ااااایه بااااا ی اااادیگر رد و بااااد  کزیم.برای  بگت 

د مجبور شاااااااااااااد  تا ل  زدی آت م پدر  بم رتمارمان شاااااااااااااک تتک 

 بر ل  باشااااااااااتم و همرا  با تکان دادن ش  پاساااااااااخ م ااااااااازویع

 دهم: 
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ایط جدید وتش بد  شما ٬_م  خوب ب د  کم خود  رو با شر

اوتااااااااااااااااااع م  و آزاد ٬کااام باااایاااد بزت  بااادوتیاااد.تگران ت ااااشااااااااااااااایاااد

 روبراهم. 

 

جوابم آشااااااااکارا بم مزاج  خو  تیامد.سااااااااگرمم ها   را در 

ن  زنر  دیگری بگوند مجددا ش  را هم کشااااااااااااااید و بک آت م چت 

اتاااداخااات و خود  را بااام باااازی کردن باااا غاااذا   مشااااااااااااااا و  

 ساخت. 

 

ن دت اام بر تضااااااااااااااااا  کم رماا  ن برای چزاادمی   سااااااااااااااازگی 
سااااااااااااااا وب 

شاااااااااااااااد.تییل کم  امال مشااااااااااااااا   بود چبدر از جوی کم ایجاد 

شااااااااااااااااد  بود تارا ن بود با تارا    بم م  ت ا  کرد و ش  را 

ااداتم شاااااتم هایم را باال روی شاااااتم کج کرد.در جوا.  خون را

داخمم و او تاامیداتم مجبور شاااااااااااااااد بم سااااااااااااااامت مادر  ش ات

ن بمواتااااد  بچرخاااااتااااد و خاااااجزاتاااام باااام او ت ااااا  کزااااد تااااا ب کاااام مزی 

 س وت را .ش زد. 
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ن خاتم  التم از ت ا  خت   ی تییل شوقن کشاااااااید و ش  را  مزی 

بم سمت ما چرخاتد.دست های از کال شوشید  شد  ا  را 

   بم ی دیگر قالب کرد و گ ت: زنر چاتم ا

 

:راساااااااااااا   بزمون گ مم ما ای  ه مم قرار  یم ساااااااااااا ر کوتا   ن مزی 

 برنم ترکیم؟

 

 کزجکاواتم ت اه  کرد  و یک تای ابروهایم را باال اتداخمم. 

 

 . .ویل چبدر یزوب 
 _تم تگ مم بودید...بم سالم  

 

 آه مم خزدید و با دادن تابک بم گردن  گ ت: 
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:واال خییل هم ن ت میممون.چزد وق   موشم یزوب  تبود  مزی 

تو ت ر ای  سااااااااااا ر بودیم مزمزا بزم  خان هموشااااااااااام درگت   ار 

 بود.البمم دیگم باالخر  ایزدت م رتایت داد خداروش ر. 

 

بک اخمیار گوشااااام ی ل  هایم را کج کرد  و و با ت ایه ت خ بم 

ن  پدر  چشااااااااااااااام دوخمم.ل زم بک آت م خود  ب واهم تزد و تت 

 شد. 

 

جاااب  کاام م  یاااد  میاااد بزم  خااان خجیاا .چون تااا _چباادر 

 با شااااما خییل ت یت   داد  
گ
خییل آد  ساااا ر تبود.ظاهرا زتدی

ن خاتم.   مزی 

 

و ب د بک آت م مزمصر شایدن پاسجن از سمت هیچ دامشان 

 بماتم ل  زدی زد  و ادامم داد : 

 

باشید.       داشمم  کب  خو  س ر  _بزر ا ...امیدوار 
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 توتیح باز کزد.   تورا ل  بمل   ت  م باخ  شد تا تییل

 

نماااا...یااام شی از خرنااادای  تییل:آبجک ب ااادا برای ت رنااااح تمت 

نم اوتا رو تکمیل کزیم.   موتدن مت 
 خروش م  باق 

 

لیوابن آب برای خود  شر کرد  و با بی یا  ترن  ل   مم   

 پاسخ داد : 

 

ی تااگاا ااماام تاایاایل جااااااااان...باارای سر تااوتاااااااااااااااایااح  ن _ماا  کاااااااام چاات 

ند امیدمیدی؟برای هر اری ک  وار  بزمون خو  بگذر . م مت 

 

ن بود کم  ن دیگری بگوند  اااااااااادای مزی  شو  از آت م بمواتد چت 

 در تضا شیچید. 
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:خ  شاااااااااااااااما هم با ما بیاید خزان جان...با آقا آزاد چزد  ن مزی 

روزی برای خودتون مرخ ااااااااااااااا رد کزیااااااااد و بااااااااا مااااااااا بیاااااااایاااااااد 

 ترکیم...خییل خوب موشم. 

 

باااااال ابروهااااایم را مم جاااا  از شوشاااااااااااااااززاااااد  ت اااااه  کرد  و 

اتداخمم.ای  زن شو  خود  چم خیایل کرد  بود کم بم م  

ن میداد؟  شوشززاد س ر رتی 

 

_ممزون از شوشززادتون.ویل م  و آزاد ترجیح میدیم همیزجا 

 
گ
ن آمادی بموتیم و بم  ارامون برسااااااااااااااایم.ت ال برای سااااااااااااااا ر رتی 

 تدارنم. 

 

تاتم گ ت:   تاامید از جوابم آیه کشید و م ت 

 

:و ن شاااااااااااااااماااا     ماااا  خ ااااااااااااااا م ترتمیااد.تاام خروش یل آخااام مزی 

 ایزجوری کم تموشم. ٬گرتمید تم ما  خ ل رتمید
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 ۶۷۳#پارت_ 

 

 

 التم از ارصار و پاتشاری ا  آیه کشید  و سپس همرا  با 

ن داشااااااااااااااامم بام هیا وجام دوسااااااااااااااامااتام بام تصر  ل  زادی کام یبی 

ن  سااااااااید بم چشاااااااام ها   خت   شااااااااد  و با ل  ن ک زم آمت  تمت 

 گ مم: 

 

  .شما بم جای ما برند ما  خ ل. یل تدار _اشکا

 

ل  زااد در ثاااتیاام ای از روی لاا  هااا   م و شاااااااااااااااااد و شسن 

آشاااااااااکاری تما   اااااااااورت  را ترا گرتت.با خ ااااااااا اتوت بم پدر  

ت ا  کرد و زمابن کم دتایع از سااااااااااااامت او تدید زنرل  غرغری 

ن اتداخت.   کرد و ش  را پایی 
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تر  م کززد باق  زمان رصا شااا  در ساا وب  کم بم مرات  خ 

ی شاااااااااد.با بم پایان رساااااااایدن مراساااااااام  از دت ات ق ل بود ساااااااااتر

 از 
گ
کذاب  شاااااااااا  کم در واق ا ا اااااااااال خورد  نشاااااااااد  بود همش

ن برخواساااایم و پدر  درخواسااات کرد تا باق  شااا  را  پشااات مت 

ی کزیم.   در سال  ا یل خاتم در کزار ی دیگر ستر

 

م از آتجاااااب  کاااام بک اتااااداز  خ اااااااااااااااماااام و  التاااام بود  و تیاااااز باااا

ا  ت داشااااااامم شدرد را بزاتم کرد  و از آزاد خواسااااااامم تا اسااااااات 

هرچم زودتر بم خاتم برگردیم.او هم ات ار کم از ابمدای شااااا  

ن درخواساااااااااا   بود  باشااااااااااد تورا با  رتم  مزمصر شااااااااااایدن چزی 

 مواتبت کرد و از پدر  خذر خواست. 

 

از خدممکار شرساااااااااااااااید  کم ل اس هایمان را بم کدا  اتاا برد  

کم مزمصر بماتم تا ل اس ها را برایم خواساااااااااااات   اساااااااااااات.از م 

بیاورد اما با  رت  م ال ت کرد  و از او خواساااامم تا اتاا را 
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نشاااااااااااااااااتم دهااد.در تزااایاات مرا باام اتاااا قاادییم مااادر  راهزماااب  

کرد.از ببیم تا ااااا م گرتمم و با قد  هاب  آرا  بم سااااامت اتاا 

 مادر  بم را  اتماد . 

 

ر ثااااااتیااااام ای تماااااا  و  زن دباااااا ورود  بااااام اتااااااا موسک از غم 

وجود  را در توردیااد و ب و باام ا ونم چزااگ اتااداخاات.رمف  

برای ا  ااااااااااااااامااادن و ت ااا  کردن باام در و دیوار اتاااا و یااادآوری 

ن اتمااااااد   خااااااکرات ماااااادر  تاااااداشااااااااااااااامم.بزاااااابرای  باااااا شی پاااااایی 

م ااامبیم قد  هایم را بم سااامت چوب ل اش ساااوا داد  و با 

ن پالمونم مش و  شوشیدن    شد . برداشی 

 

ار  کم با شوشیدن پالمو تما  شد دست دراز کرد  تا پالموی  

ون بزتم اما هزوز دساااااامم بم ٬آزاد را بردار  و سااااااپس از اتاا بت 

پالمو ترسااااید  بود کم  اااادای تبم ای کم بم در اتاا وارد شااااد 

 تضا را شر کرد. 
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مم ج  ش  را بم سااااااااااااااامت در چرخاتد  و با  ااااااااااااااااداب  آرا  

 شرسید : 

 

 ؟_آزاد...توب  

 

در بم آرا  باز شااااااد و روی پاشاااااازم چرخید.ت اهم روی چزر  

 پدر  ثابت ماتد.ت ج م دو چزدان شد. 

 

ی شد ؟ ن  _چت 

 

با تردید شرسااااااااااید  و او هماتطور کم قد  ها   را بم ساااااااااامت 

 ج و سوا میداد پاسخ داد: 

 

 _خواسمم ق ل از رتمزت یکم با هم  را بزتیم. 
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 سما  چرخید . بم  شدراماتم چزر  در هم کشید  و بوشت  

 

؟  _ را بزتیم؟درمورد سر

 

و او ای  بار با ا  اامادن مباب م برای ل صم ای ساا وت کرد و 

 سپس پاسخ داد: 

 

 _درمورد ازدواجت. 

 

 ۶۷۴#پارت_ 

 

 

ق  م با شاااااااااایدن  رت  بم ی  ار  ترو رن ت و دسااااااااات هایم 

یخ کردتااد.هاااز و واز ت اااه  کرد  و ات ااار کاام قاادرت  را 

 باشم پ   هایم را باز و . مم کرد . اد  زدتم را از دست د
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ماازااصااور  از  اارقن کاااااااام زد  بااود چاااااااام بااود؟یاا ا ن چاااااااام کاااااااام 

می واسااااااااااااااات درمورد ازدواجم با م   را بزتد؟ا اااااااااااااااال چم 

ی شاااااااااااااااااااااک برد  بود؟ی  ن واق یاااااات را  ن ؟ی  ن بااااااام چت 
 رقن

تاازااماایااااااااد  بااود؟تاازاماایااااااااد  بااود کاااااااام ماایاا ااواهام از آزاد کااالا 

ی را بروز د ن  بود ؟اد  بگت  ؟م  با رتمارهایم چت 

 

پس از دقیبم ای سااااااااااااا وت ل  های خشاااااااااااااکم شاتجا  باز و 

. ااامم شااادتد و  اااداب  تااا ی  بم سااا    از  زجر    خارز 

 شد. 

 

 _مزصورت رو تمی زمم. 

 

هماتطور کم ت ا  جدی و شر  اااالبا  را بم چشاااماتم دوخمم 

 بود ت س خمیف  کشید و گ ت: 
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 _تو از ازدواجت را ن ه    خزان؟خوش ایل؟

 

  ت  ش تکان داد  و چشم هایم را برا   رنز کرد . ممگیج و 

 

ش؟  _برای سر یزو اومدی و ای  سواال را میتر

 

 با تارا    دس   بم ریش  کشید و جواب داد: 

 

_تمیدوتم...شاااااااااید چون دار  میبیزم کم غم چشاااااااامات رو شر 

کرد .توی  ااورتت نشااوبن از خوشاا ایل وجود تدار .آشاا مم 

 کم تمیموتم تگراتت ت اشم.   ایای دخت  .اوتبدر آش مم 

 

وع بم ت و  شبیبم هایم بم ی  ار  بم بدترن  شکل مم   شر

زدن کردتد.تت   بم سااااااازگ خورد  بود.تما  شااااااا  تال  کرد  

بود  تا خود  را خوشاااااااا ا  و خوشاااااااا  ت نشااااااااان دهم و باز 
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هم دسااااااااااااااامم برای بزم  خاااان رو شااااااااااااااااااد  بود.مچم را گرتمااام 

شاامم را از چشاماتم دابود. بیب   کم ساایع در م فن کردن  

 خواتد  بود. 

 

زباتم را آه اامم روی ل  های خشااکم کشااید  و با ل  ن ت خ 

 شرسید : 

 

_از ی تااااا  اااااال باااام خوب و بااااد  ااااا  م  ت ر می  ن بزم  

؟  خان؟از ی تا  اال یاد گرت    ا  م  رو از چشما  ب وبن

 

ات ار کم اتمصار شاااااایدن ای  پاساااااخ را از سااااامت داشااااامم باشاااااد 

.دلم خجااااااالاااااات زد  ش  را زنر اتااااااداخاااااات و  آیه کشااااااااااااااایااااااد 

تمی واسااااااااااااااااات بوشااااااااااااااات  از آن آتجاااا بمااااتم و بااام ب ااا  ادامااام 

دهم.بدون شاااااااااااک اگر ساااااااااااوا  و جواب های پدر  ادامم شیدا 

می ردتد ماجرا بم جاهای خوبک خمم تموشاااااااااااد.بزابرای  ت س 
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خمیف  کشاااااید  و با نشااااااتدن ل  زدی م ااااازویع بر روی ل  

 هایم گ مم: 

 

خیااااالاااات رو را اااات کزم می م.م   ااااالم ایز اااام _تبط برای 

 و ٬خوبم
گ
خوش  مم و از ازدواز و زتدگیم راتیم.ای  آش مش

غااایم کاااااااام تاااوی چشااااااااااااااااامااااااااا  مااایاااباایاا ن هااام مااااااااا  یاااش دو روز 

ن  تبط تو  واساااااااااات شرت جای دیگم بود و مموجز  ٬تو اااااااااای 

 نشدی.پس بی ودی تگران م  نشو. 

 

ن ای  را گ مم و سپس با مرت  کردن یبم ی پالمونم و بر  داشی 

از کزار پدر  رد شاااااااااااااااد  و قد  هایم را بم ٬کی م از روی ت ت

سااامت در ساااوا داد .اما هزوز بوشااات  از چزد قد  برتداشااامم 

بود  کم  ااادای پدر  باری دیگر از پشااات ش در گو  هایم 

 شیچید. 

 

؟  _هزوز  از اتم ا.  پشیمون تو   
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بک اخمیار هماتجاب  کم بود  ا  ااااااااااااماد  و ش  را بم سااااااااااااما  

و هم همزمان بم سااااممم چرخید و شرسااااشااااگراتم بم اتد .اچرخ

چشاااااااااماتم خت   ماتد.مزصور ساااااااااوال  را میدان اااااااامم.داشاااااااات 

د.درمااورد مااکااااااااالااماااااااام ای کاااااااام در روز  ن درمااورد آزاد  اارا ماات 

خااسااااااااااااااام اری میااتمان رد و باد  شااااااااااااااااد  بود.همان روزی کم 

م کم در مباب   ا  اااااماد  بود  و با اکمیزان گ مم بود  کم 

 پشیمان ت واهم شد. آزاد  هرگز از اتم اب

 

وع بم ذوب شااااادن و  ق  م درسااااات مثل یک شااااامع روشااااا  شر

ترو چ یدن کرد و کیسااااااا ات ار از درون سااااااا زم ا  بم رنم هایم 

مشااااااااااات کوبید.از روزی کم آن جمالت را بم زبان آورد  بود  

ماادت زنااادی تمیگااذشاااااااااااااااات امااا برای م  ات ااار کاام بوشااااااااااااااات  از 

 هزاران سا  گذشمم بود. 

 

 ۶۷۵#پارت_ 
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ن دخت   ی کااام آن روزهاااا باااا تماااا  وجود  از اتم اااا.  مطمی 

بود  اال دیگر تک ی   را با خود  تمیدان ااااااااااااااات. اال دیگر 

ن برا   در هالم ای از ابزا  شیچید  شد  بود.   همم چت 

 

سااااااااااا وتم کم کوالبن شاااااااااااد پدر  آه ااااااااااامم دو قد  بم ساااااااااااممم 

برداشااااااااااااااااات و روبرونم ا  اااااااااااااااماااد.ت ااا  تگران  برای تاااآشااااااااااااااازااا 

کااااام او را تگران خود  ببیزم.باااااا ل  ن بود.خاااااادت تاااااداشااااااااااااااامم  

ن تجوا کرد:   غمگی 

 

؟  _هزوز  روی  رقن کم اون روز بزم زدی ه   

 

وع بم شرساایدن ای  سااوا  ها  تمیدان اامم کم چرا بم ی  ار  شر

ن بود  کااااااام هزوز  بیبااااااات را  کرد  بود.اماااااااا ال اقااااااال مطمی 
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بااااختک  ت زمیاااد  بود.کااام اگر از  بیبااات و هونااات واقیع آزاد 

ن را بم ی دیگر دوخمم بود. شد  بود ت  ا االن آسمان و زمی 

 

د  و در ایل کم تما   اااااار دسااااااامم ی کی م را میان اتگشاااااااماتم ترا

تالشاااااااااام را برای   ظ آرامشااااااااام بم  ار گرتمم بود  بم چشاااااااااام 

ها   خت   شااااااااد  و با اکمیزابن کم تمیدان اااااااامم بم ی  ار  از 

 کجا پا بم وجود  گذاشمم بود پاسخ داد : 

 

هیچوقت هم پشااااااااایمون تموشااااااااام.پس _پشااااااااایمون تو ااااااااامم... 

 هیچوقت مزمصر پشیمون شدتم ت ا . 

 

ای  را گ مم و سپس بک آت م مزمصر شایدن پاسجن از سمت 

ون زد  و یااااا باااام ٬او بماااااتم چرخیااااد  و بک م طیل از اتاااااا بت 

 خ ارب  بزت  ترار کرد . 
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ن بم سااااااال  بک  و اااااا م و ششی از ٬دقیبم ای ب د با برگشاااااای 

ون  خدا ات ن کرد  و  همم سااااااااپس بم همرا  آزاد از خاتم بت 

ون بزتیم   کم از خاتم بت 
ن شااااادیم.تا زمابن زدیم و ساااااوار ماشااااای 

دیگر جرات ت رد  ش  را بم خب  برگرداتم تا م ادا دوبار  با 

 پدر  رو در رو شو . 

 

ن کم بم  رکت درآمد چشااام هایم را . ااامم و ت یسااا کم  ماشااای 

ر از رنم هایم   بود  را با تشاااااتما  مدت در ساااا زم   س کرد

 ا  شد  باشد ت اهم 
گ
ون ترسماد .ات ار کم مموجم آش مش بت 

 کرد و شرسید: 

 

؟  آزاد:خوبک

 

بک آت م ت اه  کزم دساااااااا   بم شوشااااااااابن ا  کشااااااااید  و پاسااااااااخ 

 داد : 
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 _خوبم. 

 

  رتم را باور ت رد.ل  زد کوچش زد و گ ت: 

 

. آزاد:ات ار مکالمم ی خوبک با پدرت   تداش  

 

چ اااااا اتد  و هماتطور کم ت ا  بک هدتم را ش  را بم شااااااوشاااااام 

ون دوخمم بود  با  داب  ت ی  تجوا کرد :   بم م یط بت 

 

 _مکالمم ی خجی ک بود. 

 

 و پس از م  ت کوتا  ادامم داد : 

 

 بااااا تو راتااااااااااااااایم یااااا ایز اااام از 
گ
_می واساااااااااااااااااات باااادوتاااام از زتاااادی

 ازدواجمون پشیمون شد . 
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م ساااااااااااااااممم را آشاااااااااااااااکااارا ا  ااااااااااااااااااس چرخیاادن توری ت اااه  باا

 رد .مضطرباتم شرسید: ک

 

 آزاد:چم جوابک بز  دادی؟

 

ل  زد ت جن زد  و ت ایه کم از روبرو شااااااااااادن با او ترار می رد 

 را شاتجا  بم سما  چرخاتد . 

 

_خودمم تمیدوتم چرا...اما یم بار دیگم توی چشاااااما  خت   

شااااااااااااااااااااااد  و بااازااا  گااا ااامااام کاااااااام از اتااامااا اااااااااب تاااو پشاااااااااااااااااایاااماااون 

 وقمم پشیمون تموشم. تو مم...هیچ
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دی م و و کوچاااااک خود  را از شزجر  ی تیمااااام بااااااز ل  زااااا

ن بم ل  ها   رسااااااااااااتد.زنرل  خزدید  و با کشاااااااااایدن  ماشاااااااااای 

 دسمم روی  ورتم گ مم: 

 

_ت ر کزم غرور  ج وتر از خود  قد  برمیدار ...ت واساااااااااااامم 

ج وی بزم  خان  م بیار .ت واساااااااااااامم بز  نشااااااااااااون بد  کم 

 بازتد  شد . 

 

شااام هایم را . ااامم و با ار  چشااام هایم را . ااامم...چو ب د دوب

ن  بم شتوشااا   کم مرا در ٬چ ااا اتدن ش  بم شاااوشااام ی ماشااای 

اوز خوشاااا     بازتد  کرد  بود ت ر کرد ...و ل صم ای ب د 

 س وت هردوی ما را در خود  ب  ید. 

 

 ۶۷۶#پارت_ 
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زمان ات ار کم گرتمار ٬ب د از شاااا  مزمابن شااااا  خاتم ی پدر 

ن شااااااد  باشااااااد بم شخت سااااااتر   ساااااازمگی 
ی شاااااد و ج و کوتابن

رتت.روزها و شاا  ها در بر ی دیگر گذشااازد و ه مم ها یش 

پس از دیگری آماااااادتااااااد تااااااا م  و آزاد را هر ثاااااااتیاااااام باااااام روز 

موخودمان تزدیک تر کززد.و ایزگوتم بود کم در یک چشااااااااااااااام 

ی شد.   بزم زدن بو ت روز ستر

 

داد  بودتد کم مزم  یط ای  بو ااااااااااااااات روز ات اقات زنادی رت

ن  ا  آرنا بود.رو یم ا  آتبدر خوب ترناشاااااااااااان بزت  شاااااااااااد

تم آزاد و تم     دکت  تماس تمیموان ایم ٬شد  بود کم تم م 

ن زودی در ا  یط کردن م ت  بزبودی  باور کزیم کم بم همی 

 ا  باشد. 

 

 اال دیگر بوشااااااااااااااات  از ق ل می زدید و  مت  از ق ل خود  را 

راتد رد.بوشت  وقا  را با م  و آزاد میگذدر اتاق    س می 

امااااا زمااااان هاااااب  کاااام مااااا دو ت ر کزااااار  تبودیم هم خود  را 

ی  مک  ن اااااااااااااان  خاتم در آشاااااااااااااااتر شگر  تگم میداشااااااااااااااات.بم نرا
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ن آقا در  یاط میچرخید و یا داوک  اتم ٬می رد همرا    ااااااااااااای 

 با دکت  تماس    ت می رد. 

 

م آن  ال  آتبدر خوب شااااااااد  بود کم دیگر هیا شاااااااا اه   ب

او  در ای  خااااااتااااام دیاااااد  آرناااااای دلمرد  و غمگی ن کااااام روز 

ن دیگری خوش ا    از هرچت 
بودم  تداشت و ای  مرا بوشت 

می رد.هرچزد هزوز هم م ااااااااا م ای وجود داشاااااااات کم باخ  

خادی آرنا بم م    غت 
گ
تگرابن ا  موشااااااد.و آن م ااااااا م وا. اااااامش

 بود. 

 

 ک
گ
رد  بودیم یط مدت زمابن کم در ای  خاتم با ی دیگر زتدی

 ا  ن اااااا ت بم م  رو 
گ
ز بم روز شاااااادت گرتمم بود.تا وا. اااااامش

 جاب  کم     دکت  تماس هم مموجم ای  م ا م شد  بود. 

 

آرنااااا مرا تززااااا دلیاااال  ااااا  خوب و بزت  شااااااااااااااااااادن رو یاااام ا  

میدان اااااااااااات و شو  خود  خیا  کرد  بود کم ای  ماتدتمان 
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اااااااااااااا بیچاا ر  در کزااار ی اادیگر قرار بود تااا ابااد کو  ب شااااااااااااااااد.پرا

ا زود او و برادر  و تمیاادان اااااااااااااااات کاام م  مجبور بود  دیر یاا

تمااا  خاااکراتشااااااااااااااااان را پشاااااااااااااااات ش بگااذار  و برای هموشاااااااااااااااام 

یبیزا ٬تراموشااااااشااااااان کزم.کم اگر از ای   بیبت باختک موشااااااد

ن ت.   اوتاع دوبار  بزم مت 

 

ن خاتم٬پدر ٬یط ای  مدت تییل و برساااااا  بم سااااا ر ترکیم ٬مزی 

 ات جشاااااااا  خروش در ا  شااااااااان رتمم و برگشااااااامم بودتد.تدار 

تییل هیجان زد  تر از هموشم بود و آرزو بم ٬آماد  شدن بود

شاااکل خجی  و مرموزی دسااات از داد و بیداد کردن و تزدید 

کردن برداشمم بود...کم از تصر م  ساکت بودن  بم خودی 

سید.   خود ترسزا  تر از تزدیدها   بم تصر مت 

 

 در ا  یط مرا ل کالا م  و آزاد هم بدون هیا مشاااااااااااااکیل

تت مرا ل شااااااااااااااادن بودتد.وکیل ها هر ل  ااااااااااااار صم ما را  از شورا

مط ع مو اخمزد و هردونمان میدان ایم کم دیر یا زود  کم 

کالا  ااااااادر خواهد شااااااد.اما بم دالییل هیچ داممان رغ ت 
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تمی ردیم کاااااااام ب واهیم درمورد کالا بااااااااا ی اااااااادیگر  رقن 

بزتیم.شااااااااااااااااااایااااد چون می واساااااااااااااااایم کاااام روزهااااای آخر بااااا هم 

ی کزیم. بو   دتمان را در آرام  ستر

 

مرا  آزاد و آرنا در آالچیش نشاااااا اااااامم بودیم.روزهای آخر بم ه

بزم  ما  بود و هوا میان شد ماتدن یا گر  شااااااادن بالتک ی  

ن دایر  ای شاااکل آالچیش  ماتد  بود.هرسااام در سااا وت دور مت 

نشااااااااااا ااااااااااامم بودیم و خودمان را بم توشااااااااااایدن چای مشااااااااااا و  

 ساخمم بودیم. 

 

بوشااااااااااااااات  از  آالچیش شوشاااااااااااااااززاد آرنا بود.ای  روزها  آمدمان بم

هموشاااااااااااااااام دل  می واساااااااااااااااات کم وقا  را در باغ بگذراتد.و 

امروز کاام م  و آزاد هردونمااان در خاااتاام  ضاااااااااااااااور داشاااااااااااااااایم 

 ت میم گرتمم بودیم تا با او همرا  شونم. 
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 بم ال ها بود و 
گ
ن آقا  یم آتطرا تر مشااااا و  رساااااایدی   اااااای 

برگ درخمان باغ در ا  چزد شرتد  ی کوچک میان شااااااااااااات و 

سااااااااااااااایاااد.از آن باااازی بودتاااد.رو  ی بااام تصر مت  ن ز آرا  و د  اتگت 

 روزهاب  کم آرزو می ردی هرگز بم پایان ترسد. 

 

ن قارار داد و  آرنااااااااا لایاوان تایام خاورد  ی چااااااااا ا  را روی مات 

شاتگشاااااااااامان  را بم بدتم ی شااااااااااوشاااااااااام ای لیوان چ اااااااااا اتد.با 

ن  ش  را روی شاتم کج کرد و خطا ب بم آزاد ل  زدی شت 

 گ ت: 

 

. آرنا: ا  موشد برام  ون ساز بزبن

 

 رت  باخ  شد تا آزاد کم تا آن ل صم در س وت نش مم 

د و بااا ل  زادی کوچااک باام برادر  ت اا   بود ش  را باااال بگت 

 کزد. 
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 آزاد:باشم برای یم روز دیگم. 

 

 آرنا تاامیداتم آیه کشید و گوشم ی ل  ها   را کج کرد. 

 

ه مم ی اخت  ا ااااااااااااال ساااااااااااامت ونول  ساااااااااااا ت آرنا:یط یش دو 

 ...ت ر ت    واسم بزت تو ت. ترت   

 

اتااام ا  مرا وادار کرد تاااا تااااخودآ اااا  بااام آزاد ت اااا   ل   ما گت 

کزم. ش با آرنا بود.آزاد ای  روزها بوشاااااات  از هر زمان دیگری 

 می رد.جوری کاااام دیگر     باااام تاااادرت 
گ
بااااا سااااااااااااااااااااز  غرن ش

اری کم او را با ت اه  سااااااامت سااااااااز کشاااااااید  موشاااااااد.آخرن  ب

شااااااااااااااا ک بود کاام باام اتاااق  ش زد  ساااااااااااااااااز  دیااد  بود  همااان 

بود .همان شاااااااااا ک کم گ مم بود تگران اساااااااااات ب د از م  قرار 

 است چم بالب  بر ش  دای ساز  بیاید. 
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آزاد در پاسخ آرنا ت س خمیف  کشید و آه مم ش  را تکان 

 داد.تیم ت ایه بم م  اتداخت و سپس گ ت: 

 

 خ مم  ...تگران ت ا . آزاد:تبط یکم 

 

 ۶۷۷#پارت_ 

 

 

م .ای  ت  ن بود کم تموان اااااااامم تادید  بگت  اه  آتبدر غمگی 

روزها هربار کم با ی دیگر چشااااام در چشااااام موشااااادیم ای  م  

بود  کااام ش  را میچرخاااتااد  و ت ااااهم را از او میاادزدیااد .امااا 

امروز غیم کاام در چشااااااااااااااامااان آرام  بود اجاااز  تمیاداد کام از 

 و ترار کزم. ت ا  کردن بم ا
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  خت   ی ما دو ت ر نشد  بود مجددا آرنا کم ات ار مموجم ت ا

لیوان چا   را برداشت و هماتطور کم بم ل  ها   تزدیک 

 می رد گ ت: 

 

اتات  آرنا:پس با ای    اااب  اال  االها قرار تو اات بم کارا

 برگردی. 

 

 و ب د مبداری از چای را توشید شو  از آت م ادامم بدهد: 

 

ن روی  اااااا زم و اجرا برای کآرنا:دل رتدارات ت برای برگشاااااای 

.تا ی ق ااد داری  تزگ نشااد ؟...خییل وقمم کم تا اا م گرت  

 . ا ت ک ن  است 

 

ن دیدار  با  سوال  مرا بم ی  ار  شرتاب کرد بم خاکر  ی اولی 

ن کارااااااااب  کم در ایران برگذار کرد  بود.کارااااااااب   آزاد.بم اولی 

وع   کم تا مدت ها شو  خود  خیا  می رد  کم تبطم ی شر
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ت اما ب دها تزمید  بود  کم تززا خوشاااا     هایم بود  اساااا

ن شد  بود.   ق م   از یک تبشم ی از شو  ت یی 

 

آزاد ات ار کم اتکار  را از چشم هایم خواتد  باشد ت اهم کرد 

 و آیه کشید.برای ل صم ای س وت کرد و ب د گ ت: 

 

باارگااارد  روی آزاد:تااماایاااااااادوتاام...شااااااااااااااااااااااایااااااااد یاااااااام روزی دوبااااااااار  

 ت  .   زم.شاید  دیگم هیچوقت ساز دست تگ

 

ق ااااامت آخر جم م ا  ات ار کم غم دتیا را بم ی  ار  بم ق  م 

شازنر کرد.ابروهایم را بک اخمیار در هم کشااااااااید  و با تارا    

ت اه  کرد .در جواب ت اهم مایوساتم ل  زدی زد و یش از 

 شاتم ها   را باال اتداخت. 

 

ن ات اق  بی مد.    اگر از ی دیگر جدا دلم تمی واسااااااات  چزی 

    اگر دساات شتوشاات تا آخر خمرمان دیگر ٬وشاادیمهم م
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مااااااااا دو ت ر را مبااااااااابااااااال ی اااااااادیگر قرار تمیااااااااداد باااااااااز هم دلم 

 تمی واست کم او از ساز  دست ب شد. 

 

مزدی کم م  شااااااااااااااازاخمم بودم  را در  تمی واسااااااااااااااامم آزاِد هتن

خامو   وجود  ب شااااااد.تمی واسااااامم کم  اااااادای ساااااااز  را 

یم های سااااازی کزد.تمی واساااامم دساااات ها   را تا ابد از ساااا

 کم تبط برای اتگشمان او ساخمم شد  بودتد دور تگم دارد. 

 

ن میاتمان باری دیگر با  اااادای آرنا شاااا  اااامم  ساااا وت ساااازگی 

 شد. 

 

آرنااا:چباادر  ی ...خییل دلم می واساااااااااااااااات دت اام ب اادی کاام 

ی روی  اااااااااااا زم مزم بم خزوان شیاتو اااااااااااات همراهت اجرا  مت 

 کزم. 
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ت زد   رت  ایا ار ت ا  مم ج  آزاد را در بر د اشااااااااااااااات. ت 

 بم آرنا ت ا  کرد و گ ت: 

 

؟تو هیچوقت     برای تماشاااااااااای یش از  آزاد:باها  اجرا ک ن

 اجراهای مزم تیومدی. 

 

ل   مم ج   آرنا را بم خزدیدن وا داشاااااااات.شاااااااااتم ها   را 

 باال اتداخت و گ ت: 

 

تو اااااااااات یم شااااااااااکل باق  آرنا:خ ...اوتاااااااااااع کم هموشاااااااااام قرار 

 بموتم. 

 

ت بود خزدید و دهان باز آزاد کم هزوز هم آشاااااااااااااااک ارا در  ت 

کرد تا  رقن بزتد.اما ب زد شااادن تاگزابن  ااادای زتگ ت  ا  

 ماتع از آن شد کم بمواتد  ال  بر زبان بیاورد. 
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تورا ش  را زنر اتداخت و ت اه  را بم  اااااااا  م ی روشاااااااا  

بود کم ابروها    ت  ا  دوخت.و درسااااااااات در همان ل صم

  شاااااااادتد و خزد  از روی م کم تر از هموشااااااام در هم کشااااااااید

 ل  ها   م و شد. 

 

 ۶۷۸#پارت_ 

 

 

 

آه اااامم دسااااا  را بم ساااامت ت    دراز کرد و هماتطور کم از 

 ب زد موشد با  داب  آرا  گ ت: 
ن  پشت مت 

 

 آزاد:ب  شید...باید جواب بد . 
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قد  ها   را از و ب د بک آت م مزمصر شااااااااااااااایدن جوابک بماتد 

ون کشااید و بم ساامت اتمزای باغ قد  برداشاات.تا  آالچیش بت 

زمابن کم  امال از آالچیش دور شود و در شیا باغ م و شود با 

ت اهم دت ال  کرد .تمیدان مم تا  چم کیس را روی    م 

 ی گوشر دید  بود کم آتطور بزم رن مم بود. 

 

 آرنا:ت ر کزم کیس تو زتدگوشم. 

 

و جم م ی دور از اتمصاری کم بم زبان آورد  بود  اااااادای آرنا 

  شاااااااااادتد تا م  بک م طیل ش بچرخاتم و با ت ایه بزت باخ

 زد  بم او خت   شو . 

 

؟  _سر

 

زمزمم وار شرسااااید  و او هماتطور کم ت اه  را بم اتمزای باغ 

ی کشید و گ ت:  ن  دوخمم بود آ  غم اتگت 
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ن شاد ..  .غم رو توی آرنا: س می زم درگت  یم خشاش غم اتگت 

 چشما  ا  اس می زم. 

 

   را بم سمت م  چرخاتد و ادامم داد: و ب د ت ا  شرسشگر 

 

ی ختک تداری؟ ن  آرنا:تو از چت 

 

آتبدر از  رت  شاااااااوکم شاااااااد  بود  کم تمیدان ااااااامم باید چم 

بگونم.و شاااات از ایز م بم رابطم ی م  و آزاد بر برد  باشااااد 

رزاتم را زنر چزار ساااااااامون بدتم را ترا گرتمم بود.دساااااااات های ل

 مشت کرد  و با  داب  ت ی  تجوا ک
ن  رد : مت 

 

ی ختک تدار .  ن  _تم...م  از چت 
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 گوشم ی ل  ها   را کج کرد و تاامیداتم گ ت: 

 

ای  ...وق   خااااااارز از ایران بودیم آزاد بااااااا دخت  آرنااااااا:میاااااادوبن

زنادی ارت اط داشااااااااااااااات.تم بم خزوان م شاااااااااااااااوقم یا دوسااااااااااااااات 

ای زنادی بودن کم ٬دخت   موشاااااازاخاشااااااون.مدا  توی اما دخت 

ای زنادی هم  مزموبن ها و جش  های م م   بود  و با دخت 

ی رو خاشاااباتم   ااا  ت موشاااد.اما هیچوقت تدید  کم دخت 

ت ا  کزم.هموشاااااااااام  مبود خشااااااااااش رو توی زتدگو  ا  اااااااااااس 

 کرد . 

 

قوری چای را برداشااااات و ٬برای ل صم ای کوتا  سااااااکت شاااااد

شر می رد ادامم  ساااااپس هماتطور کم لیوان  را دوبار  از چای

 داد: 

 

ایزجا خاشااااش کیساااا شااااد  همم  _برای همیزم کم امیدوار  اگم

ن برا  خوب شو  بر .امیدوار  یم خشاااااااااااااااش زن ا رو تجربم  چت 
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کزاااام.آزاد تمااااا  خمر و زتاااادگو  رو وق  م  کرد . اااااال کاااام 

 الم بزت  شااااااااااااد  دلم می واد خاشااااااااااااش شاااااااااااادن و خوشاااااااااااا ا  

 بودن  رو ببیزم. 

 

ت و در ساااااا وت مشااااا و  توشااااایدن و ب د ش  را زنر اتداخ

رگت   را های او بود .درگت  چا   شاااااااد.م  اما هزوز هم د

ت ر کردن بم ایز م اگر آرنا می زمید زبن کم آزاد خاشاااااااااااااااب  

شاااااااااااااد  م  ه اااااااااااامم چم خ س ال میل نشاااااااااااااان میداد؟کم اگر 

ی ه ااااااااااااااامم کم برادر   ن می زمید م  همان خشاااااااااااااااش غم اتگت 

رزوی خوش ایل درگت   شد  آیا باز هم میموان ت برا   آ

 کزد؟آیا میموان ت م  و آزاد را ب  شد؟

 

 التم از اتکار آشاا مم ا  آیه کشااید  و ت اهم را بک هدا بم 

 دوخمم.دیری تپااااییاااد کااام آزاد باااا قاااد  هااااب  
ن خطوط روی مت 

ب زد دوبار  بم سااااااااامممان برگشااااااااات و با چزر  ای پ ر و گرتمم 

 وارد آالچیش شد. 
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ن و تاامید بو  د کم باخ  شاااد هم م  و  اااورت  آتبدر غمگی 

نم و بااام او چشااااااااااااااام هم آرناااا باااا تگرابن شهاااایماااان ر  ا بااااال بگت 

 بدوزنم. 

 

 آرنا:خوبک آزاد؟

 

دلواپ ااااااااااااااااااتااام شرسااااااااااااااایاااد و آزاد بک آت ااام گر  از ابروهاااا   بااااز 

ن قرار میاااااداد ٬کزاااااد همااااااتطور کااااام ت  ا  را مجاااااددا روی مت 

 پاسخ داد: 

 

ی تو اااااااااات.اما هوا  م  م دار  ش  ن د موشاااااااااام آزاد:آر  خوبم چت 

 .باید برگردی داخل. آرنا 
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 جم م ی بک 
ن مبدمم ا   اقن بود تا ب زمم می واهد با همی 

م  تززااااااا باااااااشااااااااااااااااااااد.درواقع شد بودن هوا بزاااااااتاااااام بود.تبط 

می واسااااااااااااات آرنا را از آالچیش دور کزد تا بمواتد را ت با م  

  را بزتد. 

 

تاتم ل  ها   را آونزان کرد و تاامیداتم گ ت:   آرنا م ت 

 

 آرنا:هوا کم خوبم آزاد.بذار یکم بوشت  بموتم. 

 

اااااااا ل   م  مم اااااااا  باخ  نشااااااااد تا آزاد از ت اااااااامیم  مزصا

ن  شااود.ش  را بم ساامت باغ چرخاتد و با  ااداب  ب زد   اای 

ن آقا دوان دوان بم  آقا را  ااااااااااادا زد.کویل ت شاااااااااااید کم   ااااااااااای 

 سمممان آمد و وارد آالچیش شد. 

 

:جاتم آقا؟ ن    ی 
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 ون چر آرنا اشار  کرد. شرسید و آزاد بم 

 

 هوا شد  مرنو موشم. . آزاد:لط ا آرنا رو بتک داخل خوتم

 

ن بم سااامت  ن آقا چشااایم گ ت و ساااپس با قد  برداشااای    ااای 

دسااااااااااااااامااام هاااای ون چر را گرتااات و ل صااام ای ب اااد آرناااای ٬آرناااا

ون برد و باام ساااااااااااااااماات  تااارا ن را همرا  خود  از آالچیش بت 

 خاتم  رکت داد. 

 

ن با رتما  آزاد ت س خ  کشااااااااااااااید و مبابل م  پشاااااااااااااات مت 
میف 

م ی دیگر قالب کرد و نشاااااااا اااااااات.دساااااااات ها   را زنر چاتم ب

 ت ا  غمگیا  را بم  ورتم دوخت.با تردید شرسید : 

 

ی شد ؟ ن  _چت 
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برای دقیبم ای کوالبن تر بم ساااااا وت  ادامم داد و سااااااپس با 

 کشیدن زبان  روی ل  های خش   گ ت: 

 

 آزاد:وکیل زتگ زد  بود. 

 

را اما با شایدن  رت  تم ق  م تاخودآ ا  خایل تمیدان مم چ

صم ای ت س کشاااایدن را از یاد برد .با  ااااداب  شااااد و برای ل 

 آرا  زنرل  تجوا کرد : 

 

 _خ ؟

 

ن و ل   تاامید  پاسخ داد:   و او با همان ت ا  غمگی 

 

نم.   آزاد:تردا رسما از همدیگم کالا میگت 
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 ۶۷۹#پارت_ 

 

 

 

کاری کم در ش داشااااامم خایل ظرا ذهزم بم ی  ار  از تما  ات

بزرگ آون ت.بزت زد  شاااااااااااااااد و گوب  یک ت ر بم زباتم ق یل 

ت اه  کرد  و بم آرا  پ   زد .تم ایز م اتمصار رسااااااااااااااایدن 

اما امان تمی رد  کم بم ای  ٬ای  روز را تداشااااااااااااااامم باشااااااااااااااام تم

 زودی ها از را  برسد. 

 

 ا  را کم دید آیه کشید و ادامم داد: 
گ
ی  س وت و خت 
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ااااااااان تو اااااااااات و  آزاد:گ ا  کم تیازی بم  ضااااااااااور ما توی م صا

.اما باز  اگم دلمون خودشااااااااااون میموت  ک ن الا رو رساااااااااایم کین

 .  خواست میموتیم همراهشون برنم م صن

 

 زنر پاهایم گوب  بوشت  
ن با هر وا   ای کم بم زبان   آورد زمی 

و بوشااااااااااااااات  می رزنااااااااد و ت س کشااااااااااااااایاااااااادن برایم دشاااااااااااااااوار تر 

ن بم ی دیگر  موشااااااااااااد.اتگشاااااااااااات های شد  را  روی سااااااااااااطح مت 

و  ع بم جوندن رساااااااااااااااتد  و بک آت م  رقن بزتم  رن اااااااااااااااتم شر

 شوست ل م کرد . 

 

ات ار کم از سااااااااا وتم ت ج  کرد  باشاااااااااد ش  را اتدی رو بم 

ن خم کرد و شرسید:   پایی 

 

 آزاد:خوش ا  نشدی؟
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مثااال یاااک آد  گیج شدرامااااتااام ت ااااه  کرد  و چزر  در هم 

 کشید . 

 

؟  _سر

 

مم ل  زد کجک را کزج ل  ها   شکل داد.شاتم زمزمم ی آرا

 و گ ت: ها   را باال اتداخت 

 

 آزاد:ت ر می رد  شایدن  خوش الت کزم. 

 

 ر  و خ ااااااااااااااا اتوت در یک ل صم ش تا پای وجود  را در 

د؟بم م ؟بم م ن کم  ن توردید.ای  مرد داشاااااااااات بم م  کزایم مت 

بم دید  بود ؟  در ای  بازی بوشت  از هر کس دیگری رصن
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ت ر می رد از کالا گرتمزمان خوشااااااااااااااا ا  بود ؟ت ر می رد 

باااام ای  تبطاااام از زتاااادگیمااااان باااااخاااا  ٬ایزجااااارسااااااااااااااایاااادتمااااان باااام 

خوشاااااااا ایل ا  بود؟ت ر می رد کم از ش دل وشر داشاااااااامم از 

 او کالا میگرتمم؟

 

ن کوبید  و با  اتگشااامان گر  شاااد  ا  را بم آرا  روی ساااطح مت 

 بود غرند :  داب  کم از شدت ب و و  ر  دو رگم شد  

 

 کم یم دتیا 
گ
 _خوشاااااااا ا ؟...هیا زبن برای تمو  شاااااااادن زتدی

برا  رونا باتمم بود خوشاااااااا ا  تموشاااااااام.هیا زبن برای مرگ 

آرزوها  خوشااا ا  تموشااام.هیا زبن از شااا  ااات خوردن و 

بازتد  شاااااادن  خوشاااااا ا  تموشاااااام...پس جای ایز م روبرو  

.شااااااااااااااای ن و بم خودت جرات بدی کم بزم تو  و کزایم بزبن 

یک دقیبم با خودت ت ر ک  کم تب ت  کیم کم ما االن  تبط

 دیم. بم ایزجا رسی
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با خ  اتوت از روی تیم ت برخواسمم و هماتطور کم شزل 

باتم ن ا  را دور شااااااااتم هایم میویچید  چرخید  تا از آالچیش 

ون بزتم.بک م طیل از جا ب زد شااااااااااد و با دوندن بم سااااااااااممم  بت 

 . مباب م ا  ماد و راهم را سد کرد 

 

آزاد:م ذرت می وا .باور ک  ق اااااااااااااد تداشااااااااااااامم بزت تو  و 

 تبط...تبط... کزایم بزتم. 

 

 بم چشمان  خت   شد  و گ مم: 

 

؟تبط اوتباااااادر تااااااارا    کاااااام تمیاااااادوبن داری سر  _تبط سر

نم برات سزگیزم؟ ؟هضم ایز م دارنم کالا میگت 
گ
 میش

 

در جوابم لاااا  زنرنا  را باااام دتاااادان گرتاااات و ش  را تکاااان 

داد.توشاااااااااا زد زهر آلودی ت ون   داد  و با  ااااااااااداب  ب زدتر 

 ادامم داد : 
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ضاااااام ای  کالا برای تو د  در ااااااد ساااااا مم ساااااا مو  _اگم ه

ن ماا  و تااو خاایاایل تاارا وجااود دار   باارای ماا  روی هاازار .باای 

وع کردی میاادون ااااااااااااااا   کاام آخر  آزاد.تو وق   ای  بااازی رو شر

 ق ااااااام ی م  و تو یم روزی بم جداب  خمم موشااااااام.خودت رو 

؟  برا  آماد  کرد  بودی.اما م  سر

 

 کرد :   ک  دسمم را بم س زم ا  کوبید  و اتاتم

 

_م  از هیجر ختک تااااااداشااااااااااااااامم.م  از بااااااازی ل ز   تو هیجر 

تمیدون ااااااااااامم.    رو مم ختک تداشااااااااااات کم تو ی ه ااااااااااا   و 

می وای چااام بالب  ش زتااادگیم بیااااری.م  واق ااا خااااشاااااااااااااااش تو 

 خاشاااش شااادن شاااد .از تم د  خاشااابت شاااد  در ایل کم     

 رو ب د تبود . 
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می رد  با  م  مثل ا مبا برای آیزد  مون رونا می اتمم.ت ر 

تو خوش  ت موشم م ز ا مش ت ر می رد  با تو خوش  ت 

موشاام.چون دوسااات داشاامم.چون ت ر می رد  هموتبدر کم 

م  تو رو  ااااااااااااااااادقاااتاام دوساااااااااااااااات دار  تو هم هموتباادر بک رنااا 

 خاشبیم. 

 

وق   ٬ق   بزت د  می  ااااااااااممو ٬م  وق   خاشااااااااااش تو موشااااااااااد 

ایم باااهااات ازدواز می رد  هیچوقاات باام ایز اام یاام روزی ب و 

ایزجوری از همااااااادیگااااااام جااااااادا شااااااااااااااایم ت ر تمی رد .اوتبااااااادر 

خوشااااااااااااااا ا  بود  کم امون می رد  قرار  تا آخر خمر کزار تو 

باشااااااااااااام.اما سر شاااااااااااااد آزاد؟سر شاااااااااااااد؟چم بالب  ش اون دخت  

 ا مش و روناها  اومد؟

 

 ۶۸۰#پارت_ 
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مااا  ماادب  کاام م  ترناااد   کشااااااااااااااایااد  و االیاام می رد  او در ت

های م  گو  میداد.سااا وت   سااا وت کرد  بود و بم  را

 ر  و خ ااااااااااااااا ااات مم را دو چزاادان می رد.دلم می واساااااااااااااااات 

 دهان باز کزد و پاسجن بم االیم هایم بدهد. 

 

اتگشااات اشاااار  ا  را بم سااامت سااا زم ا  گرتمم و در ایل کم 

ت س اتماد  بود  با  داب  آرا  از شدت ترنادهایم بم ت س 

 تر ادامم داد : 

 

آزاد.زمااااااااابن کاااااااام هازاوز  _ماا  اون مااوقاع خااوشاااااااااااااااا ااااااااا  بااود 

اااااااا توتیف  خوشااااااااا ا  بود  .زمابن کم ت ر تمیدون ااااااااامم تو پرا

می رد  قرار  تاااااا آخر خمر  کزاااااار تو خوشااااااااااااااا  ااااات بااااااشااااااااااااااام 

خوشاااا ا  بود ...االن خوشاااا ا  تو اااامم.ایز م االن دارنم با 

رونای سااااوخمم از همدیگم جدا موشاااایم  وجود یم دتیا آرزو و 

دیگاام ای برای  خوشااااااااااااااا ااالم تمی زاام.امااا تو بااا  ااارات چااار  ی

.کیساااااااا کم ما رو بم ایزجا رسااااااااوتد تو  هیچ دوممون تذاشاااااااا  

 بودی.پس سیع ت   از م  یم گزاهکار . ازی. 
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 را هااااایم کاااام باااام ایزجااااا رسااااااااااااااایاااادتااااد ت اااااهم را از  اااااااااااااااورت 

ت خاتم قد  غمگیا  گرتمم و دوبار  چرخید  تا بم سااااااااااااااام

بردار .اما  ااااااااااادا   باری دیگر از پشااااااااااات ش در گو  هایم 

 شیچید. 

 

اد:م ذرت می وا  خزان...م ذرت می وا  کم تمون ااااااااااااااامم آز 

اون آد  باااشااااااااااااااام کاام الیش تو بود.م ااذرت می وا  کاام جااای 

ایز اام دلیاال خوشااااااااااااااا  میاات باااشااااااااااااااام ت اادیاال شااااااااااااااااد  باام قاااتاال 

 آرزوهات...م ذرت می وا . 

 

برگرد  چشاام هایم را . اامم و بازوهایم را بک آت م بم سااما  

ماتجا ا  ااااااااااماد  م کم تر ب ل گرتمم.برای ل صم ای کوتا  ه

ون زد  و با   از آالچیش بت 
و سااااااااااااپس با کشاااااااااااایدن ت س خمیف 

قاااد  هااااب  ب زاااد بااام سااااااااااااااامااات خااااتااام  رکااات کرد .دیگر توان 

 ا  مادن در کزار او را تداشمم. 
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اااان  خاتم کم مشااااا ٬وارد خاتم کم شاااااد  و  ت   ن  ااااادای نرا

 را زدن با کیساااااااااااااا بود تضااااااااااااااای خاتم را شر کرد  بود.آتبدر 

  کم     رمف  برای ا  ااااااااااااااامادن و ت ر خ ااااااااااااااامم و تاتوان بود

کردن بم ایز م مشااااااااا و   ااااااااا  ت کردن با چم کیسااااااااا بود را 

تداشاااامم.بزابرای  ش  را زنر اتداخمم و قد  هایم را م اااامبیما 

 بم سمت اتاقم کشید . 

 

و  ااااااااااااااااداب  از داخاال اتاااا بام گو  در اتاااا آرنااا . اااااااااااااااماام بود 

ن با ا ت می رد.برای اولی 
سااااااید.ا مماال داشاااااات اساااااات  ر از تمت 

ایز م در اتاق   ضااور داشاات خوشاا ا  بود .چون اگر در 

سااااااااااااااااال  میدیدم  واق ا توابن برای ل  زد زدن و تصاهر بم 

 خوب بودن برایم باق  تماتد  بود. 

 

. ااااااااامم.با . ااااااااامم شااااااااادن وارد اتاا شاااااااااد  و در را پشااااااااات ش  

ات اااار کااام اتاااد  توان زاتوهاااایم هم ت  یااال رتمااام بااااشاااااااااااااااااد ٬در
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ن ش خورد  و خود  را بم پارکت هماتجا مبابل در روی زم ی 

د .اتگشاااااماتم را میان موهایم ترو برد  و  ن ساااااتر های شد زمی 

وع بم ماسا  دادن شبیبم هایم کرد .   با چشم هاب  . مم شر

 

ا  آن تراز و نشااو  ها با مردی باور ایز م شاتجا  ب د از تم

کااام خااااشاااااااااااااااب  بود  بااام ایزجاااا رسااااااااااااااایاااد  بودیم اگرچااام برایم 

ی بود.دیگر جاب  برای اتکار و ای  ا  باق  اما اج ار ٬سااااااا ت

تماتد  بود.بم آخر ق ااام رساااید  بودیم.بم آخر خط.بم جاب  

 کم دیگر هیا پیل پشت شمان باق  تماتد  بود. 

 

ن بار تما  زور  را زد  بود تا تززا  و شتوشااااااااااااااات برای هزارمی 

 مرا بم خاموشر ب شاااااااااااااااتد...درساااااااااااااات 
گ
کورسااااااااااااااوی امید زتدی

 ر هرگز قرار تبود روش  شود. هماتزد شمیع کم دیگ

 

                                           *** 
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ساااخت از دوازد  شاا  خبور کرد  بود و تما  خاتم در تارنش 

ساااا وت اتاا  و ساااا وت م و ترو رتمم بود.تززا  ااااداب  کم

را در هم موشاااااااا  اااااااات  اااااااادای تیک تا  تاااااااا ی  ساااااااااخت 

 دیواری بود. 

 

 اااااامم و ق  ک آشااااااوب در تارنش ذه ن خ٬با چشاااااامابن  امال باز

روی ت ت دراز کشااااااااااااید  بود  و ت اهم را بم سااااااااااااب  دوخمم 

بود .اتاااطراب ترا رساااایدن روشااا ن روز و رت دادن ات اق  کم 

تمااا   تززااا چزااد ساااااااااااااااااخاات تااا خمیل شاااااااااااااااادن  باااق  ماااتااد  بود 

 وجود  را شر کرد  بود. 

 

ت اامیم بر آن شااد  بود کم تردا ٬پس از  اا ب   کوتا  با آزاد

اااااااااااااان برونم و در زمان هردونم ان همرا  وکیل هایمان بم م صا

رسااااااااایم شااااااااادن کالا آتجا  ضاااااااااور داشااااااااامم باشااااااااایم.در واقع 

ن ت ااااامییم گرتمم بود  اما هرچم کم ٬تمیدان ااااامم کم چرا چزی 

ری شااادن خط م کالا آتجا بود دلم می واسااات در زمان جا

 باشم و خود  شاهد بم پایان رسیدن ازدواجمان باشم. 
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کاری کم را  بم جاب  شیدا تمی ردتد آیه  التم و خ ااااااا ک از ات

کشااااااااااااااایاااااد  و روی ت ااااات غ ااااات خورد .پ ااااا  هاااااایم را روی 

ی دیگر گذاشااااااامم و تال  کرد  تا بم اج ار خود  را با خواب 

 تداشت.  آش   دهم.اما تالشم چزدان تاید  ای

 

 هاااااایم غرا بود  کااااام بااااام ی  اااااار   ااااااااااااااااااادای 
گ
ن  التش در همی 

ر کرد.و شااااااااات زد  تضاااااااااا را ش٬چرخیدن دسااااااااامگت   ی در اتاا

ن شاااد  و در تارنک و روشااا  تضاااا بم دری  روی ت ت تیم خت 

 کم  اال تا تیمم باز شد  بود چشم دوخمم. 

 

ثاااباات ماااتاادن ت اااهم روی چزر  ی آزاد کاام در چزاارچوب در 

د.ابروهایم را در هم ا  اااااااااااااااماد  بود    بود تا برا از ش  بتر
اقن

 کشید  و مم ج  زمزمم کرد : 

 

؟ _آزاد؟ایزجا چیکار   می  ن
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در را پشااااااااات ٬بک آت م جوابک بم ساااااااااوالم بدهد وارد اتاا شاااااااااد

ش  . اااااااااااااااات و ق اال کرد و ساااااااااااااااپس قااد  هااا   را بام آرا  

 سمت ت ت خواب سوا داد... 

 

 ۶۸۱#پارت_ 

 

 

م طیل دساااااااااااااات دراز کزم و چراغ ساااااااااااااا وت  وادار  کرد تا بک 

خواب کوچااک کزااار ت اات را روشااااااااااااااا  کزم.تور  مرتااگ چراغ 

تماد تاز  توان مم چشم های قرمز خواب کم روی  ورت  ا

و گود رتماااام ا  را ببیزم.آتباااادر آشااااااااااااااا ماااام و داغااااان باااام تصر 

سید کم گوب  سا  ها ت وابید  بود و تک تک ثاتیم های  مت 

و واز ت ااااه  کرد  و  خمر  را باااا گرنااام گاااذراتاااد  بود.هااااز

 شرسید : 
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 _آزاد؟تو  الت خوبم؟

 

د.برای قد  ها   شاتجا  در یک قد  ت ت مموق  شدت

ل صم ای با همان چشاااااااااام های قرمز  ت اهم کرد و سااااااااااپس 

ی بگونااد بااا زاتوهااا   روی ت اات  ن خم شاااااااااااااااااد و بک آت اام چت 

نشاااااا اااااات.بازوهای مرا با مالیمت در دساااااات ها   گرتت و 

رای تجونم و ت  یل رتمارهای خجی   شو  از آت م تر    ب

داشااااااااامم باشااااااااام روی ت ت دراز کشاااااااااید و مرا هم وادار کرد تا 

 او روی ت ت دراز ب شم. پشت بم 

 

 امال گیج و گزگ بود  و دری از  ارها   تداشمم.هماتطور 

ن کزم  کم در تال  بود  تا دوبار  بدتم را روی ت ت تیم خت 

 شدراماتم شرسید : 

 

؟_آزاد ولم ک ...   داری چیکار می  ن

 

 .  4346



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

بااازوهااا   را از پشاااااااااااااااات ش م کم دور باادتم   باام کرد و بااا 

چ ااااا اتدن بدن هایمان بم  کشااااایدن م  بم سااااامت خود  و 

ی اادیگر خوا  تاااخوا  وادار  کرد تااا در همااان  ااالاات بماااتم و 

 از جایم تکان ت ور . 

 

تالشاا  برای تگم داشااازم را کم دید  بک اخمیار آرا  گرتمم و 

کردن برداشاااااااااامم.ش  را از پشاااااااااات در گودی   دساااااااااات از تبال 

گردتم شززان کرد  بود و ت س های داغ  شوسااااااااااااااامم را آت  

دتد  ن  .با  داب  ت ی  تجوا کرد : مت 

 

 .  _چیکار داری می  ن آزاد؟تمیموبن ایزجا باشر

 

مرا م کم تر از ق ل در آغو  کشااااااااااااید و با  ااااااااااااداب  گرتمم و 

 خ مم زنرگوشم زمزمم کرد: 
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ن یم امشااااااااااااا .تبط بذار آزاد:بذار کزارت با شااااااااااااام...تبط همی 

هااامااایااازاااجاااوری تاااوی بااا ااا ااام تاااگااازاااااااات دار .تااامااایااا اااوا  اذیاااااااااااات 

 ..لط ا. کزم. 

 

آتبدر در هم شااااااااااااااا  ااااااااااااااامم و خاجز بود کم تاخودآ ا   ل ا 

وادار  کرد تا دسمم را روی ما دسا  بگذار .ش  را بوشت  

از ق اال در گودی گردتم ترو برد و بااا  ااااااااااااااااداب  لرزان تر تجوا 

 کرد: 

 

 آزاد:تمی وا  امش  بم  بح برسم...دار  دیووتم موشم. 

 

باااام ی  ااااار  ترو چ یاااادن چزااااد قطر  ی خوس را روی گردتم 

 ا  اس کرد .با ت ج  چزر  در هم کشید  و شرسید : 

 

؟  _داری گرنم می  ن
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اااابچم ای کم از گرنم کردن  خجالت ب شاااااد شوشااااابن  مثل پرا

 ا  را روی شاتم ا  قرار داد و ل  زد: 

 

تمیدوتم ب د از تو باید چیکار کزم خزان.تمیدوتم بدون آزاد: 

 تو باید چیکار کزم... 

 

آت  می شاااااااااااااید.با تارا     ااااااااااااادای ب و آلود  ق  م را بم 

 گ مم: 

 

 _ایزجوری ت   آزاد...س ا  ت  . 

 

بوسم ی آرا  بر پشت گردتم زد و پس از ل صم ای س وت 

 پاسخ داد: 

 

 .  4349



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

ن االنشاااااااااااااام ساااااااااااااا ت ه اااااااااااااات خزان.اما می دوبن سر آزاد:همی 

ن ایز م  ف  برای شزن  کردن  سااا ت تر  می زم؟دون ااای 

م هیچ س تدار .چون خود  بود  کم باخ  شااااااااد  از دساااااااام

ن رو خراب کرد .   بری.چون خود  بود  کم همم چت 

 

ی را روی ل  هایم نشااااتد.آ   ن ات  ل  زد ت خ و غم اتگت 
اخت 

 خمیف  کشید  و با  رت زمزمم کرد : 

 

کااام باااا تو خوشااااااااااااااا  اات .شااااااااااااااام   _م  از تااام دلم می واسااااااااااااااامم

آزاد... ااااااااا  خااارا.ااا  تااامااایااا اااردی. ااااااااا  مااااااااا رو باااااااام ایااازاااجااااااااا 

سوتدی.   تمت 

 

دیگری در آغو  کشید و با  داب   مرا م کم تر از هر زمان

کم  اال دیگر آشااااااکارا ت  یل رتما  را میموان ااااامم ا  ااااااس 

 کزم زنر گوشم گ ت: 
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آزاد:هیچوقاااااات ب اااااااکر ایز اااااام اوتباااااادر خودخوا  بود  کاااااام 

 ت شااااااادن رو از هردومون گرتمم خود  رو تر ااااااات خوشااااااا 

 تیم ب شم...هیچوقت. 

 

شاااا  اااامم  و م  بک آت م تالشر برای المیا  ب شاااایدن بم ق  

ا  ب زم چشاااااااام هایم را . اااااااامم و خود  را در ساااااااا وت غرا 

م  هم ٬کرد .چون اگر می واسااااااااامم با خود   اااااااااادا باشااااااااام

ن را می واساااااامم...می واساااااامم کم او تا آخر خمر خود   همی 

بابت بالب  کم بر ش خشاااابمان آورد  بود شزن  کزم.ای  را 

 مجازات او بود. 

 

                                         *** 

 

 ۶۸۲#پارت_ 
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ی  ن ون زدیم ابرهای ساااااایا  بم شااااااکل غم اتگت  ااااان کم بت  از م صا

خورشاااااااید ٬تما  آسااااااامان را شوشااااااااتد  بودتد.باد شدی میوزند

 ات اااار کااام دیگر  خااااجزاتااام زنر ابرهاااا شززاااان مااااتاااد 
گ
بود و زتااادی

 جرنان تداشت. 

 

اان ا  اااماد  بودیم.وکیل ها دقیبم  کزار او روی پ م های م صا

 مان کرد  بودتد.اساااام هایمان از شاااازاساااازامم های ای شو  تر 

ی دیگر خط خورد  بودتد.کالا اتجا  شااد  بود.دیگر زن و 

 شوهر تبودیم.دیگر ن ب   میاتمان تبود. 

 

د  کم راهشاااااااااااااان را در شااااااااااااازری مثل دو آ٬هردو در سااااااااااااا وت

ان ا  ااماد   غرن  ام کرد  باشاازد روی پ م های ورودی م صا

 آسمان دوخمم بودیم.  بودیم و ت اهمان را بک هدا بم
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باد شدی کم   وزند مبز م ی م  و موهای او را ج اااااوراتم 

باااام بااااازی گرتماااام بود. جم خصیم غیم کاااام میاااااتمااااان جرنااااان 

 مان س ت کرد  بود. داشت ت س کشیدن را برای هردو ت ر 

 

ن بم همان   بود بگونم همم چت 
ن تما  شااد  بود.یا بزت  همم چت 

ن رساااااااااااااااید  بود.درساااااااااااااااات شخ   کم آغاز شااااااااااااااااد  بود بم پایا

همااااااتبااااادر کااااام تااااااگزاااااابن ازدواز کرد  بودیم تااااااگزاااااابن هم از 

 مشاااااات  مان آتبدر کوتا  
گ
ی دیگر جدا شاااااااد  بودیم.خمر زتدی

 د. بود کم گوب  هرگز ات اا تی ماد  بو 

 

بچم ی  م س  و سا  بود  و با خبل  زمابن کم تززا یک دخت 

 شد و بک روح پاااادر و مااااادر  
گ
را بااام کود ااااتااام ی خود  زتاااادی

روزی هزار بار بم خود  قو  میداد  کم ٬تماشااااااااا میاشاااااااا اااااااامم

وق   بزرگ تر شااااد  با مردی کم هیا شاااا اه   بم پدر  تدارد 

را یک ازدواز می زم و خوشاا  ت موشااو .در خیاالتم خود  

زن شاااااااد و خوشاااااا  ت کم خاشااااااباتم با شااااااوهر و بچم ها   

 اید  آ  را ت ور می رد . 
گ
 می زد میدید .یک زتدی

گ
یک زتدی

 .  4353



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

 شااااااااااااااد.یک خاتم کم خوشااااااااااااا     از در و دیوار  چ م 
گ
زتدی

 کزد.یک ازدواز خایل. 

 

اماااا  ااااال ایزجاااا ا  ااااااااااااااامااااد  بود .در اااایل کااام مااادت زناااادی از 

هزوز هم خاشاااااااااااااااباتم همرا  مردی کم ٬ازدواجم تمیگذشااااااااااااااات

مردی کم هیا شااااااا اه   بم پدر  تداشااااااات ٬دوساااااااا  داشااااااامم

خاتم ای کم دقایف  شو  بم ا ااااان زدواجمان روی پ م های م صا

پایان داد  بود ا  ماد  بودیم و ا مماال هردو بم ایز م  ارمان 

 چطور بم ایزجا کشید  بود ت ر می ردیم. 

 

هااایم را تاااخودآ ااا  خود  را جمع کرد  و بااازو ٬از شمااای هوا

دیم درساااااااااااااااات مثال  ن ون مت  ب اال گرتمم. ااااااااااااااابح کام از خااتام بت 

ش بم شاغم آمد  بود.تما  بدتم بم ک ور  هموشاااام ت  اساااات 

ی آت  ت دیل شااااااااااااد  بود بزابرای  تیازی بم شوشاااااااااااایدن ل اس 

 گر  تدید  بود .اما  اال از ت میمم پشیمان شد  بود . 
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و  ات ار کم مموجم  الم شاااااااااد  باشاااااااااد تورا بم ساااااااااممم چرخید 

خواسااااااات تا پالموی  را دربیاورد.اما شو  از آت م دساااااااا  بم 

داد   د مم ی پالمو برساااااد ش  را بم نشااااااتم ی م ال ت تکان

 و گ مم: 

 

 _الز  تو ت. الم خوبم. 

 

ن  تااااامیاااداتااام ت اااااهم کرد و آه ااااااااااااااامااام دساااااااااااااااااات هاااا   را پاااایی 

ن  اتداخت.ت اهم را از چشااااااااااااااام ها   دزدید  و با زنر اتداخی 

ی ا  ش  بم   بم ای   کم هزوز هم دور اتگشااااااااااااااات اتگشااااااااااااااات 

وع ازدواجمان ای    بم را از  میدرخشید چشم دوخمم.از شر

 .    باااا وجود تماااا  آن ات ااااقاااات اتگشااااااااااااااامم در تیااااورد  بود

هموشاااام در دساااامم تگز  داشاااامم بود .اما ات ار دیگر زمان  

 رسید  بود تا با ای    بم خدا ات ن کزم. 
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خارز کرد  و برای ثاتیم ای با   بم را آه ااااااااااااامم از اتگشااااااااااااامم 

تارا    بم آن خت   ماتد  شو  از آت م آیه ب شااااااااااام و   بم 

ا  را ج و بیاورد غمگیزاتم را بم سااامت او بگت  .بک آت م دسااا

ت اهم کرد.با ای   ار  مجبور شد  خود  دسا  را بگت   و 

   بم را ک  دسا  بگذار . 

 

 _جای ای    بم دیگم شو  م  تو ت. 

 

آه اااااااااااااااماام مشااااااااااااااااات کرد و   باام را در مشاااااااااااااااا  دساااااااااااااااا  را 

 گرتت.ت ا  غمگیا  را بم چشماتم دوخت و شرسید: 

 

 آزاد:ب د از ای  سر موشم؟

 

کااام باااازوهاااایم را دوباااار  ب ااال میگرتمم ت ااااهم را بااام همااااتطور  

 سمت دیگری از خیابان چرخاتد  و گ مم: 
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_یاام ماادت دیگاام بااا هماادیگاام هم وتاام میموتیم.ب ااد   ااا  

و ازدواز تییل و برسااااااااااااااا  کم اتجا  شااااااااااااااد آرنا کم خوب شااااااااااااااد 

کالقمون رو بااام همااام میگیم و راهمون رو از همااادیگااام جااادا 

 می زیم. 

 

 شید و شرسید: مم ج  چزر  در هم ک

 

؟  آزاد:دیگم تمی وای ماتع ازدواز تییل و برسا  .یسر

 

آه اااااااااااامم ش  را بم نشاااااااااااااتم ی م ال ت تکان داد  و پاسااااااااااااخ 

 داد : 

 

کم  بیبت رو بم تییل _ترجیح مید  برسااااااااااااا  کیساااااااااااا باشاااااااااااام  

 میگم.راسا  م  دیگم از تبال کردن خ مم شد . 
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 ۶۸۳#پارت_ 

 

 

ی تگونااد.ماادت  شدراماااتاام ت اااهم کرد و ترجیح داد دیگر  ن چت 

زنادی موشاااد کم آتجا ا  اااماد  بودیم.و ای  از ت ا  شرساااشاااگر 

 رهگذرابن کم از مباب مان خبور می ردتد  امال مشزود بود. 

 

ن دسااا  را داخل جی   تر  و برد و هماتطور کم یک پ م پایی 

تت با  دای آرا  گ ت:   تر مت 

 

سوتمت خوتم.   آزاد:بیا...مت 

 

م نشاتم ی م ال ت تکان داد  و در جوا.  آه مم ش  را ب

ن تر رتمم.   بم ت  یت از او یک پ م پایی 
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_تااو باارو...ماا  ماایاا ااوا  یااکاام قااااااااد  باازتاام و بااااااااا خااود  تاا اار 

 برمیگرد  خوتم. کزم. الم کم بزت  شد 

 

بااا تردیااد ت اااهم کرد و ابرو باااال اتااداخات.مجبور شااااااااااااااااد  برای 

 آت م خیال  را را ت کزم ل  زد بک جابن ت ون   دهم. 

 

ران ت ا   الم خوبم.تبط می وا  یکم با خود  خ وت _تگ

 .تو برو بم  ارت برس. کزم

 

باااا اکرا  آیه کشااااااااااااااایاااد و ش  را تکاااان داد.هرچزاااد کااام  اااامال 

ل  را ن باام تززااا گااذاشاااااااااااااااازم تبود.امااا م  مشااااااااااااااا   بود د

  ادقاتم بم ای  تززاب  تیاز داشمم. 
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دقیبام ای ب ااد از ی اادیگر خاادا اات ن کردیم و هر کاداممان 

ره پار م ت  جدا اتم ای شدیم.او سوار ماشیا  شد تا بم 

وع بم قد  زدن  آموزشاااا اه  برود و م  آه اااامم آه اااامم شر

 در شیاد  رو کرد . 

 

م شدتر موشاااااااااد و ابرهای سااااااااایا  با قدرت هوا ل صم بم ل ص

ی آسااااامان را   شوشااااااتدتد.در سااااا وب  م و با شی ٬بوشااااات 

 اتماد  و دسااااات هاب  کم در جی  هایم 
ن ترو رتمم بودتد پایی 

 آه مم آه مم بم سمت ج و قد  برمیداشمم. 

 

.بوشت  از هر زمان دیگری ذهزم آش مم و دتیایم تت   و تار بود 

م اما اشاااااک هایم هزوز هم خودشااااان تیاز داشااااامم کم گرنم کز

را شززااااان تگاااام داشاااااااااااااااماااام بودتااااد.غم دتیااااا روی دلم سااااااااااااااازگی ن 

ن مید  ید . می رد.خود  را سیا  ب ت ترن  آد  روی زمی 
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وق   کم آزاد شرسااااااااااید  بود کم ب د از ای  چم خواهد شااااااااااد با 

اکمیزان بم چشاام ها   ز  زد  بود  و گ مم بود  کم آیزد  

ی را را بم خوبک میداتم.اما  ن  بیبت ای  بود کم م  هیا چت 

 تمیدان مم. 

 

شدرام تر از آبن بود  کاام ب واهم یااک قااد  ج وتر  را شو  

یااا زود مجبور بود  کالقم را باام  بی ن کزم.ترس از ایز اام دیر 

 همم اخال  کزم تما  وجود  را شر کرد  بود. 

 

م  در تماااااااا  خمر  هرگز آد  تبود  کااااااام بااااااام  را مرد  

در واقع هرگز  اری اتجا  تداد  بود  کم  اهمیت بدهم.چون

 
گ
کیسااااا ب واهد پشااااات ش   را بزتد.خود  را بم یک زتدی

ی و ت راری شیوتد زد  بود  و شااا   و روزهایم را یش خاک ااات 

 کرد  بود . 
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ن ت یت  کرد  بود.م  ب ااااکر  اماااا ب اااد از آمااادن آزاد همااام چت 

ن خزان آزاد تما  خط قرمزهایم را زنر پا گذاشاااامم بود  و از آ

د  مرد  و خ اااااااامم بم یک دخت  یایعن ت دیل شااااااااد  بود .آزاد 

 م  بود.تززااا اتم ااابک کاام 
گ
ن و آخرن  اتم ااااب مزم زتااادی اولی 

 ای آن ا  ماد  بود . همم جور  پ

 

تززا آد  کم ب اکر  بم خود  جرات داد  بود  کم رو در 

روی بزم  خان با  ااااامم.تززا مردی کم باور داشااااامم هرگز مرا 

  ت واهااد کرد.تززااا اتم ااابک کاام اکمیزااان داشااااااااااااااامم ش ات زااد

 هرگز از آن پشیمان ت واهم شد. 

 

ن بودن ها شاتجا  بم ایزجا  اما  اال با وجود تما  آن مطمی 

 ا  تمیدان ااااااامم کم ب د 
گ
ن بار در زتدی رسااااااااید  بود .برای اولی 

از ای  باایاد چکاار کزم و چطور خود  را جمع و جور کزم.کم 

تراز و نشو  بم کجا خمم خواهد شد.و آخر ای  ق م ی شر 

 کشاااتد  
گ
ن ها مرا بم مرز دیواتش ن بالتک یفن ها و تدان اای  همی 

 بودتد. 
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کشاااااااید  و ش  را تکان داد .زوز  التم از اتکار آشاااااااوبم آیه  

جوابن دساااااااااااااااااات در دساااااااااااااااااات ی ااادیگر در اااایل کااام ب زاااد ب زاااد 

ی شا  ن می زدیدتد از کزار  رد شااااااااادتد و زنر گو  ی دیگر چت 

 د. شا کردت

 

بک اخمیااار ش چرخااااتااد  و تاااا زماااابن کااام در شیا خیاااابااان م و 

اتم دت الشااان کرد .چم موشااد اگر ای   شااوتد با ت ا  شر از  را

 ام  سزم م  هم موشد؟خوش     و آر 

 

 باااار ش  را تکاااان داد  و باااا قاااد  هااااب  
ن تااااامیاااداتااام برای دومی 

آرا  م ااااااااااااااات   را اداماام داد .دیگر برای ای  امااا و ای  ااا  هااا 

 خییل دیر شد  بود.خییل خییل دیر... 

 

                                        *** 
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 ۶۸۴#پارت_ 

 

 

ب بود و هوا آه ااااااااااامم بم خاتم کم برگشااااااااااامم دیگر  وایل غرو 

ن آزاد در  تت.برخالا اتمصار  ماشاااای  آه اااامم رو بم تارنش مت 

باغ پار  تبود.ت ر می رد  کم تا االن   با  اااااااااااااااات بم خاتم 

 باشد اما ظاهرا اشا ا  کرد  بود . برگشمم 

 

باا قاد  هااب  آرا  بام سااااااااااااااامات پ ام هاای ورودی خااتم  رکت 

ماااب  کاام امروز کرد .بااا وجود آت اام باااران ت ااارنااد  بود امااا ش 

کشاااااااااااااااید  بود  یبیزا قرار بود  ار دسااااااااااااااامم بدهد.بزت  بود کم 

 هرچم زودتر یک دو  آب داغ میگرتمم. 

 

ترساااااااااااااااید  بودتد کم ش   پ م های ورودیقد  هایم هزوز بم 

تاخودآ ا  چرخید و ت اهم روی آالچیش ثابت ماتد.با دیدن 

آرنا کم تک و تززا در آالچیش نشاااااااااااااا اااااااااااااامم بود و در ساااااااااااااا وت 
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 و  ورا زدن کمابک بود بم ی  ار  ا  ااااااماد  و بم او خت   مشاااااا

 ماتد . 

 

ات ار کم ساازگی ن ت اهم را ا  اااس کرد  باشااد آه اامم ش  

کرد.با دیدتم ل  زد بزرگ و درخشاااااااااااابن   را باال گرتت و ت اهم

تورا روی ل  ها   شاااااکل گرتت.بک م طیل کماب را . ااااات 

ن قرار داد و دسا  را هیجان زد  برا  یم تکان داد. و روی مت 

 

 کشااااید  و م اااات  قد  هایم را بم ساااامت آالچیش 
ت س خمیف 

ایط  برگرداتد .تیاز بم  را زدن داشاااااااااامم و شاااااااااااید در ای  شر

 کم میموان ت بم  را هایم گو  دهد.   آرنا تززا کیس بود 

 

قد  هایم کم بم آالچیش رسااااااااااااااایدتد ون چر  را اتدی ج وتر 

 آورد و با مزربابن گ ت: 

 

 در دیر کردی.تگراتت شد . آرنا:سال ...چب
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آه مم روی یش از تیم ت ها نش مم و هماتطور کم دست 

 های شد  را بم ی دیگر میمالید  بم دروغ گ مم: 

 

 کو  کشید.ب  شید کم تگراتت کرد . _ ار  یکم 

 

گوشاااااااام ی ل  ها   را کج کرد و با ت ایه دقیش بم  ااااااااورتم 

 خت   شد. 

 

 ما قرمز شد . آرنا:شیاد  برگش   خوتم؟ ورتت از ش 

 

بیا  تاااااخودآ ااااا  ل  زاااادی روی لاااا  هااااایم تب   ن از ت ااااا  تت 

ن برد  و  . ااات.در جوا.  شی بم نشااااتم ی تایید باال و پایی 

 گ مم: 
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داشااااااااااااااامم یکم شیااااااااد  روی کزم.هوا شد بود اماااااااا    _تیااااااااز 

 ارزند.ذهزم خایل شد. 

 

ات ار کم بم راساااااااااااات بودن  رتم شااااااااااااک کرد  باشااااااااااااد پشاااااااااااات 

رد و م  از ترس آت م م ادا بم  بیب   چشاااااااااااایم برایم تاز  ک

د ش  را زنر اتداخمم  کم سااایع در شززان کردن  داشااامم بر بتک

 و ت اهم را از چشمان  دزدید . 

 

کشااااید و تورا دساااات ها   را بم سااااممم دراز کرد و شو  آیه  

از آت م م  تر ااا   برای خب  کشااایدن داشااامم باشاام دساات 

وع بم مالیدن  و گر  کردنشااااااان هایم را در دساااااات گرتت و شر

 کرد.مم ج  ت اه  کرد  و شرسید : 

 

؟  _داری چیکار می  ن
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ل  زد کوچش زد و هماتطور کم دسااااااااااااااات هایم را بم ساااااااااااااامت 

د   تا با ت    گرمشان کزد پاسخ داد: دهان  میتک

 

آرناااا:هموشااااااااااااااااام کااام تو ت اااایاااد مراقاا  م  بااااشر دخت  چشااااااااااااااام 

 زمردی. 

 

مجااااددا بک اخمیااااار باااام  رت  خزاااادیااااد  و ش  را تکااااان داد . 

وع بم ماسااااااااااااا  دادن دساااااااااااات هایم کرد و پس از ل صم ای  شر

 س وت شرسید: 

 

ش؟ ن بم تصر مت   آرنا:چرا ایزبدر غمگی 

 

د ای  ساااااااااااوا  را خواهد شرساااااااااااید.آرنا میدان ااااااااااامم کم دیر یا زو 

ن بودتم را از او شززان  کیساااااااا تبود کم ب واهم یا بمواتم غمگی 

 ت ا  دار .بزابرای  آیه کشید  و گ مم: 
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خ ااامم   آرنا...خییل  التم  .ا  ااااس می زم بار غم _خییل 

  ل دتیا روی شوتم ها  سزگی ن می زم. 

 

چ ااااااااااااا اتد  و و ب د ک  دسااااااااااااامم را بم ق  ااااااااااااام ی سااااااااااااا زم ا  

 هماتطور کم بم ق  م اشار  می رد  ادامم داد : 

 

_ق  م خییل درد دار  آرنااا...اوتباادر درد دار  کاام  س می زم 

 مم زم بمت  . 

 

را    بم چشاااماتم خت   ماتد  بود ت اه  در در ایل کم با تا

یک ل صم ثابت ماتد روی دسااااااااااااااامم.و همان یک ل صم  اقن 

تد و ت اه  رتگ بود تا ابروها   از شاااااااااااااادت ت ج  با ال بتر

د.هاز و واز بم چشااااااااماتم ز  زد و ات ار کم ا ااااااااال  ت بگت   ت 

 هیچ دا  از  را هایم را نشاید  باشد شرسید: 
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  بم ت دسات تو ت؟آرنا:خزان...چرا دیگم  

 

 ۶۸۵#پارت_ 

 

 

ساااااااوال  آتبدر برایم تاگزابن بود کم بم ی  ار  ظرا ذهزم را 

وادار  کرد تااااا ش  را زنر از تمااااا  تااااارا    هااااایم خااااایل کرد و 

ب زداز  و بم جای خایل   بم ای کم دیگر دور اتگشاااااااااامم تیم 

 درخشید چشم بدوز . 

 

باار دیگر بم تما  غم هاای دتیاا یاک ٬باا خت   مااتادن بام   بام

بک ر ماتم ترن  شاااکل مم   سااامت ق  م شازنر شااادتد و مرا 

ن ترن  و تاامید ترن  دخت  دتیا کردتد.   ت دیل بم غمگی 
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ن ت اهم از دساااااممما هماتطور ٬یوسااااااتم آیه کشاااااید  و با گرتی 

د  با  اااااااااداب    میتک
ن کم اتگشاااااااااماتم را مشااااااااات می رد  و زنر مت 

 آرا  پاسخ داد : 

 

ن تم  و  شد . _چون دیگم همم چت 

 

تاابااوراتام ابروها   را بااال اتاداخت و ات اار کام بم ساااااااااااااااالمت 

 گو  ها   شک کرد  باشد شرسید: 

 

 یت بود جدا شدی؟آرنا:از مردی کم توی زتدگ

 

ی ک  آمد.آه ااااااااامم  ن گوشااااااااام ی ل  هایم بم ت  زد غم اتگت 

 ش  را تکان داد  و گ مم: 

 

امون دیگم با همدیگم یش تبودن.   _جدا شدیم.م ت 
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تاااااارا    لااااا  هاااااا   را جمع کرد و برای ل صاااااام ای در باااااا 

 س وت بم  ورتم چشم دوخت شو  از آت م بگوند: 

 

 آرنا:مماس م کم ایزجوری شد. 

 

در جوا.  آ  لرزابن کشااااااااااااااایاااد  و باااا زدن دسااااااااااااااامم زنر چااااتااام 

 ت اهم را بم جاب  اتمزای باغ دوخمم. ٬ا 

 

 _مزم همیزطور. 

 

ن قرار داد و پس از  دقیبم ای سااااااااا وت آرتج ها   را روی مت 

ات ار کم تموان ااااااااااااااامم باشاااااااااااااااد  رن  کزجکاوی ها   شاااااااااااااااود 

 شرسید: 
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آرنااا:هیچوقاات درمورد  باااهااا   را تزدی.هیچوقاات برا  

 رن  ت ردی کم واق ا چجور آد  بود. ت 

 

بک آت ااااااام  رقن بزتم دوباااااااار  ت ااااااااه  کرد .کزجکااااااااوی ا  

خااادی بود.دل  می واسااااااااااااااااات دربااار  ی مردی کاام م  تمااا  

  داشاااااااااااااااماام بود  بااداتااد.مردی کاام تااا امروز ماادت م فن تگز

    اسااااااااااام  را هم مبابل او بم زبان تیاورد  بود .مردی کم 

 او 
گ
 بود.  یبیزا آشزاترن  ترد زتدی

 

 التم آیه کشاااااید  و هماتطور کم دسااااامم هزوز هم زنر چاتم 

 ا  بود اتگشت هایم را باز و . مم کرد . 

 

ن وجود تداشااااااات.ما دو  ن زنادی برای گ ی  تا آد  _راساااااااا  چت 

م مویل بودیم توی یم رابطم ی م مویل تر کم آخر  بم ب  

 . ت رسید. 
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ت و جوابم قاااات   ت رد.یاااک تاااای ابروهاااا   را بااااال اتاااداخااا

 کزجکاو تر از ق ل شرسید: 

 

 آرنا:آد  خوبک بود؟

 

ل  زد کوچش بم ی  ار  از اتمزای باغ دوند و خود  را روی 

م ی  ااااار  غرا لاااا  هااااایم جااااا کرد.بک آت اااام خود  ب واهم باااا

مرور خااااکرات روزهاااای خوبماااان شاااااااااااااااااد .روزهااااب  کااام هزوز 

 خشبمان بم بک راهم کشید  نشد  بود. 

 

د کاااام وق   بز  ت ااااا  می ردی بااااا .مردی بو _آد  خوبک بود 

خودت میگ    ی  ن از د  کاااادو  ق ااااااااااااااااااام ی شرنااااان پااااا باااام 

 بم مرداب  کم 
واق یت گذاشااامم؟مودب و  ااابور بود.شااا اه  

م شااااااااااااااازاااااااخماااااام بود  تااااااداشاااااااااااااااااااات.م  رو م  توی  اااااال زتاااااادگی

در م می رد.بزم یاد داد کم باید خود  رو دوسااااااااااااات ٬می زمید

از ساااااایم هاب  داشااااامم باشااااام.دسااااامم رو گرتت و  مکم کرد کم 
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کم تما  خمر پشاشون شززان شد  بود  تا  م بگت  .خشش 

ن و دوساات داشاامم شاادن رو  رو بزم نشااون داد.دوساات داشاای 

و تمااا  زتاادگیم رو زنر و رو بزم یاااد داد.مثال یاام کوتاان اوماد 

 کرد... 

 

د  بود  در اااایل کااام در سااااااااااااااا وت بااام  را هاااایم گو  ساااااااااااااااتر

 ابروها   را در هم کشید و شرسید: 

 

 آرنا:پس برای سر از  جدا شدی؟

 

تاخ  کوتا  اتگشااااات شااااا ااااامم را میان دتدان هایم گرتمم و با 

 خزد  ای م زویع و خ  ک شاتم هایم را باال اتداخمم. 

 

 خوبک قرار تو ااااااااااااااات _چون ترامو  ک
ن رد  بود  کم هیا چت 

 باشاااااام...ترامو  کرد  بود  کم برای هر ق اااااام ای 
گ
هموشااااااش

 پایابن وجود دار . 
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مشااااااااااا   بود کم  امال از  را هایم گیج شاااااااااااد   از ت اه 

ی را  بود.و م  خ مم تر از آبن بود  کم بمواتم جز یات بوشت 

برا   ت رن  کزم.بزااااااااابرای  بااااااااا ل  زااااااااد ت اااااااااه  کرد  و 

 تطور کم ش  را تکان میداد  گ مم: هما

 

 .می زیم سر می م؟_آد  درست...زمان و مکان غ ط

 

 زنرل  گ ت.میدان مم ل  ها   را جمع کرد و "هو " آرا 

کاام کزجکاااوی هااا   هزوز هم پااابرجااا بودتااد.امااا ات ااار کاام باام 

 ا  بر برد  باشااااد
گ
ت اااامیم گرتمم بود تا بم ب   ٬بک  و اااا ع

 پایان دهد. 

 

ن بم ساااااااامت دساااااااامم دراز کرد و  دسااااااااا  را  آه ااااااامم از روی مت 

هماااااتطور کاااام اتگشاااااااااااااااماااااتمااااان را در ی اااادیگر ق اااال می رد باااام 

  زد مزربابن گ ت: چشماتم خت   شد و با ل 
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آرنا:مزم تو ااااااااااااااات کم چم ات اق  بی مم.می وا  بدوبن کم م  

 هموشم کزارتم و هواتو دار .باشم؟

 

رناااااای دلمر  ا  غیم کااااام در دلم بود را مضااااااااااااااااااااخ  کرد.آ

.ختک تاداشاااااااااااااااات کام بام زودی مجبور بود  او را بیچاار  ی م 

هماتطور کم برادر  را تر  کرد  ٬هم برای هموشم تر  کزم

 د . بو 

 

بم ز مت ل  زد کوچک و ت ااااااااازیع ت ون   داد  و ساااااااااپس 

برای آت م بم گ ت و گونمان پایان دهم از جا برخاسااااااااااااااامم و 

د  تاااا پشاااااااااااااااااات ش او قر  ن ن را دور مت  ار بگت   همااااتطور کااام مت 

 گ مم: 

 

 .بزت   برگردیم داخل. _هوا دیگم خییل شد شد 
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ت و او درست مثل هموشم بک چون و چرا با شوشززاد  مواتب

 کرد... 

 

                                            *** 

 

 ۶۸۶#پارت_ 

 

 

 راوی: 

 

بم خاتم کم بازگشااات خبربم های سااااخت مدت ها بود کم از 

بودتد.خاتم در ساااااااااااااا وت و خاموشر  تیمم شاااااااااااااا  خبور کرد 

مط ش ترو رتمم بود و هیا  داب  از هیا سمت و سوب  بم 

سید.   گو  تمت 
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ون هرگز ساااااااااااااااببم  تداشااااااااااااات کم تا ای  ساااااااااااااااخت از شااااااااااااا  بت 

بماتد.م موال از آن مردهاب  تبود کم دل  ب واهد اوقات  

ی کزد.هموشااااااااااااااام ب د از تما  شااااااااااااااادن  ون از خاتم ساااااااااااااااتر را بت 

م خاتم برمیگشاااات.اما امشاااا ...امشاااا   ارها   م اااامبیما ب

ن برا   ترا داشت.   همم چت 

 

 ال  ا اااااااااااااااال خوب تبود. التم و آشااااااااااااااا مم بود.شو  از ای  

 ا  تاااا ای  اتاااداز  خود  را تااااتوان و خااااجز ه
گ
رگز در زتااادی

تاااادیااااد  بود.تااااامیااادی هماااااتزاااد شااااااااااااااا ج سااااااااااااااایااااا  در اکرات  

ق ید.   مت 

 

ن  اااا  خراب پشااااااااااااااااات ش گاااذاشااااااااااااااامااام  تماااا  روز  را باااا همی 

بود.ب د از آت م مبابل آن م صن ل ز   از خزان خدا ات ن 

مم کرد  بود جزان  بم ی  ار  زنر و رو شاااد  بود.بم خزان گ 

ود اما دروغ گ مم بود.در واقع  بود کم بم آموزشااااااااااااااا اه  مت 

تما  روز  را بم بک هدا شرساااااااام زدن در خیابان های شاااااااازر 

 گذراتد  بود. 
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ر ایز م شاتجا   ار  ذها  در مرز ات جار قرار داشااااات.باو 

با زبن کم خاشااااااااب  بود بم ایزجا رسااااااااید  بود برا   ٬با خزان

ن م ا  بود.تمی واست ب٬دشوار کم تم اور کزد کم واق ا چزی 

 ات اق  رت داد  بود.تمی واسااااااااااااااات باور کزد کم واق ا از خزان

 جدا شد  بود. 

 

ا  اااااااااااااااااااس می رد کاااام تمااااا  دتیااااا برا   باااام پااااایااااان رسااااااااااااااایااااد  

ن باری بود کم در اساااااااات.دیگر هیا ا میدی تداشاااااااات.ای  اولی 

 ا  ش  ت و خجز را با ذر  ذر  ی وجود  ا  اس 
گ
زتدی

دل  می واساااااااااااااات آتبدر ت س  می رد.ق    درد داشاااااااااااااات و 

د.اما دیگر     مرگ هم  ها   را در ساااا زم   س کزد تا بمت 

 از او دوری می رد. 

 

یااک بااار دیگر باام چراغ هااای خااامو  خاااتاام خت   مااتاد.شزجر  

تاا خزان  شاش با شرد  های تاااا یم شوشااااید  شاااد  های ا
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بودتد.ی  ن با خیا  را ت بم خواب ترو رتمم بود؟ی  ن ای  

ان شد  بود؟تبط او   بود کم ایزطور شگشمم و  ت 

 

ن  ج وتر رتاااااااات.پاااااااااهااااااااا   دیگر رمف  برای قااااااااد  برداشااااااااااااااای 

تداشاااااااازد.اگر چار  داشااااااات هماتجا وساااااااط  یاط خاتم روی 

ن دراز می شااااااید و مث ااااابچم با  اااااادای ب زد گرنم زمی  ل یک پرا

می رد.آتبدر گرنم می رد تا خزان بم شاغ  بیاید و یک بار 

 از ق    بااام خوبک دیگر او را در آغو  ب
د.اماااا ق ااااااااااااااام   گت 

 کم خاشااااب  بود میموان اااات بک ر م تر و 
میدان اااات کم زبن

 سزگد  تر از ای   را ها باشد. 

 

ا در ق ل چرخاتد از پ م های ورودی باال رتت.بم آرا    ید ر 

ان  خاتم برای شااا  پ مم  و وارد خاتم شااد.بوی غذاب  کم نرا

.تمااااا  روز را بود بود هزوز هم  م و بو  تضاااااااااااااااااااا را شر کرد  

ی ت ورد  بود.گرسااااااااااااااازااااام بود اماااااا مییل بااااام غاااااذا خوردن  ن چت 

تداشااااااااااات.شااااااااااااید هم می واسااااااااااات با غذا ت وردن خود  را 

 خذاب بدهد. 
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آونزان کرد و قااااد  هااااای پااااالموی  را روی جااااارخ   کزااااار در 

خ اااااااامم ا  را ساااااااامت اتاق  کشااااااااید.شو  از آت م بم اتاق  

ی اتاا خزان  برسااااااااااد برای ل صم ای ا  اااااااااماد و بم در . اااااااااامم

 خت   ماتد. 

 

د  توی دل  تبود کاام ج و برود و مثاال د شاااااااااااااااا  وارد اتاااا 

شاااود.اما بم خوبک میدان ااات کم دیگر  ف  برای اتجا  دادن 

ن  اری تداشاااااات.تمی واساااااات  پا   را از  د و  دود  چزی 

تراتر بگذارد.تمی واساااااااااااااات خزان را بوشاااااااااااااات  از آن از خود  

 تاامید کزد. 

 

م ت   را ادامم داد.مبابل در اتاق  مایوساتم آیه کشید و 

ا  ااااماد و با چرخاتدن دساااامگت   وارد اتاق  شااااد.می واساااات 

یک راساااااااااااااااات بم ت ت خوا.  برود و با خوردن چزد قر  

د.اماااا بااام م و ورود  بااام خواب تاااا  ااااااااااااااابح را ااات ب وابااا
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ت اه  روی آبا ور روشااااااااااااااا  کزار ت ت و آرناب  کم در ٬اتاا

 رد. اتاا بم اتمصار  نش مم بود گر  خو 

 

مات و مبزوت بم برادر کوچک تر  ت ا  کرد و چزر  ا  را 

 در هم کشید.اتمصار تداشت کم آرنا را در اتاق  ببیزد. 

 

 آزاد:آرنا؟برای سر هزوز بیداری؟

 

را  شرسااااااااید و برادر  ون چر  را بم ساااااااامت ج و با  ااااااااداب  آ

 هدایت کرد. 

 

 آرنا:مزمصر تو بود .چبدر دیر کردی. 
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ابروهااا   را باااال اتااداخاات و هماااتطور کاام بااا تردیااد یااک تااای 

د ماام هااای باااالب  ب وز مرداتاام ا  را باااز می رد ل اام ی ت اات 

 خوا.  نش ت. 

 

ی شد ؟ ن  آزاد:چت 

 

در روی او قااارار  آرنااااااااا ونااا اااچااار را چااارخاااااااااتااااااااد تااااااااا باااماااواتااااااااد رو 

د.هیجان زد  اتگشاااااااااااااااات ها   را بم ی دیگر شیا و تاب  بگت 

 داد و گ ت: 

 

 م.تمون مم تا  بح  تک کزم. آرنا:می وا  باهات  را بزت

 

پاساااااا   گر  ی میان ابروهای آزاد را شررتگ تر کرد.با تردید 

 شرسید: 
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 آزاد:درمورد سر می وای  را بزتیم؟

 

  را بم دتدان گرتت و آرنا مضااااااااااااااطرباتم گوشاااااااااااااام ی ل  ها 

 شو  از آت م بگوند: 

 

 آرنا:درمورد خزان...ی  ن درمورد م  و خزان. 

 

 ۶۸۷#پارت_ 

 

 

  کم از دهان آرنا خارز موشااااااااااااااد آزاد گیج و گیج تر با هر  ال 

ن کاام اسااااااااااااااام خزان وساااااااااااااااط آمااد  بود برای  موشاااااااااااااااااد.امااا همی 

مضاااااااااطرب شااااااااادن و بم هو  و وال اتمادن   اقن بود.با اخیم 

 غ یظ شرسید: 
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؟  آزاد:تو و خزان سر

 

 . آرنا ت س خمیف  کشید و چشم ها   را  یم تزگ تر کرد 

 

خااازان خاااااااااشاااااااااااااااااابشاااااااااااااااااااااام رو آرنااااااااا:تاااو بااازااام گااا ااا   ماااردی کاااااااام 

 تموشزاش...مگم تم؟

 

ساااااااااااوال  اتاااااااااااطراب آزاد را دو چزدان کرد.چرا آرنا بم ی  ار  

ن ب  ت را وسااااااااااااط کشااااااااااااید  بود؟بم ز مت ش  را تکان  چزی 

 خ داد: داد و با  داب  ت ی  پاس

 

ش؟  آزاد:چرا ای  رو میتر
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 ااااااااادا   آشاااااااااکارا می رزند اما آرنا آتبدر درگت  ا  ااااااااااساااااااااات 

موان ت لرز   دای برادر  را ا  اس خود  بود کم تمی

 کزد.ش  را روی شاتم کج کرد و گ ت: 

 

آرنا:ظاهرا امروز از همدیگم جدا شاااااااااادن... ا  خزان ا ااااااااااال 

ن  تاااااااادیاااااااد  خوب تبود.تااااااااا  اااااااااال ایزبااااااادر تااااااااارا ااااااات و غمگی 

بودم .  بم   رو هم از دساااااااااااااااا  در آورد  بود.تو از ای  

؟  موتوع ختک داش  

 

ی تامرب   بر ق   زخیم آزاد نشاااااااااا اااااااااات.با  رت  هماتزد تت 

تااارا    چزر  ا  را مچااالاام کرد و ش  را زنر اتااداخاات.پس 

ن شااااااااااااااااااد   خزان هم بااام اتاااداز  ی او از جاااداب  شااااااااااااااااااان غمگی 

ن   ای  واق یت بود.تمیدان اااااااات کم   با  اااااااات بابت دان اااااااای 

 تارا ت باشد یا آت م خوش ا  شود. 
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آرنا:راساااااااااااااااا ...تمیموتم ب م بابت ای  قضااااااااااااااایم خوشااااااااااااااا ا  

 تو مم. 

 

آزاد بک م طیل ش  را بااااال گرتااات و شدرامااااتااام بااام برادر  

ت اااا  کرد.ل  زااادی کااام روی لااا  هاااای آرناااا خودتمااااب  می رد 

 برا   خجی  بود.مردد شرسید: 

 

 آزاد:مزصورت چیم؟

 

جواب آیه کشاااااید و چشااااام ها   را چرخاتد شو  از  آرنا در 

 آت م با ل  ن  ش بم جات  پاسخ دهد: 

 

یااا  بااام تصر میااااد.ایزم میااادوتم کااام آرناااا:میااادوتم گ ما  خج

 ش تدار  برای تارا    خزان خوشااااااااااااااا ا  باشااااااااااااااام.اما  س 

.م  آد  کااااام توی می زم کااااام  اااااار درسااااااااااااااااااات رو اتجاااااا  داد 
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مدا  بزم میگ ت  زتدگو  بود رو تموشااااازاخمم اما یم  یسااااا

 کم تمیموتم آد  خوبک باشم. 

 

ن بود.اون آد  هیچوقااات بز  زتاااگ  خزان هموشااااااااااااااااام غمگی 

د.    باا ن  می زاام یاام تمت 
گ
ا وجود ایز اام خزان ایزجااا بااا مااا زتاادی

بار  تیومد کم بز  ش بزتم.م و رتااااای خدا آزاد...کدو  

 کردن زبن کم خاشبشم با دوتا 
گ
مردی میموتم ن  ت بم زتدی

ایزباادر بی یااا  باااشااااااااااااااااام؟ا اااااااااااااااال بااا خباال جور در  مرد غرن اام

میاد؟راساااااااااا  رو ب وای م  یش کم ا اااااااااال باور تمی زم ای  

 . خزان بود  باشم آد  خاشش

 

آزاد  التم و خ ااااااااا ک از  را های آرنا از جا برخاسااااااااات و بک 

وع باام قااد  زدن در اتاااا کرد.اتگشااااااااااااااامااان  را میااان  هاادا شر

 آت م بم آرنا موهای بزم رن مم و آشااااااااااااااا مم ا  ترو برد و بک 

 ت ا  کزد گ ت: 

 

 .  4389



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

ی آرنااااااا.ماااااا کاااااام هزوز از  آزاد:داری یاااااام کرتاااااام باااااام قااااااا ن مت 

 تدارنم.تو     اون آد  رو تموشزاش.  بیبت ختک 

 

ن خزدید و چشم ها   را گرد کرد.   آرنا با  ال   تم  ر آمت 

 

آرنااا:واق ااا تیااااز  کاام .شااااااااااااااازاااسااااااااااااااام ؟خییل هم  ااار سااااااااااااااا    

ن آدما  مما کم  ت اید از تزدیک باهاشون تو ت.برای شزاخی 

 .  مالقات داشمم باشر

 

واساااات آزاد چرخید و خاجزاتم بم برادر  ت ا  کرد.دل  می 

سید کم دهان باز کزد و آرنا را بم  از خود  دتاع کزد اما میت 

 خود  مش و  سازد. 

 

ن  از کرا دیگر تمیموان ت ساکت بماتد و قضاوت تزد و تت 

بم خزان آساااااو  زد  ٬بودآرنا را تاب بیاورد.باشاااااد...آد  بدی 

 هردویشاااااااااااااان را ٬بود
گ
با  ارها و تبشااااااااااااام های بچ اتم ا  زتدی
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باااااااا وجود همااااااام ی ای  هاااااااا هزوز هم  خراب کرد  بود.اماااااااا 

 ااااااااااااااااادقااتاام خاااشاااااااااااااااش خزان بود.هزوز هم  ااارصن بود برای او 

د.هزوز هم  ارصن بود همم ی ه ات و تو اا  را بدهد  بمت 

د.   و در ق ال  خشش خزان را دوبار  پس بگت 

 

ی ختک تداشاااااااات.تمیدان اااااااات مردی کم داشاااااااات با  ن آرنا از چت 

بود.تمیدان ااااااات خشاااااااش ت رت از او یاد می رد برادر بزرگت   

 خزان در واقع آزاد بود.تمیادان اااااااااااااااات مردی کام 
گ
م فن زتاادی

هموار  خود را از ت ا  ها شززان تگم داشت بود در واقع تما  

 کرد  بود.و شاااااااااااااااای
گ
د بم مدت در کزار او و در یک خاتم زتدی

ن دلیاال بود کاام هرگز تیااامااد  بود تااا باام خزان ش بزتااد.و  همی 

قم ا  با دو مرد غرن م هم اتم هرگز بابت ایز م زن موردخال

 شد  بود االیم ت رد  بود. 

 

 التم و خ ااااااا ک دسااااااات ها   را دو کرا بدن  تکان داد و 

 گ ت: 
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 _ما چرا دارنم دربار  ی ای  موتوع ب   می زیم آرنا؟

 

  می واسااااااااااااات با ای   رت  بم ب   خاتمم بم خیا  خود

م ت مییم دهد و آرنا را رایه اتاا خود  کزد.اما آرنا ات ار ک

برای کوتا  آمدن تداشااااااامم باشااااااااد ون چر  را بم ساااااااامت ج و 

 روی ل  
گ
هدایت کرد و بم آزاد تزدیک تر شاااااااااااااااد.ل  زد بزری

 ها   نشاتد و با ل  ن امیدواراتم گ ت: 

 

ایز ااام دیگااام هیا مردی توی آرناااا:چون خوشااااااااااااااا اااالم آزاد.از 

 خزان تو اااااااااات خوشاااااااااا الم.اوتبدر خوشاااااااااا الم کم اگم 
گ
زتدی

اها  وا  ااام شااااک تدار  کم مثل دیووتم ها میمون ااامم روی پ

ق ید .  تمم و وسط خیابون مت   مت 

 

 ۶۸۸#پارت_ 
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آزاد مات و مبزوت بم برادر  خت   ماتد  بود.آرنا می زدید 

ن بااااااری بود کااااام آزاد  از خزااااادیااااادن  و  اااااااااااااااااااادقااااااتااااام ای  اولی 

خوش ا  تموشد.شاید چون از دلییل کم پشت خزد  ها   

سید.   شززان شد  بود میت 

 

م ز مت ل  زد ت اااا م و تیمم ای روی ل  ها   نشاااااتد و ب

 با  داب  خ م تجوا کرد: 

 

 آزاد:ای  همم خوش ایل ب اکر چیم؟

 

آرنا باز هم خزدید و چشاام ها   در تضااای تارنک و روشاا  

و دسااااااا  را روی ق  اااااام ی ساااااا زم ا  اتاا درخشاااااایدتد.هرد

 قرار داد و امیدواراتم پاسخ داد: 

 

 .  4393



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

تمیاااادوبن آزاد؟دار  بزاااات می م دیگاااام آرنااااا:واق ااااا دلی   رو 

 خزان تو ااااااات
گ
.با هیچ س هیا رابطم هیا کیسااااااا توی زتدی

ای تاادار .دیگاام یاام دخت  آزاد ...ای  ی  ن باااالخر  مم زاام یاام 

 شانیس برای م  وجود داشمم باشم. 

 

برای ثاااااتیاااام ای کوتااااا  م اااا  کرد شو  از آت اااام آیه  و ب ااااد 

 ب شد و ادامم دهد: 

 

وبن م  چباااااادر خزان رو دوساااااااااااااااااااات آرنااااااا:تو کاااااام خوب میااااااد

دار .میدوبن م  چطور همم ی ای  ساااااا  ها رو با ت ر کردن 

ن روزی کاام اومااد ایزجااا شوشااااااااااااااام و اون  باام اون گااذروتااد .اولی 

م دیگ٬  بم رو توی دساااااااااا  دید  با خود  گ مم تمو  شااااااااد

 هیا شانیس برای م  وجود تدار .تاامید شد  بود . 

 

ن خدا باالخر   ...ببی  ن  ااادا  رو شااااید .اون   بم اما  اال ببی 

دیگم توی دسااااااات خزان تو ااااااات.قرار  تو ااااااات برگرد .شااااااااید 
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ا اااااااااااااااال همااام ی ایزاااا باااازی شتوشااااااااااااااااات بودن تاااا م  بااااالخر  

 بموتم... 

 

آزاد  با هر  ال  کم از دهان آرنا خارز موشااااااد  اااااادا   برای

م و و م و تر موشاااااااااااااااد.تا جاب  کم دیگر قادر بم شاااااااااااااااایدن  

ی ام هااای اتاااا در  اا  تبود.ا  اااااااااااااااااس می رد کاام تمااا  وسااااااااااااااا

چرخیدن دور ش  بودتد و زاتوها   ا  ااااااااااااس سااااااااااا ااااااااااا   

 داشازد. 

 

ن سااااااااااابوط  برای آت م ت ادل  را از دسااااااااااات تدهد و روی زمی 

ت زد بم تاچار دساااااااااااااااا  را بم دیوار گرتت و آه ااااااااااااااامم ل م ی 

نشااااااااااااااا ااااااااااااااات.د مم های باالب  ل اسااااااااااااااا  باز بودتد اما ت ت 

 داشاااااااااااات.گوب  یک ت ر کزابک م کم را 
گ
دور  ا  اااااااااااااس خ ش

 . گردن  شیچید  بود و بک ر ماتم مش و  کشیدن  بود 
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 دس   بم گردن  کشید و هماتطور کم تال  می رد 
گ
با  التش

  ا  بد  را از آرنا شززان ت ا  دارد با  داب  لرزان گ ت: 

 

 و رو دوست خود  میدوتم آرنا. آزاد:خزان ت

 

 آرنا خونرداتم شاتم ها   را باال اتداخت و پاسخ داد: 

 

آرنااا:مزو دوسااااااااااااااااات خود  میاادون ااااااااااااااااات چون کیسااااااااااااااا توی 

 زتدگو  بود.اما االن کم دیگم ماتیع ب زمون وجود تدار . 

 

ن دسااااااااااااااااات هااای شد  دسااااااااااااااااات هااا   را ج وتر برد و بااا گرتی 

 هیجان زد  ادامم داد: ٬آزاد

 

خزان برای همدیگم سااااخمم شااادیم آزاد.شتوشااات  آرنا:م  و 

ی م  و اون رو ش را  همدیگم قرار داد .ما خا کرات مشاااااااااات 
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دارنم.هماااادیگاااام رو در  می زیم.میموتیم  ااااا  هماااادیگاااام رو 

بزت  کزیم.هموتبدر کم م  بم خزان ا میاز دار  اوتم بم م  

 ا میاز دار .میموتم ای  رو از رتمارا  ا  اس کزم. 

 

 دسااات ها   را خب  کشاااید و ش  را تکان آزاد با آ
گ
شااا مش

داشاااااااااااااااازد او را بم داد. را ها و روناشردازی های آرنا  م  م 

ساااامت دیواتم شاااادن سااااوا میدادتد.مجددا از جا ب زد شااااد و 

 با  داب  کم  یم ب زدتر از  د م مو  بود غرند: 

 

؟اون دخت  تا 
گ
آزاد:آرنا بم خودت بیا.مموجیه سر داری میش

ن امروز  تو یم رابطم ی دیگم بود .مطمازا هزوز اون آد  همی 

باااام هماااادیگاااام رو دوساااااااااااااااااات دار .    مم زاااام ب وان دوبااااار  

برگردن.ب د تو...تو ایزجا روبروی م  نشااااااا ااااااا   و داری برای 

ی و میدوزی؟  خودت میتک
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آرنا کم  امال مشااااا   بود از خ ااااا اتوت تاگزابن آزاد شاااااوکم 

کرد و ل  ها   شااد  بود با چشاام هاب  گرد شااد  بم او ت ا   

را چزدی  مرت م بک هدا باز و . امم کرد شو  از آت م زمزمم 

سد:   وار بتر

 

آرناااا:تو چمااام آزاد؟برای سر ایزباادر از  رتاااای م  خ ااااااااااااااا ااابن 

 .  شدی؟م  ت ر می رد  از خوش ایل م  خوش ا  .یسر

 

آزاد ت س خمیش و شر از  ر  کشااااااااااااااایاااد و پشااااااااااااااااات بااام آرناااا 

 
 
ر گرتمم ا  کشاااااید و ا  اااااماد.با شریشاااااابن دسااااا   بم  اااااورت گ

برای ل صم ای دساااااااااااااا  را روی دهان  ثابت تگم داشااااااااااااات 

   بم سمت آرنا بچرخد و بگوند: شو  از آت م دوبار 

 

آزاد:ت   آرنااا...لط ااا ایزکااارو ت  .بااا خزان برای خودت رونااا 

ن  ن ااااااااااز چون هیچوقت...هیچوقت قرار تو ااااااااات ارت ایط بی 

 شکل بگت  .بی ودی بم خودت امید
واری تد  تو و اون دخت 
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چون تمی وا  یم بار دیگم شااااهد آساااو  دیدتت باشااام.ت ر 

ون ک  .لط اااا دساااااااااااااااااات از خیاااا  شردازی خزان رو از شت بت 

 بردار...باشم؟

 

ان سااااکت نشااا ااامم بود و  آرنا کم تا آن ل صم بزت زد  و  ت 

بم آزاد چشم دوخمم بود در تزایت ابروها   را باال اتداخت 

ن و ت جن بر  ل  آورد.ش  را  یم روی  و توش زد تم  رآمت 

 شاتم کج کرد و گ ت: 

 

کم داری   ااااااااادت آرنا:اگم بزت  تموشاااااااازاخممت ت ر می رد   

 . می  ن 

 

 ۶۸۹#پارت_ 
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کزااایاام ا  باااخاا  شااااااااااااااااد تااا آزاد باام ی  ااار  باام خود  بیااایااد و 

ب زماااد کااام در خ س ال مااال نشااااااااااااااااااان دادن زنااااد  روی کرد  

  ج وتر اسااااااات.با تارا    آیه کشاااااااید و هماتطور کم یک قد

 میگذاشت با ل   آرا  تری گ ت: 

 

 آزاد:آرنا... 

 

ادامم ی  را های تم چزدان آرنا اما دیگر تا  اااااااااااااااماد تا بم 

خوشاااااااایزد برادر  گو  دهد.ون چر  را اتدی خب  تر برد 

و در ااایل کاام ش  را بااا تاااسااااااااااااااا  تکااان میااداد بااا دل وری و 

 تارا    گ ت: 

 

ل هموشاااااام با آرنا:دیگم مزم تو اااااات.م  تبط می واساااااامم مث

تو  را بزتم و ا  اااااااااااااااااساااااااااااااااااتم رو باهات درمیون بذار  اما 
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.م ذرت می وا  کم ظاهرا تو امشاا  روی مو  د خوبک تو اا  

 وقمت رو گرتمم. 

 

و ب اااد چرخیاااد و بک آت ااام  را دیگری بزتاااد ون چر  را بااام 

سمت در خروسک اتاا هدایت کرد.اما شو  از آت م در را باز 

ش  ٬ل صم ای کوتا  ا  ماد کزد و از اتاا خارز شود برای

را از باالی ششااااااااااااااااتم ا  بم سااااااااااااااامت آزاد چرخاتد و با ل  ن 

 م کم و قاکع گ ت: 

 

 می م... رتاب  کم امشاااااااااا  بزت 
آرنا:تبط برای ایز م بدوبن

زد  یاام مشاااااااااااااااات روناااباااقن و خیااا  شردازی بچ اااتاام تبودن.م  

واق ااااا خزان رو دوساااااااااااااااااات دار .از تاااام د  دوساااااااااااااااا  دار  و 

ن تبود .برای  هیچوقاات تااا ای  اتااداز  از ا  اااااااااااااااااسااااااااااااااام مطمی 

ن بااا  کاام هر اااری کاام از  بربیاااد  ن هم مطمی  رو برای باام همی 

 دست آوردن ق    اتجا  مید . 
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    اگم بم ٬    اگم قرار باشاااااااام هزار سااااااااالم مزمصر  بموتم

ای  را    ها ت اشااااااااااااااام باز  تا زمابن کم یم در اااااااااااااااد امید برا  

با تما  ٬ر  میموتموجود داشاااامم باشاااام تالشاااام رو می زم.کزا

    یم ل صم هم تززا  تمیذار  و ٬وجود  کزار  میموتم

ز  نشون مید ...تا روزی کم باالخر  خشبم رو خشبم رو ب

بپذیر  و بزم یم تر اااااااااااااات بد .و میدوتم کم باالخر  یم روزی 

 ای  ات اا می مم. 

 

م  ت ااا  بوشااات  خمر  رو خاشاااش ای  دخت  بود  در ایل کم 

پس  ااااال کااام درساااااااااااااااااات توی یاااک قااادمیم     کزاااارمم تبود. 

ن با  کم از دساااااااااااااااا  تمید ...ای  رو بزت  ا  اااااااااااااااماد  مطمی 

 قو  مید . 

 

و ب د دیگر تماتد تا پاسجن از برادر  .شزود.دسمگت   ی در 

را چرخاتد و شو  از آت م آزاد بمواتد تر    برای  را زدن 

 شیدا کزد از اتاا خارز شد و در را پشت ش  . ت. 
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ن آز ٬با رتما  اد درساااااااااااااات هماتزد کویه کم در  ا  ترو رن ی 

ها    باشد سبوط کرد و روی ت ت خواب نش ت.چشم

ن ش  اتگشاااامان  را میان موها    ن گرتی  را . ااااات و با پایی 

 ترو برد و بک ر ماتم از ریشم کشیدشان. 

 

دیگر تمیدان اات باید چکار کزد. اال دیگر یک درد جدید بم 

  را هم تمی رد کم دردها   اتااااااااااااااتم شاااااااااااااد  بود.هرگز ت ر 

یک روزی تززا برادر  ب واهد بم رقی  خشاااااااااااف  ا  ت دیل 

 ال ای  ات اا اتماد  بود. شود.اما  ا

 

ن   ا  بااااااام بااااااادترن  شاااااااااااااااکااااااال مم   در ااااااا  شو  رتی 
گ
زتااااااادی

.زبن کم خاشااااب  بود را بود.ازدواجشااااان بم پایان رسااااید  بود 

از دساااات داد  بود.و  اال برادر  بک آت م ختک داشاااامم باشااااد 

اااااااا سااااااااااابش برادر  شااااااااااد  بود.زبن کم هزوز هم خاشاااااااااا ش همرا

 دیواتم وار دوسا  داشت. 
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باز کرد و با بک  ایل روی ت ت دراز کشاااید و  چشااام ها   را 

بم سااب  خت   شااد.دیگر تمیموان اات خود  را .شاازاسااد.در 

 مت  از یک سااااا  از آن مرد م کم و مزطف  کم هیا کوتابن 

وان امروز ت دیل تمیموان ااااااات تکان  دهد بم مرد خاجز و تات

ن گت   کرد  بود.   شد  بود.مردی کم خشش یک زن زمی 

 

ن  ی کم شااااااااااید میموان ااااااااات بم آن امید داشااااااااامم و  اال تززا چت 

باشاااد وقوع یک م جز  بود...م جز  ای کم بم اتداز  ی یک 

 ت  ت بار  دور ا  ماد  بود... 
گ
 اقیاتوس از او و زتدی

 

 ۶۹۰#پارت_ 

 

 

ون آمد   دای زتگ موبای م در اتاا شیچید   از  ما  کم بت 

 بود.بک م طیل  ولااااام ای کااااام دور موهاااااایم شیچیاااااد  بود  را 
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م کم تر کرد  و قد  هایم را سااااااااااااااامت ت ت خواب ساااااااااااااااوا 

 داد  تا ببیزم چم کیس پشت خط است. 

 

با دیدن اسااااااام خاتم تارصی کم روی  ااااااا  م ی گوشر تب  

. اااااااااااااامم بود اتااااااااااااااطراب ایز م ت زد تراز یا تییل پشاااااااااااااات خط 

ر ثاتیم ای وجود  را تر  کرد.تم ایز م  ار اشااااااا ایه باشاااااازد د

ایط٬اتجا  داد  باشااااااااااااااام   اما در شر
گ
ت یل بم هیا وجم آمادی

 هم    ت شدن با آن دو ت ر را تداشمم. 

 

ن رتااگ  ل اام ی ت اات نشااااااااااااااا ااااااااااااااامم و بااا لمس کردن خط ساااااااااااااااتک

 را تزدیک گوشم تگم داشمم و با  داب  خ مم ٬پاسخ
گوشر

 و آرا  گ مم: 

 

 رصی؟_جاتم خاتم تا

 

  دای مزربان  خییل زود از آن سمت خط پاس م را داد. 
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تارصی: ااااااااااا  مون ب ت  خاتم بزاور.جاتمون بک بال.بیدارتون 

 کم ت رد . 

 

دسااااااااااات آزاد  را بم سااااااااااامت ش  برد  و هماتطور کم موهای 

 خو م را با ق م   از  ولم ماسا  میداد  گ مم: 

 

 _تم بیدار بود .ات اق  اتماد ؟

 

 کرد و سپس گ ت: ل صم ای س وت  

 

ساااااااام امروز تارصی:ات اق  کم تم تی ماد .تبط می واساااااااامم  بتر

ن  میارند آموزش ا  یا تم؟  ترر
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تاااخودآ ااا  ش چرخاااتااد  و باام سااااااااااااااااااخاات ت ااا  کرد .ترامو  

کرد  بود  کم بم او بگونم ا مماال چزد روزی بم آموزشاااااااااااا ا  

 گ مم: 
گ
 ت واهم رتت.با بک  و  ع

 

زااااااااد روزی تااارساااااااااااااااااام بااایااااااااا  _تاااااااام اماااروز تااامااایااااااااا .ا اااماااماااااااااال چااا

ا ت کزم.یکم تا  خو  ا والم. آموزش ا .می وا  یکم است 

 

  دا   تورا رتگ تگرابن گرتت. 

 

ی شد ؟ ن  تارصی:ای وا چرا؟...خدا بد تد  خاتم بزاور.چت 

 

 و بد ایل ا  را 
گ
از ایز م تمیموان اااااااامم دلیل ای  همم آشاااااااا مش

ر  و شوساااااااااااات کزد  تم بم او و تم بم هیچ س دیگری بگونم 

التم بود .شااااااااید اگر آد  ها می زمیدتد کم ای  تاز  خروس  

ن دیروز کالق  را رساایم کرد  بود بم  ظاهر خوشاا  ت همی 
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بزت  میموان اااازد  ا  بد  را در  کززد. اااادقاتم از ای  همم 

 دروغ گوب  و بزاتم تراشر خ مم شد  بود . 

 

.تبط یم  _تم ات اا خا  تی ماد  الز  تو اااااااااااااات تگران باشر

 تمیا  آموزش ا . ارا رو مو تر  بم خودت.  چزد روزی

 

 مزربابن پاسخ داد: با 

 

تارصی:چشااااااااااااااام خاتم بزاور جان.شاااااااااااااااما تگران ت اشاااااااااااااااید م  

  واسم ه ت.مراق  خودتون باشید. 

 

مکاااالمااام ماااان همااااتجاااا پاااایاااان یااااتااات.ب اااد از آت ااام از ی ااادیگر 

خاادا ااات ن کردیم ت    را مجااددا روی ت اات اتااداخمم و از 

وع باام  جااا ب زااد شاااااااااااااااااد . ولاام ی تاپوشااااااااااااااام را در آورد  و شر

هاب  کم از ق ل روی ت ت گذاشمم بودمشان شوشیدن ل اس 

 کرد . 
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 ولم را از دور موهایم ٬ ار  کم با شوشیدن ل اس ها تما  شد

باااااز کرد  و اجاااااز  داد  تااااا موهااااای مرکوب و تم دار  روی 

شاااااااتم هایم برنزتد.از آتجاب  کم شدرد داشاااااامم و شااااااایدن هر 

ن ت ترجیح داد  ساااشااوار ت شاام  اااداب  ا خ ااابم را بزم مت 

 بگذار  تا موهایم خودشان خشک شوتد. و 

 

ن برداشااااااااااااااامم و پس از آت اام  گت   ی   یپیسااااااااااااااا ا  را از روی مت 

موبای م ٬موهایم را بم شکیل شل و و  پشت ش  جمع کرد 

 را برداشمم و از اتاا خارز شد . 

 

ون زدتم از اتاااا ت اااهم روی آرنااا و آزا د کاام در سااااااااااااااااال  بااا بت 

توشااااایدن بودتد  نشااااا اااامم بودتد و در سااااا وت مشااااا و  چای

ثاااابااات مااااتاااد.هردو شهاااا شاااااااااااااااااان را زنر اتاااداخمااام بودتاااد و در 

ساااااااااا وب  خجی  و مرموز از هم  اااااااااا  ت شاااااااااادن با ی دیگر 

 اممزاع می ردتد. 
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مم ج  ابروهایم را باال اتداخمم و آرا  آرا  بم ساااااااااااااماشاااااااااااااان 

ن بودتد کم ا اااااااااال قد  برداشااااااااامم.هردو آتبدر غرا اتکارشاااااااااا

 مموجم تزدیک شدتم نشدتد. 

 

. _ ب  ح ب ت 

 

شااایدن  اادایم شاتجا  برای هردو ت رشااان بزاتم ای شااد تا 

ن  تد و بم م  چشاااام بدوزتد.اولی  همزمان ت اهشااااان را باال بگت 

ت ری کااام باااا دیااادتم ل  زاااد بر لااا  آورد آرناااا بود.باااا مزرباااابن 

 ت اهم کرد و جواب داد: 

 

 .امروز چبدر دیر بیدار شدی. آرنا: بح ب ت  خونز 

 

 ۶۹۱#پارت_ 
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 خییل زود میان ل ظ 
گ
"خونز "   باخ  شااااااااااااااااد تا اخم بزری

ابروهای آزاد تب  ببزدد و ت اه  را  التم کزد.اتدی ج وتر 

رتمم و روی م یل کاااااام بوشااااااااااااااات  باااااام ون چر آرنااااااا تزدیاااااک بود 

 دس   بم  ورتم کشید  و گ مم: 
گ
 نش مم.با خ مش

 

 داشمم یکم بوشت  ب وابم. _آر ...امروز تیاز 

 

کم دسااااا  را بم ساااامت  ااااورتم دراز   ل  زدی زد و هماتطور 

می رد تا موهاب  کم از دتداتم های   یپس جا ماتد  بودتد را 

 خب  بزتد گ ت: 

 

ااان  خاتم ب م برات  اااا  وتم  آرنا:خوب  اری کردی...بم نرا

 آماد  کزم؟
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تم ی اشاااااامزاب  بم غذا خوردن تداشاااااامم بزابرای  شی بم نشااااااا

ن خم  شد  تا از ظرا م ال ت تکان داد  و ب د بم سمت مت 

 شکالت ها یک شکالت بردار . 

 

ت اااهم در یااک آن روی  اااااااااااااااورت آزاد ثاااباات ماااتااد.بک اتااداز  

ان از  سااید.از دیروز کم مبابل م صا  التم و خ اا ک بم تصر مت 

ی دیگر جدا شااااااااااااد  بودیم دیگر تدید  بودم .د شاااااااااااا  هم 

 بن بم خاتم برگشمم بود. مموجم نشد  بود  کم چم زما

 

 روی  ااااااااااورت
گ
  خودتماب  می رد و چشاااااااااام ها   اخم بزری

آرا  تبودتد.تمیدان مم ب اکر کالقمان تا ای  اتداز  آش مم 

بود یا ایز م پای موتاااوع دیگری در میان بود.هر چم کم بود 

خادت تداشااااامم آزاد را ایزگوتم ببیزم.آن هم زمابن کم در کزار 

هاب  کم در کزار آرنا بود تال  می رد  آرنا بود.م موال وقت
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را خوشاااااااااا ا  نشااااااااااان دهد.اما امروز رتمار   ااااااااااد و خود  

 هشماد درجم ت یت  کرد  بود. 

 

در آن سااااااوی ساااااا م آرنا ا  اااااماد  بود کم او هم امروز چزدان 

سااااااااااید.با آرنای خوشاااااااااا ا  ه مم  خوب و ش ا  بم تصر تمت 

تارا     های اخت  ترا داشااااااات و ات ار کم دوبار  در آن ال 

 ا  ترو رتمم بود. 
گ
 و  التش

 

ساااام ت اهم را با ت ج   بم م ل ت یم زد  و بک آت م سااااوایل بتر

میان هردوت رشااااااااااان چرخاتد .چم ات اق  رت داد  بود کم ای  

 دو برادر تا ای  اتداز  پ ر شد  بودتد؟

 

 آرنا:بزت گ مم بود  چبدر از بوی شامپوت خوشم میاد؟

 

 بود کاااام بک  جم اااام ا  آتباااادر برایم دور 
از اتمصااااار و تاااااگزااااابن

خااتاد  و باا چشااااااااااااااام هااب  گرد شااااااااااااااااد  ت ااه  م طیل ش چر 
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کرد .آزاد هم همزمان با م  ش  را چرخاتد و با همان ت ا  

 خ  ک ا  بم آرنا خت   ماتد. 

 

؟  _سر

 

ن  مم ج  و آرا  شرسااااید  و آرنا با خزد  ای کوتا  برای دومی 

 بار موهایم را از  ورتم کزار زد. 

 

ییم ا:گ مم بوی شاااااااامپوت رو دوسااااااات دار ...خاشاااااااش وقماآرن

کم موهات رو خشااااااک تمی  ن و بوی شااااااامپوت خوتم رو شر 

 می زم. 

 

با شاااااااااااااااکالب  ت ااااااااااااااا م و تیمم در دهان کم ااز ٬مات و مبزوت

زدن  را ترامو  کرد  بود  برای ل صااااام ای بااااام آرناااااا خت   

 ماتد  و سپس بک اخمیار ش چرخاتد  و بم آزاد ت ا  کرد . 
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د و چزر  ا   ااااااااال از شو  هم براتروخمااااااام تر شااااااااااااااااااااااد  بو 

اتگشاااااااااااااااماااان  را باااا  ر  دور بااادتااام ی لیوان چاااای تشاااااااااااااااااار 

میداد.آه مم باقیماتد  ی شکالت را جوند  و دوبار  بم آرنا 

ن جم م ای را از سااامت  ت ا  کرد . بیبما اتمصار شاااایدن چزی 

د  ن  .ی  ن ال او تمی شااااااید .آرنا م موال ایزگوتم با م   را تمت 

 اقل تا دیروز کم ایزطور تبود. 

 

ا بک اخمیار بم ل  هایم کشااااااید  و برای آت م پشاااااات دساااااامم ر 

ن بتک  با  اادای آرا   جو ساازگی ن کم ایجاد شااد  بود را از بی 

 گ مم: 

 

 _ممزون. 
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ن خم شاااااااااد  و یک شاااااااااکالت دیگر  و ب د دوبار  بم سااااااااامت مت 

برای خود  برداشاااااااااااااامم تا تززا بمواتم خود  را مشاااااااااااااا و  و بک 

 اس نشان دهم.  و 

 

  ار؟آرنا:امروز قرار  بری ش  

 

در ایل کم ت ا  خت   ا  را بم تیمرخم دوخمم بود شرسااااااااااااااید و 

م  بک آت م ت اه  کزم هماتطور کم خود  را بم بازی کردن 

 با شوست شکالت مش و  ساخمم بود  پاسخ داد : 

 

 _تم تمت  . 

 

 ذوا زد  خزدید و با خوش ایل گ ت: 
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س امروز میموتیم   ااااااااااااااااابک بااا هماادیگاام آرنااا:چباادر خوب...پ

 ذروتیم. وقت بگ

 

 ۶۹۲#پارت_ 

 

 

آزاد کم تا آن ل صم در سااااا وت نشااااا ااااامم بود شاتجا  ت س 

خمیف  کشااااااید و با مممایل کردن بدن  بم ساااااامت ج و لیوان 

ن قرار داد.اتگشاامان  را در  د تا اال میان  چا   را روی مت 

ن ت ااا    التاام ا  زاتوهااا   باام ی اادیگر قالب کرد و بااا دوخی 

 بم م  گ ت: 

 

. آزاد:برای سر  ی ش  ار؟چزد روزی موشم ترت    تمت 

 

 مم ج  ت اه  کرد  و ابروهایم را برا   باال اتداخمم. 
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 _ش  ار ترتمزم تو رو اذیت می زم؟

 

ن بود.دلم تمی واساااااات  ل زم بک آت م خود  ب واهم تزد و تت 

.او با آن ل   جوا.  را بدهم اما سوال  ک ری ا  کرد  بود 

ون بزتم کم میدان ااات برای چم دلم تمی وا سااات از خاتم بت 

 پس برای چم ای  سوا  ا مباتم را شرسید  بود؟

 

ی بگونااد چزااد ثاااتیاام ای بااا تااارا    ت اااهم کرد و  ن بک آت اام چت 

 کشید و از جا برخاست.بک هوا شرسید : 
 سپس شوقن

 

ی؟  _کجا مت 

 

 از گوشم ی چشم ت اهم کرد و جواب داد: 
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   آموزش ا . آزاد:مت  

 

کشید و بم سمت اتاق  رتت.با رتما  هاز و ب د راه  را  

 و واز ش چرخاتد  و بم آرنا ت ا  کرد . 

 

 _شما دوتا دخواتون شد ؟

 

شرساااااااااااااااید  و او با تارا    گوشااااااااااااااام ی ل  ها   را کج کرد و 

 شاتم ها   را باال اتداخت. 

 

 آرنا:دخوا کم تم...یم ب   کوچیک داشایم تبط. 

 

ت  بم ساااااااااااما  ج م را دو چزدان کرد. یم بوشاااااااااااپاسااااااااااا   ت 

 چرخید  و با کزجکاوی مضاخفن شرسید : 
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 _ش سر ب   کردی ؟

 

شاتم ها   را باال اتداخت و درست ات ار کم ب واهد ب   

 را بویچاتد گ ت: 

 

ن مزیم تبود.ت رتو درگت   ت  .   آرنا:چت 

 

از جواب شباال   قاتع نشااد .ای  بود کم دهان باز کرد  تا 

سااااااااااام.اما شو  از سااااااااااا آت م بمواتم  ال  بر زبان وا  دیگری بتر

ون زد و م اااااااااامبیما بم  بیاور  ت اهم روی آزاد کم از اتاق  بت 

سااااااااااااااامت در خروسک خاتم قد  برداشااااااااااااااات ثابت ماتد.آتبدر 

 التم بود کم     برای ل صم ای تا  اااااااااااااااماد تا از م  و آرنا 

 خدا ات ن کزد.ای  مرد امروز چم مرگ  شد  بود؟
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ون زدن  از خاتم م و باز و . ااامم شااادن در ساااال  بم  و بت 

از جا برخاسااامم تا بم دت ال  برو .آرنا با ت ج  ش  را باال 

 گرتت و ت اهم کرد. 

 

ی؟  آرنا:کجا مت 

 

پاساااخ ساااوال  را با "زود برمیگرد " سااااد  ای داد  و ساااپس 

ون  خجوالتم بم سااااااااااامت در دوند  و بم دت ا  آزاد از خاتم بت 

آماد  ی ساااااااااااوار شااااااااااادن شااااااااااایا  ا  اااااااااااماد  بود و زد .کزار ما

ن دوند  و هماتطور کم بم سما   بود.پ م ها را دو تا یش پایی 

تمم  دا   زد .   مت 

 

 _آزاد...آزاد یم ل صم  تک ک . 
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ا  ااااااااماد و ش  را بم سااااااااممم چرخاتد.ج وتر رتمم و مباب   

ا  ااااااااااااااامااااااد .موهاااااا   را باااااا    بااااااال تاااااداد  بود بزاااااابرای  بااااااد 

 بود.شرسید :  ها را بم بازی گرتممج وراتم آن 

 

 _تو چت شد  امروز آزاد؟

 

دساات ها   را درون جی  های پالموی  ترو برد و ت اه  

 را بم سمت دیگری از باغ چرخاتد. 

 

نم تو ت.  ن  آزاد:چت 

 

 دست بم س زم ا  ماد  و یک تای ابروهایم را باال اتداخمم. 
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؟شاااااااااااااااااادی مثااال برز  بن ن نااات تو اااااااااااااااااات.بچااام گو  مت  ن _آر  چت 

  ن ات ار م   ار اشااااا ایه کرد .چت رمار.یجوری رتمار میزه

 شد ؟

 

ت ااااااه  شاتجاااااا  بااااام ساااااااااااااااممم چرخیاااااد.برای ل صااااام ای در 

 س وت بم چشماتم خت   ماتد و ب د گ ت: 

 

 آزاد:باور ک  دلت تمی واد بدوبن چم شد . 

 

 ک  کاراتم پاسخ داد : 

 

 _چرا ات اقا دلم می واد بدوتم. 

 

 امم دهم: کرد  شو  از آت م ادو ب د برای ثاتیم ای م    
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 _آرنا گ ت با همدیگم ب   کردی ...ش سر ب ثمون شد ؟

 

لاا  زنرنا  را باام دتاادان گرتاات و باااز هم در سااااااااااااااا وت خت   

 پاسااااااااخ 
گ
خت   ت اهم کرد و در تزایت آیه کشااااااااید و بم سااااااااادی

 داد: 

 

 آزاد:ش تو. 

 

 مات و مبزوت چشم هایم را برا   گرد کرد  و پ   زد . 

 

 م ؟؟...ی  ن سر کم ش _ش م 

 

قااد  ج وتر گااذاشاااااااااااااااات و هماااتطور کاام ش  را تکااان میااداد 

 گ ت: 
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آزاد:ی  ن ایز م تو بم آرنا گ    کم از مردی کم توی زتدگیت 

و  اال آرنا با خود  ت ر می زم کم شاااااااااید ٬بود  جدا شاااااااادی

بااااااااالخر  یااااااام تر ااااااااااااااااااااات برای باااااااا هم بودتمون شو  اوماااااااد  

ت ر  ابراز کزم.برادر م باشااااااااااااااام...می واد خشاااااااااااااااب  رو بزت 

می زم کم میموتم با تو یم آیزد  ی خاشااباتم داشاامم باشاام...با 

ی  ن زبن کااااااام هزوز  دیواتااااااام وار ٬ی  ن زن سااااااااااااااااااااااابش م ٬تو

خاشاااااااااابشاااااااااام و     تمی وا  برای یم ثاتیم بم بودن  با کس 

دیگااااام ای ت ر کزم... ااااااال تزمیااااادی برای سر دار  دیووتااااام 

 موشم؟؟؟

 

 ۶۹۳#پارت_ 

 

 

و مم ت  شاااااااااااااااد  بود  کم   را ها   آتبدر گیجاز شاااااااااااااااو  

تمیدان مم باید چم بگونم.ل  هایم را چزدی  مرت م بک  دا 

 تکان داد  و در تزایت با  دای خ م ای شرسید : 
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؟  _چ...سر

 

 چاتم ا  را اتدی باالتر گرتت و با اکمیزان جواب داد: 

 

 آزاد:شایدی سر گ مم. 

 

 را با خ اااا اتوت ت ت بم ی  ار  از کور  در رتمم.دساااات هایم

 س زم ا  کوبید  و غرند : 

 

 .
گ
 آزاد.داری چرت و شرت میش

گ
 _داری چرت و شرت میش

 

خزد  ی م زا دار و شر از  ر  بر ل  آورد و هماتطور کم 

بام هاای دساااااااااااااااات م  یاک قاد  بم خبا   بام واساااااااااااااااطام ی رصن

 برمیداشت ش تکان داد و زنرل  گ ت: 
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 آزاد:باشم م  چرت و شرت می م. 

 

 هایم را در هوا تکان داد  و شرسید : تر از ق ل دست خ  ک 

 

_ی  ن سر کاااام آرنااااا می واد خشاااااااااااااااب  رو باااام م  ابراز کزاااام 

آزاد؟ی  ن سر کم آرنا بم رابطم   با م  امیدوار شاااااااااااااااد ؟تو 

؟
گ
 ا ال می زیم داری سر میش

 

 با جدیت بم چشماتم ز  زد و پاسخ داد: 

 

ت ر می  ن آزاد:ات ااااااقاااااا خییل خوب می زمم دار  سر می م. 

ابچم  برای سر ایزجوری دیووتم شااد ؟برای سر دار  مثل پرا

های شزج ساااالم رتمار می زم؟برای سر ن ااا ت بم برادر خود  

 اارد گرتمم؟هان؟
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و ب د  التم چشم ها   را باز و . مم کرد و هماتطور کم بم 

  ورت  دست می شید با  داب  آرا  تر ادامم داد: 

 

دگیت بود  جدا مردی کم توی زتآزاد:ت اید بز  میگ    از 

 شدی خزان...ت اید امیدوار  می ردی. 

 

تاباوراتم ت اه  کرد  و اتگشااات اشاااار  ا  را سااامت سااا زم ا  

 گرتمم. 

 

اااااااااااااا ج و   _م ؟م  امیاادوار  کرد ؟تو االن داری مزو مبصا

 ون مم کم... میدی؟آزاد م  از کجا باید مید 

 

 ت و گ ت: بم ت  یت از م  اتگشا  را بم سممم نشاتم گرت
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؟مااااااا آزاد  :چطور تمیاااااادون ااااااااااااااا   خزان؟چطور تمیاااااادون ااااااااااااااا  

ج ممون ایزو خوب میدون ااااایم.میدون ااااایم کم آرنا ن اااا ت 

بم تو ا  اااااااااس دار .م  ایزو همون روز اویل کم تو رو بم ای  

 خوتم آورد  بزت گ مم. 

 

چشااااام هایم را برا   گرد کرد و  ش بم جات  از خود  دتاع 

 کرد . 

 

 . رد  اون تاز دیگم برا  اما م  ت ر می _باشااام...باشااام گ   

تمو  شاااااااااد .ی  ن تما  مدب  کم توی ای  خوتم بود  رتمار  

 باها  دوسماتم بود.برای همیزم ت ر تمی رد  کم... 

 

 میان جم م ا  شرند و اجاز  تداد تا  رتم را 
گ
باز هم با  التش

 بم آخر برساتم. 
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همون  آزاد:برای ای  رتمار  باهات دوساااااااااااااااماتم بود چون تو 

پا  رو رن مم بودی روی دسااااا .بز  گ مم بودی او  آب 

کم ازدواز کردی.آرنا هم تزمید باید دورت رو یم خط قرمز 

االن کم بز  گ    جدا شاااادی اوتاااااع برا  ٬ب شاااام.اما االن

ترا کرد ...برگشاااامم روی همون مود آرنای خاشااااش شوشاااام ی 

 د. سابش کم جز خزان تم کیس رو میدید تم  داب  رو موشای

 

با شریشااااااااااابن ٬شاااااااااات ها   را میان موها   ترو بردو ب د اتگ

دور خود  چرخیااد و لمااد ن ااااااااااااااابمااا م کیم باام چرت ج وب  

 ماشیا  کوبید. 

 

هاز و واز ماتد  بود .ذهزم ق ل کرد  بود.ا ااااااااااااال ت ر  را 

هم تمی رد  کم یک درد و د  ساااااااااااااااااد  با آرنا  ار را بم ایزجا 

شدن بم م و مط ع  ب شاتد.ت ر  را هم تمی رد  کم آرنا 

از جااادا شااااااااااااااااادتم ب واهاااد درمورد م  و خود  روناااا شردازی 

ت ترو رتمم بود  زنرل   کزد.در ایل کم  امال در بزت و  ت 

 زمزمم کرد : 
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_تمیدون ااااااااااااامم ایزجوری موشااااااااااااام.م ...م  تبط دیروز  الم 

 . ن  خوب تبود و تیاز داشمم با یم ت ر  را بزتم...همی 

 

ید اتدی تزگ شااااااد  و شااااااا بم سااااااممم چرخید و با چشاااااام هاب  

 قضاوت گر ت اهم کرد.. 

 

 آزاد:با آرنا؟

 

از  الت ت اه  و ل   سوا  شرسیدن  بم ی  ار  خوتم بم 

.چزر  ا  را در هم کشاااااااااااااااید  و با  اااااااااااااااداب  ب زدتر جو  آمد 

 غرند : 

 

_پس باااا ی آزاد؟بااا ی؟م  باااا ی میمون ااااااااااااااامم  را بزتم؟بااا 

گو    موتاام باام  رتااا تراز؟باا تییل؟م  کیو جز آرنااا دار  کاام ب
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؟ب اکر تو همم رو از دساااات  بد ؟تو ا ااااال کیو برا  گذاشاااا  

داد  و مجبور  از تزدیاااک ترن  آدماااای زتااادگیم م فن  ااااری 

کااازااام چاااون هااازاااوز  ماااثاااااااال ا ااامااابااااااااا دار  از تاااو مااا اااااااااتاااصاااااااات 

می زم.چون میدوتم وق   بم گوشاااااااشاااااااون برسااااااام کم تو باها  

ت .چون اجاز  تمیدن      ن یم  چیکار کردی بزت آسااااااااااااو  مت 

 م ایزجا بموتم.چون...چون تمی وا  تو... ثاتیم دیگ

 

بان ق  م و ساا ت شاادن ت س هایم  تزد شاادن غت  خادی رصن

.در ایل کم بم ای  اجاز  را تداد تا جم م ا  را بم پایان برسااااتم

سااااااااا    ت س می شاااااااااید  و بم خود می رزند  دسااااااااامم را روی 

 ق  م ی س زم ا  گذاشمم و چشم هایم را . مم. 

 

ممم برداشت و دلواپ اتم بازوها   را طیل قد  بم سبک م 

دور بدتم   بم کرد و هماتطور کم مرا بم سااااااااامت آغوشااااااااا  

 می شید با  داب  آرا  تجوا کرد: 
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آزاد:باشاااااااااااام...باشاااااااااااام م ذرت می وا .م ذرت می وا  خزان 

ی تو ت.  ن  آرو  با ...آرو  با  خونز  چت 

 

چشااام های  گرمای آغوشااا  اتدی  الم را بزت  کرد.با همان

 ااااورتم را در ق  اااام ی ساااا زم ا  شززان کرد  و تال   . اااامم

 کرد  تا ت س های تامزصمم را بم رنمم خادی برگرداتم. 

 

 ۶۹۴#پارت_ 

 

 

برای چزد دقیبم ای در همان  الت ماتدیم و او در آن چزد 

دقیباام     برای ثاااتیاام ای دساااااااااااااااات از تواز  کردن موهااایم 

کرد  و آه مم م را باز  . الم کم بزت  شد چشم هایبرتداشت

 بم چشااااماتم 
گ
مزدی ون کشااااید .با شر خود  را از آغوشاااا  بت 

 ت ا  کرد و خجالت زد  گ ت: 
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آزاد:م ذرت می وا  کم شت داد زد .میدوتم دار  خییل بک 

تم.اوتبدر آشااااااااااااا مم   کم      ن مزطش رتمار می زم و  را مت 

دیاااگاااااااام یاااااااااد  رتاااماااااااام بااااااااایااااااااد چاااجاااوری  ااارا بااازتااام و رتااامااااااااار 

ی  ساااااااااااااااااامااام تاااو رو کااازااام.تااامااایااا اااوا شزنااا  کااازااام.تاااو تاااب اااااااااااااااااات 

ن تبط خودمم.م ذرت می وا .   تداری.مبص همم چت 

 

 با تردید بم چشمان شخ  خت   شد  و ل  زد : 

 

 _خادت تدار  ایزجوری ببیزمت. 

 

ل  زنرنا  را بم دتدان گرتت و دساااااااااات ها   را برای قاب 

ن  ورتم ج و آورد.   گرتی 

 

رتمااارا   زم.باام ای آزاد:مزم خااادت تاادار  خودمو ایزجوری ببی

 و ترش کم بم جوتم اتماد  
گ
خادت تدار .بم ای  همم آشاا مش
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خادت تدار .بم ایز م تموتم ا  ااااسااااتم رو کزت   کزم خادت 

 تدار . 

 

همااتطور کام  اااااااااااااااورتم را میاان دساااااااااااااااات هاا   گرتمم بود با 

 شاتگشمان  بم آرا  گوتم هایم را تواز  کرد و ادامم داد: 

 

ی   ود و خودخوا  کم  یم پربچمآزاد:درست شد  شبیم 

هم ااازی موردخالقاام   دیگاام  تمی واد باااهااا  بااازی کزاام و 

ترسید  از ایز م ت زم یم آد  دیگم از را  برسم و اون رو برای 

 هموشم با خود  بتک . 

 

بک اخمیار دساااااااات هایم را باال برد  و روی ما دساااااااامان  قرار 

پشااااات ش داد . ااااادایم بک آت م خود  ب واهم  زجر  ا  را 

 اشت و بر زباتم جاری شد. گذ
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ن و هیا کیساااااااااااااا توی   برای اون مردی کم هیا چت 
_چم ات اق 

 ای  دتیا باخ  بم   ادت اتمادن  تموشد اتماد؟

 

ل  زااااادی کوچاااااک و ت خ خییل زود روی لااااا  هاااااا   تب  

. اااااااااات.با تاساااااااااا  ش  را تکان داد و پس از ساااااااااا وب  کوتا  

 تجوا کرد: 

 

م اااامااا  دت هاااااااااساااااااااااااااااااااات کااااااااآزاد:تااا ااار کااازااام اون مااارد رو ماااااااا

 کرد .درست از همون زمابن کم خشش تو رو از دست داد . 

 

 و ب د همرا  با کشیدن یک ت س لرزان ادامم داد: 

 

آزاد:یادمم یم روزی بزت گ مم تا زمابن کم از خشاااااااااااااااش تو بم 

ن باشااام هیا مردی توی ای  دتیا تمیموتم باخ   خود  مطمی 

یااااا   ااااااااااااااااااادتم .شاااااااااااااااااام     اگاااام باااادوتم هماااام ی مردهااااای دت
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.اما  اال... اال کم میدوتم دیگم خشاااابت مم  ش بم  ن خاشاااابی 

 م  تو ت تمیموتم روی اون  رتم بموتم. 

 

م  االن دیگم ت دیل شاااااااااااااااد  بم مردی کم     بم ساااااااااااااااایم ی 

خودشااااااااااااااام   اااااااااااااااادت می زم.مردی کم ب اکر  ماقت های 

خود  خشاااااااااااااش تو رو از دسااااااااااااات داد  و دیگم هیچوقت هم 

 م وار خاشبمم. واتتمیموتم پ   بگت   اما هزوز  دی

 

ی بگونم بم چشم ها   خت   ماتد .تمیدان مم  ن بک آت م چت 

چرا اما دلم می واست بوشت  و بوشت  بم  را ها   گو  

بدهم.می واسمم بم خمش وجود  ت وذ کزم و از ا  اساب  

 کم تما  مدت شززان تگزشان داشمم بود ش دربیاور . 

 

ن باار لا  زنرنا  را بام دتادان   ت و باا دزدیدن گرتابرای دومی 

با  اااااداب  کم دیگر بوشااااات  بم یک ٬ت اه  از چشااااام های م 

 تجوا ش اهت داشت ادامم داد: 
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آزاد:م  ترسااااااااااااااید  خزان.اوتبدر ترسااااااااااااااید  کم دیگم تمیدوتم 

بااااااااایااااااااد چاایااکااااااااار کاازاام.ماا  هاایااچااوقاااااااات از  ااااااااارای جاامشاااااااااااااااایااااااااد 

سااااااااااااااایااااااد  وق   تزمیاااااد  دار  باااااام مااااااادر  خیاااااااتااااات می زااااام ٬تت 

سااااااااید  سااااااااید شااااااااد وق   از همدیگم جدا ٬تت  از مرن اااااااان ٬ن تت 

سااااااااااااااید  سااااااااااااااید ٬مادر  تت      از مرگ ٬از ت ج شاااااااااااااادن آرنا تت 

سید ...اما االن ترس تما  وجود  رو شر کرد .   مادرمم تت 

 

تااااا اااااااااهااااا  باااااااااری دیاااااگااااار باااااااااال آمااااااااد و روی  ااااااااااااااااااااورت مااااا  

نشاا اات.اتگشامان  هزوز هم بم آرا  مشاا و  تواز  کردن 

 شوست یخ زد  ی  ورتم بودتد. 

 

می زم زبن رو میبیزم کم هرگز قرار تو ااات ا  آزاد:بم تو کم ت 

دوبار  خاشاااااااااااااااباتم بم م  ت ا  کزم.زبن رو میبیزم کم میدوتم 

ن روزا کولم بار  رو جمع می زم و برای هموشااااااااام  یش از همی 
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از شوشاااااااااااااااام مت  .زبن کاااااااام دیگاااااااام هیچوقاااااااات تمیموتم بر  

 گردوتم.زبن کم برای هموشم از دسا  داد . 

 

ی هردو چشااام  را شر کرد  اسااامالیم ی شااا اقن از اشاااک کم  

از ت اااهم شززااان تماااتااد.اشااااااااااااااااک هاااب  کاام بااا تمااا  وجود  در 

تال  بود تا خب  تگزشاااااااان دارد اما ات ار کم دیگر زور  بم 

سید.   آن ها تمت 

 

...وق   بزت ت ا  می زم مدا  آیزد  ت رو ت ااااااااااااور  آزاد:وق  

.آیزد  ای .آیزد  ای کم م  دیگم تو   ضاااااااااااااااور تدار می زم

 مماال دیگم     اسمم رو هم ترامو  کردی. ا کم 

 

یم زن زن ا و قوی رو میبیزم کم گذشااااااااااااااامم   رو پشااااااااااااااات ش 

 جدید سااااااااااااااخمم.زبن کم مردهای زنادی 
گ
گذاشااااااااااااامم و یم زتدی

دل اخمم شاا  و ا مماال یم آد  جدید توی زتدگوشاام...یم مرد 

کاااام باااااالخر  تون ااااااااااااااامااام اخممااااد  رو ج اااا  کزاااام.یااام مرد کااام 
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ید   نشاااااااااااااااد  و خوشااااااااااااااا ا  تگز  امبرخ س م  باخ  تا

 خوب برا  ساااااااخمم و  اری کرد  
گ
داشاااااامم.یم مرد کم یم زتدی

کم تما  روزهای ت خ گذشااااااااامم   رو ترامو  کزم.جوری کم 

    دیگاام اسااااااااااااااام آزاد ابمکااار برای یااک ل صاام هم از ذها  

 خبور ت زم. 

 

 ۶۹۵#پارت_ 

 

 

بک آت م  رقن بزتم در ساا وب  ت خ بم او و چشاام های اشااک 

  ماتد  بود .ب و دردتا  تر از هموشاام را  ا ونم خت  بار  

را ساااااد کرد  بود اما اشاااااش برای رن مم شااااادن در چشااااام هایم 

 وجود تداشت. 

 

م  هرگز برای آیزد  ای کم قرار بود بک  ضور او و ب د از او 

بم تززاب  . ااااااااااز  رونا شردازی ت رد  بود  چون تمیموان ااااااااامم 
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را ت ااااااور کزم اما او...او د آیزد  ای کم قرار بود بدون او باشاااااا

تما  روزهای گذشاامم خود  را با ت ااور آیزد  ی م  خذاب 

 داد  بود. 

 

ات ار کم از چشاااااام هایم بم اتکاری کم در ش  میچرخیدتد بر 

برد  باشااااااااااد ل  زدی کوچک بر ل  آورد و آه اااااااااامم ش  را 

 تکان داد. 

 

...اماااااااا م  ایزجوری  آزاد:میااااااادوتم داری بااااااام سر ت ر می  ن

بم خاکر  اراب  کم با تو کرد  مجازات می زم.و ای  خود  رو 

مجااازات رو تااا روزی کاام زتااد  ه ااااااااااااااامم ادامم میاد .ایزجوری 

 شاید یم ش سوزن از آتویسر کم بم ق  ت اتداخمم  م .شم. 

 

و ب د بک آت م مزمصر شاااااااااایدن پاساااااااااخ م  بماتد قد  ج وتر 

چشاااااام ها   را . اااااات و ل  های ت  دار  را بم ٬گذاشاااااات

چ ااا اتد.بوسااام ای تر  و کوالبن روی شوشاااابن ا   وشاااابن م ش
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ن ت اه   بر جا گذاشت و سپس دوبار  خب  رتت و با گرتی 

هماتطور کم بم ساااااااامت ماشاااااااایا  میچرخید ٬از  ااااااااورت م 

 گ ت: 

 

 آزاد:دیگم برو داخل...هوا شد  شما می وری. 

 

ن شاااااااااااد اسااااااااااامارت زد و ل صم ای ب د با ٬و ب د ساااااااااااوار ماشااااااااااای 

خارز شاااااااااد.تا زمابن کم ماشااااااااایا   ر از باغشخ   شساااااااااا  آو 

 امال از مبابل چشااااااااااااماتم تاپدید شااااااااااااود هماتجا ا  ااااااااااااماد  و 

 رتما  را تماشا کرد . 

 

آ  خمیف  کشااااااااااااااید  و ٬با رتما  بازوهای شد  را ب ل گرتمم

در اایل کام  مااکان بام اتمزای بااغ خاایل خت   مااتاد  بودن زنر 

 ل  تجوا کرد : 
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ااااااا توتیش...چون   ااااااااور کردی_ تو آیزد  ی مزو اشااااااااا ا  ت پرا

م  خییل خوب میااادوتم کااام هیچوقااات قرار تو ااااااااااااااااات تو رو 

 تراموشت کزم... 

 

 ۶۹۶#پارت_ 

 

 

بم داخل خاتم کم برگشاااااااامم آرنا هزوز هم همان جاب  کم تززا 

گذاشااااااامم بودم  نشااااااا ااااااامم بود و در سااااااا وت بم لیوان های 

ن چشم دوخمم بود.   خایل چای روی مت 

 

سما  کشید .تارا     یم را بمآه مم ج وتر رتمم و قد  ها

از چزر  ا  می ارند.دیادن  بااخا  موشااااااااااااااااد کام  را های 

 چزد دقیبم ی شو  آزاد بارها و بارها در ش  ت رار شود. 

 

 .  4443



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

 بیبما تمیدان ااااااااااامم کم   با  ااااااااااات چم ا  ااااااااااااش داشااااااااااامم 

باشم.تم میموان مم از آرنا خ  ابن باشم و تم میموان مم بم 

و تم میموان ااااامم نشااااا  کزم تم میموان ااااامم شز ٬او  ش بدهم

بی یا  از کزار ای  ماجرا خبور کزم و اجاز  بدهم کم خود  

 را در خیا  شردازی ها   غرا کزد. 

 

اااااااااای بود کم تاز  داشااااااااااات آرا   ب   ب ِ  آرنا بود.ب   پرا

 
گ
آرا  سااااااااالمت روح و روان  را بم دساااااااات   آورد و بم زتدی

اااااااااااااای کم رصتا ب اکر بودن م  د ر ترمال  بازمیگشااااااااااااااات.پرا

توان ااااااااااااااامم بود با مشاااااااااااااااکالت  مباب م کزد اما خوب کزار  

ن و باااارناااک در  ی  میااادان ااااااااااااااامم کااام هزوز هم روی ل ااام ی تت 

 ا  اااااااااااااماد  بود و تززا یک ت زگر...یک ت زگر برا   
گ
اااااااااااادی اترا

  اقن بود تا ب  زد و بم اتمزای در  سبوط کزد. 

 

با تارا    ل  هایم را روی ی دیگر تشااااااااااااااااار داد  و پشاااااااااااااااات 

وجم  ضاااااااااااااور  نشاااااااااااااد  بود اما تیاز .هزوز ممش  ا  اااااااااااااماد 
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داشااااامم کم با او  را بزتم.بزابرای  دسااااامم را روی شااااااتم ا  

 گذاشمم و با  داب  مالیم گ مم: 

 

 _آرنا؟

 

تورا باام خود  آمااد و از دتیااای اتکااار  تااا ااااااااااااااا اام گرتاات.باام 

ن ت ا  خت   ا   شخت ش  را بم ساااااممم چرخاتد و با دوخی 

 ت ون م داد. بم  ورتم ل  زد م وی 

 

؟آرن  ا:برگش  

 

دسااااااااااااااامم را از روی شااااااااااااااااااااااتاااااام ا  برداشااااااااااااااامم و بااااااا دور زدن 

روی م ااال کزاااار  نشااااااااااااااا ااااااااااااااامم تاااا را ااات تر بمواتم ٬ون چر 

 ت اه  کزم.گوشم ی ل  ها   را کج کرد و گ ت: 
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 آرنا:یزو دوندی رت   دت ا  آزاد. 

 

ن تاااااگزااااابن ا  تااااارا اااات شااااااااااااااااااد   از ل ا  تزمیااااد  کاااام از رتی 

اااداتم   ا بم ی دیگر قالباساااات.اتگشاااات هایم ر  کرد  و خونرا

 پاسخ داد : 

 

_تیااااااز بود ب زمم شاااااااااااااااماااااا دوتاااااا ش سر باااااا همااااادیگااااام ب ااااا  

ی تمیگ     ن سم. ٬کردی .تو کم چت   مجبور بود  از اون بتر

 

مصطرباتم ت اهم کرد و ات ار کم دهان  خشااااک شااااد  باشااااد 

 زبان  را روی ل  ها   کشید: 

 

ی بزت گ ت؟ ن  آرنا:چت 
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کردن چشم هایم پاسخ ج کرد  و با تزگ  ش  را روی شاتم ک

 داد : 

 

اب  گ ت. 
ن  _یم چت 

 

ن گ ت:   ابروها   را باال اتداخت و با ل  ن تم  ر آمت 

 

 آرنا:پس چ یل مزو شو  تو کرد . 

 

بک م طیل شی بم نشاتم ی م ال ت با  رت  تکان داد  و 

 گ مم: 

 

_اون چ یل ت رد  م  خود  از  خواسمم بزم بگم موتوع 

ا  تا ا ل ماجرا رو از زبون خودت ار . اال هم ایزجاز چم قر 

 .شزو . 
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 از گوشم ی چشم ت اهم کرد و زنرل  گ ت: 

 

 آرنا:دیگم چیو می وای .شزوی؟

 

دساااامم را بم سااااما  دراز کرد  و با قرار دادن اتگشاااماتم روی 

 زاتوی  گ مم: 

 

ی کم آزاد بزم گ ت  بیبت دار ؟ ن  چت 
گ
 _می وا  بزم بش

 

و در س وب  مط ش ترو  ش  را زنر اتداختبرای دقیبم ای 

رتت.درست ات ار کم درگت  ش و سامان دادن بم  را هاب  

کم می واسااااااااااااات بم زبان بیاوردشاااااااااااااان باشاااااااااااااد.در تزایت آیه 

ن و خایل از  کشاااااااااااااااید و ش  را مجددا باال گرتت.ت ا  مطمی 

 تردید  را بم چشماتم دوخت و با ل  ن قاکع گ ت: 
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   خزان. م  تو رو دوست دار آرنا:آر   بیبت دار ... 

 

 ۶۹۷#پارت_ 

 

 

اا رصناا اا  جااااااااا تاا ااورد   دروغ بااود اگاار ماایااگاا ااماام از اخاات 

بود .شاااااااید شو  خود  اتمصار داشاااااامم کم از جواب دادن بم 

یاااا ال اقااال  یم مبااادماام چی ن کزااد.امااا او ٬ساااااااااااااااوالم ک ر  برود

قاکع تر و جدی تر از هموشاااااااام بم چشااااااااماتم ز  زد  بود و با 

  اااااااااااساااااااااا  تا چم م م  ب زماتد کم اایزکار  می واساااااااااات ب

 اتداز  جدی است. 

 

ای  بار توبت م  بود تا دهاتم خشااااااک شااااااود.چزد ل صم ای 

مات و مم ت  بم او خت   ماتد  و در تزایت با کشااااااااایدن زباتم 

 روی ل  های خشکم گ مم: 
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_آرنا...تو میدوبن کم خییل برای م  خونز و ارزشااامزدی مگم 

 تم؟

 

د آه ااااااااااااااامم ش بک آت م ت اه  را از چشاااااااااااااااما   را بم تم بگت 

ن برد.   نشاتم ی تایید باال و پایی 

 

 وتم. آرنا:مید 

 

اتگشاااااااااااااااماااتم را بک اخمیااار روی زاتوی  باام  رکاات در آورد  و 

 ادامم داد : 

 

_ایزم میدوبن کم  ارصن  برای خوشااااااااااااااا ا  بودتت هر  اری 

 کم از دسمم برمیاد رو اتجا  بد ...میدوبن مگم تم؟
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م نشااااااااااااااااااتاام ی آورد و پ ااا  هاااا   را بااال  زاااد کوچش بر لااا  

ن باز و . مم کرد.   دان ی 

 

 آرنا:میدوتم...مزم همیزطور. 

 

ا ونم رتمم رتمم خشااااااااک تر موشااااااااد.میدان اااااااامم کم می واهم 

چااام جمالب  را بر زباااان بیااااور  اماااا از ایز ااام ت زاااد آرناااا تااااب و 

.بزابرای  توان شااااااااایدنشااااااااان را تداشاااااااامم باشااااااااد ترسااااااااید  بود 

برای ثااااتیااام ای م مااااکااااتااام شو  برو .ت ااااهم را مجبور بود  

روی اتگشااات های لرزاتم ثابت تگم داشااامم و در تزایت آیه 

ن دوبار  ی چشااااااااااااماتم بم چزر  ی آرنا با ٬کشااااااااااااید  و با دوخی 

 ل  ن مالیم گ مم: 

 

ن م  و تو هیچوقاااات   آرنااااا...بی 
_امااااا ای  رو هم بااااایااااد باااادوبن

داشمم  مم   تو ت رابطم ای بم جز رابطم ی دوس   وجود 

 باشم. 
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 ار  در هم کشااااید  شاااااد و ل  زد از روی ل  چزر  ا  بم ی 

 ها   م و شد.تاامیداتم ت اهم کرد و شرسید: 

 

 آرنا:چرا؟

 

گوشم ی ل  هایم را بم دتدان گرتمم و بک هدا شاتم هایم 

 را باال اتداخمم. 

 

_چون...چون تو دوسات م ن آرنا.هموشم دوسامم بودی.م  

 بزت ت ا  کزم. تمیموتم جور دیگم ای 

 

دی بم ساااااااااااااااممم چرخاتد و با همان تارا    کم ون چر  را ات

  امال در چزر  ا  مشزود بود گ ت: 

 

 .  4452



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

وع کردیم  ش  آرناااا:تبط چون بااام خزوان دوتاااا دوساااااااااااااااااات شر

 تدار  بزت ا  اس دیگم ای داشمم باشم؟

 

  التم آیه کشید  و ش  را تکان داد . 

 

 ... ن  _ایزجوری تو ت.ببی 

 

رسااااااااااااتم میان  رتم مواتم جم م ا  را بم پایان بشو  از آت م ب

 . شرند 

 

آرنا:ب اکر وت یممم کم تمیموبن بزم یم تر ت بدی؟چون 

 ت جم؟
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شااااااااااااو  و تاباور از  رت  چشاااااااااااام هایم را گرد کرد  و هاز و 

ن ت ری بم ذها  خطور کرد   واز ت اه  کرد .چطور چزی 

 بود؟

 

ی  ن ن چت  ؟...تااااام آرناااااا تااااام.ا اااااااااااااااال همچی  تو اااااااااااااااااااات.بچااااام _سر

ی گ مم؟ ن ن چت   شدی؟م  ی همچی 

 

ن ت اه  از  اااااااااااااورتم زنرل   ن اتداخت و با گرتی  ش  را پایی 

 تجوا کرد: 

 

آرنا:    اگم ایزجوری باشااااااااااااااام هم ت ج  تمی زم. ش داری 

 .  اگم مزو یم مرد  امل تبی ن

 

ن برداشااااااااااااااا   کرد  بود خوتم بااام  از ایز ااام از  را هاااایم چزی 

از کزم و همم ی  بیبت جو  آمد. ا  میموان مم دهان ب
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  برا   ت رن  کزم تااااا دیگر ایزطور را ر  و شوساااااااااااااااااات کزااااد

 خود  را آزار تدهد. 

 

آش مم و شریشان دست هایم را ج و برد  و روی دست های 

 او قرار داد . 

 

_ایزطوری تو اااااااااااااااااااات آرناااااا.از تصر م  تو واق اااااا  اااااامااااال و بک 

مردی ه اا   کم مطمازم هر ٬زن اب  ٬ اابوری٬تب اا.مزربوبن 

 آرزوشم توی زتدگو   ضور داشمم باشم. زبن 

 

   را آه مم باال گرتت و غمگیزاتم ت اهم کرد. ش 

 

 آرنا:هر زبن بم جز تو...مگم تم؟

 

 با تارا    آیه کشید  و ش  را روی شاتم کج کرد . 
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 _م  آد  مزاس  تو تو مم آرنا. 

 

 باال تزم ا  را اتدی ج وتر کشید و مصاتم شرسید: 

 

کجاساااات خزان؟چرا تمیموبن یم تر اااات بم آرنا:چرا؟مشااااکل  

 بدی؟م  

 

 تکان آرا  بم دست ها   داد  و پاسخ داد : 

 

 _آرنا م  تاز  از رابطم ی ق  یم جدا شد . 

 

 خزد  ای خ  ک بر ل  آورد و ش  را تکان داد. 
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آرنا:خ  ای  کم نشد مشکل خزان.تو دیگم با کیس تو رابطم 

. امال آزادی.هیا آد  تو   زتدگیت تو ت و... تو   

 

د  و شو  از آت ااام  التااام پ ااا  هاااایم را روی  اااااااااااااار ی ااادیگر ترا

 بمواتد  رت  را بم پایان برساتد گ مم: 

 

_مشکل ایزجاست کم م  هزوز   امل از مردی کم از  جدا 

شاااااااااااااااااااد  د  ت زااااد  آرنااااا...و تااااا زمااااابن کاااام تموتم اون آد  رو 

 ترامو  کزم با هیا مرد دیگم ای وارد رابطم تموشم. 

 

 ۶۹۸پارت_ #

 

 

مان  کم ترما شاااد.چشااام برای دقیبم ای سااا وب  مط ش میات

هااایم را باام آرا  باااز کرد  و باام او کاام  اااال تاااامیااداتاام باام م  
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خت   ماتد  بود چشااااااااااااااام دوخمم.اخم کوچش میان ابروها   

ن تر از هموشم بود.شرسید:   خودتماب  می رد و ت اه  غمگی 

 

؟یااا ایز  اام تمی وای از  آرنااا:هزوز تمون ااااااااااااااا   از  د  ب  ن

؟  د  ب  ن

 

  بود.ات ار کم تیاز داشاااااااااااامم کیساااااااااااا ای  سااااااااااااوال  برایم خجی

ساااااااااااااااد چون خود  جرات شرسااااااااااااااایدن  را  ساااااااااااااااوا  را از م  بتر

تداشااااااااااااااامم.ش  را زنر اتداخمم و بم ت ر ترو رتمم.بم راسااااااااااااااا   

جواب ای  ساااااااااوا  چم بود؟م  هزوز تموان ااااااااامم بود  از آزاد 

 او را ترامو  کزم؟ د  ب زم یا ایز م ت واسمم بود  خشش

 

زدن باام شخاات باااد از مباااباال  خاااکرات در یااک چشااااااااااااااام بزم

چشااااام هایم خبور کردتد و در تزایت هماتزد گردابک دور ش  

چرخیدتد.میموان اااااااامم بم را    ات کاس تما  روزهای خوب 

و خاشااباتم ا  با آزاد را مبابل چشااماتم ببیزم.و شاااید مشااکل 
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  با وجود تما  بدی درساااااات همیزجا بود.ایز م ق اااااام   از م

وزهااااای خوبماااااان گت  اتمااااااد  بود و هاااااای آزاد هزوز هم در ر 

 تمی واست کم آن روزها را تر  کزد. 

 

آد  موجود خجی ک اسااااااااااااااااات.خوبک هااا را میبیزااد و خاااشاااااااااااااااش 

موشاااااااااااود.با چشااااااااااامابن کور شاااااااااااد  از خشاااااااااااش از یک آد  برای 

 ا  
گ
خود  خدا مو اااااااااااااااازد.    اگر بداتد خدای سااااااااااااااااخمش

د چشااااااااااااااام لیاااقاات خاادا بودن  را تاادارد باااز هم ت ااااااااااااااامیم میگت 

روی واق یاات ببزااادد.خود  را در زتجت  خااااکرات  هاااا   را 

نزد تااااا تگااااذارد خاااادای  م بوس تگاااام میاااادارد.خود  ترو مت 

 ا  در هم .شااااااااااااااا زااد و سااااااااااااااابوط کزااد 
گ
.دل  را بااا سااااااااااااااااااخمش

خاکرات خوب روزهای دور را ن تگم میدارد.اما باز هم با 

تزایت م  و  بم جداب   وجود همم ی ای  ها میداتد کم در 

ن خواهد بود.  ..چون واق یت ش اتجا  دیر یا زود و شااااا  ااااای 

بم  اااااااااورت  ساااااااااییل می وبد و مجبور  می زد تا بم خود  

 بیاید. 
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خاکرات ترامو  موشوتد؟یا ٬اما آیا ب د از ای  سییل م کم

ن بم دت ا   ااااااا  شاااااان  ایز م تا هموشاااااام هماتزد باری ساااااازگی 

 ی بمواتد تراموششان کزد؟کشید  موشوتد تا م ادا روز 

 

ن شاااااااااااااکل بود.روزها و وتااااااااااااا یت م  ای  رو  زها دقیبا بم همی 

ه مم ها و ما  ها با چشاامابن کور شااد  از خشااش از آزاد برای 

تما  تااااا   ها و مشااااا و  ٬خود  ُب   مبدس سااااااخمم بود 

بودن هااا   را تااادیااد  گرتماام بود  چون تیاااز داشااااااااااااااامم کاام او 

 ا های رو م را شر کزد. مردی باشم کم میمواتد تما  خال 

 

ایم را باز کرد  بود  و تزمید  بود  ب د  یک روز چشاااااام ه

کم تا چم اتداز  در خیاالت شوچ خود  غرا شاااااااااااااااد  بود .بم 

ُبت در هم ش  مم ای کم مبابل چشماتم سبوط کرد  بود 

ت ا  کرد  بود  و باور کرد  بود  کم تما  آن خاکرات خوب 

 شابک بو  تبود  اتد. 

 

 .  4460



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

 از ق   م  ه
گ
زوز هم اما باز هم با ای  وجود ق اااااااااااامت بزری

در آن روزهااااای خوب و خاااااکرات خاااااشاااااااااااااااباااااتاااام باااااق  ماااااتااااد  

بود.چون خود  بود  کاام می واسااااااااااااااامم در همااان روزهااا باااق  

 بماتم. 

 

ن اما تززا تبطم ی روشااااااااااااا  ٬آن روزهای خوب اگر چم دروغی 

 تاااارناااک م  بودتاااد.تززاااا روزهااااب  کااام خود  را باااا تماااا  
گ
زتااادی

رد  وجود خوشااااااااااااااا ااا  دیااد  بود .تززااا روزهاااب  کاام ت ر می 

شتوشاااااااااااااااات شاتجا  ت ااااااااااااااامیم گرتمم مرا بم روزهای خو  

ن هم دلم تمی واسااااااات آن روزها   ا  برسااااااااتد.برای همی 
گ
زتدی

 را تر  کزم. 

 

ن  و زن اب  ببیاید و زمابن  تا بم  ا  شاااااااد  اسااااااات رونای شااااااات 

واقیع کم از خواب بیدار شاااااااااااادید غم و تارا    شاااااااااااادیدی از 

هزاران بار آرزو  تبودن رونایمان بم شاغمان بیاید؟جوری کم

یااا ایز اام الاقاال میموان اااااااااااااااایااد ٬کزیااد  ااا  آن رونااا واقیع بود

 باااا او 
گ
دوبااااار  در خواب ب اااادیماااان تجربااام ا  کزیاااد؟...زتااادی
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ن  کم آرزو می رد   برای م  همیزطور بود.یک رونای شااااااااااااااات 

تجربااااام ا   واقیع بااااااشااااااااااااااااااااد یاااااا آت ااااام ال اقااااال بمواتم دوباااااار 

د  بود  اما هزوز در کزم...روناب  کم اگرچم از آن بیدار شااااااااااااااا

 ق  م زتد  بود و جرنان داشت. 

 

ش  را آه مم باال گرتمم و دوبار  بم آرنا ت ا  کرد .هزوز هم 

در ساااااااااا وت نشاااااااااا اااااااااامم بود و اتمصار می شااااااااااید تا پاسااااااااااخ مرا 

.شااااازود.بزابرای  آیه کشاااااید  و ت ااااامیم گرتمم کم تا جاب  کم 

 بود با او  ادا باشم.  مم  

 

 اون آد  رو ترامو  کزم.  _ت ر می زم دلم تمی واد 

 

ن در ثاتیم ای روی ل  ها   شااااااکل  ل  زدی م و و غم اتگت 

 گرتت.یک تای ابروها   را باال اتداخت و گ ت: 
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آرناااا:ت ر می رد  اون آد  بااااخااا  شااااااااااااااااااد  روزهاااای بااادی رو 

 .  تجربم ک ن

 

ن  رت  درساااااااااااااااات بود بزااابرای  در تاااییااد   شی باااال و پااایی 

 برد  و گ مم: 

 

ن  روزهاااای زتااادگیم رو _و همیزطور هم  بااااخااا  شاااااااااااااااااد  بزت 

 تجربم کزم. 

 

زنرلااااا  "هو " آرا  گ ااااات و پس از ل صااااام ای ت ر کردن 

 ادامم داد: 

 

ن و یا ممز ر بودن از ای  آد   ن دوسااااااااااات داشااااااااااای  آرنا:و  اال بی 

 گت  اتمادی...مگم تم؟
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توان اااااااااااااااماام بود م زااای  را هااایم را از ایز اام ایزباادر خوب 

 .دساااااااااامم را روی دسااااااااااا  قرار در  کزد تاخودآ ا  ل  زد زد

 داد  و گ مم: 

 

 از قااا ااا ااام مااایااا اااواد کاااااااام از اون مااامااازااا ااار 
گ
_ق ااااااااااااااااااماااااااات بااازری

باشااااااااااام.می واد کم ش  داد بزتم و تا جاب  کم دساااااااااااما  توان 

داشااامم باشااا  بز  مشااات ب وبم و ب د  هم برای هموشااام 

دیگم ای از ق  م هزوز هم توی تراموشااااااا  کزم.اما ق ااااااامت 

را  ساااااااااااااخمم گت  اتماد  و خاکرات گذشاااااااااااامم ای کم اون آد  ب

 تمی واد کم اون روزها رو ترامو  کزم. 

 

 ۶۹۹#پارت_ 

 

 

  التم آیه کشید  و ادامم داد : 
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_م  و اون آد  روزای زنااادی رو بااا هماادیگاام گااذروتاادیم.اون 

تما  آدماب  کم یزو ش و   م   تو زتدگیم شیدا شااااااااااد و جای 

ااات بودنشاااون رو داشااامم رو برا  شر کرد.بزم یاد دا د باید  را

بزم ا  اااس ارزشاامزد بودن ٬خود  رو دوساات داشاامم باشاام

در ایل کم تما  خمر  باور کرد  بود  کم الیش دوسااااااااااااااات ٬داد

 . داشمم شدن تو مم بزم ا  اس دوست داشمم شدن داد 

 

امون رو از درساااامم کم از یم جاب  بم ب د مجبور شاااادیم م اااا ت 

ب  کم هم جدا کزیم اما م  تمیموتم بم ای  را    ها اون مد

با همدیگم هم اااااااااا ر بودیم رو ترامو  کزم.ال اقل تم بم ای  

 زودی ها. 

 

شاااااااااااااااااایااد اگاام چزااد ساااااااااااااااااا  بگااذر  باااالخر  بموتم از اون آد  و 

شاااید  هرگز تموتم ای   ار رو اتجا  بد  ٬خاکرات  د  ب زم

ی مطمازم آرنا.اوتم ایزم کم تا زمابن تمیدوتم...اما از یم چ ن ت 

امو  ت رد  تمیموتم اجااااز  باااد  کااام اون آد  رو باااا ق  م تر 

 . ن  آد  دیگم ای وارد زتدگیم .شم.همی 
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 را هایم کم تما  شااااااااااادتد سااااااااااا وت باز هم آمد تا میاتمان 

باش زد.برای دقیبم ای در س وت بم ی دیگر خت   ماتدیم و 

چون دیگر  رقن برای   رقن تزدیم.م  سااااااااااااااا وت کرد  بود 

ن تداشاامم و او ساا وت کرد  بود چون داشاات در  ذها   گ ی 

  را های مرا تجونم و ت  یل می رد. 

 

در تزایت ات ار کم با اتکار  کزار آمد  باشاااااااااااااااد ت س خمیف  

 کشید و ش  را تکان داد. 

 

 آرنا:زمان. 

 

مم جااااا  از  را خجی   ابروهاااااایم را بااااااال اتاااااداخمم و باااااا 

  . تردید ت اه  کرد
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؟  _سر

 

 ل  زد کوچک و مطما ن ت ون م داد و گ ت: 

 

ی کاااااام تو بز  تیاااااااز داری آرنااااااا:زمااااااان خزا ن ن زمااااااان.تززااااااا چت 

زماااتاام.زماان کاام بگااذر   م  م باااور می  ن کاام بااایااد اون آد  رو 

 .  ترامو  ک ن و رو بم ج و  رکت ک ن

 

بک اخمیار چزر  در هم کشاااااااااااااااید  و ل  هایم را باز و . ااااااااااااااامم 

 کرد . 

 

بن مم زم برای م  ساااااااااا  ها  _زمابن کم ن دار  از   را مت 

 . کو  ب شم آرنا 

 

 داتم شاتم ها   را باال اتداخت و گ ت: خونر 
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آرنا:می واد چزد سا  کو  ب شم یا چزد قرن.برای م  مزم 

تو ااااااااااااات.م  مزمصرت میموتم.تا هر زمابن کم الز  باشااااااااااااام یم 

بموتم گوشااااااااام وایمو ااااااااام و مزمصرت میموتم تا باالخر  ق  ت 

 م  رو قبو  کزم. 

 

هااااز و واز مااااتاااد  و ت ااااه  کرد .چااام می واسااااااااااااااامم و چااام 

د.م  می واساااااااامم با  را هایم او را از خود  تاامید کزم شاااااااا

اما او  اال از ق ل هم م اامم تر شااد  بود. التم ش  را تکان 

 داد  و گ مم: 

 

 _آرنا گو  ک ... 

 

چر  را بک آت م اجاز  دهد جم م ا  را بم پایان برسااااااااااااااااتم ون 

 اتدی خب  تر برد و گ ت: 
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اااااااااااااا  ااااااااااااااتااام کااا ن خااازان چاااون مااازصا ا آرنااااااااا:تاااال  تااا ااا  مااازصا

تموشاام.ایز م ت اامیم گرتمم مزمصرت بموتم ت اامیم خودمم 

پس ب اکر  خذاب وجدان تداشمم با .م  تما  ای  سا  

ها مزمصر تو موتد  ب د از ایزم میموتم.میدوتم کم یم روزی 

از می  ن همیزم برا  تو بااااااالخر  در ق  ااااات رو رو بااااام م  بااااا

  اتیم.تبط می وا  تا اون روز مزمصرت بموتم. 

 

 کشاااااااید  و ت اه  کرد .ب   با آرنا بک تاید  تاامیدا
تم شوقن

بود.مرغ  یک پا داشااااااااااات و  ارصن تبود از موتاااااااااااع خود  

ی کزد.بزابرای  ترجیح داد  کم دیگر س وت اخمیار  کزار  گت 

 کزم. 

 

 نرن :خاتم... 
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اان  خاتم در تضاااای ساااال  هردو شیچیدن تاگزابن  اااد ای نرا

نم و بم سااااااااااااااامت او ت رمان را وادار کرد تا ت ا  از ی دیگر  بگت 

 ش بچرخاتیم.با  دای آرا  گ مم: 

 

ی شد ؟ ن  _چت 

 

 اشار  ی کوتایه بم باغ کرد و پاسخ داد: 

 

ن  آوردن.دارن میان باال.   نرن :آرزو خاتم ترر

 

ب زد شااد.ا ااال  ا   با شااایدن اساام آرزو بک اراد  آ  از تزاد 

و  و اااااااااااا م ی روبرو شاااااااااااادن با او را تداشاااااااااااامم.ش  از آخرن  

م ای کم او را دید  بود  هزوز هم درد داشاااااااااااااااات .س کم دت 

 داد و ترناد کرد  بود. 

 

 .  4470



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

ترجیح داد  کم با او روبرو نشااااااااااااو .از جا ب زد شااااااااااااد  و رو بم 

 آرنا گ مم: 

 

 .تو با خواهرت را ت با . _م  مت   توی اتاقم

 

ات ار کم خود  هم دلیل رتمزم را تزمید  باشااااااااد با ل  زدی 

ن برد و گ ت: تایید باال و کوچک ش  را بم نشاتم ی   پایی 

 

 آرنا:باشم برو.ب دا میبیزمت. 

 

دوساااااماتم دسااااا   بم شااااااتم ا  کوبید  و بم سااااامت اتاقم قد  

برداشمم. داقل بم بزاتم ی  ضور آرزو در خاتم میموان مم 

 خود  خ وت کزم. یش دو ساخ   با 

 

 ۷۰۰#پارت_ 
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 اادودا ساااااااااااااااام ساااااااااااااااااخ   از زمااابن کاام آرزو باام خاااتاام آمااد  بود 

میگذشاااااات و م  دیگر از تززا ماتدن در اتاا و ز  زدن بم در 

و دیوار خ ااااااااامم شاااااااااد  بود .تمیدان ااااااااامم کم آیا هزوز هم در 

ااااااااان  خاتم هم یط ای  ساااااااااام  خاتم  ضااااااااااور داشاااااااااات یا تم.نرا

واتم از او آمار بگت  .در ایل ساخت بم اتاقم ش تزد  بود تا بم

م م   کم در روزهای خادی بوشت  از  د بار بم بزاتم های 

 بم اتاقم   آمد. 

 

 آیه کشااید  و از روی ت ت برخاساامم و بک هدا 
گ
با خ اامش

وع باام قااد  زدن در اتاااا کرد .کزااار شزجر  ا  اااااااااااااااماااد  و بااا  شر

ز کزار زدن شرد  بم باغ بزرگ و دل از خاتم کم در هوای امرو 

سید چشم دوخمم.  ن تر از هموشم بم تصر مت   د  اتگت 

 

ون ب زتم و خود  را بااام آالچیش دلم می واسااااااااااااااااات از اتااااا بت 

.از ماتدن در تضااااااااااااای . اااااااااااامم ی خاتم  التم شااااااااااااد  برساااااااااااااتم
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ون زدتم از اتاااا بااا آرزو  بود .امااا تگران بود  کاام م ااادا بااا بت 

ساااااااااااااااید  اما روبرو شااااااااااااااادن با او یک  مواجم شاااااااااااااااو .از او تمیت 

خ ااااااااااااااب درسااااااااااااات درمان و م ز قوی   خواسااااااااااااات کم م  ا

 هیچ دامشان را تداشمم. 

 

ن ب ن از شزجر  برای دومی  ار آیه کشاااااااااااااااید  و با تا ااااااااااااااا م گرتی 

وع بااااام قاااااد  زدن کرد .بااااام ی  اااااار  ت ری باااام ش   دوباااااار  شر

زد.سااال  خاتم در ساا وت مط ش غرا شااد  بود و  ااداب  بم 

ساااااااااااااااید.بم ا مما  زناد آرزو یا تا االن رتمم بود و یا  گو  تمت 

د   ن ون مت  هزوز هم در اتااااااااا آرناااااااا بود.پس اگر از اتااااااااا بت 

 ا او مواجم تموشد . ا مماال ب

 

باااا خبور ای  اتکاااار از ذهزم ل  زااادی زد  و قاااد  هاااایم را بااام 

ساااااااااااااااماااات در کشااااااااااااااایااااد .در تزااااایاااات مگر قرار بود چاااام ات اااااق  

بی مااد؟اگر هم بااا آرزو مواجاام موشااااااااااااااااد  تصاااهر باام تاادیاادن  

  ایزجا هزوز هم یک جورهاب  خاتم ی م  بم می رد .بزر ا

   اب   آمد. 
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ون زد .سااااااااا وت دساااااااااامگت   را بم آرا  چر  خاتد  و از اتاا بت 

ن تر  کرد.اما هزوز بوشاااات  از ساااام  سااااال  بم تبودن آرزو مطمی 

قد  برتداشااااااامم بود  کم با ورود  بم ساااااااال  ت اهم بم آرزوب  

میو  کم روی م ل نشاااااا اااااامم بود و در سااااااا وت برای خود  

 شوست میگرتت گر  خورد و آ  از تزاد  ب زد شد. 

 

باشااااااد بک م طیل ش  را باال ات ار کم  ضااااااور  را  س کرد  

گرتت و ت اهم کرد.تززا یک ثاتیم کو  کشاااااااااااااااید تا ل  زدی 

وراتم روی ل  ها   تب  ببزدد.هماتطور کم هزوز هم  شر

مشاااا و  چرخاتدن تی م ی چاقو دور میو  ای کم در دساااات 

ن گ ت: داشت بو   د بم م ل ت یم زد و با ل  ن کزایم آمت 

 

د ساااااااااااااااااخماام تو اون آرزو:بام باام خروس خاااتم.چام خجاا ...چزا

ون بابا تاسالم   ایزجا خوتم خودتم.   اتاا قایم شدی.بیا بت 
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 و ب د آه مم خزدید شو  از آت م ادامم دهد: 

 

آرزو:دیگم  م  م داشااااااااااااامم بم ای  ت ر می ماد  کم ت زم چون 

ون بیای ها؟از م   ش ت واس   از اتاقت بت 
 میت 

 

ن خزد  یک ت م کوچک میو  را در دهان  گذاشت و با هما

 ی آزاردهزد  ا  ادامم داد: 

 

ن از خواهر شوهر باید ترسید.   آرزو:خوبم...از قدیم گ ی 

 

 التم از  را های مزخرت  آیه کشااااااید  و چشاااااام هایم را 

 چرخاتد . برا   
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ساااااااااام.تبط رصتا چون _م  تم قایم شااااااااااد   بود  تم از تو میت 

دلم تمی واسااااااات ای  چرت و شرتات رو .شاااااااازو  ترجیح داد  

 روبرو نشم.االتم برمیگرد  اتاقم. باهات 

 

 ای  را گ مم و سااااااااااااااپس چرخید  تا دوبار  بم 
گ
با بک  و اااااااااااااا ع

ساااااامت اتاقم برگرد .اما شیچیدن دوبار  ی  اااااادا   در اتاا 

ن مزصتم کرد.   از قد  برداشی 

 

.م ار  باشم. آرزو  ن  :شاید  کالا گرتمی 

 

چرخید  و با ابروهاب  در هم کشااااااااااید  ت اه  کرد .دساااااااااات 

 ا دسمما   اغذی پا  کرد و گ ت: ها   را ب

 

آرزو:آزاد اگاام تبط یاام  ااار درساااااااااااااااات تو زتاادگو  اتجااا  داد  

 باشم کالا دادن تو بود . 
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و ب د دوبار  یک ت م میو  در دهان  گذاشاااات و همزمان با 

ن ابروها   ادامم داد: باال اتد  اخی 

 

آرزو:تو در  اااااد و اتاااااداز  آزاد تبودی.آزاد لبمااااام بزرگ تر از 

.هموتطور کااام اون خواهر بچااام تزااام ت در  ااد و دهزااات بود 

 اتداز  برسا  تو ت. 

 

از ایز م تا ای  اتداز  بد د  و کیزم توز بود بک اخمیار دلم بم 

 ال  سااااااااااااوخت.آه اااااااااااامم قد  بم سااااااااااااما  برداشاااااااااااامم و با 

 ادن مباب   شرسید : ا  م

 

 _تو اذیت تمویسر آرزو؟
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ی تگ اات.یااک قااد  دیگر ج  ن وتر بااا تردیااد ت اااهم کرد امااا چت 

 رتمم و ادامم داد : 

 

؟ت  اااااااااااااااات  _از ای  هماام سااااااااااااااایااا  بودن دلاات اذیاات تمویسااااااااااااااار

تمیگت  ؟با ای  همم کیزم و ت رب  کم توی ق  ت ن ااااااااااااااا ت بم 

؟  ک ن
گ
 خالم و آد  داری چطور میموبن زتدی

 

 :�🌺� دا   توب  سازی کم 

 ۷۰۱#پارت_ 

 

 

گوشااااااااااااااام ی ل  ها   آه ااااااااااااااامم بم خزد  ای خ ااااااااااااااا ک ک  

ا برایم باال اتداخت و با اخمماد بم .یک تای ابروها   ر آمد 

 ت س گ ت: 
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.تبط آرزو:اشاااا ا  ت  .م  ن ااا ت بم خالم و آد  کیزم تدار 

 از تو و خاتواد  ت ممز ر . 

 

ن خزدید  و شی تکان داد   . در جوا.  تم  رآمت 

 

.چون شاید مموجز   _تم ات اقا توب  کم داری اشا ا  می  ن

اری.با همم ن ی آدمای دورت دشااام ن  ت اشر ویل تو از همم بت 

داری بااا هماام ش جزااگ داری.تو     برادرای خوبن خودت 

ی  ن رو هم دوسااااات تداری اوتبدری کم خوشااااا الوشاااااون پشااااات 

 برات اهمیت تدار ...تو واق ا بم  مک تیاز داری. 

 

باااالخر  باام هاادا خورد.ل  زااد از روی لاا  هااا   پااا  تت   

ا شااااااااد و خون بم  ااااااااورت  دوند.آن ماسااااااااک بک ت اوب  ا  ر 

کزار گذاشاااات و هماتطور کم با خ اااا اتوت از جا ب زد موشااااد 

 شرخاشگراتم غرند: 
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آرزو:تو هیا  ف  برای قضااااااااااااااااااااوت کردن م  تاااااداری دخت  

 بزم  خان.یم ت ا  بم خودت بزداز. 

 

اااااداتم شاااااااتم هایم را باال اتداخمم و درساااااات برخ س او خو  نرا

 گ مم: 

 

ی کاام میبیزم رو می م.تو  ن  _م  قضاااااااااااااااااوتات تمی زم.تبط چت 

 همم رو بزم 
گ
آد  ساااااااااااااااالیم تو ااااااااااااااا   آرزو.دلت می واد زتدی

ی تبط  برنزی.دلت می واد خوشااااا ایل همم رو ازشاااااون بگت 

چااااااااااااااااااااااااااااااااااون خااااااااااااااااااااااااااااااااااودت خااااااااااااااااااااااااااااااااااوشاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ااااااااااااااااااااااااااااااااااا  

.آزاد و ترق  تدار  کدوممون...ت٬م ٬تییل٬برساااااااااا ٬آرنا٬تو ااااااااا  

 .  آدما رو خراب ک ن
گ
 تبط دلت می واد زتدی

 

کم اتگشااات اشاااار  ا  را بم ساااممم نشااااتم گرتت و با  اااداب   

 از شدت خشم می رزند جواب داد: 
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 آدمااا رو خراب می زاام م  تو ااااااااااااااامم تو و 
گ
آرزو:اوبن کاام زتاادی

.تو بودی کم باخ  شدی آرنا ت ج شم و  ن تی  اون خواهر  بت 

.ما برگشاااااااااایم ایزجا چون  ن  روزای خمر  رو از  گرت   بزت 

نم اما تو با اون ذات پ یدت و دوز و  قرار بود از تو اتمبا  بگت 

ن   کااااات  رو بزم آزاد رو خاااااشاااااااااااااااش خودت کردی و هماااام چت 

.همم ی تبشم هامون رو خراب کردی.تو از آزاد و اون  رن   

ن کم  امال با  تییل م اا ر  از برسااا  دو تا مرد تاا ی  ساااخمی 

م  دشم  شدن و  اال وظی م ی مزم جمع و جورشون کزم 

 می زیم؟وظی م ی م . 

 

رد  و مم جااا  از مزخرتاااات  چشااااااااااااااام هاااایم را برا   گرد ک

 دل وزاتم گ مم: 

 

ی از آب در اوماااادی آرزو.دلم باااادجوری _تو چاااام آد    بت 

 برادرت و مردی کم مثال دوسااااا  داری 
گ
برات مو ااااوز .زتدی

رو خراب می  ن تبط چون می وای دوبار  توجزشاااااااااااااااون رو 

؟  بم دست بیاری؟داری ازشون گداب  م  ت می  ن
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نز شود   بود تا  اسم ی  تک  لتک
و جزون  جم م ی آخر   اقن

 ا  را بم باالتر 
گ
ن  درجم برساتد.بم ی  ار  بم سممم و دیواتش

 م م ور شد و با دراز کردن دست ها   بم کرتم خواست 

تا ا ونم را ب شاااااااارد.اما شو  از آت م اتگشااااااامان      بمواتزد 

ق ااااااااااااااام   از بدتم را لمس کززد ما هردو دساااااااااااااااا  را در هوا 

خ  خت   گرتمم و با خب  تگم داشاااااااااااااااما  بم چشااااااااااااااامان ش 

 ماتد . 

 

اری اتجااااا  باااادی کاااام همیزجااااا جوتمو بگت   _م ااااادا...م ااااادا  اااا

.از ای  آد  کم شماها   مزو ا ال دست  م تگت 
گ
آرزو.دیووتش

دیووتم   کردید هر  اری ساااااااخمم ساااااات پس ا ااااااال اشااااااا ا  

 ت  . 

 

در ایل کم تما  مدت بم چشاااااااام ها   خت   ماتد  بود  ای  

داب  آرا  بم زبان آورد  و  را ها را شاااامرد  شاااامرد  و با  اااا
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ت با تشاااااااااااری کم بم دساااااااااات ها   وارد کرد  او را بم در تزای

 خب  هل داد  و بم خ ارب  بزت  روی م ل شرتا.  کرد . 

 

هاز و واز با خشیم کم شکوب شد  بود روی م ل نش ت 

و بم م  خت   ماتد.اتگشاااااات اشااااااار  ا  را بم سااااااما  گرتمم و 

 ادامم داد : 

 

 کیسااااااااااااا رو خراب ک ن  _و در تاااااااااااااام ...تو 
گ
تم تم میموبن زتدی

.قاادرت  رو تااداری.ایز اام  میموبن کیسااااااااااااااا رو جمع و جور ک ن

م  و آزاد از همااااااادیگااااااام کالا گرتمیم ت ااااااااااااااامیم خودمون 

بود.ایز اام تییل و برسااااااااااااااااا  هزوز بااا هماادیگاام ن هم ت ااااااااااااااامیم 

 آدما رو کزت   ک ن 
گ
خودشاااااااااااااوتم.تو قدرت ایز م ب وای زتدی

. رو تداری.پس ایزبدر خودت ر   و دست باال تگت 

 

پس بک آت م مزمصر شاااایدن جوابک از سااامت ای  را گ مم و سااا

او بماتم چرخید  تا بم سمت باغ قد  بردار .اما هزوز بوشت  
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از یک قد  برتداشاااامم بود  کم  اااادا   دوبار  از پشاااات ش 

 در گو  هایم شیچید. 

 

 آدمااا 
گ
آرزو:ات اااقااا برخ س...م  خییل هم خوب ب اااد  زتاادی

 زم. رو کزت   ک

 

م  رت  اخمزا کزم یک قد  چزر  در هم کشید  و بک آت م ب

 دیگر برداشمم اما او ایا ار با  داب  ب زدتر ادامم داد: 

 

 اید  آ  تو و آزاد یک 
گ
آرزو:ت ر می  ن ی باخ  شااااااااااااااد زتدی

 ش م بم جززم ت دیل .شم؟

 

ن بود کم وادار  کزد  ا  اااااماد .جم م ا  آتبدری برایم سااااازگی 

 ش بچرخااااتم.باااا تردیاااد ت ااااه  کرد  و  دوباااار  بااام ساااااااااااااااما 

 شرسید : 
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 _مزصورت چیم؟

 

خوش ا  از ایز م توان مم بود توجزم را ج   کزد ل  زدی 

وراتم بر ل  آورد و از جا ب زد شااااااد.قد  های آرام  را بم  شر

ساااممم ساااوا داد و در تزایت مباب م ا  اااماد.دسااات ها   را 

 روی ق  م ی س زم قالب کرد و گ ت: 

 

شت اومااااد موشااااااااااااااااااام آزاد رو ب اااااکر بالهاااااب  کاااام آرزو:تو ه

 شزن  کردی اما... 

 

قد  ج وتر گذاشاااااات.ش  را تزدیک  ااااااورتم آورد و با تگم 

ن ل  ها   تزدیک گوشااام با  ااادای آرا  کم تززا م   داشااای 

 قادر بم شایدن  باشم تجوا کرد: 
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آرزو:سر موشاااام اگم ب زیم تما  مدت اوبن کم داشاااامم تبشاااام 

د  م   بود ؟ رو شو  میتک

 

 ۷۰۱#پارت_ 

 

 

ام بااااا چزر  ای در هم کشااااااااااااااایااااد  ش  را خباااا  گیج و شدر 

کشاااید  و ت اه  کرد .مزصور  از ای   را های بک ش و 

 تز  چم بود؟

 

 تو؟
گ
 _سر داری میش

 

 خزدید و ابروها   را برایم باال اتداخت. 
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آرزو:پس آزاد ب وا تزد  بود.جاااااااادی جاااااااادی هیجر بزاااااااات 

 تگ مم. 

 

ام زوم  باااام یباااام ی ل اااااسااااااااااااااا  چزااااگ  التاااام از جمالت تاااا

 اخمم و بم سمت خود  کشیدم . اتد

 

 ر  
گ
ی می وای بش ن _با اخ اااااااااب م  بازی ت   آرزو اگم چت 

 و شوست کزد  بگو. 

 

دوبار  خزدید و هماتطور کم اتگشاااااااااااااااماتم را از دور پارچم ی 

ل اسااااااااااا  باز می رد قد  بم خب  برداشااااااااااات و ک  دسااااااااااات 

 ها   را بم نشاتم ت  یم باال گرتت. 

 

 ت تو ت.می م. آرزو:باشم باشم.تیازی بم خشوت
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 با خ  اتوت بم خزد  ی آزاردهزد  ا  ت ا  کرد  و شرسید : 

 

_مزصورت از اون  را سر بود؟ی  ن سر کم تما  مدت تو 

د؟  بودی کم تبشم رو شو  میتک
 اوبن

 

دسااااااااااات بم سااااااااااا زم ا  اااااااااااماد و شااااااااااااتم ها   را باال اتداخت و 

 م روراتم گ ت: 

 

تبشاام های م رکم  ر می ردی اید  ی تما  اون آرزو:واق ا ت

ن رو  از آزاد بود ؟ت ر می ردی آزاد کیسااااااااااااااا بود  کم همم چت 

 برتامم رنزی کرد ؟

 

و ب د آه مم ش  را تکان داد و هماتطور کم اتگشت اشار  

 ا  را بم شبیبم ا  می وبید ادامم داد: 
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آرزو:تو یاااااااام زبن خزان.خوب بااااااااایااااااااد باااااااادوبن ذه  یاااااااام مرد 

باشااااام.مردا موجودات  تمیموتم تا ای  اتداز  وسااااایعهیچوقت 

ی کم نشاااااااااااااااون میدن بک ث ات 
ن .از اون چت  ن  ه ااااااااااااااای 

تااااااااااااااا یفن

ترن.تبط  اتیم تا یم بزوتم بم اسااااااااااااااام خشاااااااااااااااش دسااااااااااااااااشاااااااااااااااون 

ن رو خراب  بیاااااد...اوتوقماااام کاااام میموت  مثاااال ا مبااااا هماااام چت 

 . ن  کین

 

گیج و گزااگ پ اا  هااایم را باااز و . اااااااااااااااماام کرد  و زنرلاا  تجوا 

 کرد : 

 

. _م  تمی 
گ
 زمم سر داری میش

 

کم اتگشاااااااااااااااا  را دایر  وار در هوا تکان میداد با قد  در ایل  

وع بم چرخیدن دور م  کرد.   هاب  آرا  شر
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ن از او  دست م  بود.قبو   آرزو:تمی م شرشمم ی همم چت 

دار  اول  ای  آزاد بود کاااااام ت ااااااااااااااامیم گرتاااااات از تو اتمباااااا  

اق ا از تبشااام یم مرد و ٬بگت  .اما بیا با همدیگم  اااادا باشااایم

تم؟از ایز م چطور میموتم یم زن رو در هم کشااایدن سر میدو 

 .ش زم و بم زاتو در بیار  سر میدوتم؟

 

باز هم زنرل  خزدید و ات ار کم در ذها  مشاااا و  م اااا ر  

 کردن آزاد باشد چشم ها   را چرخاتد. 

 

آرزو:تبشاااااام ی اتمبا  کم تو ش  بود اوتبدر خجالت آور  

اول   اد درمورد   را بزتم.میاااادوبن کاااام     دلم تمی و 

بدون ایز م ٬می واساااات چیکار کزم؟می واساااات برگرد  ایران

خود  بزاااااات تزدیااااااک .شااااااااااااااااااااام چزااااااد تااااااا آد  اجت  کزاااااام تااااااا 

د  سااااا  شو ٬بدزدتت ن می واساااات رو ت ٬درساااات مثل ساااات 

تت باالی ش آرنا و مجبورت  رو تابود کزم و ب د  بم زور بتک

...خییل خزد   دار  مگم تم؟ کزم کم از  مراق ت ک ن
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م مدا  زنرل  می زدید م  بک ت س و ساااااااااااااکت برخالا او ک

بم او خت   ماتد  بود .ش  ا  ااااااااااااااااس سااااااااااااااازگی ن داشااااااااااااااات و 

زاتوهایم ساااااااااا اااااااااات شااااااااااد  بودتد.بک توجم بم  ا  خراب م  

 مجددا روبرونم ا  ماد و ادامم داد: 

 

آرزو:تبشاااااااام ی اتمضاااااااااس بود.تبط  اقن بود ایزکار رو اتجا  

زدن بگرد  ابای قاتاااااااااااااااوت توی یم چشااااااااااااااام بزم بد  تا اون ب

شاااااااااااااااو  اااااااااااااا جمشااااااااااااااایاااااد توتیش دخت  دت اااااالااااات و ب زمااااام کااااام پرا

دزدیااااد ...اون موقع دیگاااام  ااااار هممون تمو  بود.ی  ن خمال 

وع نشااااااااااد  تمو  موشااااااااااد و  اتمبا  بزرگ خاتواد  ی توتیش شر

ا مماال بابات همموتو تا خمر داشااااااااایم میزداخت گوشاااااااام ی 

 زتدان. 
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از  اتد و ب د چشااااااااااام ها   را کم تبرای ل صم ای سااااااااااااکت م

تزمیااد  بود  تااا چاام اتااداز  باام چشااااااااااااااام هااای آزاد شااااااااااااااا اااهاات 

وراتم ادامم داد:   داشازد برایم گرد کرد و با ل  زدی شر

 

ی توی ش  داشاااااااامم.یم تبشاااااااام ی  آرزو:م  اما اید  های بزت 

تت.یم تبشااااااااااااااام کم ذه  یم زن  م رکم کم مو الی درز  تمت 

درمیون باااا آزاد و برساااااااااااااااااا  کرا و  کرد  بود.تبشااااااااااااااااام   رو 

گذاشاااامم.ازشااااون خواسااامم برگردیم ایران تا هردوشااااون بموت  

با یم برتامم از شو  کراس شااااد  وارد زتدگیمون .شاااا .هدا 

ی کم  اولم اون خواهر بچم تزم ت بود.تارگت آسااون تر.دخت 

برخالا تو تزدیک شاااااادن بز  ا ااااااال  ار ساااااا    تبود.تبط 

 .ش .  ا دست و پاها  شل اقن بود دوبار برسا  رو ببیزم ت

 

 ۷۰۲#پارت_ 
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ن تر شد  بود  و ا  اس می رد  کم خون  ت س هایم سزگی 

ساااااااااااید.برای آت م بمواتم خود  را ش پا تگم دار   بم م ز  تمت 

دساات های یخ زد  ا  را کزار بدتم مشاات کرد  و پاهایم را تا 

ن تشار داد .   جاب  کم مم   بود روی زمی 

 

وع بم چرخیدن د   ماتزد یک ور م  کرد و  اااااااادا دوبار  شر

 ممم در م ز  ترو رتت. 

 

آرزو:ورود برساااااااااااااااا  بم خاتواد  ی خوشااااااااااااااا  ت بزاور را  رو 

برای م  و آزاد هم بااااااز کرد. ااااااال توبااااات آزاد بود تاااااا یوا  

یوا  بم ساااااااامت تو قد  بردار  و یط یم دیدار مثال ت ااااااااادقن 

ق  ت رو هدا بگت  .و میدوبن ق ااااااامت قشااااااازگ ماجرا کجا 

با همون مردی بود کم تو تما  خمر ز م برادر م  دقیبود؟ای

...یم مرد  امل و بک تب  کم هیا 
ااات بودن  رو داشااا    را

 ش اه   بم پدرت تداشت. 
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 لرزندتد و  اااااااااداب  تااااااااا ی  از 
ل  های بک جاتم بم سااااااااا   

  زجر  ا  خارز شد. 

 

؟
گ
 _تو...تو سر داری میش

 

 م کرد. ل  ها   را جمع کرد و با چشم هاب  گرد شد  ت اه

 

ن آرزو:دار     بیباااااات رو می م.ب ااااااد از اون دیگااااااام هماااااام چت 

را ت بود.برساااا  کم تییل رو توی مشاااا  داشااات.تو هم کم 

روز بااااام روز داشااااااااااااااا   بوشااااااااااااااات  و بوشااااااااااااااات  دل  ااااااااااااااامااااام ی آزاد 

موشاااااااااااااااااااااادی.راساااااااااااااااا  رو ب وای تاااااااام برسااااااااااااااااااااااا  و تاااااااام آزاد 

ن وارد ای  بازی .ش  اما وق   م  ٬هیچ دومشون تمی واسی 

ن و   راشااااااااون توتاااااااایح داد بارها و بارها ب کم تززا را  شاااااااا  اااااااای 

ن از تو رساااااااااااااایدن بم ق بمم باالخر   آسااااااااااااااو  زدن و اتمبا  گرتی 

 قاتع شدن. 
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ن ت ا  خت   ا  بم چشاماتم و قرار  روبرونم ا  ماد و با دوخی 

 دادن دسا  روی س زم ا  م روراتم ادامم داد: 

 

ی ٬آرزو:چون خونز  مزم یااام زتم ن خوب میااادوتم کااام هیا چت 

ن بوشاات  ا و تاترجا  تمیموتم ق   و روح یم ز یم خشااش دروغی 

زن رو در هم .شااااااااااااااا زم...اوتم زبن کم تما  خمر  از اخمماد 

 کردن بم آد  ها ترار کرد . 

 

از ای  هماام وقااا اات و ظااالم بودن  بک اخمیااار ق  م باام درد 

آمد.خشااااااامگیزاتم ت اه  کرد .دلم می واسااااااات بم ساااااااما  

دور گردن    بم  هجو  بتک .دلم می واست دست هایم را 

کزم و تاااا زماااابن کااام روح از بااادن  بااام شرواز دربیاااایاااد رهاااا   

ت زم.دلم می واساااات چشااااام ها   را از  دقم دربیاور .دلم 

می واسااااااااااااااااااات خرخر  ا  را باااااا دتااااادان هاااااایم پاااااار  کزم.دلم 

می واسااات هزار بار او را بم قمل برسااااتم...اما جوری خشاااکم 

 را هم تداشمم. زد  بود کم     قدرت تکان دادن اتگشمم 
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ن قد  بم ساااا  وتم را کم دید ت س خمیف  کشااااید و با برداشاااای 

ساااااااااااااامت خب  دساااااااااااااات ها   را دو کرا بدن  تکان داد و 

 گ ت: 

 

ن خییل را ت و آسون شو  رتت.تو  آرزو:ب د از اون همم چت 

هموتجوری کاااااام م  می واسااااااااااااااامم باااااام برسااااااااااااااااااااا  مشااااااااااااااا و  

اوتو باور  کردی و خودت رو ٬دل  اامم ی آزاد شاادی٬شاادی

ن داشااات خییل خوب شو  امال دسااات اون   دی.همم چت  ساااتر

ن توی م ااااااااااااااات  درساااااااااااااااا  بود کااام یااام دت ااام  تااات.همااام چت  مت 

 بووو ... 

 

دسااااات ها   را بم شاااااکل یک ات جار خیایل در هوا تکان داد 

 و با خزد  ای خ  ک  رت  را  امل کرد. 

 

 آرزو:برادر ا مش م  واق ا خاشش تو شد. 
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ت س .دیگر     باااااام هاااااااز و واز باااااام او خت   ماااااااتااااااد  بود 

کشاااایدتم هم شااااک داشاااامم.آرزو ات ار کم بم بدترن  ق اااامت 

ق اام ا  رسااید  باشااد چشاام ها   را در  اساام چرخاتد و با 

 تاس  ش  را تکان داد. 

 

آرزو:توی بازی کم خشش داخ   هیا جاب  تداشت آزاد  م 

 م خاشااااش تو شااااد...اوتبدری کم یزو تزمید دیگم تمیموتم بم 

گرتت کم چشاااام روی همم   م بد  و ت اااامیمبازی دادتت ادام

ن ببزد  و  بیبت رو بزت بگم.   چت 

 

ن ت اه  بم  ورت بزت زد  ی م   و ب د خزدید و با دوخی 

 ادامم داد: 

 

آرزو:می زیم چم تاج م ای در  ا  رت دادن بود؟یم خشاااش 

ن رو تاااابود کزااام.آزاد از باااازی کااام  م ااااااااااااااا ر  قرار بود همااام چت 
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وخ  کرد  بودیم پشاااااااایمون بود  اها  هم و برسااااااااا  هم ب شر

ای بزم  بزاور بم جای ایز م قربابن ای   تصر بود.ج ت دخت 

ن بم برتد  ت دیل موشدن.   ق م باش  داشی 

 

 ل  هایم را آه مم تکان داد  و با  داب  ت ی  شرسید : 

 

 _آزاد...آزاد می واست  بیبت رو بزم بگم؟

 

ن  برد و  با شگر  ش  را بم نشااااااااتم ی تایید  رتم باال و پایی 

 جواب داد: 

 

آرزو:س ر شمالمون رو کم یادتم؟یادتم مگم تم؟برسا  و آزاد 

ن رو بم  دوتاب  قرار گذاشااااامم بودن کم توی اون سااااا ر همم چت 

ن رو توی اون سااااااااااااااا ر تمو   تو و تییل بگ ...قرار بود هماام چت 

ن اما...   کین
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ن اتگشااات اشاااار   چشااام ها   را برایم رنز کرد و با تگم داشااای 

   ن م م ر ادامم داد: د  با لا  بم سمت خو 

 

 آرزو:اما م  اجاز  تداد . 

 

 ۷۰۳#پارت_ 

 

 

ن بااااار در ش  شیچیااااد   اااااااااااااااااادای خزااااد  ا  کاااام برای چزاااادمی 

ا  ااااااااس کرد  کم دیگر تمیمواتم روی پاهایم بماتم.آه اااااامم 

ت و ت و خورد  و برای آت م بمواتم خود  را شپا تگم دار  بم 

توجم بم  ا  زار  اتداخمم.بک تاچار بم دساااااااامم ی م ل چزگ 

 قد  ج وتر گذاشت و با اتم ار ادامم داد: 
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آرزو:تااااااااذاشاااااااااااااااااااماااام هاااایاااااچاااا اااااااادومشاااااااااااااااااااون ال  تااااااااا  ااااااااا   اااارا 

بزت .هردوشاااااااااااااااوتو تزاادیااد کرد  کاام اگاام بااازی دربیااارن و کبش 

ن مت    تبشااااااااااااام شو  ترن ق ل از ایز م     بموت  ده  باز کین

ن رو بز  می م.جوری کاام دی گاام شو  بزم  خااان و هماام چت 

اشو بزداز  رو دوششون.       ارصن   ت اشم جزاز  دخت 

 

دسااااااااااااات ها   را بم  مر زد و با کج کردن ش  روی شااااااااااااااتم 

 گ ت: 

 

ن کااااااام چبااااااادر دیووتااااااام  آرزو:ج اشاااااااااااااااون خوب میااااااادون ااااااااااااااای 

ن و ق ل از ایز م خودشااااون اوتاااااع  ن ری ااااک کین  .تمیمون اااای 

ن بااا بزم  خااان درگت  .شااااااااااااااا .برای همیزم  رو جمع و جور کین

و  برن.البمااااااام بااااااام خیاااااااا  کبش تبشااااااااااااااااااااام ش قبو  کردن کااااااام

...اما خ  کزت   اوتااااع خودشاااون ای  قرار بود موق   باشااام

 دست م  بود. 
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ن  در برابر ت ا  بزت زد  ی م  ت س خمیف  کشید و با نش ی 

ااداتم پا روی پا اتداخت و دساااا   روی یش از م ل ها خونرا

را زنر چاتم ا  زد.برای ل صم ای در سااااااااااااااا وت بم  اااااااااااااااورت 

   ماتد و ب د گ ت: ند  ی م  خت  رتگ شر 

 

آرزو:تو  ل اون م ااااااااااااااااترت  واسااااااااااااااام بزمون بود.از قضااااااااااااااایم 

م اااااامو  شاااااادن تییل بگت  تا غرا شاااااادن  همشااااااون اید  م  

بودن.البمم ب ما را ن کردن برسااااااااااااااااا  برای اتجا  اون  ارا بم 

اون آسااوبن ها کم ت رشااو می  ن تبود.اما خ  چار  ی دیگم 

یداد و یا باید ای م  گو  میا باید بم  رت٬ای هم تداشااااااااااااااات

برای روبرو شدن با بزم  خان و از دست دادن تییل جون  

 آماد  موشد. 

 

وع بم قد  زدن کرد.   مجددا از روی م ل ب زد شد و شر
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.برگشاااید تزران و  آرزو:ب دشاام کم دیگم خودت بزت  میدوبن

تو بم خیا  خودت ساغر م مادی کم توچم ی برسا  بود رو 

اا گر شیدا کردی و از  ت   و خواسااااااااا   با تییل روبرو    اخت 

...اون روزی کم قرار بود مزو با تییل توی  اقن شای آشزا  ک ن

 ک ن رو یادتم مگم تم؟

 

بااا خزااد  ای موزناااتاام باام چشاااااااااااااااماااتم ز  زد و بک آت اام مزمصر 

 شایدن جوابم بماتد ادامم داد: 

 

آرزو:اون آدمااااااااا رو مااااااا  تااااااارساااااااااااااااااااااماااااااااد  باااااااود  شاغاااااااات کاااااااام 

ساااوتات.آزاد و  رو شاااوتم ختک تداشااات از ای  برساااا       بت 

موتوع.بم خیا  خودشون مزو دست بم ش کرد  بودن.قرار 

بود وق   تو و آزاد رتمید شو  تییل برساااااااااامم بیاد شوشااااااااامون و 

هردوشاااااااااااااااون  بیباااات رو بزمون بگ .اوتم بک ختک از م .بااااا 

ن بم  خودشاااااااااااااون گ مم بودن هرچم بادا باد.دیگم تمی واسااااااااااااای 

 چیکار کرد ؟  دس بزن م  بازی ادامم بدن.اما 
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شدراماتم ت اه  کرد .از یادآوری ات اقات آن روز رخشاااااااااااااام 

ت زد  ا  .شاااااا  ن زد و  بم تزم اتماد  بود.مبابل چشاااااامان  ت 

 گ ت: 

 

آرزو:اون آدماااااا رو ترسااااااااااااااامااااااد  شاغااااات تاااااا هم بموتم تو رو 

ن را     ساااااااااااااااوتم هم اون برادر ا مبمو بچزوتم...بااام همی 
بت 

باز  ساااااااااکت بموت   و مجبور شاااااااادنبرتامم شااااااااون بزم خورد 

 چون آزاد زنادی تگران دوست دخت  خونز  بود. 

 

در ایل کم     قدرت پ   زدن را هم از دسااااااااااااات داد  بود  

 بم  ورت  خت   ماتد  و زنرل  تجوا کرد : 

 

؟تو...تو اون آدمااااااااا رو  _تو دیگاااااااام چجور هیوالب  ه ااااااااااااااا  

م  تما  ترسماد  بودی شاغ م ؟ ار تو بود؟... ار تو بود و 

 مدت داشمم آزاد رو...  ای 
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ن برایم گرد کرد.   توش زدی زد و چشم ها   را تم  ر آمت 

 

؟آزاد رو شزن  می ردی؟ا ااااال  آرزو:تما  مدت داشاااا   سر

ا بود کم از  کالا گرت   مگم تم؟ ن ن چت   ب اکر همی 

 

ی بگونم کم بک  و اااااااا م 
ن با خ اااااااا اتوت دهان باز کرد  تا چت 

 م شرند. داد و میان  رتدسا  را در هوا تکان 

 

 آرزو:ساکت با ...تاز  رسیدیم بم جاهای خوب داسمان. 

 

 ۷۰۴#پارت_ 
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تاخودآ ا  ل  هایم را بم ی دیگر چ ت کرد .تم برای آت م 

بم  را او گو  داد  باشااام.ب کم چون می واسااامم ادامم ی 

 را ها   را .شاااااااااازو .می واسااااااااامم ب زمم کم در ای  مدت 

 شززان ماتد  بودتد. ا مش ساد  لوح دیگر چم  بایف  از م  

 

آرزو:ب د  یجوری قضاااایم رو شو  برد  کم تو مجبور .یساااار 

بری شاغ برساااااااااا .البمم کم برساااااااااا  و آزاد  ال از ای  ق ااااااااامت 

ی شاغ   موتااااااااااوع بک ختک بودن اما م  میدون اااااااااامم کم مت 

.برای همیزم ق ل از  چون تو اوتبدرا دخت  شیچید  ای تو اااا  

برسااااااااااید بز  زتگ زد  و خوتم ی برسااااااااااا   ایز م تو و آزاد بم

گ مم کاااام بااااایااااد چاااام مزخرتاااااب  ت ون اااات بااااد .میاااادوبن کاااام از 

تم؟ ن  کدو  مزخرتات  را مت 

 

ذهزم بک اراد  باام ات اااقااات آن روز ت   بااک زد.زمااابن کاام باام 

ن او  اا خشاااااااااااااااش دروغی 
خاتم ی برساااااااااااااااا  رتمم بود  و بم اخت 

د  بود .   گو  ستر
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م خاااااااااشااااااااااااااااباااااااات هاامااوشاااااااااااااااااااااا٬آرزو:وای خاازان ماا  خاااااااااشاااااااااااااااابااماام

ا ال ب اکر تو بود ٬یچوقت تییل رو دوست تداشممه٬بود 

 کم بم تییل تزدیک شد ... 

 

ن دروغ های برساااا  را پشااات ش ی دیگر  با ل  ن تم ااا ر آمت 

 ردی  کرد و ب د با  داب  ب زد خزدید و ادامم داد: 

 

ن  آرزو:میدوبن چبدر ساا ت بود کم ب وا  برسااا  رو بم گ ی 

زنربار بر .آخرشم  جور   ارصن تبود اون  رتا قاتع کزم؟هیا 

مجبور شاااااااااااااد  برای ایز م قات   کزم بم دروغ بز  ب م کم 

ای  تبشاااااااااام ی جدید آزاد ...برسااااااااااا  بیچار  هم کم تر اااااااااات 

ساااااااااام .برای تداشاااااااااات ب واد دروغ و راساااااااااات  رتمو از آزاد بتر

 همیزم مجبور شد  رتامو قبو  کزم. 
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وراتم تر از ق ل زنرل  خزدید و با بم دتدان ن تاخ    شر گرتی 

 ا  ادامم داد: ش 

 

 تزمیااد آزاد از هیجر ختک تاادار  کاام زنر 
آرزو:بزااد  خاادا زمااابن

هیچوقت ت رشااااااااو تمی رد  ٬مشاااااااات و لمدا  بود.دروغ چرا

یم روزی بموتم باخ  .شم کم آزاد و برسا  بم جون همدیگم 

 . ن  بی ی 

 

در ایل کم بم ساااااااااااا    ت س می شاااااااااااید  دساااااااااااات لرزاتم را بم 

 .هضااام  را ها و برد  و آه ااامم لم ااا  کردسااامت ا ونم 

اتات آرزو برایم ساااااااااااا ت کم تم م ا  بود.تمیموان اااااااااااامم ٬اخت 

باور کزم...تمیموان ااااااااااااااامم باور کزم کم تما  مدت از ای  روی 

ااااااا بوشاااااااات   ساااااااا م بک ختک بود .تمیموان اااااااامم باور کزم کم مبصا

بالهاب  کم بر ش  آمد  بود برسا  و آزاد تبودتد...ب کم آرزو 

 بود. پشت سایم ها م فن شد  بود کم 
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آه اااااااااااااااماام قااد  باام ساااااااااااااااممم برداشاااااااااااااااات و باااری دیگر مباااب م 

ا  ااااااااااماد.م روراتم بم چشاااااااااام های آشااااااااااوبم چشاااااااااام دوخت و 

 گ ت: 

 

آرزو:ب د  کم دیگم  ار از  ار گذشاااااااااات و دوتا شااااااااااازد  مون 

تاز  مموجم دا  کم براشاااااااون شز  شاااااااد  بود شااااااادن ت ااااااامیم 

ن کم یوا  یوا  برساااااا  رو برای یم مدت کوتا  از  ادر  گرتی 

 تا آزاد تززاب  بموتم اوتاااااااااااع رو راساااااااااات و ری اااااااااات خا
ن رز کین

 کزم. 

 

برای همیزم دروغ ایز اام برسااااااااااااااااا  قرار  بر  ایمااالیااا رو ش هم 

کردن.در واقع اون دروغ رو برای تییل ش هم کرد  بودن اما 

 تو هم تو  دخیل شدی. 
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ک  دساااااااااااااااات هااا   را باام ی اادیگر چ ااااااااااااااا اااتااد و ات ااار کاام از 

د زنرلاا  اا مو باام موی تبشااااااااااااااااام هااااخت   ی پ یااد  لااذت بتک

 خزدید و ادامم داد: 

 

آرزو:البمم برسا  قرار بود برای یم مدت جدی جدی از ایران 

بر ...تا زمابن کم آزاد بموتم اوتااااع رو درسااات کزم و  بیبت 

رو با تو درمیون بذار .چمدونشااااااام . ااااااامم بود.آماد  ی رتمزم 

 د کم یزو د  در خوتم یبود...اما ت ر می  ن سر باخ  شااااااااااااااا

 تو شیدا  .شم؟

 

مم ت  و گزگ ت اه  کرد .اتگشاااااااااااااااا  را در هوا تکان داد و 

 خود  بم سوال  جواب داد. 

 

آرزو:یم تایل  امل و بک تب  از هونت واقیع آزاد و برسا  و 

مدر  از  ل گزد ارنا و تبشاااااااام هاشااااااااون کم آماد  بود برساااااااام 
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بن ی  دسااات بزم  خان و بیچار  شاااون کزم... اال  ن  دس مت 

  و آماد  کرد  بود؟اون تای

 

اتگشاااااات اشااااااار  ا  را بم ساااااامت خود  برگرداتد و با خزد  

 ادامم داد: 

 

 _م  ومم کم م ... 

 

شریشاااااااااااااااان و آشااااااااااااااا مم ش  را تکان داد  و ل  هایم را چزدی  

مرت م بک  اادا باز و . اامم کرد  تا زمابن کم شاتجا  توان امم 

  م مجبور کزم.  زجر  ا  را بم تولید  داب  خ

 

.اما اگم تو اون شااااااااا  باخ  شااااااااادی کم برساااااااااا  بیاد در _اما.. 

 خوتم ی م  پس...پس... 
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در تایید جم م ای کم هزوز     بم پایان ترسااااااااااااااااتد  بودم  

 ش  را تکان داد و گ ت: 

 

آرزو:آر ...م  بود  کم ترسااماد  بودم .م  بود  کم برسااا  

ی با تو کرد    بود  کم از ق ل .مرو اون شاااااااا  وادار بم درگت 

کو ااااااام خون رو زنرل اسااااااا  جاسااااااااز کرد  بود .م  بود  اون  

 بک ختک بود از خوتاام 
ن کاام اون شاااااااااااااااا  آزاد رو کاام از هماام چت 

ون کشااااااااااااید  تا برسااااااااااااا  بموتم را ت وارد خوتم .شااااااااااام.م   بت 

...همم ی  بود  کم باخ  شاااااد  تو ت ر ک ن برساااااا  رو کشااااا  

 ای   ارا رو م  اتجا  داد . 

 

 ۷۰۵#پارت_ 

 

پ ید  خت   ماتد .شگیجم  مات و مبزوت بم چشااااااااااااااام های

 اال دیگر اماتم را برند  بود و ا  ااااااااااااااااس می رد  دیوارهای 

د  شااااااااادن بودتد.هضااااااااام  را های آرزو  اااااااار خاتم در  ا  ترا
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برایم سااااااااااااااا ت بود.ذهزم بک اخمیار و مداو  بم تما  ات اقات 

د و  ااااااااااااااا اات ادخااای آرزو را بااا  ن چزااد مااا  شو  ت   بااک مت 

 قضاوت های م  مبا  م می رد. 

 

تمیموان اااااااامم باور کزم.تمیموان اااااااامم باور کزم کم همم ی تم... 

بالهاب  کم بر ش  آمد  بودتد زنر ش آرزو بودتد.تمیموان مم 

باااااااور کزم کاااااام آزاد بااااااازنچاااااام ی دساااااااااااااااااااات خواهر  شااااااااااااااااااااد  

بود.تمیموان ااامم باور کزم کم آزاد را بم اشاااا ا  قضااااوت کرد  

 بود .تمیموان مم... 

 

ن بااار باام بااا تمااا  توابن کاام در باادتم باااق  مااا تااد  بود برای دومی 

 یبم ی ل اس  چزگ اتداخمم و با  داب  لرزان غرند : 

 

...ی  ن سر کااااااام همااااااام ی ای   اااااااارا رو تو اتجاااااااا   _ی  ن سر

؟
گ
 آرزو؟تو سر داری میش

گ
 دادی؟تو سر داری میش
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ااداتم اتگشااامان بک جاتم را از ل اسااا  جدا کرد و پاساااخ  خونرا

 د: دا

 

م.راساااااااااااااا  میمون ااااااااااااامم آرزو:م  تبط واق یت رو بزت گ م

اا  زودتر از ایزا بزت ب م اما از تماشاااای ایز م تو آزاد رو مبصا

د .از ایز م میدون ااااامم رابطم  ن میدون اااا   لذت میتک همم چت 

تون دیگم هیچوقت قرار تو اااااااااااااات مثل سااااااااااااااابش .شاااااااااااااام لذت 

د .برای همیزم ساکت موتد .   میتک

 

م ال ت تکان داد  و با ل  زدی  ش  را م کم بم نشااااااااااتم ی

  گ مم: خ  ک 

 

.آزاد...آزاد 
گ
.مطمازم کم داری دروغ میش

گ
_تو داری دروغ میش

 
گ
ازت خواسااااااااااااااامم کم بیای ایزجا و ای  چرت و شرتا رو بزم بش

 مگم تم؟آزاد ازت خواسمم؟
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خزدید و همزمان با دساااااااااااات بم ساااااااااااا زم ا  اااااااااااامادن  یک تای 

 ت: ابروها   را برایم باال اتداخت و گ 

 

ن رو خود   آرزو:آزاد اگم می واساااااااااااات میمون اااااااااااات همم چت 

بزت بگم.تیازی بم م  تبود.اما ترجیح داد سااااااااااااا وت کزم و با 

سااااااااااااااا وت  خود  رو مجاازات کزام.البمم ایزجوری برای م  

کم بد نشد.بم خواسمم   رسید .شما دوتا از همدیگم کالا 

ن روزا از اون دخت   تییل جدا  گرتمید.مطمازم برساااااااااااااااامم همی 

 وشم.ب دشم م  میموتم... م

 

اقت اتمصار کشااااااایدن برای بم پایان رسااااااایدن جم م بک آت م ک

ا  را داشااااااااااامم باشااااااااااام اتگشاااااااااااماتم را میان موهایم ترو برد  و 

 زنرل  با خود  تجوا کرد : 

 

_اگم...اگم اون شاااااا  تو برسااااااا  رو ترساااااامادی در خوتم   کم 

ند اگم تو بودی کم آزاد رو بم بزوتم ی خر ٬باها  درگت  .شااااااااااااام
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ون ی اگاام ر ٬کردن از خوتاام کشااااااااااااااایاادی بت  ن وح آزاد از هیا چت 

ختک تداشاااااااااات پس چرا...چرا وق   برگشاااااااااات  بیبت رو بزم 

 تگ ت؟چرا با تبشم ی ل ز   تو شو  رتت چرا؟

 

ت ا  خاقل اتدر ساااا یم ای بم  ااااورتم اتداخت و با ل  ن  ش 

 بم جات  گ ت: 

 

؟ت ر می  ن میمون اااااااااااااااااات  بیباااات رو  آرزو:تو ا مف  دخت 

اون و برساااااااا  پشااااااات  بزت بگم؟یم ت ر با یم دتیا مدر  خ یم

در خوتم ی بزم  خان بود.تبط  اقن بود آزاد دساااااااااااااااات از پا 

خطا کزم تا م  ل  تر کزم و مدار  بم دساااااااااااااااات بزم  خان 

برساااااااا .ت ر می  ن اگم اون شاااااااا  آزاد کبش خواساااااااامم ی م  

ن با ختک موشاااااااااااااااد چم ات اق   تت و بابات از همم چت  شو  تمت 

 ؟می ماد 
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هایم را بم ق  اااااااااام ی  بم ی  ار  از کور  در رتمم.ک  دساااااااااات

 س زم ا  کوبید  و ترناد کشید : 

 

...هیا ات ااااااااق  تمی مااااااااد.بااااااام جززم اگااااااام بزم  خاااااااان  _هیجر

 ااباایاباااااااات رو ماایاا ازمایااااااااد.باااااااام جاازاازام.م  اگاااااااام  اابایاباااااااات رو 

میاادون ااااااااااااااامم خود  از آزاد دتاااع می رد .خود  مباااباال بااابااا  

ن رو ب  م تزم میمالید . وایمو ماد .خود  بر همم چت 

 

بم ا  یک قد  بم خب  برداشمم بود در ایل کم از شدت رصن 

 ل  زدی م زا دار بر ل  آورد و گ ت: 

 

آرزو:خودتم خوب میاااااادوبن کاااااام هیچ اااااادو  از ای   ااااااارا رو 

تمی ردی.اگم بابات ق ل از تو از  بیبت با ختک موشاااد خمال 

آزاد رو تاااااابود می رد.تاااااا تو ب وای بااااام خودت بجز ک دیگااااام 

آزادی وجااااااااااود تااااااااااداشااااااااااااااااااااااااات کاااااااااام باااااااااا ااااااااااوای از  دتاااااااااااع 

.هرچزااااد...شااااااااااااااااااک تاااادار  کاااام     اگاااام اون موقع هم از  ک ن
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.تو آد    بیبت باختک موشاااااادی تمیمون اااااا   آزاد رو ب  یساااااار

 . ب شزد  ای تو    خزان.تو از رگ و ریشم ی بزم  خابن 

 

ی بگونم ت اه  کرد .دروغ تمیگ ت.م   ن ای  بار بک آت م چت 

ز  بیباااات بااااا ختک موشااااااااااااااااااد  آزاد را     اگر آن زمااااان هم ا

ید .تک ی  بزم  خان هم کم مشاااااااااااا   بود. اقن تمی  شاااااااااااا

ان  را بم بازی   دخت 
گ
بود ب زمد کم پر جمشید توتیش زتدی

ن و زمان را  گرتمم است.ت دیل موشد بم ا دهاب  دو ش و زمی 

 . بم ی دیگر میدوخت

 

وزمزداتم ت س خمیف  ب شااد و  ساا وتم باخ  شااد تا آرزو شت 

   را روی شاتم کج کزد. ش 

 

وب ایزا رو میدون اات.میدون اات کم اگم کبش آرزو:آزاد  خ

خواساااااااااااامم ی م  شو  تر  بم هر کرقن کم قد  بردار  باخت 

داد .تمیمون ااااااااااااااات ری اااااااااااااااک از دسااااااااااااااات دادن تو رو بم جون 
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ن  ب ر .تمی واست از دسات بد .ترسید  بود.اون ش  اولی 

 باری بود کم ترسیدن برادر  رو میدید . 

 

اتم ش  را تکان ب د برای ل صم ای ساااااااااا وت کرد و تاامید و 

 داد. 

 

ن خییل خجیبیم مگم تم؟میموتم یم مرد قوی  آرزو:خشااااااااااااش چت 

رو بم زاتو دربیار .جوری کم  ارصن باشاااااااااااااااام برای از دساااااااااااااااات 

 تدادن م شوقم ا  دست بم هر اری بزتم. 

 

آه اااااااامم قد  ج وتر گذاشاااااااات.ساااااااا وت م  هزوز هم ادامم 

وع بم  را زدن کرد. داشت بزابرای  او ب  ود کم دوبار  شر

 

آرزو:آزاد اون شاااااااااااااا   ارصن تبود بم  رتم گو  بد .دیووتم 

شاااااد  بود.خب   درسااااات  ار تمی رد.تم را  پس داشااااات و تم 

را  شو .تمیمون اات ت اامیم  رو بگت  .برای همیزم بود کم 
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مجبور شااااااااد  برای قاتع کردن  از یم در دیگم وارد .شاااااااام.یم 

 ... تت  توی تارنش

 

 ۷۰۶#پارت_ 

 

م هااا   را برایم تزااگ کرد و شدراماااتاام ت اااه  کرد .چشااااااااااااااا

 زمزمم وار شرسید: 

 

 آرزو:میدوبن بز  سر گ مم؟

 

و ب د بک آت م مزمصر شاااااااایدن پاساااااااخ م  بماتد شوزخزد کجک 

 زد و ادامم داد: 

 

آرزو:بز  گ مم االن برو داخل خوتم و با چشاااااااااامای خودت 

ن خزابن کاام ایزباادر  ...ببی  ن بن ببی  ن سااااااااااااااازگ  رو باام سااااااااااااااا زاام مت 
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کم مرت   شاااااد  رو بم خزد  بگت    ارصن  م ااااااولیت جر   

یا تم؟از  ب وا  بم پ وس زتگ بزتم و بم قمیل کم ت ر می زم 

ن  ااارصن  مجااازات  رو قبو  کزاام  اا کزاام.ببی 
اتجااا  داد  اخت 

د  سا  شو  از مز کم ترار می زم؟ ن  یا ایز م دوبار  مثل ست 

 

د  شد و ا  اس کرد  کم کیس ق  م بم ی  ار  در س  زم ترر

 زم ا  خزجری بم رنم هایم ترو کرد.بک اخمیار بم از درون ساااااااااا

ق  اااااااااااااااام ی سااااااااااااااا زم ا  چزگ اتداخمم و تال  کرد  تا ت س 

ب شااااااااااام.ات اقات آن شااااااااااا  کذاب  مثل یک   بم ی تی م در 

  ا  خبور کردن از مبابل چشم هایم بودتد. 

 

ت اااااااااامییم  آرزو:م  اون شاااااااااا  خوب میدون اااااااااامم کم تو چم

ی.تو و ترسااااااااااااااااااااااای بزرگ و خودخواهیاااااااا ت رو خوب میگت 

موشااااااااااااااازاخمم.اما می واسااااااااااااااامم کم آزاد با چشااااااااااااااامای خود  

بچاااااااام  ببایازاااااااام.می واساااااااااااااااامم ببایازاااااااام کاااااااام تو هزاوز  اون دخت 

خودخوایه ه ااااااااااااااا   کم ب د از آساااااااااااااااو  زدن بم یم آد  ترار 

.می واساااااامم ببیزم کم خاشااااااش ی شااااااد .کم دار  ساااااازگ  می  ن
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تم.کم  ن ی ه ااااااااااااا   کم کیو بم سااااااااااااا زم مت  تو هزوز  همون دخت 

  ج کرد  و باید تاوان پس بد . برادرمون رو ت

 

 ااااااااادای زتگ دار  مثل تاقوس مرگ در ش  میویچید. اال 

ب کم     م  هم از آرزو ٬می زمید  کم تم تززا آزاد و برسااااا 

بازی خورد  بود .از زبن کم از م  دور ا  اااااااااماد  بود اما مثل 

با سااااااااااااز دل واه  بم  یک خروساااااااااااک خیمم شااااااااااا  بازی مرا 

 بازی گرتمم بود. 

 

ن بار بم ذهزم  ااااااااااااااادای  خزد  ی آزاردهزد  ا  برای چزدمی 

تی  کشااااااااید.ش  را اتدی خم کرد تا بمواتد بم  ااااااااورت رتگ 

 شرند  ی م  ت ا  کزد و سپس ادامم داد: 

 

آرزو:اوتاااااااااع درساااااااات هموتجوری کم ت رشااااااااو می رد  شو  

د  اون شااااااا  رتت.م  تو رو خوب شاااااااازاخمم بود .شااااااااید آزا

 اکر ترس از دساااات تون اااات باالخر  .شاااازاسااااات.تمیدوتم ب
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ن ذاتت اما آزاد اون شااا  تبشااام ٬دادن تو بود یا ایز م شااازاخی 

 .  رو ادامم داد...و باق  ماجرا رو هم کم خودت بزت  میدوبن

 

ن  سااااااااااااااایاااد  هر ل صااام پ   زمی 
 اااالم آتبااادر باااد بود کااام میت 

 م ات ار شااااااو .ا  اااااااس مرگ داشاااااامم.تما  بدتم می رزند و ق 

شااااااااااااایدن  اااااااااااادای آرزو را کم یش در میان میاپید.دیگر توان 

تااااداشااااااااااااااامم.دیگر دلم تمی واساااااااااااااااااات باااام  را هااااا   گو  

 دهم.اما او بک توجم بم  ا  م  باز هم ادامم داد: 

 

...میمون ااااااامم تا آخر خمر  سااااااااکت بموتم و ای   آرزو:میدوبن

واق یاات هااا رو ازت م فن تگاام دار .امااا دلم خواسااااااااااااااااات کاام 

چون می واسااااااامم ب زیم کم آرزو کیم.می واسااااااامم ب مشاااااااون. 

دوبن کم دخت  جمشاااید توتیش اگم ب واد یم  ارنو اتجا  بد  ب

اتجا  مید .اگم دل  ب واد مو ااااااز  و اگم دل  ب واد تابود 

می زم.پس از ای  بم ب د اگم خواساااا   تو چشااااما  ز  بزبن و 

 هیا  اری از  ساخمم تو ت
گ
شاید بزت  باشم ق    ٬بزم بش

.  یم  دور  رتای امروزمون رو با خودت مرور ک ن
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از ایز اام تااا ای  اتااداز  وقی اااتاام و بااا اتم ااار از کثاااتاات  اااری 

د بم ی  ار  خوتم بم جو   ن ها   و ق   ساااایاه   را مت 

آماااد.باااا ت رت بااام چشاااااااااااااااماااان  ز  زد  و شو  از آت ااام     

تر    برای دوبار  ت ر کردن داشمم باشم دسمم را باال برد  

 م کیم بم  ورت  کوبید .  و سییل

 

 ا  بم یک سااااامت کج شاااااد و برای  اااااورت  از شااااادت ساااااییل

ل صم ای در همان  الت ماتد.آه اامم دسااا  را روی گوتم 

ا  کشاااااااااااید و ساااااااااااپس با ل  زدی  ا  بزم زن ش چرخاتد و 

دوبار  بم م  ت ا  کرد.با ت رت و خ اااااا اتوت اتگشااااات اشاااااار  

 ا  را بم سما  نشاتم گرتمم و غرند : 

 

مم میاااد باام ای  ت ر کزم کاام آزاد و آرنااا _     بااا هیوالب    شر

مثااااال تو ن ااااااااااااااا ااااات خوبن دارن.تو واق اااااا دخت  همون توتیش 

ن  اال.  ون.همی  . اال هم از خوتم ی م  امشو بت   کثات  

 .  4523



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

 

در جوابم خزدید و آه ااااامم قد  بم خب  برداشااااات.بم تصر 

ساااااااااید کم خود  هم تماییل برای بوشااااااااات  ماتدن داشااااااااامم  تمت 

بود و مرا بزم رن مم ٬ را ها   را زد  بود٬د  بودباشااااد.آم

  اال دیگر ایزجا  اری تداشت. 

 

شاااال  را ش کرد و ساااپس با ٬کی   را از روی م ل برداشااات

قد  هاب  آرا  بم ساااااامت در خروسک سااااااال  رتت.زمابن کم از 

کزااااار م  رد موشااااااااااااااااااد برای ل صاااام ای کوتااااا  ا  اااااااااااااااماااااد و بااااا 

وراتم ت اهم کرد و  ب د ت س آساود  ای کشید توش زدی شر

ون زد. و م ت   را ادامم داد.و   ل صم ای ب د از خاتم بت 

 

با رتما  پاهای م  هم آخرن  توانشان برای ش پا ماتدن را 

ن اتماد  و هاز و  از دساااااااااات دادتد.هماتجا کزار م ل روی زمی 

واز بم دیوار مباب م خت   ماتد .م ز  در  ا  مز جر شااااادن 
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م با  ااااااااااااادای ب زد گرنم کزم و ترناد بود و دلم می واسااااااااااااات ک

 شد  بود .  .اما ال ب شم

 

و در آن ل صات تززا یک ساااااااااااااااوا  بک جواب بود کم در ش  

بااا ٬میچرخیااد و میچرخیااد و میچرخیااد...ایز اام م  ب ااد از ای 

وجود واق یت های شززابن کم امروز مبابل چشااااماتم آشااااکار 

 شد  بودتد چم باید می رد ؟...چم باید می رد ؟... 

 

 ۷۰۷#پارت_ 

 

 

از شمااا و سااااااااااااااا وت از موسک ٬  یااد را کاام در ق اال چرخاااتااد 

داخل خاتم ای کم مدت ها بود ترک  کرد  بود  بم ساااااااااااممم 

 هجو  آورد و بم  ورتم سییل کوبید. 
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با قد  هاب  آرا  وارد خاتم شاااااد  و هماتطور کم در را پشااااات 

ش  می  مم دست دراز کرد  و ت دادی از چراغ های سال  

و وشااااااااااااا  کرد .برای ل صم ای هماتجا کزار در ا  اااااااااااااماد  را ر 

 ت اهم را بک هدا بم اکراا خاتم چرخاتد . 

 

دلم برای خاااااااتاااااام ا  تزااااااگ شااااااااااااااااااااد  بود.برای خاااااااتاااااام ای کاااااام 

دیوارها   سااااااااااااااالیان سااااااااااااااا  مرا در آغوشااااااااااااااشااااااااااااااان شزا  داد  

بودتد.خاتم ای کم تززا شاهد تما  روزهای خوب و خاشباتم 

 ی دیگر پشت ش گذاشمم بودیم. ای بود کم م  و آزاد با 

 

یک در رها کرد  و آه مم بم سمت م ل کی م را هماتجا تزد

ها قد  برداشااااااااااااااامم.از زمابن کم با آزاد ازدواز کرد  بود  تززا 

یک بار بم ای  خاتم ش زد  بود .آتبدر درگت  مشاااااااااااااااکالت و 

گرتماری های ازدواجم شد  بود  کم  امال ای  خاتم را از یاد 

 . برد  بود 
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نشاااااا اااااامم.در  ماتمو و شااااااالم را در آورد  و روی یش از م ل ها 

م ااااااااااااااات  آماااادتم باااام ایزجااااا بااااا آزاد تماااااس گرتماااام بود  و از او 

ن بم خاتم ی خودمان بم ایزجا  خواساااااااااامم بود  تا بم جای رتی 

سید.   بیاید.ا مماال تا چزد دقیبم ی دیگر مت 

 

 التم آیه کشاااااااااااااید  و  اااااااااااااورتم را میان دسااااااااااااات هایم شززان 

اتات آرزوکرد  ب د از آن ٬.ب د از شاااااااااااااااایدن  را ها و اخت 

ب   بزرامان  امال بزم رن مم و شریشااااااااااان شااااااااااد  بود . الم 

.بم زور ت س می شاااااااااااید  و مجبور شاااااااااااد  ا اااااااااااال خوب تبود 

برای آرا  شاادن تپ  ق  م بم خوردن یک مشاات قر  روی 

 بیاور . 

 

.تیاز .تیاز داشاااامم تما  دتیا را بزم برنز تیاز داشاااامم ترناد بزتم

آن خاتم و  داشاااااااااامم تا با  اااااااااادای ب زد ا م و شااااااااااکایت کزم.اما 

دیوارها و آد  ها   دسااااااااااااااات و پایم را . ااااااااااااااامم بودتد.از یک 

ی مشااااااااااااااا وک  کزم و از  ن کرا آرناا کام تمی واسااااااااااااااامم بام چت 

کرا دیگر نرن  خاتم کم مدا  با تگرابن از م  می واست 
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ها تا آب قزد ش ب شااااااااااااااام وادار  کرد  بودتد کم مثل دیواتم 

 خاتم را تر  کزم و بم ایزجا شزا  بیاور . 

 

د بااااایاااا ن د .باااایاااد بااااا او  را مت  ن .باااایاااد از او د بااااا آزاد  را مت 

  ااااااب پس میگرتمم باید بازخواسااااا  می رد .تیاز داشاااامم 

بم چشماتم ز  بزتد و بگوند کم تما  ٬کم رو در رون  با  مد

ادخاهای آرزو درویعن بو  تبود  اتد.کم آرزو یک دروغگوی 

ب  برایم بزرگ است.کم تما  آن تبشم ها را خود آزاد بم تززا

 کشید  است و آرزو درشان هیا تبیسر تداشمم است. 

 

خود  هم دلی   را در  تمی رد  اما با تما  ٬تمیدان مم چرا

وجود  می واسااااااااااااااامم کم  را های آرزو دروغ باشااااااااااااااازد.م  

برای هضااااااااااااااام ای  واق یت های جدید آماد  تبود .م  برای 

 زمم آزاد را بام اشاااااااااااااااا ا  قضاااااااااااااااااوت کرد  بود  آماد  آت ام ب

 ود . تب
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او را ٬زتدگیمان را بم ایزجا کشااااااااااااتد  بود ٬آزاد را٬م  خود  را

از او کالا گرتمم بود  چون با تما  وجود ٬ت  شاااااااااااااید  بود 

کم ای  ق ااااااااااااااام ٬باور کرد  بود  کم او مط با گزاهکار اسااااااااااااااات

 کم او هیوالی داسمان است. ٬مبصی جز او تدارد

 

ورد  بود.از بااااور کرد  بود  کااام او تماااا  آن بالهااا را بر ش  آ

تبشااااااااااااااام ی دزدید  شااااااااااااااادن کی م در خیابان تا چاقو زدتم بم 

اااااااااا تما  آن ات اقات تززا و  برساااااااااااا ...باور کرد  بود  کم مبصا

 تززا آزاد بود و .س. 

 

اما امروز...امروز کم آرزو روبرونم ا  اااااااماد  بود و آن ساااااااوی 

بود.امروز کم آرزو با  را ها   تما  ساااااا م را نشاااااااتم داد  

بزم رن مم بود دیگر تمیدان ااااااااااااااامم کم باید چکار باورهایم را 

 کزم. 
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 را ترناد 
گ
گیج و شدرام بود .ساااااااااااااا و  بم ساااااااااااااا و  تزم دیواتش

پار  ٬می شااااااایدتد.دلم می واسااااااات بم سااااااا زم ا  چزگ ب زداز 

ون ب شااااااااااااااام و بم دورترن  تبطم ی جزان ٬ا  کزم ق  م را بت 

 ا  قدرت  را ٬ ا  میموان ااااااااااامم٬. ا  موشاااااااااااادمشرتا.  کز

 داشمم. 

 

شیچیدن  اااااادای زتگ آی ون در تضااااااای سااااااال  وادار  کرد تا 

ن با اتکار  بردار  و با جدا کردن دسااااااات  دسااااااات از   زجار رتی 

ن . ٬هایم از  ورتم  ب شم و از جا برخت 
 ت س خمیف 

 

با قد  هاب  ب زد بم ساااااااامت آی ون بم را  اتماد .ت اااااااونر آزاد 

  م ی م اااااامطیل شااااااکل آی ون تب  . اااااامم بود.بک روی  اااااا

د  و ساااااااااااپس با باز م طیل دسااااااااااا اااااااااار ت ج و برد  و د مم را ترا

ن در سال  برای او  دوبار  بم سمت م ل ها برگشمم. ٬گذاشی 
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دقیبم ای بوشاات  کو  ت شااید تا  اادای ورود قد  ها   بم 

خاتم کم با  اااااااااادای ت س های تزد  ت  یش شااااااااااد  بودتد بم 

ا پشااات ش  . ااات و بک آت م پالمو و گو  هایم برساااد.در ر 

بیاورد با تگرابن بم ساااااممم قد  برداشااااات و شاااااا  گردن  را در 

 شرسید: 

 

ی شد ؟ ن  آزاد:خزان؟خوبک تو؟چت 

 

شریشاااااان و تگران بود.گوتم ٬در سااااا وت ت اه  کرد .آشااااا مم

.در هااااا   قرمز شااااااااااااااااااد  بودتااااد و تزااااد تزااااد ت س می شااااااااااااااایااااد 

ی بم جز دلواپیساا وجود تداشاات.م  اا ن و  تر چشااامان  چت 

سااااااااید.ات ار کم زمان بم خ ب  برگشاااااااامم از هموشاااااااام بم تصر مت 

بود.ات ار کم دوبار  بم همان آزاد و خزان ساااااابش ت دیل شاااااد  

 بودیم. 
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سااااااا وتم را کم دید بک م طیل قد  ج وتر گذاشااااااات و با دراز 

 ورتم را میان دسمان شد  ٬کردن دست ها   بم سممم

 قاب گرتت. 

 

خزان؟چرا خواسااااااااااااااا   ایزجاااااا  آزاد:چرا ایزبااااادر رتگااااات شرناااااد 

 ات اق  اتماد ؟ همدیگم رو ببیایم؟تو خوتم

 

 ۷۰۸#پارت_ 

 

 

شدی دست ها   تاخودآ ا  باخ  لرزندتم شدتد.بک آت م 

ن ت اهم از چشم ها   را داشمم باشم ل  هایم  قدرت گرتی 

 را از ی دیگر تا  م داد  و با  داب  ت ی  تجوا کرد : 

 

 _امروز آرزو اومد  بود. 
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بم وتاااااااااااااااوح دید  کم با آمدن اسااااااااااااااام آرزو چزر  ا  در هم 

د  شاااااد و تگرابن در چشااااامان  مضااااااخ  شاااااد.با تردید کشااااای

 ل  زد: 

 

 آزاد:خ ...؟

 

 بزاا ت خ دهاتم را بم ز مت ترو خورد  و گ مم: 

 

اب  گ ت... 
ن  _یم چت 

 

ات ار کم خود  تزمید  باشااااااااااد موتااااااااااوع از چم قرار اساااااااااات 

ن دسااااات دتدان ها   را روی ی دیگر تشاااااار د اد و با برداشااااای 

 غرند: ها   از روی  ورتم قد  خب  تر 
گ
 رتت و با  التش
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 آزاد:آرزو چرت و شرت زناد میگم. 

 

 کم بم ی  ار  گرتمم بود بک اتداز  مشاااااااااااااا و  بود و 
گ
اارد بزری

ایز م دیگر بم چشاااااااااام هایم ت ا  تمی رد بم مرات  مشااااااااا و  

 تر.ش  را روی شاتم کج کرد  و گ مم: 

 

 وز تمیدوبن چیا گ مم. _تو کم هز

 

 دساااااااااااا   میان موها   ک
گ
شااااااااااااید و پشاااااااااااات بم م  با آشاااااااااااا مش

 ا  ماد. 

 

ی هم کم گ مم باشم مزم تو ت.آرزو بم مزخرا  ن آزاد:هرچت 

ن خادت دار .   گ ی 
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ل   آشاااااااا مم و شریشااااااااان  ات ار کم مزر تاییدی بود بر  را 

ااااتم قد  ج وتر گذاشاااامم و مباب   ا  ااااماد   های آرزو.مصا

 د ت اهم کزد. تا مجبور شو 

 

چرا از ت ا  کردن _اگم ایزبدر مطما ن کم مزخرا گ مم پس 

؟  بزم ترار می  ن

 

بااا خ ااااااااااااااا ااتوات گوشاااااااااااااااام ی لاا  هااا   را باام دتاادان گرتات و 

خاااااجزاتاااام ت اااااهم کرد.برای ل صاااام ای سااااااااااااااا وت کرد و ب ااااد 

 شرسید: 

 

آزاد:می وای بااااا ای  ساااااااااااااااوا  و جواب هااااات باااام کجااااا برش 

 خزان؟

 

 داد : قاک اتم پاسخ 
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  رتای آرزو درست بودن یا تم. 
گ
 _می وا  بزم بش

 

 دا شاتم ها   را باال اتداخت و ش تکان داد. بک ه

 

 آزاد:برای تو چم ترق  می زم؟

 

 ل زم بک اخمیار تزد تر شد و ت   دایم باالتر رتت. 

 

_م  ازت یم سااااااااوا  ساااااااااد  شرسااااااااید  آزاد.جوابم رو بد .بزم 

 دروغ. بگو  رتای آرزو راست بودن یا 

 

ر خزد  ای خ  ک بر ل  آورد و با تکان دادن دست ها   د

 هوا درست مثل م  با  داب  ب زد پاسخ داد: 
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آزاد:چاااااام ترق  برای تو دار  خزان؟راسااااااااااااااااااااات و دروغ بودن 

؟اگم   رتای آرزو چم ترق  برای تو دار ؟چرا می وای بدوبن

ن ما خوض موشم ها؟سر ب زمون   رتا  راست باش  سر بی 

 ؟خوض موشم

 

ی بگونم لااا  هاااایم را روی ی ااادیگر  ن بک آت ااام در جوا.  چت 

ر داد  و در سااااااا وت ت اه  کرد .دیگر تیازی بم ت رار تشاااااااا

ن االن  هم جوابم را داد   کردن ساااااااااااااااوالم تمیاااادیااااد .او همی 

 بود. 

 

ن   کردی؟برای سر همااام چت 
_برای سر واق یااات رو از  م فن

؟چرا ت ااامیم گرت   دهزت رو . ااامم تگم د اری رو بزم تگ   

ی؟ ن رو گردن بگت   و همم چت 
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شاتجا  مرز  زجر  ا  را  ب د از دقیبم ای ساااااا وت  اااااادایم

پشاااااااااات ش گذاشاااااااااات.ک  هردو دساااااااااامم را ت ت ساااااااااا زم ا  

 کوبید  و با  داب  ب زدتر ادامم داد : 

 

_چرا  بیبت رو از  م فن کردی؟می واساااااااااا   تب  قرباتیا 

؟ماااااااایاااااااا ااااااااواسااااااااااااااااااااااا   باااااااازاااااااام خااااااااذاب وجاااااااادان  رو بااااااااازی کاااااااا ن

واسااااااا    اری ک ن کم آخر  م  کیسااااااا باشااااااام بدی؟آر ؟می 

 کم خذاب وجدان میگت  ؟

 

بم هایم داشااااااااااااااامم باشاااااااااااااااد  بک آت م تالشر برای مزار کردن رصن

بم ی م   هماتطور ا  اااااااااااااااماد  بود و اجاز  میداد تا با هر رصن

 بدن  اتدی بم سمت خب  مممایل شود. 

 

 آزاد:خزان... 

 

 زد : م کم تر از ق ل بم س زم ا  کوبید  و ترناد 
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اااااااااااا  .اگم مبصا .باید  بیبت رو بزم میگ    _باید بزم میگ   

ن تب ااااااااااااااات  آرزو بود٬ات اقا تو تبودیاون  اگم م  ٬اگم همم چت 

.باید  داشااااااااااامم اشاااااااااااا ایه قضااااااااااااوتت می رد  باید بزم میگ   

دهاا  باااااااااز ماایاا ااردی و  ااباایااباااااااات رو باارا  تاا اارناا  ماایاا ااردی 

 ...  آزاد.برای سر م فن  اری کردی برای سر

 

بمواتم االیم هایم را بم پایان برسااااااااااااااااتم دسااااااااااااااات شو  از آت م 

دتااااد و اتگشااااااااااااااامااااان  دور ما هااااایم هااااا   شاتجااااا  باااااال آماااا

شیچیااادتاااد.در اااایل کااام ت اااا  خت   ی چشاااااااااااااااماااان قرمز  را بااام 

چشااااام هایم دوخمم بود تشاااااار آرا  بم ما دسااااات هایم وارد 

 کرد و با  دای ب زدی پاسخ داد: 

 

ی رو خوض تمی رد  ن ن  بیبت چت  خزان.چون آزاد:چون گ ی 

ی از گزااااهکاااار بودن م   م تمی رد.چون  ن ن  بیبااات چت  گ ی 

تمی واساااااااات با بک گزا  نشااااااااون دادن خود  وادارت کزم  دلم
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چون می واسااااااااااااااامم کااام مجاااازات ٬کااام از ت ااااااااااااااامیمااات برگردی

 .شم...می زیم؟

 

 ۷۰۹#پارت_ 

 

 

ماااات و مبزوت ت ااااه  کرد  و چزر  در هم کشااااااااااااااایاااد .چااام 

چم وادار داشاااااااااااااااات میگ ت؟ای  مرد چم داشاااااااااااااااات میگ ت؟

د؟ ن ؟از چم  را مت 
؟چم مجازات شدبن  کردبن

 

؟_می واس   مجاز   ات .یسر

 

با  ااادای آرا  شرساااید  و او شاتجا  تشاااار اتگشااامان  را از 

روی ما دساااااات هایم برداشاااااات.با خ اااااا اتوت اتگشاااااامان  را 
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جاااب  پشاااااااااااااااات گردن  باام ی اادیگر قالب کرد و هماااتطور کاام 

 ش  را تکان میداد گ ت: 

 

م   بیبااات رو ازت م فن کرد .بزااات تگ مم آزاد:آر ...آر  

ن زنر ش آرزو بو  ن کم همم چت  د .خود  خواساااااااامم کم همم چت 

رو گردن بگت  .چون     اگم واق یت رو بزت میگ مم باز  

ی ت یت  تمی رد خزان.چون م  هزوز  همون مردی بود   ن چت 

کم با تبشااااااااااااااام و دوز و     وارد زتدگیت شاااااااااااااااد  بود و بزت 

 آسو  زد  بود. 

 

ت س ٬ای ل صم ای  اااااااااورت  را بم سااااااااامت ساااااااااب  گرتتبر 

  داب  ت ی  تر ادامم داد: سزگی ن کشید و سپس با 

 

آزاد:اول  خواسااااااااااااااامم بزت ب م.خواسااااااااااااااامم بزت ب م کم م  

ن رو  اااااااا خییل از اون ات اقا تو ااااااااامم.می واسااااااااامم همم چت  مبصا

برات توتااااااااااااااایح بد .اما تو خییل آساااااااااااااااو  دید  بودی.خییل 
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ی و تیاز داشااا   کم خشااام و شااا  ااامم بودی.از م  ممز ر بود

.تم آرزو سااااااااااااااا  تم هیچ س تم بر ٬ت رتت رو ش م  خایل ک ن

 .  دیگم ای...تو تبط می واس   کم مزو مجازات ک ن

 

ن آورد و تااا اااااااااهااا  را دوبااااااااار  باااااااام  اااااااااااااااااورتااام  ش  را پااااااااایااای 

دوخااات.تاااامیااداتاام لااا  زنرنا  را بااام دتااادان گرتاات و پس از 

 م  ت کوتا  خاجزاتم گ ت: 

 

ااااااا   واقیع خییل از ات اقاب  کم برات اتمادن آزاد:    اگم مبصا

اون آد  بود  کاام تو رو تاااامیااد کرد  م  تبود  امااا باااز  م  

بود  خزان.تو تم از برساااااااا  تم از آرزو و تم از هیچ س دیگم 

ای تااااامیاااد و خ ااااااااااااااا اااابن تبودی...تبط م  بود  کااام بااااخااا  

تااامیدیات شااااااااااااااااد  بود .تبط م  بود  کام  اات آرزوهات رو 

بود .تبط م  بود  کم بم روزای قشز مون گزد خراب کرد  

 زد  بود ... 
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اتم ت اه  کرد  و هماتطور کم بک اخمیار ش  را شزنشاااااااااااااااگر 

 تکان میداد  گ مم: 

 

_برای همیزم بود کم ت اااااامیم گرت   بدون ایز م واق یت رو 

؟  خودت رو مجازات ک ن
گ
 بزم بش

 

لاااا  زنرنا  را باااام دتاااادان گرتاااات و بااااا کج کردن ش  روی 

 شاتم جواب داد: 

 

 آزاد:م م ش مجازات شدن بود . 

 

ارادی باام ی  ااار  لاا  هااایم را درگت   خزااد  ای خ ااااااااااااااا ک و غت  

خود  کرد.هماتطور کم می زدید  تاباوراتم اتگشاااااااااااااااماتم را 

 میان موهایم ترو برد  و بک هدا دور خود  چرخید . 
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 _باور  تموشم...باور  تموشم. 

 

 ار  مباب م ا  ماد. بک م طیل قد  ج وتر گذاشت و دوب

 

 آزاد:خزان ایزجوری ت  . 

 

 بم چشمان 
گ
 ز  زد  و غرند :  با  التش

 

_ایزجوری ت زم؟آزاد تو مموجیه کاااااااام داری مزو دیووتاااااااام 

؟مموجیه کاام م  از تمااا  ای  خودخوایه هااا و شززااان  می  ن

 اری ها و تززاب  ت میم گرتمزات خ مم شد ؟مموجیه کم 

 دیگم برند ؟

 

ا خ ااااااااا اتوت در هوا تکان داد  و با  ااااااااداب  دسااااااااات هایم را ب

 ب زدتر ادامم داد : 
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ودت از ایز اام هموشاااااااااااااااام داری باام جااای م  ت ااااااااااااااامیم _تو خ

ی خ اامم نشاادی؟از ای  همم خودخوا  بودتت خ اامم  میگت 

نشااااااااادی؟یم روزی ت ااااااااامیم گرت   کم از اون کرا دتیا بیای 

ی باااااااادون ایاازاا اااااااام  اا   ماا  رو ٬ایااران و از ماا  اتااماابااااااااا  بااگاات 

.ب د  ت اااامیم بد٬.شاااازاش ون ایز م     ق اااام   رو بدوبن

ب د  در ایل کم هر ٬ک ن   گرت   کم م  رو خاشاااااااااااااااش خودت

 ت اااااااااامیم گرت   کم با 
گ
ل صم میمون اااااااااا    بیبت رو بزم بش

 بیبت ٬تبشااام های خواهرت شو  بری.با م  ازدواز کردی

رو کوبیدی تو  اااااااااورتم و در ایل کم میمون اااااااا   خودتو تتک م 

وایه هات ت ااااااااااااااامیم گرت   کم ک ن مثل هموشااااااااااااااام با خودخ

ی.... ااااااااااااااااا ن رو گردن بگت   و همااام چت 
م دیگااام سااااااااااااااااااکااات بموبن

. ااااااااااام.... ااااااااااام آزاد.تا کجا می وای بم ای  خودخوا  بودتات 

 ادامم بدی؟تا کجا؟

 

ی  ن ترنادهایم کم خامو  شااااااادتد برای دقیبم ای بک آت م چت 

بگوند بم چشااام هایم خت   ماتد و ل  ها   را روی ی دیگر 
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 کشااااااااااااااید و با  ااااااااااااااداب  کم تشااااااااااااااار داد.در ت
زایت ت س خمیف 

 ر درد بود شرسید: برخالا ترنادهای م  آرا  اما ش

 

آزاد:خودخوا  بودن؟تو ت ر می  ن م  تمااا  ای   ااارهاا رو از 

روی خااودخااوا  بااودن اتااجااااااااا  داد ؟واقاا ااااااااا ایاازااجااوری تاا اار 

؟  می  ن

 

ی تگ مم.قد  ن ج وتر گذاشااااااااااات و همزمان با  در جوا.  چت 

   ادامم داد: تزگ کردن چشم ها 

 

آزاد:ت ر می  ن خود  دلم تمی واساااااااااااااااات  بیباات رو بزاات 

از هاااماااون روزی کاااااااام تااازااامااایااااااااد  ٬؟از هاااماااون اوِ  اولااا بااا ااام

خاشاااابت شااااد  بوشاااات  از هزار بار خواساااامم  بیبت رو بزت 

بااا ااام.ایااازااا اااااااام ی ا  سر ا  هاااونااامااام چااایاااااااام بااارای سر اومااااااااد  

شاغاااااات...هرروز هرروز خواسااااااااااااااامم بیاااااااا  و بزااااااات ب م.امااااااا 

 ترسید ...ترسید  چون تمی واسمم تو رو از دست بد . 
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بود کم میدون ااامم اگم آرزو  ترساااید  چون از یم کرا پدرت

اااااااااااااات   کزااام و  بیبااات رو بز  بگااام دیگااام باااایاااد  را
گ
دیووتش

بودن بااا تو رو بااا خود  باام گور بتک .و از کرا دیگاام خودت 

بودی خزان...توب  کم میدون اااااااامم اگم داسااااااااماتم رو .شاااااااازوی 

 دار  م  رو ب  یسر و بزم یم تر ت دوبار  بدی. امکان ت

 

 ۷۱۰#پارت_ 

 

 

 باالتر گرتمم و گ مم: با اکمیزان ش  را 

 

 _شاید  میمون مم ب  شمت. 

 

 ل  زد م زاداری زد و ابروها   را برایم باال اتداخت. 
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بن رو بااااور داری خزان؟واق اااا  ن  کااام مت 
آزاد:خودت ای   رقن

ت رو بزااات میگ مم ت ر می  ن کااام اگااام همون موقع  بیبااا

؟یا اگم ق ل از کالقمون بزت میگ مم  میمون    مزو ب  یسر

ن زنر ش آرزو بود   ارصن موشااااااااااادی کم از کالا  کم همم چت 

اااااا  ااااااا شر و بم خودمون یم شااااااااانس دوبار  بدی؟مبصا مزصا

بودن آرزو باااااخاااا  موشااااااااااااااااااد گزاااااهکااااار بودن م  رو ترامو  

بم هاب  کم بزت زد 
؟رصن ن ٬تاامید شااااااااااااااادتات٬ک ن شاااااااااااااا  اااااااااااااای 

ی؟ق    ت...میمون    ایزارو تادید  بگت 

 

خااات و بااام ساااااااااااااااوال  بک اخمیاااار لااا  هاااایم را بااام ی ااادیگر دو 

ساااا وت وادار  کرد.ش  را زنر اتداخمم و بم ت ر ترو رتمم.بک 

را  تااماایااگاا اااااااات. اا   اگاار شااواا  از ایاا  هااااااااا هاام  ااباایااباااااااات را 

میدان ااااااااااامم ب شااااااااااایدن او برایم بم ای  آساااااااااااابن ها تبود.چون 

 م  آد  ب شزد  ای تبود . ٬دهماتطور کم آرزو گ مم بو 
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 سااااااااااااااا وتم را کم دید ل  زدی زد و قد  ج وتر گذاشااااااااااااااات.با 

دساااات ها    ااااورتم را قاب گرتت و در ایل کم با مالیمت 

 وادار  می رد تا دوبار  بم چشم ها   ت ا  کزم گ ت: 

 

 آزاد:تمی وای جوابم رو بدی؟

 

زباتم را آه اااااامم روی ل  های خشااااااکم کشااااااید  و با  ااااااداب  

 جوا کرد : ت ی  ت

 

_شااااااااید تمیمون ااااااامم ب  شااااااامت...اما  داقل ازت ممز ر هم 

 تموشد . 

 

 روی ل  ها   بم ی  ار  شررتگ تر شد. ل  زد 

 

؟هزوز  از  ممز ری؟  آزاد:االن کم  بیبت رو میدوبن سر
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ن بود.ت اااااهم را از چشااااااااااااااامااااان   ل ا  تر  و شااااااااااااااایطزاااات آمت 

دزدیااد  و مجبور شاااااااااااااااااد  برای آت اام مباااباال ل  زااد  ذوب 

 نشو  اتدی بم خب  ه   بدهم. 

 

 _برو خب ...هزوز ازت خ  اتیم. 

 

ش  را تکان داد.ثاتیم ای سااااااا وت  زنرل  خزدید و آه ااااااامم

 گ ت: 
گ
مزدی  کرد و ب د با شر

 

آزاد:م ااااااااذرت می وا  کاااااااام  بیباااااااات رو ازت شززااااااااان کرد  

خزان.تمی واساااامم تارا مت کزم.تبط با خود  ت ر کرد  کم 

می واسااااااامم ت ر ک ن دار  برات شااااااااید ایزجوری بزت  باشااااااام.ت

ااااااااااااااا  تب  قربااااااابن هااااااا رو بااااااازی می زم کاااااام از کالا مزصا

.می  واسمم ب اکر اشاا اهاب  کم در  بت مرت   شد  شر
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بود  مجازات شاااااام.و راسااااااا  رو ب وای ت ر  رو تمی رد  

ی رو ب زمون ت یت  بد .  ن ن  بیبت بموتم چت   کم گ ی 

 

ز آت ااام خود  موهاااایم را از اکراا گردتم کزاااار زد  و شو  ا

 ب واهم جواب داد : 

 

اب  رو ت یت  داد  باشم. 
ن  _شاید  یم چت 

 

ت و ت جااا  گرتااات.چشااااااااااااااام ت ااااه  در  ثااااتیااام ای رتاااگ  ت 

 ها   را گرد کرد و با ابروهاب  باال شرند  شرسید: 

 

؟  آزاد:سر

 

پشااااااااااااااایمان از  رقن کم زد  بود  گوشاااااااااااااااام ی ل م را بم دتدان 

 گرتمم و شی تکان داد . 
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.چرت و شرت گ مم.تراموش  ک .   _هیجر

 

 مصاتم قد  بم سممم برداشت و بازونم را گرتت. 

 

. رتمو  اااااااااماااااااال بزن.خواه  آزاد:تاااااااام چا رت و شارت تاگا ا  

 می زم.سر ت یت  کرد ؟

 

ل ا  آتبااادر امیااادوار بود کااام تموان ااااااااااااااامم از ت اااا  کردن بااام 

چشااااااااااااااام هااا   اممزاااع کزم.تاااخودآ ااا  ل  زااد کوچش بر لاا  

 زمم کرد : آورد  و زم

 

 _خوش الم... 
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با تردید یک تای ابروها   را باال اتداخت و درسااااااااااااااات مثل 

 کرد: م  زنرل  تجوا  

 

؟  آزاد:از سر

 

آه مم بم سما  چرخید  و ای  بار  امال رو در روی  قرار 

گرتمم.دساامم را بم ساامت ساا زم ا  دراز کرد  و با قرار دادن 

 داد : اتگشماتم روی سمت چپ س زم ا  پاسخ 

 

_از تزمیدن ایز م تو اوتبدرا هم کم ت ر  رو می رد  ظالم 

 و سیا  د  تبودی. 

 

وری از شااااااااااااایدن  رتم برا زدتد کم چشاااااااااااامان  بم ی  ار  ج

ا  اااااااااس کرد  تما  خاتم از تورشااااااااان روشاااااااا  شااااااااد.ل  زدی 

ن  روی ل  ها   تب  . اات و سااپس شو  از  بزرگ و شاات 

شم تا  م ی آت م م  تر    برای خب  کشیدن داشمم با
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م دود میاتمان را بم  ااا ر رسااااتد و مرا م کم تر از هموشااام 

 در آغوش  کشید. 

 

غو  تاگزابن ا  شااااااااااااااوکم شااااااااااااااد  بود  اما با وجود آت م از آ

تالشر برای خب  کشاااااااااااایدن ت رد .در خوض ل  زدی زد  و 

ن چشاااااام هایم اجاز  داد  کم او مرا در آغوشاااااا   ل ٬با . اااااای 

 کزد. 

 

مان  الت ماتدیم و بم  ااااااااااااااادای برای دقیبم ای هردو در ه

دیم.در تزاااااایااااات زماااااابن کااااام ٬ت س هاااااای تزااااادماااااان گو  ساااااااااااااااتر

مز جر شااااااااااادن قرار گرتمم  ا  ااااااااااااس کرد  ق  م دیگر در مرز 

اسااااااااااااااات آه ااااااااااااااامم خود  را خب  کشاااااااااااااااید  و از او تا ااااااااااااااا م 

 گرتمم.ت ا  م ذبم را بم اکراا چرخاتد  و بک هوا گ مم: 

 

ی س ار  بدیم.  ن  _م  خییل گرسزمم.بیا یم چت 
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ر جوابم آه اااااااااااااااماام خزااادیاااد و ات اااار کااام ت ری بااام ش  زد  د

 باشد گ ت: 

 

ی کزم  ن اب  آزاد:اگااام دلااات ب واد م  میموتم آشاااااااااااااااتر
ن و یااام چت 

 آماد  کزم. 

 

خوشزود و را ن از شوشززاد  گوشم ی ابرونم را خاراتد  و 

 گ مم: 

 

ی تدارنم.  ن  _خوب موشم...اما تو ی چا  چت 

 

 ا  را از جی  چشمش ت ون م داد و سپس هماتطور کم ت 

ون می شید گ ت:   پالموی  بت 

 

 آزاد:. پار  بم م . 
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د از م  تا ااااااااااااااا م و ب د بک آت م مزمصر شاااااااااااااااایدن جوابک بمات

گرتااات و باااا کشاااااااااااااااااااتااادن قاااد  هاااا   بااام سااااااااااااااامااات دیگری از 

رتت تا  اری کم خواسااااااااامم بود بم اون . اااااااااپار  را اتجا  ٬خاتم

 دهد... 

 

 ۷۱۱#پارت_ 

 

 

ی اادیگر خاااتاام ای کاام باااری دیگر  ااااااااااااااابح روز ب ااد باام ات اااا 

شاااااااااهد ل صات با هم بودتمان شااااااااد  بود را تر  کردیم و بم 

 تمصارمان نش مم بود بازگشایم. خاتم ای کم آرنا در آن بم ا

 

در م ااااااااااااااات  برگشااااااااااااااات بم خاتم هردو بک اخمیار ل  زد بر ل  

داشایم.ل  زدی کم مدا  در تال  بودیم تا از ی دیگر شززان 
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ی بم جز مرور ل صم تگز  دارنم اما بد ن ون شک دلی   چت 

 های د ش  تبود. 

 

ش ک کم پشت ش گذاشمم بودیم بک اتداز  برای هردوت رمان 

  بود.ات ار کم هردونمان بک آت م بداتیم دوبار  ت دیل خجی

شااااااااااااااد  بودیم بم آزاد و خزان روزهای خوب گذشاااااااااااااامم.آزاد و 

 خزابن کم هزوز هیا غ م و ت جن میانشان وجود تداشت. 

 

خاتم ی خاتم ی م   ن دوبار  مثل آن روزها با ی دیگر در آشااااتر

ی کرد  بودیم.در ایل کم م  وظی م ی خرد کردن قارچ ن  آشتر

هااا و ت  اال هااا را بر خزااد  گرتماام بود  او پشااااااااااااااااات اجاااا ااااز 

 کم از سااااااامت ساااااااال  در 
گ
ا  اااااااماد  بود و هردو زنرل  با آهزش

  ا  پ   بود هم وابن می ردیم. 

 

 را زد  ٬دیگر رصا کرد  بودیمشااااااااااااااااااااااا  را در کزااااااااار ی اااااااا

با  مک همدیگر ظرا ها ٬    شاااااااااااید خزدید  بودیم٬بودیم
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نشااااا اااامم بودیم و یک تی م  مبابل ت ونونون٬را شااااا ااااامم بودیم

کااام برای هردوت رماااان ت راری بود را تمااااشاااااااااااااااااا کرد  بودیم و 

 بک آت م  ال  بر زبان بیاورنم بم 
ساااااااااپس برای دقایف  کوالبن

  بودیم...در ااایل کاام م  ش  را چشااااااااااااااام هااای ی اادیگر ز  زد

روی پشااااااا   م ل گذاشااااااامم بود  و اتگشااااااامان او بم آرا  میان 

ق یدتد.   موهایم مت 

 

زایت هردو در همان وتااااااااا یت روی م ل خوابمان برد  در ت

بود.با ت ونونون و چراغ هاب  کم تا  اااااااااااااابح بک هدا روشاااااااااااااا  

ماتد  بودتد. اااابح کم چشاااام هایم را باز کرد  بود  تبرن ا در 

غو  او بود .ش  روی سااااااااااااااا زم ی او بود و بازوهای او بم آ

 آرا  دور تزم شیچید  شد  بودتد. 

 

تاخودآ ا  بم خزد  اتمادیم.تما  هردو از دیدن وتاااااااااااااا یممان 

بدتمان ب اکر خوابیدن روی م ل درد داشااااااااااااااات اما خجی  

بود کام هیچ دامماان لا  بام شاااااااااااااااکاایات بااز تمی ردیم و تززا 

 . مثل دو دیواتم می زدیدیم
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   اتم را هم هماتجا م مص و م ید رصا کردیم و سپس 

ون زدیم تااا باام خاااتاام ی دیگرمااان برگردیم.هز ااا   از خاااتاام بت 

ن موشاااااادیم هردو میدان ااااااایم کم چبدر قرار  کم سااااااوار ماشاااااای 

بود دلمان برای شااااااااااااااا ک کم در ای  خاتم گذراتد  بودیم تزگ 

در کزار شود.خاتم ای کم ات ار خا یا  بود کم ما دو ت ر را 

 ی دیگر تگم دارد. 

 

ن آقا کبش م مو  درواز  ها را  بم خمارت کم رساااااایدیم   اااااای 

ن  را در گوشااااااااااااااام ای از باغ پار   برایمان باز کرد و آزاد ماشااااااااااااااای 

ن شیااااد  شااااااااااااااااادیم و بااام سااااااااااااااامااات خااااتااام بااام را   کرد.از مااااشااااااااااااااای 

سااااااااااید اما م  در دلم  اااااااااد و آرا  بم تصر مت  اتمادیم.آزاد خونرا

بود .هرچزد کم شاااید تگران بودتم تگران روبرو شاادن با آرنا 

 واق ا دلییل تداشت. 
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اااان  خاتم بک م طیل بم اسااااامب المان  وارد خاتم کم شااااادیم نرا

د.با مزربابن خوشااااامد گ ت و پالموی آزاد و کی  م  را از آم

دساات هایمان گرتت.شرسااید کم آیا  اا  اتم خورد  ایم یا تم 

ن ایز م تیازی تو ااااااااااااات برایمان  ااااااااااااا  اتم آماد   و آزاد با گ ی 

خاتم رایه کرد.  ن  کزد او را دوبار  بم سمت آشتر

 

هماتطور کم شااااالم را از روی ش  برمیداشاااامم بم ساااامت آزاد 

ی بگونم.امااا شو  از آت اام چر  ن خیااد  و دهااان باااز کرد  تااا چت 

بمواتم  ال  بر زبان بیاور   اااااااادای مرداتم ی آشاااااااازاب  کم در 

 تضای ب زمان شیچید بم ل  هایم مزر س وت آون ت. 

 

 آرنا:کجا بودید شما دوتا؟

 

هردو بک م طیل ش چرخاتدیم و بم آرنا کم  یم آتطرا تر با 

م مااااااااا ز  زد  بااود تاا ااااااااا  چاازاار  ای خاابااوس و شااریشااااااااااااااااااااااان باااااااا
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کردیم.آمااادن  آتبااادر تااااگزاااابن بود کااام     ت زمیاااد  بودیم 

 دقیبا از ی بم جم مان اتاتم شد  بود. 

 

طراب ثاااتیاام ای کو  کشااااااااااااااایااد تااا آزاد برخالا م  کاام اتااااااااااااااا

شاپای وجود  را ترا گرتمم بود بم سااااااااااااااامت آرنا بچرخد و با 

 ل  ن آرا  و خونرد پاسخ بدهد: 

 

ون؟  آزاد:بت 

 

.  باخ  شد تا آرنا بو  از شو  چزر  در هم ب شد و جوا

سد:   مش و اتم تر از ق ل بتر

 

 آرنا:چرا با همدیگم برگشاید؟

 

 .  4561



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

ای زباتم را آه ااااامم روی ل  هایم کشاااااید  و مجبور شاااااد  بر 

 قاتع کردن  بم د  دس   ترن  دروغ مم   چزگ ب زداز . 

 

...چون تمون مم موقع برگشت  _راسا  م  رتمم بود  جاب 

ی شد ؟ت ن  اکیس شیدا کزم از آزاد خواسمم بیاد دت الم...چت 

 

برای ل صاب  کوالبن تر آن ت ا  مش وک  را میان ما دو ت ر 

بدخ ف   چرخاتد و سااپس گوشاام ی ل  ها   را کج کرد و با 

 گ ت: 

 

ی نشد .  ن  آرنا:تم...چت 

 

ن دیگری بگوند چرخید و با هدایت کردن  و ب د بک آت م چت 

از ما دو ت ر تا ااااااااااااااا م گرتت و ٬ق ون چر  بم سااااااااااااااامت اتا

 ل صم ای ب د بم اتاق  شزا  برد. 
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ن او بک اخمیاااار ت س خمیف  کشااااااااااااااایاااد  و بااام آزاد ت اااا  ٬باااا رتی 

ماااااااتطور کاااااام کرد .در جواب ت ااااااا  تگراتم ل  زاااااادی زد و ه

 دسا  را روی ش  می شید گ ت: 

 

ی وجود تاااااااادار  کاااااااام ب وای تگران   ن آزاد:تگران ت ااااااااا .چت 

ن درست  .همم چت   موشم. باشر

 

در جوا.  ل  زنرنزم را بم دتدان گرتمم و آه ااااااااااااااامم شااااااااااااااااتم 

ن هماتطور  هایم را باال اتداخمم. بیبما امیدوار بود  همم چت 

تمیدان مم کم چرا دلم شور کوتابن کم او میگ ت باشد.اما 

د کم ا  اااااااااااااااس می رد  هر ل صم مم   اساااااااااااااات از را   ن را مت 

 برسد. 

 

و ٬دقیباام ای ب ااد ن ایز اام مت  د از م  او بااا گ ی  د تااا دو  بگت 

جدا شااد و بم ک بم ی باال رتت و م  هم م اات  اتاا آرنا در 
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شو  گرتمم.پشت در . مم ی اتاق  ا  ماد  و بم آرا  تبم 

در کوبید  و زمابن کم او با  ااااادای تااااا ی   اجاز  ی ای بم 

 ورود  را  ادر کرد دسمگت   را چرخاتد  و وارد اتاا شد . 

 

د و در سااا وت بم  الونم های شیاتو کزار شیاتوی  نشااا ااامم بو 

ز  زد  بود.آه اااامم ج وتر رتمم و کزار  روی تیم ت چر  

مبااااباال شیااااتو نشااااااااااااااا ااااااااااااااامم.ت اااهم را بااام تیمرخ  دوخمم و بااا 

 زدی کوچک شرسید : ل  

 

؟  _می وای شیاتو بزبن

 

د یا بم ساااااااااااااااوالم اخمزاب  کزد یش از  بک آت م ش  را باال بگت 

 برد و با  داب  آرا  گ ت: اتگشمان  را سمت  الونم ها 

 

 آرنا:د ش  خوتم تبودی. 
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 زباتم را روی ل  هایم کشید  و گ مم: 

 

ح _دیروز یکم با خواهرت ب ثم شد و ذهزم بزم رن ت.ترجی

ون.   داد  از خوتم بزتم بت 

 

 شاتجا  ش  را بم سممم چرخاتد و ت اهم کرد. 

 

؟  آرنا:بک ختک

 

 اتم کج کرد . ل  زد کوچش زد  و ش  را اتدی روی ش

 

تمم تو خواب بودی.ت واسمم بیدارت کزم.   _وق   مت 

 

 با تردید شرسید: 
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 آرنا:ش  کجا موتدی؟

 

 بک م طیل جواب داد : 

 

خود ...چزد وق   موشاااااااااااااااد ترتمم بود  اوتجا.دلم _خوتم ی 

 برای خوتم   تزگ شد  بود. 

 

ل  زد کوچش شاتجا  روی ل  ها   شااکل گرتت و غم را 

 ر کرد.مشماقاتم گ ت: از چشمان  دو 

 

 آرنا:دلم می واد خوتم ت رو ببیزم. 
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از ایز م ل  زد روی ل  ها   نشاااااااااا اااااااااامم بود بم ی  ار  دلم 

زاتوی  قرار داد  و برای آت اااام  آرا  گرتاااات.دسااااااااااااااامم را روی

 بمواتم  ال  را بزت  کزم گ مم: 

 

مت اوتجا...قو  مید .   _یش از ای  روزا میتک

 

ی تگ ت.بم جا    در جوابم ت س خمیف  کشید و  ن دیگر چت 

ش  را زنر اتداخت و با خت   شاااادن بم شیاتو آه اااامم دساااات 

وع باااااااام  اارکاااااااات دادن بک هاااااااادا 
هااااااااا اا  را جاا ااو باارد و شر

روی  الونااام هاااا کرد.همااااتطور کااام ت ااااهم را بااام اتگشااااااااااااااامااان  

تیمرخ  دوخمم بود  ا  ااااس کرد  کم اتاا از شااادت غیم 

شدن است.با  کم در وجود او رخزم کرد  بود در  ا  مز جر 

  دای آرا  شرسید : 

 

؟  _چرا  س می زم تارا   
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 بک آت م ت اهم کزد پاسخ داد: 

 

 آرنا:دار  ت ر می زم. 

 

 کشید .   شدراماتم چزر  در هم

 

؟  _بم سر

 

شرساااااید  و او برای دقیبم ای کوالبن تر سااااااکت ماتد شو  از 

آت م شاتجا  ت اه  را بم سمت م  بچرخاتد و با ل  زدی 

 اسخ دهد: کوچک پ

 

 آرنا:میدون    دو روز دیگم تولدمم؟

 

 ۷۱۳#پارت_ 
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چشااااااااااااااام هایم در ثاتیم ای از شااااااااااااااادت ت ج  گرد شااااااااااااااادتد و 

 تاباوراتم ت اه  کرد . 

 

؟
گ
 _داری جدی میش

 

شرسااااید  و او با خزد  ای آرا  ش  را بم نشاااااتم ی تایید باال 

م اااااااااااراتم  ن برد.با تارا    ل  هایم را آونزان کرد  و شر و پایی 

 گ مم: 

 

ن با   _م  واق ا تمیدون اااااااااااامم آرنا...اگم میدون ااااااااااامم مطمی 

 یاد  میموتد. 
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باااااااا هماااااااان ل  زااااااد کوچش کااااااام هزوز هم روی لاااااا  هااااااا   

 ی رد دس   بم بازونم کشید و مزرباتاتم گ ت: خودتماب  م

 

.م  و تو هیچوقات تر اااااااااااااااات  آرنااا:م  ومم کاام تمیاادون ااااااااااااااا  

م وق   ت ردیم درمورد تولااادامون باااا همااادیگااام  را بزتیم.تااا

توجوون بودیم و تم وق   دوبار  همدیگم رو شیدا کردیم.الز  

 .  تو ت ب اکر  تارا ت باشر

 

 زاااااااد زدن وا جوا.  بک اخمیاااااااار لااااااا  هاااااااای مرا هم بااااااام ل 

داشاااااات. ش با او بود.ما دو ت ر هرگز تموان اااااامم بودیم تارنااااخ 

سااااااااااااااایم.تم در آن روزهای سااااااااااااااایا   تولدهایمان را از ی دیگر بتر

م در ای  روزهاااب  کاام دوبااار  ی اادیگر را شیاادا و تاا٬توجوابن مااان

ن هم بود کم آرنا تولد   مرا  ۲۹کرد  بودیم.برای همی 
گ
سااااااااااااااالع

ن خاتم برگ  شو  در همی 
نک تگ مم کم مدب  زار شااااااااااااد  بود تتک

 بود.چون ا ال رو   هم از تارنااااخ تولد م  ختک تداشت. 
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سم آزاد تولد  رو ترامو  کرد  باشم.   آرنا:بم تصر مت 

 

 اااااااااادای آرام  در گوشاااااااااام وادار  کرد تا دساااااااااات از شیچیدن 

مرور کردن اتکاااار  بردار  و توجزم را دوباااار  بااام او بااادهم.باااا 

 در هم کشید  و گ مم: شایدن  رت  تورا ابروهایم را 

 

 _مطمازم کم ترامو  ت رد . 

 

گوشااام ی ل  ها   را کج کرد و آه ااامم شاااااتم ها   را باال 

 اتداخت. 

 

مو  کرد  باشااااااااااااااام هم از  دلمت  آرنا:اشااااااااااااااکایل تدار .اگم ترا

تموشااااااااااااااام.ای  روزا ذها  زنادی درگت  و شااااااااااااااا وغم.بز   ش 

 مید . 
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با  اااااااااااااااداب   و ب د در اتمزای جم م ا  ت خ و کوتا  خزدید و 

 آرا  تر ادامم داد: 

 

ن برای جشااااا  تولد   آرنا:راساااااا  م  بم ذوا و شاااااوا داشااااای 

 خادت تدار .چون هموشم از تولدا  ممز ر بود . 

 

 ت اه  کرد  و شرسید : کزجکاواتم 

 

 _چرا؟

 

آیه کشاااااااااااااید و هماتطور کم اتگشااااااااااااامان  را بم ی دیگر شیا و 

 تاب میداد پاسخ داد: 

 

بود هیچوقااات تمیمون ااااااااااااااامم یااام تولاااد آرناااا:وق   سااااااااااااااازم  مت  

 خوب داشااااااااااااامم باشااااااااااااام.پدر  هموشااااااااااااام درگت   ارا  
گ
خاتوادی
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بود.مادر  یا بیمار بود یا ایز م ش  گر  غ اام خوردن برای 

پدر  بود.م  و آزاد و آرزو تمیمون اااااااااااااااایم ازشاااااااااااااااون یم  ارای 

خاتواد  خوشااااااااااااااا  ت . اااااااااااااااازنم.برای همیزم بوشااااااااااااااات  اوقات 

 رتمیم. تولدهامون رو سم ت ری جش  میگ

 

ن و تبط م  و  ب دها کم مامان و آزاد و آرزو از شوشاااامون رتی 

پدر  موتدیم هم اوتاااااااااااع بزت  نشااااااااااد.م  تززا تر از هموشاااااااااام 

ترق  بااا روزهااای خااادی سااااااااااااااااا   بود  و خمال روزهااای تولااد 

.سااااااااااااااااااا  هااااای ب ااااد از اوتم کاااام خودت بزت   ن ترق  تااااداشااااااااااااااای 

 ...  میدوبن

 

ن شاااااااااااااااااد .درک  از ل   غمگیا  م  هم تااااخودآ اااا   غمگی 

می رد .با تما  وجود   را ها   را در  می رد .در واقع 

م  هم هیا ت اوب  با او تداشاااااااااااااامم.م  هم تما  سااااااااااااااا  های 

اااااااااااااات کشااااااااااااااایاادن برای جشااااااااااااااا    جوابن و توجوابن ا  را بااا  را

ی کم شااااااید  ن  گذراتد  بود .چت 
گ
تولدهای  ااااامییم و خاتوادی

اما برای م   برای اکراتیاتم خییل خادی و شو  پا اتماد  بود 
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ااااات بزرگ بود. رااااااب  کم ب دها زمابن کم بزرگ تر ٬یک  را

ن باق  ماتد   شااااد  بود  در دلم بم شااااکل یک خبد  ی ساااازگی 

 بود. 

 

ید و ل  زد روشااااااااااا  تر از ت اه  باری دیگر بم سااااااااااااممم چرخ

هموشااام روی ل  ها   درخشاااید.دساااا  را با مزربابن روی 

 گ ت:   دسمم قرار داد و با ل  ن شاش ذوا و هیجان

 

آرنا:ویل االن خوشااااااااا الم.در واقع خوشااااااااا ا  تر از هموشااااااااام 

ن  م .اولی  ن تولدمم کم قرار  با تو جشاا  بگت   .چون ای  اولی 

ن ت اتم مزمصرشم.اولی  ولدی کم برای تزدیک تولدی کم بک  تک

بودن  خزا تگرتمم.خوشااااااااااااااا االم چون تو کزااار  خزان.چون 

 دیگم تو رو دار ... 

 

ن  بود کم ق  م بک ل   ذوا زد  ا  آتبدر م  اااااااا و  و شاااااااات 

اراد  از شاااااااایدن  ذوب شاااااااد.از ایز م خوشااااااا ا  میدیدم  
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خوشاااااا ا  بود .خوب میدان اااااامم کم مدت زنادی قرار تبود 

ن روزها باید برای هموشم مزمان او باشم.باالخر  یش  از همی 

تمم و او را پشاااااااااات ش میگذاشاااااااااامم.اما ت اااااااااامیمم را گرتمم  مت 

کزار او بود  تما  تالشاااااااام را   بود .می واساااااااامم تا زمابن کم در 

برای خوشاااااااااا ا  کردن  بم  ار بگت  .می واساااااااااامم تا شو  از 

ن  روزها و خاکرات خمر  را برا   . از .   رتما  بزت 

 

نم. _یم تولد خییل قشز  گ برات میگت 

 

در ایل کم با ل  زد بم چشااااام ها   خت   شاااااد  بود  زنرل  

را ج وتر تجوا کرد  و او برای تواز  کردن موهایم دسااااااااااااا  

 آورد. 

 

آرنا:مزم تو اااااااااااات اگم کس دیگم ای ت اشاااااااااااام.همیز م تو توی 

 روز تولد  کزار  باشر  اتیم. 
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 ۷۱۴#پارت_ 

 

 

خودآ ااا  از  س  رکاات کردن اتگشااااااااااااااامااان  میااان موهااایم تااا

ل  زد از ل  هایم م و شد.آه مم و م ذب خود  را خب  

تر کشااااید  و جوری کم او از خب  کشاااایدتم دل ور نشااااود از 

 روی  زدیل برخاسمم و گ مم: 

 

_م  بااایااد یاام تماااس توری بااا م اال  ااار  بگت  ...تااارا اات کاام 

؟  تمویسر

 

ات ار کم دلیل خب  کشااااااااااااااایدتم را تزمید  باشاااااااااااااااد آ  خمیف  

 بم نشاتم ی م ال ت تکان داد.  کشید و ش  را 

 

 آرنا:تم برو...را ت با . 
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با اسای ا  ت اه  کرد .دلم تمی واست تارا ا  کزم اما 

ن ایز م او را با تما  وجود  دوسااااااات چ ار  ای تداشااااااامم.در خی 

داشمم اما تمی واسمم کم     یک در د بم با هم بودتمان 

یاتمان را امیدوار  کزم.بزابرای  مجبور بود  کم تا ااا م ی م

   ظ کزم.    اگر ای  تا  م باخ  تارا    او موشد. 

 

ون زدتم از اتاااا٬دقیباام ای ب ااد ی کاا٬بااا بت  ن م باام برخالا چت 

آرنا گ مم بود  بم سمت اتاا آزاد قد  برداشمم و با ا  مادن 

بک آت م در بزتم دساااااامگت   را چرخاتد  و وارد اتاا ٬پشاااااات در

 شد . 

 

ابت ماتدن ت اهم روی آزاد ورود  بم اتاا م ااااادا شااااد با ث

کم با باال تزم ای برهزم ل م ی ت ت خوا.  نشااااااا ااااااامم بود و 

را  مشاااااا و  خشااااااک با  ولم ای کم در دساااااات داشاااااات بم آ

کردن موها   بود. اادای باز شااادن در را کم شااااید  ولم را 
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از ش  دور کرد و ش  را بم سااااااااااااااامت م  چرخاتد.با دیدن 

ز ت ج م ل  زدی چزر  ی بزت زد  و چشم های گرد شد  ا

 زد و گ ت: 

 

دی ل اس میپوشید .  ن  آزاد:اوتجوری ت ا  ت  .اگم در مت 

 

ن ت اااهم را خجااالاات زد  از باادن برهزاا م ا  دزدیااد  و بااا پااایی 

ن ش  زنرل  گ مم:   اتداخی 

 

 _ب  شید در تزد  اومد  تو...یاد  رتمم بود کم رت    مو . 

 

ت  ولم ا  را کزاری اتداخت و از روی ت ت ب زد شد.  تورر

ی رتگ  را برداشاااااااااات و هماتطور کم میپوشااااااااااید   خاک اااااااااات 

 گ ت: 
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 . ی تبود کم ق ال تدید  باشر ن  آزاد:اشکایل تدار .چت 

 

ن  باخ  شااااااااااد تا دوبار  ش  را ل    خبی  و شاااااااااایطزت آمت 

باال بگت   و با چشااااااااام هاب  تزگ شاااااااااد  ت اه  کزم.آه ااااااااامم 

 خزدید و با سوا دادن قد  ها   بم سمت ج و شرسید: 

 

؟آزاد: 
گ
ی می واس   بش ن ن خوبم؟چت   همم چت 

 

بااا شاااااااااااااااایاادن ساااااااااااااااوال  تاااز  دلیاال آماادتم باام اتاااق  را باام یاااد 

ن یک قد  بم سااامت آورد .ت س خمیف    کشاااید  و با گذاشااای 

 ج و هماتطور کم در را پشت ش  می  مم گ مم: 

 

 _آر  باید درمورد یم موتویع باهات  را بزتم. 

 

 واتم شرسید: یک تای ابروها   را باال اتداخت و کزجکا
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 آزاد:چم موتویع؟

 

شااااااااایو و اد  ا  ٬در ایل کم بوی ت  یش شاااااااااد  ی شاااااااااامپو اتت 

بک اخمیار ت س خمیف  کشید  و پاسخ  مشامم را شر کرد  بود 

 داد : 

 

 _درمورد آرنا...ی  ن در واقع تولد آرنا. 

 

جوابم بااااخااا  شااااااااااااااااااد تاااا برای ل صااام ای کوتاااا  چزر  در هم 

 شااید کم پ   ها   روی ب شااد و بم ت ر ترو برود.کویل ت

 از 
گ
د  شااااااااااااااااادتااد و آیه از ش تااداماات و  التش اااااااااااااار ی اادیگر ترا

 تزاد  ب زد شد. 
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تولد آرنا...تولد آرنا دو روز دیگم ساااات.چطور آزاد:ای وای... 

 ترامو  کرد  بود . 

 

و ب د  ااااورت  را میان دساااات ها   گرتت و بک هدا دور 

خود  چرخیااد. ااامال مشااااااااااااااا   بود کاام چباادر از ترامو  

ای  مزاساا ت مزم تارا ت بود.برای آت م بمواتم اتدی کردن 

ن بازوی  گ مم:   آرا  تر  کزم ج و رتمم و با گرتی 

 

تم کم ترامو  کرد  _اشااااااا ن کایل تدار  آزاد.خودشااااااام  دس مت 

باااااااااشر امااااااااا مااا  بااازااا  اکااامااایااازااااااااان داد  کاااااااام تاااراماااوشاااااااااااااااااااااات 

نشااااااااااااااااد .میموتیم یاام تولااد کوچیااک و قشااااااااااااااازااگ برا  ترتواا  

ن خودمون.   بدیم.تبط بی 

 

 د زباتم را روی ل  هایم کشاااااااااااااااید  و با  اااااااااااااااداب  آرا  تر و ب

 ادامم داد : 
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ن تولااااادیااااام کااااام برای رسااااااااااااااایااااا دن  ذوا _بزم گ ااااات ای  اولی 

دار .چون م  قرار  کزاااار  بااااشااااااااااااااام.برای همیزم می وا  یااام 

.یم خاکر  ی جشااااااااااااااا  کوچیک و قشااااااااااااااازگ برا  ترتو  بد 

ن م  توی ذها  بموتااام.اون تمیااادوتااام  خوب کااام ب اااد از رتی 

ن و آخرن  تولدشم کم م  قرار  کزار  باشم اما م  ای  او  لی 

کااام میااادوتم.برای همیزم می وا  یااام خااااکر  ی خوب برا  

 جا بذار .  بم

 

بک آت ااام  رقن بزتاااد برای ل صااام ای در سااااااااااااااا وب  غم اااار بااام 

 اااااورتم خت   ماتد و ساااااپس در تزایت آیه کشاااااید و ش  را 

ا   بم نشاااااتم ی تایید تکان داد.ل  زدی م اااازویع بم ل  ه

ت میل کرد و هماتطور کم بک هدا  ااااورت شاااایو شااااد  ا  

 را لمس می رد گ ت: 

 

.هرجور تو 
گ
 ب وای.  آزاد:باشم.هرسر تو بش
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 میان 
گ
و م  خییل خوب میدان ااااااااامم کم در ای  تبطم از زتدی

 خواسمم ی م  و خواسمم ی او یک اقیاتوس تا  م بود... 

 

 ۷۱۵#پارت_ 

 

 

 راوی: 

 

اما بک  دای سال  نش مم  بک هدا مبابل ت ونونون روش 

ن از  بود کم  اادای زتِگ در ب زد شااد.آیه کشااید و با برخاساای 

درون جی  های شاااااااا وار را    ا  ترو جا دساااااااات ها   را 

 برد و بم سمت در قد  برداشت. 

 

ن   دسااااااااااااامگت   را کم چرخاتد ت اه  روی چزر  ی تگران بزت 

دوسااااااا  ثابت ماتد.چزر  ی برسااااااا  کم ساااااااخ   شو  بم او 
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  ترساااااماد  بود و خواه  کرد  بود کم خود  را بم خاتم شیا

ن ا  برسااااتد تا ب کم بمواتد با چزد  ال   را ز  دن بار سااازگی 

 ق    را اتدی س ک تر کزد. 

 

از ٬ساااااخت از یک تیمم شاااا  خبور کرد  بود.تما  اهایل خاتم

نرن  خاتم و شوهر  گرتمم تا خزان و آرنا در اتاا ها شان 

رتماام بودتااد.تززااا کیسااااااااااااااا کاام در خمااارت  باام خوابک خمیش ترو 

 درتدشت توتیش ها بیدار بود آزاد بود. 

 

درگت  هزاران هزار ت ر کوچک و تمیموان اات ب وابد.ذها  

بزرگ بود.آتبدر آشااااااااااااا مم و  التم بود کم     تمیموان ااااااااااااات 

برای ثاتیم ای پ   ها   را روی ی دیگر بگذارد.گذر زمان 

ار  دیگر برا   اهمی   تداشااااااااااااااات.از خبربم ن های سااااااااااااااااخت بت 

بود.آرزو می رد کم  ا  میموان ت زمان را ال اقل برای چزد 

ن دیگر از بم خب  برگشااااااااااااااما  سااااااااااااااااخت ثابت تگم دارد.چو 

 تاامید شد  بود. 
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با دیدن چزر  ی خ ااااامم و ت ید  ی ٬برساااااا  تگران و دلواپس

دوساااااا  قد  ج و گذاشااااات و در را پشااااات ش  . ااااات.در 

کم آزاد آن شیامک را برا     خاتم ا  آماد  ی خوابیدن بود 

ت و شاا وار  ار ترسااماد  بود.بزابرای   اال با یک دساات سااونورا

ی مبابل  در خاتم ی او ا  ماد  بود.  خاک ت 

 

 برسا :آزاد؟خوبک تو؟ الت خوبم؟

 

ل ا  مضاااطرب و شریشاااان بود.سااااببم تداشااات کم آزاد را تا 

 ای  اتااداز  درماااتااد  و م ماااز  مااک ببیایااد.آزاد آد  تبود کاام

ب واهاااد غم هاااا و ترس هاااا و مشاااااااااااااااکالت  را باااا کس دیگری 

 درمیان بگذارد.    با برسا . 

 

آزاد هموار  جوری رتمار ٬دوسااااااااا   شاااااااااان در تما  ساااااااااا  های

کرد  بود کاااااااام ات ااااااااار تیاااااااااز باااااااام  مااااااااک و ت ااااااااااااااایل هیچ س 
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تدارد.هموشااااااااام دیگران را با جم م ی "خود  از پ ااااااااا  بر   

را    ها   را آیم" قاتع کرد  بود.هموشااااااااااااام مشاااااااااااااکالت و تا

پشاااااااااااااات چزر  ی قوی و آرا  و م کم  شززان ت ا  داشاااااااااااااامم 

 بود. 

 

ن زنر و رو شد  بود.آزاد اما  امش ...امش  ات ار کم همم چت 

 تداشاااااات.چزر  ا  
گ
دیگر هیا شاااااا اه   بم آن آزاد هموشااااااش

درماااااااتااااااد  و خ اااااااااااااااماااااام بود.غم از درون چشااااااااااااااامااااااان  ترنااااااد 

شت.دیگر می شید.دیگر توان شززان کردن ا  اسات  را تدا

 رمف  برای م کم ا  مادن برا   باق  تماتد  بود. 

 

هماتطور کم با دسا  برسا  را بم سمت   التم آیه کشید و 

 م ل ها هدایت می رد با  دای آرا  گ ت: 

 

آزاد:ب  شاااید کم ت ااا م شااا ک کشاااوتدمت ایزجا.داشااامم خ م 

 موشد . 
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 برسااا  با تگرابن روی یش از م ل ها نشاا اات و مزمصر ماتد تا 

ن چزد لیوان قزو  ی تیم  آزاد هم در کزار  باشاااااااا زد.روی مت 

بودتد.چزد روزی موشااااااااااد کم درساااااااااات و خورد  ردی  شااااااااااد  

 خود  درگت  
  ااااااااااااااااااااااابک از آزاد ختک تگرتماااااااام بود.از کرقن

مبااااادماااااات جشااااااااااااااا  خروش بود.از کرا دیگر هم آزاد ای  

روزهااا آتباادر خود  را  مرتااگ کرد  بود کاام     تر اااااااااااااااات 

 ر ت   ن    ت کززد. نشد  بود با ی دیگ

 

میاااادان اااااااااااااااااات کاااام ماااادب  موشااااااااااااااااااد کاااام از خزان جاااادا شااااااااااااااااااد  

 ااااات کم ازدواجشااااااان بم پایان رسااااااید  بود.یط ای  بود.میدان

چزااد روز چزاادی  بااار تال  کرد  بود کاام ال اقاال ت   ن بمواتااد 

با او  ااااااااااااااا  ت کزد و ا وال  را جونا شاااااااااااااااود.اما آزاد جوری 

ت    هاا   خود  را از هماام دور کرد  بود کاام     جواب 

 را هم تمیداد.تا امش  کم دیگر کاقا  کاا شد  بود. 

 

 .  4587



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

 ت شد  آزاد؟چرا ایزبدر آش مم ای؟برسا :تو چ

 

بااااااااا تااگاارابن شاارساااااااااااااااایااااااااد و آزاد شاتااجااااااااا  کاازااااااااار  روی ماا اااااااال 

. اااااااااااورت  را میان دسااااااااااات ها   شززان کرد و آ  نشااااااااااا ااااااااااات

سااااااوزتا  کشااااااید.هموشاااااام از ایز م کیساااااا با دل ااااااوزی جونای 

ار  ن بود.از ایز م ب واهد درمورد ا  اسات  ا وال  شود بت 

شاااااااااااا  دیگر  اساااااااااااام ی با کیسااااااااااااا  را بزتد گرنزان بود.اما ام

ن غم  نز شاااااااااد  بود.دیگر تمیموان ااااااااات بار سااااااااازگی   اااااااااتک  لتک

 ا  
گ
ن بار در زتدی ها   را تززا بم دو  ب شااااااااااااااااد.برای اولی 

 تیاز بم یک هم    ت داشت.یک گو  شزوا.یک همدرد. 

 

سااااا  را روی شاااااتم ی او ساااا وت  کم کوالبن شااااد برسااااا  د

 قرار داد و مصاتم شرسید: 

 

ن  از خزان ایزبااااااادر آشااااااااااااااا مااااااام  برساااااااااااااااااااااا :ب ااااااااکر کالا گرتی 

 ای؟م ا م کالقموتم؟
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شاااااااااااااااایااااااادن ای  ساااااااااااااااوا  ل  زاااااااد ت جن را روی لااااااا  هاااااااا   

نشااااااااااتد.آه ااااااااامم ش  را تکان داد و با  اااااااااداب  گرتمم زنرل  

 تجوا کرد: 

 

یم.بااااور  آزاد:هزوز  بااااور  تموشااااااااااااااااام از همااادیگااام کالا گرتم

 تموشم از دست دادم . 

 

و شااااااااتم ی او را برساااااااا  با تارا    چزر  ا  را در هم کشاااااااید 

 م کم تر تشار داد. 

 

برسا :هزوز از دست تداد   آزاد.خزان هزوز  کزارتم.هزوز  

ایزجاساااات.م  مطمازم کم هزوز  تم دل  خاشاااابمم.ا ااااال از 

 کجا م  و ؟شاید اگم  بیبت  ارای آرزو رو ب زمم... 
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م اااااااام ی آخر  ل  زااااااااد روی لاااااااا  هااااااااای آزاد را ت خ تر ج

 چرخاتد و گ ت: کرد.ت اه  را بم سمت برسا  

 

ن رو برا   ن ختک دار .آرزو هماااااام چت  آزاد:دیگاااااام از هماااااام چت 

ی وجود تدار   ن ت رن  کرد .سااااااااات  تا شیاز قضااااااااایم رو.دیگم چت 

 کم از  بک ختک باشم. 

 

 ۷۱۶#پارت_ 

 

 

د کرد و اتدی برساااااا  شاااااو  زد  و مبزوت چشااااام ها   را گر 

 خود  را خب  تر کشید. 

 

ن رو بز  گ مم؟ی ای   برساااااااااااااااا :میدوتم؟ی  ن آرزو همم چت 

 ات اا اتماد؟
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 شرسید و آزاد با ت یم زدن بدن خ مم ا  بم م ل پاسخ داد: 

 

ن رو بز  گ مم.یش دو روز شو .   آزاد:آر ...همم چت 

 

ت از برسااا  تاباوراتم پ   ها   را باز و . اامم کرد و بم تاب ی

ای سااااااااااااااکت ماتد و ساااااااااااااپس آزاد بم م ل ت یم زد.برای دقیبم 

 شرسید: 

 

 برسا :وق   تزمید خ س ال م   سر بود؟

 

در پاساخ بم ساوال  دوبار  آ  ساوزتا  کشاید و شااتم ها   

 را باال اتداخت. 
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بزم ٬خزدید٬شزنشاااام کرد٬ش  داد کشااااید٬آزاد:خ اااا ابن شااااد

 ب  م کرد... ٬گ ت کم خوش الم

 

ر ی جم ااااااام ا  ل  زاااااااد کوچش زد و ش  را زنو در اتمزاااااااا

سد:   اتداخت.ل  زد  باخ  شد تا برسا  امیدواراتم بتر

 

؟شاااااااااید ب د از تزمیدن  ن برسااااااااا :ایزا نشااااااااوتم ی خوبک تو اااااااای 

 بیبت ت ااامیم گرتمم باشااام بم رابطم تون یم شاااانس دوبار  

 بد .ها؟

 

ل  زااد دوبااار  از روی لاا  هااا   م و شااااااااااااااااد و جااا   را باام 

 رد: ر چزر  ا  داد.تاامیداتم زنرل  تجوا کغیم آشکار د

 

_هاازااوز  ماایاا ااواد از ایاا  خااوتاااااااام باار .هاازااوز  ماایاا ااواد تاار اام 

کزااام.ایزجاااا بودن  تبط ب ااااکر آرنااااسااااااااااااااااات.می واد ق ااال از 

ن .شااااام کم  ال   امال خوب شاااااد .اما آخر   رتما  مطمی 
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ن روزا وسااااااااااااااااای   رو جمع  ؟باالخر  مت  ...یش از همی  کم سر

  م می زم. می زم و برای هموشم تر 

 

اتگشاااااااااااامان  را بم ی دیگر ٬کردبرای ثاتیم ای کوتا  ساااااااااااا وت  

 شیا و تاب داد و سپس با  دای ت ی  تری ادامم داد: 

 

اااااااااااااات  کزم.خییل تال   آزاد:اول  خییل تال  کرد  مزصا

کرد  ج و  رو بگت  .خواساامم خود  رو تتک م کزم.خواساامم 

بااااااا ٬بااااااا گرناااااام٬بااااااا خواه ٬خشاااااااااااااااب  رو پس بگت  .بااااااا دلیاااااال

ن بااااا دخوا...خواسااااااااااااااامم تصاااااهر کزم کاااام ٬خوایهخااااذر  هماااام چت 

 دوبار  میموتم مثل سابش .شم اما... 

 

زبان  را روی ل  های خشاااااااااااا   کشااااااااااااید و بک هدا بم در 

 . مم ی اتاا خزان خت   ماتد. 
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آزاد:اماااا ب اااد  ت ااااااااااااااامیم گرتمم کااام خبااا  وا  ااااااااااااااام.یااام روز 

چشاااااااااااااااماا  رو بااز کرد  و بام خود  اومد .واق یت م کم بم 

ی کم یم  ورتم سی روزی کزار یل زد.بز  ت ا  کرد .بم دخت 

م  شااااااااااااادترن  زن دتیا بود.اون دخت  زن ا و آسااااااااااااو  دید  کم 

زخم ها  رو بم م  نشاااااااااون داد  بود تا ترمیمشاااااااااون کزم اما 

تما   اری کم م  اتجا  داد  بود  بوشااااااات  آساااااااو  زدن بز  

 بود. 

 

ب ااد  تزمیااد  کاام تبط بااایااد بز  اجاااز  بااد  کاام بر .چون 

همم درد و  لیاقا  رو تداشااااااااامم.چون اون م ااااااااام ش اون م 

 جززیم بود کم 
گ
رتج تبود.چون لیاقا  خییل بوشاااااااااات  از زتدی

م  برا  ساااااااااااااااخمم بود .تزمید  کم باید اجاز  بد  کم بر  و 

وع کزااام.یااام جاااای دیگااام ی   جااادیاااد رو شر
گ
دور از م  یااام زتااادی

جااب  کام ٬جااب  کاام دوبااار  بموتام ب زااد  و ت س ب شاااااااااااااااام٬دتیااا

تم خوشااااااااااااااا ا  جاب  کم دوبار  بمو ٬رات م  آزار  تدنخاک

 باشم. 
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اشاااااااااااااااش کم هز ا  زمزمم کردن ای  جم م ها در چشااااااااااااااامان  

   بم زد  بود ق   برسا  را بم درد   آورد.شرسید: 

 

باارسااااااااااااااااااااااا :اگاااااااام ایاازااجااوری رهااااااااا  کاا ن تااکاا اایاا  خااودت سر 

موشااام؟چم بالب  ش خودت میاد؟میموبن تبودن  رو ت مل 

؟میموبن بدون او  ؟ک ن  ک ن
گ
 ن زتدی

 

اشش کم ٬یدن دسااا  روی  ااورت بم ت جن خزدید و با کشاا

 زنر چشم  را خوس کرد  بود را پا  کرد و ش تکان داد. 

 

آزاد:م ؟راساااااااااااااا  رو ب وای تم...ت ر تمی زم کم بدون اون 

دوو  بیااار .ا اااااااااااااااال ت ر تمی زم کاام باادون اون ب وا  باام ای  

 ادامااام باااد .اماااا از کرقن هم خود  رو 
گ
م ااااااااااااااام ش ای  زتااادی

 خوب رو بااا ای   مجااازات میاادوتم.م  میمون ااااااااااااااامم
گ
یاام زتاادی

دخت  . ااااااااااااااااااز .میمون ااااااااااااااامم خوشااااااااااااااا  ا  کزم.اماااا بااام جاااای 
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خوشااااااااااااااا  اااااااات کردن  بز  آساااااااااااااااواااااااا  رساااااااااااااااوتااااااااد .اذیا  

 هردومون رو خراب کرد . 
گ
 کرد .ق    رو ش  مم.زتدی

 

پس االن  ف  برای ایز اام ب وا  از  ک اا  ب شااااااااااااااا  کزم 

ی رو  ن درسااااااااااااااااات کزم.چون دیگاام پاال  تاادار .چون تمیموتم چت 

ای پشااات ش  باق  تذاشااامم.چون دیگم از  ساااالم و نشااا  ااامم

خود  تاااامیااد  کرد .پس تززااا  اااری کاام میموتم اتجااا  بااد  

ایزم کم بم جای ایز م سااااااااااد راه  .شاااااااااام اجاز  بد  کم بر  و 

 م  رو پشت ش بذار . 

 

شاید ٬شاید  یم روزی ب د از هزار سا  بموتم م  رو ب  شم

دل  برا   برگرد  و باام خباا  ت ااا  کزاام و ب زماام کاامیاام روزی 

تزااگ شااااااااااااااااد .شااااااااااااااااایااد اون روز دوبااار  بموتیم باام هماادیگاام یاام 

 تر ت بدیم.اما االن تم...االن دیگم بم آخر خط رسیدیم. 
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د میموان ااااات یک دتیا را ونران  ن غیم کم در  ااااادا   موز مت 

 
گ
کزد.ت ور ایز م ای  مرد در  ا  ت مل کردن چم درد بزری

و میگذاشت ای برسا  دشوار بود.خود  را کم جای ابود بر 

 ا  اس می رد کم دیگر تمیمواتد ت س ب شد. 

 

 
گ
باااام لط  آزاد و خزان بود کاااام او هزوز هم تییل را در زتااادی

زبن کم با تما  وجود خاشاااااااااااااب  بود اما  اال با ٬ا  داشااااااااااااات

شاااااااااااااااایدن  را های آزاد ترس ایز م ت زد روزی اون هم بم 

د تما  وجود  را شر کرد  بود.    ای  شتوشااااات دچار شااااااو 

ندتمی اگر ٬موان ت ت ور کزد کم اگر روزی تییل از او د  میتک

مجبور موشااااااد هماتطور کم آزاد خزان را رها کرد  بود تییل را 

 رها کزد چم ات اق    اتماد. 

 

؟اگم خزان بر  بم آرنا چم جوابک میدی؟  برسا :آرنا سر

 

 ۷۱۷#پارت_ 
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ش بود تا تما  غم دتیا باری دیگر بر آوردن اسااااااااااااااام آرنا  اقن 

آزاد آوار شاااااااااااود.چشااااااااااام ها   را با درد . ااااااااااات و ش  را بم 

سامت خب  شرتاب کرد.اتگشمان هردو دساا  را مبابل ل  

ها   بم ی دیگر چ ااااااااااااااا اتد و پس از ل صم ای سااااااااااااااا وت با 

 گ ت: 
گ
  التش

 

ن االنشم تمیدوتم با آرنا چیکار کزم.   آزاد:همی 

 

   در هم کشید و یک تای ابروها   را برسا  شدراماتم چزر 

 باال اتداخت. 

 

 برسا :مزصورت چیم؟
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 شرسید و آزاد شاتجا  ش چرخاتد و بم او خت   ماتد. 

 

آزاد:آرنا ای  روزا بوشاااات  از هموشاااام خاشااااش خزاتم برسااااا .اون 

خشااااااااش بزرگ  ن اااااااا ت بم خزان دوبار  برگشااااااامم.شااااااادیدتر از 

 تما  ای  سا  ها. 

 

ان و مبزو  ی کم شاااید  بود چشاام برسااا   ت  ن ها   ت از چت 

 را گرد کرد و پ   زد. 

 

؟مطما ن از ای  
گ
 آزاد؟داری جدی میش

گ
برسا :سر داری میش

 قضیم؟

 

 آزاد آش مم و خ  ک آیه کشید و ش  را تکان داد. 

 

 آزاد:مطمازم.خود  ای  رو بزم گ ت. 
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 رت  باخ  شاااااد تا برساااااا  شاسااااایمم بم ساااااما  بچرخد و 

سد:   تاباوراتم بتر

 

 رد  خشاااااااااااااااش خزان از ش آرنااا برساااااااااااااااااا :امااا...امااا م  ت ر می

اتماااااد .ی  ن  اااال ای  ماااادب  کاااام خزان ایزجااااا بود کاااام ا اااااااااااااااال 

ن ب  ت تبود.چطور شد کم آرنا یزو...   همچی 

 

شو  از آت م بمواتد ساااااوال  را بم پایان برسااااااتد آزاد جوا.  

 را داد. 

 

آزاد: ل ای  مدت ساااااکت موتد  بود و ا  اااااساااا  رو شززان 

خزان توی یم رابطم  گم داشااااااااااااااامم بود چون میدون ااااااااااااااات کمت

ساااااااااااااااااااات.ایز اااااام مرد زتاااااادگو  کیاااااام رو تمیاااااادون اااااااااااااااااااات.تبط 

میدون ت کم خزان مجرد تو ت برای همیزم ساکت موتد  

بود.اماااا چزاااد روز شو  کااام خزان   بااام ی ازدواجمون رو از 
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اتگشاااااااااااااااا  در آورد تزمیاااد کااام دیگااام کیسااااااااااااااا توی زتااادگو  

 تو ت.برای همیزم... 

 

گرتت و با  ال   ورت  را میان دسااااااااااااااات ها    مجددا  ااااااااااااااا

وع بم تکان دادن پاها   کرد.برساااااااااااااا  با تارا     خ ااااااااااااا ک شر

 شرسید: 

 

؟  برسا : اال می وای چیکار ک ن

 

 آزاد بو  از شو  دام  زد.خااااجزاتااام 
گ
ساااااااااااااااوال  بااام درمااااتااادی

 ش  را تکان داد و با خزد  ای ت خ گ ت: 

 

دن تاادار .زبن آزاد:تمیاادوتم. س می زم دیگاام توان اداماام دا

دار  تر م می زم.ازدواجمون مثل یم شاب  کم خاشااااااااااااااابشااااااااااااااام

.برادر  خاشااااااااااااش زتیم کم تا چزد روز شو  توخایل تابود شااااااااااااد 

تم و میگم کم خاشاااااااش خشاااااااش  ن اااااا  بود.تو چشاااااااما  ز  مت  همرا
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ی ب م.تمیموتم بز  ب م  ن  مزاام و م  تمیموتم بز  چت 
گ
زتاادی

دخت  کم تمیموتم خزان رو دوساااااااات داشاااااااامم باشاااااااام چون اون 

مزم.تمیموتم بز  ب م کم مردی کم توی همم ی دار و تدار 

 خزاتااااام مزم.تمیموتم بز  ب م رونااااااهاااااا  هیچوقااااات 
گ
زتااااادی

سااام کم کاقت شاااایدنشاااون  واقیع تموشااا .تمیموتم چون میت 

 رو تداشمم باشم. 

 

لااا  زنرنا  را بااام دتااادان گرتااات و بک آت ااام مموجااام بااااشاااااااااااااااااد 

روی  اتگشاااااااااااات های مشاااااااااااات شااااااااااااد  ا  را م کم و بر در بر 

 زاتوی  کوبید. 

 

شاید اگم ای  خشش آرنا ٬اد:شاید اگم پای آرنا درمیون تبودآز 

وجود تداشاااات میمون اااامم تم دلم تبط یک در ااااد بم بودتم 

با خزان امید داشاااااامم باشاااااام.اما خوب میدوتم تا وق   کم آرنا 

 ه ت باید از خزان دست ب شم. 
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ساااام از ایز م آرنا یم روزی بم واق ساااام...میت   یت بر چون میت 

م هیچوقاات تموتاام م  رو ب  شااااااااااااااااام.چون بتک  و ب ااد  دیگاا

سم از ایز م ای  وسط هم زبن کم خاشبشم رو از دست  میت 

ساااااااااام از ایز م ب وا  آرنا و خزان  بد  هم برادر  رو.چون میت 

 رو کزار همدیگم ببیزم. 

 

برسا  گ ما  خییل خزد  دار  ویل م  ای  روزا دار      بم 

 ر کردن بم ی زم.دار  خود  رو با تبرادر خودمم   اااادت م

خشاااااااااف  کم آرنا ن ااااااااا ت بم خزان دار  خذاب مید .مثل بچم 

هااااااااا هاارمااوقااع کاااااااام آرنااااااااا رو کاازااااااااار خاازان ماایااباایاازاام باااااااادخاا ااف  

 تال  می زم از هم دورشون کزم. ٬اخما  مت   تو هم٬می زم

 

چزد شااااااااااااااا  شو  ش ای  موتاااااااااااااااوع با آرنا ب   کرد .بز  

شرساااااااید چرا اما جوابک  گ مم تمیموتم خاشاااااااش خزان باشااااااام.از 

داشاااااااااااااامم کم بز  بد .تمون اااااااااااااامم بز  ب م بابا ای  زبن کم ت

 مزاام.هماام ی 
گ
داری درمورد  روناااباااقن می  ن خشاااااااااااااااش زتاادی
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وجودمم.زتیم کم دیووتم وار خاشااااااااااااااابشااااااااااااااام.تمون ااااااااااااااامم بز  

 ب م.تبط مثل ترسوها از  ترار کرد .باورت موشم؟

 

یگر برساااااااااااااااااا  غمگیزاااتاام ت اااه  کرد و شی تکااان داد. اااال د

آزاد تا ای  اتداز  درماتد  و خاجز شاااااااااااااااد  تزمید  بود کم چرا 

نز  بود.کم چرا  اساام ی  ااتک مرد  اابوری مثل او بم ی  ار  لتک

ی بگوند دسااااا  را ٬شااااد  بود.در ساااا وب  مط ش ن بک آت م چت 

دور شاااتم ی آزاد اتداخت و آه اامم او را در آغو  گرتت.و 

باااشاااااااااااااااااد باام  آزاد ات ااار کاام ماادت هااا م ماااز ای  آغو  بود 

ش  ت و اجاز  داد تا اشک ها   روی گوتم ی  ار  در هم 

 ها   برنزتد. 

 

و آخرن  جم م ای کم از میان هش هش ها   بم گو  های 

 برسا  رسید ای  بود: 

 

 آزاد: ا  موشد یم م جز  ات اا بی مم... 
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 ۷۱۸#پارت_ 

 

 

 نرن :خزان خاتم بم  مک ا میاز تدارند؟

 

اااااا  خاتم شیچید ن  خاتم کم در  ااااااادای آرا  و مزربان نرا ن آشاااااااتر

وادار  کرد تااا برای ل صاام ای کوتااا  ش  را باااال بگت   و باام او 

 در آن ساااااااااااااااماات  اااتت  ا  ااااااااااااااامااد  بود و ت ااهم 
گ
مزاادی کاام بااا شر

 می رد چشم بدوز . 

 

در  ایل کم با همزبن کم در دسااااااااات داشااااااااامم م مونات کیک 

د  ل  زاااد کوچش  ن  داخااال ظرا را بک وق ااام هم مت 
شاااااااااااااااکالب 

 :    داد  و گ ممت ون
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 _تم نرن  خاتم  مک تمی وا .خود  از پ   برمیا . 

 

بااا تردیااد گوشاااااااااااااااام ی ل   را باام دتاادان گرتاات و قااد  ج وتر 

ی  ن خاتم در  ا  آشتر ن گذاشت.خادت تداشت کم مرا در آشتر

ن هم بود کم  اال تارا ت و م ذب بود.   ببیزد.برای همی 

 

رند م  کیک رو نرن :آخم شما خادت بم ای   ارا تدارند.بذا

 درست کزم.شما تبط تصارت کزید. 

 

تاااااااااخودآ ااااااااا  باااااااام ل   باااااااااتم   خزاااااااادیااااااااد  و شی تکااااااااان 

داد .م مونات کیک دیگر تبرن ا آماد  بود.تبط باید داخل 

 قال  خالوشان می رد  و ب د در تر قرار  میداد . 

 

ی کردن تدار ؟شااااااااااااااید تو ای   ن _ی گ مم م  خادت بم آشاااااااااااااتر

زد  باشاام اما م  ساایا  و ساا ید ت خوتم ب اکر شااما دساات بم

ی کزم.  ن  کرد  نرن  خاتم.ب د  آشتر
گ
 یم خمر تززا زتدی
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قااااااال ک کاااااام از ق اااااال چرب کرد  بود  را ج وتر کشااااااااااااااایااااااد  و 

 هماتطور کم مواد کیک را داخ   خایل می رد  ادامم داد : 

 

_در تااااااام  امروز یم مزاسااااااا ت خا ااااااام.تولد آرناسااااااات.بز  

ک دیگم اد  کزم.اگم کیقو  داد  خود  کیک تولد  رو آم

تم.  ن  ای بذارنم ج و  بز  ل  تمت 

 

آه ااامم بم  رتم خزدید و ات ار کم قاتع شاااد  باشاااد ش  را 

تکان داد.قال  را برداشااااااااامم و داخل تر قرار  داد .درجم ی 

تر را تزصیم کرد  و ساااااااااااااااپس چرخید  تا بم ات اار ظرا های 

 کثی  روی  اتت  ت ایه ب زداز .نرن  تورا گ ت: 

 

ااااا    آزاد خان و آرنا خان.م  خود  ظرتا ن :شااااااما برند شونرا

 رو موشور . 
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تااااتم چزر  در هم کشاااید  و دهان باز کرد   در جوا.  م ت 

تا م ال ت کزم.اما شو  از آت م بمواتم  ال  بم زبان بیاور  

خاتم شیچید و مرا از  ن  اااااااااااااادای آرنا بود کم در تضااااااااااااااای آشااااااااااااااتر

 ت میمم مزصا کرد. 

 

 ؟آرنا:کیک آماد  شد 

 

 بک م طیل ت ااا
گ
اهم را بااام ساااااااااااااااما  چرخااااتاااد  و ل  زاااد بزری

ت ون   داد .ون چر  را آه اااااااااامم آه اااااااااامم بم ساااااااااامت ج و 

اه  مرداتم ی سااااااا یدی کم بم ت  داشااااااات از  ساااااااوا میداد.شت 

هموشااااام جذاب تر  کرد  بود.در واقع بوشااااات  از هموشاااام بم 

آزاد شاااا اهت شیدا کرد  بود.خ ااااو ااااا با آن موهاب  کم دیگر 

دتد و با اتدی    بم سااااااااامت باال  ا  ترن مم بو روی شوشاااااااااابن 

  الت شیدا کرد  بودتد. 
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_تم هزوز  ارصن نشااد .تاز  گذاشاامم  داخل تر.یم کوچولو 

 .  باید  تک ک ن

 

 با تارا    ل  ها   را آونزان کرد و غر زد: 

 

ی ت ورد  کاام کیااک  ن آرنااا:ای بااابااا...م  از  ااااااااااااااابح تااا  اااال چت 

 تو ت؟ در  ار ب ور .ت زم گولم زدی و  ال کیش

 

بم ی آرا  بم  ورت  زد .   زنرل  بم  رت  خزدید  و رصن

 

.قو   _ت ت  گولت تزد .ویل خ  باید یکم دیگم  اااااااااااااااتک ک ن

 مید  خوشمز  ترن  کیک زتدگیت رو برات آماد  کزم. 

 

 مش و اتم بم نرن  خاتم ت ا  کرد و با تردید شرسید: 
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 ت؟آرنا:راست میگم؟کیش کم پ مم قابل خوردن ه 

 

 ۷۱۹_ #پارت

 

 

اااااااااان  خاتم در جوا.  خزدید و دساااااااااااا  را بم نشااااااااااااتم ی  نرا

 ت رن  و تمجید در هوا چرخاتد. 

 

ن کااام ت ر کزم  اااااااااااااان :اوووو  آقاااا ت م براتون.یااام کیش پ ی  نرا

 اتگشماتوتم باها  ب ورند. 

 

 رت  شاتجا  ل  زد کوچش را روی ل  های آرنا شاااااااااااااااکل 

وت با ل  ن شاااداد.ت اه  را مجددا بم  اااورت م  دوخت و 

ن گ ت:   و کزایم آمت 
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اب  ب دی. 
ن  آرنا:پس دروغ تگ مم بودی.واق ا یم چت 

 

پشت ش  ا  ماد  و ٬قد  ج وتر گذاشمم و با دور زدن او

دساااااامم های ون چر  را گرتمم و هماتطور کم میچرخاتدم  

خاتم خارز شونم گ مم:  ن  تا از آشتر

 

تم؟ ن ؟ت زم ت ر کردی دار  ب وا مت   _پس سر

 

جمع کرد و ش  را باال گرتت تا بمواتد  ورتم   را ل  ها 

 را ببیزد. 

 

ی کردتت رو تدید  بود .راسا   ن آرنا:سر ب م.آخم ق ال آشتر

 ازت تاامید شد  بود . 
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در جوا.  خزدید  و با یک دسااات بم آرا  موها   را بزم 

رن مم.ل صم ای ب د بم سااااال  بازگشااااایم.ورودمان بم سااااال  

ون زد د از اتاق .درساااااااات مثل آرنا ن آزام ااااااااادا شااااااااد با بت 

 بم ت  کرد  بود و موها   را 
گ
اه  مرداتم ی سااااااااااااااا ید رتش شت 

بااااااال داد  بود.در دساااااااااااااااا  یاااااک ج  ااااام ی کوچاااااک هااااادیااااام 

 خودتماب  می رد. 

 

 زد و قااااد  هااااا   را باااام 
گ
م  و آرنااااا را کاااام دیااااد ل  زااااد بزری

ساااامممان سااااوا داد.مباب مان ا  ااااماد و در ایل کم ت اه  را 

 میچرخاتد شرسید: ت ر  میان ما دو 

 

 _خت  باشم.چرا دارن  می زدی ؟

 

شو  از آت م م  تر    برای پاسخ دادن بم سوال  داشمم 

 باشم آرنا بود کم بم  را آمد. 
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ی کزم؟ ن  آرنا:تو میدون    خزان ب د  آشتر

 

ساااااااااااااااوال  در ثااااتیااام ای لااا  هاااای آزاد را هم بااام خزااادیاادن وا 

 تداخت و شرسید: اال اداشت.با ت ایه م زادار ابروها   را ب

 

 آزاد:چطور مگم؟

 

آرنااا یااک تااای ابروهااا   را باااال اتااداخاات و ش چرخاااتااد تااا باام 

 م  ت ا  کزد. 

 

آرنا:آخم ات ار جدی جدی برا  کیک پ مم.تو میدون ااااااااااااااا   

ی کزم؟ ن  ب د  آشتر
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آزاد زنرل  "هو " آرا  گ ت و دور از چشاااااااااااااام آرنا بم چزر  

و ساااااااااااااااپس با  ماتد  ی م  خت   ماتد.برای ل صم ای سااااااااااااااااکت

 ل  زدی مرموزاتم پاسخ داد: 

 

اب  میدون مم. 
ن  آزاد:آر ...یچت 

 

ت ا  آرنا شاتجا  از  اااااااااااااااورت م  گرتمم شاااااااااااااااد. اااااااااااااااورت  را 

ات  امال در  مجددا بم ساامت آزاد چرخاتد و با ل  ن کم  را

 آن بیداد می رد تجوا کرد: 

 

...خو   آرنا:پس ات ار تو خییل خییل خو  شانس تر از م ن

 .  التبم 

 

 ۷۲۰#پارت_ 
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شو  از آت م آزاد تر ااااااااا   برای جواب دادن شیدا کزد ون چر 

را ج وتر برد  و میااان دو م اال دو ت ر  ای کاام بااا تااا ااااااااااااااا اام از 

ی دیگر قرارشاااان داد  بودیم تگز  داشااامم.با آزاد م ل ها را 

آن شاااااااااااااااکیل قرار داد  بودیم تااااا بمواتیم در دو ساااااااااااااااماااات آرنااااا 

 باش زیم. 

 

ن تردا ای ت_باشاااااااااااام غر تزن بر  و هم غذا درساااااااااااات می زم.همی 

 تاهار.خوبم؟

 

با ل  زدی کوچک ت اهم کرد و برای ل صم ای کوتا   رقن 

 تزد شو  از آت م زنرل  زمزمم کزد: 

 

 آرنا:خوبم. 
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از ون چر  تا اااااااا م گرتمم و بم ل اس هاب  کم بم ت  داشاااااااامم 

ت ا  کرد .شاپا آردی شد  بود .باید خوتشان می رد .ش  

 مم و گ مم: گرت  را باال 

 

_م  ل اساااااااااا  همم آردی شااااااااادن.مت   خوتاااااااااشاااااااااون کزم زود 

 برمیگرد . 

 

هردو در تاااییااد  رتم ش تکااان دادتااد.باام ساااااااااااااااماات اتاااقم قااد  

برداشمم.وارد اتاا شد  و ل اس هایم را با چزد دست ل اش 

کاااااااام از قاا اااااااال باارای امشاااااااااااااااااااااا  آماااااااااد  کاارد  بااود  تاا ااونااو 

تمدید  م را کرد . اااااااااااااااورتم از ق ل آرا   داشااااااااااااااات.تززا ر  ل 

 چزد کمابک کم بم خزوان هدیم ی 
ن کرد  و سااااااااپس با برداشاااااااای 

ون زد  و  تولد برای آرنا خرند  بودمشاااااااااااان مجددا از اتاا بت 

 بم سال  برگشمم. 
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هردو بااااااا  اااااااااااااااااااااداب  آرا  مشااااااااااااااا و   را زدن بااااااا ی اااااادیگر 

بودتد.ج وتر رتمم و بم آرا  روی م یل کم در سااامت راسااات 

ن قرار داد  و با  ا را آرنا قرار داشاااات نشاااا اااامم.کماب ه روی مت 

ل  زدی کوچک بم دو مردی کم در کزار  نشاااااااااااااا اااااااااااااامم بودتد 

 چشم دوخمم. 

 

 _چبدر خجی م... 

 

 اااااااااادای آرامم هردو ت رشااااااااااان را وادار کرد تا ش بچرخاتزد و 

 کزجکاواتم بم م  ت ا  کززد. 

 

 آزاد:سر خجی م؟

 

 در جوا.  آه مم ش  را تکان داد  و گ مم: 
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 ت رد  بود  چبدر شبیم همدیگم ای .  اال دقت _ایز م تا 

 

هردو با ت ج  ابروها شااااان را باال اتداخمزد و ت ا  کوتایه با 

 ی دیگر رد و بد  کردتد. 

 

 آرنا:واق ا؟

 

 زنرل  خزدید  و مجددا ش  را تکان داد . 

 

_آر ...ی  ن با ای  مد  موها و ل اساااااااااااای یم شاااااااااااکل امشااااااااااا  

 هم ان. ق وهای تاخییل شبیم همدیگم شدی .مثل دو 

 

 رتم آزاد را بام خزادیادن وا داشاااااااااااااااات اماا آرناا تززاا بام بر ل  

آوردن ل  زد کوچش اکم ا کرد.مم  راتم بم م  خت   ماتد و 

 کوتا  بک مبدمم شرسید: 
 پس از س وب 
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 آرنا:ویل ی یمون باید یکم از اون یش بزت  باشم...مگم تم؟

 

  . شدراماتم چزر  در هم کشید  و ت اه  کرد

 

؟  _سر

 

 شاتم ها   را باال اتداخت و توتیح داد: 

 

ای  قرار میگرت   کاااام  آرنااااا:مزصور  ایزاااام کاااام اگاااام تو یاااام شر

ن ماا  و آزاد یاااااااام تاا اار رو اتااماا اااااااااب  مااجاابااور مااوشاااااااااااااااااااااادی باای 

...کدوممون رو اتم اب می ردی؟  ک ن

 

گیج و گزگ چزر  در هم کشااید  و بم آزاد ت ا  کرد .مزصور 

 زمیااد .آزاد کااام ات ااار ا  را تمیآرناااا از ای  ساااااااااااااااوا  تااااگزااابن 
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درساااااااااااات بم اتداز  ی م  از سااااااااااااوا  آرنا مم ج  شااااااااااااد  بود 

 ت اه  را بم  ورت برادر  دوخت و شرسید: 

 

 آزاد:آرنا...ای  دیگم چجور سوالیم؟

 

ااااادی آرنا هزوز هم پابرجا بود.باری دیگر شاااااااتم ها    خونرا

 را باال اتداخت و گ ت: 

 

 ی ؟ساد ...چرا ایزبدر ت ج  کردآرنا:یم سوا  

 

 و ب د دوبار  ت اه  را بم سمت م  چرخاتد و ادامم داد: 

 

 آرنا:تمی وای جواب مزو بدی؟

 

 .  4620



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

 ا مباتم بم چشااااااااااااااام ها   خت   ماتد .در واقع 
با سااااااااااااااا وب 

ن  ا اااااااااال تمیدان ااااااااامم کم چم باید بگونم.اتمصار شاااااااااایدن چزی 

خزد  ی ساااااااوایل را از او تداشااااااامم.سااااااا وتم کم ادامم دار شاااااااد 

 کرد.آه ااااااااااااااامم ش  را تکان داد و کوچش ل  ها   را درگت  

 گ ت: 

 

 آرنا:پس ت ر کزم اوبن کم اتم ا.  می  ن آزاد باشم. 

 

بک م طیل ساااااااااااااااگرمااام هاااایم را در هم کشااااااااااااااایاااد  و برای آت ااام 

 ذها  را از اتکاری کم در ش داشت مز را کزم گ مم: 

 

ت   _امیدوار  هیچوقت مجبور نشاااااااااااام توی موق ی   قرار بگ

ن شما دو ت ر   یش رو اتم اب کزم. کم ب وا  بی 

 

سااا وب  تاخوشاااایزد بم ی  ار  میاتمان برقرار شاااد.سااا وب  کم 

بوشااااااااااااااات  از آرنا م  و آزاد را  التم کرد  بود.هردو با تگرابن بم 
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ن  ی دیگر ت ا  کردیم.بدون شااااااااااااااک هردو داشااااااااااااااایم بم یک چت 

ن سوایل را شرسید   ت ر می ردیم.ایز م چرا آرنا بم تاگزان چزی 

 بود. 

 

؟آرنا:ای  هد ن  یم ها ما  مین

 

ن تضا پس از دقیبم ای با  دای آرنا ش  مم  س وت سزگی 

شااااد.خوشاااا ا  از ایز م موتااااوع ب   ت یت  کرد  بود ت س 

ن برداشااااااااااااااامم تا بم او  را    کشاااااااااااااااید  و کماب ها را از روی مت 

 نشانشان دهم. 

 

 _آر ...برات چزدتا کماب خرند .امیدوار  ازشااااااااون خوشاااااااات

 بیاد. 

 

رتمم و با ل  زدی بزرگ خزاوناشااان را کماب ها را از دسااامم گ

 از تصر گذراتد.در تزایت با قدردابن ت اهم کرد و گ ت: 
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آرنا:ممزوتم خونز ...خییل وقت بود کم دلم می واسااااااات ای  

 کمابا رو ب وتم. 

 

خوشااااااااااااااا ا  از ایز م کماب ها را پ ااااااااااااااازدید  بود دساااااااااااااااا  را 

د .آزاد ج  م ی  اااااااااااااار ن را برداشاااااااااااااااات و بم ترا هدیم ی روی مت 

 و گرتت. سمت ا

 

 آزاد:ایزم هدیم ی مزم.امیدوار  از  خوشت بیاد. 

 

ج  م را از دست آزاد گرتت و بم آرا  باز  کرد.ت اه  کم 

ن شوالروندگخ س توری داخل ج  ام ثاابات ماتد  روی دوربی 

ن ن روی ل  ها    چشااااااااااااااام ها   برا زدتد و ل  زد شااااااااااااااات 

ن را  ون کشااااااااید و هماتطور کم تب  . اااااااات.دوربی  از ج  م بت 

 دسا  میچرخاتد  گ ت: در 
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آرنااااا:ممزوتم آزاد.خودت میاااادوبن کاااام چباااادر ای  دورب زااااا رو 

 دوست دار . 

 

 ۷۲۱#پارت_ 

 

 

و ب ااد چرخیااد و بااا مزربااابن آزاد را در آغو  گرتاات.آزاد هم 

 خزدید و هماتطور کم برادراتم پشا  را تواز  می رد گ ت: 

 

ن آزاد:خوشااااا الم کم  خوشااااات اومد .میدوتم کم با ای  دوربی 

 . قرار  خییل ل صم ها رو ث ت ک ن 

 

آرنا آه اااااامم خود  را خب  کشاااااااید و در جواب آزاد تززا بم 

تکان دادن ساااااااااااااااااد  ی ش  اکم ا کرد و ساااااااااااااااپس با ل  زدی 

ن کرد.  وع بم چک کردن کماب ها و دوربی  ن  شر  شت 
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د  کااام کیاااک تاااا االن   باااا  ااااااااااااااااات آمااااد  شاااااااااااااااااد   ن  ااادس مت 

و  تا بم اشااااااااااد.بزابرای  از جا برخواساااااااااامم و با گ ب ن ایز م مت  ی 

خااااتااام ش بزتم آرناااا و آزاد را تر  کرد  و بااام سااااااااااااااامااات  ن آشاااااااااااااااتر

ااااااان  خاتم از ق ل کیک را از تر  خاتم قد  برداشاااااااامم.نرا ن آشااااااااتر

خارز کرد  بود.از او تشااااااااا ر کرد  و ساااااااااپس با شاااااااااکالت های 

چیپیسااا و ذوب شااااد  ای کم از شو  کزارشاااان گذاشااامم بود  

ن کردن کیک کرد . ار  کم وع بم تز ی  تما  شد شمع ها را  شر

روی کیااک قرار داد  و پس از روشااااااااااااااا  کردنشاااااااااااااااااان کیااک را 

ون زد .  خاتم بت  ن  برداشمم و از آشتر

 

 _تولد تولد تولدت م ار ... 

 

هماتطور کم تولدت م ار  گونان بم ساااااااال  برمیگشااااااامم ت ا  

ان هردو ت رشاااااااان بم ساااااااممم چرخید و خزد  روی ل  ها شااااااا
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وع بم تب  . ااااااااااااااات.آزاد هم بک م طیل بم تاب  یت از م  شر

 دست زدن و هم وابن کردن آهزگ تولدت م ار  کرد. 

 

ن قرار داد .خود   ج وتر رتمم و کیاااک را مبااااباال آرناااا روی مت 

 هم کزار  نش مم و با خزد  گ مم: 

 

_زود بااا  شااااااااااااااام ااا رو توت ک .ویل یااادت تر   ممااا ق    

 .  آرزو ک ن

 

ها   را . ااات.برای ل صم ای سااااکت ماتد خزدید و چشااام 

ب د ات ار کم آرزوی  را اتم اب کرد  باشاااااااااااااااد خم شاااااااااااااااد و و 

شمع ها را توت کرد.همرا  آزاد توب   او را در آغو  گرتمیم 

ن  هاااا را  ناااک گ میم و برا   بزت  و تولاااد  را بااااری دیگر تتک

آرزو کردیم.دساااااااااات هایمان را گرتت و در ایل کم اشااااااااااک در 

 زد  بود گ ت: چشمان    بم 
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...از هردوتون.از ایز اام امشاااااااااااااااا  رو آرنااا:واق ااا ازتون ممزوتم

برا  سااااااااخمید و تما  خاکر  های بدی کم از تولدهای ق  یم 

ن بردی .   داشمم رو از بی 

 

ت اه  بم ساااامت  ل صم ای م   کرد و سااااپس با چرخاتدن

 آزاد با  دای لرزابن ادامم داد: 

 

ق  م  کردی.یم برادر آرنا:تو بوشااااات  از ت ااااا  زتدگیت رو و 

برای خوب بودن  اااااا  م  هر ااااااری کااااام . توا ال ااااااد  بودی

.خییل  میمون اااااا   اتجا  دادی.خییل جاها از خودت گذشاااااا  

جاها خوش ایل خودت رو تادید  گرت   تا م  رو خوش ا  

.راساااااااااااااااا  رو ب وای  تگااااام داری.م  رو زتاااااد  تگااااام داشااااااااااااااا  

 رو تمیااادوتم ک  اگااام تو تبودی م  چطوری باااایاااد ای  زتااا
گ
دی

کزار  بودی ازت ممزوتم ادامم میداد .برای ایز م هموشااااااااااااااام  

 آزاد. 
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  بم ی اشااااااک در چشاااااامان  و  اااااادای لرزان   ا  آزاد را 

هم دگرگون کرد.ل  هااا   را روی ی اادیگر تشااااااااااااااااار داد و باا 

مزربابن دسااااااااات آرنا را تواز  کرد.ت ا  آرنا ای  بار بم ساااااااامت 

  ما  چارخایااااااااد و لا ا ازااااااااد غاماگای ن روی لاااااااا  هااااااااا   تب

د و با  ااار همان  ااادای  . اااات.دسااامم را آه ااامم در دسااااا  ترا

 لرزان  گ ت: 

 

ن بااار وق   دوتاا بچاام ی  م سااااااااااااااا  و سااااااااااااااااا   آرنااا:م  و تو اولی 

ایط خییل بد  .شتوش   کم بودیم همدیگم رو دیدیم.تو یم شر

از تو قربابن و از م  تاسک ساااااااااااخمم بود.اما همون شتوشاااااااااات 

 ما دو ت ر رو بم همدیگم گر  زد. 
گ
 زتدی

 

ی راسا  رو ب وای اگم برگرد  و بم خب  ت  ن ا  کزم تززا چت 

 
گ
کم خییل خوب بم یاد میار  ایزم کم هموشااااام با ت ر تو زتدی

کرد .هموشاااااااااااااام بم یادت بود  و آرزو می رد  کم  ا  یم بار 

ن  دیگم بموتم ببیزمت.شاااااااااااید اگم یک سااااااااااا  شو  بزم میگ ی 

زار کم یم روزی کم خییل هم دور تو اااااااااااااااات قرار  ایزجوری ک
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ی   رتشاااااااااون رو باور خزان .شااااااااای ن و تولدت رو جشااااااااا  بگت 

 تمی رد .اما االن ایزجا .کزار تو.تزدیک تر از هموشم. 

 

ن ت اه  بم تبطم ی ات اااااا   ش  را زنر اتداخت و با دوخی 

 دست هایمان ادامم داد: 

 

با برگشااااااااااااازت بم زتدگیم م  رو دوبار  زتد  ٬آرنا:تو با بودتت

بودن دادی.باااخاا  شااااااااااااااااادی کاام  کردی خزان.بزم امیااد زتاااد 

زتادگیم رو دوساااااااااااااااات داشااااااااااااااامام ٬ س ب شااااااااااااااامت٬دوبااار  ب زااد 

 کم سااااا  ها بود روزاار  رو ساااایا  کرد  بود ٬باشاااام
گ
ااادی با اترا

دوبار  بم اون آرنای شااااااااااد و شزتد  ی روزهای دور  ٬بجز م

 ت دیل .شم. 

 

 رو از دساااااااااااااااات داد  
گ
تو از یم مرد دلمرد  کم امید  بم زتدی

.مردی کم تا آخرن  بود دوبار  یم مرد   شاااااد و امیدوار ساااااخ  
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ل صااااااام ی خمر  مااااااادیون تو و خوبک هاااااااات میموتااااااام.ازت 

 ممزوتم. 

 

اگر میموان ااااااااامم بدون شاااااااااک در آن ل صات با  ااااااااادای ب زد 

ن آرنا جوری ٬گرنم می رد .تمیدان ااامم کم چرا اما ل   غمگی 

بود کم باخ  موشاااااااااااد شاااااااااااک کزم کم ت زد از ت ااااااااااامیم رتمزم 

جمالت  ات ااار کاام بوی ٬هااا  باااختک شاااااااااااااااااد  باااشاااااااااااااااااد. را 

 ادتد. خدا ات ن مید

 

ت س لرزابن کشید و برای دقیبم ای ساکت ماتد.ش  را زنر 

اتداخت و سپس در ایل کم دست های م  و آزاد را همزمان 

د ادامم داد:   می رر

 

 م  ه اااااااااید.اوتبدر 
گ
آرنا:شااااااااما دو ت ر خونزترن  آدمای زتدی

های شو  پا اتماد  شاااااما رو دوسااااات دار  کم تمیموتم با   مم 

ی توی ای  دتیا خوشااااااااا ا   تو ااااااااای   کزم.بوشااااااااات  از  ن هرچت 
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بودن و خوشاااااااااا  ت بودن شااااااااااما دو ت ر رو می وا .پس بزم 

 می زید...باشم؟
گ
 قو  بدید کم هموشم خوش ا  زتدی

 

 ۷۲۲#پارت_ 

 

 

آخرن  جم م ا  آتبدر خجی  بود کم باخ  شاااااود ت ا  م  

د.هردو با تردید و آزاد در ثاتیم ای رتگ  شدرایم و تردید بگت 

  اتداخمیم و ش تکان دادیم. بم ی دیگر ت ایه

 

؟ بن ن  آزاد:چرا داری ایزجوری  را مت 

 

آزاد بود کام شرسااااااااااااااایاد و آرناا در جوا.  خزادیاد و دسااااااااااااااا   بم 

 بازوی او کشید. 
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تم؟تبط می وا  از شااااااااااااااامااااااا دو ت ر  ن آرنااااااا:چجوری  را مت 

ن باشااااااام.زود باشاااااااید بزم قو  بد ید.یاال.می وا  خیالم مطمی 

 را ت باشم. 

 

تموان اااااااااااااامم بودیم مزصور  را ها   را  با وجود آت م هزوز 

در  کزیم اما چون او خواساااااااااااامم بود با تردید شهایمان را بم 

ن بردیم.و او ات ار کم بم خواساااااااااااامم  نشاااااااااااااتم ی تایید باال و پایی 

ا  رسید  باشد با همان چشم های خو   دوبار  خزدید 

 را در آغوش  کشید. و ما دو ت ر 

 

 ناد. آرنا:خییل دوسامون دار ...خییل ز 

 

گو  ٬ را زدن بااا ی اادیگر٬باااق  شااااااااااااااا مااان بااا خوردن کیااک

ن چزد  دادن و خواتدن با چزد آهزگ شااااااااااااد و در تزایت گرتی 

ی شااااااااااااد.در تزایت زمابن کم  خ س شوالروند ساااااااااااام ت ر  سااااااااااااتر

 بم 
گ
خبربم های ساااااااخت از تیمم شاااااا  خبور کردتد و خ اااااامش
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  شااااااااااد تزمیدیم کم باید جشاااااااااا  تولد کوچکمان را بم آرنا چت  

 برساتیم. پایان 

 

آزاد آرنا را بم اتاق  برد و م  ٬بم ی دیگر شااااااااااااا  ب ت  گ میم

ن بم اتاقم   های روی مت 
هم پس از جمع و جور کردن شااا ویعن

 شزا  برد . 

 

ن بار ب د از  ش  خوبک را پشت ش گذاشمم بودیم.برای اولی 

د  و خو  گااذراتااد  بود .از ماادت هااا از تاام د  خزاادیااد  بو 

ن . اااااز  ایز م توان اااامم بود  برای آ رنا یک شاااا  خاکر  اتگت 

خوش ا  بود .دیدن ل  زد و خوش ایل ا  برایم یک دتیا 

 ارز  داشت. 

 

آرا شم ٬ل اس هایم را با چزد دست ل اس را    خوض کرد 

را پااا  کرد  و ساااااااااااااااپس باام ت اات خواب رتمم.گوشر ا  را از 
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ن کزار ت ت برداشاااااامم و بک هدا مشاااااا و  چرخیدن  روی مت 

 امم شد . در اک پ ور ایا ماگر 

 

خ اااااااامم بود  اما خواب بم چشاااااااام هایم تیم آمد. دودا یک 

 بم امید خ ااااااااااااامم شااااااااااااادن چشااااااااااااام هایم بک هدا بم 
سااااااااااااااخ  

چرخیادن در ایا اااااااااااااااماگرا  ادامم داد .در تزااایاات زماابن کام از 

خ ااااامم شااااادن چشااااام هایم تاامید شاااااد  آیه کشاااااید  و روی 

ن شااااااااااااااد .گوشر را کزار گذاشاااااااااااااامم و آبا ور کزار ت ت تیم  خت 

 وش  کرد . ت ت را ر 

 

ن مباااب م اتماااد باام ی  ااار  ابروهااایم در  تور آبااا ور کاام روی مت 

هم کشاااااااااااید  شااااااااااادتد.بدتم را ج وتر کشاااااااااااید  و دقیش تر ت ا  

ن  کرد .یش از کماااب هاااب  کاام برای آرنااا خرنااد  بود  روی مت 

 جا ماتد  بود. 
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ن  التم آیه کشید  و  از روی ت ت ب زد شد  و بم سمت مت 

در دسااااات گرتمم و تارا ت از  واس  قد  برداشااااامم.کماب را 

شرب  خود  ش  را تکان داد .ت اهم سااااااامت سااااااااخت دیواری 

کشاااااید  شاااااد.ا مماال آرنا هزوز بیدار بود.پس میموان ااااامم بم 

اتااااااق  برو  و کمااااااب جاااااا مااااااتاااااد  را برا   بتک .اگر هم کااااام 

 اااااااادا کماب را در اتاق  میگذاشاااااااامم و خوابید  بود بک ش و 

 برمیگشمم. 

 

ت م بم خوبک میدان ااامم کم میموان ااامم برای اتجا  با وجود آ

ای   ار تا  ااااااااااااااابح تردا  اااااااااااااااتک کزم اما ات ار کم  س مرموز و 

 مرا بم اج ار بم سااامت اتاا آرنا ساااوا میداد.گوب  کم 
تامرب 

اا یک ت ر با  داب  کم تززا م  قادر بم شایدن  بود  از ات

 آرنا مرا ترا می واتد. 

 

ون زد .اکتت چراغ های خاتم کماب را برداشااااااااااااااامم و از اتاا  بت 

خامو  بودتد و آزاد هم ا مماال در اتاا خود  بم خواب 

ترو رتمم بود.قد  هایم را آرا  و بک  ااااادا بم سااااامت اتاا آرنا 
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شو  برد .پشااااااات در ا  اااااااماد  و با کوبیدن تبم ی کوچش بم 

 ت ی  گ مم: در با  داب  

 

 _آرنا؟بیداری؟

 

ا تداد.ا مماال خوابید  از آن سمت در هیا  داب  پاس م ر 

بود.آه ااااامم و م ماط دسااااامگت   را چرخاتد  و قد  بم داخل 

اتاا گذاشااااااااااااااامم.در تارنش اتاا ت اهم روی او کم روی ت ت 

خوا.  دراز کشاااااید  بود ثابت ماتد.ج وتر رتمم و با  اااااداب  

 شا شا وار گ مم: 

 

 ا...خوابیدی؟_آرن

 

ن شااااااااااااااااااااااد  بود  کاااااااام خوابیااااااااد   جوابم را تااااااااداد.دیگر مطمی 

ن کزار ت ا  قرار  است.ل  زد کوچش زد  و کماب را روی مت 

داد .شمو از روی بدن  کزار رتمم بود.ل م ی ت ت نش مم و 
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خم شد  تا شمو را روی بدن  ب شم.اما بم ی  ار  با ا  اس 

سااااا زم از تویدن باز خویسااااا کم شاتگشاااااماتم را تر کرد ق  م در 

 ا  ماد. 

 

ن بم ش  کوبید.در ا  اس کرد  کم یک ت ر با ج یم س زگی 

تارنش کورکوراتم بدن آرنا را بوشاااااااااات  لمس کرد .خویساااااااااا تما  

اها  را تر گرتمم بود.   شت 

 

 _آ...آرنا؟

 

با  اااااااااادای لرزان و خ م ای تجوا کرد . اااااااااادای ت س ها   

و .دساامم را تیم آمد.تمیموان اامم  اادای ت س ها   را .شااز

بوشاااااااااااااات  روی بدن   رکت داد .خویساااااااااااااا روی ما دساااااااااااااات 

بوشت  از هر ق مت دیگری بود. اال دیگر میموان مم ها   

باااویااا  را باااااااام خاااوبک ا  اااااااااااااااااااااااس کااازااام.آن باااو را باااااااام خاااوبک 

 موشزاخمم.خون...بوی خون بود. 
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و شااااااات زد  بدتم را بم سااااااامت ج و برد  و آبا ور را روشااااااا  

می رزند در دلم بم خدا کرد .در ایل کم چزار سااااااااااااااامون بدتم 

م آن ات اق  کم در المماس می رد  کم ت ر  اشااااااااااا ا  باشااااااااااد.ک

 ش  میچرخید رت تداد  باشد.کم آرنا سالم باشد. 

 

اما با مز  س شااااادن تور شت تا  آبا ور روی چزر  ی رتگ 

شرند  ی آرنا و ثابت ماتدن ت اهم روی ما های برند  شاااد  

ن شاااااااد  بودتد تما  و ل اس سااااااا یدی کم از قرمزی خون رت گی 

ترناد ب زد  تما   دتیا مبابل چشماتم تت   و تار شد.و  دای

 . سمون های خمارت توتیش ها را بم لرز  در آورد 

 

 _آزاااااااااااااااد..... 

 

 ۷۲۳#پارت_ 
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ترناد ب زد  م ااااااادا شااااااد با ساااااابوط بدن یخ زد  ا  از روی 

 ل م ی ت ت و برخورد زاتوهایم با پارکت های شد و 
گ
ساااااااااااازش

.در ایل کم ت ا  و شااااات زد  ا  را بم دسااااات های خون  ن زمی 

ود آرنا دوخمم بود  و مثل بید می رزند  خاجزاتم او را تکان آل

 داد  و دوبار  با  داب  ب زدتر ترناد کشید : 

 

 _آزاااااااااد... 

 

و ب د چشم هایم را . مم و در ایل کم دست هایم را م کم 

دوبااار  و دوبااار  اسااااااااااااااام او را بااا درد و روی پاااهااایم می وبیااد  

 خجز ترناد کشید . 

 

ثاتیم کو  کشااید تا  اادای قد  های شاساایمم  مت  از چزد 

ا  کم بم سااااااااااااااامت اتاا کشاااااااااااااااید  موشااااااااااااااادتد در گو  هایم 
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بویچزد و بم دت ال   ااداب  کم مضاطرباتم مرا م اک  قرار 

 میداد. 

 

 آزاد:خزان...خزان سر  ... 

 

د درساااااااات هماتطور کم قد   اااااااادا   بم ی  ار  خامو  شاااااااا

 س ها   در آساااااااااااماتم ی ورودی در مموق  شاااااااااااد  بودتد.ت

های ب زد و تامزصم  کم تا آن ل صم ات ار گو  هایم را کر 

کرد  بودتد بم ی  ار  بم سبویط مط ش ت دیل شدتد.درست 

ی بم جز  ن ات ار کم مردی کم در آسماتم ی در ا  ماد  بود چت 

 یک شبح شگردان تبود. 

 

 ش  را بم ساااااااااما  چرخاتد .در تارنک و روشااااااااا  بم سااااااااا    

ورت  را ببیزم و چشم هاب  کم اتاا بم س    میموان مم  

تمزاد هم  مش باام   سااااااااااااااایااایه مت 
هر ل صاام بوشااااااااااااااات  و بوشااااااااااااااات 
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وتااااا یمم تمی ردتد.ل  های لرزاتم را بم سااااا    باز و . ااااامم 

 کرد  و با  داب  ت ی  و تام زو  تجوا کرد : 

 

 . _آزاد...آرنا...آرنا.. 

 

چراغ های اتاا بم ی  ار  روشاا  شاادتد و تور شاادیدی کم بم 

یااد وادار  کرد تااا پ اا  هااایم را برای ل صاام ای چشاااااااااااااااماااتم تاااب

روی ی دیگر تشااااااااار دهم. اااااااادای برندن ت  اااااااا  را آشااااااااکارا 

شاااااااید .ات ار کم تاز  بم خود  آمد  باشااااااد و شااااات زد  بم 

ج و دوناااااد و خود  را روی ت ااااات خواب خون آلود آرناااااا 

 . اتداخت

 

آزاد:آرناااااااا...آرناااااااا چشاااااااااااااااماااااااات رو بااااااااز ک .آرناااااااا  اااااااااااااااااااااادا  رو 

 موشزوی؟آرنا... 
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در  ایل کم بک وق م دست ها   را بم  ورت آرنا می شید 

د و المماس  می رد  ن با  داب  ب زد و لرزان اسم  را  دا مت 

تا چشااااااااااااااام ها   را باز کزاد.آرنا اما خامو  و بک جان روی 

وان اااااااااااااااااات گرماااای ت ااات خواب اتمااااد  بود.گوب  کااام تااام میم

دساات های برادر  را ا  اااس کزد و تم میموان اات  اادای 

 د  ا  را .شزود. و شت ز 

 

چرخیااااااادن تمااااااااا  دتیااااااااا را دور ش  ا  اااااااااااااااااااااااس می رد .تااااااام 

میموان ااااااااااااااامم  رقن بزتم و تاااااام میموان ااااااااااااااامم از جااااااایم تکاااااان 

ب ور .بم م زای واقیع   مم یخ زد  بود  و بم ساااااااا    ت س 

 می شید . 

 

و وتاااااااع باخ  شاااااااد  بود کم بم ساااااااا  دیدن آرنا در آن  ا  

ن باری بود کم آرنا را خون  های ت خ گذشمم بازگرد .ای  دومی 

آلود و بک جان مبابل چشاااااماتم میدید .ات ار کم زمان دوبار  

د  ساااااااااااااااااا  گااذشاااااااااااااااماام  ن و دوبااار  چرخیااد  بود و مااا را باام سااااااااااااااات 

 بازگرداتد  بود. 
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 آرنا:خزان...خزان با تو ا  زود با . 

 

درست مثل زمزمم ای ت ی  از دوردست  دای ترناد آزاد 

ت ااه  کرد .ل  هاا بام گو  هاایم رسااااااااااااااایاد.مات و مبزوت 

ها   تکان می وردتد اما خجی  بود کم ات ار تمیموان اااااااااااامم 

  دا   را .شزو . 

 

 آزاد:خزان...آمبوالنس...بم خودت بیا. 

 

از میان تما  جم م هاب  کم بم زبان   آورد تززا توان ااااااااااااااامم 

.شااااااااازو .آمبوالنس...آمبوالنس...بم خودت ای  سااااااااام   مم را 

ا  شاااااااااااااااد.بم خود  آمد .باید بیا.م ز یخ زد  ا  بم ی  ار  ت 

 اور انس ختک می رد .باید آرنا را تجات میدادیم. 
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د  و بم ساااااااااا    از جا  ااااااااار ن ترا دساااااااااات های لرزاتم را روی زمی 

ن ت    دوند  .آتبدر بک ت اد  بود  برخاسااااامم و بم سااااامت مت 

ن برساااااااااااااازد چزدی  بار ساااااااااااااا زدری کم تا زمابن کم پا هایم بم مت 

داشاااااااااااامم و تال  کرد  تا خورد .مضااااااااااااطرباتم ت    را از جا بر 

شاااامار  ی اور انس را در ذه  ق ل شااااد  ا  مرور کزم.آتبدر 

ترسااید  بود  کم دیگر     اساام خود  را هم تمیموان امم بم 

 خاکر بیاور . 

 

شاااااااااااااااماااااااار  ای کااااااام دت اااااااال  بود  شاتجاااااااا  در ذهزم تب  

اسااااااااااااااایمم در ت    وارد  کرد  و گوشر را تزدیک . ااااااااااااااات.ش 

کم  اااااااداب  از آن پشاااااات   گوشاااااام تگم داشااااااامم.کویل ت شاااااااید 

ح دادن وتااااا یت  وع بم شر خط پاسااااا م را داد.شاسااااایمم شر

کرد .شاا  اا کم پشااات خط بود در  ی ن کم مرا بم آرام  

دخوت می رد خواست تا آدرس خاتم را بم کور دقیش برا   

 بازگو کزم. 
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 اااااااااااااااااداب  لرزان و شر از لکزااات آدرس را باااازگو  در اااایل کااام باااا 

ماتد کم  اال دیگر داشاااااااات بم  می رد  ت اهم روی آزاد ثابت

ن ت و با دو دسمما  اتدی باالتر از  شززای  ورت اشک مت 

 ما های آرنا را می  ت تا خوترنزی را کزت   کزد. 

 

بم پایان رسااااایدن تماس ت   ن ا  با اشراتور اور انس م اااااادا 

ن آقا بم داخل اتاا.هردو شاااااااد با ورو  اااااان  خاتم و   ااااااای  د نرا

ای ترنادهای ما از خواب در ایل کم مشااااااااااا   بود از  اااااااااااد

بیدار شاااااااااااااااد  بودتد شاسااااااااااااااایمم وارد اتاا شااااااااااااااادتد و با دیدن 

 وت یت آرنا آشکارا قال  تیه کردتد. 

 

ان  خاتم با  ااداب  ب زد جی  کشااید و م کم بم  ااورت   نرا

ن آقا یا اما  رتاااا گونا ن بم سااامت آزاد دوند تا کوبید و   ااای 

ای از  م   کزد.تززا کیس کم مضطرب و یخ زد  در گوشم 

اتاا ا  اااااماد  بود و در سااااا وب  مط ش بم  ااااا زم ی دردتا  

 مباب   ز  زد  بود م  بود . 
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 ۷۲۴#پارت_ 

 

 

ب و جوری را  ا ونم را . اااااااااااااااماام بود کاام     تمیموان ااااااااااااااامم 

ن بار پس از ساااا  ها جوشااا   درسااات ت س ب شااام.برای اولی 

اشااااااک را پشاااااات درواز  ی چشاااااام هایم ا  اااااااس می رد  اما 

 نم کردن تبود . هزوز هم قادر بم گر 

 

دیدن آرنا در آن وتاااااع و  ا  باخ  موشاااااد کم دلم ب واهد 

در  تمی رد .چااام ات ااااق  اتمااااد  ٬بمت  .تمیموان ااااااااااااااامم ب زمم

ن خوب  بود؟آرنا چرا دساااااات بم ای   ار زد  بود؟مگر همم چت 

در کزااااااااار ی اااااااادیگر تگااااااااذراتااااااااد  تبود؟مگر شاااااااااااااااااااااا  خوبک را 

 بودیم؟مگر خوشااااااااا ا  تبود؟پس چرا دسااااااااات بم خودکیساااااااار 

 زد  بود؟چرا؟
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دقایش بم شخت از بر ی دیگر میگذشااااازد و زمان بم شخت 

ی شااااادن بود.آمبوالنس شاتجا  از را  رساااااید و  در  ا  ساااااتر

پس از اتجا   مک های اولیم آرنا را بم بیمارسااااااااااااااامان مزمبل 

 م همراهشان بم بیمارسمان رتمیم. کردتد.م  و آزاد هم ب

 

سااامان آزاد     برای در تما  کو  م ااات  رسااایدتمان بم بیمار 

ن برای آرنا ت شاااااااید.ترس از  ل صم ای دسااااااات از اشاااااااک رن ی 

دسااااااااات دادن آرنا آتبدر برا   بزرگ بود کم  ارصن بود     

د اما آرنا دوبار   ال  خوب شااااااااود.مدا  زنرل   خود  بمت 

د و خد ن ا را المماس می رد کم آرنا را بم او با خود   را مت 

م را بوشت  از هموشم ب  شد.دیدن  در آن وتع و  ا  ق  

بااااااام درد   آورد اماااااااا  اااااااا  خود  هم آتبااااااادر باااااااد بود کااااااام 

 تمیموان مم او را دلداری دهم. 

 

بم بیمارساامان کم رساایدیم شرساامارها و دکت  آرنا را با خودشااان 

و  ن با  ایم و تا زمابن کم بردتد و از م  و آزاد خواسازد تا بت 

مضاااااااااطرب  ارشاااااااااان تما  شاااااااااود اتمصار ب شااااااااایم.آزاد  التم و 
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وع بااااااام قاااااااد  زدن کرد و م  کااااااام دیگر توابن برای شپاااااااا  شر

ا  اااااااااامادن تداشاااااااااامم روی یش از  اااااااااازدیل ها نشاااااااااا اااااااااامم و بم 

 او ز  زد .هماتطور کم بک وق م از ساااام   بم سااامت 
گ
آشاااا مش

تت با خود  تجوا کرد:   دیگر مت 

 

ن کم خییل  آزاد:آخم  اتماد؟همم چت 
یزو سر شاااااااااااااااد؟چم ات اق 

 کرد؟  خوب بود.چرا یزو ایزکارو 

 

ی بگونم بااا ت اااهم م ااااااااااااااات  قااد  هااا   را دت ااا   ن بک آت اام چت 

کرد .اتگشااااااااااااااامان  را پشااااااااااااااات گردن  بم ی دیگر ق ل کرد و 

 ادامم داد: 

 

ن چزااد روز شو  دکت   آزاد: ااال  کاام خوب شااااااااااااااااد  بود.همی 

رو و  خییل بزت  شااد .آخم چرا تماس بزمون گ ت وتااع 

دکیسااااااااااار یزو باید ب د از ای  همم مدت دوبار  دسااااااااااات بم خو 

؟  بزتم؟چرا؟برای سر
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و ب د شاتجا  ا  اااماد. اااورت  را میان دسااات ها   شززان 

 کرد و خاجزاتم تالید: 

 

آزاد:خاااااااادایااااااااا خاااودت ماااراقاا اا  بااااااااا .خااودت بااارادرمااو باازاام 

 برگردون.م  کاقت از دست دادن  رو تدار . 

 

سااااااااااااااا وتم کم کوالبن شاااااااااااااااد ات ار کم تاز   ضاااااااااااااااور  را بم یاد 

دا کرد و با چرخاتدن آورد.دسااااااااااااااات ها   را از  اااااااااااااااورت  ج

 بم  ورتم خت   ماتد. 
 ت اه  بم سممم با تگرابن

 

 آزاد:خزان؟ الت خوبم؟

 

باز هم جوابک بم  رت  تداد .در واقع دلم می واساااااااااااات کم 

م بم سااااااممم  را بزتم اما ات ار کم ال  شااااااد  بود .دلواپ ااااااات
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قد  برداشااات و روی  ااازدیل کزاری ا  نشااا ااات.برای ل صم 

دیدتر از هموشاااااااام می رزندتد خت   ای بم دساااااااات هایم کم شاااااااا

ن  ورت شد  میان دست ها    ماتد و سپس با قاب گرتی 

 گ ت: 

 

؟ الت خوبم؟
گ
ی تمیش ن  آزاد:خزان؟چرا چت 

 

ت اهم را بم چشاااام ها   دوخمم و ل  هایم را چزدی  مرت م 

باز و . ااااااااااااامم کرد  شو  از آت م بمواتم با  ااااااااااااادای بک  ااااااااااااادا 

 ت یفن زمزمم کزم: 

 

 ت   مگم تم؟_تمیمت  ...تمیم

 

ن سوا  کوتا  برای آت م دوبار  چشمم ی اشک  شایدن همی 

در چشااااااااااااااامان قرمز  بجوشااااااااااااااااد  اقن بود.ل  ها   را روی 

ی دیگر تشاااااااااااااااار داد و پس از ل صم ای سااااااااااااااا وت در ایل کم 
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ن  اااااااااااااااادا   بم  ار گرتمم بود تما  تالشااااااااااااااا  را برای ت رزند

 آه مم ش  را تکان داد و گ ت: 

 

ی  تموشاااام. ال  ن خوب موشاااام.آرنای ما قوی تر از  آزاد:چت 

 ای   رتاست.مطمازم. 

 

میدان اااااااااامم کم خود  هم درساااااااااات بم اتداز  ی م  تگران و 

ترسااااااااااید  بود اما ل   شر از اکمیزان  تاخودآ ا  ق  م را گر  

قوی تر از ای   را ها بود.قرار کرد  بود. ش با او بود.آرنا 

را    برود  .تمیموان ت بم ای تبود بم ای  آسابن ها جا بزتد 

 هزوز تما  نشااد  
گ
و ما را تززا بگذارد. ار  با ای  دتیا و زتدی

 بود. 

 

چشاااام هایم را . اااامم و بدون هیا  را اتاااااتم ای خود  را 

بم آغو  آزاد اتداخمم.بوشااااااات  از هموشااااااام بم او و آغوشااااااا  
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ز داشامم.و میدان مم کم او هم درسات بم اتداز  ی م  بم تیا

 ای  آغو  تیاز داشت. 

 

ن تاگزابن شاااااااااوکم شاااااااااد  باشاااااااااد برای ات ا ر کم از ای  ب ل گرتی 

ل صم ای دساااات ها   در هوا خشااااک شاااادتد اما در تزایت 

ت س خمیف  کشااااااید و م کم تر از هموشاااااام مرا در آغوشاااااا  

 گرتت. 

 

 هردو بک آت م 
 رقن میاتمان رد و بد  شاااااااااود در برای دقایف 

 همان  الت ماتدیم و اتمصار کشاااااااااایدیم تا دکت  از اتاا خارز

ن بود.   شود.زمان کزدتر از هموشم در  ا  گذشی 

 

شاتجا  پس از گذشاااات دقایف  کم دیگر   ااااا.  از دساااات 

های هردو ت رمان در رتمم بود دکت  از اتاا خارز شااااااااااااااد و بم 

م از  ی دیگر جدا ساااااااااااااامممان قد  برداشااااااااااااات.هردو شاسااااااااااااایم

ن از جا بم سمت دکت  دوندیم.   شدیم و با برخاسی 
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... ا   برادر  چطور ؟ آزاد:آقای دکت 

 

آزاد بود کم شاساااااااااااااایمم شرسااااااااااااااید و دکت  با چزر  ای خز ت کم 

هیا ا  اااااااااش در  مز  س تموشااااااااد ت اه  را میان ما دو 

ت ر چرخاتد شو  از آت م ت س خمیف  ب شاااااااااااااد و با ل  زدی 

 دهد: م و پاسخ 

 

 _تگران ت اشید.خطر رتع شد. الشون خوبم. 

 

 ۷۲۵#پارت_ 

 

 

در رنم های هردوت رمان بم ت یسااااااااا کم گوب  سااااااااااخت ها بود 

دا  اتماد  بود با شااااااااایدن  را دکت  شاتجا  تر اااااااا   برای 
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 چشاام هایمان را . ااایم و در 
گ
رهاب  شیدا کرد.هردو با آسااودی

ی ادیگر را  اایل کام زنر لا  بک وق م خادا را شااااااااااااااا ر می ردیم 

 م کم در آغو  کشیدیم. 

 

 _زتد  ست... ال  خوبم.خدایا ش رت.خدایا ش رت. 

 

 کم بم م کم ترن  شااااااااااااکل مم   دساااااااااااات هایم را دور در ایل

گردن آزاد   بم کرد  بود  با  داب  ب و آلود زنرل  تجوا 

همااااتطور کااام موهاااایم را تواز  ٬کرد  و او باااا خزاااد  و گرنااام

 پاسخ داد:  می رد شبیبم ا  را بوسید و 

 

آزاد:بزت کام گ مم آرناا قوی تر از ای   رتاساااااااااااااااات.بزت کم 

 . گ مم تززامون تمیذار 

 

ن  ااا   چشاااااااااااااااماااان  اشاااااااااااااااااک باااار بودتاااد و لااا  هاااا   در خی 

می زدیدتد.ردپای و شااااااااااااااات دیگر در  ااااااااااااااادا   خودتماب  
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تمی رد و ت س هاااااا   دوباااااار  بااااام رنااااام هاااااا   باااااازگشااااااااااااااامااااام 

تا چزد  بودتد.م  هم دساااااااااااااااات  یم از او تداشااااااااااااااامم.ترش کم

دقیباام ی شو  تمااا  وجود  را شر کرد  بود رتماام بود و  اااال 

ن جا   را بم خوش ایل د اد  بود کم  ارصن تبود  با هیا چت 

 دیگری در ای  دتیا خوت  کزم. 

 

آه ااااااااااااااامااااااام از آغوشااااااااااااااا  جااااااادا شاااااااااااااااااااااد  و خود  را خبااااااا  

کشااااااید . ااااااورت  از اشااااااک خوس بود.با شاتگشااااااماتم گوتم 

نشااااااااااااااااتم ی خوب بودن همم ها   را پا  کرد  و ش  را بم 

ن برا   تکاان داد .او هم بام تااب یت از م  ش  را تکان  چت 

   دسمم را بوسید. داد و ک

 

دکت  هزوز هم در کزاااااارماااااان ا  ااااااااااااااامااااااد  بود و در سااااااااااااااا وت 

تماشاااااااایمان می رد.ات ار کم  ضاااااااور  را تاز  بم خاکر آورد  

دوخمیم.آزاد باشیم هردو مجددا ش چرخاتدیم و بم او چشم 

ن دسااااات های  قد  ج وتر گذاشااااات و با ل  زدی م  ت آمت 
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د و با ل  ن کم نشا ن از قدردابن ا  دکت  را در دسمان  ترر

 داشت گ ت: 

 

.خییل ممزوتم. ااااااااا   آزاد:خییل ازتون ممزوتم آقااااااااای دکت 

 برادر  واق ا خوبم؟دیگم خطری تزدید  تمی زم مگم تم؟

 

ا   آه ااااااااااااااامم ش  را دکت  با همان ل  زد م و روی ل  ه

د.   تکان داد و کوتا  و شنااااع دست های آزاد را ترر

 

باام موقع  _تگران ت اااشااااااااااااااایااد. ااالشاااااااااااااااون خوباام.خااداروشااااااااااااااا ر 

رساااااااااااااااوتاااادیاشاااااااااااااااون ایزجااااا.مااااا هر اااااری کاااام الز  بود رو اتجااااا  

 دادیم.دیگم خطری تزدیدشون تمی زم. 

 

اتااام  ای  باااار توبااات م  بود کااام قاااد  ج و بگاااذار  و بک  اااااااااااااااتک

سم:   بتر
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 ببیایم ؟ _میموتیم

 

ن برد و گ ت:   در جوابم ش  را بم نشاتم ی تایید باال و پایی 

 

ون.بااایااد یاام مباادار مزمصر _یکم دیگاام ب اام میموتیااد ببیایاادشااااااااااااااا

 بموتید. 

 

 و سپس ت اه  را بم سمت آزاد چرخاتد و ادامم داد: 

 

ن  بیارند.   _شما لط ا چزد ل صم با م  ترر

 

ساامت دیگری از کویل ت شااید کم هردو بم ات اا ی دیگر بم 

راهروی بیمارسااامان قد  برداشاااازد و م  را کزار  ااازدیل های 

 اتمصار راهرو تززا گذاشازد. 
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ن روی یش از  اازدیل ها چشاام آ  خ میف  کشااید  و با نشاا اای 

هایم را . مم و ش  را بم دیوار چ  اتد .ق  م هزوز هم درد 

داشااااااااااات.ت اااااااااااونر بدن شد و خون آلود آرنا هزوز هم مبابل 

.ذهزم بک اخمیار ت اااااااااااونری کم امشاااااااااا  از آرنا بود چشاااااااااااماتم 

د   ن دیااد  بود  را مثاال ت اام هااای پاااز  در کزااار ات اااقااات سااااااااااااااات 

گذشاامم قرار میداد و وادار  می رد تا با ی دیگر مبا  اام   سااا 

 شان کزم. 

 

 درساات بم همان 
گ
ار بود .از ایز م زتدی ن از ت رار شتوشاات بت 

ار اتااااداز  کاااام بااااا م  بک ر م بود آرنااااا را هم آز  ن ار داد  بود بت 

اگر شیدا   ٬بود .ت ر ایز م اگر امش  بم اتاق  ترتمم بود 

یس مموجم خودکیسر ا  تموشد ت رد  بود  و اگر تا  بح ک

چاااااام ات اااااااق  مم   بود بی مااااااد     برای ل صاااااام ای را مم 

 تمیگذاشت. 
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هرچباادر کاام باام م ز  تشااااااااااااااااار   آورد  تمیموان ااااااااااااااامم دلیاال 

ن ات اق  اتماد  خودکیسر آرنا را در  کزم.ایز  م ا ال چرا چزی 

بود.چرا آرناب  کم امشااااااااا  خوشااااااااا ا  تر از هموشااااااااام بم تصر 

سید بم ی  ار  ت  مت 
گ
 میم گرتمم بود تا برای هموشم بم زتدی

ا  پایان ب  شااااد؟چم دلییل پشاااات ای  ت اااامیم تاگزابن ا  

 شززان شد  بود؟

 

ش  را ٬ التم آیه کشاااااااااید  و با همان چشااااااااام های . ااااااااامم ا 

چزدی  مرت م آرا  و آه ااااااااامم بم دیوار پشااااااااات ش  کوبید  تا 

 ب کااااام بمواتم باااااا ای   اااااار ظرا ذهزم را از اتکااااااری کااااام دیگر 

 داشازد دیواتم ا  می ردتد خایل کزم. 

 

دقااااااایف  ب ااااااد بااااااا مزمباااااال شاااااااااااااااااااادن آرنااااااا باااااام ب   دیگری از 

همرا  او بم اتاق  کم برا   در تصر گرتمم بودتد ٬بیمارسااااااااااااامان

یزو  بود و هردو ما ها   باتدشیجر شد  رتمم.هزوز هم ب

بودتد.موها   در  ااااااااااااورت  پ   شااااااااااااد  بودتد و با وجود 
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ن تر از هموشااااااااام بم خواب بودن  باز هم خ ااااااااام م تر و غمگی 

سید.   تصر مت 

 

وع بم تواز   کزار  روی ل م ی ت ت نش مم و آه مم شر

کردن موهااااااااا   کرد .آزاد هزوز هم برتگشاااااااااااااااماااااااام بود امااااااااا 

ی شااااد  بود خواساااامم میدان اااامم ایز م آر  نا در ای  اتاا . اااات 

 ی او بود. 

 

 ۷۲۶#پارت_ 

 

 

  بااااام همااااااتطور کااااام بااااام آرا  موهاااااای آرناااااا را تواز  می رد

 ورت  دقیش شد .ترس ایز م مم   بود امش  او را برای 

هموشااااااااااااااام از دسااااااااااااااات بدهم باری دیگر وجود  را شر کرد.او را 

نز بوشااااااات  از آتچم کم   شزداشااااااامم دوسااااااات داشااااااامم.برایم خو 

بود.هزوز هم تااااسک روزهااای ت خ گاااذشاااااااااااااااماام ا  بود.هزوز هم 
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 بود کم در روزهاب  کم هیچ س مر 
ا برایم همان پر توجوابن

دوساااااات تداشاااااات جاتم را تجات داد  بود.ترشاااااامم ی تگز ان 

 م ...ترشمم ی تجاتم. 

 

ن آمد و شاتگشااااااااااماتم روی  دساااااااااامم آه اااااااااامم از موها   پایی 

 هزوز  ورت  رق یدتد. ورت  دیگر شد تبود 
گ
.روح زتدی

 هم در  ال د  بود و ای  خیالم را را ت می رد. 

 

در تضاااااااااااای اتاا ٬شیچیدن  ااااااااااادای چرخ  دسااااااااااامگت   ی در

ن با اتکار  بردار  و ش  را  وادار  کرد تا دسااااااااااات از   زجار رتی 

بم ساامت در بچرخاتم.با دیدن آزاد کم قد  ها   را آه اامم 

روی ل   بم داخل اتاا می شاااااااااااااااید ل  زد کوچش تاخودآ ا 

 هایم تب  . ت. 
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بم آرا  ج وتر آمد و کزار  ا  ااماد.برای دقیبم ای غمگیزاتم 

در تزایت آیه کشااااااااااااااید و بم  ااااااااااااااورت آرنا چشاااااااااااااام دوخت و 

 ت اه  را بم سمت م  چرخاتد. 

 

 آزاد: الت خوبم؟

 

ل  هایم را روی ی دیگر تشاااااار داد  و بک هدا ش  را تکان 

 داد . 

 

اون  ا  شیدا  کرد  ت ر _خییل ترساااااااااااااااید  آزاد.وق   توی 

 کرد  برای هموشم از دست دادم . 

 

 در سمت دیگر ت ت نش ت و با تارا    ت اهم کرد.ش  را 

 زنر اتداخمم و با  دای ت ی  تری ادامم داد : 
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 _ا مش بود  کم ت ر می رد  تون مم  ال  رو بزت  کزم. 

 

 با تردید چزر  در هم کشید و شرسید: 

 

 
گ
 خزان؟آزاد:سر داری میش

 

وع بم جوندن شوساااااات ل م کرد  و بک آت م ش  
 رن ااااااتم شر

 را باال بگت   ت رار کرد : 

 

 مک کزم.ت ر می رد  با بودتم _ت ر می رد  تون ااامم بز   

  ال  رو بزت  کرد .اما اشا ا  می رد . 

 

اض باز کرد.   بک م طیل ل  بم اخت 
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نا آزاد:چرا ایزجوری ت ر می  ن خزان؟م  ومم کم تو  ا  آر 

 .  رو بزت  کردی.م  ومم کم تون    بز   مک ک ن

 

ی بر ل  آورد  و بم چزر  ی آرنا  ن توشااااااااااااااا زد تم ااااااااااااااا ر آمت 

 چشم دوخمم. 

 

_اگاااااام  ااااااال  رو بزت  کرد  بود  االن ایزجااااااا بود؟توی ای  

وتااااااااااااااا یاات؟آد  کاام  ااال  خوباام دسااااااااااااااااات باام خودکیسااااااااااااااار 

تم؟اوتم توی ش  تولد ؟ ن  مت 

 

را بم نشاااااااااااااتم ی با همان چزر  ی در هم کشااااااااااااید  ا  ش  

 م ال ت تکان داد و گ ت: 

 

آزاد:ما هزوز تمیدوتیم دلیل ایز م آرنا ای   ار رو اتجا  داد  

زان.تاااااااا وق   کااااااام بااااااام هو  تیااااااااد هم تمیموتیم سر بود  خ

ی ای  وساااط وجود داشااامم باشااام  ن ب زمیم.اما اگم تبط یم چت 
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اااااااااااااا ای  ات ااااااا  ن باااااااشااااااااااااااام ایزاااااام کاااااام تو مبصا کاااااام از  مطمی 

. ا  آرنا  .    ای  واق ا ب اکر تو خوب شاااااااااااد  بود تو ااااااااااا  

اواخر خوشاااااااااااا ا  تر از هموشاااااااااااام بود.خودت کم  را های 

م لط ا دساااااااات از شزن  دکت  تماس رو شااااااااایدی.پس موشاااااااا

 . ی تو    ن  کردن خودت برداری؟تو مبص چت 

 

ی بگونم ل  زاااااد کوچش  ت ون    ن بک آت ااااام در جوا.  چت 

 واسااااات داد  و ت س خمیف  کشاااااید .با تما  وجود  دلم می

کم  را ها   را باور کزم.اما خوب میدان اااااامم کم تا زمابن 

  کم آرنا بم هو  تیامد  بود تمیموان ااااااااامم دسااااااااات از شزن

 کردن خود  بردار . 

 

 ااااااااااااااادای تبم ی آرا  کم بم در اتاا وارد شاااااااااااااااد هردونمان را 

وادار کرد تاااا ش بچرخااااتیم و بااام در ت ااااا  کزیم.اتااادی مزمصر 

ما ظاهرا شااااااا  اااااا کم پشااااااات در بود ماتدیم تا در باز شاااااااود ا

ق ااااااادی برای ورود بم اتاا تداشااااااات.بزابرای  م  بود  کم از 
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ن ا و  تا ببیزم چم کیس روی ت ت برخاسمم و با گ ی  یز م مت 

 پشت در است قد  هایم را بم سمت در سوا داد . 

 

ن آقا کم پشاات در  دساامگت   را کم چرخاتد  ت اهم روی   اای 

ابروهایم را باال اتداخمم و  ا  ااااااااااااااماد  بود ثابت ماتد.مم ج 

 آه مم گ مم: 

 

ن آقا؟شما ایزجا چیکار می زید؟  _  ی 

 

 با  داب  آرا  پاسخ داد: 

 

:خااا ن اتم ب  شااااااااااااااایاااد.تگران بودیم و تو خوتااام کااااقااات   ااااااااااااااای 

 تیاوردیم. ا  آرنا خان خوبم؟
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در جاوا.  لا ا زااااااااد کاوچش زد  و شی تاکااااااااان داد .پااااااااا  

آرناااااا را بااااام او و ترامو  کرد  بودیم کااااام خوب بودن  اااااا  

 نرن  خاتم اکالع دهیم. 

 

ن آقا تگران ت اشید.خطر رتع شد .   _ ال  خوبم   ی 

 

را    کشید و خدا را ش ر کرد  با چشم هاب  اشک بار ت س

 و هماتطور کم دست ها   را بم  ورت  می شید گ ت: 

 

:خااااادا رو هزار مرت ااااام شااااااااااااااا ر.خو  ختک بااااااشااااااااااااااایاااااد  ن   ااااااااااااااای 

 زتون دور باشم. خاتم.انشاهلل بال ب د از ای  ا

 

 با ل  زد برا   ش تکان داد  و گ مم: 
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ن آقا.دیگم برگردید خوتم.الز  تو ت  ن از شما   ی  _همچزی 

اااااااااان  خاتمم بگید بک تابک ت زم. ا  آرنا  تگران باشاااااااااااید.بم نرا

 خوبم. 

 

در جوابم برای ل صاام ای م اا  کرد و ساااااااااااااااپس ش  را زنر 

ون کشاید و   اتداخت و پاکت تامم ی ساا یدی را از جی   بت 

بم ساااااااااااااااممم گرتت.مم ج  بم پاکت ت ا  کرد  و ابروهایم را 

 باال اتداخمم. 

 

 _ای  چیم؟

 

ن آقا پاسخ دا  د: شرسید  و   ی 

 

ان  ای  پاکت رو  :ب د از ایز م شااما از خوتم رتمید نرا ن   اای 

ن اتاا آرنا خان شیدا کرد  خاتم.ات ار برای شما و آزاد  روی مت 

 خاتم. 
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ت ق  م با شااایدن  رت  برا ی ثاتیم ای از تویدن ا  اماد. ت 

زد  دساامم را ج و برد  و پاکت را از دسااا  گرتمم و بک ت س 

آبک رتاااگ روی پااااکااات خودتمااااب  بااام   مااااب  کااام باااا خود ااااری 

می ردتد چشااام دوخمم.ای  دسااات خط را موشااازاخمم.دسااات 

 خط آرنا بود. 

 

 "برای آزاد و خزان خونز ..."

 

 ۷۲۷#پارت_ 

 

 

 ااااااااااااااادای آرنا ٬توشااااااااااااااامم شاااااااااااااااد  روی پاکتبا خواتدن   مات 

تاخودآ ا  در ش  شووا  شیدا کرد و ق  م دیواتم وار خود  

.ت ااهم را از پاااکاات گرتمم و را باام در و دیوار سااااااااااااااا زاام ا  کوبیاد 

ن آقا تشاااااااااااااا ر و  پس از آت م با  ااااااااااااااداب  تاااااااااااااا ی  از   اااااااااااااای 
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مجاااددا بااام داخااال اتااااا برگشااااااااااااااامم و در را ٬خااادا اااات ن کرد 

 پشت ش  . مم. 

 

هم ل م ی ت ت آرنا نشااااااااا ااااااااامم بود و غمگیزاتم بم  آزاد هزوز 

چزر  ی غرا خواب او چشاااااااااااام دوخمم بود. اااااااااااادای . اااااااااااامم 

ا بم ساااااااااااااااممم چرخاتد و شااااااااااااااادن در را کم شااااااااااااااااید تورا ش  ر 

 آه مم شرسید: 

 

 آزاد:ی بود؟

 

در  ایل کم پاکت را میان اتگشااااماتم تشااااار میداد  قد  هایم 

 را ج وتر کشید  و پاسخ داد . 

 

ن آقا بو   د. _  ی 
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ن تر آمد و روی پاک   کم در دسااااااااااات  ت اه  از  اااااااااااورتم پایی 

داشاااااااااامم نشاااااااااا اااااااااات.کزجکاواتم چزر  ا  را در هم کشااااااااااید و 

 شرسید: 

 

 ن دیگم چیم تو دسات؟آزاد:او 

 

کزار  ا  ماد  و برای آخرن  بار بم توشمم های روی پاکت 

ت ا  کرد  شو  از آت م دسمم را ج و بتک  و پاکت را بم سمت 

 او بگت  . 

 

ااااااااااان  _  تامم ی آرناساااااااااااات.برای م  و تو توشااااااااااااما  ظاهرا.نرا

ن ما تو اتاق  شیدا  کرد .   خاتم ب د از رتی 

 

د و گر  ی میان ابروها    اااورت  بم ی  ار  رتگ خوض کر 

بزرگ تر شد.با تردید پاکت را از دسمم گرتت و پس از ل صم 
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ای د  د  کردن شاتجااااا  بااااااز  کرد و تاااااامااااام را از درون  

ون کشید و ب وع بم خواتدن  کرد. بت   ا  داب  آرا  شر

 

 "آزاد و خزان خونز ... 

زماااابن کااام ای  تاااامااام رو می وتیاااد ا ممااااال م  دیگااام توی ای  

 تو مم و چزد ساخ   از مرام گذشمم.  دتیا 

از تاااااااام ق  م ازتون م ااااااااذرت می وا  کاااااااام ایزجوری باااااااادون 

خدا ات ن ترکمون می زم اما راساااااااااااااااا  رو ب وای  با خود  

ن  ت اااامیم مم   برای هر ساااام ت ر کرد  کم  ای  میموتم بزت 

 آسون ترن  را . ٬ت رمون باشم...و البمم

 

  تم ب اکر ایز م از می وا  کم بدوتید ایزکار رو اتجا  مید

 خ ااااااامم شاااااااد 
گ
ب کم چون باالخر  تون ااااااامم  بیب   کم ٬زتدی

 مدت ها بود در تال  بودی  تا از  شززان  کزید رو ب زمم. 
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 ضاااور م  توی زتدگیمون باخ  شاااد تا مجبور مماسااا م اگم 

.شااااااااااااااایااااد از خشاااااااااااااااف  کاااام باااام هماااادیگاااام دارنااااد چشااااااااااااااام شوشر 

 زمون شد  و کزید.مماس م کم تاخواسمم ت دیل بم یم ماتع ب

مماساااا م کم مجبور شاااادید ب اکر م  تصاهر بم غرن م بودن 

 کزید. 

 

امش  وق   موقع توت کردن شمع ها بزمون گ مم کم شما 

 م  ه اید  دو ت ر مزم ترن  و 
گ
ارزشمزدترن  آد  های زتدی

از تم دلم ای   را رو زد .دو ت ری کم هموشااااااااام ب اکر م  

ت ری کم خوب  از خودتون و خواساااااااااااامم هاتون گذشاااااااااااااید.دو 

بودن  ا  م  و خوشااااااااااا ایل م  رو بم خوشااااااااااا ایل خودتون 

ترجیح دادی .پس شاااااید ای  بار توبت مزم تا از خود  بگذر  

 ن رو بد . و بزمون تر ت خوش  ت شد

 

خزان زن ااااااااای م ...لط ااااااااا ب ااااااااد از م  مراقاااااااا  ٬برادر خونز 

ند و در کزار ٬همدیگم باشااااااااید خشاااااااابمون رو دوبار  از ش بگت 

 وش  ت ترن  باشید. همدیگم خ
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ن بدون خدا ات ن  و اگر براتون مم زم م  رو بابت ای  رتی 

 ب  شید. 

 آرنای شما..."٬.با خششبک  د و مرز دوسامون دار 

 

پااایااان رسااااااااااااااایاادن تاااماام هردو همزمااان شهااایمااان را باااال بااا باام 

گرتمیم و مات و مبزوت بم ی دیگر چشااااااااااااااام دوخمیم.چطور 

ا  بیبااااات را تزمیاااااد  مم   بود؟چطور مم   بود کااااام آرنااااا

 ماااا بر برد  
ن بااااشااااااااااااااااااد؟چطور مم   بود کااام بااام رابطااام ی بی 

ن  باشد؟در ایل کم ما تما  تالشمان را برای م فن ت ا  داشی 

گرتمم بودیم چطور امکان داشاااااااااااااااات کم او از  بیبت بم  ار  

  بیبت با ختک شد  باشد؟

 

 آزاد: بیبت رو تزمید  بود... 
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کرد و م  ات ار کم توان آزاد بود کم با  ااااااااادای خ م ای تجوا  

ش پا ماتدن را از دست داد  باشم روی تزدیک ترن   زدیل 

نشاااااااااااااا اااااااااااااامم و بک هدا بم آرنای آرا  و غرا خواب چشاااااااااااااام 

 دوخمم. 

 

...چجوری مم زااام تزمیاااد  بااااشاااااااااااااااااام؟ماااا کااام بز  _چجوری

ی تگ میم.  ن  چت 

 

شدراماتم ش  را تکان داد و تامم را میان اتگشمان  مچالم 

 کرد. 

 

 وتم...تمیدوتم. آزاد:تمید

 

و ب د  التم  ااورت  را میان دساات ها   گرتت و خاجزاتم 

 تالید: 
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آزاد:باور  تموشاااام...باور  تموشاااام ایزکار رو ب اکر ایز م ت ر 

 رد  ماتع خشش ماست اتجا  داد  باشم. می 

 ۷۲۸#پارت_ 

 

 

در ایل کم هزوز هم مات و مبزوت بم آرنا خت   ماتد  بود  

اقات چزاد ساااااااااااااااااخات شو  ت   بک ذهزم تااخودآ ا  بام ات ا

زد.بم  را هاب  کم آرنا موقع توت کردن شااااااااامع های کیک 

تولااااااااد  باااااااام زبااااااااان آورد  بود.جمالب  کاااااااام آشااااااااااااااااکااااااااارا بوی 

خدا ات ن میدادتد اما م  و آزاد ا مش تر از آبن بودیم کم 

ی  بمواتیم م زا شاااااااااااااااان را ب زمیم و از وقوع تاج م شوشاااااااااااااااگت 

 کزیم.زنرل  گ مم: 
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موقع توت کردن شااااااااااااااامع هااا بزمون زد بااایااد  _از  رتاااب  کاام

بز  شاااااااااااااااااااک می ردیم.مشااااااااااااااا   بود کااااام یااااام ت راب  توی 

 . ششم.مش   بود کم دار  ازمون خدا ات ن می زم

 

و ب د بم دت ا  ای   را ل  زنرنزم را بم دتدان گرتمم و با 

  داب  کم از شدت ب و می رزند تجوا کرد : 

 

 _پر  ی دیووتم... 

 

دید در اتاا ماتع از آن شاااد کم مکالمم باز شااادن تاگزابن و شااا

مااان بمواتااد بوشااااااااااااااات  از آن اداماام شیاادا کزااد.هردو همزمااان باام 

برسا  کم شمابزد  قد   سمت در ش چرخاتدیم و بم آرزو و 

 بم داخل اتاا میگذاشازد چشم دوخمیم. 

 

 اااااورت آرزو از اشاااااک خوس بود و برساااااا  از شااااادت ترس و 

ااااااااااااان  خاتم و یا  تگرابن رتگ بم چزر  تداشاااااااااااااات.ا مماال  یا نرا
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ن آقا ختک خودکیساار آرنا را بزشااان رساااتد  بودتد.وگرتم    اای 

یمارسااااااااااامان م  و آزاد کم     ت    هایمان را هم با خود بم ب

 تیاورد  بودیم. 

 

آرزو:آرنااااااا...آرنااااااا قربوتاااااات بر .دور شت بگرد  داداشر سر 

 شدی تو آخم... 

 

م بک شاااااا اهت با گرنم و  ااااااداب  ک٬آرزو بود کم آرنا آرنا گونان

بم ترناد تبود بم سااااااااااااااامت ت ت آرنا دوند و بدن  را روی او 

اتداخت.هماتطور کم بر در بر  ااااااورت و موها   را تواز  

تت. می رد  د و قربان  دقم ا  مت  ن  مدا  اسم او را  دا مت 

 

برسااااااااااااااا  اتدی خب  تر ا  ااااااااااااااماد  بود.دقیبا در کزار آزاد و با 

 کااام  ااااال در هماااان چزر  ی دلواپ ااااااااااااااا  بااام آرناااای بیزوشر 

آغو  آرزو غرا شاااااااااااااااد  بود چشااااااااااااااام دوخمم بود.گرنم های 
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آرزو کم کو  کشااااید ت اه  را بم سااااامت م  و آزاد چرخاتد 

 آرا  شرسید: و با  داب  

 

 برسا :شما خوبید؟

 

ن آه اااااامم  ن رتی  جوا.  تززا ت ا  خت   ی م  بود و باال و پایی 

ان دید ی ش آزاد.ما دو ت ر را کم تا آن اتداز  بزت زد  و   ت 

با تارا    آیه کشاااید و دساااا  را برادراتم روی شااااتم ی آزاد 

 قرار داد. 

 

ا شاااااااد و آرزو پس از گذشااااااات چزد دقیبم شاتجا  از آرنا جد

خود  را خب  کشاااااااید.در ایل کم با پشااااااات دسااااااا  اشااااااک 

هاااا   را پاااا  می رد ت ااااه  را میاااان چزر  هاااای م  و آزاد 

 چرخاتد و بم تزدی شرسید: 
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  شااااااااااااااااااااد ؟چیکاااااار  کردی ؟چااااام بالب  ش  آرزو:آرناااااا چ

 آوردی ؟

 

و ب ااد ت ااا  کیزاام توزاتاام ا  را باام  اااااااااااااااورت م  میخ کرد و بااا 

  داب  ب زدتر ادامم داد: 

 

 آرزو:چم بالب  ش برادر  آوردی دخت   ی ت س؟

 

 اااااااااااااادای ب زد  باخ  شااااااااااااااد تا آزاد بک م طیل چزر  در هم 

 ب شد و برای کزت   کردن او قد  ج و بگذارد. 

 

اد:آرزو سااااااااااااااااکت با . ااااااااااااااادات رو بی ودی تتک باال.ایزجا آز 

 بیمارسماتم. 

 

 آرزو اما بک توجم بم هشدار او دوبار  با  داب  ب زد غرند: 
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رزو؟چرا سااااااکت باشااااام؟چرا سااااااکت باشااااام؟مگم دار  دروغ آ

می م؟مگاااااام بک را  می م؟مگاااااام هر بالب  کاااااام ش آرنااااااا میاااااااد 

 تب ت  ای  دخت   ی شو  تو ت؟مگم... 

 

 زو گ مم دهزت رو ببزد. آزاد:آر 

 

شیچیدن  اادای ترناد ب زد و ترساازا  آزاد در تضااای اتاا تم 

م از تویدن ب کم     ق   های م  و برسااااااااااااااا  را ه٬تززا آرزو

اتاداخات.هاز و واز باا او کام باا چزر  ای براتروخمم بم آرزو 

چشم دوخمم بود ت ا  کرد .شو  از ای  هرگز تدید  بود  کم 

ور از کور  در برود.مشااااااااااااااجر  ها شااااااااااااااان را در برابر آرزو ایزط

 
گ
ق ال دید  بود  اما ای  ترناد و ای  ل   خ ااااااااااااااا ک برایم تازی

 داشت. 
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بود از  اااااااادای ترناد آزاد قال  تیه آرزو کم  امال مشاااااااا   

 شرند  قد  بم خب  
گ
کرد  بود با چشم هاب  گرد شد  و رتش

بچم ی لوس دوبار  زنر گرنم زد.   برداشت و مثل یک دخت 

 

التم از تما یسااااااار کم را  اتماد  بود و جو ماشااااااازج اتاا از جا  

 برخاسمم و با  داب  آرا  گ مم: 

 

ون.   _م  یکم مت   بت 

 

 م مزمصر شاااااااااااااااایدن جوابک بماتم قد  هایم را بم و ب د بک آت

سمت در خروسک اتاا کشید .اما شو  از آت م بمواتم دسمم 

م ج و آمد را برای چرخاتدن دسااااامگت   ج و بتک  برساااااا  بود ک

و در را برایم باااز کرد و ل صاام ای ب ااد همزماان بااا م  از اتااا 

 خارز شد... 

 ۷۲۹#پارت_ 
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ون زدتمان از اتاا ن  اااازدیل بک ج٬با بت  ان و خ اااامم روی اولی 

اتمصاااااااار راهرو نشااااااااااااااا ااااااااااااااامم و پ ااااااا  هاااااااایم را روی ی ااااااادیگر 

د .ش  بم شااااااااااااکل و شااااااااااااازا  درد داشاااااااااااات و همزمان  ااااااااااار ترا

 داشااااااااامم.گوب  کم
گ
یک ت ر ش  را بم زور زنر  ا  ااااااااااس خ ش

د.   آب تگم داشمم بود تا جاتم را بگت 

 

 ااادای دور شااادن قد  های برساااا  را شااااید .بک آت م چشاام 

را باز کزم ش  را خب  تر برد  و بم دیوار پشاااااااااااااات ش  هایم 

چ اا اتدم . الم ا ااال خوب تبود.    با وجود آت م دکت  

قاااادر تبود  خوب بودن  اااا  آرناااا را توناااد داد  بود بااااز هم 

ت ااااونر  ااااورت رتگ شرند  و ل اس خون آلود  را از مبابل 

 چشماتم پا  کزم. 

 

یاداار گذاشمم بود  تک تک   ماب  کم در تامم ا  برایمان بم

با  ااداب  ب زد و کر کززد  در ش  شووا  شیدا می ردتد.ایز م 
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 اال میدان اااااااامم تززا دلیل خودکیساااااااار ا  با ختک شاااااااادن  از 

و آزاد بود  اسااااااااااااات بم  ا  بد  بوشاااااااااااات  و رابطم ی میان م  

د.  ن  دام  مت 
 بوشت 

 

ن آن تال  کرد   واق ی   کاام مااا  هااا برای م فن تگاام داشااااااااااااااای 

ا  بااام بااادترن  شاااااااااااااااکااال مم   رو شااااااااااااااااااد  بود و بودیم شاتجااا

و شاااااااااااااااازا  ترن  تایجم را با خود  بم ارم ان آورد  بود.و 

م   اال میموان ااااامم دلیل آن همم ترس و دلشاااااور  ی آزاد را 

 ا گوشت و شوست و خوتم در  کزم. ب

 

در ایل کم م  هموشاااااااااااااام در دلم او را بابت ترسااااااااااااااو بودن  و 

ن رابطم مان شزن  می  رد  او از رو یات م فن تگم داشااااااای 

برادر  باااختک بود و از ترس ایز اام اگر آرنااا باام راز بزرامااان بر 

د چم تاج م ای مم   است رت دهد قادر تبود     برای  بتک

 پ   روی هم بگذارد.و تاج م شاتجا  ل صم ای با آس
گ
ودی

 ات اا اتماد  بود. 
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برساااااااااااااااا :خزان...بیا ای  شاااااااااااااااکالت ها رو ب ور.رتگ بم چزر  

 . تداری

 

شااایدن  اادای برسااا  وادار  کرد تا چشاام هایم را با بک مییل 

باز کزم و بم او کم با یک بطری آبمیو  و چزد شاااااااااااااااکالت در 

.ل  های خشااکم را دسااا  مباب م ا  ااماد  بود چشاام بدوز 

 باز و . مم کرد  و با  داب  ت ی  گ مم: 
 بم س   

 

 _میل تدار . 

 

باز کرد.یش از بک م طیل کزار  نشااااااا ااااااات و در بطری را برایم 

شااااااااکالت ها را هم از پاکا  جدا کرد و سااااااااپس با گرتما  بم 

 سممم مصاتم گ ت: 
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ی ب وری. الت ا اااااال خوب  ن برساااااا :میدوتم.اما باید یم چت 

.لط ا لج ازی بم تصر  سااااااااام و هر ل صم مم زم پس بی    تمت 

 ت  . 

 

با اکرا  ت اه  کرد .چشااااام ها   بم دور از هر رنا و درویعن 

ساااااااااایدتد.ت س خمیف  کشااااااااااید  و با دساااااااااات تگران بم  تصر مت 

وع  هاب  لرزان شکالت و آبمیو  را از او گرتمم و با بک مییل شر

ق  تا زمابن بم خوردنشان کرد .از زمان شیدا کردن آرنا در اتا

کم دکت  خیالمان را از خوب بودن  ال  را ت کزد آتبدر 

 دتاادان هااایم را روی ی اادیگر تشاااااااااااااااااار داد  بود  کاام  اااال باام

 ز مت میموان مم شکالب  کم در دهان داشمم را بجو . 

 

 برسا : ال  خوبم؟
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ساااااااااااا وت ساااااااااااازگی ن کم میاتمان برقرار شااااااااااااد  بود شاتجا  با 

ن  اادای او شاا  اامم شااد.در جوا.   آه اامم شی باال و پایی 

 برد  و تجوا کرد : 

 

_خوبم.دکت   گ ات خطر رتع شااااااااااااااااد .تبط باایاد مزمصر بم 

 هو  اومدن  باشیم. 

 

دن ل  ها   روی ت س آساا ار ود  ای کشااید و همزمان با ترا

ی اادیگر ش  را زنر اتااداخاات و بک هاادا باام شامیااک هااای 

 س ید زنر پاهایمان چشم دوخت. 

 

دلمت  نشاااااااااااااااو.اون وقمااااب  کااام  برسااااااااااااااااااا :لط اااا از  رتاااای آرزو 

 . خ  اتیم مموجم  رتا  تو ت

 

ی را روی لا  هایم  ن  رت  تااخودآ ا  شوزخزد تم ااااااااااااااا رآمت 

 داد.اتدی از آبمیو  را ش کشید  و گ مم: شکل 
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ی کم توی دتیا برا  اهمیت دار   ن _در  ا   ارصن آخرن  چت 

 رتاااا و زخم زبوتاااای آرزو ااام.برا  مزم تو اااااااااااااااااات اگااام م  رو 

اااااااااااااا هماام  ن باادوتاام.م  تبط می وا   ااا  آرنااا دوبااار  مبصا چت 

 . ن  خوب باشم.همی 

 

در جاااااوابااااام "هاااااو " آرا  گااااا اااااااات و ماااااجااااااااددا ش  را زنااااار 

ت.دیاااگااار مااایااایل باااااااام خاااوردن شااااااااااااااااااکاااالت و آبااامااایاااو  اتااااااااداخاااااااا

سااااااااااید   اری  تداشاااااااااامم.م د  ا  آتبدر بزم رن مم بود کم میت 

دساامم بدهد.بزابرای  هردویشااان را کزار  روی یش از  اازدیل 

 اد  و زنرل  از او بابت خرندنشان تش ر کرد . ها قرار د

 

برساااااااا :میدوتید چرا ایزبدر یزوب  ت ااااااامیم گرتت دسااااااات بم 

 خودکیسر بزتم؟
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از شاااااااااااااااایااادن ساااااااااااااااوال  ق  م مجاااددا بااام درد آماااد.باااا تاااارا    

 اتگشماتم را بم ی دیگر گر  کرد  و زنرل  گ مم: 

 

 _رابطم ی بک م  و آزاد رو تزمید  بود. 

 

ی بم قاخد  ی دو توی ش زگ شوتگ چشااااااااااااااامان  در ثاتیم ا

ت زد  شرسید:   گرد شدتد و تاباوری در  ورت  موز زد. ت 

 

 م رو تزمید؟برسا :چجوری...چجوری قضی

 

 شاتم هایم را باال اتداخمم و گ مم: 

 

ی کاام میاادوتیم ایزاام  ن _چجوری  رو هزوز تمیاادوتیم.تززااا چت 

کااام واق یااات رو تزمیاااد  بود و باااا خود  ت ر کرد  بود کااام 

ن م  و آزاد ...برای همیزم بم خیا  وج ود  مثل یم ماتع بی 
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ن بردن خود  را  رو برای ما باز  خود  خواسااااااااااااااات با از بی 

 ر . بذا

 

غمگیزاتم  اااااااااورت  را در هم کشاااااااااید و اتگشاااااااامان  را مبابل 

ل  ها   بم ی دیگر قالب کرد.برای دقیبم ای ساکت ماتد 

 و ب د شرسید: 

 

دیر .شاااااااااااااام شیدا   برسااااااااااااااا :چطوری تون اااااااااااااااید ق ل از ایز م

 کزید؟

 

با بم یاد آوردن ایز م امشااااا  بم چم شاااااکل م جز  آسااااااب  بم 

 ا بم دتدان گرتمم و گ مم: اتاا آرنا رتمم بود  ل  زنرنزم ر 

 

_مثل یم م جز  بود ات ار.یش از هدیم های تولد  تو اتاقم 

جااا موتااد  بود.یزو باام ش  زد کاام بر  اتاااق  و اون هاادیاام رو 
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اون وتاااا یت شیدا  کرد .بیزو  و شد بز  بد .اما توی 

 و خون آلود... 

 

 ۷۳۰#پارت_ 

 

 

هااایم را  التام از مرور دوباار  ی آن  ااااااااااااااا زاام ی ل ز   پ اا  

د  و زنرل  تالید :   م کم روی ی دیگر ترر

 

ن باری  _ت ر کرد  برای هموشااااام از دسااااات دادم .ای  دومی 

ن ایز م هردو  بود کم آرنا رو یک قد  مرگ میدید .و دون ی 

 م مبص ماجرا م  بود  دار  خ م   می زم. دت 
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گرمای اتگشااااااااااامان مرداتم ا  بم ی  ار  ششااااااااااااتم ا  را هدا 

د و با ل  ن دلمر  کززد  گرتت.آه اااااااااااااامم شاااااااااااااا ااااااااااااار اتم ا  را ترا

 گ ت: 

 

برسا :خداروش ر کم تو اوتجا بودی.خداروش ر کم تجات  

 دادی. 

 

ش  را بم سااااااااااما  چرخاتد  و بک آت م تالشر برای پس زدن 

ا  ب زم در ساا وت ت اه  کرد .ل  زد م و و کوچش دساا

 ت ون م داد و گ ت: 

 

تم کم مدا  برسااااااااااااااااا :میدوتم کام چام ت راب  توی شتام.میدو 

د  سااااا  شو   ن  کم امشااا  اتماد رو با ات اقای ساااات 
داری ات اق 

.اما ایزکار رو ت  .تو امشاااااااااااا  آرنا رو تجات  مبا  اااااااااااام می  ن

تم اگم تو اوتجا دادی.زتدگو  رو بز  برگردوتدی.ی میدو 

 تبودی چم ات اق  می ماد؟
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شاتگشااااااااامان  را آه ااااااااامم روی شااااااااااتم ا   رکت داد و ادامم 

 داد: 

 

د  ساااا  شو  تمون ااامم باشر آرنا رو تجات برساااا :شااا ن اید سااات 

.اون بار ساااازگی ن کم اما امشاااا  جون  رو تجات دادی٬بدی

.یم  ن گذاشاااااااااا   روی شااااااااااوتم هات بود رو امشاااااااااا  باالخر  زمی 

 بز  بااا
گ
 رو بز  زتااادی

گ
دهکاااار بودی و امشاااااااااااااااااا  اون زتااادی

ب شااااااااااااااایاااااادی.پس لط ااااااا دسااااااااااااااااااااات از شزن  کردن خودت 

 بردار...باشم؟

 

شااااااااااااااام  ال  بر زبان بیاور  در سااااااااااااااا وت بم او بک آت م قادر با

چشااااااااااااااام دوخماااام بود .هرگز     ت ر  را هم تمی رد  کاااام 

روزی برسااااا  بمواتد با  را ها   ق   مرا آرا  کزد.اما ای  

 .   بود ات اا هم اتماد
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بک اخمیار ل  زد کوچش بر لا  آورد  و پ ا  هاایم را برا   

و برای آخرن  بار باز و . مم کرد .او هم در جوابم ل  زد زد 

د شو  از آت م دسااااااا  را خب  ب شااااااد و بم  ااااار شاااااااتم ا  را ترا

  زدیل ا  ت یم بزتد. 

 

برای مدب  تبرن ا کوالبن هردو در سااا وت هماتجا نشااا اااایم 

ب مان چشااااااااااااااام دوخمیم.ثاتیم ها و دقیبم ها بم و بم دیوار مبا

شخت در  ا  دوندن در بر ی دیگر بودتد و آرنا هزوز هم 

 . د  بود بم هو  تیام

 

توجزماااان بااام دکت  و ٬در تزاااایااات پس از گاااذشااااااااااااااااات سااااااااااااااااااخ   

شرسااااااااااااااماری کم بم ساااااااااااااامت اتاا آرنا قد  برمیداشااااااااااااااازد ج   

شاااااد.هردو تاخودآ ا  از جا برخاساااااایم و بم کرتشاااااان  رکت 

ن کر  دیم.برسااااااااااا  خ ت آمدنشااااااااااان را جونا شااااااااااد و دکت  با گ ی 

ون مزمصر بمااااتیاااد" وارد اتااااا شاااااااااااااااااد و در را  ایز ااام "لط اااا بت 

پشااااات ش  . ااااات.دقیبم ای بوشااااات  کو  ت شاااااید تا آزاد و 

ون بزتزاااااااد و بااااااام جمع دو ت ر  ی ماااااااا  آرزو هم از اتااااااااا بت 
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بویوتدتد. ورت آرزو هزوز هم از گرنم ها   قرمز و چشم 

 د آشوب بودتد. های آزا

 

 برسا :خت  باشم آزاد.دکت  برای سر رتت تو؟

 

تم رو بم او برساااااااااااا  بود کم شرساااااااااااید و آزاد با ل  زدی امیدوارا

 کرد و پاسخ داد: 

 

 آزاد:م  ختک  کرد ...آرنا چشما  رو باز کرد . 

 

تویدن ٬با شایدن جم م ا  ات ار کم دتیا را بم م  داد  باشزد

د  ا  را ا  ااااس کرد .ت یسااا از ش دوبار  ی ق   از  ار اتما

ن چشااام هایم بم دیوار پشااات ش    کشاااید  و با . ااای 
گ
آساااودی

 ایل آزاد را در آغو  کشید و هردو ت یم زد .برسا  با خوش

 با اشک و خوش ایل خدا را ش ر کردتد. 
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در تزایت زمابن کم از ی دیگر جدا شااادتد ت ا  آزاد بم سااامت 

ورا قااد  باام ساااااااااااااااممم م  چرخیااد. ااا  دگرگوتم را کاام دیااد ت

مرا بم ٬برداشااااااااااااااات و با   بم کردن بازوی  دور شااااااااااااااااتم هایم

بوساااید شو  از سااامت خود  کشاااید و آه ااامم شااابیبم ا  را 

 آت م زنر گوشم تجوا کزد: 

 

 . آزاد: ال  خوبم... ال  خوبم تگران ت ا 

 

در آن ل صات آتبدر بم آغوش  ا میاز داشمم کم بک آت م 

ن  م ال    ب زم ل   زد زد  و ش  را بم سااااااااااااا زم ا  کوچ ت 

 چ  اتد . 

 

تا زمابن کم دکت  از اتاا خارز شاااود هر چزار ت ر مضاااطرباتم 

تدیم و اتمصار کشااااایدیم.در تزایت زمابن کم دکت  پشااااات در ما
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اتم بم سااااماشااااان  ون زدتد بک  ااااتک بم ات اا شرساااامار از اتاا بت 

 هجو  بردیم تا وت یت آرنا را جونا شونم. 

 

؟خوبم مگم تم؟مشاااااااااااکیل کم آزاد: ا  آرنا چط ور  آقای دکت 

 وجود تدار ؟

 

آزاد بود کم مضااااطرباتم شرسااااید و دکت  در جوا.  با ل  زدی 

 م و ش تکان داد. 

 

_ ال  خوبم.وتاااااااااااااا یا  هم پایدار .تگران ت اشااااااااااااااید.تبط 

ا ت دار .   لط ا خییل خ مم   ت زید.تیاز بم است 

 

کوچک   ای  را گ ت و ساااپس ب د از بازگو کردن چزد ت مم ی

ن  برای آرنا آرزوی ساااااااااالم   کرد و جم مان را تر  کرد.با رتی 

ن بااام٬دکت   ن ت ری بود کااام برای رتی  اتااااا آرناااا شو   آرزو اولی 
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قد  شد.اما شو  از آت م بمواتد وارد اتاا شود آزاد راه  را 

 سد کرد. 

 

آزاد:تو با برساااااااااااااااا  برو خوتم ت آرزو.تردا میموبن برای دیدن 

 . آرنا بیای

 

از و واز با چشاااااااااام هاب  گرد شااااااااااد  بم آزاد ت ا  کرد و آرزو ه

 ابروها   را باال اتداخت. 

 

 آزاد؟تمی وای بذاری آرنا رو ببیزم؟آرزو:ی  ن سر 

 

شرساااااااااااید و آزاد در جوا.   التم آیه کشاااااااااااید و ش  را تکان 

 داد. 
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ا ت دار .ت اید  آزاد:نشایدی دکت  سر گ ت؟آرنا تیاز بم است 

ی داخل جز ایز م با  ارا و  رتات خ اااااااامم   کزیم.اگم تو بر 

اخ اااااااااااااا.  رو ماشااااااااااااازج ک ن  اری ازت برتمیاد.پس بم  رتم 

.امشااااااا  با برساااااااا  برو خوتم ت و تردا دوبار  برای گو  ک 

 دیدن آرنا بیا. 

 : �🌺�سازی کم  دا   توب  

 ۷۳۱#پارت_ 

 

 

آرزو کم  امال مشاااااااااااا   بود تا چم اتداز  از ل   دساااااااااااموری 

ج ااازاتاام دسااااااااااااااااات هااا   را در هوا آزاد ک ر  در آمااد  بود ل

 تکان داد و با  داب  تم چزدان آرا  غرند: 

 

 
گ
 آزاد؟م  اخ ااااااااااااااااب آرنا رو ماشااااااااااااااازج آرزو:تو سر داری میش

 می زم؟یادت رتمم کم م  خواهرشم؟
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و ساااااپس اتگشااااات اشاااااار  ا  را بم سااااامت م  گرتت و ادامم 

 داد: 

 

 آرزو:ای  دخت   میموتم ایزجا بموتم اما م  تمیموتم؟

 

د  التاام و خ اااااااااااااااماام از ب  ت کاام میاادان اااااااااااااااات قرار تبود باام آزا

ه  از برساا  شاتجا  برسااد چشاام ها   را چرخاتد و با ت ا

د.و برسااااااااااااااااا   خواساااااااااااااااات تااا ج و بیااایااد و آرزو را بااا خود  بتک

ن  خواسااامم ا  را اکاخت کرد.قد  ج وتر گذاشااات و با گرتی 

 بازوی آرزو با ل  ن مالیم گ ت: 

 

با آزاد .امشااا  هرسر  مت   برساااا :آرزو شر درسااات ت  . ش

دور آرناااااا رو شااااااااااااااا وغ کزیم برا  بزت  .تردا خود  میاااااارمااااات 

 نم. ایزجا.بیا بر 
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ل  ها   را با  ر  روی ی دیگر ٬آرزو خ اااا ابن و تارا ت

ن بداتد برای آخرن   اااااا همم چت  تشاااااااار داد و ات ار کم مرا مبصا

اب   بار ت ا  شر از ت رت  را تثار  کرد شو  از آت م زنرل  تاشن

بچرخد و ٬بگوند و با پس زدن دسااااات برساااااا  از روی بازوی 

  رکت کزد. با قد  هاب  ب زد بم سمت اتمزای راهرو 

 

با رتما  برسا  هم ت س خمیف  کشید و پس از آت م از م  

ی ا میاز داشاااااااااااااایم  مما او را  ن و آزاد خواسااااااااااااات تا اگر بم چت 

ااااااااای کرد و بم دت ا  آرزو بم را  ٬ختک کزیم خدا ات ن م مصا

 تماد. ا

 

خرساازد و را ن از ساا وب  کم شاتجا  برقرار شااد  بود پ   

بم آزاد ت ا  کرد .در جواب ت اهم هایم را باز و . مم کرد  و 

 ل  زد کوچش زد و شرسید: 

 

 آزاد:برنم شو  آرنا؟
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 با تردید گوشم ی ل  هایم را کج کرد  و شی تکان داد . 

 

.م  ن  _شااااااااااااااااید بزت  باشااااااااااااااام او  تو باها   را بزبن مطمی 

تو ااااااااااااااامم کاااااااام از دیاااااااادتمون کزااااااااار هماااااااادیگاااااااام خوشااااااااااااااا ااااااااا  

 .شم.خ و ا االن کم دیگم... 

 

 وتر گذاشاااااات تر اااااات بم پایان رساااااااتدن جم م با قد  کم ج

ا  را از م  سااااا   کرد.دساااااا  را آه ااااامم روی شااااااتم ا  قرار 

 داد و گ ت: 

 

ورب  تدار  خزان.آرنا  آزاد:دیگم م فن  اری و شززان شدن رصن

ن رو  تزمیااااااد .چاااااام االن چاااااام ب اااااادا باااااااالخر  دیگاااااام هماااااام چت 

 مجبورنم باها  رو در رو .شیم.پس ترار تاید  ای تدار . 
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د  و ت اه  کرد . ش  امال با ل   هایم را روی ی دیگر ترار

او بود. اال کم آرنا دیگر  بیبت را میدان اااااااات ترار کردن از 

او م زاب  تداشت.بم هر ا  کم در تزایت باید با او رو بم رو 

 موشدیم. 

 

 _ ش با تو م. 

 

با  اااادای آرا  زنرل  تجوا کرد  و او خوشاااا ا  از مواتبمم 

بم سمت در اتاا قد  برداشت.دسا  ل  زدی زد و سپس 

را روی دسمگت   قرار داد و برای ل صم ای مزمصر ماتد تا م  

هم بم او بویوتد  شو  از آت م دسمگت   را بچرخاتد  و هردو 

 نم. آه مم قد  بم داخل اتاا بگذار 

 

آرنا با چشااااااااام هاب  . ااااااااامم روی ت ا  دراز کشاااااااااید  بود.ما 

م  قرار داد  بود و های باتد شیجر شاااااااااااد  ا  را  روی شاااااااااااک

تت.با شااااااااایدن  ن مت  ق  اااااااام ی ساااااااا زم ا  بم آرا  باال و پایی 
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 ااااااااادای باز و . ااااااااامم شااااااااادن در اتاا پ   ها   آه ااااااااامم از 

ی دیگر تا اااا م گرتمزد و ش  بم ساااامت ما چرخید.با دیدن 

ل  زااد کوچاااک و  م جاااابن خییل ٬آزاد در کزاااار ی ااادیگر م  و 

 زود روی ل  ها   پدیدار شد. 

 

 زد  ق  م تاخودآ ا  گر  شااااااااااااااااد و پاهایم جابن از دیدن ل 

تاااااااااز  گاارتاامازااااااااد.در ساااااااااااااااا ااوت جاا ااوتار رتااماایام و کاازااااااااار تا ااا  

 ا  مادیم.آزاد مزرباتاتم دس   بم موها   کشید و شرسید: 

 

 آزاد: الت خوبم؟

 

رتگ تر شاااااااااااااااد.ت ایه بم ما های باتدشیجر ل  زد  اتدی شر 

 شد  ا  اتداخت و با ل  ن شوت پاسخ داد: 

 

 بزت  از ایزم بود . آرنا:راسا  
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 ۷۳۲#پارت_ 

 

 

 با تارا    ت اه  کرد  و زنرل  گ مم: 

 

 _مارو خییل ترسوتدی. 

 

تاا اااااااااهاا  را از چاازاار  ی آزاد گاارتاااااااات و باااااااام ساااااااااااااااااماااااااات ماا  

و ساااااااااااپس با چرخاتد.برای ل صم ای بم چشاااااااااااماتم خت   ماتد 

ن  روی ل  ها   جواب داد:   همان ل  زد شت 

 

ساااااااااااااااوتممون.تبط آرنااااااااا:م ااااااااذرت  می وا .تمی واسااااااااااااااامم بت 

 کردن بد . 
گ
 می واسمم بزمون تر ت زتدی
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چزر  ا  با شاااااااایدن  رت  تاخودآ ا  در هم کشاااااااید  شااااااد و 

 ل زم رتگ تزدی بم خود گرتت. 

 

؟  خودت می واس   ایزکارو ب  ن
گ
ن زتدی  _با گرتی 

 

ی تگ ااات.تززاااا آه ااااااااااااااامااام زنرلااا  ای  بااا ن ار دیگر در جوابم چت 

کااااان داد.از ایز اااام تصاااااهر باااام آرا  بودن خزاااادیااااد و ش  را ت

ماایاا ارد کاا اار  در آمااااااااد  بااود.دلام تااماایاا اواساااااااااااااااااااااات ایازاطاوری 

ترناد بزتد و ما دو ٬ببیزم .دلم می واساااااااااااااااات دهان باز کزد

ت ر را زنر رگ ااااااار االیاااااام هااااااا و شزن  هااااااا   لاااااام کزااااااد.دلم 

ا  ٬و جوابمااان کزااد می واسااااااااااااااااات کاام ساااااااااااااااوا  بزمااان بااد و بت 

کااااااام هرگز تمیمواتاااااااد ماااااااا را   ابراز تز ر کزاااااااد و بگوناااااااد ٬بگوناااااااد

ب  شد.اما او برخالا اتمصارات م  تززا س وت کرد  بود و 

 با ل  زد زدن تصاهر بم خوب بودن می رد. 
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ون   ااااااادای خ  خ  باز شااااااادن  اغذی کم از جی  آزاد بت 

دن با اتکار  بردار  کشاااید  شاااد وادار  کرد تا دسااات از جزگی

آرنااا برایمااان و ت اااهم را باام ساااااااااااااااماات او بچرخاااتم.تااامام ای کاام 

توشاااااااااااااااماام بود در دساااااااااااااااات هااا   خودتماااب  می رد.آرنااا برای 

ل صم ای بم تامم ت ا  کرد و سااااااااااااااپس با  ااااااااااااااداب  آرا  زنرل  

 گ ت: 

 

 آرنا:پس شیدا  کردی ... 

 

و ب اااد بااام دت اااا  ای   را دوباااار  خزااادیاااد و باااا ل  ن کااام در 

 ر شوت اما در باک  شر از درد بود ادامم داد: ظاه

 

باااااایاااااد ب اااااد از مردن م  می وتااااادی .االن  آرناااااا:ای  تاااااامااااام رو 

 دار . 
گ
 ا  اس خجالت زدی
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آزاد با چزر  ای در هم کشاااااااااید  قد  ج وتر گذاشااااااااات و ل م 

ی ت ت نشاااااا اااااات.برای ل صم ای در ساااااا وت بم تامم خت   

 ماتد و ب د با  داب  ت ی  گ ت: 

 

اب  
ن ... آزاد:چت    کم توی ای  تامم برامون توش  

 

پایان برسااااااااااااااااتد.ات ار کم قادر بم تموان ااااااااااااااات جم م ا  را بم 

 ل  ها   را بم 
گ
چرخاتدن زبان  ت اشاااااااد.بم جا   با  التش

 . ی دیگر چ ت کرد و ش  را زنر اتداخت

 

آرنا اما ات ار کم مزصور جم م ی تیمم تما  برادر  را تزمید  

و برد و تامم را از میان اتگشااااامان باشاااااد آه ااااامم دساااااا  را ج 

ون   کشاید.ثاتیم ای در سا وت بم   مات توشامم شد  آزاد بت 

روی  اغذ چشاااااااااام دوخت و سااااااااااپس همرا  با کشاااااااااایدن ت س 

 خمیف  گ ت: 
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 آرنا:همشون  بیبت دارن. 

 

 و ب د  اغذ را تا کرد و با قرار دادن  روی شکم  ادامم داد: 

 

خر  تون مم از رابطم ای کم آرنا:یکم دیر ات اا اتماد...اما باال 

دی  تاااا از  م فن تگز  دارناااد ش در مااادت هاااا در تال  بو 

 بیار . 

 

ل ا  شزن  وار تبود.برخ س ات ار کم بوشاااات  بوی دل ور 

بودن میااااااداد.گوب  کاااااام تااااااارا    ا  تاااااام از رابطااااام ی م  و 

 ب کم از شززان  ارنمان بود. ٬آزاد

 

 آزاد:چجوری تزمیدی؟
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مز  شرساااااااااااااااید و آرنا اتدی خود  را روی آزاد بود کم با شر
گ
دی

تر کشااید و بم بالشااا  ت یم زد شو  از آت م پاسااخ ت ت باال 

 دهد: 

 

آرنا:اون شاا ک کم داشاا   با برسااا  توی سااال  خوتم درد و د  

ن رو تزمید .   می ردی....اون ش  همم چت 

 

 ۷۳۳#پارت_ 

 

 

ت و تاباوری گرتت.مم ج   ت ا  آزاد در ثاتیم ای رتگ  ت 

 شرسید: 

 

 آزاد:مگم تو اون ش ... 
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جم م ا  را بم آخر برساااااااااااتد آرنا بود کم شو  از آت م بمواتد 

 میان  رت  شرند. 

 

 آرنا:ت وابید  بود ؟

 

و ساااااااااااااااپس ل  زد کوچش زد و همرا  با تکان دادن آرا  ش  

 ادامم داد: 

 

اما اون شااا  خواب بم ٬آرنا:بیدار بود .خودمم تمیدوتم چرا

بی وابک و تززاب   التم شااد  بود   چشااما  تمیومد.اوتبدر از 

خواسااااااااااااااامم بیاا  اتااا تو تاا اگام بیادار بودی بااهاات  را کام 

بزتم.اما همیز م در اتاقم رو باز کرد  با تو و برسااااااااااا  کم توی 

 سال  نش مم بودید روبرو شد . 

 

دی  و تو خییل  ن ن با  اااااادای آرو  با همدیگم  را مت  داشاااااامی 

سااااااااااااااایدی.با خود  گ مم  اوتجا وا  اااااااااااااااادن و  التم بم تصر مت 
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تاتون  ار درسااااااا   تو ااااااات.خواسااااااامم دزدی گو  دادن بم  ر 

برگرد  داخل اتاقم...اما با جم م ای کم یزو برسااااااااااااااا  بم زبون 

ن اومد.   آورد ا  اس کرد  کم سب  خوتم روی ش  پایی 

 

ن  برای ل صم ای کوتا  ساااااااااااااا وت کرد و سااااااااااااااپس ش  را پایی 

دور ما ها    اتداخت و در ایل کم ت اه  را بم باتدا های

 د: دوخمم بود زنرل  تجوا کر 

 

ن از خزان ایزبدر آش مم ای؟"  آرنا: "ب اکر کالا گرتی 

 

زمزمم ی آرام  باخ  شاااد تا آزاد با پشااایمابن پ   ها   را 

وع بم جوندن شوساااااااااااااات ل    روی ی دیگر تشااااااااااااااار دهد و شر

کزد.شدراماتم ت اهم را میان او و آرنا چرخاتد .تمیموان ااامم 

 شاااااااااان شدربیاور .داشاااااااااازد از کدا  شااااااااا   رااز  را ها 

دتد؟برسااااااااااااا  ی بم خاتم ی ما آمد  بود کم م  مموجز   ن مت 
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نشااد  بود ؟چم  را هاب  میانشااان رد و بد  شااد  بود کم 

 زد  بود؟
گ
 آرنا با شایدنشان ایزطور دست بم دیواتش

 

شیچیدن مجدد  ااااااااااااادای آرنا در تضاااااااااااااای اتاا باالج ار مرا از 

در ش داشااااامم دور کرد. ااااادا   ای  بار  اتکار و سااااااواالب  کم

 تدی جان دار تر و ب زدتر از دقیبم ای شو  بود. ا

 

آرنا:با شاااااااایدن اون جم م برای یک دقیبم ی  امل ا  ااااااااس 

کرد  کم دیگم تمیموتم ت س ب شاااام.تما  بدتم کرخت شااااد  

بود و ات ار کم ت  و لرز کرد  بود .م ز  از  ار اتماد  بود اما 

ی میگ مم کم  مما اشااااااا ا  شااااااایدی آرنا...چمدا  با خود   ن ت 

کااااااااام شااااااااااااااااااااااااااااااااایااااااااادی تااااااااامااااااااایاااااااااماااااااااوتااااااااام واقااااااااا ااااااااایااااااااات داشااااااااااااااااااااااامااااااااام 

باشااااام.خزان؟آزاد؟کالا؟ا اااااال چطور مم زم کم ای  سااااام تا 

ن؟    مم توی یم جم م کزار همدیگم قرار بگت 
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هموتطوری مثل یم مج اااااااااااااامم ی یخ زد  هموتجا وا  ااااااااااااااد  

بود  و در اااااایل کااااام توی دلم بااااام خااااادا المماااااس می رد  کاااام 

موجم  ضااااااور م  اشااااااا ا  شاااااااید  باشاااااام بم تو و برسااااااا  کم م

تبودی  ز  زد  بود .امااا وق   کاام مکااالماام تون ج وتر رتاات و 

وق   کم تو با زبون خودت بم خشااااااااااااااابت بم خزان و رابطم ی 

اا کردی تزمید  کم پای هیا اشا ا  شایدبن  شززات مون اخت 

 در میون تو ت. 

 

م گرتت و بک هدا آزاد  التم و خ ااا ک قد  از ت ت تا ااا 

ل صم ای در ایل کم  اااااااااااااااورت  را دور خود  چرخید.برای 

میان دساااااااات ها   شززان کرد  بود پشاااااااات بم آرنا ا  ااااااااماد و 

ساااپس مجددا بم سااامت او چرخید و با ل  ن تاد  و خجالت 

 زد  گ ت: 

 

 آزاد:م  تمی واسمم ایزجوری واق یت رو ب زیم آرنا... 
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یااک تااای ابروهااا   را  آرنااا در جوا.  ل  زااد م زاااداری زد و 

 باال اتداخت. 

 

نااااااا:تو در واقع هیچوقاااااات تمی واسااااااااااااااا   م  واق یاااااات رو آر 

ب زمم آزاد.اگم اون شااااااااااااااا  بیدار تبود  و بم  رتاتون گو  

تاااااااداد  بود  مطمازم کااااااام بااااااااز  بااااااام شززاااااااان  اااااااارنااااااات ادامااااااام 

 میدادی...مگم تم؟

 

ن  باخ  شد تا آزاد ل  ها   را بم ی دیگر  ل   ک زم آمت 

ب زاااادازد.آرنااااا امااااا بااااا همااااان ل  زاااد و ش  را زنر چ اااات کزااااد 

 م زادار  ادامم داد: 

 

آرنا:اون شاااااااااااا  تاز  ب د از شااااااااااااایدن  رتات با برسااااااااااااا  دلیل 

رتمارای خجی ت برا  مشااااااااا   شاااااااااد.ایز م چرا هرموقع م  

ن     ایز ااااام چرا ٬رو کزاااااار خزان میااااادیااااادی اوتطوری بزم مت 
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وا  ایز م چرا وق   بزت گ مم می ٬هموشاااااااااااام آشاااااااااااا مم بودی

... خشبم رو ب اا کزم از کور  در رت    م خزان اخت 

 

ل صااام ای م ااا  کرد و ساااااااااااااااپس ت ااااه  را بااام سااااااااااااااامااات م  

 چرخاتد و اتاتم کرد: 

 

آرنااا:تزمیااد  کاام چرا بزم گ ماام بودی هیچوقاات تمیموبن م  

کم چرا هموشااااااااااام ٬رو بم خزوان مردی کم خاشااااااااااابمم قبو  ک ن 

نک زتدگیت رو از م  م فن تگم  کم ٬داریتال  می ردی شر

ون مرد هرگز برای دیادتت بام خوتم مون تیومد  بود و چرا ا

 چرا هیچوقت تمون مم بود   ورت  رو ببیزم. 

 

ت اه  باری دیگر بم دسمان  دوخمم شد و ت   دا   بم 

 آرا  ترن   الت مم   رسید. 
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آرنااا:تزمیااد  کاام چرا مجبور شاااااااااااااااااد  بودی  از هماادیگاام جاادا 

.کم م  تمااا  مادت تااخواسااااااااااااااامام م ن زمون ثال یام مااتع ب شااااااااااااااای 

وا  ااااااااااااد  بود .ماتیع کم اجاز  تمیداد بموتید با خیا  را ت 

 مثل تما  آدما کزار همدیگم باشید. 

 

آزاد کم تا آن ل صم ساااااااکت و خامو  در گوشاااااام ای از اتاا 

ا  ااااااااااااااامااد  بود بااا شاااااااااااااااایاادن ای  جم اام باام ی  ااار  ش  را بااال 

   گرتت و با چزر  ای خ ااااااا ک و ساااااااگرمم هاب  در هم کشاااااااید

 تزی  زد: 

 

 تو؟ا ااااااااااااال سر باخ  شااااااااااااد کم 
گ
آزاد:ماتع؟آرنا سر داری میش

؟ ن ت ر ا مباتم ای با خودت ب  ن  ب وای همچی 

 

 ۷۳۴#پارت_ 
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 آرنا  ش بم جات  بم او ت ا  کرد و پاسخ داد: 

 

آرنا:سر باخ  شاااااد؟م  اون شااااا  با گوشاااااای خود  شااااااید  

م بم کم بم برسااااااااااا  گ    اگم پای آرنا درمیون تبود میمون اااااااااام

خزان امیاادوار باااشااااااااااااااام امااا تااا وق   کاام آرناا ه اااااااااااااااات  بودتم بااا 

 اشا ا  شاید ؟
گ
 مجبور  از  دست ب شم...می وای بش

 

آزاد خ ااا ک و آشااا مم قد  بم ت ت تزدیک تر شاااد و با تکان 

 دادن دست ها   در هوا با ل  ن  التم غرند: 

 

ی کم تو برداشت کردی تبود  ن آزاد:مزصور م  از اون  رتا چت 

ط چزار تا جم م شاااااااااااااااایدی و ب د  با .تو اون شااااااااااااااا  تبآرنا 

خودت ت اااااااااامیم گرت   تا خودکیساااااااااار ک ن و بم خیا  خودت 

؟آر ؟ ن م  و خزان ت اشر  دیگم ماتع بی 
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ت   ااااااااادا   تاخودآ ا  باال رتمم بود و از کزت   خارز شاااااااااد  

بود.برای آت م بمواتم آرام  کزم بک م طیل بم ساااااما  قد  

ن بازوی    داب  آرا  گ مم: با  برداشمم و با گرتی 

 

 _آزاد بم خودت بیا.آرو  با . 

 

ون کشید و با نشاتم  بک توجم بم  رتم بازوی  را از دسمم بت 

ن اتگشت اشار  ا  بم سمت آرنا ادامم داد:   گرتی 

 

اب  کم شاااید  بودی ازمون 
ن آزاد:میمون ا   بیای و درمورد چت 

ش.مااایاااماااون اااااااااااااااااا   بااایااااااااای و بااااااااازخاااواسااااااااااااااااااماااماااون  سااااااااااااااااااوا  باااتر

.شزنشاااااااااام  ن و ازمون جواب ب وای و اون وقت ما ون کک ن

هم تما  ق ااااااااااام رو سااااااااااات  تا شیاز برات ت رن  می ردیم.اما تو 

چیکااار کردی؟چیکااار کردی آرنااا؟ا مباااتاام ترن  را  مم   رو 

 اتم اب کردی. 
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ل   خشاااااااامگیا  باخ  شااااااااد تا آرنا با تارا    ل  ها   را 

 باز و . مم کزد و با  داب  خ م تجوا کزد: 

 

 می واسمم...  تبط آرنا:م 

 

اجاز  تداد تا  رت  را بم پایان برساتد.اتگش   کم بم سمت 

او نشاتم گرتمم بود را در هوا تکان داد و با همان ل   خ  ک 

 ا  غرند: 

 

ن  .می واس   با گرتی  آزاد:تو تبط می واس   خودخوا  باشر

جون خودت م  و خزان رو تا آخر خمر با یم خذاب وجدان 

ن خودت ما رو مجازات ی.میبزرگ تززا بذار   واسااا   با کشااای 

.تو با خودت چم ت ری کردی آرنا؟چم ت ری کردی؟  ک ن
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جوری از کور  در رتماااااام بود کاااااام دیگر     م  هم برا   

تگران شااااااااااااااااااد  بود .بااااری دیگر اتگشااااااااااااااامااااتم را دور بااااازوی  

 شیچید  و گ مم: 

 

 .آرنا  ال  خوب تو ت. _آزاد لط ا...آرو  با 

 

را . ت و دس   بم  ورت  کشید.برای   التم چشم ها  

دقیبم ای ساااااااااااااکت ماتد و سااااااااااااپس با خشاااااااااااایم کم ات ار اتدی 

 تروک  کرد  بود مجددا بم آرنا ت ا  کرد و گ ت: 

 

آزاد:ا اااااال خودت مموجیه کم چیکار کردی؟یم شااااا  خوب 

ن خوبم ٬رو با ما پشااااااااااات ش میذاری تصاهر می  ن کم همم چت 

ی توی اتاقت ای م  و خزان میزوییس ر یم تامم ب٬و ب د  مت 

ی.بااااااا خودت ت ر کردی کاااااام اگاااااام   تااااااا بمت 
بن ن و رگاااااات رو مت 

امشاا ...اگم امشاا  خزان بم موقع شیدات تمی رد چم بالب  

شمون میومااااااد؟کاااااام اگاااااام  ااااااار از  ااااااار میگااااااذشااااااااااااااااااااات چطور 

 .  4721



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

میمون ااااااااااااایم خودمون رو ب  شاااااااااااایم؟کم آخر خاقبممون سر 

 موشد؟

 

ن داد و ادامم اتامم ای کم هزوز در دسااااااااااااا  بود را در هوا تک

 داد: 

 

آزاد:یاام تاااماام برامون میااذاری و ازمون می وای کاام ب ااد از تو 

اگم ٬خوش  ت باشیم.چجوری آرنا چجوری؟اگم تو میمردی

بم موقع شیدات تمی ردیم دیگم چم خوشااااااااااااااا     برای م  و 

خزان باق  میموتد؟دیگم چجوری میمون اااااااااااایم بم زتدگیمون 

ی همدیگم ت ا  اادامم بدیم؟چجوری میمون ااااااااایم تو چشاااااااام

کزیم؟تو خواسااااااااااااا   بم خیا  خودت قزرمان بازی دربیاری و 

ن رو تمو  ک ن اماااا     برای یااام ل صااام بااام ماااا ت ر  همااام چت 

 ت ردی؟بم ایز م ب د از تو چم بالب  شمون میاد؟
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آرنا کم  اال دیگر آشاااکارا اشاااک در چشااامان    بم زد  بود 

ل  زنرنا  .شود برای آت م بمواتد ماتع رنز  اشک ها   

را م کم ااز گرتت و بک آت م  رقن بزتد ش  را زنر اتداخت 

 و ت اه  را از  ورت آزاد گرتت. 

 

تارا ت از دیدن  در آن وتاااااااااااااااع و  ا  بم آزاد ت ا  کرد  و 

ش  را بااارا ااا  تاااکااااااااان داد .مااایاااااااادان ااااااااااااااااامااام کاااااااام او هااام  اااش 

داشااات.میدان ااامم کم  را هاب  کم زد  بود  امال درسااات و 

دان مم کم از از دساات دادن برادر  ترساید  تد.میبم جا بود

ن ترس بزرگ   بود و تماااااااا  داد و بیااااااادادهااااااا   هم از همی 

شچشمم میگرتمزد.اما زمان مزاس ک را برای شزن  کردن و 

 مواخذ  کردن آرنا اتم اب ت رد  بود. 

 

ی تداشاااات.یک قطر  از اقیاتوس بک پایان  آرنا هم کم تب اااات 

د و باام خیااا  خود  باام هماام د  بو رابطاام ی م  و آزاد را دیاا

ن بردن خود    بر برد  بود و مثال خواساامم بود تا با از بی 
ن چت 

.اگر در ای  ق اااااام را  خشااااااش را برای م  و برادر  هموار کزد 
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یک آد  بک گزا  وجود داشااااات آن یک ت ر آرنا بود.آرناب  کم 

 هرگز برای هیچ یس در ای  دتیا بد ت واسمم بود. 

 

را در دست هایم تگم داشمم بود  با  آزاد  هماتطور کم بازوی

  دای شا شا واری خطاب بم او گ مم: 

 

ون؟  _آزاد...موشم لط ا چزد دقیبم بری بت 

 

شرساااااااااشاااااااااگراتم ت اهم کرد و ابروها   را باال اتداخت.زباتم را 

 روی ل  های خشکم کشید  و مصاتم ت رار کرد : 

 

برو  دقیبااام_می وا  یکم باااا آرناااا  را بزتم.تززاااا.تو یااام چزاااد 

ون  ون.برو یم آبک بم دساات و  ااورتت بزن یا ایز م برو بت  بت 

از بیمارسااااااااامان یم هواب  بم شت ب ور .در  ا   ارصن ایزجا 

 ت اشر برای هردوتون بزت  . 
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برای ل صم ای با تردید ت اهم کرد و در تزایت آیه کشاااااید و 

ن برد.برای آخرن  بار  ش  را بم نشااااااااااااااااتم ی تایید باال و پایی 

ن دیگری بگوند مگیزاغ تم بم آرنا ت ا  کرد و سپس بک آت م چت 

ون زد...   بم سمت در قد  برداشت و ثاتیم ای ب د از اتاا بت 

 

 ۷۳۵#پارت_ 

 

 

بااا رتما  ت س خمیف  کشااااااااااااااایااد  و قااد  هااای کوتاااهم را باام 

ساااااامت ت ت آرنا سااااااوا داد .هزوز هم ش  را زنر اتداخمم 

داد.کزار  ار میبود و ل  ها   را م کم روی ی دیگر تشااااااااا

 روی ل م ی ت ت نش مم و گ مم: 

 

تبط ٬_از  تاااارا ااات نشاااااااااااااااو.از  رتاااا  مزصور بااادی تااادار 

 خییل ترسید  و تگراتم. 
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بک آت م ت اه  را بم سااااااممم بچرخاتد آه اااااامم ش  را تکان 

 داد و با ب و تجوا کرد: 

 

آرنا:تارا ت تو اااامم.میدوتم کم  ش با اوتم.م  مثل هموشاااام 

  یت بدی قرار  داد . ی موقبک ت ری کرد  و تو 

 

و ب د قطر  ی اشااااااااااش کم ج ااااااااااوراتم روی گوتم ا  غ طید  

 بود را با ش اتگشا  پا  کرد و ادامم داد: 

 

 باااا بک ت ری هاااای م  
ن آرناااا: ااال زتااادگو  رو بااام   زجاااار رتی 

 گذروتد . ش دار  اگم از  خ مم شد  باشم. 

 

سااااااااامت بک م طیل چزر  ا  را در هم کشاااااااااید  و دسااااااااامم را بم 

 دراز کرد .   ورت 
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_آزاد از تو خ اااااااااااامم نشااااااااااااد  آرنا.هیچوقت هم از تو خ ااااااااااامم 

ی توی ای  دتیا تو رو  ن تموشاام.اون بوشاات  از هر کیساا و هرچت 

دوساااااااااااات دار .اوتبدری کم  ارصن  برای خوب بودن  ا  تو 

ن بیار .   آسمون رو بم زمی 

 

ل صااام ای م ااا  کرد  و ساااااااااااااااپس همزماااان باااا پاااا  کردن رد 

 تم کرد :  ورت  اتااشک ها از روی 

 

_اما امشاااااا ...امشاااااا  تو واق ا ترسااااااوتد  .خودت میدوبن 

 مگم تم؟

 

ن برد و  ن بااااال و پاااایی 
دوباااار  ش  را بااام نشااااااااااااااااااتااام ی دان ااااااااااااااای 

 مص وماتم گ ت: 
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آرنااااااااا:ماایاااااااادوتاام.امااااااااا باااااااااور کاا  ماا  تااواااااااات باااااااادی تااااااااداشاااااااااااااااااماام 

خزان.خودکیسااااااااااااااار کردتم از روی خودخوایه تبود.ایزجوری 

بط می واسااااااااااااااامم کزم.م  ت  تبود کاام دلم ب واد ج اا  توجاام

 . ن  برای شما دو ت ر یم  اری کرد  باشم...همی 

 

در جوا.  ل  زد کوچش زد  و ش  را اتدی روی شااااااااتم کج 

 کرد . 

 

_شاااااااااااااااااید بزت  بود ق ل از ایز م یک کرتم قضاااااااااااااااااوت ک ن و 

.اوتوقت ما  ی او  درمورد  با ما  ااااا  ت ک ن ت ااااامیم بگت 

ن رو برات توتیح بدیم  ا  درت و از اشا میمون ایم همم چت 

 بیارنم. 

 

تاتم شرسید:   ابروها   را در هم کشید و م ت 
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  رتاب  کم اون 
گ
آرنا:اشااا ا ؟چم اشااا ایه خزان؟می وای بش

شااااااااااااااااا  باااا گوشاااااااااااااااااای خود  از زبون آزاد شاااااااااااااااایاااد  اشاااااااااااااااا ااا  

؟دور  ن  تو و آزاد با همدیگم رابطم تداشمی 
گ
بودن؟می وای بش

نااام ن ی کااام می وا  از چشااااااااااااااام م  ازدواز ت رد  بودی ؟ای  چت 

؟
گ
 بش

 

آیه کشااااااااااااید  و پس از ثاتیم ای ساااااااااااا وت با ل  ن آرا  و تر  

 پاسخ داد : 

 

_هیچ دو  از  رتاب  کم اون ش  شایدی اشا ا  تبودن.در 

واقع  امال درساااااااااات شااااااااااایدی.م  و آزاد برای یم مدت تبرن ا 

کوالبن خاشاااااااش همدیگم بودیم و با هم ازدواز کردیم.اما ای  

داساااااااااااماتم.در واقع تو یک از  ل تبط یم ق ااااااااااامت خییل کوچ

تبط یم  ااااااااااا  م از  ل کماب رو خوتدی و ب د  ت ااااااااااامیم 

 .  گرت   کم خجوالتم قضاوت ک ن
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 کزجکاواتم ت اهم کرد و ابروها   را باال اتداخت. 

 

 آرنا:دیگم سر موتد  کم م  از  بک ختک ؟

 

س وتم ای  بار اتدی بوشت  کو  کشید.دسمم را از  ورت  

ن اتدخب  کشید  و  ن ش  بم ت ر ترو رتمم.وقا  با پایی  اخی 

ن را برای او ت رن  کزم. اال کم  ار بم  رساااااااید  بود تا همم چت 

ایزجا رسااااااااااید  بود  ب  بود کم ساااااااااات  تا شیاز داساااااااااامان م  و 

 برادر  را بداتد. 

 

ش  را مجاااددا بااااال گرتمم و باااا ٬پس از گاااذشاااااااااااااااااات دقیبااام ای

ن ت اهم بم چشااااااااااااااامان مزمصر او  را هایم  را ایزگوتم دوخی 

 غاز کرد : آ

 

ن بااار  _م  و برادرت تبرن ااا یااک ساااااااااااااااااا  گااذشاااااااااااااااماام برای اولی 

اااااااااااااات  بم  همادیگم رو مالقات کردیم.اون برای برگزاری کارا
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ایران اومد  بود و م  بم ارصار خواهر  برای تماشاااااااااااااااای اون 

ن بااار آزاد رو  اااااااااااااات رتماام بود .و اوتجااا بود کاام برای اولی  کارا

 دید ... 

 

ن جم مبا بر زبان آوردن او   ماجرا همچون آبک روان بر باق  ٬لی 

د  بود و  زباتم جاری شد.او با دقت بم  را هایم گو  ستر

 را از ابمدای آشااااااازاب  ا  با 
ن م  تا جاب  کم مم   بود همم چت 

آزاد و برسااااااااااااااااااا  برا   ت رن  کرد .از رابطااام ی برسااااااااااااااااااا  و 

خشااش بزرام ن اا ت بم آزاد و رتمارهای مشاا و  برسااا  ٬تییل

ن برسااااااااااااااااا  و ازدواجم بااا آزاد و ماااجرای قماال دگرتماام تااا  روغی 

 دیدار دوبار  ا  با آرنا... 

 

در تما  کو  مدب  کم م  مش و  مرور خاکرات و ات اقات 

 مط ش بک آت م     
چزد ما  گذشااااااااااااااامم بود  او در سااااااااااااااا وب 

د  بود. الت   ال  بر زبان بیاورد بم  را هایم گو  ساااااااااااااتر

  دن  را هاای مچزر  ا  هر چزااد دقیبام ی  ااار بااا شاااااااااااااااایاا

د ن ن موشاااااااااد٬ت یت  می رد.اایه ل  زد مت  اایه ٬اایه خشااااااااامگی 
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 در  ااااااااااورت  
گ
مزدی اشااااااااااک بم چشاااااااااامان    آمد و اایه شر

 ترناد می شید. 

 

در تزااااایاااات پس از گااااذشاااااااااااااااااات دقااااایف  تاااام چزاااادان کوتااااا  کاااام 

 را هایم بم پایان ٬  ااااااااااااااا.  از دساااااااااااااامم خارز شااااااااااااااد  بود

خ  ک  رسیدتد.ت س سزگی ن کشید  و با ل  زدی کوچک و 

ن را میدان ااااااااات.دیگر بم او  چشااااااااام دوخمم. اال دیگر همم چت 

 هیا راز تاگ مم ای میاتمان وجود تداشت. 

 

پس از گااذشاااااااااااااااات دقیباام ای سااااااااااااااا وت سااااااااااااااازگیا  شاتجااا  

ش  مم شد.چشم ها   را با  ال    التم باز و . مم کرد و 

 با  داب  آرا  گ ت: 

 

  آرنا: ش با تو بود.م  تبط یم  ااااااااااااااا  م از کماب رو خوتد

 بود . 
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زد روی ل  هایم با شااااایدن  رت  تاخودآ ا  شررتگ تر ل  

م اری ت اهم کرد و غمگیزاتم گ ت:   شد.با شر

 

آرنا:مماسااااااااااااااا م کم بم خاکر م  قربابن بازی اتمبا  خواهر و 

ی ختک تداشااااااامم.    رو م هم ختک  ن برادر  شااااااادی.م  از چت 

تااداشااااااااااااااااات کاام واق ااا برای سر دارنم باام ایران برمیگردیم.اگاام 

اگم ختک داشااامم کم آزاد و آرزو ق اااد ٬ون ااامماق یت رو میدو 

ن ق ااااااااااااااام می ور  هر ااااری می رد  تاااا  دارن بااااهاااات چیکاااار کین

 مات شون .شم. 

 

 ۷۳۶#پارت_ 

 

 

دساااامم را م ماکاتم روی دسااااا  قرار داد  و شی بم نشااااتم 

 ی م ال ت با  رت  تکان داد . 
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ی ختک  ن .هیچ دو  از اون ات اقا _میدوتم کم از چت  تداشااااااااااااااا  

 بودن.پس خودت رو ب اکرشون شزن  ت  . تب ت  تو ت

 

ساااا وت باری دیگر بم هماشاااای ن مان آمد.دقیبم ای ساااااکت 

ن دوبار  ی ت اه  بم چشماتم شرسید:   ماتد و سپس با دوخی 

 

وق   کام تزمیدی آزاد واق ا ٬آرناا:وق   واق یات رو تزمیدی

 کیم خییل اذیت شدی؟

 

 کم هزوز هم روی ل  هایم خود سوال 
گ
تماب  ل  زد  مرتش

می رد را پا  کرد.با تارا    ش  را روی شااااااتم کج کرد  و بم 

 ت ر ترو رتمم شو  از آت م بگونم: 

 

_اول  باور  برا  سااااااااااااااا ت بود.ا  ااااااااااااااااس می رد  کم بزم 

خیاتت شااااااااااااااااد .و واق ا هم ای  ات اا اتماد  بود.تا یم مدت 

ار بو  ن  از آزاد بت 
د .مردی کم ت ر می رد  شااااااااهزاد  ی کوالبن
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یام دروغگوی بزرگ از آب در اومد  بود کام دیگم  رونااهامم

تمیمون اااااااامم ادخای خشااااااااب  رو باور کزم.اوتبدر از  دلمت  

بود  کم دلم می واسااااااااات بمت  ...راساااااااااا  اون روزا با خود  

 ت ر می رد  کم دیگم هیچوقت تمیموتم ب  شم . 

 

کزجکااااواتااام   ال رتااات و گوشااااااااااااااااام ی ل   بااام ل  زاااد کوچش باااا

 شرسید: 

 

 ؟تون    ب  شو ؟آرنا:االن سر 

 

بک هدا شاتم هایم را باال اتداخمم و ت اهم را بم دست های 

 لرزاتم دوخمم. 

 

 از م  تاااااا آخر خمر  باااام خزوان 
گ
_تمیاااادوتم.ق اااااااااااااااماااات بزری

ی کم از خشااااب  خیاتت دید  و ششاااا  اااامم شااااد  باق   دخت 
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خوبم ی داسماتمون  میموتم.اما  بیبت ایز م مزم هرگز آد 

 . تبود  هیچوقت خوض تموشم

 

د  سااا  شو  باخ  ت ج شاادن تو تموشاد   ن شاااید اگم م  ساات 

هیچ دو  از ای  ات اقا تمی مادن.شاید اگم اون زمان س وت 

ن  تمی رد  و بااااااااخااااااا  موشااااااااااااااااااااااد  کااااااام تو رو زودتر شیااااااادا کین

شتوشممون بم ایزجا کشید  تموشد.برای همیزم ت ر می زم 

   کم آزاد توی ای  ق م گزاهکار  مزم ه مم. بم همون اتداز 

 

تاتم  با اتگشمان  م جان  آه مم دسمم را تشار داد و م ت 

 گ ت: 

 

ااا  آرنا:م  هیچوقت تو رو بم خاکر ات اق  کم برا  اتماد مبصا

تدون مم خزان.تو اون زمان ترسید  بودی.چار  ی دیگم ای 

 . تداش   
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را برا   باز  در جوا.  آه اااامم زنرل  خزدید  و پ   هایم

 و . مم کرد . 

 

ای   بیبت کم م  باالخر  یم جاب  باید تاوان _میدوتم.اما 

اشا اهاتم رو پس میداد  قابل اتکار تو ت. آرنا مرد  میگ  

 ای  دتیا دار مکاتاتم.بم تصر  درست هم میگ . 

 

د  سا  ب د از آسو  زدن بم تو باز  بم یم آد  دیگم  ن م  ست 

بزت  ب م ت ر می رد  کااااام بز  آساااااااااااااااوااااا  آساااااااااااااااوااااا  زد .یاااااا 

 ر می رد  برسا  رو کشمم از آزاد خواسمم زد .در ایل کم ت

تا برای شززان کردن گزاهم بزم  مک کزم بدون ایز م     یم 

ی  ل صاااااام باااااام آیزااااااد  ت ر کزم.چون م  هزوز  همون دخت 

 بود  کم تبط می واست خود  رو تجات بد . 

 

ا بم دتدان گرتمم شو  از آ  لرزابن کشاااااااید  و گوشااااااام ی ل م ر 

 آت م ادامم بدهم: 
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  رو ب وای دیگم دلم تمی واد کیساااااااااااااا رو شزن  _راسااااااااااااااا

کزم.برادر تو اوتبدری تو رو دوسااااااااااات داشااااااااااات کم با خود  

ن از باخ  و بابن ت ج شاااااااااااااااادتت میموتم  ت ر کرد اتمبا  گرتی 

ن  ت ری بود کم بم  ن   ار مم   باشاام.اون زمان ای  بزت  بزت 

آیزد  ختک تداشاااااااااات.م  رو تموشاااااااااازاخت و  ذها  رسااااااااااید.از 

م زم توی ای  را  واق ا ق    رو بم م  تمیدون ااااااااااااااات کم م

شاااااااااااید اگم شتوشاااااااااات جاهامون رو ٬ب از .کیساااااااااا چم میدوتم

خوض می رد مزم ت مییم کم اون گرتت رو میگرتمم.شاید  

 م  موشااااااااااد تا تاوان  اری کم با تو 
گ
آزاد ا ااااااااااال باید وارد زتدی

 میدوتم. کرد  رو پس بد ...ت

 

 بم چشم هایم ز  زد و بک مبدمم شرسید: 

 

 رنا:هزوز  دوسا  داری؟آ
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 ۷۳۷#پارت_ 

 

از شااااااایدن سااااااوال  جا خورد .مم ج  ت اه  کرد  و او با 

 ابروهااا   را برایم بااااال اتااداخاات.بک 
ن ل  زاادی م و و غمگی 

 هدا شی تکان داد  و  ادقاتم گ مم: 

 

برای هموشااااااااااااااااام _یاام زمااابن بااا خود  ت ر می رد  کاام میموتم 

زمم کم قرار  تراموشااااااااااااااا  کزم.اما خییل کو  ت شاااااااااااااااید تا ب 

 کزم.دسااااات 
گ
برای هموشااااام بم خزوان زبن کم خاشااااابشااااام زتدی

 کشیدن از دوست داشما  برا  بم ای  را    ها تو ت. 

 

 ش  را بم هدبورد ت ت ت یم زد و شرسید: 

 

 آرنا:پس چرا از  جدا شدی؟ب اکر م ؟
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  خزدید  و یش از شاتم هایم در جوا.  آه مم و ت خ زنرل

 از آت م بگونم:  را باال اتداخمم شو 

 

_چون اایه اوقات تبط خشاااااااااااااااش برای ادامم دادن و موتدن 

 اقن تو ت.ترق  تدار  کم م  چبدر خاشش آزاد باشم و اون 

 بیبت ایز م ما دو ت ر ٬چبدر مزو دوساااااااااات داشاااااااااامم باشاااااااااام

 . چبدر بم همدیگم آسو  زدیم هیچوقت ترامو  تموشم

 

ی کااام بااااخااا  ت ج شااااااااااااااااااد٬برای اون ن م  تاااا اباااد همون دخت 

اون تا هموشاااااااااام همون ٬برادر  شااااااااااد باق  میموتم و برای م 

 مردی کم با دروغا  زتدگیم رو بم بازی گرتت باق  میموتم. 

 

ن  ل صاااام ای کوتااااا  م اااا  کرد  و ساااااااااااااااپس همزمااااان بااااا پااااایی 

 ش  با  داب  آرا  تر ادامم داد : 
ن  اتداخی 
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ت ر ب ااااد از ای  دیگاااام هیا تبطاااام ی تالق  _م ااااااااااااااات  مااااا دو 

بااااایااااد باااام تاااااچااااار مثاااال دو تااااا خط موازی باااام  تاااادار .هردومون

 راهمون ادامم بدیم. 

 

 با تارا    ت اهم کرد و زنرل  تجوا کرد: 

 

 آرنا:مماس م کم اوتاع براتون ایزجوری شو  رتت. 

 

ش  را دوبااار  باااال گرتمم و ت اااهم را باام چشااااااااااااااامااان غمگیا  

 ت ون   داد  و همااااتطور کااام ش  را   دوخمم.ل  زاااد 
گ
 مرتش

تایید  تکان میداد  درسااااااااااااااات مثل او زنرل   بم نشااااااااااااااااتم ی

 زمزمم کرد : 

 

 _آر ...مزم همیزطور. 
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ن میاتمان برقرار شاااد.م  دیگر   سااازگی 
برای دقیبم ای سااا وب 

ن تداشمم و از چزر  ی در هم کشید  ی آرنا   رقن برای گ ی 

کردن بم  را هم مشااااااااا   بود کم سااااااااا ت مشااااااااا و  ت ر  

ززااااا ماااااتاااادن هااااای م  بود.میاااادان ااااااااااااااامم کاااام اتاااادی تیاااااز باااام ت

بزابرای  ت س خمیف  کشاااااااااااااااید  و هماتطور کم از ت ت ٬دارد

 تا  م میگرتمم گ مم: 

 

ن رو   _ایزا رو برات ت رن  کرد  چون  بت بود کم همم چت 

.چااون خاایاایل زودتاار از ایاا  هااااااااا بااااااااایااااااااد واقاا اایاااااااات رو  باااااااادوبن

ن رو ازت شززون می زمیدیم اماا ماا  مااقت کردی م و همام چت 

.همم ی ق م تگم داشایم.اما  اال دیگم  ن رو میدوبن همم چت 

رو سااااااااااااااات  تا شیاز برات ت رن  کرد .دیگم هیا راز تگ مم ای 

 ب زمون وجود تدار . 

 

در ساااا وت ت اهم کرد.آه اااامم دساااا   بم موها   کشااااید  و 

 ادامم داد : 
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تو _جدا شاااااااااااادن م  و برادرت هرگز تب اااااااااااات  تو تبود.شاااااااااااااید 

تاخواساااااااامم م اااااااا   آشاااااااازاییمون بودی اما جدا شاااااااادتمون از 

همدیگم خواساااااامم ی خودمون بود...یا بزت  ب م خواساااااامم ی 

 م  بود. 

 

 ها دیگم 
گ
م  با وجود همم ی اون ات اا ها و دلشاااااااااااااا  اااااااااااااامش

تمیمون ااااااامم با آزاد ادامم بد .تمیمون ااااااامم توی یم ازدواز کم 

ر کزم کم پایم ها  روی دروغ بزا شاااااااااد  بودن بموتم و تصاه

ن هم بااااااااا وجود ایز اااااااام ه ن خوباااااااام.برای همی  زوز  هماااااااام چت 

ا ای   دوسااا  دار  ت اامیم گرتمم کم از  جدا .شاام.و مبصا

 جداب  ابدا تو تبودی. 

 

ت ا  شر از تردید  هزوز هم در ساااااااااااا وب  مط ش بم  ااااااااااااورتم 

دوخمم شااااااااااااد  بود.مالتم ی ساااااااااااا ید رتگ را آه اااااااااااامم تا روی 
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ن ق د  بم سااااااامت شاااااااکم  باال کشاااااااید  و ساااااااپس با برداشااااااای 

 خب  اتاتم کرد : 

 

دن  رتاب  کم امش  شایدی بم _میدوتم کم برای هضم کر 

یکم زماااان ا میااااز داری.برای همیزم االن تززاااات میاااذار  تاااا 

...باشم؟  یکم با خودت خ وت ک ن

 

در جوابم ل  زد مزربابن زد و آه اااااااامم ش  را بم نشااااااااااتم ی 

ن برد.پ   هایم را برا   با ز و . مم کرد  مواتبت باال و پایی 

ساااامت در سااااوا و سااااپس چرخید  و قد  های کوتاهم را بم 

 داد  و ل صم ای ب د از اتاا خارز شد . 

 

ون زدتم از اتاا و . اااااااامم شاااااااادن در پشاااااااات ش  چشاااااااام ٬با بت 

 کم گوب  تما  
ن هایم را . مم و همرا  با کشیدن ت یس سزگی 

 مدت در رنم هایم بم دا  اتماد  بود بم در ت یم زد . 
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ا  اس س ک بودن خجی ک داشمم.ق  م ات ار کم آرا  گرتمم 

د.دیگر هیا  رقن و هیا رازی روی سااااااااااااااا زم ا  سااااااااااااااازگی ن بو 

ن هیا  را تاگ مم ای  تمی رد.دیگر مجبور تبود  بار ساااازگی 

 را بم دو  ب شم. 

 

آه مم چشم هایم را باز کرد  و بم اکراا ت ا  کرد .راهروی 

زد شرساااااااااااااااماری کم در بیمارسااااااااااااااامان خ وت و آرا  بود و جز چ

زتد  ی دیگری  ا  م ا  شرسماری نش مم بودتد هیا موجود 

د.  ن  در راهرو شرسم تمت 

 

 ۷۳۸#پارت_ 

 

 

تمیدان اااامم کم آزاد کجاساااات.ا مما  میداد  کم بم م وکم 

ی کم م   ن ی بیمارسااااااااااامان رتمم باشاااااااااااد تا اتدی هوا ب ورد.چت 

 هم شدیدا بم آن ا میاز داشمم. 
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و با قد  هاب  آرا  بم ساااااااامت م وکم  ت یم ا  را از در گرتمم

با قد  گذاشاااازم ٬ا  اتماد .دقایف  ب دی آزاد بیمارسااامان بم ر 

بم م وکم ی خزک و خ وت بیمارسمان ت اهم روی آزاد کم 

تااااااک و تززاااااااا روی یش از تیم اااااات هااااااای ٬اتااااااادی آتطرا تر

 م وکم نش مم بود ثابت ماتد. 

 

را بم سااما   بازوهایم را ب ل گرتمم و م اات  قد  های آرامم

ن اتماااد٬کج کرد .بک  واس و خااامو  ن بااا شی پااایی    بام زمی 

زنر پااااا   ز  زد  بود.آتباااادر غرا ت ر و خیاااااالت  بود کاااام 

    زمااابن کاام کزااار  روی تیم اات نشااااااااااااااا ااااااااااااااامم هم مموجاام 

 ضاااور  نشاااد.ت اهم را بم آسااامان باالی شمان کم  اال آرا  

تت دوخمم و گ مم:   آرا  رو بم روش  شدن مت 

 

ی م کم دیگم هوا شد تو ااااااااااااااات.ت ر می رد  زم ااااااااااااااامون _خج

 د ادامم شیدا کزم. قرار  تا اب
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ات ار کم تاز  مموجم  ضااااااااااااااور  شااااااااااااااد  باشااااااااااااااد بک م طیل ش 

چرخاااتااد و مم جاا  باام تیمرخم چشااااااااااااااام دوخاات.ت اااهم را از 

آسمان گرتمم و ش  را بم سما  چرخاتد . ورت  خ مم 

 و ت ید  بود.با ل  زدی کوچک شرسید : 

 

 خوبم؟_ الت 

 

 بک آت م پاسجن بم سوالم بدهد شرسید: 

 

 طور ؟آزاد:آرنا چ

 

 ل  هایم را مم  راتم جمع کرد  و پاسخ داد : 

 

 _ت ر کزم خوب باشم.و مطمازم کم قرار  بزت  از ایزم باشم. 

 .  4747



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

 

و پس از ثاتیم ای م   ت اهم را دوبار  بم چزر  ی او داد  

 و ادامم داد : 

 

ن رو باارا   ن رو _هااماااااااام چاات  تاا اارناا  کاارد .دیااگاااااااام هااماااااااام چاات 

 درموردمون میدوتم. 

 

ر  ا  را در هم کشید و بم تیم ت ت یم تگران و دلواپس چز

زد.اتگشاامان  را با  ال   خ اا ک بم ی دیگر شیا و تاب داد و 

 شرسید: 

 

 آزاد:خییل تارا ت شد؟

 

 با ل  زدی موزناتم یک تای ابروهایم را برا   باال اتداخمم. 
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 دهای تو؟یا از شایدن واق یت؟_از داد و بیدا

 

ی تگ ت.تززا آیه کشید و  ن با ت اه  خواه   در جوابم چت 

کرد تا دست از ش بم ش گذاشما  بردار . ورتم را مجددا 

 رو بم آسمان گرتمم و گ مم: 

 

_    اگم تارا ت شاااد  باشااام هم  ب  ای  بود کم باالخر  

ن .شاید اگم زودت بیبت رو ب زمم.اشا ا  از ما بود  ر همم چت 

 رو بز  گ مم بودیم  ار بم ایزجا تمی شید. 

 

ا باااااااام دتاااااااادان گاااارتاااااااات و ش  را زناااار گااااوشاااااااااااااااااااااام ی لاااا اااا  ر 

اتداخت.ت س خمیف  از هوای مطبوع شااااااااااااااا  کشاااااااااااااااید  و با 

ن چشم هایم ادامم داد :   . ی 
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ن از روی شااااااااااااوتم ها  برداشاااااااااااامم  _ س می زم یم بار ساااااااااااازگی 

ن رو میدوتم دی گم میموتم شااااااااااد . اال کم آرنا باالخر  همم چت 

 یم ت س را ت و خمیش ب شم. 

 

ردن دوباااار  ی چشااااااااااااااام هاااایم و ب اااد ل  زااادی زد  و باااا بااااز ک

 ت اهم را بم او دوخمم و با  داب  آرا  تر تجوا کرد : 

 

نااااااااک جر  هماااااااادیگاااااااام  _ت ر کزم دیگاااااااام توی هیا رازی شر

 تو ایم. 

 

 غمگیزاتم ت اهم کرد و آه مم ل  زد: 

 

 _ات ار همیزطور . 

 

 بم درد   آورد.بک هوا شرسید : ت اه  ق  م را 
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؟  _چرا ایزجوری ت اهم می  ن

 

د شرسید: بک آت   م ت ا  خت   ا  را از چشماتم بگت 

 

 آزاد:چجوری؟

 

 جواب داد : 

 

...تگران.  ن  _غمگی 

 

ل  زااااادی  م جاااااان و ت خ شاتجاااااا  روی لااااا  هاااااا   تب  

. اااااااااااااااات.ش  را اتاادی روی شاااااااااااااااااتاام کج کرد و بااا ل  ن شر از 

  رت گ ت: 
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ن زنادی تا رتمزت باق  تموتد .   آزاد: س می زم چت 

 

بم ساااامت  ااااورتم دراز کرد و ادامم و ب د دسااااا  را آه اااامم 

 داد: 

 

آزاد:تو تبط ب اااکر آرنااا کزااار م  موتااد  بودی.ویل  اااال کاام 

ن رو تزمید  ت ر می زم از هموشاااااااااااااااام بم رتمزت  اون همم چت 

ن و تگراتم.   تزدیک تر شد .برای همیزم کم غمگی 

 

 م  رقن بزتم در سااااااااااااااا وت ت اه  کرد  و ل  زد آرا  بک آت

و شااااااااااااااااد. ش با او بود. اال کم آرنا آرا  از روی ل  هایم م 

ن را تزمیااااد  بود دلییل برای ماااااتاااادتمااااان کزااااار  دیگر هماااام چت 

ی دیگر وجود تداشاااات. اال بم جداییمان از هموشاااام تزدیک 

 تر بودیم.شمار  م  وس آغاز شد  بود. 
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 زم ساااااااااااوزی کشااااااااااید و اتدی بم م  سااااااااااا وتم را کم دید آ  سااااااااااا

   برای خب  تزدیک تر شااد و ب د شو  از آت م بم م  تر اا

کشاااااایدن بدهد بازوی  را دور شاااااااتم هایم اتداخت و بک هوا 

مرا در آغوشاااااا  کشااااااید.آه اااااامم موهایم را بوسااااااید و سااااااپس 

 چاتم ا  را روی ش  قرار داد و بازونم را تواز  کرد. 

 

اما در ٬اتمصار و تاگزابن بودهرچزد کم آغوشاااا  برایم دور از 

داشااااااااااااااامم کم  آن ل صات آتبدری بم تزدیک بودن او ا میاز

ن ت زم.بزابرای   تبالب  برای خب  کشاااااااااااااایدن و تا اااااااااااااا م گرتی 

چشااام هایم را . ااامم و با ل  زدی کوچک ش  را روی سااا زم 

 ی او قرار داد ... 

 

 ۷۳۹#پارت_ 
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بیمارساااامان مرخ  کردیم آرنا را از ٬ساااام روز ب د از آن ات اا

و باام خاااتاام برگرداتاادیم.اگر چاام  ااا  خمو  ا  خوب بود و 

م زودتر از ای  ها مرخ اااا  کزیم اما بزابر  ااااالح میموان ااااای

دید دکت   و ارصارها و تگرابن های آزاد ت امیم بر آن شد  

ی بماتد و ت ت  بود تا مدب  بوشااااااااااااااات  در بیمارسااااااااااااااامان . ااااااااااااااات 

 مراق  باشد. 

 

ن آقا در را برایمان بم خاتم کم برگش ایم  وایل ظزر بود.  ی 

و   وات گونان باز کرد و نرن  خاتم از همان د  در سال  

در ااااایل کاااام بک وق اااام دور ش آرنااااا اساااااااااااااااوزااااد دود می رد و از 

خوشاااااااااااا ایل خدا را شاااااااااااا ر می رد ما را تا داخل خاتم همرایه 

 کرد. 

 

ن آقا آرنا را بم اتاق  بردیم و  م    بم  مک آزاد و   ااااااااااااااای 

کردیم کم روی ت ت خوا.  دراز ب شد.نرن  خاتم غذای 

  بود و مالتم های خون مورد خالقم ا  را برا   آماد  کرد

 آلود ت ت خوا.  دیگر  امال ت ونو شد  بودتد. 
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ایطمان گوب  دوبار  بم  الت ساااابش برگشااامم بود.آرنا ب د 
شر

از گذشاااااااااات ساااااااااام روز  م  م توان اااااااااامم بود بم خود  بیاید و 

هاب  کم یک شاااااا م بم خورد  داد  بودیم را هضاااااام  واق یت

سااااااااااااااایااااد کاااام از م  و آزاد دلم ت  و تااااارا اااات کزااااد.باااام تصر تمت 

باشاااااااااد.یا اگر هم بود ت ااااااااامیم گرتمم بود تا ا  ااااااااااساااااااااات  را 

م فن تگم دارد.در واقع بوشاااااااااات  در تال  بود تا نشااااااااااان دهد 

کااام  اااال  خوب اسااااااااااااااااات تاااا ب کااام بمواتاااد ماااا را از تگرابن در 

 بیاورد. 

 

ن بود.ب د از ب   و را بطم   با آزاد هزوز هم  یم شسااازگی 

ز تموان مم بودتد سزگ جدا  آن ش شان در بیمارسمان هزو 

ها شاااااااان را درسااااااات و   اااااااابک با ی دیگر وا ب ززد و هردو بم 

ت وی از هم  اا  ت شاادن با ی دیگر ترار می ردتد.هرچزد 

 کم ای  ترار بوشت  از سمت آزاد بود.تمیدان مم ب اکر ترس

م ااااااااااری اما هر آتچم کم بود بم او ٬بود یا ایز م خجالت و شر
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خیا  را ت بم چشم های برادر  اجاز  تمیداد کم بمواتد با 

 ت ا  کزد. 

 

ون زد بم سااااااااامت آرنا کم  اال روی  ن آقا کم از اتاا بت    ااااااااای 

ت ت دراز کشید  بود خم شد  و مالتم را تا روی س زم ا  

 واز  کرد  و شرسید : باال کشید .با ل  زد موها   را ت

 

ی ا میاز تداری؟ ن  _بم چت 

 

ل ت تکان داد و در جوابم آه ااااامم ش  را بم نشااااااتم ی م ا

 پاسخ داد: 

 

 آرنا:تم خوبم.تبط دلم می واد یکم ب وابم. 
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ن قد  بم  موها   را از روی  اااااورت  کزار زد  و با برداشااااای 

ن خب  کزار آزاد ا  ماد  و در تایید  رت  ش  را باال و پای ی 

برد . ش باااا او بود.ای  چزاااد روز در بیماااارساااااااااااااااماااان   اااااااااااااااااابک 

تیاز داشاات کم یک د  ساات  بدخواب شااد  بود.بزابرای   اال 

ا ت کزد.   است 

 

ی ا میاز داشااااااااااا   ما رو  ن _باشااااااااااام.پس ب واب.اگر هم بم چت 

  دا بزن باشم. 

 

پ   ها   را بم نشاااااتم ی مواتبت با  رتم باز و . ااامم کرد 

ن ن ت ون م داد.از ایز م میدید  دوبار  ل  زد  و ل  زد شااااااااااااااات 

تد بک تزایت خوشااا ا  بود .آتبدر کم دلم می واسااات
ن با  مت 

 اااااااااااااااااادای ب زااااد خاااادا را شااااااااااااااا ر کزم و او را م کم در آغو  

بگت  .اما بزا بر دالییل کم میدان اااامم دیگر برای هردو ت رمان 

روشاااا  و آشااااکار بودتد ت اااامیم گرتمم بود  کم برای وا. اااامم 

 تا  م   را با او   ظ کزم.  تر ت ردن  زن  پس
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ون زدیم و در را  پشت  دقیبم ای ب د بم ات اا آزاد از اتاا بت 

شمان . ایم.بوی اسوزد در تما  خاتم شیچید  بود و با بوی 

خاتم   آمد ت  یش شد  بود.  ن  غذاب  کم از سمت آشتر

 

بم آزاد ت ا  کرد .هردو بک اتداز  خ اااااااااااامم و شریشااااااااااااان بم تصر 

سااااااااااااااایاادیم.زنر  چشااااااااااااااام هااای هردونمااان گود رتماام بود و از مت 

 بم ز مت میموان ااااااااااایم روی پاهایمان با  ااااااااااایم. 
گ
با خ اااااااااامش

 ل  زدی کوچک دس   بم گوتم ا  کشید و گ ت: 

 

ا ت ک .سااااااااااااام روز  درسااااااااااااات و   اااااااااااااابک 
آزاد:برو یکم اسااااااااااااات 

 ت وابیدی. 

 

در ایل کم تاخودآ ا   ااااااورتم را بم دسااااااا  تشااااااار میداد  با 

 خزد  ای آرا  گ مم: 
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ا ت تیاز داری.بم زور  ؟تو بوشااات  از م  بم اسااات  _خودت سر

 .  شپاب 

 

همرا  بااا کشااااااااااااااایاادن ت س خمیف   باام تاااب یات از م  خزاادیااد و 

 پاسخ داد: 

 

.آرزو قرار  بیاااد ایزجااا.ویل تو آزاد:م  ت ال بااایااد بیاادار بموتم

 .  برو یکم ب واب کم ش ا  شر

 

کشید  شد و با شایدن اسم آرزو چزر  ا  تاخودآ ا  در هم  

آ  از تزاد  ب زد شااااااااااااد.چشاااااااااااام هایم را چرخاتد  و با بدخ ف  

 گ مم: 

 

ون.ا اااااااااااااال  _پس بزت   م  یم چزد  سااااااااااااااخت از خوتم بزتم بت 

 دلم تمی واد با آرزو روبرو .شم. 
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تاتم اخم کرد و گ ت:   م ت 

 

ون؟باااااام زور میموبن رو  آزاد:ی  ن سر کاااااام از خوتاااااام بزتم بت 

ا .اجااااز  تمیاااد   را پااااهاااات وا یسااااااااااااااا.تگران آرزو هم ت ااا

 اتاتم ای بزتم و تارا مت کزم. 

 

اااااااااااااااتاام قااد  باام خباا  برداشااااااااااااااامم و شی باام نشاااااااااااااااااتاا م ی مصا

م ااال اات تکااان داد .باام خوبک میاادان ااااااااااااااامم کاام اگر در خاااتاام 

میماتد  در تزایت خوا  تاخوا  مجبور بم رو بم رو شاااااااادن با 

آرزو موشاااااااااد .ای  سااااااااام روز بم قدر  اقن بم مزخرتات  گو  

جوری کااااااام دیگر     بااااااام دیااااااادن چزر  ی او و داد  بود . 

ی هم آلر ی شیاادا کرد   شاااااااااااااااایاادن  اااااااااااااااادا   از هزار کی ومت 

.بزابرای  بم  اااااااااااااااالح بود کم تا زمابن کم او در ای  خاتم بود 

  ضور داشت م  ایزجا ت اشم. 

 

 .  4760



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

 ۷۴۰#پارت_ 

 

 

_ اااالم خوبااام تگران ت اااا .جاااای دوری هم تمت  .یااام ش بااام 

تم و برمیگرد .خ ن ییل وقمم ول  کرد  بم امون آموزشاااااااااا ا  مت 

 خدا.خت  ش  مدیر آموزش ا . 

 

اتاااد باااا تاااارا    آیه ات اااار کااام ب ااا  کردتماااان را بک تاااایاااد  باااد

کشااااااااااااااایااااااد و ش  را روی گردن  کج کرد.برای ل صاااااام ای 

 ساکت ماتد و ب د گ ت: 

 

سوتمت.   آزاد:باشم.پس بذار ل اسا  رو خوض کزم خود  مت 

 

هماااتطور کاام باام ساااااااااااااااماات اتااقم قااد  باام خباا  برداشااااااااااااااامم و 

تمم پاسخ داد :   مت 
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ی تیاز  ن _تم الز  تو اااااااااااااااات.تو بمون خوتم شاااااااااااااااااید آرنا بم چت 

م باشااااااام.خود  با تاکیسااااااا مت  .البمم او  می وا  دو  داشااااااام

 بگت  . س می زم ش تا پا  بوی بیمارسمان مید . 

 

در جوابم با بک مییل زنرل  "باشاااااام" ی آرا  گ ت و گ ت و 

بم پایان رسااااااید.وارد اتاا کم شااااااد  هماتطور  گونمان هماتجا 

کم ل اس هایم را یش یش از تزم در   آورد  بم سمت  ما  

  برداشااااامم.ل اس ها را در ساااااا د رخت چر  ها اتداخمم و قد

اجاز  داد  ٬ساااااپس زنر دو  ا  اااااماد  و با باز کردن شااااات  آب

 تا جرنان آب داغ روی بدن خ مم و کرخمم برنزد. 

 

شاااااااااااات  از  د م مو  کو  کشااااااااااااید. دودا تیم  ما  کردتم بو

ون  سااااااااااخ   زنر دو  آب داغ ا  اااااااااماد  بود .از  ما  کم بت 

د اماااا زد  شوسااااااااااااااااات تز ن  آب بااام قرمزی مت 
م از شااااااااااااااااادت دایعن

 ا  تااا  ااد زنااادی برکرا شااااااااااااااااد  بود.موهاایم را بک 
گ
خ ااااااااااااااامش
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 و ااااااااااااااا اام و ششی خشاااااااااااااااااک کرد  و بااا گت   پشااااااااااااااااات ش  

  بم ت  کرد  و جم شااااان کرد .یک دساااات ماتمو و شاااا وار تت  

پس از آت م شاااااااااااااااالم را روی موهای تم دار  اتداخمم کی  و 

ون زد . وسی م هایم را برداشمم و از اتا  ا بت 

 

آزاد دیگر در سااااااال   ضااااااور تداشاااااات.ا مماال بم اتاق  رتمم 

خاتم مشااااااااا و   ن اااااااان  خاتم هم در آشاااااااااتر د.نرا بود تا دو  بگت 

 بم  ارها   بود.ترجیح داد  کم رتمزم را 
گ
بم کیساااااااااااا رساااااااااااایدی

اکالع تدهم.بم هر ا  کم آزاد میدان ت ق د دار  از خاتم 

ون بزتم.ای  بود کم  اااا  م ی گوشر ا   را روشاااا  کرد  و بت 

ت   برای خود  ختک می رد  از 
هماتطور کم یک تاکیسااااااااا ایزت 

ون زد  و بم سمت در خروسک باغ بم را  اتماد .   خاتم بت 

 

ون زد  چزد دقیبم ای کو  ک شااید تا تاکیساا کم از باغ کم بت 

ن شاد  و پس از آت م  مزمصر  بود  از را  برساد.سوار ماشی 

ش  را زنر اتداخمم و ٬کرد با  اااااااااااااداب  آرا  بم راتزد  ساااااااااااااال   

 ت اهم را بک هدا بم    م ی گوشر ا  دوخمم. 
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چزدی  شیا  خواتد  نشاااااااااااد  از کرا تراز و تییل داشااااااااااامم کم 

دامشاااان یط چزد روز گذشاااامم تر اااات ت رد  بود  بم هیچ 

 شیااا  هااا را یش یش رد کرد  و 
گ
جواب باادهم.بااا بک  و ااااااااااااااا ع

ر  ی ساااااااااااااااپس  ااااااااااااااا  اام ی گوشر را خااامو  کرد  و از شزج

ون چشم دوخمم.  ن بم مزصر  ی بت   ماشی 

 

ذهزم شااا وغ و آشااا مم بود.اتکاری در ش  جرنان داشاااازد کم 

قادر تبود  خاموشاااااااشاااااااان کزم.ت ر ایز م ب د از ای  قرار بود 

مد     برای ثااتیم ای را مم تمیگذاشاااااااااااااااات.با چام ات ااق  بی 

 چشم هایم را . مم و ش  را بم شوشم چ  اتد .دلم 
گ
 التش

سااااااااااات تا زمان رساااااااااااایدن بم آموزشااااااااااا ا  چزد دقیبم ای می وا

 ب وابم. 

 

در میاتم ی را  بودیم کم بم ی  ار   ااادای زتگ موبای م ب زد 

ون کشید.گیج و خ مم  شد و مرا از خالم خواب و بیدار  بت 
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چشاااام هایم را باز کرد  و بم  اااا  م ی روشاااا  گوشر چشاااام 

 دوخمم.با دیدن تا  تراز کم روی  ااااااااااااااا  م خودتماب  می رد 

تاااخودآ ااا  آیه کشااااااااااااااایااد  و گوشر را باام گوشااااااااااااااام تزدیااک تر 

کرد . اال کم رمف  برای پاسااااخ دادن بم شیا  ها   تداشاااامم 

ن   بود کم ت   ن با او    ت می رد .ای  بود کم خط ستک
بزت 

پاسااااااخ را لمس کرد  و با چ اااااا اتدن گوشر بم گوشااااام با رتگ 

  داب  آرا  گ مم: 

 

 _سال . 

 

 اتیم ای در گوشم شیچید.  دای تارا ت و تگران  در ث

 

؟از تگرابن مرد  و زتاااااااد   تراز:خزان؟کجااااااااب  آخاااااااام تو دخت 

 شد .چرا شیاما رو جواب تمیدی؟
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ک اااال و خ اااامم دساااا   بم  ااااورتم کشااااید  و بم دروغ پاسااااخ 

 داد : 

 

  شااااااید.ای  چزد روز ش  یکم شاااااا وغ بود تر اااااات ت رد  _ب

 خییل گوشر دست بگت  .تمی واسمم تگراتت کزم. 

 

  کشید و ل ا  اتدی آرا  تر شد.  التم آیه

 

.کجاب  االن؟خوتم ای؟
 تراز:تو آخر  دا میدی مزو دخت 

 

ون اتداخمم و تجوا کرد :   از شزجر  ت ایه بم بت 

 

 آموزش ا . _تم تو تاک یم.دار  مت   

 

 برای ل صم ای م   کرد و سپس گ ت: 
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تراز:تاااااااهااااااار رو بااااااا هماااااادیگاااااام ب ورنم؟تو همون رساااااااااااااااموران 

؟
گ
 هموشش

 

تردید بم ت ر ترو رتمم.دلم می واسااااااااااااااات او را ببیزم.مدت  با 

زنااااادی بود کاااام ی اااادیگر را تاااادیااااد  بودیم و دلم برا   تزااااگ 

.از کرقن هم امروز واق ااااااا تیاااااااز باااااام همرایه او شاااااااااااااااااااااد  بود 

شااااامم.    اگر دیگر تمیموان ااااامم را ت  را هایم را با او دا

درمیاااان بگاااذار  اماااا وقااات گاااذراتااادن باااا او هزوز هم ماااایااام ی 

آرامشاااااااام بود.بزابرای  پس از ثاتیم هاب  ساااااااااکت ماتدن ت س 

 خمیف  کشید  و گ مم: 

 

 .
گ
 _باشم.تیم ساخت دیگم.همون جای هموشش

 

 ۷۴۱#پارت_ 
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از م  بم م ل قرارمان بم رسااااااااااااموران کم رسااااااااااااید  تراز زودتر 

رسید  بود.بم او گ مم بود  کم تیم ساخت دیگر در رسموران 

رسیدن خود  اتدی بوشت  کو  او را مالقات خواهم کرد اما 

 کشید  بود. 

 

های کزار شزجر   ن وارد رساااموران کم شاااد  تراز پشااات یش از مت 

ون رسموران چشم  نش مم بود و در س وت بم مزصر  ی بت 

  هایم را آه اااامم بم سااااما  سااااوا داد .ات ار دوخمم بود.قد

کم  اااااااااااادای قد  هایم را شاااااااااااازاخمم باشااااااااااااد تورا ت اه  را از 

م سممم ش چرخاتد.با دیدتم ل  زد بزرگ و شزجر  گرتت و ب

گر  درثاتیم ای روی ل  ها   تب  . اااااات.آه اااااامم از جا 

ن  ن از مت   قد  بم سممم برداشت. ٬ب زد شد و با تا  م گرتی 

 

 یکم دیر کرد .تراتیک بود. _سال .ب  شید 
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ن قرار میاداد  خطااب بم او گ مم  در ایل کم کی م را روی مت 

بان  بم ساااااااااااااااممم خم شااااااااااااااااد و بزا بر و او با همان ل  زد مزر 

 خادت کوتا  و شنااااع مرا در آغو  کشید. 

 

 .مزم خییل وقت تو ت کم رسید . تراز:تدای شت

 

 ا  کم با بوی ساای اری کم 
گ
ا مماال چزد بوی اد    هموشااش

دقیبم ی شو  خاموشااا  کرد  بود ت  یش شاااد  بود در ثاتیم 

د  و بم ای در مشامم شیچید.با ل  زدی کوچک از او جدا ش

 اااااااورت  ت ا  کرد .ریشااااااا  از هموشااااااام ب زد تر شاااااااد  بود و 

 موها   ات ار چزد وق   موشد کم کوتا  نشد  بودتد. 

 

 خجی ک تمااااااا  وجود  را ش
گ
ر باااااام تاااااااگزااااااان ا  ااااااااااااااااااااااس دلمزش

ن از ایز م چرا ای  همم میاتمان تا ااا م اتماد  بود  کرد.غمگی 

دواجم آیه کشاااااااید  و ل  زنرنزم را بم دتدان گرتمم.ب د از از 

 ا  شاااااااااااااااد  
گ
با آزاد آتبدر درگت  ات اقات بزرگ و کوچک زتدی
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بود  کاام پااا  ترامو  کرد  بود  چطور دار  میااان خود  و 

کاام م ااا  بود تراز تااا ااااااااااااااا اام   اتااداز .میااان خود  و ترازی  

ن از ی اادیگر بگااذراتیم و      یااک روز را هم باادون ختک گرتی 

   بود .  اال ات ار کم قرن ها بود از او بک ختک ماتد

 

ات ار کم تارا    ا  را ا  اس کرد  باشد چزر  در هم کشید 

 و با تردید شرسید: 

 

 تراز: الت خوبم؟

 

در جوا.  ل  زاااد م وی زد  و آه ااااااااااااااامااام ش تکاااان داد  و 

 س روی  زدیل نش مم و گ مم: سپ

 

_آر ...آر  خوبم.تبط داشااااااااااااااامم بم ای  ت ر می رد  کم ات ار 

 خییل وقمم همدیگم رو تدیدیم. 

 .  4770



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

 

روی  اااازدیل مباب م نشاااا اااات و با ل  زدی ت خ یش از شاااااتم 

 ها   را باال اتداخت و جواب داد: 

 

 زتاشااوب    ااابک تو رو درگت  خود  کرد .مزم کم 
گ
تراز:زتدی

 درگت   ااارا  موشااااااااااااااام.کبی یاام کاام ب زمون  روز باام روز 
بوشااااااااااااااات 

 تا  م اتماد  باشم. 

 

بدهد  تال  می رد تا ل  زد بزتد و خود  را بی یا  نشاااااااااااان

اما بم را    میموان ااااااااامم غم و تارا    را در خمش  ااااااااادا   

ا  اس کزم.چبدر دلم برای درد و د  کردن با او تزگ شد  

  مثل گذشمم بود.چبدر دلم می واست کم میموان مم دوبار 

ن و زماااان  ش  را روی شاااااااااااااااااااتااام ی او بگااااذار  و برا   از زمی 

 شااااکایت و االیم کزم.چبدر تیاز داشاااامم کم بم او ب
گ
گونم زتدی

چم بالب  بر ش  آورد  اساااااااااات.کم خشااااااااااش بزرگ و روناب  کم 

ت ر می رد  تااا ابااد برایم  اااقن اساااااااااااااااات مرا باام کجااا کشاااااااااااااااااتااد  
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ماتدن  اساااااااااااات.اما  ی  و  ااااااااااااد  ی  کم تاچار بم ساااااااااااااکت

 بود ... 

 

تراز:ات ار از دت م ی آخری کم دیدمت الغرتر شدی...هزوز  

 توی ر نیم؟

 

کرد تا دست از جزگیدن با اتکار    سوا  تاگزابن ا  مرا وادار 

بردار  و  واسااااااااااااااام را دوبار  بم او بدهم.گیج و شدرام پ   

 هایم را باز و . مم کرد  و ل  زد : 

 

 _چم ر نیم؟

 

 ابروها   را باال اتداخت و جواب داد: با ت ج  
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تراز:آخرن  بااااااری کااااام همااااادیگااااام رو دیااااادیم بزم گ    ر نم 

...یادت رتمم؟  گرت  

 

وا.  تاخودآ ا  گوشم ی ل م را گوند  و در دلم با شایدن ج

خود  را بابت  واس شرب  ا  شزن  کرد .راسااااات میگ مزد 

بود.آخرن  باری کم کم دروغگو ترامو   ار اسااات. ش با او 

برای دیدتم بم آموزشااااا ا  آمد  بود برای توجیم الغر شااااادتم 

بم دروغ بم او گ مم بود  کم ر نم گرتمم ا .درویعن کم خود  

 اموش  کرد  بود  اما ظاهرا در ذه  او ماتد  بود. تر 

 

کوچش ت ون   داد  و برای آت م   م ذب و خ ااااااااااااااا ک ل  زد 

 بن کزم گ مم: بمواتم تراموشکاری ا  را ال شوشا

 

_آهاااان آر  یااااد  اومااد...تااام ر نم رو همون موقع گااذاشااااااااااااااامم 

 شااااااد  کم وزتم 
گ
کزار.اما ب د  دیگم ایزبدر درگت   ار و زتدی

ن تر اومد. خود بم خ  ود باز  پایی 
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مشااااااااااااااا و ااااااااتااااااام ت ااااااااهم کرد و یاااااااک تاااااااای ابروهاااااااا   را بااااااااال 

اتداخت.مشااااااااااااااا   بود کم دروغم را باور ت رد  اسااااااااااااااات.بم 

 زد و شرسید:   زدیل ا  ت یم

 

تراز:تبط ب اکر همیزم؟مشااااااااااااکیل کم وجود تدار ؟قیاتم ت 

 بدجوری خ مم و داغوتم.زنر چشماتم کم   ابک گود رتمم. 

 

صم ای کوتا  م   کرد شو  از آت م ساااااوال  و ب د برای ل 

 را بم پایان برساتد. 

 

ن تو و آزاد کم مشکیل وجود تدار ؟  تراز:بی 

 

 ۷۴۲#پارت_ 
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  و وجود  بک اخمیار غرا در اتااااطراب از سااااوال  جا خورد

ن  ن اتداخی  شد.تاشیاتم ت اهم را از چشمان  دزدید  و با پایی 

 ش  پاسخ داد : 

 

ن خوبم. _تم بابا چم مشکیل؟همم   چت 

 

ت ااااااا  مشااااااااااااااا وک  هزوز هم باااااام  اااااااااااااااورتم دوخماااااام شااااااااااااااااااااد  

بود.آتبدری خوب مرا موشزاخت کم بم را    بمواتد مموجم 

ن یا دروغ گ مزم .شااااااااااااااا ود.و م  در د  خدا خدا راسااااااااااااااات گ ی 

می رد  کاام ت واهااد بوشااااااااااااااات  از آن بااا ساااااااااااااااوا  هااا   مرا در 

 مزگزم قرار دهد. 

 

ن  ن و قرار گرتی  مزو مباب مان با تزدیک شااااااااااادن اارساااااااااااون بم مت 

تاخودآ ا  ت س را    کشاااااااااااید  و از خدا خواسااااااااااامم خود  را 

شگر  ت ا  کردن بم مزو نشااان داد .با وجود آت م هردونمان 
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دان اااااااااایم کم قرار بود چم غذاب  ساااااااااا ار  دهیم بم خوبک می

برای چزد دقیبم ای خود  را با ت ا  کردن بم لو ت غذاهای 

 کشید  و س ارشم مزو شگر  کرد  و در تزایت ت س خمیف  

را بم اارساااااااون گ مم.تراز هم بم تاب یت از م  سااااااا ارشااااااا  را 

ن را تر   ن ساااااااا ار  هایمان مت  اخال  کرد و اارسااااااااون با توشاااااااای 

 کرد. 

 

ن ب رای آت م جو ساااااازگی ن کم میاتمان ایجاد شااااااد  بود را از بی 

 بتک  شرسید : 

 

ن؟  _ ارای آت یم خوب شو  مت 

 

شااااااااااااد  بود را  اااااااااااا  م ی ت  ا  کم با یک م اااااااااااایج روشاااااااااااا  

 خامو  کرد و پاسخ داد: 
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ا تو ت ر ایزم یم شااااااااا  م ی دیگم از  تراز:آر  خداروشاااااااا ر.اخت 

 آت یم رو هم را  بزداز . 

 

 ابروهایم را باال اتداخمم و گ مم: ذوا زد  

 

؟  _جدی؟چبدر خوب.ی بم سالم  

 

 گوشم ی ل  ها   را کج کرد و شاتم ها   را باال اتداخت. 

 

 ت.ا مماال وق   از س ر برگشمم. تراز:هزوز مش   تو 

 

با تردید ت اه  کرد  و ساااااااااااااگرمم هایم را در هم کشاااااااااااااید .از 

د؟ ن  کدا  س ر  را مت 

 

 س ری؟_س ر؟خت  باشم...چم 
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 ت ون م داد و باااا ت یااام زدن بااام  ااااااااااااااازااادیل ا  
گ
ل  زاااد  مرتش

 جواب داد: 

 

تراز:می وا  یاام ماادت از ایزجااا بر .ا مماااال برای چزااد مااا  یااا 

 . شاید  بوشت  

 

 بم تاب یت از او بم  زدیل ا  ت یم زد  و با تردید شرسید : 

 

؟  می وای از ایران بری؟چرا ایزبدر یزوب 
 _ی  ن

 

 اتگشمان  را بم سمت گردن  برد.  ت س خمیف  کشید و 
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تراز:یزوب  تو اااااااااااااااات.چزااد وق   موشاااااااااااااااام کاام ت ااااااااااااااامیم  رو 

دار .تیاز دار  یم مدت از ایزجا و آدما  دور باشاااااام تا ذهزم 

 .شم.ا مماال ب د از جش  خروش برسا  و تییل مت  .  آرو 

 

دلم تااااخودآ ااا  از شاااااااااااااااایااادن  را هاااا   گرتاات.بااا تااارا    

 هایم کشید  و گ مم: زباتم را روی ل  

 

 _اما برمیگردی دیگم...مگم تم؟

 

 آه مم بم  رتم خزدید و چشم ها   را برایم رنز کرد. 

 

 تراز:اگم برتگرد  دلت برا  تزگ موشم؟

 

  چشاااااااااااااام غر  ای ت ون   داد  و ابروهایم را در هم با  ر 

 کشید . 
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_لوس نشو.م  ومم کم دلم برات تزگ موشم.هرجا می وای 

زود برگرد.باااااام تبودن کوالبن ماااااادتاااااات خااااااادت بری برو ویل 

 تدار . 

 

با ل  زد مزربابن ت اهم کرد و پ   ها   را آه مم برایم باز 

 و . مم کرد. 

 

 شااااام.م  هرجای دتیا هم کم تراز:تگران ت ا .زناد کو  تمی

 بر  آخر  برمیگرد  ایزجا.چون دلم ایزجا گت  . 

 

دوخمم ل  هایم با شاااااااااااایدن جم م ا  تاخودآ ا  بم ی دیگر 

شاااااااااااااااادتاد و تام ق  م بام ی  اار  خاایل شااااااااااااااااد.مات و مبزوت در 

سااااااااااااااا وب  مط ش ت ااااااه  کرد .ل  زاااااد هزوز هم روی لااااا  

ساااااااااااااااید کم از جم  م ای ها   خودتماب  می رد و بم تصر تمت 

کم بم زبان آورد  بود پشااااااااااااااایمان باشااااااااااااااااد.چشااااااااااااااامان  ترناد 
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می شاااااایدتد کم هزوز تموان اااااامم بود ا  اااااااش کم ن اااااا ت بم 

ن خاکر هم بود م  داشااات را در  دل  ب شاااد.و یبیزا بم همی 

 کم می واست برای مدب  کوالبن از ایزجا برود. 

 

ن ت اهم را از چشاااااااااااااام ها   دزدید  و ش  را  م ذب و غمگی 

ن از ایزجا بمواتد ا  اااااش کم زنر اتداخمم .اگر قرار بود با رتی 

ن بم  ال    بم م  داشت را در دل  ریشم ک  کزد پس رتی 

ییل بوشت  از ای  ها بود کم ب واهد بم پای بود.لیاقت تراز خ

اوار  ن  ها بود.او شن اوار بزت  خشااااااش تاترجا  م  . ااااااوزد.او شن

همااان خوشااااااااااااااا     بود کاام م  تموان اااااااااااااااماام بود  تجرباام ا  

 کزم... 

 

 ۷۴۳#پارت_ 

 

 راوی: 
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شاااااااااااا   ۹خبربم های ساااااااااااااخت چزد دقیبم ای موشااااااااااااد کم از 

ایزد خبور کرد  بودتد و خاتم در سااااااااااااااا وب  تم چزدان خوشااااااااااااااا

غرا شاااااااااااد  بود.آرزو  دودا تیم سااااااااااااخ   شو  از خاتم رتمم 

ااااااااان   ا ت کردن بود.نرا بود و آرنا در اتاق  مشاااااااااا و  اساااااااااات 

ن ظرا های خاتم شگر  شاا اای  ن شااا  بود و  خاتم هم در آشااتر

 خزان هزوز بم خاتم بازتگشمم بود. 

 

روی یش از م اال هااا ٬آزاد تااک و تززااا در ساااااااااااااااااال  بزرگ خاااتاام

هاادا ت اااه  را باام ت ونونون خااامو  نشااااااااااااااا اااااااااااااااماام بود و بک 

 و خجز 
گ
دوخماام بود.ذها  آشااااااااااااااا ماام و شااااااااااااااا وغ بود و  التش

ق ید.   هماتزد ش ج سیا  در اکرات  مت 

 

ن باااام تصر آرا   و خوب   آمااااد امااااا بااااا وجود آت اااام هماااام چت 

ق    هزوز هم دست از تگران بودن برتداشمم بود. ا  آرنا 

یگر هیا د٬خطر از بیخ گوشاااااااااشاااااااااان رد شاااااااااد  بود٬خوب بود

رازی وجود تداشااااات کم مجبور باشاااااد آن را از آرنا شززان تگم 
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دارد.اما با وجود همم ی ای  ها هزوز هم بم خوبک میدان ت 

ی در ر   ا  باشد. کم مم   بود م   ت بزرگت 

 

 التم آیه کشاااااااااااید و بم سااااااااااااخت ت ایه اتداخت.خزان هزوز 

ی  هم بم خاتم برتگشااااااامم بود.م موال هرکجا کم بود دیگر تا ا

ی از او  ساااااااااخت ها بم خاتم برمیگشاااااااات.تما  روز را با بک ختک

گااذراتااد  بود.ی  ن یش دو باااری باام ت  ا  زتااگ زد  بود امااا 

را با خیا  ایز م  پاساااااااااااجن درناتت ت رد  بود.بزابرای  خود 

 ا مماال ش    ابک ش وغ است قاتع کرد  بود. 

 

ن  ن بااااار موبااااای   را از روی مت  برداشاااااااااااااااااات و در برای چزاااادمی 

ن کوتااااااایه را تااااااایااااااپ   ااااااااااااااا  اااااام ی شیااااااامااااااک هااااااا شاااااااااااااااااااااان می 

؟ الت خوبم؟دیر برمیگردی خوتم؟"  کرد..."کجاب 

 

شیا  را ارساااااااااااااااا  کرد و با چ ااااااااااااااا اتدن گوشر بم ل  ها   با 

صار کشاااااااااااااااید تا ب کم پاساااااااااااااااجن درناتت کزد.چزد امیدواری اتم
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دقیبااااااام ای کو  کشااااااااااااااایاااااااد تاااااااا گوشر در دساااااااااااااااا  ب رزد و 

دیااااااااد روی  اااااااااااااااا ا اااااااام تب  تاوتای ی شاااااااااااااااا  یااااااااک شایااااااااا  جاااااااا

ببزدد.خجوالتم گوشر را از ل  ها   تا ااااااااااااااا م داد و شیا  را 

 باز کرد.یک شیا  جدید از کرا خزان. 

 

 "خوبم.خییل دیر تمی زم.تگران ت ا "

 

 شت: بک م طیل برا   تو 

 

"  "می وای بیا  دت الت؟دیروقمم شاید تاکیس شیدا ت  ن

 

ی کو  کشااااااااااید تا پاساااااااااااخ خزا ن روی ای  بار مدت زمان  مت 

    م تب  ببزدد. 
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ساااااااااااااااوتااام  "تااام الز  تو ااااااااااااااااات.تراز همراهمااام.یکم دیگااام مزو مت 

 خوتم"

 

از میان تما    مم هاب  کم خزان برا   توشااااااااااااامم بود ت اه  

ت ماتد.ابروها   بک م طیل در بک اخمیار روی اساااام تراز ثاب

هم کشید  شدتد و آن پربچم ی   ود درون  بم ی  ار  

وع بم ترناد کشیدن و     ادت ورزندن کرد. شر

 

خ ااااااااااااااا ک و  التم گوشر را روی م ل اتداخت و  ااااااااااااااورت  را 

میان دسات ها   گرتت.از ایز م  اال دیگر تزمید  بود کم 

تبود.م موال  خزان روز  را با تراز گذراتد  بود خوشااااااااااااااا ا 

تراز آن مردی تبود کم ب واهد بم وقت گذراتدن  با خزان 

ایط  ت یت  کرد  بود. اال   اااااااااااااااادت کزد.اما  اال ات ار کم شر

کم میدان اااات هر ل صم مم   بود خزان را برای هموشاااام از 

 دست بدهد     بم آیزم ی اتاا او هم   ادت می رد. 
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یزجا رسااااااااید  از دسااااااااات خود  ک ری بود.از ایز م  ار  بم ا

بود.بم ای    اااااااااااااادت های ا مباتم و کود اتم.از ایز م دیگر 

ی ورد.از ایز م هر بم  ضاااور هر آد  در کزار خزان غ طم م

ثاتیم آیزد  ی خزان را با یک آد  جدید ت اااااااور می رد.شاااااااک 

تداشاااااااات کم اگر برای مدب  کوالبن تر بم ای  ت ر و خیا  ها 

 ادامم میداد بم زودی دیواتم موشد. 

 

ی ا میاز تدارند؟ ن  نرن :آقا...بم چت 

 

اااااان  خاتم در ساااااااال  وادار  کرد تا ٬شیچیدن  ااااااادای آرا  نرا

از  اااااورت  جدا کزد و ت اه  را بم سااااامت دسااااات ها   را 

آن زن بچرخاتد.با ل  زدی م ااااااااازویع ش  را بم نشااااااااااتم ی 

 م ال ت تکان داد و گ ت: 

 

ی تیاز تدار .خ ااااااااامم ت اشاااااااااید.برن ن اااااااان  خاتم.چت  د آزاد:تم نرا

ا ت کزید.   است 
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اااااااااااااان  در جواب باااااا مزرباااااابن ل  زااااادی زد و قاااااد  ج وتر  نرا

 گذاشت. 

 

ن خوتم و نرن :یکم غذا برای خاتم ک زار گذاشمم.اگم برگشی 

ن و  غاااذا ت ورد  بودن بزشاااااااااااااااون بگیاااد کااام غاااذاهاااا رو گر  کین

ب ورن.اگر هم کاام تاام ز ماات ب شااااااااااااااایااد بااذارناادشاااااااااااااااون توی 

 ی چا . 

 

خزان غذا خورد  بود اما  با وجود آت م میدان ااااااااااااااات ا مماال 

اااااااااااااانااا  خاااااااااتااام را   اااو اااااااااااااااااا اااااااام ی تاااوتاااااااااااااااااایاااح دادن بااارای نرا

گ ت و اجاز  داد تا تداشاات.بزابرای  "باشاام" ی آرا  زنرل   

ا ا  برسد.   آن زن برود و بم است 

 

 ۷۴۴#پارت_ 
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اااااااااااااان  خاااااتم ن نرا خاااااتاااام بو  از شو  در سااااااااااااااا وت و ٬بااااا رتی 

 خاموشر ترو رتت.بم در و دیوار خاتم ت ا  کرد و ا  ااااااااااااااااس

کرد کم اگر دقیبم ای بوشاااااااااات  آتجا باشاااااااااا زد ا مماال توسااااااااااط 

 دیوارها ب  ید  خواهد شد. 

 

قد  های آرام  را ٬ب زد شاادن از جات س خمیف  کشااید و با 

بم ساامت در . اامم ی اتاا آرنا سااوا داد.پشاات در ا  ااماد و 

بااا ت ر ایز اام ا مماااال آرنااا خوابیااد  باااشااااااااااااااااد بک آت اام در بزتااد 

 بم داخل اتاا ش  کشید. دسمگت   را چرخاتد و 

 

ابروهااا   در ثاااتیااام ای از دیاادن آرنااا کاام باام هاادبورد ت ا  

طال م ی کمابک بود از ت ج  باال ت یم زد  بود و مشااااااااااا و  م

 شرندتد.وارد اتاا شد و مم ج  گ ت: 

 

 .  آزاد:ت ر می رد  خواب باشر
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 کمابک کم در دست 
ن آرنا در جوا.  ل  زدی زد و با باال گرتی 

 ماب  می رد پاسخ داد: ها   خودت

 

د.گ مم خودمو با ای  کماب شگر  کزم.   آرنا:خوابم تتک

 

بم کماب اتداخت.با خواتدن قد  ج وتر گذاشاااااااااااات و ت ایه 

خزوان کمااااااب خییل شنااااع تزمیاااااد کااااام آرناااااا یش از هااااادایاااااای 

تولدی کم خزان برا   خرند  بود را در دسااااااااااااااات دارد.ل  زد 

 کوچش زد و شرسید: 

 

 م؟آزاد:کماب خوبی

 

ن آوردن کماب پاسخ داد:   و آرنا همزمان با پایی 
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 مما آرنا:بم تصر  کماب قشاااااازگیم.وق   تموم  کرد  تو هم 

 باید ب وتو . 

 

ات ار کم م ذب باشااد ل  ها   را روی ی دیگر تشااار داد و 

ن باااار در کو  خمر  بود کااام  کزاااار ت ااات ا  ااااااااااااااامااااد.ای  اولی 

ار کزد.ب د از تمیدان اااااااااااااات چطور باید با برادر  ارت اط برقر 

ماجرای خودکیسااااااار آرنا و ب د از ب   آن شااااااا شاااااااان در اتاا 

م بودتد کم درست و بیمارسمان هزوز هیچ دامشان تموان م

  ابک با ی دیگر  را بزتزد و سزگ ها شان را وا ب ززد.در 

واقع ای  آزاد بود کم بم شکیل مض ک خود  را از آرنا دور 

م های او ت ا  کزد.با تگم داشاامم بود تا مجبور ت اشااد بم چشاا

ن مشااااااااا   شاااااااااد  بود و بم  وجود آت م دیگر تک ی  همم چت 

سااااید کم آرنا بم خوبک ب ا واق یت کزار آمد  باشااااد اما تصر مت 

آزاد هزوز هم از رو در رو شااااااااااااااادن با او خجالت می شااااااااااااااید.و 

 هم بود کاام وادار  می رد خود  را از 
گ
ن خجااالاات زدی همی 

 ت ا  آرنا شززان ت ا  دارد. 
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:پس...تو کماااااباااات رو ب ون.م  تبط اومااااد  بود  بزاااات آزاد 

 ش بزتم.مزا مت تموشم. 

 

با  دای آرا  زمزمم کرد پس از دقیبم ای س وت شاتجا  

ون بزتد.اما آرنا ات ار  و قد  بم خب  برداشاااااااات تا از اتاا بت 

کم دساااااااااا  را خواتد  باشاااااااااد بک م طیل کماب را . اااااااات و با 

ن کزار ت ت گ   ت: قرار دادن  روی مت 

 

آرنااااا:کماااااب رو ب اااادا هم میموتم ب وتم.ت ال بیااااا یکم  را 

 بزتیم. 

 

بم ای آرا  روی ت ضاااای خایل ت ت زد و و ب د با دساااا  رصن

 ادامم داد: 

 

 . ن  آرنا:بیا ایزجا .شی 
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ات ار کم در خمل اتجا  شااد  قرار گرتمم باشااد ت س ساازگی ن 

کشااااااااااااااایااد و آه اااااااااااااااماام ل اام ی ت اات نشااااااااااااااا اااااااااااااااات.ظاااهرا دیگر 

 بم رو شدن با آرنا ترار کزد. تمیموان ت از رو 

 

 آرنا:با م  قزری؟

 

د و آرنا بود کم پس از ل صم ای ساا وت با  ااداب  آرا  شرساای

 آزاد برای ت ا  کردن بم  ورت آن پر ش  را باال گرتت. 

 

 آزاد:ی گ مم م  با تو قزر ؟

 

 شرسید و آرنا در جوا.  ل  زد زد شو  از آت م پاسخ دهد: 
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اها   را تزدی.از وق   برگشااااایم خوتم آرنا:تو بیمارساااامان ب

.ایزا م زو  قزر بودن تو ت؟  هم مدا  از  ترار می  ن

 

 التاام گوشاااااااااااااااام ی ل   را باام دتاادان گرتاات و شی تکااان آزاد  

 داد.ثاتیم ای م   کرد و سپس گ ت: 

 

آزاد:باهات قزر تو مم آرنا.تبط برای رو بم رو شدن باهات 

 آماد  تبود . 

 

بود کم ل  زد روی ل  های آرنا  پاساا   آتبدری  ااادقاتم

را بزرگ تر کزد.باالتزم ا  را اتدی روی ت ت ج وتر کشاااااااااید 

 د: و شرسی

 

آرنا:چرا برای رو بم رو شاادن با م  آماد  تبودی؟ت ر می  ن 

 ار اشااااا ایه اتجا  دادی کم بم خاکر  باید از م  خجالت 

؟  ب یسر
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 ۷۴۵#پارت_ 

 

 

شاتگشااامان  گوشااام آزاد شدراماتم چزر  در هم کشااااید و با 

د.   ی چشم های خ مم ا  را ترر

 

 آزاد:تمیدوتم آرنا...تمیدوتم. 

 

 زنرل  ت
گ
جوا کرد و آرنا ای  بار دساااااااا  را بم آرا  با خ ااااااامش

روی شااااااااااااااااااااتاااام ی برادر بزرگت   قرار داد تااااا باااام او اکمیزااااان 

ن رو بم را  است.   ب  شد کم همم چت 

 

ش کااااااااام درمااااااااورد   اااااااارا  .تااااااااابااااااااط مااااااااایااااااااات  آرناااااااااا:ماااااااایاااااااادوبن

. بزبن  ش بم  ورت م  ت ا  ک ن  .هموتطور کم میت 
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ل ا  آرام  خا  بم همرا  داشاااااااااات.آرامیساااااااااار کم بم آزاد 

وت ق   می  شاااااااااااااید و بم او جرات میداد تا ترس ها   را ق

کزاااار بگاااذارد و بااام چشااااااااااااااام هاااای برادر  ت اااا  کزاااد.باااا تردیاااد 

 شرسید: 

 

؟  آزاد:تو از م  ممز ر تو   

 

شااااید تا بم سااااوال  پاسااااخ ای  بار برای آرنا ل صم ای کو  ک

 دهد. 

 

آرنا:بم خاکر سر باید ازت ممز ر باشااااااااااااااام؟ب اکر ایز م تما  

؟یا بم خاکر ایز م خاشاااااااااااااااش خزان ای  مدت  بزم دروغ گ   

 شدی؟

 

 .  4795



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

آزاد  رقن تزد.تززا سااااااااا وت کرد و سااااااااا وت  بم م زای تایید 

 را هاااااای آرناااااا بود.دالییل کااااام آرناااااا بااااام زباااااان آورد  بود از 

ا بمواتزاااد او را برای بااااق  خمر  از آزاد تصر   ااااقن بودتاااد تااا

 . ممز ر سازتد 

 

بم کو  بالشااااااااااااااات ها   آرنا مجددا بدن  را خب  تر برد و 

 خادت داشااااااااااااااات کم چزدی  و چزد بال  در 
گ
ت یم زد.از بچش

اکراا ت ت خوا.  داشااااااااااامم باشاااااااااااد و ای  خادت هزوز هم 

برا   مااااتاااد  بود.ش  را بااام آرا  روی شاااااااااااااااااااتااام کج کرد و 

 گ ت: 

 

رنا:ا مماال باید ممز ر باشااااااام مگم تم؟باید شزنشااااااات کزم و آ

 رو بزم برنز .  داد و بیداد را  بزداز  و ای  اتاا

 

ن شاتم ها   ادامم داد:   و ب د زنرل  خزدید و با باال اتداخی 
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آرنااااااااا:امااااااااا ازت مااامااازاا اار تاااو اااااااااااااااااماام آزاد. اا   ازت دلااماات  هاام 

تو  تو اااااااااااامم.شاااااااااااااید اول  بود  اما االن تم.چون باور دار  کم

.درواقع توی هیچوقت ق ااااد آسااااو  زدن بم م  رو تداشااا   

آساااو  زد  باشر اما بم  ای  را  شااااید بم خودت بارها و بارها 

 م ؟...ایزطور ت ر تمی زم. 

 

آزاد در سااااااااااااااا وب  مط ش بم برادر جوان تر  چشااااااااااااااام دوخمم 

بود.ب اااد از روزهاااا ترار کردن  ااااال کااام شاتجاااا  مباااابااال آرناااا 

را  بودن او را باور کزد.ی  ن واق ا نشاا اامم بود تمیموان اات آ

 آرنا از او ممز ر تبود؟

 

بود ل  زد زد و دسااا  را بم  آرنا در همان  ال   کم نشاا اامم

سااااااااااامت آزاد دراز کرد.اتگشااااااااااامان  را آه ااااااااااامم روی بازوی او 

 کشید و گ ت: 
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وع کردی  آرنااااااااا:میااااااادوتم کاااااااام ای  را  رو باااااااام خاااااااااکر م  شر

م خااااااکر م  اتجاااااا  آزاد.میااااادوتم کااااام تماااااا  ای   اااااارهاااااا رو بااااا

دادی.از همون او  بم خاکر م  برگشاااا   ایران.بم خاکر م  

 مج ل و ک
گ
اااااات هات رو اوتطرا دتیا و  کردی اون زتدی ارا

ی.تا شااااید  تا بیای ایزجا و بم خیا  خودت اتمبا  م  رو بگت 

 .  بموبن  ا  م  رو بزت  ک ن

 

اتگشاامان  را روی شاااتم ی آزاد ثابت تگم داشاات و همرا  با 

 یدن ت یس خمیش ادامم داد: کش

 

آرنااااا:م   اااااری کاااام کردی رو تاااااییااااد تمی زم.اگاااام همون موقع 

کااام برای سر دارنم برمیگردیم ایران ج وت رو میااادون ااااااااااااااامم  

میگرتمم و اوتبدر روز و شاااااااااا  برات از خزان میگ مم تا باور 

اوار رتج کشااااااااااااااایاادن تو اااااااااااااااات.امااا خاا  ختک   شن
ک ن اون دخت 

 تداشمم. 
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بااا وجود ا مباااتاام بودن  اااری کاام ٬هااا ویل بااا وجود تمااا  ای 

اتجا  دادی و تبشاام ای کم کشاایدی باز  میدوتم کم همم ی 

ن هم ای    ااااااارهااااااا رو باااااام خاااااااکر م  اتجااااااا  دادی.برای همی 

 تمیموتم شزنشت کزم. 

 

ن  دساااااااااااااااا  را از روی شااااااااااااااااتم ی آزاد خب  کشاااااااااااااااید و با پایی 

ن ش  لااا  هاااا   را برای ل صااام ای روی ی ااادیگر ٬اتاااداخی 

د و سپ  س ادامم داد: ترر

 

آرنا:برای ایز م خاشاااااااااااااااش خزان شاااااااااااااااادی شزنشاااااااااااااااات تمی زم 

ی  ق اااااااااااام دلت برای خزان لرزند آزاد.برای ایز م یم جاب  از ا

ن بود  ه.تبدیر رو کم شزنشااااااااااااااات تمی زم.شااااااااااااااااید تبدیر همی 

 تموشم خوض کرد. 

 

ن اتااداخاات و زنر لاا  ٬باام تاااب یاات از او آزاد هم ش  را پااایی 

 تجوا کرد: 
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چطور ات ااااااا اتمااااااد.باااام خود  اومااااد  و _خودمم ت زمیااااد  

 دید  کم با تما  وجود خاشب  شد . 

 

.ش  را بم آرنا را بم ل  زد زدن وا داشااااااااااااااتزمزمم ی آرام  

 هدبورد ت ت چ  اتد و گ ت: 

 

آرنا:تبط تو تبودی کم خاشش شدی.اوتم خاشبت شد.خییل 

 شدیدتر از تو... 

 

 م دهد: و سپس برای ثاتیم ای م   کرد شو  از آت م ادام

 

 آرنا:    هزوز  خاشبمم. 

 

 ۷۴۶#پارت_ 
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چشاااام هاب  گرد شااااد  آزاد بک م طیل ش  را باال گرتت و با 

 بم برادر  ت ا  کرد. 

 

؟  آزاد:سر

 

ن ابروها   جواب داد:   شرسید و آرنا خزدید و با باال اتداخی 

 

؟  خودت تمیدون   
گ
 آرنا:می وای بش

 

 ااامال بک اراد    آزاد بااا ل  زاادی کوچااک از روی امیاادواری کاام

روی ل  ها   تب  . اااااامم بود اتدی بوشاااااات  بم ساااااامت آرنا 

 م ت اه  کرد. چرخید و مشماقات
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 آزاد:خود  ایزو بزت گ ت؟

 

شرسید و آرنا ات ار کم از ذوا آشکار برادر  خزد  ا  گرتمم 

 باشد پاسخ داد: 

 

آرنا:خود  بزم گ ت.    اگم خودشااام تمیگ ت چشاااما  

ن رو لو میدادن  .اون دخت  هزوز  خاشبمم. همم چت 

 

تبود.ات ار خمر ل  زد روی ل  های آزاد اما چزدان کوالبن 

کاام باام ی  ااار  واق یاات لج  آلودی کاام در آن دسااااااااااااااااات و پااا 

دتد را بم یاد آورد  باشاااااااااااااااد خزد  از روی ل  ها   م و  ن مت 

شاااااااد و امید از چشااااااام ها   شر کشاااااااید.تاامیداتم زنرل  تجوا 

 کرد: 

 

یر شااااااااااااااااااد .    اگاااام هزوز  خاااااشاااااااااااااااش آزاد:ویل دیگاااام خییل د

ن بم خب  باق   تموتد .تما  همدیگم باشیم رایه برای برگشی 
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پالی پشت شمون خراب شدن.خزان تا روزی کم زتد  ست 

 تمیموتم م  رو ب  شم. 

 

تاتم گ ت:   آرنا بم تاگزان چزر  در هم کشید و م ت 

 

آرنا:مشاااااکل ایزجاسااااات کم مدا  می وای برگردی بم گذشااااامم 

.ت ر تا بموبن  اوتاع رو درست ک ن آزاد.بم ت ر آیزد  تو   

ن باام ن رو  می  ن تبط بااا برگشااااااااااااااای  خب اام کاام موشاااااااااااااااام هماام چت 

.گذشمم رتمم و دیگم  درست کرد.در  ورب  کم اشا ا  می  ن

تمو  شااااااااااااااااااد .هر اااااری هم کاااام ب  ن تمیموبن برگردوتو .امااااا 

آیزااد  کاام هزوز ج وی روتوتاام.چرا تال  تمی  ن توی آیزااد  

؟اوتاع رو د  رست ک ن

 

 آزاد زبان  را روی ل  ها   کشید و  ش بم جات  گ ت: 
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ان آزاد:خزا ن از م  جااااااادا شاااااااااااااااااااااد  آرناااااااا.بزم تر ااااااااااااااااااااات جتک

تمید . ارصن تو ااااات کزار  بموتم.وق   تمی واد با م  باشااااام 

 م  چجوری میموتم آیزد  رو درست کزم؟

 

آرنا ت یم ا  را از بالشااااااااااااااات ها   گرتت و بدن  را مجددا 

 ایت کرد. بم سمت ج و هد

 

؟چزااااد بااااار از   آرنااااا:چزااااد بااااار تال  کردی کاااام قااااات   ک ن

تر اااااااااااااااات دوبار  بزت بد ؟یم بار؟دو بار؟د  خواسااااااااااااااا   یم 

 بار؟شزجا  بار؟چزد دت م تال  کردی آزاد؟

 

د و با تکان  ن  از جا برخت 
گ
ساااوال  آزاد را وادار کرد تا با آشااا مش

 دادن دست ها   در هوا بگوند: 
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بار آرنا؟چم ترق  دار ؟وق   میدوتم آزاد:چم ترق  دار  چزد 

چم ترق  دار  کم او  و آخر  قرار تو اااات بزم تر اااات بد  

 چزد بار تال  کزم؟

 

 آرنا ل  زد م زاداری زد و آه مم ش  را تکان داد. 

 

آرنا:شاید اون هزوز  مزمصر  کم تو برای تگم داشما  تال  

ی برای تگم داشااااااااما  و  .شاااااااااید می واد بدوتم کم  ارصن ک ن

.شاااااااید باید ب م دساااااات آوردن یم تر اااااات دوبار  هر اری ب  ن

بااااالخر  یااام جااااب  بااااور کزااام کااام الیش یااام اوتبااادر تال  ک ن تاااا 

 . ان ه     تر ت برای جتک

 

ن  ن گزد زد و همم چت  آزاد...تو اون کیساااااااا بودی کم بم همم چت 

رو خراب کرد.تو اون کیسااااااااااااااا بودی کاام رابطاام تون رو از هم 

کم باید برای درسااااااااااااااات کردن  پاشاااااااااااااااوتد.پس االتم ای  توب   

.مزم تو ااااااات چزدبار تال  کردی و چزد بار  خزان  تال  ک ن
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.اگم  ازت تا  م گرتت.تو  ش تداری پا پس ب یسر و جا بزبن

بز  نشااااون تدی کم چبدر پشاااایموبن و چبدر دلت می واد 

دوبار  بم دساااااااا  بیاری پس اون چطور میموتم خشااااااابت رو 

 باور کزم؟

 

برای دقیبم ای با تردید بم برادر  آزاد ای  بار س وت کرد و 

 کشید و شدراماتم شرسید: خت   ماتد.در تزایت ت س خمیف   

 

آزاد:اگم باز  تال  کزم و باز   ارصن نشااااااااااااااام کم کزار  بموتم 

؟  سر

 

 و آرنا در جوا.  ل  زد کوچش زد و با اکمیزان پاسخ داد: 

 

آرنااا:اون موقع  ااداقاال دیگاام خیااالاات را ماام کاام تااا ل صاام ی 

الشاااااات رو کردی و ساااااااد  از دسااااااا  تدادی.چون آزاد آخر ت

و میدون ااااااااااااااامم کم خزان تم دل      اگم م  جای تو بود  
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یک در ااااااااااااد دوساااااااااااامم دار   ارصن بود  برای تگم داشااااااااااااما  

ن بیار .اما م  جای تو تو ااااااااامم.هیچوقمم  آسااااااااامون رو بم زمی 

تمیموتم باشااااااااااااااام.پس  اال کم تو اون آد  ه ااااااااااااااا   کم خزان 

 اات رو از دساات تدی.تذار خییل دیر دوسااا  دار  بزت   تر 

 .شم آزاد. 

 

میدان اات کم  ش با آرنا بود.باید شو  از و آزاد خییل خوب 

آت م خییل دیر موشااااااد دساااااات بم  ار موشااااااد.شاااااااید هزوز هم 

 شانیس وجود داشت... 

 

 ۷۴۷#پارت_ 

 

 

اتدی از ظزر گذشاااااامم بود کم شاتجا  پس از ساااااااخ   ت مل 

بم خاتم ی برساااااااااااا  شااااااااااا ویعن شااااااااااازر و پشااااااااااات تراتیک ماتدن 

 را جاب  تزدیک خاتم پار   
ن کرد و سااااپس رساااایدیم.آزاد ماشاااای 
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هردو شیاد  شاااااادیم و قد  هایمان را بم ساااااامت خاتم ی بزرگ 

 برسا  سوا دادیم. 

 

از آخرن  باااری کاام قااد  باام ای  خاااتاام گااذاشاااااااااااااااماام بود  ماادت 

زنااادی گااذشااااااااااااااامام بود.آخرن  دت اام همااان روزی بود کاام برای 

م ای  خااااااتااااام هجو  آورد  باااااازخواساااااااااااااااااااات کردن برسااااااااااااااااااااا  بااااا

بود کم دوسااااااااااااااامم  بود .همان روزی کم بم دروغ بم م  گ مم

ن و آخرن  بار االونز شاااااااادن او  دارد.همان روزی کم برای اولی 

و آزاد را دیااد  بود  بک آت اام بااداتم چاام  بیباات سااااااااااااااایااایه از 

 چشماتم شززان ماتد  است. 

 

 اال کم برمیگشااااااااااااااامم و بم خب  ت ا  می رد  از ا مش بودن 

ود  خزااد  ا  میگرتاات.از ایز اام چاام ساااااااااااااااااد  لو اااتاام بااازی خ

و دروغ های اکراتیاتم را باور کرد  بود .در ایل  خورد  بود 

ن داشمم  بیبت از جای دیگری آب می ورد.   کم یبی 
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مباااااباااال درواز  ا  ااااااااااااااامااااادیم و آزاد زتااااگ در را باااام  اااااااااااااااااادا در 

آورد.ثاتیم ای کو  کشااااید تا درواز  برایمان باز شااااود و هردو 

 م ات اا ی دیگر وارد باغ بزرگ خاتم شونم. ب

 

تمااان خوشااااااااااااااا ااا  تبود  امااا از آتجاااب  کاام هزوز از ایزجااا بود

د شاااااااااا  در رودربا  اااااااااا   قو  آمدتمان را بم تییل داد  بود  

اتم اب دیگری برایم باق  تماتد  بود.شااااااااااا  گذشااااااااااامم تییل با 

آزاد تماااس گرتماام بود و مااا دو ت ر را برای یااک مزمااابن تاااهااار 

ک و چزار ت ر  بم خاتم ی برسااا  دخوت کرد  بود.آزاد کوچ

اب  کام میادان اااااااااااااااات ا مماال تمیمواتم  رن  تییل هم از آتجا

ی را بر خزد  ی م  گذاشاامم بود.و البمم کم  شااو  ت اامیم گت 

م  تموان اااااااااامم بود   رن  تییل شااااااااااو  و او را دساااااااااات بم ش 

ن دلیل بود کم ما  اال ایزجا بودیم.   کزم.و بم همی 

 

ون زد بم اوا سااط  یاط کم رساایدیم تییل ذوا زد  از خاتم بت 

ن دونااد و دوان دوان خود  را باام مااا خجوالتاام پ اا م هااا را پااایی 

رسااااتد و درسااات مثل هموشاام شو  از آت م م  تر ااا   برای 
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خب  کشااااااااااااایدن داشااااااااااااامم باشاااااااااااااام م کم و هیجان زد  مرا در 

 آغوش  کشید. 

 

از شااااااااادت م کم بودن آغوشااااااااا  بم تاچار دو قد  بم خب  

برداشااااااااااااااامم و باااا خزااااد  ای آرا  باااازوهاااا   را تواز  کرد  و 

 گ مم: 

 

 _باشم دخت  یوا .خ م   کردی. 

 

ن قد  بم  تورا بازوها   را از دور بدتم باز کرد و با برداشاااااااااای 

 ت ا  مزربان  را بم  ورتم دوخت و گ ت: ٬خب 

 

تییل:قربون شاااااااااااااااکاال ماااهاات بر  م  آخاام.میاادوبن چزااد وقماام 

ی  ال مااا رو ترامو  کردی تاادیاادماات؟از وق   خروس شااااااااااااااااد

 داری. ات ار تم ات ار یم خواهری هم 
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و ب د ت اه  را بم سااااااااااامت آزاد چرخاتد و با ل   ا م مزدی 

 ادامم داد: 

 

تییل:ای  بود رساااااااااااام  آزاد خان؟کم بیای دخت  مثل دسااااااااااامم 

؟ب ااااااادا اگااااااام  ی و ب اااااااد  از ماااااااا دور  ک ن ا مون رو بگت 

ناااااااا خمرا میااااااادون ااااااااااااااامم قرار  ایزجوری خواهرمو بااااااادزدی ب تک

 میذاشمم ازدواجمون ش بگت  . 

 

االیم های تییل با مماتت خزدید و آه ااااااااااااااامم آزاد در جواب  

ی تگ ت.برای آت م موتاااااوع ب    ن ش  را تکان داد اما چت 

 را خوض کزم با خزد  ای کوچک گ مم: 

 

ااااا تو ااااااات.م  خود  شمو اوتبدری شااااااا وغ کرد   _آزاد مبصا

 درگت   اااارای کااام دیگااام وقااات  م میاااار .تو هم کااام مااااشااااااااااااااااااهلل
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دساات شو  رو خروساا موبن شت از م  شاا وغ تر .پس ا ااال 

 .  تگت 

 

با  ااااااااااااااااداب  ب زد خزدید و ب د با   بم کردن دساااااااااااااااا  دور 

بااااازونم هماااااتطور کاااام مرا همرا  خود  باااام ساااااااااااااااماااات خاااااتاااام 

 می شید گ ت: 

 

تییل:ب رمایید داخل.ختک تدارند کم خروس خاتم چم تزاری 

 باها  می ورند.  براتون تدار  دید .اتگشماتوتم

 

م و وارد خاتم شااااااااااااااادیم.با بم ات اا ی دیگر از پ م ها باال رتمی

وب  بم اساااااااامب المان آمد و ٬ورودمان بم خاتم
برسااااااااا  با خوشر

پس از آت م آزاد را کوتا  و شنااااع در آغو  کشید بم گر  با 

 م  سال  و ا وا  شرش کرد. 
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ن پالموهایمان ج و آمد و سااااااپس  آن ها خدممکاری برای گرتی 

ی را بم خالو  ی کی  و شاااااااا  م  با خود  بم سااااااامت دیگر 

 بم سااامت ساااال  خاتم بم را  
گ
از خاتم برد.با ت ارا تییل همش

اتمادیم و روی م ل ها نشاا ااایم و تییل از خدممکار خواساات 

ن تزار را آماد  کزد.   تا مت 

 

 ۷۴۸#پارت_ 

 

 

دکوراساااااااااایون خاتم ی برسااااااااااا  ات ار کم ن اااااااااا ت بم ق ل ت یت  

نااام ا  کرد  ب ن وع بااام چیااادن جزت  ود.گوب  کااام تییل  م  م شر

خاااتاام کرد  بود.هماااتطور کاام باام اکراا ت ااا  می رد  در ای  

 شرسید : 

 

 _ایزجا یکم ت یت  کرد  مگم تم؟
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 تییل در جوابم خزدید و آه مم ش تکان داد. 

 

.یکمم تم .تبرن ا ت ااا  بوشااات  خییل ت یت  کرد ٬تییل:آر  آبجک

نااام   رو چیاااد .تبط ن چزاااد ق م دیگااام موتاااد  کااام اوتاااا رو  جزت 

ن چزد روز   میارنم. هم یط همی 

 

ت ااااااااهم را بااااااام ساااااااااااااااما  چرخااااااااتاااااااد  و بااااااام  اااااااااااااااورت  خت   

د. امال  ن شد .خوش ایل و ذوا آشکارا در چشمان  موز مت 

مشاااا   بود کم چبدر برای ترا رساااایدن روز خروش و آغاز 

ک  با برسا  مشماا و بک قرار بود. 
 مشت 

گ
 زتدی

 

 بم ش  را اتدی 
گ
چرخاتد  و بم برسااااااااااا  ت ا  کرد .با شاااااااااای مش

  ماتد  بود و با دس   کم دور شاتم های او اتداخمم تییل خت  

بود آه اااااامم توازشاااااا  می رد.از ت اه  مشاااااا   بود تا چم 

اتاااااداز  دل  ااااااااااااااامااااام ی تییل شااااااااااااااااااااد  بود و چبااااادر دوساااااااااااااااا  

داشاااااااااااات.مردی کم رابطم ا  با تییل را بم خاکر یک تبشاااااااااااام 
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ن قادر آغاز کرد  بود  اال  از شاااااادت خشااااااش و دوساااااات داشاااااای 

  ورت او بردارد. تبود ت اه  را از روی 

 

برایم خجی  و باور تاپذیر بود اما دیدنشااااااان در کزار ی دیگر 

ن چزد ه مم ی شو   ارصن بود   خوشااااااااااااااا الم می رد.تا همی 

کم برای جدا کردنشااااااان و بر هم زدن ازدواجشاااااان آساااااامان را 

ن بیاور  اما  اال دیگر تصر  ت  یت  کرد  بود. اال دیگر بم زمی 

 شااااان کزم.برسااااا   ااااادقاتم دلم تمی واساااات از ی دیگر جدا

خاشاااااااااااااااش تییل بود و تییل هم با تما  وجود  او را دوسااااااااااااااات 

داشااات.دلم تمی واسااات کم آن دو ت ر هم بم شتوشااات م  

و آزاد دچار شوتد.ما کم دیگر بم پایان خط رسید  بودیم اما 

 وجود داشت.  برای تییل و برسا  هزوز هم امیدی

 

ن دقیبم ای ب د خدممکار بم سمممان آمد و  از آماد  بودن مت 

 از جا برخاساااااااایم و بم سااااااامت 
گ
تزار ختک داد.ای  بود کم همش

ن قد  برداشااااااایم.تییل هماتطور کم گ مم بود تزار م  اااااایل  مت 
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ن خاتم را  ترتو  داد  بود.آتطور کم م  و  بود کدباتوب  مزی 

  امال بم ارث برد  بود. 

 

 روی  ااااازدیل هایمان نشااااا اااااایم و هماتطور کم از تییل هم
گ
ش

وع باام کشااااااااااااااایاادن غااذاهااا بااا باات ز ما  تشااااااااااااااا ر می ردیم شر

ی را بم یاد آورد  باشااااااااااد  ن کردیم.تییل در ثاتیم ای ات ار کم چت 

ن تا اااااااااااا م میگرتت  تورا از جا ب زد شااااااااااااد و هماتطور کم از مت 

 گ ت: 

 

 تییل:م  االن برمیگرد . 

 

   شرسید: مم ج  ت اه  کردیم و برسا

 

ی تییل جان؟  برسا :کجا مت 
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کم بم ساااامت پ م ها میدوند دسااااا  را در هوا و تییل در ایل  

 تکان داد و جواب داد: 

 

ی رو باام آبجک خزان نشاااااااااااااااون  ن تییل:االن میااا .می وا  یاام چت 

 بد . 

 

و ب د خجوالتم از پ م ها باال دوند و از مبابل ت اهمان م و 

د و بم  اااااازدیل ا  شااااااد.با رتما  برسااااااا  ت س خمیف  کشاااااای

ت ر چرخاتد و ساااپس  ت یم زد.ت ا  شرساااشاااگر  را میان ما دو 

 شرسید: 

 

 برسا :شما دو ت ر خوبید؟

 

هردو اگرچم خوب تبودیم اما در جوا.  ل  زد م وی زدیم 

 و ش تکان دادیم.مجددا شرسید: 
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 آزاد:آرنا چطور ؟

 

 آزاد در جواب گ ت: 

 

 . آزاد:خوبم. ال  خییل بزت  .تگران ت ا 

 

آت م ادامم و ساااااااپس برای ل صم ای کوتا  م   کرد شو  از 

 دهد: 

 

ن خوب شو  مت  ؟مشکیل  آزاد:اوتاع شما چطور ؟همم چت 

 کم وجود تدار ؟

 

 آیه کشااااااید و بک هدا گردن  را 
گ
برسااااااا  در جواب با  التش

 لمس کرد. 

 .  4818



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

 

ن دار  خوب شو   برساااا :راساااا  تمیدوتم.ظاهرا کم همم چت 

ن ز  سااااااااااااااام آرزو مت  .اما تگراتم.چت  نادی بم خروش تموتد .میت 

. یم دیووتم  ن  بازی دربیار  و گزد بزتم بم همم چت 

 

آزاد ابروها   را در هم کشاااید و با گر  کردن اتگشااامان  زنر 

 چاتم ا  بم ت ر ترو رتت.در تایید  را برسا  گ مم: 

 

_راساااااااااا  دروغ چرا؟مزم تگراتم.از آرزوب  کم م  شااااااااازاخمم 

یز م با زبون خود  تزدید بم هر  اری برمیاد.خ ااااااااااااااو ااااااااااااااا ا

 هم کرد . خراب کردن خروش 

 

ای  بار توبت برسااااااااا  بود تا در تایید  را های م  ش تکان 

دهااااااااد.آزاد پس از دقیباااااااام ای ت ر کردن شاتجااااااااا  گر  ی 

اتگشاامان  را از زنر چاتم ا  باز کرد و هماتطور کم قاشااش و 

ن برمیداشت گ ت:   چز ال  را از روی مت 
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ت ااااااشااااااااااااااایاااااد.آرزو  ااااااری تمی زااااام.خود  یااااام  ااااااری  آزاد:تگران 

 . می زم

 

 کزجکاواتم بم تیمرخ  خت   شد  و شرسید : 

 

؟ ؟تو اتاا      ک ن  _مثال چیکار می وای ب  ن

 

 بک آت م ت اهم کزد ابروها   را باال اتداخت و پاسخ داد: 

 

آزاد:تم...آرزو هزوز تمیدوتم تارنااااخ خروش دقیبا کیم.شاااااااااید 

م بزوتم بزت  شااااااااادن رو یم آرنا یم چزد بموتم راتااااااااو  کزم ب

 دوتاب  برن شما  و اوتجا بموت . وق   

 

 ۷۴۹#پارت_ 
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 بم تصر   آمد.اما تموشااااااااااااااااد ش آرزوب  کم 
اید  ا  مزطف 

م  شااااااااااااازاخمم بودم  بم ای  را    ها شااااااااااااات   مالید.بزابرای  

 گ مم: 

 

_اید  بدی تو ااااااات.اما خییل باید  واسااااااات رو جمع ک ن کم 

نم.بم ای  آسوبن ها گو  تمی ور . بو تتک .آرزو  ن  تت 
 دخت 

 

قاشاااااااااااااب  را بک هدا در .شااااااااااااابا.  چرخاتد و با تکان دادن 

 ش  گ ت: 

 

آزاد: واسااااااااااااام ه ااااااااااااات.یم جوری     می زم.شاااااااااااااما تگران 

 . ت اشید 
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ن تییل بم جم مان مکالمم مان خوا  تاخوا  هماتجا  با برگشاای 

بم سمت بم پایان رسید و همم با ل  زد بم او کم هیجان زد  

ن میدوند چشااااااااام دوخمیم.تورا روی  اااااااااز دیل کم دقیبم ای مت 

شو  ترک  کرد  بود نشااااااا ااااااات و هماتطور کم پاکت مبواب  

 را مبابل  ورت  تکان میداد هیجان زد  گ ت: 
گ
ی رتش  شت 

 

 تییل:ببیاید سر براتون آورد . 

 

پاکت را بم سااااااااااااااامت م  گرتت و با ل  ن کود اتم و ساااااااااااااااپس 

 ادامم داد: 

 

 خروش خروس و دوما  خوش  ت. تییل: ارت 

 

و با ل  زد پاکت را از دسا  گرتمم و باز   دست ج و برد 

کرد . ارت خروش زن اب  بود کم در آن اسااااااام برساااااااا  و تییل 

 بم همرا  ش ری کوتا  و زن ا خودتماب  می رد. 
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آزاد:م ااااار  باااااشاااااااااااااااااام.چاااام  ااااارت خروش زن اااااب  هم اتم اااااب 

 کردی . 

 

تااییاد  رت  ش  را بااال گرتمم و  آزاد بود کام گ ات و م  در 

 بم تییل دوخمم.  ت اهم را 

 

 بر اتم اب  ارت؟
ن  _خییل قشزگم.ی رتمی 

 

 خزدید و با خوش ایل جواب داد: 

 

ن  یل  ارت باالخر  ایزو اتم اب کردیم  تییل:دیروز رتمیم.از بی 

دیم کم بم ت دادی کم می وایم برامون چای  و بزشاااااااون ساااااااتر

 . ن  کین
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برسااا  کم کزار  نشاا اامم بود چرخاتد و ت اه  را بم ساامت 

 بم او چشااااااااااااااام دوخمم بود ل  زد زد و 
گ
در ایل کم با شااااااااااااااای مش

 ادامم داد: 

 

ن برا  مثل یم روناساااااااااااات.باور  تموشاااااااااااام باالخر   تییل:همم چت 

جشاااا  خروساااایمون دار  ش میگت  .اتبدر مزمصر رساااایدن ای  

روز بود  کم  س می زم  اال کم بز  تزدیک شااااااااااادیم همم 

ن شبیم   خواب و خیالم. چت 

 

د مزربابن زد و بم آرا  پشااات دسااات برساااا  در جوا.  ل  ز

تییل را بوسااااااید.دیدنشااااااان در کزار ی دیگر بم همان اتداز  کم 

خوشااا الم می رد باخ  ترسااایدتم هم موشاااد.تمیدان ااامم کم 

ن را می زمید  تت و تییل همم چت  اگر اوتااااااااااع خوب شو  تمت 

دهد.کم ا ال مم   بود چم خ س ال میل از خود  نشاان 

 بیبت را   آورد یا تم. تاب شایدن و هضم کردن  
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ن  ارت خروش بم سااااااااااااااما   ت س خمیف  کشااااااااااااااید  و با گرتی 

 گ مم: 

 

 _امیدوار  هموشم کزار همدیگم خوش  ت باشید. 

 

هردو بااااا ل  زااااد ت اااااهم کردتااااد و برایم ش تکااااان دادتااااد.تییل 

 با ت ارا 
گ
او  ارت را از دسااااااااااامم گرتت و ل صم ای ب د همش

 مش و  غذا خوردن شدیم. 

 

سااااااااخت ب د تزار را ب د از  یل شاااااااوسن و خزد  و   دودا یک

ن   اااااا  ت کردن از هر دری بم پایان رساااااااتدیم و از پشاااااات مت 

ب زد شااااااااااااادیم تا برای رصا چای بم ساااااااااااااال  بازگردیم.آزاد کم 

 امال مشااااا   بود تا چم اتداز  از دسااااااپ ت تییل خوشاااا  

م ل ها میاشااااااا ااااااات برای  آمد  بود هماتطور کم روی یش از 

ن بار گ ت  : چزدمی 
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آزاد:واق ااا دساااااااااااااااامون باااابااات تزاااار درد ت زااام تییل خااااتم.خییل 

 ز مت کشیدید. 

 

تییل در جوا.  خزدید و تابک بم گردن  داد.ت ا  شااااااااااااایطزت 

ی بم م  اتداخت و گ ت:  ن  آمت 

 

ن ما دوتا خواهر دساااااپ ت تییل:راسااااا  رو بگو آزاد خان .بی 

 کدوممون بزت  ؟

 

 ۷۵۰#پارت_ 

 

 

ساااااااااااااااوال  را بدهد برای ل صم ای آزاد شو  از آت م پاساااااااااااااااخ 

م   کرد و سااپس دسااا  را خب  برد و دور شاااتم های م  
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  بااام کرد.مرا اتااادی بااام خود  تزدیاااک تر کرد و ساااااااااااااااپس بااا 

 ل  زد گ ت: 

 

آزاد:دساااااپ ت شااااما خالیم تییل خاتم شااااش در  تو اااات.اما 

 تو اااااااااامم غذاهاب  کم خزان آماد  شااااااااااون می 
زم رو م   ارصن

ن  ن توی ای  دتیااااا بااااا هیا چت   دیگاااام ای خوض کزم.هزوز اولی 

باری کم برای شا  مزو بم خوتم   دخوت کرد رو یادمم.اون 

ن ماهر کرتم.   ش  خییل خوب تزمید  کم با یم آشتر

 

و ب ااد ت اااه  را باام ساااااااااااااااماات م  چرخاااتااد و بااا همااان ل  زااد 

ن  روی ل  ها   ادامم داد:   شت 

 

در دیگم برا  غذا درسااااااات ت رد .چب آزاد:البمم خییل وقمم کم

  ی . 
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بک آت م در جوا.   رقن بزتم بم چشم های روشا  چشم 

دوخمم.ل  زد  تاخودآ ا  ل  های مرا هم بم خزدیدن وا 

ن شااااااااااااا ک کم در خاتم ی م  با ی دیگر  داشااااااااااااات.خاکرات اولی 

غاااااذا خورد  بودیم همااااااتزاااااد یاااااک   بااااام ی تی م از مباااااابااااال 

 ن روزهای خوب شرتاب کرد. چشماتم خبور کرد و مرا بم آ

 

:شااااایدی آقا برسااااا ؟یاد بگت  ایزا رو کم اگم دو روز دیگم تییل

ن جواب   یم همچی 
ن سااااااااوایل ازت شرسااااااااید بموبن کیساااااااا همچی 

 دتدون ش  ن بز  بدی. 

 

ن گ ت و شاااااااایدن  تییل بود کم با ل  ن شاااااااوت و شااااااایطزت آمت 

 ااااااااااااااادا   مرا وادار کرد تا دسااااااااااااااات از   زجار رتمم با اتکار و 

م سااااااااااااااااااماااااااات او تاااام بااااردار  و تاااا اااااااااهاااام را مااااجااااااااددا بااااااااخاااااااااکاااارا

بچرخاتم.برسااا  در جوا.  خزدید و هماتطور کم دسااا  را 

دور شاااااتم های ظرن  او   بم می رد شاااابیبم ا  را بوسااااید 

 و چشیم زنرل  زمزمم کرد. 
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ی را بم خاکر آورد  باشاااااااااااااااد  ن دقیبم ای ب د تییل ات ار کم چت 

ون کشااااااااااااااایاااد و هیجاااان زد   خود  را از آغو  برسااااااااااااااااااا  بت 

 خطاب بم م  و آزاد گ ت: 

 

تییل:خوب شد یاد  اومد...راسا  م  و برسا  امروز خص 

مااایااا اااوایااام بااارنااام یاااکااام خااارنااااااااد کااازااایااام.یاااکااام خااارد  رناااز  بااارای 

 خروش.موشم شما هم باهامون بیاید؟

 

 ابروهایم را باال اتداخمم و مم ج  ت اه  کرد . 

 

 _ما دیگم برای سر بیایم؟

 

 کج کرد و گ ت: مص وماتم ش  را روی شاتم  
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ن امروز  ااااااااار برا  شو  اومااااااااد تمیموتاااااااام تییل:آخاااااااام مااااااااامااااااااا

همراهمون بیاد.خاتواد  ی برسااااااااااااااااامم کم هزوز تیومدن.مزم 

ن خییل خوب  دلم تمی واد تک و تززا برنم خرند.واساااااام همی 

 موشم اگم تو و آزاد خان هم همراهمون بیاید. 

 

اهم بااا تردیااد ش چرخاااتااد  و باام آزاد ت ااا  کرد .در جواب ت اا

 مواتش بودن تکان داد و سپس گ ت: ش  را بم نشاتم ی 

 

آزاد:ماا  مشااااااااااااااااکاایل تاااااااادار .اگاااااااام تااو مااواتااش باااااااااشر ماایاامااوتاایاام 

 . ا  و هوای خودموتم یکم خوض موشم. همراهشون برنم

 

بم سااااااااااااااخت ت ایه اتداخمم.هیچ داممان قرار تبود امروز بم 

آموزشااااااااااااااا ا  هایمان برونم.آرنا هم قرار بود در خاتم با دکت  

د.ا مماال ب د از آن هم آرزو بم تماس مشاااااااور  داشاااااامم باشاااااا

تاات.بزااابرای  هرچاام دیرتر باام خاااتاام برمیگشاااااااااااااااایم  دیاادن  مت 
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برای م  بزت  بود.ای  بود کم در تزایت ت س خمیف  کشاید  

ن بردن ش  گ مم:   و با باال و پایی 

 

 _باشم.باهاتون میایم. 

 

 ۷۵۱#پارت_ 

 

 

 پس از آت م اتدی اساااااا٬چزد ساااااااخت ب د
گ
ا ت کردیم همش ت 

ن برساااا  شااادیم و بم سااامت مرکز خرندی کم مد  ساااوار ماشااای 

 تصر تییل بود  رکت کردیم. 

 

ی می ردیم و دیگر  ابمداب  ترن  روزهای اسااااااااااا زد ما  را ساااااااااااتر

ن االن   ی از آن هوای شد و سااوزتا  تبود.شاازر از همی  ختک

هم رتااااگ و بوی خیااااد گرتماااام بود و میاااادان ااااااااااااااامم کاااام کویل 
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ن  های خید شر بان ها از مایه قر تمی شااااید کم خیا مزها و سااااتک

 شوتد. 

 

ن با  اادای موساایف  شااادی شر شااد  بود و تییل  تضااای ماشاای 

کم روی  زدیل ج و نش مم بود شزتد  و خوش ا  همرا  

ق ید.برسا  هم هر چزد ثاتیم ی  ار  با آهزگ می واتد و مت 

 
گ
ش میچرخاتد و با ل  زد بم او ت ا  می رد و سپس بم راتزدی

 ا  ادامم میداد. 

 

آزاد در کزار م  روی  ااازدیل خب  نشااا ااامم بود.اگرچم تییل 

و برسااااا  خییل بم او ارصار کرد  بودتد کم ج و باشاااا زد اما او 

 ترجیح داد  بود کم کزار م  باشد. 

 

خیااابااان هااا شااااااااااااااا وغ و شرهیاااهو بودتااد و تراتیااک از هموشاااااااااااااااام 

ن تر بود.شاتجا  پس از سااااخ   پشااات تراتیک ماتدن  سااازگی 
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ن را بم پارکیزگ بردیم و ساااااپس بم مرکز خرند رسااااای دیم.ماشااااای 

 بم داخل مرکز خرند رتمیم. 

 

بچم ای ٬تییل از همان ابمدای ورودمان بم پاساااااااااااااااا  مثل دخت 

کم قد  بم دتیای اساا اب بازی ها گذاشاامم باشااد هیجان زد  

وع بم ش  کشاااااایدن بم تما  م از  ها کرد و برسااااااا  را هم  شر

ک و تروشاااا ایه کم ا  کرد.بم هر بوتیبم تاچار با خود  همر 

ی را بم برساااا  نشاااان میداد و ساااپس  ن ساااید هیجان زد  چت  مت 

د.   دست او را می شید و با خود  بم داخل م از  میتک

 

ن  م  و آزاد اتدی خب  تر از آن دو ت ر مش و  قد  برداشی 

سااااااید کم  بودیم.هردونمان ساااااا وت کرد  بودیم و بم تصر تمت 

چار  ای تداشایم جز  ا .ش زیم.بزابرای بمواتیم ای  س وت ر 

آت م مثل دو کود  امشاااااااااااااااد  بم دت ا  تییل و برساااااااااااااااا  قد  

 بردارنم. 
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با ورود تییل و برسااااااا  بم یک بوتیک ل اس تروشر م  و آزاد 

ی  هم بم دت الشان وارد بوتیک شدیم و از آتجاب  کم  ار بزت 

 برای اتجا  دادن تداشاااااااااااایم مشااااااااااا و  ت ا  کردن بم ل اس ها 

ن دساااااااات برسااااااااا  هیجان زد  او را بم شاااااااادیم.تییل هم با   گرتی 

ت ساااات م  ااااو  زوز  ااار ساااامت راا  هاب  کم ت دادی تورا

 ها رویشان خودتماب  می رد کشید. 

 

وع  مبابل یش از راا  های ل اس های مرداتم ا  ااااااااااااااماد  و شر

بم چک کردنشان کرد .آزاد هم برای دقیبم ای بک هدا آن 

کزار    ت م  قد  برداشت و اکراا شرسم زد و سپس بم سم

ا  ااااااااماد.با ل  زدی کوچک بم ل اس هاب  کم مشاااااااا و  باال و 

ن کردنشان بود  ت ایه اتداخت و شرسید:   پایی 

 

 آزاد:داری برای م  دت ا  ل اس میگردی؟
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در جوا.  آه اااااااااااامم زنر ل  خزدید  و ش  را بم نشاااااااااااااتم ی 

 م ال ت تکان داد : 

 

ب ر .خود  کم آرنا  _تم...می وا  چزدتا ل اس جدید برای

دوساااااااااااااااات تادار  بیاااد خرناد.گ مم  ااال کام تاا ایزجاا موتاد  یم 

 چزد دست ل اس هم برا  اتم اب کزیم. 

 

در جوابم زنرلاا  "هو " آرا  گ اات و ساااااااااااااااپس قااد  ج وتر 

گاااذاشااااااااااااااااات و همرا  م  مشااااااااااااااا و  ت اااا  کردن بااام ل ااااس هاااا 

شاااااااااااد. ااااااااااادای خزد  های ب زد تییل و برساااااااااااا  از آن سااااااااااامت 

سید.آتبدر در کزار ی دیگر شاد ا بم گتروش ا  آشکار  و  مت 

و خوشاااااااااا ا  بودتد کم هر کیساااااااااا کم در تروشاااااااااا ا   ضااااااااااور 

 داشت تاخودآ ا  ش میچرخاتد و بم آن ها ت ا  می رد. 

 

ت هااای مرداتاام ی روی راااا  کاام  اااااااااااااار هماااتطور کاام یش از تورا

ون می شاااااید  از گوشااااام ی چشااااام با  چشااااامم را گرتمم بود بت 
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ااااات بم تییل ت ا  کرد  کشااااااید .از دیدن خوشاااااا ایل و آ     را

ا  خوشااااا ا  بود  و  ارصن بود  برای خوشااااا ا  ماتدن  

بچاام ی  هر اااری اتجااا  دهم.امااا از کرقن دیگر مثاال یااک دخت 

 دلش  مم بم او   ادت می رد . 

 

تم برای خوشااا  ت و خوشااا ا  بودن  تم...دلیل   اااادتم 

.باام ایز اام خوشااااااااااااااا ااا  بودن  تبود.ب کاام بک ختک بودن  بود 

 بیب   ختک تاااااداشاااااااااااااااااااات و تماااااا  جزاااااان  در  از هیاهزوز 

ت اه  شر از  ااااااااااا ح و آرام  بود   اااااااااااودی ا  موشاااااااااااد.دلم 

می واسااااااااااااااااات زمااان اتاادی باام خباا  برمیگشااااااااااااااااات تااا م  هم 

ی روزهااااااااای خاااوبااام باااااااااق   مااایاااماااوان ااااااااااااااااامااام در هااامااااااااان بک خاااتک

ن برای یاک  بماااتم.هماان روزهااب  کاام باااور کرد  بود  هماام چت 

 قرار اسااااااااات
گ
ش مراد م  شو  بر وت بار هم کم شاااااااااد  در زتدی

 برود. 

 

اگر م جز  ای رت میداد و میموان مم ٬اگر  ش اتم ابک داشمم

ن داشاااااااااامم کم چشاااااااااام . اااااااااامم  بم چزد ما  گذشاااااااااامم برگرد  یبی 
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اتم اب می رد  کم از هیا  بیب   با ختک نشاااااااااااااااو .کم هرگز 

اااااااااا جمشاااااااااااید توتیش اسااااااااااات.کم تا  ت زمم آزاد در  بیبت پرا

اکمیزان داشااااااااااااااامم بودن  هموشااااااااااااااام کورکوراتم بم او و واقیع 

باشاام.کم تا ابد او را بم خزوان مردی کم  ااادقاتم و بک رنا مرا 

 دوست داشت .شزاسم. 

 

اگر  ش اتم ابک داشااااااااامم اتم اب می رد  کم تا ابد کورکوراتم 

در یک دروغ بزرگ دسااااااااات و پا بزتم و در تزایت در آن غرا 

شاااااااو  اما هرگز از  بیبت با ختک نشاااااااو .چون آ ا  شااااااادن از 

مراتاا  برایم از غرا شاااااااااااااااادن در اقیاااتوس دروغ  یباات باام ب

 س ت تر و مرگ ار تر بود. 

 

؟  آزاد:بم سر ت ر می  ن

 

شیچیاااااادن  ااااااااااااااااااااادای آرا  آزاد از تااااااا ااااااااااااااا اااااام ای تزدیااااااک در 

وادار  کرد تا دسااااااااااااااات از دزدی ت ا  کردن بم تییل و ٬گوشااااااااااااااام
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برسااااا  بردار  و ش  را بم ساااامت او کم در کزار  ا  ااااماد  بود 

ای کوتا  بم چشااااااااااااااامان کزجکاو  ت ا   ی ل صمبچرخاتم.برا

 کرد  و سپس گ مم: 

 

ی ت ر تمی رد .  ن .بم چت   _هیجر

 

در جوابم ل  زد کوچش زد و ابروها   را باال اتداخت.ل اش 

 کم در دست داشمم را از دسمم گرتت و گ ت: 

 

؟  آزاد:مطما ن

 

 ۷۵۲#پارت_ 
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از  ل ا  جوری بود کاام ات ااار ذهزم را خواتااد  بود.ت اااهم را 

چشاااااااااااااااماااان  دزدیاااد  و باااا چرخیااادن بک هااادا دور رااااایل کااام 

 تزدی   ا  ماد  بودیم شرسید : 

 

ش؟چم ترق  دار  کم داشمم بم سر ت ر می رد ؟  _چرا میتر

 

ن  آه ااااااااااااامم بم دت الم قد  برداشااااااااااااات و همزمان با باال اتداخی 

 شاتم ها   جواب داد: 

 

ی کم توی ذه  م  ن  آزاد:می وا  بدوتم داشاا   بم همون چت 

 ت ر می ردی یا تم.  بود 

 

کزجکاواتم ت اهم را بم سما  چرخاتد  و یک تای ابروهایم 

 را باال اتداخمم. 
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 _سر تو ذهزمم؟

 

شرسااااااااید  و او با کشاااااااایدن زبان  روی دتدان توشاااااااا  باز هم 

 قد  بم م  تزدیک تر شد و با  داب  آرا  پاسخ داد: 

 

 آزاد:او  تو بگو. 

 

اااااااااااااابچاااام ی لج ااااا ابم را داد  بود ز جو از ایز اااام مثاااال یااااک پرا

تاخودآ ا  خزد  ا  گرتت.چشااااااااااام هایم را برا   چرخاتد  و 

هماتطور کم ت اهم را دوبار  بم راا  ل اس ها میداد  پاسااااااااااخ 

 داد : 

 

_داشااامم بم ای  ت ر می رد  کم چبدر دلم می واسااات جای 

 تییل باشم.هموتبدر شخو  و هموتبدر بک ختک از همم جا. 
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شاتم بم سما  چرخاتد  و ادامم ی ش و ب د ت اهم را از باال

 داد : 

 

 _ اال تو بگو...داش   بم سر ت ر می ردی؟

 

برای ل صم ای ساااکت ماتد و سااپس آیه کشااید و با  ااداب  

 آرا  گ ت: 

 

آزاد:داشاااااااااااامم بم ای  ت ر می رد  کم چبدر دلم می واساااااااااااات 

ا رو با تو تجربم می رد .  ن  همم ی ای  چت 

 

چشاااااام دوخمم.سااااااوایل   ااااااورت چرخید  و شرسااااااشااااااگراتم بم 

سااااااااااااااایاااد  اماااا باااا ت ااااهم از او خواسااااااااااااااامم تاااا  رت  را اداماام  تتر

دهد.مجددا آیه کشااااااااااااید و با تکان دادن غت  ارادی دسااااااااااااا  

 ادامم داد: 
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مااااااااا خییل شنااااع و ٬آزاد:مزصور  ایزاااااااام کاااااااام...ی  ن میاااااااادوبن 

اااااااااااااا   خجوالتم باا همادیگم ازدواز کردیم.و میادوتم کام مبصا

تم.دلم می واساااااااااااااااات پشااااااااااااااایمو م  بود  و باام خاااکر  خییل 

 هااا رو بااا تو 
گ
میمون ااااااااااااااامم هماام ی ای  هیجااان هااا و ذوا زدی

دت ا  ٬اتم اب  ارت دخوت٬تجربم کزم.خرند وسایل خروش

تما  ای  ٬هیجان روزای ق ل از ازدواز٬تدار ات جش  دوندن

...دلم  ن اب  کم تییل و برساااااا  االن دارن تجربم شاااااون می ین
ن چت 

 تجربم کزم. ا تو می واست میمون مم همشون رو ب

 

ت اه  را از چشااماتم گرتت و با ٬و ب د ش  را زنر اتداخت

  داب  ت ی  تر ادامم داد: 

 

.یاااام _دلم تجرباااام ی یاااام ازدواز واقیع بااااا تو رو می واد خزان

 واقیع
گ
.یاااام خوشااااااااااااااا     واقیع.دلم می واد برگرد  باااام زتاااادی

وع کزم.دیگاااام  ن رو یاااام جور دیگاااام بااااا تو شر خباااا  و هماااام چت 
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   نشاام و هر پیل کم ب زمون شاا  اامم رو از تو  مرتاشااا ایه

وع کزم...   . از .دلم می واد با تو از او  شر

 

ی بگونم در سااااااا وب  مط ش بم  اااااااورت  چشااااااام  ن بک آت م چت 

دوخمم بود .پشااااااااااااایمابن و تدامت آشاااااااااااااکار تر از هموشااااااااااااام در 

د و  رت تما  وا   هاب  کم بر زبان  
ن چشم ها   موز مت 

 د  بود.   کشیجاری موشدتد را در آغو 

 

ت اهم برای ل صم ای از باالی ششااااتم ا  بم تییل و برساااا  

.مبابل یش کم در اتمزای تروش ا  ا  ماد  بودتد دوخمم شد 

ت  اااااار از آیزم های تروشاااااااا ا  ا  ااااااااماد  بودتد و در ایل کم تورا

های ساااااااااااا   کم اتم اب کرد  بودتد را ج وی خودشااااااااااااان تگم 

 زااااااد ب زااااااد د و بداشاااااااااااااااماااااام بودتااااااد باااااام ی اااااادیگر ت ااااااا  می ردتاااااا

 می زدیدتد. 
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بم ی  ار  درد خمیف  در ق  م شیچید و وادار  کرد تا  ااااااااااااورتم 

را در هم ب شااااااااااااااام. ش با آزاد بود.ما دو ت ر هیچ دا  از ای  

ل صات شاااااد شو  از خروش را تجربم ت رد  بودیم.تر اااات 

نم و  ت رد  بودیم از روزهاااای خوب تاااامزد بودتماااان لاااذت بتک

ری کزیم.ما     در روز وزشاااااااااااامابرای جشاااااااااااا  خروساااااااااااایمان ر 

ازدواجمان هم خوش ا  تبودیم.او درگت  ت ر کردن بم دروغ 

ها   بود و م  ترسااااااید  از خواق  گزایه کم مرت   شااااااد  

 واقیع را بر د  
گ
اااااااااااااات یااک زتاادی بود .و  اااال هردونمااان  را

 داشایم. 

 

 آزاد:ت ر می  ن .شم؟

 

 اااااااااااااااادا   مرا از دتیای شااااااااااااااا وغ و آشااااااااااااااا مم ی اتکار  خب  

ی بگونم شدراماتم ت اه  کرد .زبان   ید.بک کشاااااااا ن آت م چت 

 را آه مم روی ل  ها   کشید و ت رار کرد: 
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 بموتیم همااام ی ل صااام هااااب  کااام از دسااااااااااااااااات 
آزاد:ت ر می  ن

دادیم رو دوبار  تجربم کزیم؟ت ر می  ن بموبن یم تر اااااااااااااااات 

 دوبار  بزم بدی؟

 

ق  م برای ل صاااااام ای از شاااااااااااااااایاااااادن خواهشااااااااااااااا  از تویاااااادن 

واز ت اه  کرد  و پ   هایم را باز و . ااااااااامم از و ا  اااااااااماد.ه

ن  رقن را از او تداشااااااااااااااامم.آن هم  کرد .اتمصار شاااااااااااااااایدن چزی 

 و بک مبدمم. 
 ایزگوتم تاگزابن

 

ات ااار کاام سااااااااااااااا وتم امیاادوار  کرد  باااشااااااااااااااااد یااک قااد  باام م  

 تزدیک تر شد و امیدواراتم تر از شو  شرسید: 

 

گم بم تبط یم بار دی٬بارآزاد:موشااااام خزان؟...موشااااام تبط یم 

ن رو درست کزم؟  م  تر ت بدی تا همم چت 
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در ایل کم خامو  و سااااااااااکت بم چشااااااااامان  چشااااااااام دوخمم 

.دلم بود  تاخودآ ا  قد  بم خب  برداشمم و از او دور شد 

می واساات میموان اامم دهان باز کزم و بم او بگونم کم شاااید 

تر ااات دوبار  یک روزی بمواتم او را در ق  م ب  شااام و یک 

دسااااااااااات رتمم مان بدهم.اما ات ار کم ال  شاااااااااااد   بم خشاااااااااااش از 

 ترس هایم مرا ال  کرد  بودتد. ٬.یا بم خ ارب  بزت  بود 

 

در تزایت بم ساا    ت اهم را از چشاامان  گرتمم و پشاات بم 

 بم  اااااااااورتم کشاااااااااید  و با  اااااااااداب  
او ا  اااااااااماد . التم دسااااااااا  

 ت ی  گ مم: 

 

ن ای    رتاااا تو ااااااااااااااااات.بیاااا ب ااادا _ایزجاااا جاااای خوبک برای گ ی 

مورد   را بزتیم.االن می وا  برای آرنااا ل اااس اتم اااب در 

 کزم. 
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و او ات ار کم میان دتیاب  از امید و تاامیدی گت  اتماد  باشااااااااااد 

با ل  زدی کوچک ت اهم کرد و زنرل  "باشاام" ای آرا  تجوا 

 کرد... 

 

 ۷۵۳#پارت_ 

 

 

ی  م ن ن خوبم بم تصرتون؟چت  اااااااااااااان :خزان خاتم همم چت  و  نرا

 کر تو ت؟

 

ااااااااان  خ اتم هماتطور کم آخرن  د س خو  رتگ و ل اب نرا

ن قرار میداد شرساااااااااااااااید و م  در ایل کم  خورا  مرغ را روی مت 

قاشش و چز ا  ها را کزار .شباب ها قرار میداد  زنر چشیم 

ی کااام چیاااد  بود ت اااا  کرد  و در جوا.  باااا ل  زااادی  ن بااام مت 

ن گ مم:   تش ر آمت 
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ن خالیم نرن   . خاتم.دسامون درد ت زم _همم چت 

 

مزرباتاتم پ   ها   را برایم باز و . مم کرد و سپس چرخید 

خاااااتاااام  ن ن و ترز  باااام آشاااااااااااااااتر و مجااااددا بااااا همااااان قااااد  هااااای تت 

برگشاااااات.آخرن  قاشااااااش و چز ا  را هم کزار آخرن  .شااااااباب 

ن  قرار داد  و سااااااااپس قد  خب  تر رتمم و ت ا  اجمایل بم مت 

 اتداخمم. 

 

امروز را بم همرا  قرار شاااااااااااااد  بود تا تزار بزا بر ت ااااااااااااامیم آزاد 

ااااااااان   ن خاکر از نرا آرزو و آرنا چزار ت ر  رصا کزیم.بم همی 

خاتم خواساااااامم بود  تا غذاهای مورد خالقم ی آرزو و آرنا را 

آمااد  کزاد.هرچزد کام خییل خوب میادان ااااااااااااااامم تزاار خوردن 

کزار ی دیگر رصتا بزاتم ای بو  تبود.جشاا  خروش برسااا  

و آزاد کبش قویل کاااام باااام  هر زمااااابن تزدیااااک تر بود و تییل از 

برساااااااااااااااا  داد  بود دت ا  رایه بود تا بمواتد آرزو را برای بردن 

ن هم بود کم از او خواسااامم  آرنا بم شاااما  قاتع کزد.برای همی 

 بود تا برای تزار امروز بم ما بویوتدد. 
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ن شاااااااااااااااااااد  ت س خمیف   ن مطمی   کااااام از  اااااامااااال بودن مت 
زماااااابن

 اتد .ساااااخت هایم را بم ی دیگر چ اااا کشااااید  و ک  دساااات

تزدیک دو ظزر بود و آرزو و آرنا در اتاا آرنا مشااااااا و  وقت 

گذراتدن بودتد.آزاد هم چزد دقیبم ای موشد کم برای پاسخ 

 دادن بم یک تماس ت   ن بم  یاط خاتم رتمم بود. 

 

قد  هایم را آه مم بم سمت در خروسک سال  سوا داد  و 

ا  اااااااااااااااماااد  بود و   .آزاد در میاااتاام ی باااغدر را تااا تیماام باااز کرد

مشااا و   ااا  ت کردن با ت  ا  بود.مرا کم دید ل  زد زد و 

برایم دساااااااات تکان داد و سااااااااپس ات ار کم ب واهد از ادامم ی 

مکااالماام ا  بااا شااااااااااااااا  ااااااااااااااا کاام پشاااااااااااااااات خط بود ک ر  برود 

 خجوالتم   باشان را قطع کرد و بم تماس خاتمم داد. 

 

ت یم زد  و کزجکاواتم دساااااااااااااااات بم سااااااااااااااا زم بم چزارچوب در 

ت اه  کرد .چزر  ا  درساااااااااااات ات ار کم ختک بدی شاااااااااااااید  
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باشااااد در هم کشااااید  و  التم بود.چزد دقیبم ای بک دلیل در 

باغ ماتد و ساااااااااااپس با همان چزر  ی شریشاااااااااااان  چرخید و بم 

 سمت پ م های ورودی قد  برداشت. 

 

و ت یم ا  را از چزارچوب در گرتمم ٬با باال آمدن  از پ م ها

 قد  ج وتر گذاشمم. 

 

 _ الت خوبم؟

 

شرسید  و او در جواب ل  زد دروغی ن ت ون م داد و آه مم 

ن برد.   ش  را باال و پایی 

 

 آزاد:خوبم. 
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  امال در چشااااااااااامان  
گ
میدان ااااااااااامم کم دروغ میگوند.آشااااااااااا مش

 آشکار بود.مصاتم شرسید : 

 

 _ی بزت زتگ زد  بود؟

 

تال  می رد تصاهر دساااا   بم تم ریشاااا  کشااااید و در ایل کم 

 یایل کزد گ ت: بم بی 

 

 آزاد:یش از دوسما .تماس مزیم تبود. 

 

ن گ مم:   پشت چشیم برا   تاز  کرد  و با ل  ن ک زم آمت 

 

_تماااااااااس مزیم تبود و ایزجوری تو چزااااااااد دقیباااااااام بزماااااااات 

؟ بن ن  رن ت؟کیو داری گو  مت 
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ات ار کم ت ااااااااااااا یم شاااااااااااااد  باشاااااااااااااد آیه کشاااااااااااااید و هماتطور کم 

د روی گوتاام ا  باام ساااااااااااااااماات گرد اتگشااااااااااااااامااان  را از  ن  میتک

 جواب داد: 

 

آزاد:مدیر برتامم   بود.ی  ن کیس کم ق ل از اومدتم بم ایران 

 برتامم ی  ارها و کارتامو مدیرنت می رد. 

 

 یک تای ابروهایم را باال اتداخمم و شرسید : 

 

 _خ ؟سر میگ ت؟

 

 زبان  را روی ل  ها   کشید و جواب داد: 

 

ایران بز  گ مم ی  ن ق اال از ایز اام بیااا  ٬شو آزاد:چزااد مااا  

ا ااااات کزم و ب اااااد   کااااام تبط برای چزاااااد ماااااا  قرار  اسااااااااااااااات 
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ا مم ظاهرا تمو  شااااااااااااااااد .از   برمیگرد .االتم اون تایم اسااااااااااااااات 

 می واد دوبار  برگرد  و  ارامو از ش بگت  . 

 

 ۷۵۴#پارت_ 

 

 

شاااااااااال شاااااااااادن خضااااااااااالت  ااااااااااورتم را برای یک ل صم آشااااااااااکارا 

ی بگونم هاااااز و واز ت ااااه  ا  اااااااااااااااااااس کرد .بک آت اااام  ن چت 

ن ت ری هرگز بم ذهزم خطور  کرد .باور  تموشد.چطور چزی 

ت رد  بود؟چطور بااا خود  ت ر کرد  بود  کاام قرار اسااااااااااااااااات 

 برای هموشم ایزجا بماتد؟چطور تا ای  اتداز  ا مش بود ؟

 

تت.البمم کم قرار بود یک روزی برود.البمم کم تا  البمم کم مت 

اتد؟دیگر ا اااااااااااااااال برای چم باید ایزجا میمابد ایزجا تمیماتد. 

دلییل برای ماتدن  وجود تداشااااااااااااااات.از همان ابمدا هم برای 

هموشاااااااااااااااام ماااتاادن باام ایزجااا تیااامااد  بود.تبط آمااد  بود تااا باام 
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هدا ها   برسااااااااااد و  اال کم بم تک ت شااااااااااان رسااااااااااید  بود 

 دیگر دلییل برای ایزجا ماتدن  وجود تداشت. 

 

هایم و سااااااااااا وتم خواتد   ات ار کم اتکار آشاااااااااااوبم را از چشااااااااااام

 ورا قد  ج وتر گذاشت و ل  بم توتیح باز کرد. باشد ت

 

 آزاد:م  قرار تو ت جاب  بر  خزان.همیزجا میموتم.باشم؟

 

تااااخودآ اااا  قاااد  خبااا  تر رتمم و ت ااااهم را از چشاااااااااااااااماااان  

گرتمم.از ایز م تزمید  بود از رتما  ترساااااااااااید  ا  ا  ااااااااااااس 

  ماقت می رد . 

 

یح بری برو.چرا داری باااام م  توتااااااااااااااا _هرجاااااب  کاااام می وای

 میدی؟برای م  ترق  تدار . 
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ن  ل زم در ظاهر شد اما در  بیبت در هم ش  مم و غمگی 

ن هم بود کم باخ  شاااااااااااااااد او بم جای دلمت   بود.شااااااااااااااااید همی 

شدن از  رتم ل  زدی بزتد و اتگشمان  را آه مم زنر چاتم 

 ا  قرار دهد و با ل  ن تر  بگوند: 

 

 ک  خزان.   آزاد:بم م  ت ا 

 

  ش  را بااام آرا  بااااال گرتمم و ت ااااه  بااام تااااب یااات از  رت

کرد .با همان اتگشااا   کم زنر  اااورتم بود آه ااامم چاتم ا  را 

 تواز  کرد و گ ت: 

 

آزاد:تا زمابن کم تو از  ب وای م  همیزجا میموتم.از کزارت 

ُجم تمی ور .هیا جااااااای دتیااااااا تمت  .    یاااااام ل صااااام ولااااات 

سر    تاااااااادار  کاااااااام بااباایاااااااام سر ماایااگاا  و تااماایاا اازام.باارامام اهااماایا

.پس اگم دلت می واد  ی کم برا  مزمم توب 
ن می وان.تززا چت 

.اوتوقت 
گ
ایزجا بموتم  اتیم یم بار...تبط یم بار ایزو بزم بش
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ن بیااااد از کزاااارت ت ون  دیگااام     اگااام آسااااااااااااااامون هم بااام زمی 

 تمی ور .قو  مید . 

 

ن شد از  اراد  و ل  زد کوچش کم بم ی  ار  روی ل  هایم ستک

ا هااااااا   جوری ق  م را گر  کرد  اخمیااااااار  خااااااارز بود. ر 

بودتد کم گوب  خورشید در س زم ی م  تابیدن گرتمم بود.بک 

آت م  رقن بزتم در جوا.  آه مم ش  را تکان داد .ل  زد  

را کم دید آه ااااااااااااااامم زنر ل  خزدید و هماتطور کم هزوز هم 

 چاتم ا  را تواز  می رد گ ت: 

 

 آزاد:خوبم.لط ا هموشم همیزجوری ل  زد بزن. 

 

دقیبم ای ب د هردو بم داخل خاتم برگشاااااااایم و آرنا و آرزو را 

برای رصا تاهار  ااااااااااااااادا زدیم.آرزو در ایل کم ون چر آرنا را 

هل میداد با چزر  ای گرتمم و در هم کشااید  کم بک شاا اهت 
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ن تزااااا ون زد و هردو باااام مت  ر باااام برز زهرمااااار تبود از اتاااااا بت 

 شیوسازد. 

 

ت هااااب  کااام چزااا
اااااااااااااار د روز شو  برا   خرنااد  آرناااا یش از تورا

بودیم را بم ت  کرد  بود. ا  روس ا  روز بم روز در  ا  

ساااااااااااااید کم دیگر  امال با همم ی   شااااااااااااادن بود و بم تصر مت 
بزت 

ن را کاااام دیااااد  واق یاااات هااااا کزااااار آمااااد  بود.غااااذاهااااای روی مت 

 چشمان  را گرد کرد و با اشایاا گ ت: 

 

 . ا:بم بم.چم کرد  نرن  خاتم.دسا  درد ت زمآرن

 

با ل  زدی .شااااااابا.  را از برتج شر کرد  و هماتطور کم د س 

 مرغ ها را مباب   قرار میداد  گ مم: 

 

اااااااااااااان  خااااات  غااااذاهااااای مورد خالقاااام ت رو آماااااد   _گ مم نرا

 کزم.ب ور تو  جوتت. 
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آرزو کم تا آن ل صم سااااااکت نشااااا ااااامم بود مشااااا و اتم ت اهم 

 یک تای ابروها   را باال اتداخت. کرد و 

 

نم؟ت زم باز قرار  ای  بچم آرزو:خت  ب اشااااااااااام خروس خاتم.ختک

 رو رایه بیمارسمان ک ن کم مزربون شدی؟

 

اااااداتم  تال  کرد  تا بم  رت  توجیه ت زم.در خوض خونرا

ل  زدی زد  و ات ار کم  ااااادا   را نشااااااید  باشااااام مشااااا و  

ساااااکت تاشااا ااات.با غذا خوردن شااااد .آزاد اما بر خالا م  

 د: اخم بم آرزو ت ا  کرد و تزی  ز 

 

 آزاد:آرزو ایزبدر چرت و شرت تگو.غذاتو ب ور. 
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آرزو در جوا.  توشااااااااا زدی زد و ات ار کم از سااااااااااکت ماتدن 

م  ک ری شاااااااد  باشاااااااد زنرل  غرغری کرد و ساااااااپس ش  را 

زنر اتداخت و مشاااااااااا و  غذا خوردن شااااااااااد.اما دقیبم ای ب د 

ان جدیدی را بم یاد آورد  باشاااااااااااااااد درسااااااااااااااات ات ار کم زخم زب

 باال گرتت و گ ت: مجددا ش  را 

 

آرزو:راسااااااااااااااا   خروس خااااااتم...تو تاااااا ی ق اااااااااااااااااااد داری ایزجااااا 

؟قرار تو ت بری؟  بموبن

 

 ۷۵۵#پارت_ 

 

 

ساااااوال  باخ  شاااااد تا آزاد و آرنا همزمان چپ چپ ت اه  

کززد و برا   خط و نشان ب شزد.آرزو اما خونرداتم شاتم 

 اتداخت و ادامم داد: ها   را باال 
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تاا ااااااااا  ماایاا اازاایااااااااد؟مااگاااااااام بک را   آرزو:چاامااوتاااااااام چاارا ایاازااجااوری

ن  می م؟کالقمون کم رسااااااااایم شاااااااااد .آرنا هم کم دیگم همم چت 

رو تزمیاااااد  و خاااااداروشااااااااااااااا ر  اااااالشااااااااااااااام خوبااااام.ویل تو هزوز 

ن تداری تم؟ .ق د رتی   ایزجاب 

 

ت س خمیف  کشاااااااااید  و در ایل کم تما  تالشااااااااام را برای آرا  

گرتمم بود  با ل  زدی اج اری ت اه  کرد  و ماتدن بم  ار  

 گ مم: 

 

 _بم وقا  مت   آرزو جان.تگران ت ا . 

 

ابروها   را باال اتداخت و هماتطور کم موها   را از روی 

د گ ت:  ن  شاتم ها   کزار مت 

 

 هرچم زودتر برسم
گ
 . آرزو:امیدوار  ای  وق   کم میش
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 کم را  اتماد  آزاد کم  امال مش   بود تا چم اتداز  از ب  ت 

بم آرزو دوخت و دهان باز بود  التم بود ت ا  خشمگیا  را 

ی بگوناااد.اماااا شو  از آت ااام بمواتاااد  ال  بااام زباااان  ن کرد تاااا چت 

ن دسااااااامم را روی پا   قرار داد  و با ابروهایم  بیاورد از زنر مت 

 تزتد.امروز زمان خوبک برای مجادلم 
اشااااااااااااااااار  کرد  کم  رقن

 کردن با آرزو تبود. 

 

 دقیبم ای بم سااااااااااااااا وت گذشااااااااااااااات.آرزو در تما  مدت با ت ا 

هاااای کیزااام توزاتااام ا  مرا زنر تصر گرتمااام بود.باااا وجود آت ااام 

تمااااا  تالشااااااااااااااام را باااام  ااااار گرتماااام بود  تااااا خود  را بی یااااا  و 

اااااد نشااااااان دهم اما ت اه   الم را بد می رد.هزوز هم  خونرا

 مرا زنر و رو  
گ
کرد  باور ایز م ای  دخت  با تبشاااااااااام ها   زتدی

پای ازدواز بود برایم دشاااااااااااااوار بود.و خدا میدان ااااااااااااات کم اگر 

تییل و برسااااااااااااااااا  در میاان تبود هرگز  اارصن تبود  کام یک بار 

دیگر  در چشاااااااام های ای  دخت  شاااااااایطان  اااااااا ت ت ا  کزم و 

 خود  را بم تجوندن خرخر  ا  وادار کزم. 
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آزاد:داشااااااااامم بم ای  ت ر می رد  کم چبدر خوب موشااااااااام اگم 

 آرنا یکم خوض شم.  ا  و هوای 

 

ی ب زمان هر سم ت رمان را شیچیدن  دای آرا  آزاد در تضا

وادار کرد تاااا ش بچرخااااتیم و بااام او ت اااا  کزیم.آرناااا کااام  اااامال 

مشاااااااااااا   بود تا چم اتداز  از شااااااااااااایدن ای  جم م ی تاگزابن 

شدرام شاااااااااااااااااد  بود باااا ت جااا  ابروهاااا   را بااااال اتاااداخااات و 

 شرسید: 

 

؟  آرنا:ی  ن سر

 

 : ونرداتم لیوابن آب برای خود  شر کرد و پاسخ داد آزاد خ
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 هااااب  کااام 
آزاد:ی  ن ایز ااام باااا وجود ات ااااقاااات اخت  و تاااارا   

برات شو  اومااد  ت ر کرد  خوب موشااااااااااااااااام اگاام یاام ماادت از 

 و بری یم جاب  کم رو یم ت خوض شم. 
 ایزجا دور شر

 

آرنااا کاام هزوز هم آشاااااااااااااااکااارا گیج و شدرام بود ت ااایه باام م  

ت ا  و ش  را تکان داد شو  از آت م دوبار  بم آزاد  اتداخت

سد:   کزد و بتر

 

؟ا اااااااااااال تک و تززا پا شااااااااااام کجا   سر کم بر  یم جاب 
آرنا:ی  ن

 بر ؟

 

آزاد ل  زد زتان ت اه  کرد و لیوان آ.  را در دسااااااااااات تکان 

 داد. 
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آزاد:مثال بری شااااااااااااااامااا .هم آب و هوات خوض موشاااااااااااااااام هم 

.در تاااااااااام  تززا هم قرار تو اااااااااات ایز م یکم خو   میگذروبن

 آرزو هم باهات میاد. ٬بری

 

زو کم تا آن ل صم در سااااااااااااااا وت تصار  گر گ ت و گوی دو آر 

تاااااااااااااااااتاام  برادر بود مم جاا  چشااااااااااااااام هااا   را گرد کرد و م ت 

 گ ت: 

 

آرزو:م ؟م  دیگااام کجاااا بر ؟الع واسااااااااااااااااام خودت برنااادی و 

؟  دوخ  

 

 آزاد در جوا.  ل  زدی زد و ش تکان داد. 

 

آزاد:جز تو ی می واد با آرنا بر  م اااااااااترت آرزو؟م  و خزان 

و ایزجااا  یل  ااار شمون رن ماام.آرنااا رو هم کاام تااک و کاام هرد
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.تززا کیس کم تززا تمیموتیم با نرن  و ا مد ب رسایم شما 

 .  خیالم را مم باها  بر  م اترت توب 

 

 آرزو ک ری و خ  ک دست بم س زم نش ت و غر زد: 

 

ن یزو از کجا در اومد؟آرنا آرزو:ا ال ای   قضیم ی شما  رتی 

شااهلل  ال  خوبم.چم لزو  دار  پاشایم کم ماشاااهلل هزار ما

 برنم م اترت؟

 

آرناااااا کااااام ات اااااار  س کرد  بود ارصارهاااااای آزاد دلییل دارد از 

گوشااااام ی چشااااام بم م  ت ا  کرد تا ب زمد قضااااایم از چم قرار 

و با ت اهم  است.در جواب ت اه  آه مم ش  را تکان داد 

یم ای از او خواساااامم تا با  را های آزاد مواتبت کزد.در ثات

مزصور ت اهم را تزمید.با وجود آت م هزوز از ا اااااااااال قضاااااااااایم 

ختک تداشاااااات آیه کشااااااید و پ   ها   را بم نشاااااااتم ی تایید 
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باز و . مم کرد و سپس ش  را مجددا بم سمت آزاد و آرزو 

 اتد و گ ت: کم هزوز هم مش و  ب   کردن بودتد چرخ

 

  آرنا:راسا ...مزم خییل دلم می واد بر  شما .خ مم شد

 از .س ایزجا موتد  و در و دیوار رو ت ا  کرد . 

 

آرزو با ساااااگرمم هاب  در هم کشاااااید  ش چرخاتد و بم او ت ا  

 کرد.برای ثاتیم ای ساکت ماتد و سپس مش و اتم شرسید: 

 

 آرزو:جدی جدی دلت می واد بری شما ؟

 

آرزو تورا ش  را باام نشااااااااااااااااااتاام ی مواتباات باااال و  در جواب

ن برد و گ ت:   پایی 
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آرناااا:واق اااا دلم می واد بر .موشااااااااااااااااام یااام چزاااد روز برنم؟قو  

 مید  هرموقع خ مم شدی برگردیم. 

 

آرزو کم ات ار دیگر تر  شد  بود آیه کشید و بم  زدیل ا  

ت یااااام زد.چزاااااد ثااااااتیااااام ای ت اااااا  خت   ا  را میاااااان م  و آزاد 

 چرخاتد و در تزایت گ ت: 

 

 آرزو:باشم.اما تبط برای چزد روز. 

 

ز م شاتجا  با خواساااامم مان مواتبت کرد  بود خرساااازد از ای

ت س را    کشااااااااااااااایااااد  و بااااا ل  زاااادی کوچااااک باااام آزاد ت ااااا  

کرد .دور بودن آرزو از ای  شااااااااااااااازر     برای چزاااد روز هم 

  اقن بود. 

 

 ۷۵۶#پارت_ 

 .  4867



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

 

 

ر چک کرد  و سااااااااااااپس زمابن کم چمدان آرنا را برای آخرن  با

ن شااااااااااد  زنپ  را کشااااااااااید ن مطمی    و از از  امل بودن همم چت 

ن ب زد شاااااد .ت اهم را بم سااااامت او کم بم همرا  آزاد  روی زمی 

در چزااارچوب در ا  اااااااااااااااماااد  بودتااد چرخاااتااد  و بااا ل  زاادی 

 گ مم: 

 

ی کم الز  بود رو برات تو چمدون گذاشااااااااااااااامم.اگم بم  ن _هرچت 

ی رو از ق م ا ن  تداخمم بزم بگو. تصرت چت 

 

 در جوابم بک م طیل ش  را بم نشااااتم ی م ال ت تکان داد 

 و گ ت: 

 

ی کاااااااام الز  بااود رو گااااااااذاشااااااااااااااااا   تااو  ن آرنااااااااا:تاااااااام خااونااز  هاارچاات 

 چمدون.دیگم  م موتد  ای  ت ت خوابم اون تو جا بدی. 
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ن دسااااااااااااااامم ی چمدان بم  زنرل  بم  رت  خزدید  و با گرتی 

د  بود و با در سااااما  قد  برداشاااامم.آزاد پشاااات ش  ا  ااااما

ن دساااااااامم های ون چر آماد  بود تا او را از خاتم  دساااااااات داشاااااااای 

د.مبابل آرنا ا  ماد  و با کزار زدن موها   از روی ب ون بتک ت 

 شوشابن ا  گ مم: 

 

 _امیدوار  اوتجا بزت خو  بگذر . 

 

 پ   ها   را برایم باز و . مم کرد و با ل  زدی گ ت: 

 

م آرزو رو بوشااااااات  اوتجا تگم آرنا:تا جاب  کم بموتم تال  می ز

ن براتون خوب شو   بر .  دار .امیدوار  ایزجا همم چت 

 

 .  4869



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

آزاد ت س خمیف  کشاااااااااااید و با قرار دادن دسااااااااااات ها   روی 

 شاتم های آرنا گ ت: 

 

آزاد:ب  شااااااید کم دارنم مجبوری می رسااااااایمت ساااااا ر.ب اکر 

و خراب می زم.خودت  ن برسامم.آرزو اگم ایزجا بموتم همم چت 

 موشزاسو . کم بزت  

 

ن برد و دساااااااااااا   کم روی  در جواب برادر  ش  را باال و پایی 

 بود را تواز  کرد. شاتم ا  

 

آرنااااا:میااادوتم.تگران ت اااااشااااااااااااااایاااد.م  تااااا زمااااابن کاااام بموتم اوتجاااا 

 تگز  میدار . 

 

هردو با قدردابن ت اه  کردیم.از دو روز شو  کم تبشم مان 

دیم بک و دلیل ای  سااااااااااااااا ر تاگزابن را برا   توتااااااااااااااایح داد  بو 

وع باام همرایه کردتمااان کرد  بود و قو  داد   چون و چرا شر
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ن آرزو از تزران بود کم هر ار  ی کم بمواتد برای دور تگم داشااای 

 اتجا  خواهد داد. 

 

آرزو دقاااایف  شو  بااام ایزجاااا آماااد  بود اماااا بااام دالییل ترجیح 

ن مزمصر آرنااا  داد  بود کاام باام داخاال خاااتاام تیااایااد و در ماااشااااااااااااااای 

ن آقا هم بماتد.قرار بر  ااان  خاتم و   اااای  آن شااااد  بود کم نرا

 مک  الشااااااااااااااااان   بم همراهشااااااااااااااااان بم شاااااااااااااااما  بروتد تا آتجا 

 مباااااباااال در خروسک خاااااتاااام 
گ
باااااشااااااااااااااازااااد.ای  بود کاااام  اااااال همش

ا  اااااااماد  بودتد و مزمصر بودتد کم آرنا بم جم شاااااااان بویوتدد 

 تا خاز  را  شوتد. 

 

و آزاد:خ  دیگم برنم.اگم یکم دیگم کول  بدیم ا مماال آرز 

 از رتما  پشیمون موشم. 

 

ا خب  آزاد بود کم با ل  ن شوسن گ ت و سپس ون چر آرنا ر 

تر کشاااید و بم سااامت در خروسک ساااال  هدایا  کرد.م  هم 
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بم همرا  چمدابن کم در دساااااات داشاااااامم پشاااااات ششااااااان قد  

ون زدیم.   برداشمم و ل صم ای ب د از خاتم بت 

 

ن آقا با دیدتمان تورا بم سااااامممان دوند و  بم آزاد  مک    ااااای 

تد و سپس چمدان را ا ن بتک ز کرد تا ون چر آرنا را از پ م ها پایی 

دسااااات م  گرتت و ج وتر از ما بم سااااامت درواز  رتت تا آن 

ن آرزو قرار دهد.   را داخل  زدوا خب  ماشی 

 

ن ساا ید رتگ  ت یم زد   آرزو  التم و اخمو بم بدتم ی ماشاای 

 بم ساخا  ت ا  می رد. 
گ
ما را کم دید آیه بود و با بک  و  ع

ن قد  ج وتر گذاشاامم و با  ن از ماشاای 
کشااید و با تا اا م گرتی 

   ن تو  دار گ ت: ل

 

 آرزو:چم خج .وایمو مادی  یم سا  دیگم میومدی . 
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ن تگم داشت  آزاد بک توجم بم  رت  ون چر آرنا را کزار ماشی 

ن آقا بم آرنا  مک کردتد تا ساااااااااااوار  و ساااااااااااپس بم همرا    ااااااااااای 

ن شااااااااود.ون چر  د تا در  اااااااازدوا  ماشاااااااای  ن آقا سااااااااتر را بم   اااااااای 

ن را خب  بگذارد  و خود  هماتطور کم بم آرا   در ماشی 

   . ت خطاب بم آرنا گ ت: 

 

ی تیاز  ن آزاد:  اااااااااااااااابک خو  بگذرون باشااااااااااااااام؟اگر هم بم چت 

 .  داش   تبط  اتیم یم زتگ بم م  بزبن

 

آرنااا در جوا.  بااا ل  زاادی کوچااک ش تکااان داد و ساااااااااااااااپس 

م  چرخاتد.قد  ج وتر گذاشاامم و کزار ت اه  را بم ساامت 

ن ا  ماد ن کشید  شد  ی ماشی   .آرزو هم در شوشم ی پایی 

ن را دور زد و رتت تا پشااااااااااااااات ترمان  همان تا ااااااااااااااا م ماشااااااااااااااای 

 باشاید.گ مم: 
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_خییل مواظااا  خودت باااا .جاااای مزو هم کزاااار درناااا خاااایل 

 ک . 

 

خزاااادیااااد و بااااا چرخاااااتاااادن ت اااااه  میااااان م  و آزاد کاااام کزااااار  

 ا  ماد  بود گ ت: 

 

نم.   آرنا:دت م ب دی سم تاب  با همدیگم مت 

 

ر آورد و با  اااداب  شا شا وار کم و ساااپس ش  را اتدی ج وت

 آرزو قادر بم شایدن  ت اشد ادامم داد: 

 

 آرنا:جای م  رو هم توی خروش دادا  برسا  خایل کزید. 

 

 ۷۵۷#پارت_ 
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وا  آرزو کم پشااااااااااااااات ترمان نشااااااااااااااا ااااااااااااااات مکالم مان خوا  تاخ

ن  هماتجا بم پایان رساااااااااااااااید.بم همرا  آزاد یک قد  از ماشااااااااااااااای 

تکان دادیم.کویل ت شاااااید تا اااااا م گرتمیم و برا شاااااان دساااااات 

ن را روش  کرد و پس از خدا ات ن م مصی  کم آرزو ماشی 

ااااااااان   ن آقا و نرا بم سااااااااااامت اتمزای خیابان بم را  اتماد.  اااااااااای 

ن بااااااااار بااااااااا م  و آزاد  خاااااااااتم هم پس از آت اااااااام برای هزارمی 

ن خودشااااااان بم دت الشااااااان  رکت خد ا ات ن کردتد با ماشاااااای 

 کردتد. 

 

ن در شی  کم هردو ماشااای 
ا اتمزای خیابان تاپدید شاااوتد تا زمابن

هماتجا ا  اااااااامادیم و رتماشااااااااان را تصار  گر شاااااااادیم.در تزایت 

ن هااا باااق  تماااتااد ت س خمیف    کاام دیگر اثری از ماااشااااااااااااااای 
زمااابن

 کشیدیم و بم داخل باغ برگشایم. 
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اایه شات و برگ درخت های باغ را ج وراتم باد خزک خص 

برگشایم بم بازی گرتمم بود.هردو در س وت بم سمت خاتم 

ااااان  خاتم و آرنا  و از پ م ها باال رتمیم.خاتم بدون  ضااااااور نرا

ن باری بود کم ب د  در سااااااااااااااا وت مط ش ترو رتمم بود.ای  اولی 

 از ازدواجمان و آمدتم بم ای  خاتم با آزاد تززا موشد . 

 

طور کم در را پشااااااااااات شمان   . ااااااااااات با  اااااااااااداب  آرا  همات

 گ ت: 

 

ن   خوب شو  بر  و آرزو آزاد:امیاادوار  ای  چزااد روز هماام چت 

ی بو تتک .وگرتم دمار از روزاار هممون درمیار  ن  . از چت 

 

ی رت م را از روی شاااتم هایم برداشاامم و  شاازل باتم ن خاک اات 

 پاسخ داد : 
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ی بو تتک .  ن تمی وا  جشاااااااااااااا  خروش _مزم امیدوار  کم از چت 

کم تییل ایزبدر برا  ذوا دار  بم خاکرت   ادتای مرنو 

 راب .شم. گوتم ی آرزو خ

 

 و سپس با  داب  آرا  تر ادامم داد : 

 

ی تو اات  ن _هرچزد...باالخر  کم از  بیبت با ختک موشاام.چت 

کم بموتیم تا ابد از  م فن تگم دارنم.آرزو مشااااک یم کم باید 

 ا هممون دارنم از  ترار می زیم.  ل .شم اما تمیدوتم چر 

 

 قد  ج وتر آمد و با ا  مادن کزار  گ ت: 

 

ی زیم.ب د از ایز م جشاااااااااااااا  خروش تمو  شااااااااااااااد آزاد:    م

آرزو رو می رسااامم از ایزجا بر .ت ر ت زم خودشااام ب د از ای  

دیگم خالقم ای بم موتدن توی ایران داشااااااااامم باشااااااااام.در واقع 

 تدار . دیگم دلییل برای موتدن 
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در جوا.  "هو " آرا  گ مم و قااااد  هااااایم را باااام ساااااااااااااااماااات 

خاتم سوا داد .  ن  آشتر

 

 ست کزم؟تو هم می وای؟_می وا  چاب  در 

 

 بک م طیل بم دت الم قد  برداشت و جواب داد: 

 

آزاد:اگم ز مت تموشااااااااااااااام برات.چزد توع بو ااااااااااااااا ون مم دیروز 

 خرند .ت ر کزم خوردنشون با چاب  بچ  م. 

 

خاتم شدیم.بم سمت اجاا  هردو بم ات اا ن ی دیگر وارد آشتر

ی را روی شاا  م قرار داد .آزاد ه م بک ااز قد  برداشاامم و کت 

ی دوخت.   هدا کزار  ا  ماد و ت اه  را بم کت 
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وع بااااام ت بیااااا   از ایز ااااام مثااااال یاااااک بچااااام ارد  شگردان شر

کردتم کرد  بود تاااخودآ اا  خزااد  ا  گرتاات.باا خزااد  ت ااه  

 کرد  و شرسید : 

 

 ا ایزجا وا  ادی؟_چر 

 

 شدراماتم گوشم ی ابروی  را خاراتد و گ ت: 

 

 م ت کزم. آزاد:تمیدوتم.گ مم شاید ب وای  

 

 از کزار  رد شد  و با ت یم زدن بم  اتت  گ مم: 

 

 _خوبم...پس میموبن بو  ون ما رو برنزی تو ظرا. 

 

 با گیجک ت اهم کرد و شرسید: 
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 آزاد:کدو  بو  ون ما؟

 

دیدن شدرایم ا  شدت گرتت.دست بم س زم خزد  ا  از 

 ا  ماد  و گ مم: 

 

شاااااااااااااااون _مگاام تگ    دیروز بو ااااااااااااااا ونواات خرناادی؟خاا  بیااار 

ون دیگم.   بت 

 

بم تاب یت از خزد  ی م  آه مم زنر ل  خزدید و هماتطور 

ن بار گوشااااااااااام ی ابروی  را لمس می رد جواب  کم برای دومی 

 داد: 

 

اااااااااااااانااا  خاااااااااتااام کااا جااااااااا آزاد:آهااااااااان...راساااااااااااااااااااااا  تااامااایاااااااادوتااام نرا

 .  گذاشماشون.ت ر می رد  تو میدوبن

 .  4880



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

 

ن از  اتت   چشااااااااااااااام هایم را برا   چرخاتد  و با تا ااااااااااااااا م گرتی 

وع    اب زت های باالب  کرد .نرن  خاتم م موال شر
ن بم گشی 

 را در  اب زت های باالب  قرار میداد. 
های د  دس   ن  تما  چت 

 

 _بذار ببیزم...باید همیزجاها باشم. 

 

 اب زت ها را یک بم یک میگشاااااااااااااامم با  اااااااااااااادای هماتطور کم  

آرا  گ مم و اتدی روی شزجم ی پاهایم ب زد شااااااااد  تا بمواتم 

ا را را ااااات تر ببیزم.در تزااااااایااااات پااااااکااااات داخااااال ق  اااااااااااااااااااام هاااااا

 بو  ونوت ها را در یش از  اب زت ها شیدا کرد . 

 

 _ایزاها ...شیداشون کرد . 
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بردار .اما زنرل  گ مم و سپس دسمم را دراز کرد  تا پاکت را 

شو  از آت م اتگشاااااااماتم بمواتزد بو ااااااا ونوت ها را لمس کززد 

راز کرد و پاکت آزاد بود کم با ا  مادن پشت ش  دسا  را د

ون کشید.   را زودتر از م  از  اب زت بت 

 

ن کشاید  و تاخودآ ا  ت  ام را در س زم  دسامم را آه مم پایی 

ک کم   س کرد .دقیبا پشااااات ش  ا  اااااماد  بود.آتبدر تزدی

میموان اااااااااامم  ر  ت س های داغ  را روی گردتم ا  اااااااااااس 

کزم.دساااااااااااااات هایم را کزار بدتم مشاااااااااااااات کرد  و آه اااااااااااااامم بم 

 خید .    یک قد  هم خب  ترتت. سما  چر 

 ۷۵۸#پارت_ 

 

 

پاکت بو ااا ونوت ها در دساااا  و ت ا  خت   ا  بم چشااامان 

م  دوخماام شاااااااااااااااااد  بود.آتباادر باام ی اادیگر تزدیااک بودیم کاام 

ماتع میاتمان پارچم ی تاز  ل اس هایمان بود.بک گوب  تززا 
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ن ت اهم از چشااااااااااامان  را داشااااااااااامم باشااااااااااام با  آت م قدرت گرتی 

 م:  داب  ت ی  گ م

 

سید.   _خود  دسمم مت 

 

ل  زد کوچش زد و درساااااااات مثل خود  با  ااااااااداب  شا شا وار 

 پاسخ داد: 

 

 _میدوتم.تبط خواسمم یم  اری اتجا  داد  باشم. 

 

 ممم گرتت و ادامم داد: و ب د پاکت را بم س

 

آزاد:بیاااااا...امیااااادوار  هموتبااااادری کااااام ازشاااااااااااااااون ت رن  کرد  

 خوشمز  باش . 
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  باام دتاادان گرتمم و پاااکاات را از گوشااااااااااااااااام ی ل م را تاااخودآ ااا

ی ات ار کم دیگر بم جو  آمد   دسااا  گرتمم.آب داخل کت 

بود.ت اااهم را باام ز ماات از  اااااااااااااااورت  گرتمم و هماااتطور کاام 

   را کزار ب شم زنرل  گ مم: تال  می رد  تا خود

 

 _ت ر کزم آب جو  اومد .باید چاب  د  کزم. 

 

 اتت  قرار داد بم ی  ار  هردو دساااااااااااا  را دو کرا بدتم روی  

 و را  ترار را از هر سم   برایم سد کرد. 

 

 آزاد:هزوز خییل زود .ت ر ت زم جو  اومد  باشم. 

 

ها    بزاا دهاتم را بم س    ترو خورد  و دوبار  بم چشم

ز  زد .ل  زااد کوچش کاام کزج لاا  هااا   خودتماااب  می رد 

 ت س کشیدن را برایم دشوار می رد.بک هوا شرسید : 
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؟ _چیکار   داری می  ن

 

مزصور ساااااااااااااااوالم را تزمیااااد امااااا ترجیح داد کاااام خود  را باااام 

ن بزتد.ابروها   را باال اتداخت و زمزمم وار شرسید:   تدان ی 

 

 آزاد:چیکار می زم؟

 

خاتم داد  و گ مم:  ن   التم ت اهم را بم سمت دیگری از آشتر

 

 _برو خب  آزاد.بازی در تیار. 

 

ن بک آت ااااام     یاااااک قاااااد  بااااام خبااااا  بردارد بااااا ا ل  ن مطمی 

 جواب داد: 
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آزاد:اگم واق ا می واسااااااااااااااا   بر  خب  تا االن یا زد  بودی تو 

 گوشم یا ه م داد  بودی خب .تجربم   رو دار . 

 

 جوابک ا 
بک اخمیاااااار خزاااااد  ا  گرتااااات.راساااااااااااااااااااات  از  اااااارصن

د ایزبدر آرا   میگ ت.اگر واق ا می واسمم از م  تا  م بگت 

ن  تمیماتد .در  ایل کم تما  تالشاااام را  برای م فن تگم داشاااای 

خزااد  ا  باام  ااار گرتماام بود  باام چشااااااااااااااام هااا   ت ااا  کرد  و 

 شرسید : 

 

 _سر می وای آزاد؟

 

 ش  را روی شاتم کج کرد و گ ت: 

 

    را بزتیم. آزاد:می وا
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 شدراماتم شرسید : 

 

؟  _درمورد سر

 

 ل  زد زد و جواب داد: 

 

آزاد:درمورد همون موتاااااااااااااااویع کاام اون روز توی مرکز خرنااد 

 ت  م و تیمم موتد. 

 

و ب د بم دت ا  ای   را خزدید و با رنز کردن چشاااام ها   

 ادامم داد: 

 

تیم.پس  ن آزاد:خودت اون روز گ    ب اادا درمورد   را مت 

 ترار ت  .  بی ودی
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مکااالماام ی تیماام تمااا  چزااد روز شوشااااااااااااااامااان در مرکز خرنااد باام 

ی  ااار  از مباااباال چشااااااااااااااام هااایم رد شاااااااااااااااااد.همااان روزی از م  

ن شرساااااااید  ب ان همم چت  ود کم آیا برایم مم   اسااااااات برای جتک

بم او یک تر ت دیگر بدهم و م  برای آت م از پاسخ دادن 

ن ایز اااام در یااااک  باااام ساااااااااااااااوال  ک ر  برو  مکااااالماااام را بااااا گ ی 

بزت  و مزاسااااااا  تر در مورد   را خواهیم زد بم  موق یت

پایان رسااااااااتد  بود .و  اال ات ار امروز همان موق یت بزت  و 

 تر بود. مزاس  

 

؟
گ
ی بش ن  آزاد:تمی وای چت 

 

 ااااادای تااااا ی  و ل   شرسااااشااااگر  وادار  کرد تا دساااات از 

 با ت رهاب  کم در ش داشااااااااااااااامم بردار  و شااااااااااااااا  
ن   زجار رتی 

 ع او کزم.آیه کشید  و شرسید : داتگ  واسم را دوبار  جم

 

 _از  می وای سر ب م آزاد؟
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کرد    بازوها   هزوز هم ماتزد دو دیوار را  گرن مزم را سااااااد 

بودتد.ل  زنرنا  را برای ثاتیم ای بم دتدان گرتت و سااااپس 

 پاسخ داد: 

 

آزاد:خودت خوب میادوبن سر می وا  .شااااااااااااااازو  خزان...م  

 تبط دت ا  یم جوابم. 

 

 در هم کشید  و گ مم:  سگرمم هایم را 

 

 _مگم ق ال جوابمو تداد ؟مگم ق ال تک یموتو روش  ت ردیم؟

 

ااااااتم خود  را ج وتر کشااااااید و  با ای   ار  مرا وادار کرد مصا

تا خود  را بوشااات  بم  اتت  پشاااات ش  بچ اااا اتم.بوی خطر  
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و گرمای ت س ها   دسااات بم دسااات ی دیگر داد  بودتد تا 

تد.   توان از زاتوهایم بگت 

 

آزاد:م  می وا  یااااام باااااار دیگااااام امم اااااان کزیم خزان.می وا  

ی کااام ازت می وا   ن وع کزیم.تززاااا چت  ن رو از او  شر همااام چت 

 م تر مم. ی

 

یش از دسااااااات هایم را بک هوا روی ق  ااااااام ی سااااااا زم ا  قرار 

داد .ت ر کرد کاام می واهم باام خباا  ه   باادهم امااا ه   

 و گ مم: تداد .تززا تشار ت یفن بم س زم ا  وارد کرد  

 

_آزاد ما از همدیگم جدا شااادیم.کالا گرتمیم.داری از کدو  

؟ بن ن  تر ت دوبار   را مت 

 

 ۷۵۹#پارت_ 
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دساااااات ها   را از ل م ی  اتت  جدا کرد و روی دسااااات یش از 

م  گذاشااااااااااااات.همان دسااااااااااااا   کم هزوز هم  درگت  لمس کردن 

 س زم ا  بود. 

 

دار ؟چون یم بار آزاد:خ  کالا گرتمم باشااااااایم.چم اشاااااااکایل 

ی رو درسااااات  ن ازدواز کردیم و جدا شااااادیم دیگم تمیموتیم چت 

وع کزیم؟خزان ای  هماااااا م کزیم؟تمیموتیم دوبااااااار  از او  شر

آد  توی دتیا از همدیگم جدا موشاااااا  و ب د  دوبار  بم هم 

 برمیگردن...ترا م  و تو با اون آدما چیم؟

 

 م:  التم ت اهم را از چشم ها   دزدید  و زنرل  گ م

 

اب  کم م  و تو تجربم کردیم رو تجربم کردن؟
ن  _اون آدما چت 
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 تشار آرا  بم اتگشماتم وارد کرد و مصاتم گ ت: 

 

اب  کااااام ماااااا تجربااااام کردیم رو تجربااااام ت رد   آزاد:شاااااااااااااااااااایاااااد 
ن چت 

ن چشااماشااون رو روی گذشاامم ای کم باشاا  .اما ال اقل تون اای 

وع جااادیاااد رو رقم بزت .پس چرا ماااا  ن ببزااادن و یااام شر  داشااااااااااااااای 

 تموتیم ای   ار رو اتجا  بدیم؟

 

دسااااااااااااااااااااات دیگر  را هم از  اااااااتت  جاااااادا کرد و بااااااا قرار دادن 

  را بااااال بگت   و اتگشاااااااااااااااماااان  زنر چااااتااام ا  وادار  کرد تاااا ش 

 دوبار  بم چشم ها   ت ا  کزم. 

 

آزاد:خزان م  هزوز  دیووتم وار خاشاااااااااااش تو م.میدوتم کم تو 

ن برای ایز م  دوبار  بموتیم هم هزوز مزو دوسااااااااااات داری.همی 

وع کزیم  ااااااقن تو ااااااااااااااااااات؟م  تمی وا  تو رو از دسااااااااااااااااااات  شر

بااااااد .تمی وا  بری و تااااااا آخر خمرت م  توی ذهزاااااات اون 
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بزت آساااااو  زد و ب دشااااام سااااااد  از دساااااات  مردی باشااااام کم

داد.تمی وا  تا آخر خمرمون از همدیگم جدا بموتیم و توی 

 رت خشف  کم هردومون خوب میدوتیم دیگم هیچوقت 

 دیگم ای تمیموتیم تجربم   کزیم . وزنم.  با هیچ س

 

 مرت اا  
گ
م  میاادوتم...میاادوتم کاام اشاااااااااااااااا اااهااات خییل بزری

بزاات ٬تاااامیاادت کرد ٬ شااااااااااااااااد .میاادوتم کاام خییل اذیااات کرد

آساااااااااااو  زد  و خدا میدوتم کم  ارصن  بمت   تا شااااااااااااید بموتم 

ان  ن رو برات جتک زمااااااان رو باااااام خباااااا  برگردوتم و هماااااام چت 

ز  برتمیاد.م  تمیموتم گذشاااامم مون کزم.اما تموشاااام خزان...ا

ان کزم.میموتم  رو ت یت  بااااد .امااااا میموتم آیزااااد  رو برات جتک

ان اشاااااااااااا اهاتم تال  کزم .میموتم دوبار  دلت رو بم برای جتک

دست بیار  تبط اگم یم تر ت بزم بدی.پس ازت خواه  

ن دار  ازت خواه  می زم ای  تر ااااااااااااااات رو از   می زم...ببی 

نس بااد .ق ااااااااااااااام می ور  کاام ای  بااار درناااا  ت  .بزم یاام شااااااااااااااااا

 تاامیدت تمی زم. 
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بک آت م  ال  بم زبان بیاور  در سااا وت ت اه  کرد .چشااام 

ساااااام می ردتد کم دساااااات رد بم ساااااا زم ی ها   خاجزاتم المما

خواهشاااااااا  تزتم.و دروغ چرا...م  هم از تم د  می واساااااااامم 

 کم قو  و ق م ها   را باور کزم. 

 

ی اادیگر پشاااااااااااااااات ش گاذاشاااااااااااااااماام بااا وجود تمااا  ات اااقاااب  کاام بااا 

با ٬با وجود تما  تارا    ها و مشااااااااااکالت و ساااااااااا    ها٬بودیم

رد  کاااام وجود آت اااام تااااا شو  از کالقمااااان بااااا خود  ت ر می 

هرگز تمیمواتم او را ب  شاااااااااااام اما  اال کم میدان اااااااااااامم با تما  

وجود  از اشااااااااا اهات  پشاااااااایمان بود دلم دوبار  در برابر او 

م  ٬کم تموشاااااااد تادید  گرتت  تر  شاااااااد  بود.چون واق یت را 

ن بود  ن دوسااات داشااای  هزوز هم آزاد را دوسااات داشااامم.و همی 

ن او  ن و پشاااااات ش گذاشااااای  را برایم  کم داشاااااات روز بم روز رتی 

 س ت و س ت تر می رد. 

 

 آه مم ش  را تکان داد  و با  داب  ت ی  گ مم: 
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 _آزاد م  واق ا... 

 

م اتگشااااااااااااااات شو  از آت م بمواتم جم م ا  را بم پایان برساااااااااااااااات

اشااااااار  ا  را روی ل  هایم قرار داد و وادار  کرد تا ساااااا وت 

 کزم. 

 

م آزاد:االن تاااااااام خاازان...لااطاا ااااااااا االن باازاام جااواب رد تااااااااد .یااکاا

درمورد  ت ر ک .چزد روزی بم خودت تر ت بد .ب د  

اگااااام بااااااز  ت ااااااااااااااامیمااااات ت یت  ت رد قو  میاااااد  کااااام دیگااااام باااااا 

 ارصارها  اذیات ت زم. 

 

کوتا  بم چشاااااااااااااام های شر از خواهشاااااااااااااا  خت   برای ثاتیم ای  

ن برد .   ماتد  و در تزایت ش  را بم نشاتم ی تایید باال و پایی 
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 ..درمورد  ت ر می زم. . _باشم

 

درسااات ات ار کم دتیا را بم او داد  باشااام با خوشااا ایل خزدید 

 باز و . ااامم کرد.هردو دساااا  را 
گ
و چشااام ها   را با آساااودی

و بااا تزدیااک تر کردن  اااااااااااااااورت  بام روی گوتام هااایم قرار داد 

  ورتم زمزمم وار گ ت: 

 

آزاد:م  خییل دوسااااااااات دار  خزان.خییل زناد.ایزو هیچوقت 

 ترامو  ت  . 

 

خودآ اااا  ل  زاااد کوچش بر لااا  آورد  و پ ااا  در جوا.  تاااا

هااایم را باااز و . اااااااااااااااماام کرد .ل صاام ای بااا تردیااد ت اااهم کرد و 

  روی سااااااپس چشاااااام ها   را . اااااات و بوساااااام ای تر  و کوتا

شوشاااااااااااااااابن ا  نشااااااااااااااااتد شو  از آت م دسااااااااااااااات ها   را از روی 

  ورتم بردارد و قد  خب  تر برود. 
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ن گوتم هایم از بوسااااااااااااااام ی تاگزابن  ا  را آشاااااااااااااااکارا رتگ گرتی 

ا  اااااااااس کرد .ق  م دیواتم وار در ساااااااا زم تویدن گرتمم بود و 

تگران بود  کم ت زد  ااااااااااااااادا   بم گو  های او برساااااااااااااااد.بک 

ن از او قد  م طیل ت ا  از  ااااااااورت   گرتمم و با تا اااااااا م گرتی 

هایم را بم سااااااااااامت اجاا ااز کشاااااااااااید  تا خود  را بم چای د  

 کردن مش و  ساز . 

 

تو یم ظرا.چاب  یکم دیگم آماد  _بو ااااااااااااااا ونوت ها رو برنز 

 موشم. 

 

با  اااااداب  آرا  گ مم و او برای ثاتیم هاب  کوالبن تر با ل  زد 

پاها   بچرخد و  ت اهم کرد شو  از آت م روی پاشاااااااازم های

 برود تا برای بو  ونوت ها یک ظرا شیدا کزد... 

 

                                        *** 

 ۷۶۰#پارت_ 
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 ق ل کردی؟_درا رو 

 

ن نشااااااا ااااااامم بود  و خود  را اتدی بم  در ایل کم داخل ماشااااااای 

سااااامت شاااااوشااااام ی راتزد  خم کرد  بود  ای  ساااااوا  را از آزاد 

ن  نشد  بود و آن سوی شوشم ا  ماد   کم هزوز سوار ماشی 

بود شرسااااید .در جوابم دساااامم   یدی کم در دساااات داشاااات را 

 مبابل  ورتم تکان داد و گ ت: 

 

 یالت را ت. آزاد:ق ل کرد .خ

 

ن را باز کرد و هماتطور کم پشااااااااات ترمان  و ساااااااااپس در ماشااااااااای 

ن را روش  می رد ادامم داد:   میاش ت و ماشی 
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ن   االنشم   ابک دیر کردیم. آزاد:برنم کم ت ر کزم همی 

 

بم    م ی ساخمم ت ایه اتداخمم.تبرن ا یک ساخ   از آن 

زمابن کم قو  داد  بودیم در خاتم ی پدر   ضااااااااااااور داشاااااااااااامم 

اشاااااااااااایم گذشاااااااااااامم بود.ل  زد کوچش بر ل  آورد  و در تایید ب

  رت  گ مم: 

 

_یکم دیر کردیم.ویل خجی اااااام کاااااام تییل هزوز زتااااااگ تزد  تااااااا 

 شمون غر بزتم. 

 

ن  ن و در شو  گرتی  خزاادیااد و بااا باام  رکاات در آوردن ماااشااااااااااااااای 

 م ت  خاتم ی بزم  خان جواب داد: 

 

 آزاد:ا مماال اوتبدر ش  شاااااااااااا وغم کم تر اااااااااااات ت رد  زتگ

 بزتم. 
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ن داد .باد در ثاتیم ای خود   ن را اتدی پایی  شااوشاام ی ماشاای 

را بم موهایم رساااااااتد و شااااااایل کم بر ش داشاااااامم را روی شاااااااتم 

 م طیل شاااااااااااااااااااا  را دوباااااار  روی موهاااااایم هاااااایم اتاااااداخااااات.بک 

ون برد .یک سااااااااااااخت شو   اتداخمم و دسااااااااااامم را از شزجر  بت 

یابان را باران تم چزدان شااااااااااااااادیدی بارند  بود و  اال تما  خ

 بوی خا  باران خورد  برداشمم بود. 

 

مزمابن امشااااااا  خاتم ی بزم  خان بم دخوت تییل بود.ی  ن 

.یک جمع در  بیبت تموشااااااااااد اساااااااااام  را مزمابن گذاشاااااااااات

خودمابن بود کم قرار بود دور ی دیگر باشااااااا ززد و  ارت های 

 دخوت خروش را برای تامیل و اقوا  پشت توییس کززد. 

 

ز دیگر برگاااذار موشاااااااااااااااااد و تییل ای  جشااااااااااااااا  خروش چزاااد رو 

ن هم بود  روزهای آخر از هموشم مضطرب تر بود.برای همی 

کم مدا  از م  می واساااااااااااااات تا در کزار   ضااااااااااااااور داشاااااااااااااامم 
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م.اتاااااااااااااطراب و تگرابن برساااااااااااااا  هم کم  امال جای خود باشااااااااااااا

ن بودیم اما  داشاااااااااات.با وجود آت م دیگر از تبودن آرزو مطمی 

.و یبیزا ای  دلواپیساااا برسااااا  هزوز هم آشااااوب و دلواپس بود 

 قرار بود تا ش  خروش ادامم داشمم باشد. 

 

؟  _امروز تون    با آرنا  را بزبن

 

شرساااااااید  و آزاد در پس از دقیبم ای سااااااا وت با  اااااااداب  آرا  

ن برد.   جوابم ش  را باال و پایی 

 

آزاد:با آرزو  بح  را زد .کزار درنا بودن.ت ر کزم  داقل 

 ت . تا آخر ای  ه مم اوتجا بمو 

 

با خیایل آسااااااااااااااود  ت س خمیف  کشااااااااااااااید  و هو  آرا  زنرل  

گ مم.ش  را چرخااااتاااد و برای ل صااام ای کوتاااا  ت ااااهم کرد 

و ت اه  را دوبار  بم جاد  ی شو  از آت م آه ااااااااااااامم ب زدد 
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روبرونمااان باادوزد.مم جاا  از خزااد  ی تاااگزااابن ا  ت اااه  

 کرد  و با ابروهاب  باال رتمم شرسید : 

 

 ؟_بم سر می زدی

 

باااا هماااان خزاااد  ی کوچش کااام هزوز هم لااا  هاااا   را تر  

 ت رد  بود پاسخ داد: 

 

ی اتماد .  ن  آزاد:یاد یم چت 

 

 سما  چرخید . کزجکاو تر از شو  اتدی بم 

 

 _یاد سر اتمادی؟
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باز هم  ااورت  را بم سااممم چرخاتد و ثاتیم ای ت اهم کرد و 

 ساااااااپس با دراز کردن دساااااااا  بم ساااااااممم ل م ی شاااااااالم را میان

 اتگشمان  گرتت و گ ت: 

 

ن روزی کم ساااوار ماشااا زم شااادی.یزو ذهزم رتت  آزاد:یاد اولی 

 سمت اون روز. 

 

تااااخودآ اااا  در دتیاااای خااااکراتماااان جوا.  برایم  ااااقن بود تاااا 

شااااازاور شاااااو  و در تزایت خود  را در آن روز شیدا کزم.همان 

ن بااار بااا ی اادیگر قرار گااذاشاااااااااااااااماام بودیم و  روزی کاام برای اولی 

بن کااام باااا خود  خیاااا  کرد  بود  او قرارماااان را درسااااااااااااااااات زماااا

ترامو  کرد  اساااااااااااااات مبابل در آموزشاااااااااااااا اهم شیدا   کرد  

  بود.ش  را با ل  زدی بک اخمیار بود  کم مزمصر م  ا  ااااماد

ن چ  اتد  و گ مم:   بم  زدیل ماشی 

 

 _چوشد یزو یاد اون روز اتمادی؟
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 گوشم ی شالم را  یم بم سمت خود  کشید و جواب داد: 

 

ن شااا  رو ش کرد  بودی.خ اامم  آزاد:یادمم اون روز هم همی 

و خ اااااااااااا ک بودی.یم آرا    مرتگ رو  ااااااااااااورتت داشاااااااااااا   کم 

بودی.ت ر کرد  بودی کم م  قرارمون رو  ت  شو پا  کرد 

ن  یاااد  رتماام برای همیزم اخمااات توی هماادیگاام بود.امااا همی 

ون و مزو دیدی یم ل  زد قشزگ  کم از در آموزش ا  زدی بت 

 مد روی  ورتت. او 

 

ثاتیم ای م   کرد و ب د ت اه  را بم ساااااااااااااااممم چرخاتد و با 

  داب  آرا  تر ادامم داد: 

 

خاشااااااش خودت .شاااااام خاشااااااش ل  زدت  آزاد:م  ق ل از ایز م

؟  شد ...میدون   
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 ل  زنرنزم را آه مم بم دتدان گرتمم و زمزمم وار شرسید : 

 

 _واق ا؟

 

 ت اه  را دوبار  بم جاد  داد و گ ت: 

 

آزاد:تو زنااااد تمی زااادیااادی.خزااادوتااادتااات  اااار سااااااااااااااا    بود.اماااا 

هربار کم می زدیدی ا  اس می رد  کم خورشید دار  توی 

ن دلم می واسااااااااااااات هموشااااااااااااام ق  م  مز جر موشااااااااااااام.برای همی 

 ل  زد زدتت رو ببیزم. 

 

ن را اتدی  مت  کرد و با مممایل شااادن بم سااامت  شخت ماشااای 

د و ت س م  گوشاااااااااااام ی شااااااااااااالم را بم  ااااااااااااورت  تزدیک تر کر 

 خمیف  کشید. 
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ن خطرو زد  بودی.تاااااااا چزاااااااد  آزاد:یاااااااادمااااااام اون روز هم همی 

و ساااااااااااااااااااااااخاااااااات ب ااااااااد رتمزاااااااات ماااااااااشاااااااااااااااا زم هزوز  بوی خطرت

میااداد.هیچوقات ت ر تمی رد  کاام بموتم یاام خطر رو مثاال یام 

خااااکر  توی ذهزم ث ااات کزم.اماااا بوی خطر تو از همون روز 

ون  توی ذهزم  ک شااااد و ب د  دیگم هیچوقت از ش  بت 

 رتت. ت

 : �🌺�سازی کم  دا   توب  

 ۷۶۱#پارت_ 

 

 

ق  م بااام دیواتااام ترن  شاااااااااااااااکااال مم   در  اااا  تویااادن بود.ای  

ن باری بود  کم ای   را ها را از او موشااااااااااااااااید .با وجود   اولی 

آت م شو  از ای  جمالت خاشاااااااااااااااباتم تری هم از او شااااااااااااااااید  

بود  اما تمیدان ااااااااااامم کم چرا ای   را ها   بوشااااااااااات  از هر 

اتم ی دیگری بم دلم نش مم بودتد.شاید هم جم م ی خاشب

 دیواتم شد  بود . 
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ن اتداخ ن ت اهم را بم سااااااااااااااا    از  اااااااااااااااورت  گرتمم و با پایی  ی 

ی بگونم.امااا شو  از آت اام بمواتم ٬ش  ن دهااان باااز کرد  تااا چت 

 ال  بم زبان بیاور   ااااادای زتگ موبای م بود کم در تضاااااای 

ن شیچیااد.تورا زنااپ کی م را باااز کرد  و  هماااتطور کاام ماااشااااااااااااااای 

ون می شید  گ مم:   گوشر را از داخل کی  بت 

 

 _ا مماال تی یم. 

 

اما با دیدن و ساااااااااااااپس ت اهم را بم  ااااااااااااا  م ی گوشر دوخمم 

اسااام تراز کم روی  ااا  م تب  . ااامم بود ابروهایم در ثاتیم 

ن رتگ پاساااخ را  ای در هم کشاااید  شااادتد.بک م طیل خط ساااتک

 گ مم: لمس کرد  و با تزدیک کردن گوشر بم  ورتم  

 

 _جاتم تراز؟
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  دای گرتمم ا  در ثاتیم ای در گوشم شیچید. 

 

 تراز:کجاب  خزان؟

 

 روبرونمان اتداخمم و پاسخ داد : ت ایه بم م ت  

 

؟  _تزدیک خوتم ی بزم  خان.تو مگم اوتجا تو   

 

 ات ار کم خج م داشمم باشد بم تزدی جواب داد: 

 

 اوتجا میبیزمت. تراز:هزوز تم.اما میا  تا یم تیم ساخت دیگم. 

 

و سااااااااپس بک آت م     خدا ات ن کزد بم تماس پایان داد.با 

داد  و باااام آزاد ت اااا   ت جاااا  گوشر را از گوشااااااااااااااام تااااا ااااااااااااااا اااام

 کرد .شرسید: 
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 آزاد:سر میگ ت؟

 

 شاتم هایم را باال اتداخمم و گ مم: 

 

_تمیدوتم چ  بود.شرساااااااید کجاب  ب د گ ت تو خوتم بزم  

 خان همو میبیایم و قطع کرد. 

 

باااا تردیاااد گوشااااااااااااااااام ی لااا  هاااا   را کج کرد و ش  را تکاااان 

تراز داد.مشااااااااااااااا   بود کااام او هم بااام اتاااداز  ی م  از رتماااار 

 ت ج  کرد  بود. 

 

 م اات  تا رساایدن بم خاتم ی پدر  در ساا وت یط شااد.بم 
باق 

ن را گوشاااام ای از خیابان پار   مب ااااد کم رساااایدیم آزاد ماشاااای 

 کرد و ساااااااااااااااپس شیااااااد  شااااااااااااااااااادیم و بااااام سااااااااااااااامااااات خااااااتااااام قاااااد 

 .  4909



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

برداشاااااااااااااااایم.ا مد آقا از ق ل در را برایمان باز کرد  بود.با او 

ت خااااتااام ساااااااااااااااال  و ا وا  شرش کردیم و ساااااااااااااااپس بااام سااااااااااااااامااا

ن خااااتم و ساااااااااااااااپس بااام  رتمیم.کویل ت شااااااااااااااایاااد کااام تییل و مزی 

دت الشان پدر  و برسا  بم اسمب المان آمدتد.تییل شاداب و 

 ذوا زد  با م  روبوش کرد و بابت آمدتمان از هردو ت رمان

ن خاتم سااااااااااااال  و ا وا  شرش  ن با مزی  تشاااااااااااا ر کرد.شسااااااااااازگی 

 و  کرد  و آزاد هم بم دساااااااااات دادن با پدر  و برسااااااااااا  مشاااااااااا

شااااااااد.در تزایت توبت م  و پدر  رسااااااااید تا بم ی دیگر سااااااااال  

کزیم.با وجود آت م  امال مشااااااا   بود کم مشاااااااماا بود ج و 

د اماااا م  ترجیح داد  کااام خبااا   بیاااایاااد و مرا در آغو  بگت 

 بم یک سال  و ا وا  شرش ساد  و شد اکم ا کزم.  بماتم و 

 

م کم با ورودمان بم خاتم با خمو و زن خمونم مواجم شاااااااااااااااادی

ن تاهار خوری نشاااااااا اااااااامم بودتد و مشاااااااا و  پشاااااااات  پشاااااااات مت 

توییسااا یک شی از  ارت های خروش بودتد.ما را کم دیدتد 

وب  از جا ب زد شاااادتد و خوشااااامد گ مزد.هردویشااااان 
با خوشر
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شنااااع در آغو  گرتمم و آزاد هم بم گر  با آن ها را کوتا  و 

 سال  و ا وا  شرش کرد. 

 

ن شر شااااااااااااااااد  بود از  ااا رت هااای دخوت خروش و یااک روی مت 

لو اااااااااات ب زد باال از اساااااااااااا  کم   با  اااااااااات پشااااااااااات  ارت ها 

توشاااااااامم موشاااااااادتد.ایزطور کم مشاااااااا   بود قرار بود خروش 

 بزرگ و شر جم ی   در را  باشد. 

 

ن خاااتم مااات مو و شااااااااااااااااا  و کی م را از دسااااااااااااااامم گرتاات و بااا مزی 

وب  گ ت: 
 خوشر

 

:ممزون کاااام اوماااادیااااد خزان جاااااتم.امیاااادوار  تو  ن روز بزت  مزی 

ان کزیم.   بموتیم هم برای شما هم برای آزاد خان جتک
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در جوا.  ل  زاااد کوچش زد  و ش تکاااان داد .هزوز ت اااداد 

ن وجود داشاااات کم پشاااات توییساااا نشااااد   زنادی  ارت روی مت 

 موهایم را از روی شاتم هایم کزار زد  و گ مم: بودتد. 

 

وع کزیم کم تا آخر امشاااااا  همم  ارتا  توشاااااامم _خ .بیاید شر

 .ش . 

 

ن  همم در مواتبت با  رتم تورا ش تکان دادتد و پشااااااااااااااات مت 

نشاااااا ااااااازد.اما شو  از آت م م  بمواتم  اااااازدیل را برای خود  

خب  ب شاااااام تییل بود کم دسااااااا  را دور بازونم   بم کرد و 

 گ ت: 

 

ی  ن ن آبجک خزان.او  بااا م  بیااا می وا  یاام چت  تییل:تو نشااااااااااااااای 

 بزت نشون بد . 

 

 و شرسید : مم ج  ت اه  کرد  
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 _سر می وای نشون بدی؟

 

 ذوا زد  تر از هموشم خزدید و جواب داد: 

 

.تااماایاااااااادوبن چااباااااااادر  تاایاایل:لاا اااااااااس خااروساااااااااااااااام رساااااااااااااااایااااااااد  آبااجک

 قشزگم.می وا  بپوشم  تو تزم ببیزو . 

 

تر آورد و در ایل کم ت اه  از گوشاااام  و ب د ش  را تزدیک

ی ادامم داد:  ن  ی چشم بم برسا  بود با ل   شیطزت آمت 

 

تییل:    برساااااااااااااااااااامم هزوز تو تزم تاااادیاااادت .ویل می وا  تو 

 .  ببی ن
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در جوا.  زنرل  خزدید  و شی تکان داد .شااااااااااااااااداب تر و 

خوشااا ا  تر و ذوا زد  تر از هموشااام بود.اشاااایاا و هیجان 

.آتبدر ذوا را میموان ااااااااا   ب م را    از چشااااااااام ها   ب وابن

م داشت کم     تمیموان ت روی پاها   با  مد.برای آت 

 ذوق  را کور ت زم دس   بم بازوی  کشید  و گ مم: 

 

_باشاام.تو برو ل اس رو بپو .وق   شوشااید    اادا  ک  کم 

 بیا  ببیزم . 

 

بچم ای  با خوشااااااااااااااا ایل خزدید و ل صم ای ب د هماتزد دخت 

م سااااااااااااااامت پ م ها دوند و بم ک بم ی باال رتت.با ذوا زد  ب

ر کم رتما   ااااااااااااااازدیل کزار آزاد را خب  کشاااااااااااااااید  و هماتطو 

 روی  زدیل میاش مم شرسید : 

 

 _خاتواد  ی برسا  از ایمالیا اومدن؟
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 برسا  بک م طیل در جوابم گ ت: 

 

س .   برسا :هزوز تم.اما تردا مت 

 

 ۷۶۲#پارت_ 

 

 

ن ت   ا  کرد  و گ مم: بم  ارت های پ   شد  روی مت 

 

 _ظاهرا قرار  خروش خییل ش ویعن باشم. 

 

ن بود تا   ل  زد بزتد و بگوند: ای  بار توبت مزی 
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:ماشااااهلل هم از کرا ما هم از کرا برساااا  جان قرار   ن مزی 

 یل مزمون بیاد.جشاااااااااااا  خبد تییل هم همیزبدر شااااااااااااا وغ بود 

 یادتون تو ت؟

 

را بم لو ت در پاسخ بم سوال  "هو " آرا  گ مم و ت اهم 

ب زااد و باااالی اسااااااااااااااااا  مزمااان هااا دوخمم.ت ر کردن باام ایز اام 

ر بود  دوبار  با ای  همم آد  روبرو چزد شااااااااااااااا  دیگر مجبو 

 شو  آ  از تزاد  ب زد کرد. 

 

شیچیدن  ااااااادای زتگ آی ون در تضاااااااای خاتم باخ  شاااااااد تا 

 بک م طیل از جا 
ن  بم ساااااااامت آی ون ش بچرخاتیم.مزی 

گ
همش

 ون رتت.ل صم ای هماتجا ا  ماد و ب زد شد و بم سمت آی

د تا در را باز ک زد ساااااااااااااااپس هماتطور کم دساااااااااااااااا  را ج و میتک

 گ ت: 

 

:تراز جان اومد .  ن  مزی 
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تاخودآ ا  ش چرخاتد  و بم آزاد ت ا  کرد .تمیدان ااااااااااامم چرا 

اما ات ار کم دلشااااور  بم جاتم اتماد  بود.دلشااااور  ای کم هیا 

 ار کم کوتابن دلییل برای بودن  وجود تداشاااااااات.درساااااااات ات

 در را  بود کم تزدیک بودن  را ا  اس کرد  بود . 

 

شااااید تا در سااااال  باز شااااود و تراز قد  چزد دقیبم ای کو  ک

 از جا ب زد شااااااااااااااادیم و 
گ
بم داخل خاتم بگذارد.با آمدن  همش

برای اساااااااااااامب ا  از او بم سااااااااااااما  قد  برداشااااااااااااایم.چزر  ا  

  براتروخمااااااام و آشاااااااااااااااوب بود و از ت اااااااااه  ات ااااااااار کااااااام آت

می اااااااارناااااااد.یاااااااک مشاااااااااااااااکیل وجود داشاااااااااااااااااااااات.یاااااااک جاااااااای  اااااااار 

 تبود.و می زگید.ترازی کم مباب م ا  اااااماد  بود ترا
گ
ز هموشاااااش

 م  ای  را بم خوبک میدان مم. 

 

وب  گ ت: 
 پدر  قد  ج وتر گذاشت و با خوشر
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 _خو  اومدی خمو جان.چبدر دیر کردی. 

 

در جواب پدر  شوساااااات ل   را  رن اااااااتم بم دتدان گرتت و 

ی بگوند ت ا  آشااااااااوب  را میان آزاد و برسااااااااا  کم  بک آت م ن چت 

چرخاتد شو  از آت م با  ااداب   یم خب  تر ا  ااماد  بودتد 

سد:   دورگم بتر

 

 تراز:تییل کجاست؟

 

ن در جوا.  ل  زد زد و گ ت:   مزی 

 

_رتمم اتاق  ل اس خروساااااااااااااااشاااااااااااااااو بپوشااااااااااااااام تا بم خزان جان 

 نشون  بد . 
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ت اا  خت   ا  را از  شوزخزد زهرآلودی بر لا  آورد و بک آت ام

د گ ت:   برسا  و آزاد بگت 

 

اون ل اس خروس رو قرار تراز:بگید بی ودی ز مت ت شاااااااااام. 

 تو ت جاب  بپوشم. 

 

ن خاااتم   رت  در ثااااتیااام ای ل  زاااد را از روی لااا  هاااای مزی 

م و کرد و اخم اتداخت بم جان ابروهای پدر .با خ  اتوت 

 قد  بم سمت تراز برداشت و شرسید: 

 

 ای   را تراز؟ _ی  ن سر 

 

دتدان ها   را م کم روی ی دیگر تشار داد و با  داب  کم 

 ارا باالتر رتمم بود جواب داد: آشک
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تراز:ی  ن ایز م تییل قرار تو ت خروس .شم خمو جان.هیا 

 خروش در  ار تو ت.ای  خروش ش تمیگت  . 

 

دسااات هایم بم م زای واقیع   مم بم دو ت م یخ ت دیل شاااد  

ق  م ات ار کم یش در میان میاپید.و شااااااااااااااات زد  ش بودتد و 

 ا  کرد .میموان اااااااااامم از چزر  چرخاتد  و بم آزاد و برسااااااااااا  ت

ها شاااااااااااااان ب واتم کم هردویشاااااااااااااان درسااااااااااااات بم اتداز  ی م  

 ترسید  بودتد. 

 

 تییل:ایزجا چم ختک ؟

 

 
گ
شاااااااااااایدن  ااااااااااادای تییل از باالی پ م ها وادارمان کرد تا همش

بم او کم زن اتر از هموشااااااااااام با ل اس بزت زد  ش بچرخاتیم و 

خاااروس سااااااااااااااااا ااایااااااااد  باااااااااالی پااا اااااااام هااااااااا ا  اااااااااااااااااماااااااااد  باااود ش 

بچرخاااتیم.رتااگ از چزر  ا  شرنااد  بود و چشااااااااااااااام هااا   باام 

 .  4920



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

ن  تراز خت   بودتد.دام  ب زد ل اسااااااااااااااا  را باال گرتت و با پایی 

 دوندن از پ م ها با  دای لرزابن ت رار کرد: 

 

 
گ
تو؟ی  ن سر کم ای  تییل:تراز ایزجا چم ختک ؟سر داری میش

 ازدواز ش تمیگت  ؟

 

کشااااااااااااااایااد و ش  را تکااان تراز  التاام دسااااااااااااااا   میااان موهااا    

داد.هماااام در سااااااااااااااا وب  مرگ ااااار چشااااااااااااااام باااام دهااااان او دوخماااام 

بودتد.برای آخرن  بار ت ا  کیزم توزاتم و خشمگیا  را میان 

آزاد و برسااا  چرخاتد شو  از آت م قد  بم خب  بردارد و با 

ن دسا   بم سمت در تیمم باز سال  بگوند:  تگم داشی 

 

یااد  را هااا  رو تراز:ایزجااا یاام ت ر ه ااااااااااااااااات کاام هممون بااا

.شزوند.اوتوقمم کم می زمید چرا ای  خروش قرار تو ت ش 

 بگت  . 
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همم در ثاتیم ای م ااااااااااااااات  اشاااااااااااااااار  ا  را دت ا  کردیم و بم در 

چشاام دوخمیم. اادای تش تش پاشاازم های ب زدی در ساا وت 

ن اتداز شااااااااااااااا د و ل صم ای ب د زبن قد  بم داخل تضاااااااااااااااا کزی 

دخا دخا می رد  خاتم گذاشااااااااااااااات.زبن با چزر  ای آشااااااااااااااازا کم 

 دیدن  در ای  خاتم  ابوش بو  ت اشد. 

 

ی از  ابوس تبود.ات اق  کم  اما  بیبت ای  بود کم هیا ختک

سااااااااااااااایاادیم شاتجااا  رت داد  بود و  زبن کاام مباااباال  از آن میت 

ن کیس بود کم قرار بود چشم هایمان ا  ماد  بود دقیبا هما

ن بم پا کزد...آرزو.   سزمگی 
 کوتابن

 

 ۷۶۳#پارت_ 

 

 

ن چشااااااااام هایم و چرخیدن خاتم  برای یک ل صم سااااااااایایه رتی 

دور ش  را ا  ااااااااس کرد .زاتوهایم سااااااا ااااااات شااااااادتد و برای 

 .  4922



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

ن ساااااااااابوط ت زم مجبور شااااااااااد  قد  بم خب   آت م روی زمی 

د بردار  و بم آزاد کم هماتزد ساااااااادی پشاااااااات ش  ا  ااااااااماد  بو 

 ت یم بزتم. 

 

 ا  بد  را ات ار کم ا  ااااااااس کرد  باشاااااااد تورا دساااااااا  را بم 

دسااااااااااااااااااات شد و لرزان م  رسااااااااااااااااااااتااااد و دور از چشااااااااااااااام هماااام 

اتگشاااااااااااااااماتمان را در ی دیگر ق ل کرد.میدان ااااااااااااااامم کم او هم 

درساااااااااااااات بم اتداز  ی م  از دیدن آرزو در ای  خاتم شااااااااااااااوکم 

گرتمم   شاااااد  و ترساااااید  بود.اما باز هم تما  تالشااااا  را بم  ار 

 بود تا خود  را آرا  و خونرد نشان دهد. 

 

.ش
گ
. آرزو:سال  بم همش  بمون ب ت 

 

هردونمان را ٬شیچیدن  اادای زتگ دار آرزو در ساا وت تضااا

وادار کرد تاااا ت ااااهماااان را بااام او بااادوزنم.ل  زااادی مرموزاتااام و 

ارت  خااااااابااااااایاااااااا  بااااااار لاااااااا  داشاااااااااااااااااااااات و چشااااااااااااااااااااامااااااااانااااااا  از شر
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د تا کوتان میدرخشااایدتد.ت اه  ترناد می شاااید کم آمد  بو 

بر پااا کزااد.همااان کوتااابن کاام م  از شو  از را  رسااااااااااااااایاادن  را 

 اس کرد  بود . ا  

 

اتگشاااامان آزاد شاتجا  از اتگشاااامان م  جدا شاااادتد و تا اااا م 

گرتما  باخ  شد تا م  ت یم ااهم را از دست بدهم.قد  

 بم سمت آرزو برداشت و با ل  ن خ  ک اما آرا  غرند: 

 

؟آزاد:تو ایزجا چیکار می    ن

 

در جواب آزاد ل  زد تاخوشااااااااااایزد  را بزرگ تر کرد و با گرد 

 شم ها   گ ت: کردن چ

 

 آرزو:چوشد؟از دیدتم خوش ا  نشدی دادا  جون؟

 

 .  4924



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

و سااااااااپس ت اه  را بم ساااااااامت م  و برسااااااااا  چرخاتد و ادامم 

 داد: 

 

آرزو:ات ار شااااااااما هم خوشاااااااا ا  نشاااااااادی .ت زم برتامم هاتوتو 

 خراب کرد ؟

 

م ساااااااااکت ا  اااااااماد  بود و تصار  گر ب   پدر  کم تا آن ل ص

 خطاب بم تراز شرسید: بود شاتجا  چزر  در هم کشید و 

 

 _ایزجا چم ختک ؟

 

ن در دت الم ی  رت  ادامم داد:   و مزی 

 

؟خواهر آزاد خان؟ ن :ا شون آرزو خاتم تو ی  ن  مزی 
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ن خزدید و پ   ها   را بم نشاتم ی  در پاسخ بم سوا  مزی 

 تایید باز و . مم کرد. 

 

آرزو:چرا خودمم.خواهر آزاد خاااااان خونز.ب  شااااااااااااااایاااااد شزد  

 مزا ممون شد . 

 

تییل  التم و خ اا ک دام  ل اس خروس ب زد  را باز هم باال 

گرتت و قد  ها   را ج وتر کشااید.در کزار برسااا  ا  ااماد و 

ن ت ا  شرسشگر  بم  ورت تراز شرسید:   با دوخی 

 

   خروش تییل:تراز ایزجااااا چااااام ختک ؟مزصورت از ایز اااام گ 

م  و برسااااااااااااااااا  ش تمیگت   چیم؟ا اااااااااااااااال برای سر ای  خاتمو 

 ایزجا؟آوردی 
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ساا وت تراز شاتجا  در هم شاا  اامم شااد.دساا   بم  ااورت 

ن ت ایه  ر گرتمم ا  کشاااااااااااااااید و ساااااااااااااااپس همزمان با اتداخی 
 
گ

 غض  آلود بم برسا  گ ت: 

 

تراز:خروسااااااااااااااا مون ش تمیگت   تییل چون مردی کاام می وای 

 یم شیاد . باها  ازدواز ک ن 

 

ن شااااااااااد.یک قد  بم  توشاااااااااا زد زهرآلودی کزج ل  ها   سااااااااااتک

 دیک تر شد و ادامم داد: برسا  تز 

 

 آقای 
گ
تراز:دوسااااااااااااااات داری خودت واق یت رو بزشاااااااااااااااون بش

 شیاد؟

 

برسااااااا  خمال بم یک مج اااااامم ی یخ زد  ت دیل شااااااد  بود.تم 

د و تم     دیگر ت س می شید.خمال خش   زد   ن  را مت 
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  خت   ت ا  کردن بم آرزو از دساااااااااااااااا  بود و  اری بم جز خت  

 برتیم آمد. 

 

اتم بم ساااااااامت او ش ساااااااا وت  کم   شااااااااد تییل بک  ااااااااتک
کوالبن

 چرخاتد و با  داب  آرا  شرسید: 

 

 تییل:برسا ...تراز دار  سر میگم؟ایزجا چم ختک ؟

 

بک آت م جوابک بم ساااااااوا  تییل بدهد ش  را روی شااااااااتم کج 

   زد: کرد و خطاب بم آرزو با  داب  ت ی  ل

 

 برسا :ت  . 

 

ای ابروها   را آرزو خزدید و دساااات بم ساااا زم ا  ااااماد.یک ت

 برای برسا  باال اتداخت و گ ت: 
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 آرزو:چیکار ت زم برسا ؟از  می وای باز  ساکت بموتم؟

 

و سااااااااپس م اااااااات  ت اه  را بم ساااااااامت م  و آزاد چرخاتد و با 

  داب  ب زدتر ادامم داد: 

 

ن بود مگ م تم؟کم ش مزو شااااااات   آرزو:ا اااااااال تبشااااااام تون همی 

خیا  را ت بموتید بم  بمالید و ب رساااید  یم شاازر دیگم تا با 

دروغااااااتون ادامااااام بااااادیاااااد و ای  خروش رو برگزار کزیاااااد.ویل 

 چبدر  ی  کم م  دسامون رو خوتد . 

 

 را هاااا و ک زااام هاااا   دیگر  اااااااااااااااتک همااام را بااام ش آورد  

ز بودتد.تییل یک قد  تا سااا مم کردن تا ااا م داشااات و رتگ ا

 بار با  داب  
ن ن خاتم شرند  بود.پدر  برای دومی    ورت مزی 

 ب زد تزی  زد: 
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اااااااااااااا.ای  م ااااااااااااااا ر  باااااااازناااااااا چیااااااام کااااااام را   _تراز  را بزن پرا

؟ای  خاتم سر دار  میگم؟ ن  اتداخمی 

 

تراز لااا  زنرنا  را بااام دتااادان گرتااات و همااااتطور کااام بزاااا بر 

 ا  بم هز ا  خ اا اتوت مدا  ش  را تکان 
گ
خادت هموشااش

 با  داب  دورگم شد  از خشم جواب داد: میداد 

 

 اااااااااات خمو بزم .م اااااااااا ر  بازی دیگم تراز:م اااااااااا ر  بازی تو

تمو  شااااااااااااااااد.االن ایزجاااییم تااا تک ی  واق یاات رو مشااااااااااااااا   

کزیم.توی ای  خوتم دوتا دروغگوی شااایاد  ضاااور دارن.دوتا 

تو خااااااتواد  راهشاااااااااااااااون ٬دروغگو کااااام اومااااادن تو خوتااااام مون

ا  اااااا تو چشاااامامون تون و تمکموتو خوردن و  ااااا٬دادیم

ن و خیاااااتاااات کر  دن.ای  خاااااتم ت ااااا  کردن و بزمون دروغ گ ی 

امشاااا  ایزجاساااات تا دساااات دروغای ای  دو ت رو برامون رو 

 کزم. 
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 ۷۶۴#پارت_ 

 

 

خاتم بم ی  ار  در س وت و بزت ترو رتت.تییل با ب و ش 

چرخاتد و چشاااااااااااام های اشااااااااااااک آلود  را م مم اااااااااااااتم بم م  

 دوخت. 

 

 ختک ؟ تییل:آبجک ایزجا چم

 

سااااااااامت تراز بزاا دهاتم را بم سااااااااا    ترو خورد  و قد  بم 

 برداشمم.دسمم را بم سما  دراز کرد  و گ مم: 

 

 _تراز بیا برنم توی  یاط با همدیگم  را بزتیم. 
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با خ ا اتوت دساا  را پس کشاید و اتگشت اشاار  ا  را بم 

 سممم نشاتم گرتت و غرند: 

 

تزن.تمی وا  دلمو  تراز:تو ساااااکت با  خزان.تو ا ااااال  را

 می زم. .ش زم.تک ی م رو با تو ب دا مش   

 

مات و مبزوت دسااااا   کم بم ساااااما  دراز شاااااد  بود را خب  

کشااااااااااااااایااد  و بک هاادا هماااتجاا ا  اااااااااااااااماااد .دیگر تمااا  شااااااااااااااااد  

بود.دیگر رایه برای ترار وجود تااداشاااااااااااااااات.بااازی شاتجااا  باام 

 پایان  رسید  بود. 

 

تاام یااا تاام؟باااباا ن :یش باااالخر   را مت  ن ا  را بزتیااد مااا هم مزی 

 بدوتیم ایزجا چم ختک . 
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ن خاتم هماتزد تییعن بر ساااا وت تضااااا  اااادای جی   ماتزد مزی 

کشااید  شااد.ت اه  کرد .رتگ از  ااورت  شرند  بود و مثل 

ن باری بود کم دلم برای او مو وخت.   بید می رزند.ای  اولی 

 

زن خمونم کم  ا  بد  را دید تورا دساااااااااااااااات ها   را روی 

ار داد و هماتطور کم شاااااتم ها   را میمالید شاااااتم های او قر 

 ر  گ ت: خطاب بم پ

 

_تراز ماااادر  را بزن دیگااام.ای  بزاااد  خاااداهاااا ت ااااااااااااااا  خمر 

 شدن. 

 

ی بگونااد آرزو  ن شو  از آت اام تراز بمواتااد دهااان باااز کزااد و چت 

 بود کم شو  دس   کرد و جواب زن خمونم را داد. 

 

ن رو براتون ت رن  می زم.   آرزو:م  همم چت 
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ن آن  ن دوبار  روی ل  ها   سااااتک ارت آمت  شااااد.قد  ل  زد شر

ها   را بم ساااااااااامت پدر  سااااااااااوا داد و با ا  اااااااااامادن مبابل او 

 گ ت: 

 

ن  آرزو:م  آرزو ه اااااامم.ق ال با م  آشاااااازا شاااااادید.خواهر همی 

آزاد خااااتیم کااام االن کزاااارتون وا  ااااااااااااااااااد  و چزاااد ماااا  شو  باااا 

تون ازدواز کرد .   دخت 

 

د شو  از لااا  هاااا   را برای ل صاام ای روی ی اااااااااااااار  ااادیگر ترا

 کج کزد و ادامم دهد: آت م ش  را روی گردن   

 

ی کم شاااااااااااما از برادر م  میدوتید ایزم کم یم توازتد   ن آرزو:چت 

ی م روا و یام مرد موجزم کام  ادودا یاک سااااااااااااااااا  شو  بم 

تون شااااااااد  و ب د  ٬ایران برگشاااااااامم  امال ات اق  خاشااااااااش دخت 

 خ
گ
وب و هم بااااااا هماااااادیگاااااام ازدواز کردن و االتم یاااااام زتاااااادی
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اساااااا  واق یت خییل خاشاااااباتم در کزار همدیگم دارن...اما ر 

ی کم شما ت رشو می زید ترا دار  بزم  خان.  ن  با چت 

 

پااادر  هااااز و واز ش  را چرخااااتاااد و بااام م  ت اااا  کرد. اااامال 

مشاااااااااااااااااااا اااااا  بااااااود کاااااااام  اااااارا هااااااااای آرزو گاااااایااااااجاااااا  کاااااارد  

بودتااد.تاااخودآ ااا  ت اااهم را از  اااااااااااااااورت  گرتمم و ش  را زنر 

 ی آرزو باری دیگر در تضا شیچید. اتداخمم. دا

 

بم دسااااامور یم قاچاقجر ٬ها شو  دخت  شاااااما خزان آرزو:ساااااا 

کم توی زتدان بود و شروتد    زنر دساااااات شااااااما بود دزدید  

ند بزم   شااد.قاچاقجر کم شااما قرار بود برا   کم اخدا  بتک

 خان.جمشید توتیش...یادتون میاد؟

 

های پدر  را  بدتم بم ی  ار  یخ . اااات و  اااادای برندن ت س

شاااااااااااااااایااد .مااات و مبزوت باام آرزو خت   بااا گو  هااای خود  
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ماتد و پس از ل صم ای سااا وت با  اااداب  تااا ی  کم شو  

 از ای  هرگز از او نشاید  بودم  شرسید: 

 

 _اون شروتد  چم رب  بم آزاد دار ؟

 

آرزو خزدید و ات ار کم از بازی کم را  اتداخمم بود غرا لذت 

 اد. باشد ش  را تکان د

 

 باشید. آرزو:ربط دار . تک داشمم 

 

از پدر  تا ااااا م گرتت و قد  ها   را ای  بار بم سااااامت آزاد 

هدایت کرد.مبابل برادر  ا  اااااااااااااماد و چشااااااااااااام در چشااااااااااااام او 

 دوخت و ادامم داد: 
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ااااااااااا و یم  آرزو:جمشااااااااااااید توتیش ساااااااااااام تا بچم داشاااااااااااات.دوتا پرا

ااااااااا و دخت  بزرگ  سااااااااااا  ها  .زمابن کم بم زتدان اتماد پرا دخت 

م ارت ااااط خاااا  بااااهاااا  د کااام از ایران رتماااام بودن و دیگاااابو 

.    اسم تامی شون رو هم ت یت  داد  بودن.اما پر  ن تداشی 

 کوچیک تر جمشید هزوز هم توی ایران بود. 

 

ن  ای  بار  اااااااااااااااورت م  را هدا گرتت اما  ارت آمت  ت ا  شر

 م اک   را ها   هزوز هم پدر  بود. 

 

و بم م  ی ا  آدمای  آرزو:روزی کم دخت  شاااااااما دزدید  شاااااااد 

  شد پر کوچیک توتیش هم هموتجا بود.اسم  توتیش برد

اااااااااااااا توجوون تبرن اااا هم ااااااااااااااا  و ساااااااااااااااااا  دخت   آرناااا بود.یااام پرا

وع آشااازایوشااون از اوتجا  شاااما.شاااید یش دو ساااا  بزرگ تر.شر

 بود...یادت میاد خروس خاتم مگم تم؟
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دسااااااااااات هایم شااااااااااادیدتر از هموشااااااااااام در  ا  لرزندن بودتد و 

گرتماااام بود کاااام گوب  بااااادر م کم در سااااااااااااااا زااااام تویااااادن  ق  م آت

ن شرتاب  می واساات ساا زم ا  را .شااکاتد و خود  را روی زمی 

 کزد. 

 

 س وتم را کم دید چرخید و مجددا رو در روی پدر  ا  ماد. 

 

تون اون زمان چجوری  آرزو:شااااااااااما هیچوقت ت زمیدید دخت 

از دساااااااااااااااات آدمای توتیش ترار کرد و تجات شیدا کرد مگم تم 

 خان؟بزم  

 

وادار کرد تا باری دیگر با شدرایم بم  سااااااااااااوال  بزم  خان را 

م  ت ا  کزد اما کویل ت شاااااااااید کم آرزو باز هم توجم او را بم 

 سمت خود  ج   کرد. 
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تون ت اااا  ت زیاااد بزم  خاااان.اون قرار تو ااااااااااااااااات  آرزو:بااام دخت 

ی بگم  ن جواب ساااااااواالتمون رو بزمون بد .اگم می واساااااات چت 

 بد .  م  ایزجا  تا بزمون جوابتا االن گ مم بود.اما 

 

 ۷۶۵#پارت_ 

 

 

 و ب د زبان  را روی ل  ها   کشید و ادامم داد: 

 

تون  آرزو:اون زمااابن کاام شااااااااااااااامااا دساااااااااااااااات از تجااات دادن دخت 

اااااااااااااا کوچیاااک  کشااااااااااااااایااادیاااد و خااادالممون رو اتم ااااب کردیاااد پرا

تون  مااک کرد کاام از اوتجاا  جمشااااااااااااااایاد توتیش بود کاام باام دخت 

تم از ون داد و برای ایز م بمو ترار کزم.را  ترار رو بز  نشااااااااااااااا

خود  م اتصت کزم یم اس  م گذاشت توی دسما ...اما 

تون در ق ا  خوبک اون پر چیکار کرد؟
 میدوتید دخت 
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 باری دیگر بم م  خت   شد و با ل  ن زهر آلود شرسید: 

 

؟
گ
 _چیکار کردی خروس خاتم؟می وای خودت بم پدرت بش

 

 کم از م  جوابک تگرتت خزد
 ید و خود  ادامم داد: و زمابن

 

تون زمااابن کاام داشاااااااااااااااات از آ رزو:بااشاااااااااااااااام...پس م  می م.دخت 

اوتجااا ترار می رد زمااابن کاام داشاااااااااااااااات جون خودشاااااااااااااااو تجاات 

ااا بز  داد  بود بز   میداد با همون اساااا  م ای کم اون پرا

ااا بیچار  رو با تت  زد و ب دشاااام اوتو تیمم  شاااا یک کرد.اون پرا

 ترار کرد.  جون و غرا خون هموتجا و  کرد و خود 

 

ن اتداخمم و پ   بک اخمیار ش  ن گردتم پایی 
  را تا مرز شاا  اای 

د .آزاد باری دیگر در کزار  ا  ااماد  اار هایم را روی ی دیگر ترا

و اتگشااماتمان را در ی دیگر ق ل کرد.ش چرخاتد  و ت اه  

کرد .هردو میاااااااادان اااااااااااااااایم کاااااااام ل اااااااام ی شرت ااااااااا  ا  اااااااااااااااماااااااااد  
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مزیاا  باااق  تماااتااد  بودیم.دقااایف  بوشااااااااااااااات  تااا وقوع ات جاااری 

ن را بود.ات  جاری کم بم خوبک میدان اااااااااااااااایم قرار بود همم چت 

 تابود کزد. 

 

اااااااااااااا اون زمااان تمرد.زتااد  موتااد امااا ت ج شاااااااااااااااااد و  آرزو:اون پرا

مجبور شاااد تا باق  خمر  رو روی  ااازدیل چرخدار بگذروتم 

 دست و شزجم تر  کزم.و دخت  شما هیچوقت با 
گ
و با اتردی

اااااااااااا   و ظ یم کم در  ب  مرت   هیچ یسااااااااااااا درمورد اون پرا

ااااااااااا رو  شااااااااااااد  بود  را تزد.ساااااااااااا وت کرد و بم را    اون پرا

 ترامو  کرد و بم زتدگو  ادامم داد. 

 

 اااااااادای آرزو دوبار  بم ساااااااا وت تضااااااااا خاتمم داد.ای  بار در 

کزار آزاد ا  ماد و با قرار دادن دسا  روی شاتم ی او ادامم 

 ی  را ها   را از ش گرتت. 
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اا بم ات اا برادر و خواهر بزرگ تر ٬آرزو:ساااا  ها ب د اون پرا

دوست  میموشون کم سا  ها شاهد رتج کشیدن اون پر 

ن کاام از باااخاا  و بااابن اون ات اااا اتمبااا   بودن ت ااااااااااااااامیم گرتی 

ن شاااااااااااااااااد  بااام ایران  ن.پس باااا یااام تبشااااااااااااااااام ی از شو  ت یی  بگت 

ی کم م    ت ج شدن آرنا   اون دخت 
گ
ن تا بموت  زتدی برگشی 

 . ن  بود رو سیا  کین

 

بزرگ تر و دوست  میمو  با تبشم ایزجوری بود کم برادر 

ای شما شدن  دخت 
گ
اوتا رو خاشش خودشون کردن ٬وارد زتدی

تا ب دا بموت  با خراب کردن زتدگوشاااااااااااااااون و شااااااااااااااا زجم کردن 

روح و روانشاااون از باخ  و بابن ت ج شااادن برادر کوچیک تر 

ن و ب دشم هردوشوتو مثل دو تی م دسمما  دور   اتمبا  بگت 

 بزدازن. 

 

ا ها   کم رسید چزد قد  خب  تر رتت.رو بم ایزجای  ر 

در روی پاادر  ا  اااااااااااااااماااد و بااا باااز کردن دسااااااااااااااااات هااا   از دو 

ن بر ل  آورد و گ ت: ٬کرا  ل  زدی ت رت اتگت 
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آرزو:اون دو ت ر االن روبروی شااااااما وا  ااااااادن بزم  خان.دو 

ای شاااااااااااااااما رو مثل دوتا خروساااااااااااااااک بم بازی  تا مردی کم دخت 

.دو  ن دتشاااااااااااااااون از ورود بااااام ت ری کااااام از همون او  هااااا گرتی 

 خاتواد  شما تبط و تبط اتمبا  بود و .س... 

 

ت ا  کیزم توزاتم ا  را بم آزاد و برسااااااااااااااااا  ٬و ب د ش چرخاتد

وزی  دوخت و با توشااااا زدی کم گوب  ق اااااد داشااااات با آن شت 

ابن ا  را بم پایان رساتد.   ا  را اخال  کزد س تن

 

ااااااااا بزرگ  ...و جمشااااااااااید توتیش و برادر م آرزو:آزاد توتیش پرا

برسااااااااااااااا   امکار مردی کم از او  تا آخر ای  تبشاااااااااااااام ی اتمبا  

 همراه  بود... 

 

 ۷۶۶#پارت_ 
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ن اتاا ات ار کم در خرض یک ثاتیم بم  اااااااااااااا ر مط ش  ر اک اااااااااااااات 

رساااید.ا  ااااس کرد  کم یک ت ر از پشااات ش ش  را زنر آبک 

نم خمیش ترو برد و با ای   ار  قدرت ت س کشااااااااااااااایدن را از ر 

ن  هااااااااایااام دزدیااااااااد.دیاااگااار  ااا    از تاااوااایاااااااادن قااا ااا ااام هااام ماااطااامااای 

تمزد و  ل وجود  از شاااااااااادت  تبود .چشاااااااااام هایم ساااااااااایایه مت 

سک شوشایل هماتجا ا  ماد   اتطراب می رزند.مثل یک مت 

بود  و ت اااا  مبزوتم را بااام آرزو و آن ل  زاااد شااااااااااااااایطاااابن ا  

 دوخمم بود . 

 

سااااا وت جوری تما  خاتم را در آغو  کشاااااید  بود کم گوب  

دتد.گوب  کم آرزو آمد  بود و با همم ی ساااااااااااااااکزیا  ُمرد  بو 

آمدن  یک قمل خا  دسااااات جمیع اتجا  داد  بود.خاتم ای 

کااام تاااا چزاااد دقیباام ی شو  شاااااااااااااااااادی و خوشااااااااااااااا ااایل از در و 

 دیوار  ترو میچ ید  اال بوی ترس و مرگ گرتمم بود. 
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بک آت ااام     قااادرت چرخااااتااادن زباااان  را ٬پااادر  هااااز و واز

م آرزو چشااااااام دوخمم هماتجا ا  اااااااماد  بود و بداشااااااامم باشاااااااد 

سید.آتبدر خاجز کم دیگر  بود.خاجز تر از هموشم بم تصر مت 

هیا شااااااااااااااا ااااااه   بااااام بزم  خاااااان بزااااااوری کااااام موشااااااااااااااازااااااخمم 

 خاتم  یم خب  تر در آغو  زن خمونم بک 
ن تداشااااااااااااااات.مزی 

د و زن  ااااار ن ت و دسااااااا  را بم دهان  می را  اااااادا اشااااااک مت 

ن   کزااااد.امااااا مگر آرا  کردخمونم هم در تال  بود تااااا آرام

ن موق ی   بم ای  آسابن ها بود.  ن خاتم آن هم در چزی   مزی 

 

ن خاتم بدتر بود.بم  وتااااااااااااااا یت تییل بم مرات  از پدر  و مزی 

ترساااازا  ترن  شااااکل مم   در شااااو  ترو رتمم بود. ااااورت  

درسااااااااااااااات هماتزد گا دیوار سااااااااااااااا ید شاااااااااااااااد  بود و ل  ها   

ی ن  بزتااد یااا چت 
ساااااااااااااااااد تبط خت    می رزناادتااد.بک آت اام  رقن بتر

م آد  هاااای اکرات  ت اااا  می رد.گوب  کااام باااا ت ااااه  خت   بااا

المماس می رد یک ت ر م کم بم  اااااااااااااورت  ساااااااااااااییل ب وبد تا 

ب کم بمواتد از  ابوس شاااااااااااااااو  کم گرتمار  شاااااااااااااااد  بود بیدار 

 شود. 
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برسااااااااااااااا  و آزاد هزوز هم پشاااااااااااااات ش م  ا  ااااااااااااااماد  بودتد.در 

ن ل صم های  مط ش کم ختک از واپ ی 
آرام  شو  از  سا وب 

داد.هردو میدان ااازد کم دیگر بم آخر خط رسااید  کوتان می

بودتد.هردو میدان اااااااااااااازد کم شاتجا  بم پایان بازی رساااااااااااااید  

بودیم و دیگر جااااااب  برای ترار و شززاااااان  ااااااری بااااااق  تمااااااتاااااد  

 بود. اال دیگر زمان   اب پس دادن بود. 

 

تم واق یت دارن؟ ن  _ای   رتاب  کم ای  خاتم مت 

 

ن تضااااا  ساااا وت شاتجا  بم دساااات  اااادای تاااا ی  و ساااازگی 

لرزان بزم  خان در هم شااااااا  ااااااامم شاااااااد.م ااااااات  ت اه  دیگر 

چرخید  بود و ساااااااااااامت آزاد و برسااااااااااااا  هدا رتمم بود.آزاد و 

دتد.   برسا  کم  ماکان در س وت بم ش میتک
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سااااااااااااااا وتشااااااااااااااااان را کاام دیااد چرخیااد و قااد  هااای ب زااد  را باام 

بود  ت  ا  ااماد  سااماشااان سااوا داد.م ن کم در میاتم ی م اا

را کزار زد و در تزایت با ا  اااااااااامادن مباب شااااااااااان با  ااااااااااداب  کم 

  اال از خشم دورگم شد  بود دوبار  ت رار کرد: 

 

تم واق یت دارن؟ ن  _شرسید   رتاب  کم ای  خاتم مت 

 

م اااکاا  ساااااااااااااااوال  آزاد بود.ات ااار کاام می واساااااااااااااااات شو  از 

ی تااااااییاااااد یاااااا ت اااااذیااااا   را هاااااای آرزو را از زباااااان او  ن هرچت 

 با خ  اتوت قد  ج وتر گذاشت و غرند: .شزود.تراز 

 

ش؟هزوز  ا سوا  میتر تراز:خمو جون تاز  داری از ای  بورر

بااااورت نشاااااااااااااااااد  چااام کثااااتااات  رومزاد  ایااام؟بااااورت نشاااااااااااااااااد  

 چجوری باهامون بازی کرد  و شموتو شت   مالید ؟
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در برابر داد و ترناد های تراز پ   ها   را برای ل صم ای 

د و سپروی ی دیگ  س خطاب بم او گ ت: ر ترر

 

 _خب  وا  ا تراز. 

 

تراز تاباوراتم و خ  ک خزدید و ش  را تکان داد.باز هم یک 

 قد  ج وتر آمد و با خ  اتوت گ ت: 

 

تراز:خمو روزی کم ای  کثاتت گ ت می واد با خزان ازدواز 

کزاااام هم تو باااام م  گ    خباااا  وا  اااااااااااااااااااا.تایجاااام   رو هم 

و ا مش ترتااامون  ون دروغ گ تدیدیم.دیدیم چجوری بزم

کرد.توروخدا امروز ایزکارو ت  .بذار م   ش ای  خوتاااایا رو 

 بذار  ک  دساشون. 

 

 جوا.  باز هم همان جم م ی ت راری پدر  بود. 
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 _گ مم خب  وا  ا تراز. 

 

د و ت ا  کیزم  اااااااااار تراز با تارا    ل  ها   را روی ی دیگر ترا

  باام باام اج ااار قاادتوزاتاام ای باام آزاد اتااداخاات شو  از آت اام 

 دساااااااااا   میان موها   ب شاااااااااد 
گ
.برایم خب  بردارد و با  التش

خجی  بود کم ا ال بم برسا  ت ا  تمی رد.گوب  کم مشک   

تززا با آزاد بود.گوب  کم تززا می واساااااااااااااااات خرخر  ی آزاد را 

 بجود و .س. 

 

 ۷۶۷#پارت_ 

 

 

پدر  باری دیگر رو در روی آزاد ا  اااااااماد.چشااااااام در چشااااااام او 

. سوال  را  دوخت و   دوبار  ت رار کرد.ایا ار با ت کیم بوشت 
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ساااااااااااااام. رتاب   _جواب مزو بد  چون ای  آخرن  بارنم کم میتر

 کم خواهرت چزد دقیبم ی شو  زد واق یت دارن؟

 

و ب د برای ثاتیم ای م   کرد شو  از آت م با  اااااااااااااادای آرا  

 تری ادامم دهد: 

 

؟  _تو واق ا پر جمشید توتیف 

 

ن اتااداخماام بود شاتجااا  ل صاام ت اااه آزاد کاام تااا آن   را پااایی 

آه اااااااامم ش  را باال گرتت تا بم پدر  ت ا  کزد.شو  از آت م 

چشم در چشم بزم  خان بدوزد چشم ها   بک هوا بم م  

کم  یم خب  تر ا  اااااااااااااااماد  بود  دوخمم شااااااااااااااادتد.خود  هم 

اما تاخودآ ا  ش  را برا   تکان داد  و با ٬تمیدان ااااااااااااااامم چرا

 د  کم بم پدر  دروغ بگوند. و خواه  کر ت اهم از ا
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دلم تمی واسااااااااااااااااااات کاااام  را هااااای آرزو را تاااااییااااد کزااااد.دلم 

اااااااااااااا توتیش بودن  را قبو  کزاااااد.دلم  تمی واساااااااااااااااااااات کاااااام پرا

تمی واست کم  بیبت را بم پدر  بگوند.تمیدان مم چرا اما 

ترسااااااااااااید  بود .با وجود آت م هموشاااااااااااام میدان اااااااااااامم روزی بم 

.ترش کم دلی   رساااااید  بود ایزجا خواهیم رساااااید اما  اال ت

 برای خود  هم روش  تبود. 

 

ن روی لااا   ت اااا  تگراتم را کااام دیاااد ل  زااادی کوچاااک و غمگی 

هااا   شاااااااااااااااکاال گرتاات.آه اااااااااااااااماام ش  را برایم تکااان داد و بااا 

ت اه  از م  خواساات تا آرا  باشاام شو  از آت م دوبار  ش 

 بچرخاتد و چشم در چشم های پدر  بدوزد. 

 

ن بزم  خااااان هزوز هم مز جوا.  بود.باااام شاااااااااااااااکاااال  مصر گرتی 

ترسااااااااااازا  آرا  بود و م  بم خوبک میدان ااااااااااامم کم چم کوتان 

ساااازمگی ن پشاااات ای  آرامشاااا  م فن شااااد  بود.برای دقیبم 

ای کم گوب  هزار ساااااااااااااا  کو  کشاااااااااااااید هردو در سااااااااااااا وت بم 

ی دیگر خت   ماتدتد و در تزایت ل  های آزاد بودتد کم ای  
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ثاتیم ای از  ا     برایساا وت را شاا  اازد.بک آت م ت اه  ر 

د ل  ها   را باز و . اااااااامم کرد و شاتجا   چزر  ی پدر  بگت 

 با  داب  آرا  گ ت: 

 

اااااااااا جمشاااااااااااید  ی کم شاااااااااااایدید  بیبت دار .م  پرا ن آزاد:هرچت 

 توتیبم. 

 

ن ای  جم م گذشاااااامم بود کم  ساااااام ثاتیم...تززا ساااااام ثاتیم از گ ی 

د  ااادای ساااییل م کیم کم پدر  بم ی  ار  بم  اااورت او کوبی

  شراتاااااد.تااااااخودآ اااااا  یاااااک قاااااد  بااااام سااااااااااااااامااااات ج و برا از ش 

برداشااااامم.شااااادت ساااااییل آتبدر زناد بود کم  اااااورت   امال بم 

یک ساامت برگشاامم بود.چزد ل صم ای در همان  الت ماتد 

و سااااااااپس ات ار کم تزدیک شاااااااادتم را ا  اااااااااس کرد  باشااااااااد بک 

م طیل  اااااااااااااااورت  را بم ساااااااااااااااممم چرخاتد و با ت اه  از م  

 ت ت زم.  مم و دخالخواست تا خب  با 
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پدر  ای  بار بم سااااااااامت برساااااااااا  چرخید.دساااااااااا  را باال برد و 

یک سییل م کم تر از سییل کم بم آزاد زد  بود بم  ورت او 

ن خاتم و  دای برندن ت س  ن مزی 
" گ ی  ن کوبید. دای "هی 

 تییل همزمان با  دای سییل در تضای خاتم شیچید. 

 

ت تد  اشمم تون. _ت  بم ذات کثی  هردوتون.ت  بم غت 

 

بزم  خان بود کم با ل  ن شاش ت رت و خشااااااااااام خطاب بم 

آزاد و برساااااا  غرند و ساااااپس قد  بم ج و برداشااااات و یبم ی 

ل اس آزاد را در دساااا  ها   مچالم کرد و با  اااداب  ب زدتر 

 ترناد کشید: 

 

؟اساااااااااام  ااااااااا؟چجور آد  ه اااااااااا   _تو چجور آد  ه اااااااااا   پرا

ی ور ؟از خودتو گاااااذاشااااااااااااااا   مرد؟ اااااالااااات از خودت بزم تم

مت تموشم؟ها؟خ  ودت شر
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آزاد را باام خباا  هاال داد و بااا چرخاااتاادن ت اااه  بام ساااااااااااااااماات 

 برسا  ادامم داد: 

 

ا...اومااادی  تو خوتااام   ت بک شر تون و تماااک ٬_دوتاااا بک غت 

آد    اااااااااااااااااابمون ٬بزمون اخمماااد کرد ٬خاااتواد    رو خوردی 

امو داد  دساااااااااااااااامون...کاام آخر  ازشاااااااااااااااون اتمبااا  ٬کرد  دخت 

ند؟شما د  چجور  رومزاد  هاب  ه اید؟یگم بگت 

 

دسااااااااااااا  باال رتت کم یک بار دیگر روی  ااااااااااااورت آزاد ترود 

بیاید کم دیگر تموان اااامم کاقت بیاور .بک اخمیار ج وتر رتمم 

ن بم بازوی  گ مم:   و با چزگ اتداخی 

 

 _. م.... م دیگم تموم  ک . 

 

تاباوراتم ش چرخاتد بم سااااممم و با چشاااام هاب  شت شاااد  از 

 رد. هم کخشم ت ا
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ن   تو داری از ای  دوتا بک همم چت 
_. اااااااااام؟تموم  کزم؟دخت 

؟خب ت  ار تمی زم؟  دتاع می  ن

 

ن آورد  و خاااااااجزاتاااااام ت اااااااه   دساااااااااااااااا  را باااااام ز ماااااات پااااااایی 

ن بار در  کرد .    تمیدان ااااااااااااامم کم چم باید بگونم.برای اولی 

خمر   ش با او بود.واق ا خب م را از دساااااااات داد  بود ؟برای 

برساااااااااااااااااا  دتاااع می رد ؟مگر گزاااهکااار د و چاام داشااااااااااااااامم از آزا

تبودتد؟مگر مجازات شااااااااااااااادن  بشاااااااااااااااان تبود؟پس چرا  اال 

 سیع داشمم کم پدر  را خب  تگم دار ؟

 

شدرام و مردد ت ایه بم آزاد اتداخمم و ل  هایم را بک هدا 

ی بگونم.اما تما  وا   ها از ذهزم پا  ن باز و . اااااااااااامم کرد  تا چت 

 بم ترار گذاشمم بودتد. 

 

 ... ..م _م . 
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خواسااااااامم  را بزتم.خواسااااااامم بگونم کم تو چرا جوشااااااا  را 

ن بااااااام خود  مربوط  ؟خواسااااااااااااااامم بگونم کااااااام همااااااام چت 
بن ن مت 

اسااااااااااات.کم م  ه ااااااااااامم کم یا باید او را ب  شااااااااااام یا مجازات  

کزم.خواسااااامم بگونم کم او آد  بدی تو ااااات.هیچ دامشاااااان 

آد  هااای باادی تو اااااااااااااااازااد.پشااااااااااااااایماااتزااد.تااادمزااد.بااارهااا و بااارهااا 

د تا ب  شاااااامشااااااان.خواساااااامم بگونم کم ادای   اتالمماساااااام کرد

پاادرهاای خوب را در تیاااور.کام اگر قرباابن ای  ماااجرا مزم پس 

خود  ه اااااااااااامم کم باید ت اااااااااااامیم بگت  .اما شو  از آت م     

بمواتم یش از ای  جم م ها را بم زبان بیاور   ااااادای آرزو بود 

 کم در تضا شیچید و بم ل  های م  ق ل آون ت. 

 

ر  ازشاااااااااااااااون دتاع می زم ت ج  ت زید بزم  م داآرزو:از ایز 

ن رو میدوتم و سااااااا وت  تون خییل وقمم کم همم چت 
خان.دخت 

 کرد .یجوراب  تما  ای  مدت همدساشون بود ... 
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 ۷۶۸#پارت_ 

 

 

هااااااز و واز ش چرخااااااتاااااد  و بااااام آرزو ت اااااا  کرد .ای  دخت  

مرنو چم مرگ  بود؟برای چم هزوز هم آتجا ا  ااااااماد  بود 

د مااااااایه میگرتاااااات؟دیگر از جاااااااتمااااااان چاااااام آلو  و از آب ااااااال

 می واست؟

 

ان از  را آرزو ات ار کم یک سطل آب ٬پدر  شگشمم و  ت 

شد روی ش  خااایل کرد  باااشااااااااااااااازااد باام م  چشااااااااااااااام دوخماام 

بود.تزمیدن ایز م م  و آزاد دور از چشااااااااااااااام همم و شززابن از 

بااام آخر بود.ل صااااب   ی ااادیگر کالا گرتمااام بودیم برا   رصن

بم  اااااااااااااورتم خت   ماتد و ساااااااااااااپس با  اااااااااااااداب   مبزوتمات و 

 ت ی  و لرزان تجوا کرد: 

 

؟  _تو از ای  موتوع ختک داش  
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د  و تاخودآ ا  بم  اااااااااااااار ل  های خشاااااااااااااااکم را روی ی دیگر ترا

ن خاااااتم  اااااال روی یش از م ااال هاااا  اکراتماااان ت ااااا  کرد .مزی 

ن ت دسا  را  نش مم بود و هماتطور کم بک  دا اشک مت 

می وبیاااااد.خمو و زن خمونم هم  بن ا بک وق ااااام بااااام شوشاااااااااااااااااااا

خاااجزاتاام در تال  بودتااد کاام او را آرا  کززااد تااا م ااادا تشااااااااااااااااار 

 خون  باال برود و  اری دست خود  بدهد. 

 

 
گ
تراز هزوز هم در کزار آرزو ا  ماد  بود و درست ماتزد گری

تت  خورد  بم آزاد و برساااااااا  چشااااااام دوخمم بود.از خشااااااایم کم 

د آشا ن ود کم  ارصن بود جان  را کار بدرون چزر  ا  موز مت 

بدهد اما در آن ل صم بمواتد آزاد و برسااااااااااااا  را زنر مشاااااااااااات و 

 لمدها   لت و پار کزد. 

 

و در تزایت تییل...تییل ماتم زد  و در هم شااااا  ااااامم ای کم با 

چشاااام هاب  اشاااا  ار و ت ا  تاباور  ب   آد  های اکرات  
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 ود تکرا بم تماشااااااا نشاااااا اااااامم بود.گوب  کم هزوز باور ت رد  ب

ی از  تک ای  ات اقات شاااااااااااااااو  در واق یت رت داد  اتد و ختک

 هیا  ابوش تو ت. 

 

سااااااا وتم کم کوالبن شاااااااد  ااااااادای ترناد بزم  خان بم ی  ار  

 باال رتت. 

 

ا ختک داش   خزان؟میدون    کم ای   ن _شرسید  تو از ای  چت 

اااااااااااااا توتیباام؟میاادون ااااااااااااااا   کاام اومااد  تااا ازت اتمبااا   مرد  پرا

؟بگت  ؟ایزا رو میدون     

 

لم را از   ااااااااااااااادای ترناد ب زد  ک ر  را در آورد.بم ی  ار  کزت 

دساااااااااااات داد .چشاااااااااااام هایم را . اااااااااااامم و در جواب ترناد  با 

  داب  ب زدتر ترناد کشید : 
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ن  ن رو میدون اااامم.از همم چت  _آر ...آر  میدون اااامم...همم چت 

 ختک داشمم. 

 

ت اه  باری دیگر کو  و مات شاااااااااااااد و ل  ها   بم زمزمم 

 دیگر تا  م گرتمزد. از ی ای آرا  

 

_میدون ااااااااااا   و سااااااااااااکت موتدی؟ای  آدما رو موشااااااااااازاخ   و 

 ساکت موتدی؟

 

لااا  هاااایم را بااااز هم بااام ی ااادیگر چ ااات کرد  و ت ااااهم را بااام 

سااااااااااامت دیگری چرخاتد . ااااااااااادا   دوبار  اوز گرتت و باال 

 رتت. 

 

_جواب مزو بد  خزاتو.تو میدون ااااااااااااااا   ای  دو ت ر چم تمک 

ن و ده    ردی؟ای  مرد  اومد تا زتدگیت باز تبم  رومایی 
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 کردن 
گ
رو خراب کزاام و تو باااز  کزااار  موتاادی؟باااز  باام زتاادی

 باها  ادامم دادی؟

 

 التم آیه کشااااید  و با تکان دادن دساااات هایم مبابل ساااا زم 

 ا  گ مم: 

 

 _داسمان اوتجوری کم شما ت ر می زید تو ت.ا ال... 

 

در هوا برساااااااااااااااااتم.دساااااااااااااااا  را اجاز  تداد تا  رتم را بم پایان 

 چرخاتد و خربد  کشید: 

 

 ا مش م ؟داساااااامان چیم؟...غت  از 
_پس داساااااامان چیم دخت 

از توتیبم؟غت  از ایزم کم از رگ و ریشاام  ایزم کم ای  مرد  پرا

ی اون جاتیم؟غت  از ایزم کم ای  آدما اومدن تو زتدگیمون تا 

؟غت  از ایزم؟ ن  تو و خواهرتو سیا  ب ت کین
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ن خاتم بم  اااااااادای گرنم ی  ار  اوز گرتت و هماتطور  ی مزی 

د دساااااااااااااااااااات هااااااا   را چزاااااادی  مرت اااااام روی  ن کاااااام هش هش مت 

زاتوهااا   کوبیااد.اوتاااااااااااااااااع هر ل صاام در  ااا  باادتر شاااااااااااااااادن 

بود.تمیدان اااامم کم چم باید بگونم و هیچ یساااا بم  مکم تیم 

 آمد. 

 

بزم  خان با خ ااااااا اتوت دسااااااا   بم  اااااااورت  کشاااااااید و پ   

تد و سااااااااااااااپس اتیم ای ساااااااااااااااکت ماها   را باز و . اااااااااااااامم کرد.ث

 شرسید: 

 

ن ختک داری؟  _چزد وقمم کم از همم چت 

 

شو  از آت م بمواتم پاسااااااجن بم سااااااوال  بدهم  اااااادای آرزو 

 بود کم باز هم در تضا شیچید. 
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 آرزو:یم چزد مایه موشم...دقیبا از ب د از خبدشون. 

 

ای  بار بم جای م  آزاد و برسا  بودتد کم با خ  اتوت بم او 

قیداتم در جواب ت اهشااااااان ل  زد زد و  ت ا  کردتد.و آرزو بک 

شااااااااااااااااتم ها   را باال اتداخت. ااااااااااااااادای آرا  پدر  ات ار کم از 

 دورترن  تبطم ی دتیا بم گو  هایم رسید. 

 

  تو چزد ماهم کم از  بیبت ختک داش   و 
_چزد ما ...دخت 

ده  باااز ت ردی؟چزااد ماااهاام کاام میاادوبن ای  آد  کیاام و باااز  

 زنر یم سب  موتدی؟ باها 

 

 اتگشت اشار  ا  را بم سمت تییل گرتت و ادامم داد: 

 

_ای  دخت  قرار بود دو روز دیگاااااام بااااااا ای  تمااااااک باااااام  رو  

 ازدواز کزم و تو ال  تا  ا   را تزدی؟
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بک م طیل قااد  باام ج و برداشااااااااااااااامم و تال  کرد  تااا قااات   

 کزم. 

 

م برساااااا  _داری اشااااااا ا  قضاااااااوت می  ن بزم  خان.تم آزاد ت

.او  بم  رتا  گو  بد  هیچ دومشااون آ ن دمای بدی تو اای 

 .  ب د ت میم بگت 

 

شو  از آت م بمواتد پاسااجن بم  را هایم بدهد تراز بود کم 

 ج و آمد و با خ  اتوت غرند: 

 

؟خبل تداری؟باز داری از ای  آدما  تراز:تو زد  بم شت دخت 

؟از آدمااااب  کااام بااادترن  بالهاااا رو شت 
آوردن و دتااااع می  ن

 ر می  ن م  ختک تاادار  سر باام شت شااااااااااااااا زجاام ت دادن؟ت

 اومد ؟ت ر می  ن تمیدوتم ایزا باهات چیکار کردن؟
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 ۷۶۹#پارت_ 

 

 

تم ق  م با شایدن  را ها   بم ی  ار  خایل شد.تاخودآ ا  

ن را برای تراز  ش چرخاتد  و بم آرزو ت ا  کرد .پس همم چت 

 را باام او گ ماام بود.برایت رن  کرد  بود.سااااااااااااااات  تااا شیاااز ماااجرا 

ن هم بود کم تراز ایزطور دیواتم شد  بود.   همی 

 

_از روزی کم ای  مرتی م آزاد اومد توی زتدگیت بزت گ مم 

خزان ت  .گ مم چشااااااام . ااااااامم بم ای  آد  اخمماد ت  .گ مم 

مشااااااااااااااا وکم گ مم زنادی ادای آد    اااااااااااااااابیا رو درمیار  گ مم 

پات رو کردی تو خوب چشاااااااماتو باز ک .اما تو چیکار کردی؟

ن م  خاشااااااااش ای  آدمم.تو یم ک    و گ    آساااااااامون بیاد زمی 

روی هممون وا  اااااااااااااااااادی.گ    از  جااادا تموشااااااااااااااام.باااهااا  

 ازدواز کردی. 
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ل صم ای سااااااااکت ماتد و ساااااااپس با  اااااااداب  آرا  تر و چشااااااام 

 هاب  کم از اشک شت شد  بودتد ادامم داد: 

 

چزدی  تراز:چزدی  ماهم دار  آب شدتمو بم چشما  میبیزم. 

.هر ماهم کم دار  میب یزم روز بم روز داری شاا  اامم تر مویساار

هربااار ازت شرسااااااااااااااایااد  دخت  چاام ٬بااار نشااااااااااااااا ااااااااااااااامم رو باام روت

؟تو چشاااااااااااااااما  ت ا  کردی و گ     مرگمم؟چمم؟از سر تارا   

 ااالم خوباام.گ    زتاادگیم خااالیاام.گ    خوشااااااااااااااا  مم.ای  بود 

 خوش  میت؟

 

از هم دساااااا  را بم سااااامت آزاد و برساااااا  گرتت و  ااااادا   ب

 باال رتت. 

 

م  بااااااااایااااااااد ایزجوری می زمیااااااااد  چاااااااام بالهاااااااااب  شت تراز: 

اومد ؟م  باید از یم غرن م موشاااااااااید  ای  کثاتما چم بالهاب  

شت آوردن؟مگم تو بک کس و  ار بودی؟غرن  بودی؟مگم 
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م  مرد  بود  کاااااااام ای  هماااااااام وقاااااااات یاااااااام  ال  بزم تگ    

 خزان؟ها؟

 

  بود.دساااااااااااااااات هااایم را ق  م از داد و ترنااادهااا   باام درد آمااد

 ش  قرار داد  و خاجزاتم تالید : روی 

 

_تراز . اااااااااااااام.بذار مزم  را بزتم.دارند اشااااااااااااااا ا  می زید.ای  

دخت   دار  بزمون دروغ میگم.دار  از رو دشاااام ن ای   رتا رو 

تم.ایزا رو میگم چون...  ن  مت 

 

هزوز تموان اااااااااااااااماام بود  جم اام ا  را  اااماال کزم کاام آرزو میااان 

  رتم شرند. 

 

گاا ااماام خاازان؟کاااااااادو  یااش از زو:دروغ ماایاا اام؟چاااااااام درویعن  آر 

  رتا  دروغ بودن؟
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ن ل صم  کیزم توزاتم ت اه  کرد . ا  میموان اااااااااااااامم در همی 

ای  دخت  را با دسااااات هایم خود  خ م کزم. ا  میموان اااامم 

 جان  را بگت  . ا  میموان مم بم در  وا    کزم. 

 

ی تو آزاد:خزان رو شزن  ت زید.تززا کیسااااااا کم هیا  تب ااااااات 

ن  ای  ماجراها تدار  ااااااااا همم چت  اوتم.برسااااااااااامم همیزطور.مبصا

 مزم. 

 

وادار  ٬شیچیدن  اااادای آرا  آزاد از پشاااات ش در گو  هایم

کرد تا ت ا  از چزر  ی آرزو بگت   و تاباوراتم بم ساامت او ش 

بچرخاتم.اما شو  از آت م چشاااااااااااام هایم بمواتزد  ااااااااااااورت  را 

ن مالقات کززاد دساااااااااااااااات پادر  بود کام باا ال رتات و برای دومی 

ا شدت روی  ورت او ترود آمد.ای  بار م کم تر از مرت م ب

 سییل او . 
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بم ی  ار  ت زمید  کم چم شد.مثل دیواتم ها خود  را ج وی 

آزاد اتداخمم و با ا  اااااااااااااامادن مبابل پدر  و باز کردن دساااااااااااااات 

 با  دای ب زدی ترناد کشید : ٬هایم از دو کرا

 

 م  ک . _. م.. م دیگم  اتیم.تمو 

 

 ن گرتمم ا  ت اهم کرد و غرند: با چشم های شت و خو 

 

؟  _تو هزوز  داری از ای  مرد  دتاع می  ن

 

ش  را م کم و باااا اکمیزااان تکاااان داد  و باااا هماااان  ااااااااااااااااادای 

 ب زد  گ مم: 

 

_آر  از  دتااااااع می زم.دتااااااع می زم چون اشاااااااااااااااا اااااا  دارناااااد 

قضاااااااااااااااااااوت  می زیااااد.چون     بز  تر اااااااااااااااااات  را زدن 
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تو اااااااااااااااااات.باااااشاااااااااااااااااام ر  بزمون می م آزاد آد  باااادی تمیاااادیااااد.دا

اشاااااااااااااااا اهای خییل زنادی مرت   شاااااااااااااااد .مزو اذیت کرد  اما 

پشاااایموتم.خییل وقمم کم پشاااایموتم.چرا او  بم  رتا  گو  

 تمیدید؟

 

 دست ها   را در هوا چرخاتد و خربد  زد: 

 

؟بااام کااادو   رت  گو  باااد ؟ای   _بااام سر گو  باااد  دخت 

 دت رتمم توتیش کیم؟مرد  پر توتیبم پر توتیش.یا

 

ن تااااخودآ اااا  روی لااا  هاااایم تب   خزاااد  ای ت خ و زهر آگی 

. اااااااات.ش  را روی شاااااااااتم کج کرد  و با ل  ن شاش کزایم و 

 ک زم پاسخ داد : 

 

_یاد  رتمم؟چطور مم زم یاد  رتمم باشاام بزم  خان؟کیساا 

کم ای  همم سا  جمشید توتیش  ابوس ش  و روز  بود  
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  قاااات تمیموتم اون آد  رو ترامو م  بود  م ...م  هیچو 

کزم.امااا آزاد هیا رب  بااام پااادر  تااادار .هیا شااااااااااااااا ااااه   باام 

 توتیش تدار .    اون آدمو پدر خود  تمیدوتم. 

 

ات ار کم  تک  از  را هایم بم ش آمد  باشد با خ  اتوت 

 ترناد کشید: 

 

 _خزااااان! 

 

 مثل دیواتم ها با  داب  ب زدتر از  دای خود  غرند : 

 

 بزم  خاااااان
گ
؟می وای سر بش تااااات _خزان سر ؟االن بااااام غت 

برخورد ؟االن یاااااادت اتمااااااد  کااااام دخت  داری؟االن می وای 

 ای  
گ
 مزام.اگم زتادی

گ
ادای پادرای تگران رو دربیاری؟ای  زتادی

 م  بود .اگم ای  وسط کیس آسو  
گ
وسط خراب شد  زتدی
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دید  م  بود .اگم قرار باشااااااااام کیسااااااااا ای  دو ت ر رو ب  شااااااااام 

؟اون م بن ن  زم.تو داری جو  چیو مت 

 

 ۷۷۰ت_ #پار 

 

 

 اااااادای ترناد ب زد و ترساااااازاکم بم ی  ار  ساااااا وت اتداخت بم 

ن مباب م  هاب  کشااااااید  و تت  جان تما  آد  هاب  کم با شاااااامشاااااات 

سشان بزم  خان ا  ماد  بود 
ٔ
ا  ماد  بودتد.آد  هاب  کم را

ان بم م  خت   ماتد  بود.   و با چزر  ای شگشمم و  ت 

 

ی  از چشااااااااااااااام م برا   گران تما  شاااااااااااااااد  بودتد و ا را های

هااا    ااامال آشاااااااااااااااکااار بود.غرور  جرن اام دار شااااااااااااااااد  بود و 

شات زد  شاااااااااااااااد  بود.آن هم در مبابل آد  هاب  کم ق اااااااااااااااد 

مواخذ  کردنشاااااااااااااااان داشااااااااااااااات.آد  هاب  کم بم خیا  خود  

ان  در برابرشان دتاع کزد.   ق د داشت از دخت 
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ی باالتر گرتمم.از  را ت س خمیف  کشااید  و چاتم ا  را اتد 

بر زبان آورد  بود  پشاااااااایمان تبود . بیبت را گ مم هاب  کم 

 ا  هرگز برایم پااااادری 
گ
بود .مردی کااااام در تماااااا  کو  زتااااادی

ت رد  بود  ف  برای آت م امشاا  مباب م با  اامد و مرا بابت 

 اتم اب آزاد شزن  کزم تداشت. 

 

اع  ش داشااااات برای تییل تارا ت شاااااود. ش داشااااات از او دت

 ا  را بم .برای او کزد.تییل دخت   بود 
گ
پدری کرد  بود.زتدی

پا   رن مم بود.پس  ش داشاااااااات کم بم خزوان پدر او ش  

د و داد و بیاااداد کزاااد.اماااا م ؟تااام...بزم  خاااان در  را بااااال بگت 

 ق ا  م  هیا  ف  تداشت. 

 

همااااتطور کااام از کودی ا  هرگز بااام خوب بودن یاااا باااد بودن 

ت رد   هماتطور کم هرگز برایم پدری٬بود  الم اهمیت تداد 

د و  بود امشاااا  هم  ش تداشاااات کم  اااادا   را برایم باال بتک
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مرا بابت دتاع کردن از آزاد شزن  کزد.اگر امشااا  یک ت ر 

د آن یاااااااک ت ر خود بزم   قرار بود مورد شزن  قرار بگت 

خااااان بود.چون زخم هاااااب  کاااام آزاد باااام ق اااا  م  زد  بود در 

روح و  کم پدر خود  تما  خمر روی ق   و   مبابل زخم هاب  

ذهزم بااام یاااادااااار گاااذاشااااااااااااااامااام بود بااام م زاااای واقیع   مااام هیا 

 بودتد...هیا مط ش. 

 

دساااااا   کم از پشاااااات ش بم آرا  دور بازونم شیچید  شااااااد مرا 

ن پدر  بردار  و بم  وادار کرد تا ت اهم را از  اااااااااورت خشااااااااامگی 

د  بود ساااامت خب  ش بچرخاتم.آزاد در یک قد  ا  ا  ااااما

بیداد می رد.بک آت م دساااامم را و تگرابن در چشاااامان روشااااا  

 رها کزد با  دای آرا  تجوا کرد: 

 

آزاد:لط ا آرو  با ...ب اکر م  ایزجوری خودت رو اذیت 

 ت  . 
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با تارا    ت اه  کرد .آتبدر خ مم و ترسید  بود  کم دلم 

می واست هماتجا خود  را بم آغو  او ب زداز  و با  دای 

هایم بد    آمد.از ایز م  زد گرنم کزم.از خود  و شدرایم ب

ای  تااااا ماااادب  شو  بااااا تمااااا  وجود  می واسااااااااااااااامم کاااام آزاد شن

 ااارهااا   را ببیزااد و  اااال یااک تزاام در مباااباال هماام ا  اااااااااااااااماااد  

بود  و از او دتااااااع می رد  ممز ر بود .از ایز ااااام تک ی م باااااا 

ت از ایز م تمی واساااااااااامم او را از دساااااااااا٬خود  مشااااااااااا   تبود

  شدن و ت بت  شدن  را از ایز م تمیموان مم شزن٬بدهم

 از ایز م هزوز هم دوسا  داشمم ک ری بود . ٬تماشا کزم

 

خاتم مباب م ا  اااااااااااااااماد  بود و ٬وق   چزد روز شو  ن در آشاااااااااااااااتر

وع کزم  ن را دوبار  از تو با او شر خواه  کرد  بود تا همم چت 

  از خود  شرساااااااااااااید٬و یک تر ااااااااااااات دوبار  بم خودمان بدهم

ود کم او را از تم ق  م ب  شم بود  کم آیا هرگز قادر خواهم ب

و تمااا  ت جن هااای میاااتمااان را باام تراموشر . اااااااااااااااپااار ؟کاام آیااا 

وع کزم؟دوباااااار   ن رو شر میمواتم دوباااااار  از تو باااااا او همااااام چت 
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خاشاااب  شاااو  و گذشااامم ای کم پشااات ش گذاشااامم بودیم را 

 برای هموشم از ذهزم پا  کزم؟

 

د و ای  موق یت ل ز   کم  الم را بز در ٬و  اال امشااااااا  ن م مت 

ت س کشاایدن را برایم ساا ت می رد شاتجا  بم جواب تما  

سااااااااااااااوا  هایم رسااااااااااااااید  بود ...م  او را از تم ق  م ب شاااااااااااااید  

ب کاام از مااادت هااا شو  ٬تاام در ای  ل صااام٬بود .تاام امشااااااااااااااااا 

ب شااااید  بودم .اما آتبدر از ب شاااایدن  ترسااااید  بود  کم 

 را بم کوری بزتم.  ترجیح داد  بود  خود 

 

هرگز قرار تبود بااام ای  تبطااام برسااااااااااااااایم.ت ر  بااام خیاااا  خود 

می رد  کاام میمواتیم راز بزرامااان را تااا ابااد برای خودمااان تگاام 

د.ت ر می رد  کاام زمااان  دارنم بک آت اام کیسااااااااااااااا از آن بوب  بتک

تیازی بم خج م کردن تو ااااااااااااات.امروز نشاااااااااااااد ٬. ااااااااااااایار اسااااااااااااات

میگونم کااام ب شااااااااااااااایااادم  و تردا...بااااالخر  یاااک روزی بااام او 

.اما اشا ا  کرد  بود .اشا ا  کرد  بود  و هزوز دوسا  دار 

بم ٬.بم آخر خطاشااا اهم  اال ما را بم ای  تبطم کشاااتد  بود 

 .  4976



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

بم جاب  کم دیگر ب شاااااااااااایدن یا ت  شاااااااااااایدن م  ٬ل م ی شرت ا 

     ذر  ای اهمیت تداشت... 

 

 _بم دخت  م  دست تزن مرتی م. 

 

آور بزم  خان کم در تضا شیچید تم ق  م  دای ترناد رخ  

م ی  ار  خایل شاااد و شاپای وجود  یخ . ااات.و شااات زد  ب

ن برداشاااااامم بود تا بم ساااااامت آزاد  م م ور  بم او کم باز هم خت 

شاااااود ت ا  کرد  و شو  از آت م دساااااا  بمواتد بم آزاد برساااااد 

 دوبار  خود  را مباب   قرار داد . 

 

   ک . _. م.... م دیگم برو خب .تموم

 

 غرند  و او در جوابم "
گ
ال الم اال هللا" ای گ ت شو  با  التش

از آت م دسااا   میان موها   ب شاااد و با چرخیدن بم سااامت 

 تراز داد بزتد: 
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ون از ایااااا   _تااااااراز ایاااااا  تاااااامااااااااک باااااااام  اااااارومااااااااا رو باااااازااااااااداز باااااات 

 خوتم.تمی وا  دیگم رن ت ت  شون رو ببیزم. 

 

 ۷۷۱#پارت_ 

 

 

مصار شااااااایدن ای  دساااااامور پدر  تراز کم گوب  تما  مدت بم ات

خدا خواسمم قد  ها   را ج وتر کشاید و بم  نشا امم بود از 

سمت آزاد و برسا  آمد.مرا کم هزوز هم مبابل آزاد ا  ماد  

بود  از ش راه  کزار زد و سااااپس با خ اااا اتوت هردویشااااان 

 را بم سمت در خروسک خاتم هل داد و غرند: 

 

جا شتون رو تراز:خییل خو  شاااااااااااان اااااااااااید کم امشااااااااااا  همیز

ن تذاشاامم روی ساا زم تون.ویل خی المون را ت ت اشاام بم همی 
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را    هااااااا ولمون تمی زم.ج مموتو بیچااااااار  می زم. اااااااال هم 

 هررری.بزتید بم چا . 

 

بک اخمیار قد  بم ج و برداشااااااااااااااامم و دهان باز کرد  تا  رقن 

بزتم.امااااا شو  از آت اااام بمواتم  ال  باااام زبااااان بیاااااور  ت اااااهم 

تییل کم بم ی  ار  مثل دیواتم ها بم  کشااااااااااااااید  شااااااااااااااد ساااااااااااااامت

 ت برسا  دوند و مباب   ا  ماد. سم

 

چشااااااااااااااام هااا   شر از اشاااااااااااااااااک بودتااد و لاا  هااا   آشاااااااااااااااکااارا 

 بم  اااااااااااااااورت  تداشااااااااااااااات.تما  مدت در 
گ
می رزندتد.هیا رتش

 کزاری ا  ااااااااماد  بود و  اال گوب  تاز  بم 
ساااااااا وت و خاموشر

 .خاااجزاتاام باام  اااااااااااااااورت برسااااااااااااااااا  ز  زد و بااا خود  آمااد  بود 

  داب  لرزان گ ت: 

 

 تییل:بگو کم دروغم. 
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 دای در هم ش  مم ا  در ثاتیم ای چشم های برسا  را 

هم از اشاااااااااااااااااک شر کرد.زبن کااام چزاااد روز دیگر قرار بود باااا او 

ازدواز کزاااااد  ااااااال در ل ااااااس سااااااااااااااا یاااااد خروش ا  مبااااااب   

 ا  ماد  بود و المماس  می رد تا او را از  ابوس  بیدار کزد. 

 

ی بگوند.بزابرای  خجالت زد تموان اااااااات در ج ن  واب تییل چت 

ش  را زنر اتداخت و اجاز  داد تا اشاااااااااک ها   زنر چشااااااااام 

 ها   را خوس کززد. 

 

سااااا وت  آت  شاااااد بر جان تییل.یک قد  ج وتر گذاشاااات و 

 با  داب  ب زدتر ت رار کرد: 

 

ن  تییل:برساااااااااااا  بگو کم ایزا دارن دروغ میگ .بگو کم تو همچی 

.بگو کم مزو گو  تزدی.توروخدا  را بزن.اگم آد   تو ااااااااااا  

ی بگو. تو بزم  ن  م  باور می زم.توروخدا یم چت 
گ
 بش
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ساااااااااا وت برسااااااااااا   ماکان ادامم دار بود و تییل ایا ار هماتطور 

د بم یبم ی ل اس او چزگ اتداخت  ن کم با  اااادای ب زد زار مت 

 و المماس کرد: 

 

ی بگو.  ن ؟توروخدا یم چت   بم تییل:برسااا  چرا سااااک  
گ
اگم تو بش

.بگو کاااااام تو خاااااادا باااااااور می زم.بگو کاااااام دار   ااااااابوس میبیزم

.بگو کم ایزا دارن دروغ میگ .  ن آد  تو     همچی 

 

دسااات ها   را چزدی  مرت م ت ت سااا زم ی برساااا  کوبید و 

 با هش هش ترناد کشید: 

 

 . ی بگو برای سر ساک   ن ...یم چت   بزن ل ز  
 _یم  رقن

 

ی های تییل چزر  در هم کشاااید و تراز تارا ت و  التم از زار 

را وادار کرد تا بم سااااااااااااااامت در با کشااااااااااااااایدن بازوی برساااااااااااااااا  او 

خروسک ساااااااااااااال  برود.اما هزوز بوشااااااااااااات  از دو قد  برتداشااااااااااااامم 

 .  4981



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

ن زاتو زد و خود  را بم پاهای برسا   بودتد کم تییل روی زمی 

 اتداخت. 

 

تییل:ای   ارو با م  ت   برسااااااااااااااااا .توروخدا ایزجوری مزو و  

ی کم شاید  دروغم.المماست می زم ت  .بزم ب ن گو کم هرچت 

 گم واق ا خاشش م  بودی.    را بزن.بگو 

 

المماس ها   آتبدر دردتا  بودتد کم     میموان اااازد د  

ن خاااااتم و زن خمونم تورا باااام  سااااااااااااااازااااگ را هم آب کززااااد.مزی 

ن ب زد کززد  ساما  دوندتد و تال  کردتد تا او را از روی زمی 

اشاااااااااات.تییل خود  را بم پاهای اما تالشااااااااااشااااااااااان تاید  ای تد

بم او المماس می رد کم رها    برسااااااااا  اتداخمم بود و با گرنم

 ت زد. 
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برسااااااااااااااا  هم  اال دیگر داشاااااااااااااات بم شززای  ااااااااااااااورت اشااااااااااااااک 

ن ت.هماتطور کم یک بازوی  هزوز هم در دسااااااااات تراز  مت 

 است  بود بم سمت تییل خم شد و  ورت  را تواز  کرد. 

 

ور  تو رو بوشت  از هرکیس _م  دوسات دار  تییل.ق م می 

ی توی ای  دتیا دوساااااااات د ن ار .تو رو بوشاااااااات  از جوتم و هرچت 

 دوست دار  باشم؟...باشم قربوتت بر ؟تییل... 

 

هزوز تر اااااات ت رد  بود  رت  را بم پایان برساااااااتد کم پدر  

با خ ااااا اتوت بم ساااااما  هجو  برد و با هل دادن  وادار  

 کرد تا از تییل دور شود. 

 

ون ون.دیگم     توی  _برو بت  مرتی م.هردوتون ام شاااااااید بت 

ای مزو ببیایااااد.کالا هردوشاااااااااااااااوتو خوابموتم تم یموتیااااد دخت 

 ازتون میگت  . 
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ت ا  تگراتم بک اخمیار بم سااامت آزاد چرخید کم در تال  بود 

ن داشاااااااامم کم هردو در  برسااااااااا  را تزدیک خود  تگم دارد.یبی 

ن ت ر می ردیم.بم ایز  م هزوز آن ل صم داشاااااااااااااااایم بم یک چت 

ی  هیچ یسااااااااااااااا از کالقماااااااان ختک تاااااااداشااااااااااااااااااااات و ای  بک ختک

 وان ت یک کوتان دیگر بم پا کزد. میم

 

و درساااااااااااااااات در همااان ل صاام بود کاام ات اااق  کاام از رت دادن  

و شاااااااااااات داشااااااااااااایم بم وقوع شیوساااااااااااات...آرزو کم تما  مدت 

 کم بم 
گ
کزاری ا  اااااماد  بود و با لذت از پا اتمادن تییل و جزش

بم ی پا کرد  بود را  تماشاااااااااااااااا کرد  بود دهان  را باز کرد و رصن

 کرد. آخر  را هم وارد  

 

تون خزان  آرزو:ز مااااات ت شااااااااااااااایاااااد بزم  خاااااان...آزاد و دخت 

 . ن  خییل وقمم کم از همدیگم کالا گرتی 

 

 ۷۷۲#پارت_ 
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ن زنر پاهایم خایل شاااااااد.پ    بم ی  ار  ا  ااااااااس کرد  کم زمی 

دلم دخاا  هااایم بک اخمیاار روی ی اادیگر اتمااادتاد و خاااجزاتام در 

ن ل صاام برای هموشاااااااااااااااام ال   کرد  کاام ای  ااا  آرزو در همی 

نت بم ات ار باروت بزم    از ای  کتک
شود تا دیگر تمواتد بوشت 

 خان ب شد. 

 

ساااااا وت ساااااازگی ن کم بر تضااااااا  کم رما شااااااد  بود با  اااااادای 

ن آزاد ممالشر شد.   ترناد ب زد و خشمگی 

 

 آزاد:آرزو  اتیم دیگم...دهزت رو ببزد. 

 

جاااا  بااام ش رسااااااااااااااایاااد  بود.ش  را بااااال گرتمم و  اااااااااااااااتک  شات

 شت شد  بود. و از ت اه  کرد . ورت  
گ
از خشم و  التش
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چشااام ها   آت  می ارند.آرزو در جوا.  گ اااماخاتم شااااتم 

 باال اتداخت و گ ت: 

 

آرزو:چرا خ ااااااااااااااا اااااابن شااااااااااااااااااادی دادا  جون؟چون دسااااااااااااااااااات 

؟ت ر  دروغاتون باالخر  رو شااااااااااااااااد  ایزطوری از کور  در رت  

  میموتید تا ابد رازتون رو م فن تگم دارند؟تبشااااااااااااااام می ردی

 ب کرد ؟تون رو خرا

 

ن آزاد  ل ا  آتبدر وقی اتم بود کم در یک ثاتیم آت  گرتی 

را بم چشاااام هایم دید .ات ار کم خون را  چشاااامان  را . اااامم 

باشااااااااد بم ی  ار  مثل یک گرگ زخیم بم ساااااااامت آرزو هجو  

رسااااااااااااااااد برسااااااااااااااااا  بود کم .اما شو  از آت م بمواتد بم آرزو ببرد 

ر خبااا  دساااااااااااااااااات هاااا   را دور باااازوهاااای او شیچیاااد و بااام زو 

 . تگز  داشت

 

 .  4986



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

آرزو کم  امال مشاا   بود اتمصار  م م ی آزاد را تمی شااید 

با  داب  ب زد و گو  خرا  ترناد کشید و از ترس خب  تر 

رتت و خود  را بم در پشااااات ش  چ ااااا اتد.چشااااام ها   

بودتد و دیگر اثری از شااادت و شااات و تاباوری گشااااد شاااد  

اتد  بود.ای  از آن ل  زد  ا  بزم زن در  اااااااااااااااورت  باق  تم

ن باااااااری بود کاااااام آزاد را در برابر خود  تااااااا ای  اتااااااداز   اولی 

 و بک کزت   میاادیااد.خااادت کرد  بود باام ایز اام هر 
ن خشااااااااااااااامگی 

 اری ب زد و آزاد  اری بم  ار  تداشااامم باشاااد.شااااید امشااا  

ن اکمیزان بم ایزجا آم د  بود.اما ختک تداشااااااااات کم هم با همی 

 واتم کزد. با ای   ار  قرار است برادر  را دی

 

 . برسا :آزاد...آزاد بم خودت بیا.آرو  با 

 

برساااا  در  ایل کم خاجزاتم در تال  بود تا آزاد را خب  تگم 

دارد و ماتع از  م م کردن  بم سااااااااااامت آرزو شاااااااااااود بک وق م 

زاد آرا  موشد؟خون ای  جم م ها را بم زبان   آورد اما مگر آ
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یزجا و در جوری چشااااااااااااااامان  را گرتمم بود کم  ارصن بود هم

ن ل صم آرزو را با دست های خود  خ م کزد.   همی 

 

 _شما از همدیگم کالا گرتمید؟

 

شیچیدن  اااااااااادای آرا  بزم  خان در تضااااااااااا بم ی  ار  بم تما  

هیاااااهوهااااا خاااااتماااام داد.آزاد کاااام تااااا آن ل صاااام در تبال بود تااااا 

بزد دسااات های برساااا  رها کزد شاتجا  دسااات خود  را از 

رسااات مثل م  در سااا وب  آزاردهزد  از تبال کردن کشاااید و د

 ت اه  را بم پدر  دوخت. 

 

سااا وتمان کم کوالبن شاااد بزم  خان دساااا  را در هوا تکان 

 داد و با  داب  ب زدتر ت رار کرد: 

 

_خزان جواب مزو بد ...تو بک ختک از ما از ای  مرتی م کالا 

؟گرت    
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د  و تااااخودآ اااا  ش  را زنر  اااااااااااااار لااا  هاااایم را روی ی ااادیگر ترا

اخمم.سااااااااااااااااااااکاااات ماااااتاااادن و شززااااان  اااااری دیگر تااااایااااد  ای اتااااد

 تداشت.بزابرای  با  داب  ت ی  تجوا کرد : 

 

 _کالا گرتمیم. 

 

چزر  ی بزم  خان با شاااایدن پاساااخ کوتاهم مات و مبزوت 

شاااااااااااااااااد.تاااباااوراتاام قااد  باام ساااااااااااااااماات م  برداشااااااااااااااااات و مباااب م 

 د.ل صم ای ساکت ماتد و سپس شرسید: ا  ما

 

  _کالا گرتمیااااااااد و باااااااااز  باااااااااهااااااااا 
گ
توی یاااااااام خوتاااااااام زتاااااااادی

می ردی؟کالا گرت   و     بااااااام خااااااااتواد  ت یاااااااک   مااااااام 

؟ ؟ما رو ایزبدر غرن م دون     تگ   
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بک آت م ش  را باال بگت   و بم چشااااااااااام ها   ت ا  کزم زنرل  

 گ مم: 

 

 مشکالت خود  کزم. _تمی واسمم شما رو هم درگت  

 

ل  زد ت جن روی ل  ها   نشاااااااااا اااااااااات و خ  خمیش اتماد 

 شابن ا .ش  را با تارا    تکان داد و گ ت: روی شو

 

؟دخت   مگاام مااا خاااتواد  ت  _تمی واسااااااااااااااا   مااا رو درگت  ک ن

تبودیم؟مگم روزی کم می واساااااااااا   با ای  مرتی م ازدواز ک ن 

م در بزت تگ مم هروقت پشاااااایمون شاااااادی برگرد؟بزت تگ م

 ای  خوتم هموشم بم روت باز ؟ایزا رو بزت تگ مم؟

 

 بدتم مشت کرد  و زمزمم وار گ مم: دست هایم را کزار 
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 .  _گ   

 

 قد  ج وتر گذاشت و با  داب  لرزان تر شرسید: 

 

ن رو از ما  ؟چرا ای  همم مدت همم چت  _پس چرا برتگشااااااااااااااا  

؟چرا ت ر کردی مجبوری بااااز  کزااار ای   م فن تگااام داشااااااااااااااا  

مرتی ااااام بموبن در  اااااایل کااااام از  کالا گرتمااااام بودی؟چرا 

 دیدت کرد  بود؟دخت  ؟مجبورت کرد  بود؟تز

 

 ۷۷۳#پارت_ 

 

 

 داشمم.از تما  
گ
 الم بم هیا وجم خوب تبود.ا  اس خ ش

ای  سااااااااااوا  و جواب ها خ اااااااااامم شااااااااااد  بود .از ایز م مجبور 

ها را توتااااااایح بدهم اما رمف  برای  را زدن  ن بود  خییل چت 
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.از ایز م باید از خود  و آزاد دتاع می رد  اما     تداشاااااااااااااامم

وع کزم. تمیدان مم کم باید از ک  جا شر

 

ا  ااااااااااااااااااااس می رد  کاااام خاااااتاااام در  ااااا  چرخیاااادن دور ش  

بود.دیوارها هرثاتیم تزدیک و تزدیک تر موشااااااااااااااادتد. ااااااااااااااادای 

پدر  را ات ار کم از یک تا ااااا م ی خییل دور موشااااااید .م د  

ن ا  درد داشت.دلم می واست م یموان مم هماتجا روی زمی 

واساات چشاام زاتو بزتم و د  و رود  ا  را باال بیاور .دلم می 

ن  هایم را ببزد  و دیگر بازشااان ت زم.دلم می واساات همم چت 

 تما  شود. 

 

از میان تما  آد  هاب  کم اکراتم ا  اااااااااااااااماد  بودتد تززا آزاد 

ن هم باخ  شاااااد  بود کم مموجم خوب تبودن  الم شاااااد.همی 

 طیل قد  بم سمت پدر  بردارد و بگوند: تا بک م 
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زیااااااااد.م  جواب آزاد:بزم  خااااااااان.لط ااااااااا خزان رو اذیاااااااات ت 

 سواالتون رو مید . 

 

خشاااااااایم کم برای دقیبم ای از چزر  ی پدر  رخت بر . اااااااامم 

بود با شااایدن  اادای آزاد دوبار  شاا  م ور شااد.با خ اا اتوت 

 بم سمت او چرخید و غرند: 

 

تیار مرتی م.برای سر ا ااااال _اساااام دخت  مزو بم ده  کثی ت 

ماااک بااام هزوز تو ای  خوتااام ایاااد؟تراز مگااام تگ مم ای  دو تاااا ت

ون از ایزجا؟   رو  رو بزداز بت 

 

شو  از آت م تراز بمواتد قد  ج و بگذارد و او و برساااااا  را از 

اااااااااااااااتم باز هم بم پدر  تزدیک تر شاااااااااااااااد و  ون کزد مصا خاتم بت 

 گ ت: 
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ن  ال  خوب تو ت.مگم آزاد:بزم  خان لط ا...ببیاید خزا

ند؟خ  م  ایزجا .هرسر  تمی واید جواب سواالتون رو بگت 

ساااااید.ویل خزان رو اذیت ت زید.اون ک م می واید رو از م  بتر

ی تدار .هرسر کم شد  و نشد  تب ت  م  بود .   هیا تب ت 

 

ی   را هاااا   در خاااامو  کردن آت  خشااااااااااااااام پااادر  تااااثت 

ای آزاد را تداشااااااااااااااازد.گوب  کم ا ااااااااااااااال تمیموان ااااااااااااات  را ه

.شااااااازود.اتگشااااااات اشاااااااار  ا  را بم سااااااامت در خروسک ساااااااال  

 د: نشاتم گرتت و غرن

 

ون یااااا همیزجااااا خون  نااااد بت  ن االن از ای  خوتاااام مت  _یااااا همی 

نز .   ج ممون رو مت 

 

تراز بم تاب یت  را پدر  بم آزاد تزدیک شااااااااد و بم بازوی  

ون کزااد.اماا آزاد ای  بااار باا ا چزااگ اتااداخات تااا او را از خاااتاام بت 
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 بم سااااااما  چرخید و او را بم ساااااامت خب  هل داد و 
گ
 التش

 با ل  ن تزد تزی  زد: 

 

 آزاد:دسامو ب   بزاور. 

 

چزر  ی تراز در ثاتیم ای براتروخمم شاااااااااااااد و دوبار  قد  ج و 

د.میدان اااااامم کم اگر ای   گذاشاااااات تا بم ساااااامت آزاد یور  بتک

دو ت ر با ی دیگر درگت  موشاادتد امشاا  تاج م ای بزرگ رت 

میداد و در تزایت یک ت ر بم سااااا    آساااااو  میدید.بزابرای  

قوع تاج م شاااااااااااااو  بک م طیل ج وتر برای آت م بمواتم ماتع و 

 دوند  و گ مم: 

 

 _آزاد لط ا از ایزجا برند. 

 

در ایل کم  امال آماد  بود تا با تراز درگت  شاااااااااااااااود شدراماتم 

 ش  را چرخاتد و بم م  ت ا  کرد.گوب  کم با ت اه  از م 
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ای  برو  و تو را با  ن شر ساااااااااااااااید "واق ا می وایه در چزی  میتر

 ر ؟"ای  آد  ها تززا بگذا

 

آه اامم یک قد  بم او تزدیک تر شااد  و با ا  اامادن مباب   

 با ل  ن مالیم کم بمواتد قات   کزد گ مم: 

 

.م  خود   _لط ا االن از ایزجا برو آزاد.برسااامم با خودت بتک

ن رو درساااااااااات می زم.همم  ن رو براشااااااااااون توتاااااااااایح همم چت  چت 

 .تبط االن از ایزجا برند باشم؟مید .تگران ت ا 

 

تاااااااااااااااتم در هم کشااااااااااااااید و ل  بم  در جوابم  ااااااااااااااورت  را م ت 

 م ال ت باز کرد. 

 

آزاد:بااااااار ؟تاااااااو رو ایااااااازاااااااجااااااااا تااااااازااااااازااااااااا بااااااااذار ؟اوتااااااام تاااااااوی ایااااااا  

 موق یت؟دیووتم شدی؟م  هیا جا تمت   خزان. 
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 گ مم:    التم از لج ازی ا  چشم هایم را چرخاتد  و 

 

نم تموشاااااااااااااام.تززا  ن _آزاد لط ا لج ازی ت  .م   الم خوبم.چت 

ایط رو درست کزم مزم.بودتت ایزجا کیس کم میموتم ا ی  شر

ن رو بدتر می زم.پس ازت خواه  می زم االن  تبط همم چت 

 با برسا  از ایزجا برو باشم؟

 

و ب د برای آت م بم او تر اااااااااااات دیگری برای م ال ت کردن 

سااااااااااااااامت برساااااااااااااااا  چرخاتد  و با ت اهم از او تدهم ش  را بم 

د.ات  اااااار کااااام م  ن خواه  کرد  تاااااا آزاد را همرا  خود  بتک

ت اهم را تزمید  باشااااد بک م طیل ش  را بم نشاااااتم ی تایید 

ن بازوی او  تکان داد و ساااااپس بم آزاد تزدیک تر شاااااد و با گرتی 

ی گ ت.  ن  زمزمم وار زنر گوش  چت 
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دان ااااااااااااااات تمیمواتد تصر  را آزاد  التم و آشااااااااااااااا مم از ایز م می

تم ت یت  دهد آیه کشید و در تزایت بم اج ار ش  را بم نشا

تایید تکان داد.برای آخرن  بار با تگرابن بم چشاااااااااااام هایم ت ا  

کرد و سااااااااااااااپس بم همرا  برسااااااااااااااا  بم ساااااااااااااامت در و آرزوب  کم 

 مبابل در ا  ماد  بودتد قد  برداشازد. 

 

زوی او را گرتت و بم آرزو کم رسااااااااااایدتد آزاد با خ ااااااااااا اتوت با

هماتطور کم  وادار  می رد تا ج وتر از خود  و برسااااااااااا  از 

 ون بزتد زنر گوش  غرند: در بت  

 

 _را  بی ت.با تو یش ب دا   ابمو ت ونم می زم. 

 

 ۷۷۴#پارت_ 
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ل ا  آتبدری ترسااااازا  و جدی بود کم آرزو با چشااااام هاب  

گرد شااااااااااااااااد  از و شاااااااااااااااات ت اه  کزد و مثل بید بم خود  

ب رزد.اماااا آزاد بک توجااام بااام ت ااااه  او را ج وتر از خود  و 

ون هل داد و  دقیبم ای ب د هر سااااااااااام ت ر از  برساااااااااااا  از در بت 

 خاتم خارز شدتد. 

 

 ااااااااااااااادای . ااااااااااااااامم شااااااااااااااادن در کم در تضاااااااااااااااا شیچید پ   هایم 

تاااخودآ ااا  روی ی اادیگر اتمااادتااد و دساااااااااااااااات هااایم کزااار باادتم 

و ای  واق یت مشت شدتد.شگیجم دیگر اماتم را برند  بود 

کم  اال دیگر مجبور بود  بدون  ضااااور آزاد یک تزم مبابل 

 مم  الم را بزت  تمی رد. ای  آد  ها با  

 

باااام سااااااااااااااا    ت س خمیف  کشااااااااااااااایااااد  و چشااااااااااااااام هااااایم را باااااز 

ن چزر  ای کم نشااااااا ااااااات چزر  ی تراز  کرد .ت اهم روی اولی 

ت یم ا  را بم در . اامم ی سااال  داد  بود و ٬بود.آتجا مباب م

ن بم م  چشاااام دوخمم بود.چشاااام ها   غرا تاام ید و غمگی 

یو.از م  تاامید بودتد در اقیاتوش از ا  اااسااات تااد و تب
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ن  ا  غمگیزاتم ت اهم ٬خ ااااااا ابن بود٬بود شاااااااا  بود و در خی 

گوب  کم می واست ٬گوب  کم دل  برایم سوخمم بود٬می رد

د و همرا   هماتجا مبابل چشااااااااااااام همم مرا در آغوشااااااااااااا  بگت 

د. خود  بم دو   رترن  تبطم ی دتیا بتک

 

ت اهم را بم ز مت از چزر  ا  گرتمم و بم سااااااااااااامت تییل ش 

ن چرخاااا تاااد .هزوز هم باااا ل ااااس خروس سااااااااااااااا یاااد  روی زمی 

ن خاتم برای  نشااااااااااااااا ااااااااااااااامم بود و مثل ابر بزار گرنم می رد.مزی 

ن دسااااات ها    ن مرت م بم ساااااما  خم شاااااد و با گرتی  چزدمی 

ن باا اازااااااااد   کاازااااااااد هااماااااااااتااطااور کاااااااام تااال  ماایاا اارد از روی زماای 

 دلواپ اتم گ ت: 

 

:دخت   ب زاااد شاااااااااااااااو...ب زاااد شاااااااااااااااو ماااادر ایزجوری ت   باااا  ن مزی 

 خودت. 
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یل اما بک آت م بم  را های مادر  توجیه کزد دسااااااااااااااات تی

های او را بم شااااااااااادت از روی بازوها   پس زد و با  اااااااااااداب  

 ب زد ترناد کشید: 

 

تییل:هممون دارند دروغ میگید. رتاتوتو باور تمی زم.برسااااا  

ن    اری با م  تمی زم.برسا  خاشش مزم. همچی 

 

ن خاااااتم ش و  ای  بااااار زن خمو هم برای  مااااک کردن باااام مزی 

قد  شااااااااد.هردو بم ساااااااامت تییل خم شاااااااادتد و تال  کردتد تا 

تاااد.اماااا تییل دیواتااام تر از ق ااال باااا  اااااااااااااااااداب   باااازوهاااا   را بگت 

 ب زدتر جی  کشید و هردو ت رشان را بم خب  هل داد. 

 

کیسااا بزم دسااات تزتم. رتاتوتو باور   تییل:ولم کزید.ولم کزید 

اد تمی زم.هممون دروغگونیااد.بگیااد برساااااااااااااااااا  برگرد .بگیااد بیاا

 مزو از ایزجا بتک  تمی وا  ایزجا بموتم. 
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 را های بک ش و تم و گرنم های بک وق م ا   ااااااااااتک بزم  

خان را شاتجا  بم ش آوردتد.چزر  در هم کشااااااید و با ل  ن 

 تم چزدان آرا  تزی  زد: 

 

ن ب زد شو. _دخت      از روی زمی 

 

تییل اما بم  رت  توجیه ت رد.ش  را م کم بم نشااااااااااتم ی 

ت تکان داد و بم زاری کردن  ادامم داد.بزم  خان با م ال 

 قد  ج وتر رتت و ای  بار با  ااااااداب  ب زدتر دساااااامور 
گ
 التش

 داد: 

 

ن ب زد شو.   _تییل گ مم از روی زمی 

 

ن خاتم با  ااااااااااااادای ب زد  گرنم ی تییل را  شااااااااااااادیدتر کرد.مزی 

تاتم گ ت:   تارا    بم پدر  تزدیک شد و م ت 
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تمیبی ن تو چااااام  اااااالیااااام؟برای سر _بزم  توروخااااادا آرو  تر. 

؟ بن ن  ش  داد مت 

 

ن خاتم دسا  را در هوا تکان داد و غرند:    التم از دتاع مزی 

 

.دخت  م   ن تم مزی  ن _ات اقا چون دار   الشااااااااااو میبیایم داد مت 

باید توی ای   ا  باشااااااااام؟بم خاکر یم شااااااااایاد تمک برای سر 

 بم  رو  کم ما  هاست دار  دروغ بم خورد هممون مید ؟بم

 خاکر... 

 

 رت  هزوز بم آخر ترساااید  بود کم  ااادای جی  تییل تضاااا 

 را شر کرد. 

 

 _برسا  شیاد تو ت...شیاد تو ت. 
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 بود تا آخرن  شیماتم ی  ااتک 
ن ترناد مدات اتم ا   اقن و همی 

نز شاااااود و  ااااادای خربد     ل خاتم را شر بزم   خان هم لتک

 کزد. 

 

؟مگم  بن ن .داری کیو گو  مت 
با گوشاااااااااااااااای _بم خودت بیا دخت 

و نشایدی؟مگم نشایدی ای  مرد  چطور  ن خودت همم چت 

ای  هماام ماادت بااا تبشاااااااااااااااام زتاادگیمو باام بااازی گرتماام بود؟پس 

ن و داری برای اون آد  گرناام  برای سر نشااااااااااااااا ااااااااااااااا   روی زمی 

؟ایزبد  ر  بت  شدی؟می  ن

 

هر ٬داد و ترنااااد هاااا    اااا  تییل را بزت  کااام تمی ردتاااد هیا

د.خ اااااا ک و آشااااااا مم از رتمار ل صم او را آشااااااا مم تر مو اااااااخمز

تااااااااااااااتم  پدر  قد  ج و گذاشااااااااااااامم و مباب   ا  اااااااااااااماد  و م ت 

 گ مم: 
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_. ااااااااااااااام دیگم.تک می  ن داری با ای   رتات  الشاااااااااااااااو بزت  

؟تمی زیم رتمم تو شااو ؟تمیبی ن  ا ل  بد ؟تمیبی ن می  ن

بم زمان تیاز دار ؟توروخدا برای یم بار  کم شااااااااااد  دساااااااااات از 

 م  خان...تبط یم بار. داد و بیداد کردن بردار بز

 

چشااام های شت و خون گرتمم ا  را بم چشااام هایم دوخت 

ی بگوند بم  اااااااااااااااورتم خت   ماتد  ن و چزد ثاتیم ای بک آت م چت 

ش راهم کزار  شو  از آت م ش  را تکان دهد و بم تاچار از 

برود.با کزار رتما  بک م طیل بم ساااااامت تییل خم شااااااد  و با 

 با ل  ن مالیم گ مم: قرار دادن دسمم روی شاتم ا  

 

 _تییل خونز  پاشو...پاشو خودتو هال  کردی. 

 

اتگشااااااااااامابن کم بم ی  ار  از پشااااااااااات ش دور ما دسااااااااااامم   بم 

شااادتد و مرا بم شااادیدترن  شاااکل مم   بم سااامت خب  هل 

 ااااااااااااااااااااادایم را بااااااام م زاااااااای واقیع   مااااااام از  زجر  ا   دادتاااااااد 
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ن خاتم کم با   دزدیدتد.مات و مبزوت ش چرخاتد  و بم مزی 

ن و قرمز مباااب م ا  اااااااااااااااماااد  بود چشااااااااااااااام  چزر  ای خشااااااااااااااامگی 

دوخمم.تراز با دیدن ای   اااااااااا زم بک م طیل ج وتر دوند و با 

ن غرند:   ل  ن تزد خطاب بم مزی 

 

ن خاتم؟ای   چم رتمارنم؟ تراز:داری چیکار می  ن مزی 

 

اض تراز اتگشااات اشاااار  ا  را بم سااامت م   بک توجم بم اخت 

 هدا گرتت و تزی  زد: 

 

:بم ن  دخت  م  دست تزن...    تزدی   هم نشو.  مزی 

 

 ۷۵۵#پارت_ 
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هااااز و واز ت ااااه  کرد  و پ ااا  زد .ای  زن بااام ی  اااار  چااام 

اتم را کاااااام دیااااااد توشااااااااااااااا زاااااادی  مرگ  شااااااااااااااااااااد  بود؟ت ااااااا   ت 

ن بر ل  آورد و گ ت:   تم  رآمت 

 

؟چرا بی ودی ادای  :چیااااااام؟چرا اوتجوری ت اااااااا  می  ن ن مزی 

خااواهاار خااوبک آدمااااااااای دل ااااااااااااااااوز رو درماایاااااااااری؟مااثااال خاایاایل 

؟االن  ؟االن یادت اتماد  باید تگران  ا  تییل باشر ه ااااااااااااااا  

ی؟آر ؟  یادت اتماد  باید دساشو بگت 

 

در ب   ل   تزد و شرخاشگراتم ا  ا  پدر  را وادار کرد تا 

 دخیل شود.با خ  اتوت هشدار داد: 

 

ن بم خودت بیا.   _مزی 
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ن  چشااام های قرمز از خشااام  را بم پدر  دوخت و برای اولی 

 ار با  داب  ب زد پاسخ او را داد: ب

 

؟بی ودی  ااااااااااااداتو برای م   ن سر ن سر بزم ؟مزی  :مزی  ن مزی 

.خودتم میااااااادوبن کااااااام دار   بیبااااااات رو می م.دخت   بااااااااال تتک

  مدت میدون ااااااااااااااات دارنم با چم تمک بم جزاب ایل تما  ای

تیم.ای  همااااااام مااااااادت  بیبااااااات رو  ن  رومااااااااب  ش و   ااااااام مت 

اب  بزمون گ مم میدون ااااات.میدون ااااات کم برساااااا  چم دروغ

میدون ااااااااااااات چم جور آدمیم اما چیکار کرد؟سااااااااااااااکت موتد و 

    یم   مم بزمون تگ ت.تو چشااااااااامامون ز  زد و سااااااااا وت 

رو  کرد و گاااذاشااااااااااااااااات مثااال ا مباااا ساااااااااااااااور و ساااااااااااااااااات خروش

ن برساااااااا   بچیایم.گذاشااااااات تییل کورکوراتم بم دوسااااااات داشااااااای 

 ادامم بد . 

 

  ت اه  باری دیگر بم ساامت م  چرخید و زهرخزد روی ل

 ها   ت خ تر شد.دسا  را در هوا تاب داد و ادامم داد: 
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.هموشااااام بز    تییل رو داشااااا  
گ
:هموشااااام خبد  ی زتدی ن مزی 

بم    ااااااااااااادت کردی.هموشاااااااااااام دلت می واساااااااااااات یجوری رصن

 تو رو دزدیاااااااد .چون ت ر ببیزااااااا
گ
م.چون ت ر می ردی زتاااااااادی

می ردی جااااااااای تو رو گرتماااااااام.آخرشااااااااااااااام  ااااااااار خودتو کردی 

بم ای کم می   واس   رو بز  زدی؟تم؟آخرشم رصن

 

  دای تزی  پدر  باری دیگر باال رتت. 

 

ن تموم  ک .   _مزی 

 

مات و مبزوت ماتد  بود .ل  هایم بم ی دیگر ق ل شاااااااااااااااد  

ن خااااتم چشااااااااااااااام دوخمااام بودتاااد و مثااال یاااک آد   ال  بااام مزی 

بود .تمیموان اامم باور کزم کم داشاامم ای   را ها را از زبان 

ما  اخضای خاتواد  او موشاید .آن هم مبابل چشم های ت
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ا .آتبدر شااااااااااوکم شااااااااااد  بود  کم     تمیموان ااااااااامم یک  ال  

  را بزتم. 

 

وع کرد  بود  .بک توجم بم  ااااااااااااااادای او اما تاز   را زدن را شر

 ا  را بم سمت م  گرتت و ادامم داد: پدر  اتگش

 

:هموشااااام سااااایع کرد  مثل دخت  خود  دوساااااات داشااااامم  ن مزی 

داشااااات.هموشااااام  باشااااام.تییل تو رو از جون  بوشااااات  دوسااااات

باااهااات خوب رتمااار کردیم بااا ایز اام تو هیچوقاات مااا رو آد  

  ااااااااااااااب ت ردی.ویل ی میمون ااااااااااااات خبد  های تو رو جمع 

ت میدون ااااااااااااااا   آزاد و کزم خزان خاتم؟با ایز م ای  همم وق

ن باز  ساااااااااااااا وت کردی.    خودت از  برسااااااااااااااا  چجور آدمایی 

 زتدگیمو تجات دادی اما ساااااااکت موتدی تا ٬آزاد کالا گرت   

.چون  تییل بااا برسااااااااااااااااا  ازدواز کزاام.چرا؟چون خبااد  داشااااااااااااااا  

.چون می واسااااااا     دخت  مزو داشااااااا  
گ
هموشااااااام خبد  ی زتدی

 خودت خراب شد و بدب ت شدی تییل
گ
 هموتطور کم زتدی

.چون...   رو هم بدب ت ک ن
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 ااااااااااااااااادای ب زاااد  بااام ی  اااار  باااا ساااااااااااااااییل م کیم کااام پااادر  باام 

هوا   اااااااورت  کوبید خامو  شاااااااد و جم م ا  تیمم تما  در 

رها ماتد.دساااااااااااااااا  را روی گوتم ا  قرار داد و هاز و واز بم 

ن باااااار بااااام  پااااادر  ت اااااا  کرد.بااااااور ایز ااااام بزم  خاااااان برای اولی 

  بود.یا بم خ ارب   ااااااااااااورت  سااااااااااااییل کوبید  بود برا   م ا

 بزت  برای همم ما م ا  بود. 

 

تاباور و شدرام ش چرخاتد  و بم پدر  ت ا  کرد .تمیموان مم 

ن  اری را اتجا  داد  بود.کم بم خاکر باور کزم ک م واق ا چزی 

ن سییل زد  بود.بیدار بود  یا کم داشمم در خواب  م  بم مزی 

د ؟  بم ش میتک

  

در  دوند و هماتطور کم او را خمونم بک م طیل بم سااااااااااااااامت پ

 بم سمت خب  هدایت می رد تاباوراتم شرسید: 
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؟بم خودت بیا.   _بزم  داری چیکار می  ن

 

سااید کم از  اری اتجا  داد  بود پشاایمان پدر  اما  بم تصر تمت 

ن بود اما پشاااااااااایمان تم.در  ایل کم هزوز هم  باشااااااااااد.خشااااااااامگی 

ن دوخماااام بود اتگشاااااااااااااااا   را ت ااااا  خون گرتماااام ا  را باااام مزی 

 مبابل  ورت او تکان داد و گ ت: 

 

_ای  دخت  بم اتداز   اقن اذیت شااد .ای  همم مدت ساا وت 

مشاااااااااااااااکالت خود  درگت  کرد  چون تمی واساااااااااااااااماام مااا رو بااا 

ن رو ت ماااال کرد . ااال  کزاااام.تاااک و تززااااا چزاااادی  مااااا  هماااام چت 

زتدگو  بم خاکر ما خذاب کشااااااید .کم تو آخر  برگردی و 

؟
گ
تو بااام چااام جراب  باااا دخت  م  ای  چرت و شرتاااا رو بز  بش

؟ ؟ها؟بم چم جراب  بن ن  ایزجوری  را مت 

 

 مات و مبزوت با چشاااااااااااام هاب  کم از اشااااااااااااک شر شااااااااااااد  
ن مزی 

دسااااااااا   کم هزوز هم روی  اااااااااورت  ماتد  بود بم او بودتد و 
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خت   شاااااااد  بود.هزوز هم تموان ااااااامم بود از شاااااااو  ساااااااییل کم 

ن بااااار اتگشاااااااااااااااا  را  خورد  بود در بیااااایااااد.پاااادر  برای چزاااادمی 

 مبابل  ورت او تکان داد و غرند: 

 

_دیگااام هیچوقااات جرات ت   باااا خزان ایزجوری  را بزبن 

.هیچوقت.    ت رشاااااام ت   کم دوبار   ن ایزجوری بز  مزی 

 . ا  ک ن  بک ا ت 

 

 ۷۵۶#پارت_ 

 

 

ن  اگر در آن ل صم یک ت ر بم م  میگ ت کم آساااامان بم زمی 

آمد  اسااااااااااات یا ایز م خورشاااااااااااید در د  تارنک شااااااااااا  تابیدن 

تمم است را ت تر میموان مم  رت  را باور کزم تا ایز م گر 

ن آن هم بم خاکر م  را باور  ب واهم سییل زدن پدر  بم مزی 

 کزم. 
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ان بک آت م     قدرب  برای باز و . ااااااااااامم کردن شد رام و  ت 

پ   هایم داشاامم باشاام بم چزر  ی براتروخمم ی بزم  خان 

ن دت م در کو  زت  بو ااااات و چشااااام دوخمم بود .ای  اولی 
گ
دی

م ساااااااااااااااالم ا  بود کم میدید  پدر  از م  دتاع می زد
ُ
کم بم ٬ت

د کم رو در روی کیسااااااااااااااا   ٬خاکر م   اااااااااااااااادا   را باال میتک

ن ا  زبن کم  ارصن ٬ ااااااامد.آن هم تم هرکیسااااااا...رو در روی مزی 

بود چشااااااام . ااااااامم جان  را تبدیم او کزد.زبن کم شو  از ای  

 . هرگز تدید  بود  از ال تاز  تر بم او بگوند 

 

با اقیاتوش از ا  اااااااااسااااااااات تااااااااد و تبیو هماتجا ا  ااااااااماد  

بود .    تمیدان اااااامم کم   با  اااااات چم ا  اااااااش داشاااااامم 

ن خوشااااا ا  یا تارا ت باشااااام.از ساااااییل خور باشااااام از ٬دن مزی 

ن باااار کرا م  را گرتمااام بود ذوا زد   ایز ااام پااادر  برای اولی 

ن تبطم ای ٬باشم یا بابت ایز م دست شتوشت ما را بم چزی 

 رساتد  بود ات وس ب ور . 
گ
 از زتدی
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 خت   ماااتاادن باام چزر  ی پاادر  
ن شاتجااا  پس از دقااایف  مزی 

ا ل  زدی ت خ ش دسااااااااا  را از روی  ااااااااورت  برداشاااااااات و ب

نز شاااااااااااااد   تکان داد.هماتطور کم چشاااااااااااااام ها   از اشااااااااااااااک لتک

ی بگوناااد.اماااا شو  از آت ااام      ن بودتاااد دهاااان بااااز کرد تاااا چت 

ورد تییل بود کم مثل دیواتم ها از جا بمواتد  ال  بر زبان بیا

 بزتااد بااا قااد  هاااب  ب زااد و بک 
ب زااد شاااااااااااااااااد و باادون آت اام  رقن

 ت اد  بم سمت اتاق  دوند. 

 

 از شاااااااااااااااو   رکاااات تاااااگزااااابن و دور از برا
گ
ی ل صاااام ای همش

اتمصاااار  همااااتجاااا ا  اااااااااااااااماااادیم و بزااات زد  بااام ی ااادیگر ت اااا  

باشاااااااااااااااد کردیم.و ساااااااااااااااپس گوب  کم م زمان تاز  بم  ار اتماد  

شاساااایمم چرخیدیم و بم دت ا  تییل قد  برداشااااایم.اما دیگر 

دیر شاااااااااااااااااد  بود.چون تییل شو  از آت ااام ماااا بمواتیم ماااات   

  را بم اتاق  رساااااااتد  بود و در را پشااااات ش  شااااااونم خود

 ق ل کرد  بود. 
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وع بم در  با تگرابن پشاااااات در . اااااامم ی اتاق  ا  اااااامادیم و شر

 "..."تییل مااادر توروخاادا زدن کردیم."تییل جااان در رو باااز ک

ون از ایاااا   بااااااااا خااااودت ایاااازااااجااااوری تاااا اااا "..."تاااایاااایل باااایااااااااا باااات 

تداشت اتاا"...هرچم کم گ میم و المماس  کردیم تاید  ای 

 کم تداشت.تییل در را باز تمی رد. 

 

خااااااااجز و تگران باااااااا ی ااااااادیگر ت اااااااایه رد و باااااااد  کردیم.تراز 

 دلواپ اتم گ ت: 

 

 _ای  اتاا   ید ید  تدار ؟

 

ن ا  ت ار کم تاز  م ز  بم  ار اتماد  باشد پاسخ داد: و مزی 

 

 _چرا...چرا دار .االن میارم . 
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  ید ید  را با و سااااااپس بم دت ا  ای   را چرخید تا برود و  

خود  بیااااورد.اماااا هزوز یاااک قاااد  هم برتاااداشااااااااااااااامااام بود کااام 

 بک 
گ
دسااااااامگت   ی در اتاا تییل چرخید و ق    باز شاااااااد.همش

چرخاااااتاااادیم.دیگر اثری از ل اااااس م طیل باااام ساااااااااااااااماااات او ش 

خروس س ید  بر تا  تبود. اال دیگر ل اس خروس  را با 

 یک دساااات ماتمو و شاااا وار ساااااد  خوض کرد  بود و موها  

 را ت  م و تیمم زنر شال  شززان کرد  بود. 

 

مم ج  بم او خت   شااااااااااااااااد .آتبدر گرنم کرد  بود کم رنم   

تمیدان ااامم کم زنر چشااام ها   را  امال سااایا  کرد  بود.    

.بااا ای  وتااااااااااااااا یا  کجااا چرا ماااتمو و شااااااااااااااا وار شوشااااااااااااااایااد  بود 

 می واست برود؟

 

:تییل مادر...ایزا چیم کم شوشیدی؟ ن  مزی 
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ن خاتم  بود کم شدراماتم شرسااااااید و تییل بک آت م پاسااااااجن مزی 

بااام ساااااااااااااااوال  بااادهاااد یاااا     بااام هیچ ااادامماااان ت اااا  کزاااد از 

میاااااتماااان رد شااااااااااااااااااد و باااام ساااااااااااااااماااات در خروسک سااااااااااااااااااال  قاااد  

برداشااااااااات.در یک ل صم ت اهم بم ساااااااااو یا ماشااااااااایا  کم در 

ن هم باخ  شااااااااد تا  دسااااااااا  خودتماب  می رد گر  خورد.همی 

 بک م طیل بم دت ال  بدو . 

 

ی با ای   الت؟_تییل    تک ک ...کجا داری مت 

 

جوابک بم ساااااااااااااااوالم تداد.ک   ها   را خجوالتم شوشاااااااااااااااید و 

ن خات ون زد.مزی  م و شااااااات ساااااااپس در را باز کرد و از خاتم بت 

 زد  جی  کشید: 

 

...یم بالب  ش خود  میار .  :بزم  برو ج وشو بگت 
ن  مزی 

 

 .  5018



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

ونم را شو  از آت م پدر  بمواتد قد  ج و بگذارد شا  و ماتم

از روی م ل برداشاااااامم و هماتطور کم بم دت ا  تییل میدوند  

 گ مم: 

 

 _م  باها  مت  . 

 

ون زد .   و سپس دوان دوان از خاتم بت 

 

ون زدتم از خااااتااامباااا  تراز هم بک م طیل بااام دت اااالم آماااد و ٬بت 

وع باام دوناادن باام دت ااا  تییل کرد.تییل ج وتر  همرا  بااا م  شر

ون زد  ب ود و  اال آماد  بود تا پشت ترمان از ما از  یاط بت 

ن ماشاااااااایا  باشاااااااا زد   کم خجوالتم بم ساااااااامت ماشاااااااای 
.همزمابن

 میدوند  خطاب بم تراز گ مم: 

 

ن خود  ت پشت شمون بیا تراز. _تو با ماشی 
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 ۷۵۷#پارت_ 

 

 

تورا ش  را بم نشااااااااااااااااتم ی تایید تکان داد و ساااااااااااااااپس رتت تا 

ماشاااااااااااااایا  را روشاااااااااااااا  کزد.بم همرا  تییل سااااااااااااااوار ماشاااااااااااااایا  

دیم.آتبدر خ اا ک و آشاا مم بود کم تما  وجود  بک وق م شاا

 می رزند.با تگرابن ت اه  کرد  و گ مم: 

 

؟کجاا _تییل بااا ای   ااالاات می وای پشاااااااااااااااات ترمون .شااااااااااااااا ی ن

 می وای بری ا ال؟می وای بری شو  برسا ؟

 

هماتطور کم با دست لرزان  تال  می رد تا اسمارت بزتد با 

 گرنم جواب داد: 
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.تبط می وا  بمت  .  تییل:می وا  بر   بمت   آبجک

 

شاتجا  موتش شاااد تا اسااامارت بزتد.چشااام های اشاااک بار  

 را بم سممم چرخاتد و خاجزاتم گ ت: 

 

وروخاااااااادا تاااو شااایاااااااااد  شااااااااااااااااااو.مااا   ااااااااالااام خاااوب تااایااایل:آباااجک تااا

 تو ت.می وا  تززا باشم. 

 

ن  مربزد  بک م طیل ساااااگرمم هایم را در هم کشاااااید  و با . ااااای 

 : ایم ن ا  مصاتم جواب داد 

 

_ات اااااااااقااااااااا چون  ااااااااالاااااااات خوب تو اااااااااااااااااااااات تمیموتم تززااااااااات 

 بذار .امش  هرجا بری مزم باهات میا . 
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ماتد و سپس چزد ل صم ای در س وت بم چشم هایم خت   

ات ار کم رمف  برای ب   کردن تداشاااااامم باشااااااد ش  را تکان 

ن را با شخ   شسا  آور بم  رکت در آورد.   داد و ماشی 

 

ن خود  را بم  ااااااااااازدیل و شااااااااااات زد  از شخت باالی م اشااااااااااای 

 چ  اتد  و ت اهم را بم تیمرت  ورت تییل دوخمم. 

 

؟آرو  تر برو.   _تییل داری چیکار می  ن

 

یل نشااااااااااان داد.ات ار کم ا ااااااااااال تمیموان اااااااااات هیا خ س ال م

 ااااااااااااااادایم را .شااااااااااااااازود.پا   را م کم تر از ق ل روی پدا  ااز 

تشاااااااااار داد و هماتطور کم با پشااااااااات دساااااااااا  تزد تزد اشاااااااااک 

 ا پا  می رد ترناد زد: ها   ر 

 

ن چرا چرا چراااا...   تییل:چرا باید ای  ات اقا برای م  بی ی 

 .  5022



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

 

ترمان کوبید ک  دساااااات ها   را چزدی  مرت م م کم روی 

 و با  داب  ب زدتر جی  کشید: 

 

_چرا م  هیچوقت تمیموتم رتگ خوشااااااااااا     رو ببیزم؟چرا 

خدا هیچوقت تمیذار  خوشاااااا ا  باشاااااام؟چرا هموشاااااام همم 

 وشر هامو از  میگت  ؟ی دل 

 

ن کم از کزارمان رد  ن شساااااا  آور بود.هر ماشااااای  شخت ماشااااای 

دای موشااااااااااااااااد یااا از مباااب ماان   آمااد بااا دیاادن شخمماان  اااااااااااااااا

د.از آیزم میموان اااااااااامم ببیزم کم تراز  بوق  را بم آساااااااااامان میتک

پشاااااااااااااااات شمان در  ا   رکت بود و یک بزد برایمان چراغ 

ن را مموق  کزیم اما  د تا ماشااای  ن تییل ق ااادی برای مموق  مت 

 شدن تداشت. 

 

 ترسید  و بک ت س بازوی  را گرتمم و گ مم: 
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ی _تییل خونز  ایزجوری ت  .ای  راه  تو اااااااااااااااااااااات.می وا

تیم  ن ن بدی؟بزن کزار با همدیگم  را مت  هردوموتو بم کشاااااااای 

ن رو برات توتیح مید .   باشم؟م  همم چت 

 

بک توجام بام  را هاایم بااز هم ک  دساااااااااااااااات هاا   را روی 

 ان کوبید و ترناد کشید: ترم

 

وق   ٬تییل:آر ...آر  می وا  بمت  .وق    ار  بم ایزجا رسااااااید 

ن دروغ بود   وق   تزمیااد  هماام٬دیگاام برساااااااااااااااااا  رو تاادار  چت 

 رو 
گ
برای سر دیگاام بااایااد زتااد  بموتم؟برای سر بااایااد ای  زتاادی

 ب وا ؟

 

 ترسید  تر از شو  بازوی  را تشار داد  و المماس کرد : 
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جر اوتجوری کم تو ت ر می  ن تو اات.برسااا  واق ا _تییل هی

وع کرد  باشاااام اما  تو رو دوساااات دار .شاااااید اول  با دروغ شر

دار .توروخاااادا بزن کزااااار بااااا هماااادیگاااام  را االن دوساااااااااااااااااااات 

 بزتیم.االن ت ادا می زیم. 

 

ش  را م کم بم نشاااااااتم ی م ال ت تکان داد و مثل دیواتم 

 س بت گرتت. ها از دو ماشی ن کم مباب مان بودتد 

 

.تماااا  ای  مااادت بزم دروغ 
گ
تییل:تو هم داری بزم دروغ میش

.تما  ای  مدت میدون ااااااااااااااا   برسااااااااااااااااا  واق ا کیم و  بزم  گ   

 .
گ
.االتم داری بزم دروغ میش  تگ   

 

 هاب  کم ازشاااااااااااااان سااااااااااااا بت گرتمم بودیم با 
ن راتزد  ی ماشااااااااااااای 

وع بم بوا زدن کرد  بودتد  .بم پشااااااااات شمان خ ااااااااا اتوت شر

خممان آتبدر زناد بود کم دیگر تمیموان مم تراز ت ا  کرد .ش 
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را ببیزم.و شاااااااااااااااات شاپااای وجود  را ترا گرتماام بود.ت اااهم را 

 تییل داد  و المماس کرد : دوبار  بم 

 

_دروغ تمی م تییل.ب اااادا دروغ تمی م.برساااااااااااااااااااا  واق ااااا تو رو 

ن االن بیا برنم شوش .خودت باها   دوست دار .ا ال همی 

ن  رو برات توتااااااایح بد  ب د ت ااااااامیم  را بزن.بذار همم چت 

 بگت  باشم؟...باشم؟

 

نااک باام  را هااایم خزاادیااد و باااز هم از  بک ت اااد  و هو ااااااااااااااات 

 هاب   
ن  کم مباب مان بودتد س بت گرتت. ماشی 

 

؟چیو توتاااااااااااایح بد ؟م   تییل:سر رو بزم توتاااااااااااایح بد  آبجک

ن رو با گوشاااای خود  شااااید .    تمون ااات  رتای  همم چت 

    تمون ااااااااااااااااااات از خود  دتااااااع اون دخت   رو اتکاااااار کزااااام. 

 کزم.چیو قرار  برا  توتیح بد ؟
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ت  م از شدت ترس در س زم ا    س شد  بود.تییل دیواتم 

  بود و هیا جور   اااارصن تبود بااام  را هاااایم گو  شااااااااااااااااااد

ن ها و داد و بیداد راتزد  ها خیابان را  کزد. اادای بوا ماشاای 

م ج و شر کرد  بود و تییل  ماکان با شخ   شساااااااااااااااا  آور رو ب

  رکت می رد. 

 

دیگر امیاااد  را  اااامال از دساااااااااااااااااات داد  بود .برای آخرن  باااار 

د  و دهان باز کرد  تا بر  ای آرا  کردن   رقن بازوی  را ترر

بزتم.امااااا هزوز     کوچااااک ترن  وا   ای باااام زبااااان تیاااااورد  

بود  کم  دای بوا ب زد ماشی ن کم از روبرو در  ا  آمدن 

ا کر کرد.و شااااااااااااااااات زد  ش بااام ساااااااااااااااممماااان بود گو  هاااایم ر 

ن  چرخاتد  و بم روبرو ت ا  کرد .شدت تور چراغ های ماشی 

د  چشام هایم را زد.بک اخمیار پ   هایم ر  ا روی ی دیگر ترر

و با  اااااااداب  ب زد جی  کشاااااااید .آخرن   اااااااداب  کم  در گو  

و باام دت ااال   اااااااااااااااادای ٬هااایم شیچیاد  اااااااااااااااادای جی  تییل بود

ن باااااااام یا اااااااادیگر و لا  صاااااااام ای مازایاااااااا  بارخورد دو ماااااااااشاااااااااااااااای 

 ب د...سیایه م و. 
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 ۷۷۸#پارت_ 

 

 

ن ت ااااااااااونری کم ٬پ   هایم کم از ی دیگر تا اااااااااا م گرتمزد اولی 

 ید رتگ باالی ش  بود.ا  اس در ذهزم ث ت شد سب  س

 داشاامم و دلم می واساات کم چشاام هایم را 
گ
رخوت و خ اامش

دوبار  ببزد  و ب وابم.اما  اداهای تا ی  و تام زو  و در 

  ا  آشاازاب  کم ا
ن سااید وادار  خی  ز اکراا بم گو  هایم مت 

 می رد تا ب واهم بیدار بماتم. 

 

باااااام سااااااااااااااا    چزاااااادی  مرت اااااام پ اااااا  زد  و ش  را آه اااااااااااااااماااااام 

رخاتد .ل صم ای کو  کشااااید تا شرد  ی تاری کم گوب  را  چ

ن برایم واتااااح  چشااااماتم را سااااد کرد  بود کزار برود و همم چت 

خ وت شااااااااود.یک اتاا تم چزدان بزرگ ساااااااا ید رتگ و تبرن ا 

 کم تمیموان ت اتاا خاتم ا  باشد...پس کجا بود؟
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ن بار کم چرخاتد   ااادای تالم ای تااا ی   ش  را برای دومی 

ون ج ااات.روی شوشاااابن ا  و کوتا   تاخودآ ا  از  زجر    بت 

ا  اس سزگی ن داشمم.دسمم را آه مم باال برد  تا لم   

ی روی ش  . مم شد  بود.  ن  کزم.ات ار کم یک چت 

 

 زان...بیدار شدی؟تراز:خ

 

شااایدن  اادای آشاازای تراز آن هم در اتاق  کم ابدا شاازاخ   

ق  م را گر  کرد.دسااااااااا   از آن تداشااااااااامم بم م زای واقیع   مم 

 آورد  و بک 
ن  ا  دراز کرد  بود  را پایی 

کم بم سااااااااامت شوشاااااااااابن

م طیل با ت اهم م ااااات   ااااادای تراز را دت ا  کرد .با دیدن  

آن دراز کشااااااااااااااایاد  بود   کاام در ساااااااااااااااماات چااپ ت    کاام روی

ا  ماد  بود ل  های خشکم را آه مم باز و . مم کرد  و با 

  داب  خ م شرسید : 
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 _تراز...م  کجا ؟

 

ن یش از دسااااااااااااااات هایم  تورا قد  ج وتر گذاشااااااااااااااات و با گرتی 

 دلواپ اتم گ ت: 

 

 تراز:ایزجا بیمارسماتم دورت بگرد ... الت خوبم؟

 

ن؟ما در بیمارسااااااااااامان شدرام و مردد ت اه  کرد .بیمارساااااااااااما

 چکار داشایم؟

 

 _بیمارسمان چرا؟...م  برای سر ایزجا ؟

 

ی  بود.تشااااازم ا  بود و ا ونم  ااااادایم  ماکان خشااااادار و تااااا 

ا  اااااااااس خشااااااااش داشاااااااات.گوب  کم روزها بود قطر  ای آب 
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تزوشاااید  بود .ات ار کم تگرابن ا  شاااادت گرتمم باشاااد اتدی 

 بوشت  بم سممم خم شد و پاسخ داد: 

 

 با تییل ت ادا کردی ...یادت تو ت؟تراز: 

 

وع باااااام  ااااااار کردن  ذه  خااااااایل و خاااااااموشااااااااااااااام باااااام ی  ااااااار  شر

زد و شسا  آور در ش  بم پا شد و خاکراب  رتت.هیاهوب  ب 

کم گوب  برای دقایف  تراموشااااااااشااااااااان کرد  بود  یش یش قد  

 بم  اتصم ا  گذاشازد. 

 

تما  ات اقاب  کم امشااااا  پشاااااات ش گذاشااااامم بودمشاااااان مثل 

یک   بم ی تی م از مبابل چشااااااااااااااماتم خبور کرد.رتمزمان بم 

زهاب  کم را٬ را ها  ٬آمدن آرزو بم آن خاتم٬خاتم پدر 

 دای گرنم های ٬ دای ترنادهای پدر  و تراز٬برمال شدتد

ن ٬ماشااای ن کم ساااوار  شااادیم٬تییل شخت شساااا  آور ماشااای 

 و...و پایان. 
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میزجاااا تماااا  خااااکراب  کااام در ذهزم ث ااات شاااااااااااااااااد  بودتاااد تاااا ه

ی  ن بودتد.ب د از آن دیگر تززا سااااایایه بود و سااااایایه.هیا چت 

 ادا کرد  بودیم؟را بم خاکر تیم آورد .ت ادا...ما ت 

 

تگرابن در ثاتیم ای شاپای وجود  را ترا گرتت. ااااااورتم را در 

 هم کشید  و مضطرباتم شرسید : 

 

ی  کم نشد ؟ ن  _تییل کجاست؟ ال  خوبم؟چت 

 

 در دسا  تشار داد و گ ت: دسمم را م کم تر از شو  

 

 
گ
تراز: ال  خوبم خونز  تگران ت ا .یش دوتا شااااااااااااااا  ااااااااااااااامش

.خداروشااا ر ات اا جزب  دار  کم  ن  می ین
گ
دارن بم اوتا رسااایدی

 بدی تی ماد . 
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ق  م از اکمیزان  اادا   اتدی آرا  گرتت.زباتم را روی ل  

 های خشکم کشید  و تجوا کرد : 

 

 _آسو  جدی کم تدید ؟

 

   را بم نشاتم ی م ال ت تکان داد و گ ت: در جوابم ش 

 

ا تراز:تم خداروش ر هیچ دوممون آسو  جدی تدیدید.خد

 ر م کرد بزمون.با اون شخ   کم تییل داشت... 

 

ت اهم بم ی  ار  از باالی ششااااااااااااااتم ا  بم چزر  ی آشااااااااااااازای 

مردی کاام پشاااااااااااااااات ش  ا  اااااااااااااااماااد  بود گر  خورد.مردی کاام 

ل صم مموجم  ضااااور  ساااا وت  باخ  شااااد  بود کم تا آن 
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ای  ن شر کزار خود    نشااو .مردی کم اتمصار تداشاامم در چزی 

 ببیزم ...پدر . 

 

اخم کوچش از دیاااادن  تاااااخودآ ااااا  میااااان ابروهااااایم شاااااااااااااااکاااال 

گرتت.ت ا  خت   و شدرامم را کم دید آه ااااااامم قد  ها   را 

ج وتر کشااااید و با ا  اااامادن در کزار تراز ت ا  دلواپ اااا  را بم 

 آرا  شرسید:   ورت م  دوخت و 

 

 _ الت خوبم بابا؟

 

د   در ایل کم هزوز هم در شو   ضور داشما  بم ش میتک

   تجوا کرد : زنرل

 

 _خوبم. 

 

 .  5034



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

بااااز هم یاااک قاااد  ج وتر گاااذاشاااااااااااااااااات و باااا ل  زااادی کوچاااک 

 دسا  را برای تواز  کردن ش  دراز کرد. 

 

 _ما رو خییل ترسوتدی  بابا جان. 

 

  کم دتیا بم دساااااااااا  کم روی ش   رکت کرد ا  ااااااااااس کرد

ی  ار  برایم زنر و رو شاااااااااد.با ق  ک کم م کم در سااااااااا زم تویدن 

ی گرتمم بود هاز و وا  ز بم  ااااااااااااورت  خت   ماتد .برای دخت 

ایط س ت  کم تما  خمر  خادت کرد  بود کم پدر  در شر

 و روزهای بیمار بودن  در کزار  ت اشاااااااااااااااد  اال بودن 
گ
زتدی

پذیر بود...چم برسااااااد همان پدر در کزار  بم قدر  اقن باور تا

 بم ایز م ب واهد دست تواز  بر ش  ب شد. 

 

؟  _برای سر ایزجاب 
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اتکاری کم در ش داشاامم خییل زودتر از آتچم کم اتمصار  را 

می شاید  بر زباتم جاری شاادتد. رکت دسااا  روی ش  بم 

 تا ا  مموق  شد.مم ج  ت اهم کرد و شرسید: 

 

؟  _سر

 

ن مرت م رو  ی ل  هایم کشااااااید  و با همان زباتم را برای دهمی 

  دای خ م ا  شرسید : 

 

؟چرا شو  تییل تو      ؟_چرا شو  م ن

 

 ۷۷۹#پارت_ 
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دلم می واسااااااااااااااااات کااام جم ااام ا  را اتااادی کوالبن تر کزم.دلم 

می واساااااااااااااات بگونم کم بم ایزجا بودتت خادت تدار .کم چرا 

مااااتااادن در کزاااار م  را اتم ااااب ٬بااام جاااای بودن در کزاااار تییل

هم زمابن کم تما  خمر اتم ا.  تییل بود   کرد  اسااااااااااااااات.آن

 کم بر  ل وج
گ
ود  چت   شد  است.اما خشش ا ونم و خ مش

 بود وادار  کرد  بودتد تا جم م هایم را کوتا  تگم دار . 

 

ات ار کم شاتجا  مزصور ساااااااوالم را تزمید  باشاااااااد دسااااااا  را 

آه مم از روی ش  پس کشید و پس از س وب  کوتا  پاسخ 

 داد: 

 

.م  خواساااااااااامم _م ن ن و خمو و زن خموت شو  تییل ه ااااااااااای  زی 

 ایزجا بموتم. 
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ن بااا م ی  اااار  از دورترن  تبطااام ی دتیاااا ل  زااادی ت خ و غمگی 

آمد تا روی ل  هایم باشااا زد.ش  را اتدی بوشااات  بم ساااما  

 کج کرد  و با ل  ن شزن  وار شرسید : 

 

 _ مما باید ای  همم بال ش  میومد تا یادت بی مم باید برا 

؟ ممااا بااایااد زتاادگیم ایزجوری ممالشر موشاااااااااااااااااد تااا  پاادری ک ن

موتدن کزار م  رو اتم اب ب وای برای یک بار هم کم شد  

؟  ک ن

 

مزااد  و خجااالاات زد  ت اااه  را از چشاااااااااااااااماااتم دزدیااد و بک 
شر

ن اتااااداخاااات.م  هم تیااااازی  ی بگونااااد ش  را پااااایی  ن آت اااام چت 

م تداشاااامم کم جوابک از او .شاااازو .در واقع     تمیدان اااامم ک

  باااا  ااااااااااااااااات باااابااات ایزجاااا بودن  خوشااااااااااااااا اااا  یاااا تاااارا ااات 

  بودتد کم دیگر جز باشام.ا  اساتم جوری درون ق  م ُمرد

 زخم زبان زدن  اری از دسمم بر تیم آمد. 
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ساااااا وت میاتمان کم کوالبن شااااااد دساااااات هایم را روی ت ت 

د  و تال  کرد  تا بدتم را باالتر ب شم.تراز کم تالشم را  ترر

 سممم آمد و شرسید: دید بک م طیل بم 

 

 تراز:چیکار می  ن خزان؟

 

 ب زد شدن بود  گ مم: هماتطور کم  ماکان در تبال برای 

 

 _ مکم ک ...می وا  ب زد شم. 

 

بک م طیل چزر  ا  را در هم کشااااااید و با تشااااااار دادن شاااااااتم 

ن وادار  کرد تا دوبار  دراز ب شم.   هایم بم سمت پایی 

 

؟بگت  ب واب  ببیزم.  تراز:برای سر ب زد شر
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 التم از م ال ا  دسااااااات ها   را از روی شااااااااتم هایم پس 

 زد  و گ مم: 

 

  وا  بر  شو  تییل. _می

 

 مصاتم ش  را بم نشاتم ی م ال ت تکان داد و گ ت: 

 

 . ا ت ک ن  تراز:باشم ب دا میبیزو .ویل االن باید است 

 

 پدر  هم در تایید  را های او قد  ج و گذاشت و گ ت: 

 

ی _تراز راسااااااااااات م .ب دا مت  ا ت ک ن
یگم باباجان.باید اسااااااااااات 

 .  تییل رو میبی ن
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 چشااااام هایم را برا شاااااان گرد کرد  و با خ ااااا اتوت و 
گ
آشااااا مش

 غر زد : 

 

نم نشااااااااااااااااااد  میبیایاااد کااام.تیاااازی هم بااام  ن _م   اااالم خوبااام.چت 

ا ت کردن تدار .االن تبط می وا  تییل رو ببیزم.   است 

 

 تاید  اساات ات ار کم تزمید  باشااازد م ال ت کردن با م  بک 

بااام تااااچاااار بااام ی ااادیگر ت اااا  کردتاااد و ش تکاااان دادتاااد شو  از 

 تراز مجددا ت اه  را بم سمت م  بچرخاتد و بگوند:  آت م

 

نمت شو  تییل.اما ق    باید بموبن تا دکت   تراز:باشااااااااااااااام میتک

 .  م ایزم ت کزم.اگم دکت  اجاز  بد  میموبن بری تییل رو ببی ن

 

زی ا  ش  را بم تاچار دوبار   التم و بک  و ااااااااااااااا م از لج ا

 روی بالشت گذاشمم و گ مم: 
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 _باشم.هر اری دوست داری ب  . 

 

خرسااااااااازد از ایز م توان ااااااااامم بود  رن م .شاااااااااود ل  زدی زد و 

 را ختک کزد از ت ت تا  م 
ود تا دکت  ن ایز م مت  سپس با گ ی 

 گرتت و بم سمت در اتاا قد  برداشت. 

 

اهم بک اخمیار بم سااااامت او ت ٬با رتما  و تززا شاااااادتم با پدر 

داشاات را بم ساامت ت ت چرخید. اازدیل کم کزار دیوار قرار 

کشید و سپس روی آن نش ت و بم م  چشم دوخت.دیگر 

اثری از آن خ  اتوت شدید چزد ساخت شو  در چزر  ا  

ن هم بود کم باخ  شااااااااااااد با خود  ت ر  شیدا تبود.شاااااااااااااید همی 

و  را بزتم.ای  کزم کم میمواتم درمورد ات اقات امشاااا  با ا

با  اااادای آرا   بود کم ل  هایم را از ی دیگر تا اااا م داد  و 

 گ مم: 
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_درمورد ات اقاب  کم امشااااااااااااااا  اتمادن و  رتاب  کم امشااااااااااااااا  

 شایدی...مزصور  ایزم کم درمورد آزاد. و برسا ... 

 

شو  از آت اام بمواتم جم اام ا  را باام پااایااان برسااااااااااااااااااتم بااا ل  ن 

 جدی و خشک  رتم را قطع کرد. 

 

 _االن وقا  تو ت. 

 

اض کرد :   مصاتم اخت 

 

 _اما... 

 

ی ساااااااااگرمم ه ا   را در هم کشاااااااااید و ای  بار با ت کم بوشااااااااات 

 ت رار کرد: 
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_خزان گ مم االن وقا  تو اااااااااااااات.االن تمی وا  درمورد اون 

 دوتا تمک بم  رو   را بزتیم. 

 

تااااااامیاااااد و ماااااایوس آیه کشااااااااااااااایاااااد  و ت ااااااهم را از چزر  ا  

ت ر کرد  بود  خ اااااااااااا اتیا  تروک  گرتمم.اشاااااااااااا ا  بود کم 

از شو  هم خ ااااااااا ابن تر و  کرد  اسااااااااات.بزم  خان  اال     

ن تر بود.تززا ترق  با چزد ساااخت شو  ای  بود کم  خشاامگی 

ی خشم  را شززان کرد  بود.  ن ن بر اتگت    اال بم شکل ت  ی 

 

 ۷۸۰#پارت_ 

 

 

پس از آت م تراز بم همرا  دکت  بم اتاا برگشاااااات ٬دقایف  ب د

شاتجا  توان اااااااااامم تا از روی ٬م های الز  اتجا  شاااااااااادو م ایز

ب زااد شاااااااااااااااو  و تراز و پاادر  را برای بردتم باام اتاااا تییل ت اات 

 را ن کزم. 
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  اااااالم خوب بود و جااااااب  برای تگرابن 
بزاااااا بر گ مااااام ی دکت 

وجود تداشااااااات.خود  هم مشاااااااکیل را ا  ااااااااس تمی رد .تززا 

  مشااااکیل کم وجود داشاااات ساااازگی ن باتدشیجر روی شوشااااابن ا

 بود کم بم تاچار مجبور بود  ت م   کزم. 

 

ون زدیم و م ااااات  اتاا تییل را بم همرا   پدر  و تراز از اتاا بت 

در شو  گرتمیم. یم کاااااام ج وتر رتمیم خمو و زن خمونم را 

 ا  اااااااااااااماد  بودتد و با  ااااااااااااااداب  آرا  
دید  کم پشاااااااااااااات در اتاق 

مشاا و   اا  ت کردن با ی دیگر بودتد.ت اهشااان کم بم م  

د بک م طیل مکااالمام شااااااااااااااااان را قطع کردتااد و بااا تگرابن بام اتمااا

 سممم آمدتد. 

 

 _خزان جان  الت خوبم قربوتت بر ؟
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زن خمونم بود کم هماتطور کم مرا در آغوشاااااااااااااا  می شااااااااااااااید 

 کم 
گ
دلواپ اااااااااتم شرسااااااااید و م  برای ل صم ای از درد و کوتمش

در شاش بدتم شیچید  ااورتم را جمع کرد .ت اادا   اابک 

 تمم کرد  بود و م   اال تاز  مموجز  شد  بود . بدتم را کو 

 

ات ار کم مموجم بدن درد  شاااااااااااد  باشاااااااااااد تورا قد  ج و  تراز 

ون کشاااااید شو   گذاشااااات و مرا آه ااااامم از آغو  مادر  بت 

 از آت م بگوند: 

 

تراز:مامان جان ای  بچم ت ااااااااااااادا کرد  ها.ایزجوری م کم 

 دار . 
گ
 ب    ت    ل بدن  کوتمش

 

از  ار  ل  زنرنا  را بم دتدان گرتت و زن خمو پشااااااااااااااایمان 

   کوبید و خجالت زد  گ ت: آه مم بم  ورت

 

 _ب  شید توروخدا.تگرابن هو  و  واس برا  تذاشمم. 
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ل  زد کوچش ت ون   داد  و آه اااااااااااااامم دساااااااااااااا   بم بازوی  

 کشید . 

 

 _م  خوبم زن خمو.تگران ت اشید. 

 

را  در جوابم "خااداروشااااااااااااااا ر" آرا  زنرلاا  تجوا کرد و ش 

کم تکان داد.ت اهم شاتجا  بم سااااااااااااااامت در . ااااااااااااااامم ی اتاق   

 کزار  ا  ماد  بودیم کشید  شد.با  دای آرا  شرسید : 

 

 _تییل داخ م؟

 

 خمونم در جوابم ش  را بم نشاتم ی تایید تکان داد. 

 

ن خاتم هم شوششم.   _آر  داخ م.مزی 
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قد  بم سااامت در برداشااامم و دسااامگت   را بم آرا  چرخاتد  

گرتمم با دساااااا   گا  ٬بم داخل اتاا ش  کشااااااید .تییل آتجاو 

ن  و شی باتدشیجر شااااااااد  روی ت ت دراز کشااااااااید  بود و مزی 

خاتم هم کزار  نشااااا ااااامم بود. ااااادای چرخیدن دسااااامگت   را 

کاام شاااااااااااااااایاادتااد هردو ش چرخاااتاادتااد و ت اااهشاااااااااااااااااان را باام م  

 دوخمزد. 

 

ن خاتم در ثاتیم ای با تارا    و دل وری در هم  چزر  ی مزی 

 کشاااااااااااید  شاااااااااااد و چشااااااااااام های تییل با دیدن م  از اشاااااااااااک شر 

شااادتد.آه ااامم بدن  را روی ت ت باالتر کشاااید و با  اااداب  

 لرزان تجوا کرد: 

 

 تییل:آبجک خزان... 
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دساااااااااامگت   را رها کرد  و قد  های کوتاهم را تا اواسااااااااااط اتاا 

شو  کشاااااااااااااااید .پدر  و تراز و خمو و زن خمونم هم بم دت الم 

ن دسااااات  وارد اتاا شااااادتد.کزار  ت ت تییل ا  اااااماد  و با گرتی 

 ی ت ون   داد  و شرسید : سالم  ل  زد

 

 _ الت خوبم؟

 

با همان چشااااام های اشاااااک بار  ش  را بم نشااااااتم ی تایید 

ن برد و گ ت:   باال و پایی 

 

 تییل:م  خوبم...تو  الت چطور ؟

 

 با شاتگشمم پشت دسا  را تواز  کرد  و پاسخ داد : 

 

 د  ایم.خداروش ر. _مزم خوبم.هردومون زت
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 زد و پ اااا  هااااا   را باااااز و در جوابم ل  زااااد ت خ و غمگی ن 

. مم کرد.آه مم روی ل م ی ت ا  نش مم و برای ل صاب  

در س وت بم  ورت شر از زخم و خراش  خت   ماتد  شو  

 از آت م ت س خمیف  ب شم و بگونم: 

 

 _موشم چزد دقیبم مزو با تییل تززا بذارند؟

 

ن درخواساااااامم بم ی  مزی 
  ار  اخیم بزرگ نشاااااااتد روی شوشااااااابن

 د  ج وتر آمد و بم تزدی جواب داد: خاتم.ق

 

:ت ت  تموشم ن ا ت کزم. مزی   .تییل باید است 

 

ت زمید  چم شاااااااااااااااد کم خاجزاتم ش چرخاتد  و بم پدر  ت ا  

کرد  تا ب کم بمواتم از او  مک بگت  .واق ا تیاز داشااااااامم کم با 
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ن خا تم هماتزد یک سد م کم مباب م تییل تززا باشم اما مزی 

 ای  اجاز  را بم م  تمیداد. ا  ماد  بود و 

 

پدر  ات ار کم مزصور ت اهم را تزمید  باشاااااااااااااااد ش  را تکان 

ن خاتم قد  برداشاات.کزار او ا  ااماد و با  داد و بم ساامت مزی 

ن بازوی  خطاب بم او گ ت:   گرتی 

 

.بچم ها رو تززا بذا ن ون مزی   رنم. _بیا چزد دقیبم برنم بت 

 

تاااااااااااتم ت اه  را بم  ن خاتم م ت  ساااااااااامت پدر  چرخاتد و مزی 

ن باااار دهاااان بااااز کرد تاااا م اااال ااات کزاااد.اماااا شو  از  برای دومی 

ی بگوند تییل بود کم با  اااااااااااااااداب  تااااااااااااااا ی  
ن آت م بمواتد چت 

 گ ت: 

 

ون.می وا  باااااا آبجک خزان تززاااااا  تییل:مااااااماااااان لط اااااا برناااااد بت 

 باشم. 
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ن خاتم کم دیگر در خمل اتجا  شاااااااااااااااد  قرار گرتمم بود و  مزی 

میاادیاد بااا اکرا  آیه کشااااااااااااااایااد و ش  را م ااال ات را بک تااایااد  

تکان داد.برای آخرن  بار ت ا  تاخوشایزدی  والم ی  ورت 

ون زد و  م  کرد و ساااااااااااااااپس باام همرا  پاادر  و ببیاام از اتاااا بت 

 ل صم ای ب د در پشت ششان . مم شد. 

 

اتد  و ت اهم را مجددا بم سمت تییل چرخ٬با . مم شدن در

 شرسید : 

 

 _درد داری؟

 

ا داری کزج ل  ها   نشااااااااااتد و غمگیزاتم پاساااااااااخ ل  زد م ز

 داد: 
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تییل:درد دار .اما درد  از درد ایز م تزمید  شااااااااوهر  مدت 

 ها بزم دروغ گ مم و بازنم داد  بوشت  تو ت. 

 

 ۷۸۱#پارت_ 

 

 

بااا تااارا    ت اااه  کرد  و ش  را روی شاااااااااااااااااتاام کج کرد .ای  

ن دی کیسااااا دن  ق  م را بم درد   آورد.شااااااید تززا  همم غمگی 

کم میموان اات اتدی  ا  او را بزت  کزد م  بود .ای  بود کم 

 دسمم را آه مم ج و برد  و با قرار دادن روی دسا  گ مم: 

 

...م  خییل خوب میدوتم کم امش  چبدر برات  ن _تییل ببی 

سااااااا ت بود .میدوتم کم چبدر از شاااااااایدن اون  رتا شاااااااوکم 

برساااااا  دوتم کم ای  وساااااط بم همون اتداز  کم از شااااادی و می

. بم داری...اما ازت می وا   تاامید شاااااااااااااااادی از مزم تارا   

ن ٬االن بم  رتاب  کم می وا  بزتم خوب گو  بدی همم چت 
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ی کم می وای  رو از زبون م  .شااااازوی و ب د  ت ااااامیم بگت 

 چیکار ک ن و چطور واکا  نشون بدی...باشم؟

 

ی بگوند چز ن د ثاتیم ای در ساااا وت و با چزر  ای بک آت م چت 

خز ت بم چشماتم خت   ماتد و در تزایت همرا  با کشیدن آ  

 خمیف  زنرل  گ ت: 

 

 تییل:باشم. 

 

خوش ا  از ایز م درخواسمم را قبو  کرد  بود ل  زدی زد  

د .ل صم ای کوتا  م   کرد  و  ااااااااار و دسااااااااااا  را بم آرا  ترا

   را هایم را سپس با جمع و جور کردن ذه  بزم رن مم ا

 ایزگوتم آغاز کرد : 

 

 کم  رتاب  کم امشااااااااااااااا  از آرزو 
_او  از همم می وا  بدوبن

اااااااااااا جمشاااااااااااااید توتیبم  شاااااااااااااایدی درسااااااااااااات بودن.ایز م آزاد پرا
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ن  دوسااااااااااااااااشاااااااااااااااام واق یت  واق یت دار .ایز م برسااااااااااااااااامم بزت 

ن و با یم  دار .هردو از ساااااااااااااا  ها شو  همدیگم رو موشااااااااااااازاخی 

ن شااااااااد  برای ا ن از م  وارد تبشاااااااام ی از شو  ت یی  تمبا  گرتی 

ن تا بموت  در تزایت بم زتدگیمون  شاااااااااادن و بزمون دروغ گ ی 

هدتشون برس .م  درست ب د از ازدواجم با آزاد بود کم از 

ای  واق یت ها با ختک شاااااااااااااااد .شااااااااااااااا  او  زتدگیمون بود کم 

تزمیااااد  چاااام رک ک خورد  و مااااا  هاااااساااااااااااااااااات کاااام دار  بااااا ای  

   باهاشون میجز م. موتوع   زجار مت  .ما  هاست کم دار 

 

بطم ی ات اااااااااااا  دسااااااااااات هایمان دوخمم و برای ت اهم را بم ت

د  شو  از  اااااااااااااار ل صاام ای کوتااا  لاا  هااایم را روی ی اادیگر ترا

 آت م ش  را تکان دهم و ادامم دهم: 

 

_م  تمی وا  از هیچ دومشاااون دتاع کزم.تم از آزاد و تم از 

 برسااااااااااااااااا .ی  ن ا اااااااااااااااال تمیموتم ایزکااارو ب زم. ف  برای دتاااع

.و  کردن تدار  چون اشاااا اهاتشاااون قابل ن چشااام شوشر تو ااای 

میدوتم کم تو االن  ش داری کم از برسااااااااااااااااا  تارا ت یا     
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.چون مزم برای ما  ها ای  ا  اسات رو ن  ت  ممز ر باشر

 بم آزاد داشمم اما... 

 

جم م ا  کم تیمم  ار  ماتد با تردید ش  را روی گردن  کج 

 کرد و شرسید: 

 

 تییل:اما...؟

 

 مامم را از ش گرتمم. آیه کشید  و ادامم ی جم م ی تات

 

_اما بم همون اتداز  کم توی چزد مایه کم گذشاات مشاا و  

جزگیدن و شزن  کردنشون بود  شاهد پشیمون بودنشون 

ان کردن هم بود .شاهد  هم بود .شاهد تالششون برای جتک

 ترسیدنشون هم بود . 
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 م برساااااااااااااا  با دروغ تییل م  خییل خوب میدوتم واق یت ایز

هیچوقت قرار تو اااات ت یت  کزم.و تو  ش وارد زتدگیت شااااد 

ار  ن داری کااااام تاااااا آخر خمرت ای  آد  رو ت  یسااااااااااااااار و از  بت 

ی ای  وساااااااااااااااط دروغ  ن  کاام اگاام هرچت 
.امااا می وا  باادوبن باااشر

بود  خشااف  کم برسااا  بم تو دار  دروغ تبود .برسااا  واق ا تو 

 رو دوست دار . 

 

د. امال مشاااااااااا   تردید و تاباوری در چ ن شاااااااااام ها   موز مت 

کم تمیموان اات بم را     را هایم را باور کزد.دسااا  بود  

د  و مصاتم تر از ق ل ادامم  را اتدی م کم تر در دسمم ترر

 داد : 

 

ن باااااار واق یااااات رو تزمیاااااد   _چزاااااد ماااااا  شو  کااااام برای اولی 

اوتبدر دیووتم شاااااااااااااد  کم ت ااااااااااااامیم گرتمم بیا  و او  از همم 

ن رو بااااام  م تو ب م.امااااا دالییل وجود داشااااااااااااااااااات کااااام بااااهمااااام چت 

خاکرشاااااااااون مجبور شاااااااااد  سااااااااا وت کزم.و ای  سااااااااا وت بزم 

اجاز  داد کم برای ما  ها پشاااااااایموبن و ترس آزاد و برسااااااااا  رو 
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تماااشاااااااااااااااااا کزم و ب زمم کاام برساااااااااااااااااا  چباادر دیووتاام وار تو رو 

 دوست دار . 

 

باااا توشااااااااااااااا زااادی ت خ ت ااااه  را از چزر  ا  گرتااات و زنرلااا  

 گ ت: 

 

بن کم د  م  رو تییل:ای    ن ؟رتا رو مت   آرو  ک ن

 

 بک م طیل ش  را بم نشاتم ی م ال ت تکان داد  و گ مم: 

 

_ایزجوری تو ااااااااااااااااات تییل.تمی وا  بی ودی دلاات رو خو  

کزم.دار  واق یت رو بزت می م.تو واق ا ت ر می  ن م  اگم 

ن تبود  اجااااز  میاااداد  کااام  از خشاااااااااااااااش برسااااااااااااااااااا  بااام تو مطمی 

 خروس مون ش بگت  ؟
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ن ت ااااااهم   را مجاااااددا بااااام ساااااااااااااااممم چرخااااااتاااااش  د و تاااااامزطمی 

 کرد.زباتم را روی ل  های خشکم کشید  و گ مم: 

 

_اگم یک در اااااد...تبط یک در اااااد بم خشاااااف  کم برسااااا  بم 

د   ن تو دار  شک داشمم ای  خروش رو مدت ها شو  بزم مت 

تییل.اما م  ما  هاست کم با واق یت ای  آد  دست و شزجم 

و جواب کم دار  ای  آد  رو سااااااااااااااوا    تر  کرد .ما  هاساااااااااااااات

 از هزار بار با تزدید ایز م تو رو از  میگت   
می زم.بوشااااااااااااااات 

ترساااااااااااااااوتااادم .و اون هرباااار بزم ثاااابااات کرد کااام چبااادر تو رو 

سم.   دوست دار  و چبدر از ایز م از دسات بد  میت 

 

وع شاااااااااااااااد.میدوتم  ن با دروغ شر م  میدوتم کم اول  همم چت 

ا ود و با خشاااش تیومد سااممت.امکم برساااا  از او  خاشااابت تب

ب د  با تما  وجود  بزت د  . ااات.وق   امشااا  ج وی 

همااااام بزااااات گ ااااات کااااام واق اااااا دوسااااااااااااااااااااات دار  دروغ تگ ااااات 

تییل.داشااااااااااااااااات  بیباات رو بزاات میگ اات.ای  رو م  بزت  از 

 هرکس دیگم ای میدوتم. 
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ات ار کم شاتجا  بم  ااااداقت  را هایم ایمان آورد  باشااااد 

 د: ت اهم کرد و خاجزاتم تالی با چشم های شر از اش  

 

؟  تییل:م  االن باید چیکار کزم آبجک

 

 ۷۸۲#پارت_ 

 

 

 با ل  زد کوچش  ورت  را تواز  کرد  و گ مم: 

 

_م  ازت تمی وا  کاام بااا شاااااااااااااااایاادن  رتااای م  برساااااااااااااااااا  رو 

 
گ
.ای  زتدی ب  یساار خونزدلم.تو  ش داری کم از  دلمت  باشر

ی تو م.اما ازت می وا  ق ل از ایز م ت ااااااامی م آخرت رو بگت 

یم بار بز  تر ااااااااااااااات  را زدن بدی.اجاز  بد  تبط برای 
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ن رو برات توتااااااااااااااایح  بیااااااد و بااااااهاااااات  را بزتااااام و همااااام چت 

.بااذار اگاام قرار  ت ااااااااااااااامییم  بااد .اوتوقاات ت ااااااااااااااامیماات رو بگت 

گرتمم .شااام ب د از شاااایدن  رتای برساااا  باشااام. داقل ب دا 

 ایزجوری برات پشیموبن و  رب  باق  تمیموتم. 

 

    گ ت:   را باال کشید و با تارا دماغ

 

تییل:امکان تدار  بابا اجاز  بد  باها   را بزتم.نشاااااااااااایدی 

 مگم امش  سر گ ت؟

 

 بازوی  را تواز  کرد  و با اکمیزان جواب داد : 

 

_تگران بابا ت ا .. اااااااااااااااپار  بم م .م   اری می زم بموبن با 

.تبط  اتیم کم تو ب وای.   برسا   را بزبن

 

 .  5061



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

ل صم ای با تردید بم بم دتدان گرتت و چزد  ل  زنرنا  را 

د و  ت ر ترو رتت شو  از آت م در تزایت ت ااااااااااااااامیم  را بگت 

د.  ن بتک  ش  را بم م زای مواتبت باال و پایی 

 

 تییل:باشم. 

 

خرساااااااازد و را ن از ایز م شاتجا  توان اااااااامم بود  او را را ن 

 کزم ل  زدی زد  و آه مم از روی ت ت ب زد شد . 

 

 م برسا  ختک مید . _خوبم.م  ب

 

  را گ مم و ساااااااااپس چرخید  و با قد  هاب  آرا  بم ساااااااامت ای

.اما هزوز بوشااااات  از چزد قد  برتداشااااامم بود  در  رکت کرد 

کم  اااااااااااااااادای آرا  تییل باز هم از پشاااااااااااااااات ش در گو  هایم 

 شیچید. 
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 ...  تییل:آبجک

 

 ا  ماد  و ش  را بم سما  چرخاتد . 

 

 _جاتم؟

 

سااااااکت ماتدن رد و پس از ثاتیم ای ش  را روی شااااااتم کج ک

 شرسید: 

 

؟  _تو تون    آزاد رو ب  یسر

 

و م  در جوا.  تاااخودآ ااا  ل  زاادی زد  و پاااساااااااااااااااجن را کاام 

روزها و ه مم ها از بم زبان آوردن  خاجزاتم گرن مم بود در 

 تزایت بم زبان آورد . 
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 _ب شیدم . 

 

 ۷۸۳#پارت_ 

 

شاااااااااااااااد  اتاا کوچش کم برخالا خواسااااااااااااااامم ی خود  مجبور 

در آن بگذراتم در خاموشر و سااا وت مط ش بود  تا شااا  را 

غرا شااد  بود.تززا و بک هدا روی ت ت دراز کشااید  بود  

و ت اهم را بم ساااااااب  و چراغ مربیع شاااااااکل باالی ش  دوخمم 

 بود . 

 

یش دو ساخ   موشد کم از همم خواسمم بود  تا بروتد و مرا 

م ی آخر ارصار باااا خود  تززاااا بگاااذارتاااد.تراز و پااادر  تاااا ل صااا

بودتد کم اجاز  بدهم در کزار  بماتزد اما از آتجاب  کم  کرد 

 الم خوب بود و مشااااااکل خا  تداشاااااامم در تزایت با تایید 

ن قات شان کزم.   دکت   موتش شد  بود  کم برای رتی 

 .  5064



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

 

ن خاتم اما چزد اتاا آتطرا تر ترجیح داد  بود تا شاااااا   مزی 

ماااان ای  بود کااام  را کزاااار دخت   بمااااتاااد.در اااایل کااام تبشااااااااااااااااام

کوری شد  زمیزم ای برای تززا ماتدن تییل و آمدن برسا  هر 

ن خاتم برای ماتدن اوتااااااااااع را  تراهم کزیم اما پاتشااااااااااری مزی 

 اتدی برایمان س ت کرد  بود. 

 

بم هزار سااا    و مشااابت توان ااامم ٬ دودا یک سااااخت شو 

بود  ت    یش از شرساااااااااااااااماااارهاااا را قرض بگت   و بااام آزاد زتاااگ 

ی ت اااااااااااااااادا را برا   ت رن  بم م و ایز م قضااااااااااااااایم بزتم. 

کرد  جوری شاساااااااااایمم شااااااااااد و دساااااااااات و پا   را ام کرد کم 

مجبور شااااااااد  چزد دقیبم ای برای آرا  کردن  تال  کزم.از 

آتجاب  کم تر ااااااااااااااات زنادی برای ماتدن پای ت    تداشااااااااااااااامم 

ااااا و م ید از او خواساااااامم تا یک سااااااااخت ب د بم  خییل م مصا

ی اتاقم را برا   ساااااامان بیایزد.شاااااامار  همرا  برسااااااا  بم بیمار 

بازگو کرد  و ساااااااپس از شرسااااااامار خواه  کرد  تا هر زمان کم 
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آزاد توان ااااااات خود  را بم بیمارسااااااامان برسااااااااتد او را بم اتاا 

 م  را  بدهد. 

 

ت س خمیف  کشید  و ت اهم را بم سمت ساخت روی دیوار 

چرخاتد .دیگر االن ها بود کم باید شیدا شااااان موشااااد.دساااات 

د  و آه اااااااااااااااماااام خود  را باااااالتر ایم را ل اااام ی ت اااات تهاااا اااااااااااااار را

کشاااااید .هزوز تموان ااااامم بود  درسااااات و   اااااابک روی ت ت 

باشاا زم کم  اادای آرا  چرخیدن دساامگت   ی در گو  هایم 

را شر کرد.بک م طیل ت اهم را بم ساااااامت در چرخاتد .با دیدن 

آزاد و برسا  کم  اال در چزارچوب در ا  ماد  بودتد ل  زد 

 ایم شکل گرتت. تاخودآ ا  روی ل  هکوچش 

 

 ثاتیم ای را ت   ت رد.بک 
ن شااااااااد     از بیدار بودتم کم مطمی 

م طیل با قد  هاب  ب زد بم سااااااااااااممم دوند و شو  از آت م م  

    تر اااا   برای خب  کشاااایدن داشاااامم باشاااام خود  را بم 

 م  رساتد و مرا م کم در آغوش  کشید. 
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 آزاد:دورت بگرد  م ... الت خوبم؟

 

م ی  ااار  اسااااااااااااااام وان هااایم را شر کرد پ اا  از درد خ یفن کاام باا

هایم را روی ی دیگر تشااااااار داد  و دساااااامم را روی بازوها   

 کشید . 

 

 . _خوبم آزاد.تگران ت ا 

 

چزدی  مرت م بر در بر موهایم را بوسااااااید و سااااااپس در تزایت 

 بم چشم هایم خت   ماتد. 
 مرا از آغوش  دور کرد و با تگرابن

 

 خزان؟دکت  سر  اااااا  اااااالااااات خوبااااام؟دروغ  آزاد:واق
گ
کااااام تمیش

 گ ت؟
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برای آت م بمواتم آرام  کزم دسااااااا   بم  اااااااورت  کشاااااااید  و 

 گ مم: 

 

 . ی نشد .الز  تو ت تگران باشر ن  _باور ک  خوبم آزاد.چت 

 

ت اه  بیداد می رد کم هزوز خیال  را ت نشاااااااااااااااد  بود.اما 

  بم اج ار ش  را تکان داد و کزار  ل م ی ت ت نش ت.برسا

گاااذاشااااااااااااااااات.چزر  ا  تگران و شریشاااااااااااااااااان   بااااالخر  قاااد  ج و 

بود.هرچبدر کم  ا  تییل بد بود  ا  او دو برابر بدتر بود.با 

  دای آرا  گ ت: 

 

 برسا :بال دور باشم. 

 

 کوچش زد  و ش  را تکان داد .   در جوا.  ل  زد 
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 _ممزون...شرسمار کم اذیامون ت رد؟

 

آزاد اد و با اشاااااااااااااار  بم ش  را بم نشااااااااااااااتم ی م ال ت تکان د

 گ ت: 

 

برسااااااااااا :تم.ت ر کزم آزاد رو شاااااااااازاخت.را ت اجاز  داد بیایم 

 تو. 

 

 و ب د بم دت ا  ای   رت  مضطرباتم ادامم داد: 

 

 برسا :تییل کجاست؟ ال  خوبم؟

 

ی کم میموان ت او را  در جوا.  شمار  ی اتاا تییل و م ت 

 بم اتاا برساتد برا   بازگو کرد .شرسید: 
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 وششم؟ :تززاست یا کیس شبرسا

 

 آیه کشید  و جواب داد : 

 

ن خاتم شوشاااشااام.هر اری کردیم را ن نشاااد تییل رو تززا  _مزی 

بذار .اما االن ا مماال خوابم.خوا.شاااااااااام ساااااااااازگیزم.م  بم تییل 

گ مم بیدار بموتم و مزمصرت باشااام.تو تبط باید بم یم بزوتم 

ون تااااااااا بموبن باااااااااهااااااااا   را  ای از اتاااااااااق  ب شاااااااااااااااو  بت 

 ...میموبن کم؟بزبن 

 

ن برد و  بااا  اکمیزااان ش  را باام نشااااااااااااااااااتاام ی تاااییااد باااال و پااایی 

 ل  زدی ت ون م داد شو  از آت م بگوند: 

 

برسااااااااااااااااااااااا :خییل ازت ممزوتم خزان.ای  لط مو هیچوقاااااااات 

 ترامو  تمی زم. 

 .  5070



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

 

 ش  را روی شاتم کج کرد  و گ مم: 

 

ن رو ر  و  .تبط هماام چت  _الز  تو اااااااااااااااات از م  تشااااااااااااااا ر ک ن

ت رن  ک  و بز  ثاااابااات ک  کااام برای تییل شوسااااااااااااااااات کزاااد  

واق ا دوساااااااااااااااا  داری.ای  تززا تر اااااااااااااااایم کم داری. اال هم 

 زودتر برو تا دیر نشد . 

 

بک چون و چرا زنرل  "باشم" ای گ ت و سپس بم سمت در 

چرخید و ل صم ای ب د از اتاا خارز شاااااااااااااد.با رتما  ت اهم 

ز  کرد دوبار  بم سااااامت آزاد چرخید.با تگرابن  اااااورتم را توا

ن بار شرسید: و ب  رای چزدمی 

 

؟  آزاد:واق ا خوبک
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 بک اخمیار در جوا.  خزدید  و چشم هایم را گرد کرد . 

 

 _ الم خوبم آزاد...ایزبدر تگران ت ا . 

 

 تارا ت و خجالت زد  آیه کشید و زنرل  تجوا کرد: 

 

آزاد:بم خاکر م  ای  ات اا برات اتماد...تب ت  مزم.م ذرت 

 می وا . 

 

  روی زاتوی  قرار داد  و گ مم: را بم آرا دسمم 

 

_    اگم تب ت  تو هم بود  باشم دیر یا زود باید ای  ات اا 

می ماد.تا ابد کم تمیمون ااااایم  بیبمو از همم شززان کزیم.ما  

 هیچوقت پشت ابر تمیموتم...مگم تم؟
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 ۷۸۴#پارت_ 

 

 

 گوشم ی ل  ها   را کج کرد و گ ت: 
گ
 با  التش

 

ن خراب ا تااااام ایزجو آزاد:آر  امااااا ری...ایزجوری تبط همااااام چت 

شااد.    تمیدوتم چجوری میموتم دوبار  اوتاااع رو درساات 

 کزم.م ز   ار تمی زم. 

 

ت اهم را بم اتگشااااااااااماتم کم  اال بم آرا  روی زاتوی   رکت 

 می ردتد دوخمم و شرسید : 

 

 _با آرزو چیکار کردی؟
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 چزر  ا  بم م و شااایدن اساام آرزو ت خ شااد و اخم ب
گ
زری

 میان ابروها   نش ت.با ل  ن شد جواب داد: 

 

ن تردا ایران رو تر  می زم.   آزاد:همی 

 

 مم ج  ت اه  کرد  و ابروهایم را باال اتداخمم. 

 

 _واق ا؟

 

ن برد و جواب داد:   ش  را باال و پایی 

 

آزاد:آر .بز  گ مم کاااام اگاااام باااام  رتم گو  تااااد  و یاااام روز 

می زم.خودشاااام میدوتم دیگم ایزجا ببیزم  زتدگوشااااو ساااایا  

تم.برای همیزم تردا  ااااااابح دم  رو میذار  رو  ن کم ب وا تمت 

 کول  و از ایزجا مت  . 
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 گوشم ی ل  هایم را بم دتدان گرتمم و آیه کشید . 

 

_بزر ا  کم دیگم ایزجا  اری برای اتجا  دادن تدار .مثل یم 

مار سیم اومد زهر  رو رن ت و االتم با خوش ایل از ایزجا 

 مت  . 

 

غمگیزااااتااام ت ااااهم کرد و باااا قرار دادن دساااااااااااااااا  زنر چااااتااام ا  

 وادار  کرد تا ش بچرخاتم و ت اه  کزم. 

 

آزاد:م ذرت می وا  کم هموشاااااااااااااام بم خاکر م  و خاتواد    

 خزان.   دمم دیدی

 

م ار  داد  و شرسید :   ل  زد م وی ت ونل ت ا  شر
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 _ ا  آرنا چطور ؟

 

 م گ ت: ش  را آه مم تکان داد و تاامیدات

 

 آزاد:خوب تو ت. 

 

ل  زد در ثاتیم ای از روی ل  هایم م و شاااااد.ساااااگرمم هایم 

 را در هم کشید  و گ مم: 

 

 _تزمید  امش  چم ختک بود ؟

 

 آش مم تر از شو  پاسخ داد: 
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آزاد:آر ...از داد و بیدادای م  و آرزو قضیم رو تزمید...وق   

مم تون اااااااااااااااهم کم تزمید خییل بدجور بزم رن ت.بم ز مت 

 آروم  کزم. 

 

تارا ت از ایز م تموان ااااامم بودتد قضااااایم را از آرنا م فن تگم 

 دارتد چشم هایم را چرخاتد  و گ مم: 

 

_ واساات باشاام ت زمم کم م  ت ااادا کرد .تبط تگراتو  

 بوشت  موشم. 

 

م ماکاتم دساا   بم پان اامان شوشااابن ا  کشااید و برای ل صم 

سد:   ای ساکت ماتد شو  از آت م بتر

 

 خییل درد داری؟زاد: آ
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تااااااااخودآ ااااااا  بااااااام ای  همااااااام دلواپیسااااااااااااااا و تگرابن ا  ل  زااااااد 

 زد .اتگشماتم را دور ما دسا  شیچید  و گ مم: 

 

_خوبم.چزد توع م اااااااا   بزم دادن ت ال دردی رو ا  اااااااااس 

 تمی زم. 

 

زنرلااا  "هو " آرا  گ ااات و ساااااااااااااااپس ش  را ج وتر آورد و 

آرامیسااااار ا   آه ااااامم شوشاااااابن ا  را بوساااااید.ات ار کم از بوسااااام

و ااااااااااااااا  تااااپاااذیر درون رگ هاااایم جرناااان شیااادا کرد  بااااشاااااااااااااااااد 

تاخودآ ا  چشااااااااااام هایم را . ااااااااااامم و ش  را روی شااااااااااااتم ی او 

 گذاشمم. 

 

برای دقایف  هردو در همان  الت ماتدیم.تور ما  از پشااااااااااات 

شزجر  بم داخل اتاا میمابید و  دای باد تززا  داب  بود کم 

ساااااااااااید.در تزایت همرا  با ک ت س خمیف   شااااااااااایدنبم گو  مت 

ش  را از روی شاااااااااااااااااتم ی او برداشااااااااااااااامم و از روی ت ت ب زد 
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شااااد .قد  هایم را بم ساااامت شزجر  سااااوا داد  و در کزار آن 

ا  ااااماد .ت اهم از پشاااات شااااوشاااام ی بک رتگ شزجر  بم تییل و 

برسااااا  کم در م وکم ی بیمارساااامان روی یش از تیم ت ها 

 د. خور  نش مم بودتد و مش و  گ ت و گو بودتد گر 

 

ن چزد  بم ت  یت از م  از روی ت ت ب زد شااااااااااد و با برداشاااااااااای 

قد  ب زد پشت ش  ا  ماد.دست ها   را روی شاتم هایم 

قرار داد و همااااتطور کااام باااا ت ااااه  م ااااااااااااااات  ت ااااهم را دت اااا  

 می رد با  داب  آرا  زنر گوشم زمزمم کرد: 

 

آزاد:ازت ممزوتم کم داری برای درسااااااااااات کردن رابطم شااااااااااون 

 . تال  می  ن 

 

ل  زااد کوچش بر لاا  آورد  و درساااااااااااااااات مثاال خود  زمزماام 

 کرد : 
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_تییل بدون برساااااا  دوو  تمیار ...برای همیزم کم دار  تال  

 می زم. 

 

 ل صم ای س وت کرد شو  از آت م بگوند: 

 

 آزاد:مزم بدون تو دوو  تمیار . 

 

 رت  باخ  شااااااااااااااااد تا بک اخمیار ت اهم را از برساااااااااااااااا  و تییل 

ش بچرخاتم.دساااااااااااات ها   را از روی بم ساااااااااااامت او بگت   و 

ن بازوهایم وادار  کرد تا  شاتم هایم برداشت و ای  بار با گرتی 

  امال بچرخم و رو در روی  قرار بگت  . 

 

 آزاد:میدوبن کم از تو دست تمی شم...مگم تم؟
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وع  ن دت م ای کم او را دید  بود  شر ق  م درسااااااااات ماتزد اولی 

کام روی لا  هاایم بود     زد کوچشبام تویادن کرد.با هماان ل

 تجوا کرد : 

 

 _میدوتم. 

 

 اااااااااااااااورتم را میاااان هردو دساااااااااااااااا  گرتااات و همااااتطور کااام باااا 

 شاتگشت ها   گوتم هایم را تواز  می رد ادامم داد: 

 

آزاد:هرچبدر  کم سااااا ت باشااااام.هرچبدر  کم نشااااادبن باشااااام 

تم.هر  ن م  دوبار  اوتاع رو درست می زم.با پدرت  را مت 

و  می زم.هر اری کم از  ب واد رو باشااااااااااااااام رو قبمجازاب  کم 

 اتجا  مید .ویل آخر  تو رو دوبار  بم دست میار . 

 

 .  5081



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

قد  ج وتر گذاشااااااااات و تا اااااااااا م ی میاتمان را  مت  کرد.و بم 

همان اتداز  کم تا اااااااا م مان  مت  شااااااااد  اااااااادای او هم زمزمم 

 وار تر شد. 

 

آزاد:اجاااااااااز  تااماایااااااااد  هاایااچاا ااس باا اازاامااون تااااااااا اااااااااااااااا اااااااام باازااااااااداز  

.تبط  اااااتیاااام تو هم ب وای کزااااار  م کزااااارتم.. خزان.هموشااااااااااااااااااا

 .  بموبن

 

و م  در جواب  را ها   با ل  زدی بزرگ چشم هایم را 

ش  را بم ساااا زم ی او چ اااا اتد  و با  ااااداب  تاااا ی  ٬. اااامم

جم م ای را کم میدان اامم برای هردونمان بک اتداز  آشاازا بود 

 زنرل  تجوا کرد : 

 

دو  شتوشاااااااااااااممون ما رو بم سااااااااااااامت ک_بیا ببیایم ب د از ای  

 م ت  شو  میتک ... 
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 ۷۸۵#پارت_ 

 

 

 تراز:یوا  خونز ...مراق  با . 

 

تراز هماتطور کم دساااااامم را در دساااااات گرتمم بود و م ماکاتم 

ن مرت ااام باااا  ن بیاااایم برای هزارمی   مکم می رد تاااا از ت ااات پاااایی 

وساااااااااااااااواس و تگرابن جم ااااام ا  را ت رار کرد و م   التااااام از 

 د  و ت اه  کرد . چشم هایم را برا   گرد کر هشدارها   

 

_تراز باام خاادا م   ااالم خوباام.چرا یجوری رتمااار می  ن ات ااار 

 تت  خورد ؟

 

 دسمم را م کم تر از ق ل گرتت و  ش بم جات  جواب داد: 
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تراز:تت  ت وردی.ویل ت اااااااااااااااااااادا کااااام کردی.ت اااااایاااااد تگراتااااات 

 باشم؟

 

 ااااااااااااااامم تکان بک اخمیار زنرل  بم  رت  خزدید  و ش  را آه

 اادیگر از اتاااا خااارز شاااااااااااااااادیم.پادر  و تییل و داد .بام ات اااا ی

ن خاتم  یم آتطرا تر مزمصرمان بودتد.ت اهشاااااان کم بم  مزی 

ما اتماد بم  ااااااااااااا باشاااااااااااااان خاتمم دادتد و بم سااااااااااااامت ما قد  

 برداشازد. 

 

تییل با آن دساااااات گا گرتمم و ش باتدشیجر شااااااد  و چزر  ی 

سید.ت اه  زرد و ت ید  ا  خ مم تر از هموشم  بم تصر مت 

و بک روح بود و هیچ س بزت  از م  تمیدان ااااات کم چم شد 

اتکار آزار دهزد  و مرگ اری در ش  جرنان داشاااااااااااااازد.آتبدر 

ن بود کم دیگر هیا ش اه   بم تییل یک ه مم ی شو   غمگی 

 تداشت.گوب  کم تما  روناها   دیگر ُمرد  بودتد. 
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ن خاااتم هزوز هم بااا م   ن بود.در واقع جوری مزی  شسااااااااااااااازگی 

رد کاااااااام ات ااااااااار ا اااااااااااااااال م  برا   وجود خااااااااارسک رتمااااااااار می 

تداشااامم.تما  توجز  بم تییل بود و هر ل صم غ ااام ی او و 

شتوشااااا  را می ورد.از رتمار  دلمت  بود  اما تمیموان ااامم 

شزنشااااااااااااااا  کزم.بزر ا  تییل دخت   بود. ش داشااااااااااااااات کم 

در  کزم کم چرا مرا ب اکر او تارا ت باشاد.اما تمیموان مم 

م اتماد  بودتد میدان ت.مگر بم غت  از ای  مبص ات اقاب  ک

بود کم م  بوشاااااااااات  از هر کیساااااااااا در ای  ق اااااااااام آسااااااااااو  دید  

 بود ؟

 

 _ الت خوبم بابا جان؟درد تداری دیگم؟

 

شااااااایدن  اااااادای پدر  کم مرا م اک  قرار میداد وادار  کرد 

ن با اتکار  بردار   و ت اهم را بم سااامت تا دسااات از   زجار رتی 

ا.  ش  را تکاان داد  و باا  ااااااااااااااااداب  آرا  او بچرخااتم.در جو 

 تجوا کرد : 
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 _خوبم.تبط خییل خ مم  .می وا  زودتر بر  خوتم  . 

 

و ب ااد باام دت ااا  ای   را ت اااهم را باام تراز داد  و اتاااااااااااااااااتاام 

 کرد : 

 

 _موشم لط ا م  رو برسوبن خوتم؟

 

پاساااااجن بم ساااااوالم بدهد  شو  از آت م بمواتد دهان باز کزد و 

 ر  ا  را در هم کشید و گ ت: پدر  بود کم چز

 

 . _قرار تو ت بری خوتم ی خودت

 

مم جاااا  از  رت  ابروهااااایم را باااااال اتااااداخمم و شدراماااااتاااام 

 ت اه  کرد . 
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 _ی  ن سر کم قرار تو ت بر  خوتم ی خود ؟

 

 با جدیت چاتم ا  را اتدی باالتر گرتت و پاسخ داد: 

 

...همرا  م_ی  ن ایز ا میای و شو   م اجاز  تمید  تززا بموبن

 .  ما میموبن

 

 درست مثل خود  ش  را باالتر گرتمم و لج ازاتم گ مم: 

 

 _ممزون از تگراتوت...اما م  توی خوتم خود  را ت تر . 

 

گر  ی میان ابروها   با شاااااااایدن پاسااااااا م شررتگ تر شاااااااد و 

 م ا داتم هشدار داد: 
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 همیز م گ مم. _خزان با م  ب   ت  ... 

 

ب  ا  چشااااااااااااااام هااایم را چرخاااتااد  و  التاام و خااا  از زورگو

دهان باز کرد  تا با ل  ن تزد بم ب ثمان ادامم دهم.اما شو  

از آت اااام بمواتم     یااااک  ال  باااام زبااااان بیاااااور  تراز بود کاااام 

 دسا  را روی شاتم ا  قرار داد و با ل  ن آرا  گ ت: 

 

بااااااابااااااات گو  تراز:بی ودی کشااااااااااااااا  تااااااد  خزان.باااااام  را 

ایط بزت   ک .بم  الح خودتم. بد .توی ای  شر  م تززا تموبن

 

خاجزاتم ت اه  کرد  و ش  را روی شااااااتم کج کرد .دسااااا  

را روی بااااازونم کشااااااااااااااایااااد و بااااا چشااااااااااااااامااااان  خواه  کرد کااام 

بی ودی ب   را ک  تدهم.بم تاچار آیه کشاااااااااید  و ش  را 

 تکااان داد .آتباادر خ اااااااااااااااماام بود  کاام توابن برای ب اا  کردن

ود کوتا  بیاید.بزابرای  تداشمم.پدر  هم کم میدان مم قرار تب

ب   کردن خمال بک تاید  بود.ای  بود کم ترجیح داد  دیگر 
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ی تگونم و بااااام اج اااااار زنر باااااار  رت  برو .بزر اااااا  در  ن چت 

ای  بزت  بود کاااام کزاااااار تییل باااااشااااااااااااااام و او  را تززااااا  ن شر چزی 

 تگذار . 

 

ن خاتم دقایف  ب د از  بیمارسااااااااااااااامان خارز شااااااااااااااادیم.تییل و مزی 

ن پدر  ن تراز را برای ساااااااوار  ساااااااوار ماشااااااای  شااااااادتد و م  ماشااااااای 

 بم سااااااااامت خاتم بم را  اتمادیم.با 
گ
شااااااااادن اتم اب کرد .همش

ن   چشاااام هایم را . اااامم و ش  را بم شااااوشاااام ی ماشاااای 
گ
خ اااامش

 بک  ال  کم تضاااااااااای 
چ ااااااااا اتد . ااااااااادای تااااااااا ی  موسااااااااایف 

ن را شر کرد  بود برایم شااااااااااااا بیم الالب  بود.یط چزد روز ماشااااااااااااای 

د  بودتد کم هر ل صم گذشااااااااامم قر  های م اااااااااا    اری کر 

دلم ب واهاااد چشااااااااااااااام هاااایم را ببزاااد  و بااام خوابک خمیش ترو 

 برو . 

 

ن بم خوتم یم جا  تراز:گرساازم ت تو اات؟می وای ق ل از رتی 

ی ب ورنم؟ ن  تگم دار  یم چت 
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تم بک آت م چشاااام هایم را باز کزم یا ش  را بم سااااما  بچرخا

 جواب داد : 
گ
 با خ مش

 

 _تم...تبط برنم خوتم. 

 

 ۷۸۶#پارت_ 

 

ن را بوشاااااااااات  کرد.تا  "باشاااااااااام" ای زنرل  گ ت و شخت ماشاااااااااای 

زماااابن کااام بااام خااااتااام برسااااااااااااااایم دیگر  رقن میااااتماااان رد و باااد  

ن را مبابل درواز  ی  نشااااااااااد.بم خاتم کم رساااااااااایدیم تراز ماشاااااااااای 

ن شیاد  ش  و . ورودی پار  کرد و سپس  مکم کرد کم از ماشی 

 

ن خاتم و تییل ج وتر از ما وارد خاتم شد ٬پدر  بودتد.بم  مزی 

 ماااااک تراز از پ ااااام هاااااا بااااااال رتمیم و قاااااد  بااااام داخااااال خااااااتااااام 
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گذاشااااایم.بوی مطبوع غذا تما  سااااال  را شر کرد  بود.دساااات 

تراز را رها کرد  و هماتطور کم قد  های آرامم را بم ساااااااااامت 

 پ م ها سوا میداد  گ مم: 

 

ا ت می زم. _م  مت   باال ل   اسا  رو خوض کزم.یکمم است 

 

 تورا شرسید: 

 

راز:می وای همراهااات بیاااا ؟خودت میموبن از پ ااام هاااا بااااال ت

 بری؟

 

در جوا.  دسمم را در هوا چرخاتد  و همزمابن کم از پ م ها 

تمم گ مم:   باال مت 

 

 . ن  _خود  میموتم بر  تراز.پاها  کم نش  ی 
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ری بماتم باق  پ م و سپس بک آت م مزمصر شایدن جواب دیگ

 بم اتاقم شزا  برد .  ها را پشت ش گذاشمم و دقیبم ای ب د 

 

ت اهم بم ل اس هاب  کم از ق ل برایم روی ٬با ورود  بم اتاا

ت ت گذاشمم شد  بودتد اتماد.ل اس های خود  تبودتد اما 

دقیبا سااایز م  بودتد.ا مماال پدر  خواساامم بود تا کیساا ای  

ن ل اااس ل اااس هااا را برایم ب  رد تااا     باام بزاااتاام ی برداشااااااااااااااای 

 خاتم ا  برگرد . هایم هم ت واهم بم 

 

قد  هایم را آه مم بم سمت ت ت سوا داد  و بم ت ونو 

ل اس هایم مشاا و  شااد .دلم می واساات کم یک دو  آب 

 م رط و ب یاام هااای روی 
گ
گر    ااااااااااااااااابک بگت   امااا خ ااااااااااااااامش

 شوشابن ا  ای  اجاز  را تمیدادتد. 
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ل اس های کثی م را ٬ت ونو ل اس ها خوض شااااااااااد ار  کم با 

ها اتداخمم و سپس ل م ی ت ت خواب در س د رخت چر  

ن کوچااااک کزااااار ت اااات  نشااااااااااااااا ااااااااااااااامم.موبااااای م روی ساااااااااااااااطح مت 

خودتماااب  می رد.از شااااااااااااااااا  ت اااااااااااااااااادا بااام ب اااد دیگر تااادیااد  

بودم .بک م طیل  اا  م ا  را روشاا  کرد  و وارد لو اات 

 شیا  هایم با آزاد شد . 

 

شززابن برای دیدتم بم بیمارسااااااااااااامان آمد  بود از آن شاااااااااااااا ک کم 

د  بود  او را ببیزم و تاام     ت   ن بااا او دیگر تاام موتش شاااااااااااااااا

 ااااااا  ت کزم.اتگشاااااااماتم را روی  ااااااا  م  رکت داد  و شیا  

 کوتایه را برا   تایپ کرد . 

 

"م  از بیماااارساااااااااااااااماااان مرخ  شاااااااااااااااااد .تمون ااااااااااااااامم بر  خوتااام 

گران خود .مجبور شااااااااااااااااد  بیااا  خوتاام ی پاادر . ااالم خوباام ت

 ت ا .ش تر ت باهات تماس میگت  "
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سااااااااا  کرد  و سااااااااپس ت س خمیف  کشااااااااید  و شیا  را برا   ار 

 
گ
گوشر را کزار  روی ت ت اتداخمم.دساااااااااات هایم را با  التش

روی  اااااااااورتم کشاااااااااید  و ت اهم را از شزجر  بم آسااااااااامان ابری 

ون دوخمم.   بت 

 

ات  برایم سااااااا ت بود اما  دلم برای آزاد تزگ شاااااااد  بود.اخت 

او اال کم از او دور اتماد  بود  تاز  می زمید  کم چبدر بم  

 وا. مم شد  بود  و چبدر بم بودن  خادت کرد  بود . 

 

تماااا  دل وشر ا  بااام ای  بود کااام پس از مرخ  شااااااااااااااااادتم از 

بیمارسمان بم خاتم ی خود  برو  تا بمواتم او را دور از چشم 

م را خواتد  همم و شززابن مالقات کزم.اما پدر  ات ار کم دساام

 کرد  بود. باشد با پاتشاری ها   تبشم ا  را تب  بر آب  

 

هرچزد کم ای  رتمارها   ذر  ای برایم خجی  تبودتد.پدر  

از هماااااان اول  هم از آزاد خوشااااااااااااااا  تیااااااماااااد  بود و دل  

 .  5094



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

تمی واسااااااااااااااات کم م  را کزار او ببیزد.چم برساااااااااااااااد بم  اال کم 

رتمزمان هم دیگر هونت واقیع او را میدان ااااااااات و از کالا گ

 با ختک شد  بود. 

 

وشر ا  کم تدا از رساایدن شااایدن  اادای زتگ توتی ی شاا  گ

یک شیا  جدید میداد وادار  کرد تا ت اهم را از شزجر  بگت   و 

بااام سااااااااااااااامااات گوشر ش بچرخااااتم.باااا دیااادن تاااا  آزاد کااام روی 

 ااااااااااااااا  اام خودتماااب  می رد بک م طیل گوشر را برداشااااااااااااااامم و 

 شیام  را باز کرد . 

 

رات تزگ شد .هرموقع تون    بزم زتگ بزن.دیدتت "دلم ب

  ت تو ت. داقل  دات رو .شزو "کم برا  را

 

ل  زد م و و کوچش از خواتدن شیام  تاخودآ ا  روی ل  

هایم تب  . ااااااااااااااات. ااااااااااااااا  م ی گوشر را خامو  کرد  و با 

از جا ب زد شاااااااااااد  و قد  های ٬دوبار  قرار دادن  روی ت ت
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اد .می واسااااااامم بم تییل ش آرامم را ساااااااامت در اتاا سااااااااوا د

آمد  بود  پس بزت  بود کم  بزتم. اال کم ب اکر او بم ایزجا 

ی را کزار او بگذراتم و بوشت  مراق   باشم.   زمان بوشت 

 

ون زد  و بم ساااااامت اتاا تییل بم را  اتماد .پشاااااات  از اتاا بت 

در . ااااااااااامم ی اتاق  کم ا  اااااااااااماد  برای ل صم ای دلم هوای 

 برا   تزگ شاااااااااااااااد  بود.    تر ااااااااااااااات آرنا را کرد.دلم خییل

 از او خدا ات ن کزم.یط ت رد  بود  کم درساااااااات و   ااااااااابک 

چزد ما  گذشااااااااااامم آتبدر بم او و بودن در کزار  خادت کرد  

 از ق  م را ام 
گ
بود  کم  اال با تبودن  گوب  ق ااااااااااااااامت بزری

 کرد  بود . 

 

 التم آیه کشاااید  و ش تکان داد .ایزطوری تموشاااد.باید در 

ن تر  د  و باااام دیاااادن آرنااااا اولی  ن ون مت   اااااااااااااااااات از ای  خاااااتاااام بت 

تمم.    ا  گر قرار بود برای ماادب  ی اادیگر را تبیایم ال اقال مت 

ن را برا   توتااااااااااااااایح میاااداد  و  باااایاااد باااا زباااان خود  همااام چت 

 درست و   ابک از او خدا ات ن می رد . 
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 ۷۸۷#پارت_ 

 

 

پس از ل صاب  ت  ل و د  د  کردن شاتجا  دسااااااااااااااامم را باال 

بم ی آه ااااااااااااااامم ای بم در اتاا تییل کوبید .کویل  برد  و رصن

  دای ت ی   از آن سمت در جوابم را داد.  ت شید کم

 

 تییل:بیا تو. 

 

دسمگت   را چرخاتد  و قد  بم داخل اتاا گذاشمم.ت اهم در 

ثاتیم ای بم او کم غمگیزاتم روی ت ت خوا.  نشاااا اااامم بود 

زد  بود گر  و بم قاب خ س جشااااااااااااااا  خبد  با برساااااااااااااااا  ز  

خورد.باااا تاااارا    چزر  در هم کشااااااااااااااایاااد  و قاااد  هاااایم را بااام 

مااات ت ااات خواب ساااااااااااااااوا داد  و مبااااب   روی ت ااات سااااااااااااااا

 نش مم. 
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آتبااادر غرا ت اااا  کردن بااام خ س بود کااام     ش  را بااااال 

تگرتاات تااا تیم ت ااایه باام م  ب زاادازد.در سااااااااااااااا وب  مط ش باام 

ن و ت ید  ا  چشاااااااااااااام دوخمم.تییل ای  روزه ا چزر  ی غمگی 

د ن تم می زدید و تم ٬از هموشاااااااااااااام ساااااااااااااااکت تر بود.تم  را مت 

م می رد.تززاااااااا سااااااااااااااا وت کرد  بود و باااااااا ای      دیگر گرنااااااا

سااااااااااااااا وت  اجاز  تمیداد کم هیچ یسااااااااااااااا از هیاهوی درون  

 باختک شود. 

 

ب د از آن شاااااااااا ک کم با برسااااااااااا  در بیمارساااااااااامان  را زد  بود 

سید  بود  ی تتر ن ی تگ مم بود.م  هم از او چت  ن .ت ر دیگر چت 

می رد  کم دیر یا زود خود  بم  را   آید.اما تییل هزوز 

اکت بود.و م  تمیدان اااااامم کم در ورای ای  ساااااا وت  هم ساااااا

 چم ت مییم برای خود  و برسا  گرتمم بود. 

 

 _ الت خوبم؟
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پس از دقایف  سااا وت شاتجا  با  ااادای آرا  ای  ساااوا  را 

 شرسید  و او در جوابم بک هدا ش  را تکان داد. 

 

 تییل:خییل  التم  ...شدرامم. 

 

با برسا  دوخمم شد  ت اه  هزوز هم بم خ س دوت ر  ا  

 بود.م ت  چشم ها   را دت ا  کرد  و شرسید : 

 

 _دلت برا  تزگ شد ؟

 

ل  زدی ت خ بر ل  آورد و شاتگشت ها   را آه مم روی 

 خ س چزر  ی برسا  کشید. 
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دن  خاااادت کرد  تییل:خییل زنااااد...اوتبااادر بااام هر ل صااام بو 

بود  کاام  اااال کاام تو اااااااااااااااات ا  اااااااااااااااااس می زم تمیموتم ت س 

 . ب شم

 

و ب د ل  زد ت    بم خزد  ای ت خ تر ت دیل شاااااااااااد.قابک کم 

ن گذاشت و با ب و ادامم داد:   در دست داشت را پایی 

 

ن  ارمون بم کجا رسااااااااااید .چزد شاااااااااا  شو  داشااااااااااایم  تییل:ببی 

می ردیم و  اال      ارتای خروساااااااایمون رو پشاااااااات توییساااااااا 

ن  تمیادوتیم آخر  قرار  بام کجاا برسااااااااااااااایم.یام شااااااااااااااا ام همم چت 

 بود شد. تو ت و تا

 

د  و دسااااااامم را روی  اااااار ل  هایم را با تارا    روی ی دیگر ترا

دساااااااااااااااا  قرار داد .در اااایل کااام تماااا  تالشااااااااااااااا  را برای ترو 

ن اشااااااااااااااااک ها   بم  ار گرتمم بود آ  لرزابن کشاااااااااااااااید و  ترن ی 

 گ ت: 
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بدون برساااااااااااا  واق ا دلییل برای زتد  موتدن  تییل:ت ر می زم

 کردن تاادار .زتاادگیم ق اال از برساااااااااااااااا
گ
ا  شوچ و بک م  ن و زتاادی

بود.یم دخت  اترد  کم     تای ادامم دادن تداشت.ب د  

برساااااااااااااااااا  اوماااد و زتااادگیم رو زنر و رو کرد.باااا خود  گ مم کااام 

باالخر  زمان خوشاااا  ت شاااادن مزم از را  رسااااید .بم زتدگیم 

.از تاااااااام ق  م شااااااااااااااااااااااد .خود  رو جمع و جور کرد امیااااااادوار 

و بک آال   خاشااب  شااد .ت ر می رد  خشاابمون پا  ترن  

 ترن  خشش دتیاست.اما... 

 

بم ایزجای  را ها   کم رسااید سااد مباوما  شاتجا  در 

هم شاا  اامم شااد و اشااک ها   ج ااوراتم روی گوتم ها   

م ترو رن مزد.از ایز م در ای   ا  و وتااااااع میدیدم  ق  م ب

د  و  اار درد آمد  بود.دساااا  را م کم تر از ق ل در دسااامم ترا

 با تردید شرسید : 
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ی؟_تون      ت میممو بگت 

 

دماغ  را باال کشاااااااید و ش  را بم نشااااااااتم ی م ال ت تکان 

 داد. 

 

تییل:هزوز تم.گیج شاااااااااااااااد .یم ل صم با خود  ت ر می زم کم 

ت اااااااااااااامیمم رو گرتمم و ل صم ی ب د از ت اااااااااااااامییم کم گرتمم 

.  مزصا  موشم.موتد  ش بدترن  دو رایه زتدگیم آبجک

 

رد را شوسااات و گوشااات و تک تک   مم هاب  کم بر زبان   آو 

اسااااام واتم در  می رد .م  هم ای  روزهای تییل را گذراتد  

بود .م  هم با تما  ای  شدرایم ها و تاامیدی ها دساااااااااات و 

شزجاااااااام تر  کرد  بود .پس  اااااااااال را اااااااات تر از هر کیسااااااااااااااا 

 غم و غ م ی تییل را در  کزم.  میموان مم
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بمواتم با تارا    ت س خمیف  کشاااااااااااااااید  و دهان باز کرد  تا 

ی بگونم ن امااااا هزوز  ال  بر زبااااان ٬برای آرا  کردن ق    چت 

تیاااورد  بود  کاام دسااااااااااااااامگت   ی در چرخیااد و ل صاام ای ب ااد 

ن خاتم وارد اتاا شد.   مزی 

 

:تییل جان مادر...  ن  مزی 

 

م ی  ار  سااااااااااااااااکت شاااااااااااااااد و ادامم ی ت اه  کم بم م  اتماد ب

ید جم م ا  را ترو خورد.با بدخ ف  چزر  ا  را در هم کشااااااااا

و برای ل صام ای ساااااااااااااااااکات ماااتاد شو  از آت اام قااد  ج وتال 

 بگذارد و با ل  ن شد بگوند: 

 

ن مزمصرتوتم.می واد باهاتون  را بزتم.  :پدرتون پایی  ن  مزی 

 

 ۷۸۸#پارت_ 
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رخاااتاادیم و باام هردو بااا شاااااااااااااااایاادن ای   را بااا ت جاا  ش چ

ی دیگر ت ا  کردیم.در واقع هردونمان بم خوبک میدان اااااااااااایم 

ن برای چم  اااااااادایمان زد  اساااااااات.اما  ااااااااادقاتم کم بزم  خا

ن زودی هااا  دیم کاام باام همی  ن هیچ ااداممااان  اادسااااااااااااااا  را تمت 

 ب واهد ب ی  را شو  ب شد. 

 

 التااااام آیه کشااااااااااااااایاااااد  و زودتر از تییل از روی ت ااااات ب زاااااد 

قرار بود دیر یا زود درمورد ای  م ااااااااااا م شااااااااااد .بم هر ا  کم 

ر و ب   کزیم.پس ترار کردن تاید  ای تداشااااااااااااااات.مرگ ی  ا

 شیون هم ی  ار. 

 

دسااااااااااامم را بم سااااااااااامت تییل دراز کرد  و مزمصر ماتد  تا د  از 

خ س های روی ت ت ب زد و از جا ب زد شود.برای ل صاب  

 .  5104



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

م طل کرد و ساااااپس با اکرا  آیه کشاااااید و دسااااات ساااااالم  را 

 دسمم قرار داد و از روی ت ت ب زد شد. در 

 

ون زدیم و  ن خاااتم از اتاااا بت  رایه ک باام هردو باام دت ااا  مزی 

ن شاااااااااااااادیم.پ م ها را کم پشاااااااااااااات ش گذاشااااااااااااااایم با پدر   ی پایی 

مواجم شااادیم کم روی یش از م ل های ساااال  نشااا ااامم بود و 

اتمصار رساااااایدن ما را می شااااااید.اتگشاااااامان  را زنر چاتم ا  بم 

رد  بود و خمیبا در دتیای ت ر و خیا  ها   ی دیگر ق ل ک

ماااال ب ااد از غرا شاااااااااااااااااد  بود.از تراز هم دیگر اثری تبود.ا م

 آت م م  را رساتد  بود خاتم را تر  کرد  بود. 

 

بم همرا  تییل قد  هایمان را ج وتر کشاااااااااااااایدیم و بم ساااااااااااااامت 

م ل ها  رکت کردیم.ات ار کم  ااادای قد  هایمان را شااااید  

ت از   زجار رتت با ت ر و خیا  ها   باشااااااااد شاتجا  دساااااااا

برداشااااااااااات و ت اه  را بم سااااااااااامت ما چرخاتد.یش از دسااااااااااات 

 ا   را بم سمت م ل مباب   نشاتم گرتت و گ ت: ه
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 _.ش زید. 

 

هردو بک چون و چرا مبابل او روی م ل نشااا اااایم و ت اهمان 

را بم  اااااااااااااااورت گرتمم ا  دوخمیم.زبان  را روی ل  ها   

وع کزد کشید و ات ار کم تدات د باید  را ها   را از کجا شر

س برای دقیباااام ای د  د  کرد شو  از آت اااام در تزااااایاااات ت 

 خمیف  ب شد و همرا  با تکان دادن ش  بگوند: 

 

_تااا ااار کااازااام هاااردوتاااون باااااااادوتااایااااااااد بااارای سر گااا ااامااام بااایااااااااایااااااااد 

.ت واساااامم بی ودی وقت رو ت   کزیم.می وا  تک ی   ن پایی 

 ای  قضیم هرچم زودتر روش  .شم. 

 

 ردید ت اه  کرد  و شرسید : با ت
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؟  _تک ی  چیو می وای روش  ک ن

 

ن یش از پااااهاااا   روی  ت یااام ا  را بااام م ااال داد و باااا  اتاااداخی 

 دیگری پاسخ داد: 

 

؟با ات اقاب  کم اتمادن 
_خودت جواب سااااااااااااااوالت رو تمیدوبن

م  دیگم تمی وا  ب د از ای      اساااااااام اون دوتا مرد  هم 

 ی  ای  رو روش  کزم. توی زتدگیمون باشم.می وا  تک 

 

م   کوتایه کرد و اتگشااااااااااااات اشاااااااااااااار  ا  را بم سااااااااااااامت م  

 نشاتم گرتت. 

 

اوتجاب  کم تو ق ال از پر توتیش جدا شدی پس مشکیل  _از 

ی می زم.سااااااااااااااایع  وجود تااادار .کالا تییل رو هم خود  شیگت 

ن  زمان مم   کالقشااااااون جاری .شاااااام و همم  می زم در  مت 

ن رو تمو  کزم.   چت 
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از شاااااااااااااااایدن  را ها   بم گردترن  اتداز  ی  چشااااااااااااااام هایم

 مم   رساااااااااااید  بودتد.ای  مرد چم داشااااااااااات میگ ت؟خود 

 ما ت میم گرتمم بود؟
گ
 برند  بود و دوخمم بود و برای زتدی

 

د  و تر اااات ت رد  بود   ت بم ش میتک هزوز در شااااو  و  ت 

ض تییل باال رتت.  ی بگونم کم  دای م ت  ن  چت 

 

 
گ
 بابا؟تییل:تو سر داری میش

 

ااااااااااااااداتاام ت اااه  کرد و یااک تااای ابروهاا   را بااال  پاادر  خونرا

 اتداخت. 

 

 ی م؟_مش   تو ت سر دار  م
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ااااادی ا  اخ اااااااب تییل را بو  از شو  ماشاااااازج کرد و  خونرا

  دا   را باالتر برد. 

 

ی؟اوتم  تییل:ی  ن سر کم می وای کالا مزو از برسااااااااااا  بگت 

ش.   بدون ایز م تصر مزو بتر

 

ا  میاااااان ابروهاااااای پااااادر  اخیم شررتاااااگ ل   تزاااااد  شاتجااااا

 نشاتد.بدن  را اتدی بم سمت ج و مممایل کرد و شرسید: 

 

سااااااااااااااام؟تصر تو سر میموتاام باااشاااااااااااااااام تییل؟ت زاام _تص ر تو رو بتر

 می وای بم زتدگیت با اون مرد  شیاد ادامم بدی؟

 

تییل  التاام و خ ااااااااااااااا ک دسااااااااااااااااات هااا   را در هوا تکااان داد و 

تاتم جواب داد:   م ت 
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 مزااام.برساااااااااااااااااامم هزوز شاااااااااااااااوهر مزااام.توی  تییل:بااااباااا 
گ
ای  زتااادی

ای  کاام م  هزوز باام خود  تیومااد  و تمیاادوتم کاام ق رار  شر

ی؟  چیکار کزم تو چجوری بم جای م  ت میم میگت 

 

ت اهم را با تگرابن بم سااااااااااااااامت او چرخاتد  و دسااااااااااااااامم را روی 

ن باری بود کم میدید  تییل با پدر   زاتوی  قرار داد .ای  اولی 

 ت می زد.تا شو  از ای  هرگز او را تا ای  اتداز  ایزگوتم   

 زد: خ  ابن تدید  بود .پدر  با خ  اتوت تزی  

 

 _تییل بم خودت بیا. 

 

ی تداشااات.دساااا  را بم ق  ااام  هشااادار  اما روی تییل تاثت 

 ی س زم ا  چ  اتد و  ش بم جات  گ ت: 

 

تییل:تم پدرز م  ات اقا شاااااااااااااااماب  کم باید بم خودت بیای.اگم 

ن یا تگرتمزم از برسااااااااااااااا  قرار  باشاااااااااااااام کیساااااااااااااا برای کالا گرتی 
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 مزم.چرا داری
گ
ساااااایع می  ن  ت اااااامیم بگت   اون مزم.ای  زتدی

ی؟  بم جای م  ت میم بگت 

 

ن خاتم را هم کم تما    ا  ای  بار مزی 
گ
خ اااااا اتوت و آشاااااا مش

مدت خب  ا  اااااااماد  بود بم میدان کشااااااااتد.دسااااااات ها   را 

 تگرابن گ ت: روی شاتم های تییل قرار داد و با 

 

:تییل جان مادر آرو  با .  ن  مزی 

 

ن خاتم را از روی شاااااتم ها    با خ اااا اتوت دساااات های مزی 

 پس زد و گ ت: 

 

تییل:ات اااااااااقااااااااا م  خییل آرومم مااااااااامااااااااان جااااااااان.امااااااااا تمیموتم 

همیزجوری .شااااااااااااااا زم و تماشاااااااااااااااا کزم کم ببیم درمورد زتدگیم 

ن.   ت میم میگت 
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نز کرد.با  جم م ی آخر  شاتجا   اسااااااااام ی  اااااااااتک پدر  را  لتک

 خ  اتوت از جا برخاست و با  داب  ب زد ترناد کشید: 

 

.اتم صار داری چیکار کزم؟دسااااااات رو _ببیم؟تییل تو دخت  م ن

دسااااااااااااااات بذار  و تماشاااااااااااااااا کزم کم تو با زتدگیت با اون مرد  

 ادامم میدی؟

 

 ۷۸۹#پارت_ 

 

 

تییل هم از جااا   ب زااد شاااااااااااااااااد و بااا ل  ن ٬باام ت  یاات از پاادر 

 داد: مدات اتم پاسخ 
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تییل:بااابااا تو     تر اااااااااااااااات تاادادی برسااااااااااااااااا  از خود  دتاااع 

و بگم سر بم کزم. رتاشاااااااااو نشاااااااااایدی.تذاشااااااااا   ده  باز کزم 

چیاام.امااا م  برخالا تو باام  رتااا  گو  داد .م  باااهااا  

ن رو برا  توتاااااایح بد  و قات م   را زد .اجاز  داد  همم چت 

 کزم و بزم ثابت کزم کم چبدر پشیموتم. 

 

ن خاتم را شدرام و  را ها   در ثاتی م ای ت ا  پدر  و مزی 

مبزوت کردتااد.بک اخمیااار گوشااااااااااااااااام ی لاا  هااایم را باام دتاادان 

تمم و دسااااااااااااااااات هااایم را روی زاتوهااایم مشاااااااااااااااات کرد .دلم گر 

 بزتم اما  اااااااااااداب  در ش  
می واسااااااااااات دهان باز کزم و  رقن

هشاادار میداد کم در ای  ب   باید ساااکت بماتم تا زمابن کم 

 توبت بم خود  برسد. 

 

 _تو ی با اون آد   را زدی؟
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پدر  بود کم برخالا ترناد های یک دقیبم ی شوشااااااااااااااا  ای  

آرا  شرساااااااااید و تییل گوب  کم تاز  بم  رقن کم  بار با  ااااااااادای

د  واق  شاااااااااااااااد  باشاااااااااااااااد ل  ها   را روی ی دیگر  ن ت اید مت 

د و ت اه  را از چشاام های پدر  دزدید.ساا وت  باخ   ار ترا

رد و با خشیم مضاخ  سوال  شد تا پدر  قد  ج وتر بگذ

 را دوبار  ت رار کزد. 

 

 _تییل شرسید  تو ی با اون آد   را زدی؟

 

 ااااااااادای ب زد  و ل   ترسااااااااازاک  تییل ات ار کم ترساااااااااید  از 

باااااشاااااااااااااااااااد خود  را جمع کرد و اتاااادی خباااا  تر رتاااات.دیگر 

ن و ساااااااااکت ماتدن را  تموان اااااااامم بوشاااااااات  از آن ی جا نشاااااااا اااااااای 

برخاسااااااامم و با ا  ااااااامادن میانشاااااااان ت مل کزم.آه ااااااامم از جا 

در ایل کم ک  هردو دسااااااامم را بم تر  روی سااااااا زم ها شاااااااان 

تد گ مم:  تشار میداد  تا از   ی دیگر تا  م بگت 
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_موشاااااااااااااااام لط ا هردوتون آرو  بااشااااااااااااااایاد؟با داد و بیاداد مگم 

ی  ل موشم؟خوتم رو گذاشاید رو شتون.  ن  چت 

 

ن خاتم هم ای  بار وارد ب     شد. بم تایید  را م  مزی 

 

:خزان راسااااااااااااااااااات میگااااام.بزم  چرا بی ودی داری داد و  ن مزی 

؟ ؟مگم  ا  ای  بچم رو تمیبی ن  بیداد می  ن

 

ن خاااتم چرخاااتااد و بااا همااان ل    ت اااه  را باام ساااااااااااااااماات مزی 

 آشوب  گ ت: 

 

؟م  چجوری  ن ت سر دار  میگم مزی 
_مگم تموشاااااااااااازوی دخت 

 باید آرو  باشم؟
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ن هااااااا   ت اااااااهم را بااااام   التاااااام از داد و ترنااااااادهاااااا و زور گ ی 

  ورت  داد  و گ مم: 

 

_بابا . اااااااااااام دیگم.یم ل صم آرو  با .موشاااااااااااام بم جای داد و 

  .شااااااااااااااای ن و باام  رتااای تییل گو  باادی؟چرا بیااداد کردن او 

؟  داری سیع می  ن تصرت رو بم زور بز  ت میل ک ن

 

ات ار کم ا ااااااال  را هایم را نشاااااااید  باشااااااد اتگشااااات اشاااااار  

 تییل گرتت و غرند:  ا  را با خ  اتوت بم سمت م  و 

 

_هیا دلییل برای  را زدن وجود تاااااااادار .هیا  رقن هم 

از ای  دیگاام     جزاااز  برای شاااااااااااااااایاادن وجود تاادار .م  ب ااد 

شااااااااااااااااااااااامااااااااا دو تااااااااا رو هاااااااام روی دو  اون دوتااااااااا کااااااااثاااااااااتاااااااات 

تمیزداز .هیچ دومشااون دیگم  ش تدارن     اساام شااما رو 

 هم بیارن. 
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پشااااات ش م   ت ا  م ااااامبیم  را ای  بار بم  اااااورت تییل کم

ا  اااااااااااااااماد  بود دوخت و با تکان دادن تزدید وار اتگشاااااااااااااااا  

 ادامم داد: 

 

.م   رتامو _دیگم تمی وا  .شااااااااازو  از ا ون آد  دتاع می  ن

ی و دیگم  زد .با خواساااااااااااااااات خودت از برسااااااااااااااااا  کالا میگت 

هیچوقاااااااات     اسااااااااااااااام  رو هم باااااااام زبون تمیاااااااااری.تمو  

 شد.خمم  ال . 

 

مزمصر شاااااااااااااااایدن جوابک از  بک آت م٬و ب د بم دت ا  ای   را

سااااااااااامت تییل بماتد پشاااااااااااا  را بم ما کرد و بم سااااااااااامت اتاق  

ساااااااااااام قد  برتداشاااااااااااامم بود کم   رکت کرد.اما هزوز بوشاااااااااااات  از 

 اادای م کم و شر اکمیزان تییل در تضااا شیچید و او را وادار 

 بم ا  مادن کرد. 

 

 تییل:م  هزوز  خاشش برسامم.از  کالا تمیگت  . 
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برا بم ساااااااما  چرخاتد  و با چشااااااام هاب  ش  را بم شخت 

گرد شاااااااااااد  ت اه  کرد .پدر  در میاتم ی م ااااااااااات  ا  اااااااااااماد و 

ن خاتم و شاااات زد   دسااااا  را بم  ااااورت  کوبید.چزر  مزی 

م کم و شر از اکمیزان.بک آت م ٬ی تییل اماا جادی بود.جدی

سد یا تگران خ  اتوت او باشد ش  را باال گرتمم  از پدر  بت 

وخمم بود.گوب  کم با ت اه  می واساات بود و بم او چشاام د

بم تک تکمان ب زماتد کم قرار تو ااااااااااااااات بازتد  ی ای  میدان 

 باشد. 

 

 وی آه اااااااااااامم آه اااااااااااامم و بک اخمیار خود  را روی ل  زد م

ن بار تییل را تا ای  اتداز   ل  هایم جا داد.از ایز م برای اولی 

م کم و قوی میدید  خوشاا ا  بود .تماشااای ایز م ساا ت 

پای برسااااا  ا  ااااماد  بود و در مبابل پدر  کوتا   و ساااا ت بم

تیااامااد  بود باااخاا  موشااااااااااااااااد کاام بااا تمااا  وجود  باام او اتم ااار 

او و برساا  لیاقت یک تر ات دوبار  را داشازد.تر    کزم. 

 کم پدر  با تما  وجود  در تال  بود تا تابود  کزد. 
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؟  _تو سر گ   

 

ساااااااات از وادار  کرد تا د٬شیچیدن  اااااااادای آرا  پدر  در تضااااااااا

ت ا  کردن بم تییل بردار  و ش  را بم سمت او بچرخاتم.چزر  

می اااارناااد. اااامال  ا  شت و براتروخمااام بود و از ت ااااه  آت 

مشااااااااااااااا   بود کم اتمصار مواجم شااااااااااااااادن با م ال ت تییل را 

تمی شاااااااید و  اال دیدن ای  تییل شک  تما  م اسااااااا ات  را 

 بزم رن مم بود. 

 

سااااید کم  از خشاااام پدر  ترسااااید  باشااااد.یا تییل اما بم تصر تمت 

سااااااایدن می رد.اما  شااااااااید هم ترساااااااید  بود و تززا تصاهر بم تت 

ن چزد شااا  هرچم کم بود میان او   کم تا همی 
و دخت  تااا یفن

شو  تمیموان اااااااااااااااات برای خواسااااااااااااااامم ها   بجزگد یک دتیا 

 تا  م اتداخمم بود. 
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ای  بار شو  از آت م پدر  بمواتد قد  بم ساااااااااااااااما  بردارد او 

م یک قد  ج وتر گذاشااااااااااااات و بک آت م ت ا  خت   ا  را بود ک

د پاسخ داد:   از چشمان پدر  بگت 

 

 بابا.گ مم از برسا  کالا تمیگت  . تییل:شایدی کم سر گ مم 

 

 ۷۹۰#پارت_ 

 

 

  دای خربد  ی پدر  در ثاتیم ای خاتم را شر کرد. 

 

 _تییل!!!!! 

 

ن خاتم را وادار کرد  د مزی  ن تا خشااااااایم کم در چزر  ا  موز مت 

شاساااااااااایمم بم ساااااااااامت دخت   بدود و خود  را مبابل پدر  
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ب زدازد.م مم ااااااااتم دسااااااات ها   را روی سااااااا زم ی پدر  قرار 

 داد و گ ت: 

 

:بزم  توروخاادا آرو  بااا ...تییل تو هم زبون باام ده   ن مزی 

 بگت  دیگم.آخم االن وقت زدن ای   رتاست؟

 

پاساااااخ  تییل اما بک آت م خم بم ابرو بیاورد ش  را تکان داد و 

 داد: 

 

تییل:ات اقا دقیبا االن وقت زدن ای   رتاسااااااااااااااات مامان.چرا 

 
گ
م  تو اااااااااااااااات؟مگم  باایاد زبون بام ده  بگت  ؟مگم ای  زتادی

برسااااااااا  هزوز شااااااااوهر م  تو اااااااات؟پس خودمم کم باید برای 

زتدگیم ت ااامیم بگت  .چرا سااایع دارند بم زور مجبور  کزید تا 

 کبش خواسمم ی شما شو  بر ؟
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دسااااااااا   میان موها   کشاااااااااید و زنرل  "ال الم اال پدر   التم 

هللا" ای گ ت شو  از آت م اتگشاا  را بم ساامت م  نشااتم 

د و بگو   ند: بگت 

 

_تو چطور میموبن هزوز اون مرتی ااام رو شاااااااااااااااوهرت خطااااب 

؟خااباا اااااااات ش 
گ
کااا ن تااایااایل؟ا اااااااااااااااااال مااایاا اازاایم سر داری مااایااش

 تو و خواهرت 
گ
جاشاااااااااام؟ واساااااااااات ه اااااااااات اون آدما با زتدی

ساااااااااااااااات ه ااااااااااااااااات کاام از او  زتاادگیمون چاام چیکااار کردن؟ وا

 دروغاب  بم خوردتون دادن؟

 

 : در جواب ترناد های پدر  ت س خمیف  کشید و زمزمم کرد 

 

 تییل:میدوتم. 

 

 .  5122



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

ن از شااااااااایدن پاساااااااا   روی ل  های  خزد  ای تم اااااااا ر آمت 

ن را از مباب   کزار زد و  ش بم جات  تر  پدر  نشاااا اااات.مزی 

 از شو  ادامم داد: 

 

؟میااااادوبن و بااااااز  داری ای  مزخرتاااااات رو ش هم  _میااااادوبن

 کم هزوز  
گ
؟میدوبن و باز  تو روی م  وا  ادی و میش می  ن

 اون آد  رو دوست داری؟

 

تییل  التاااااام و آشااااااااااااااا مااااام آیه کشااااااااااااااایاااااد و چشااااااااااااااام هاااااا   را 

 چرخاتد.دست سالم  را بک هدا در هوا تکان داد و گ ت: 

 

 تییل:بابا...م  میدوتم کم آزاد و برساااااااااااااااا  
گ
اشاااااااااااااااا اهات بزری

 م  و خزان 
گ
مرت   شاااااااااااااادن.میدوتم کم با تبشاااااااااااااام وارد زتدی

ن رو با گوشااااااااای خود  شاااااااااید  کر  شاااااااادن.اون شاااااااا  همم چت 

رو هم میدوتم کم االن پشااااااااااااااایموت .میدوتم کم تبود .اما ای  

.و میدوتم کم  ن ان اشاااااااااا اهاتشاااااااااون تال  می ین دارن برای جتک
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ب د از  هردوشااااون واق ا م  و خزان رو دوساااات دارن.تو     

اون شاااااا  یم بار هم تر اااااات تدادی کم بیان و از خودشااااااون 

.تبط بااام خااااکر شاااااااااااااااایااادن چزاااار تاااا جم ااام از زبون  ن دتااااع کین

ی کم م  و  تو ااااااااات ق اااااااااد و غرتااااااااا  سر بود  داری  دخت 

ی.موشاااااااااااااااام لط اا برای یام باار هم کم  یاک کرتام بام قاا ن مت 

 شد ... 

 

شو  از آت م بمواتد جم م ا  را بم پایان برسااااااااااااااااتد  ااااااااااااااادای 

ن پدر  دوبار  باال رتت.   خشمگی 

 

؟مگم اون دوتا شاااااااااایاد  _چم دتاع کردبن تییل؟چم دتاع کردبن

ان یا دتاع کردبن باق    ؟مگم برای خودشون جای جتک ن گذاشی 

ای بزم  بزاااااور باااام ای  آساااااااااااااااوبن   دخت 
گ
بااااازی کردن بااااا زتاااادی

ان  ی رو جتک ن هاسااااااااات کم  اال ب وان پشااااااااایمون باشااااااااا  و چت 

؟تو خب ت ش جاشاام دخت   ن ؟ب د از تما   را هاب  کم کین

؟هزوز   شاااااااااااااااایدی واق ا هزوز  میموبن اون آد  رو ب  یسااااااااااااااار

؟  میموبن دوسا  داشمم باشر
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 م  چرخاتد و ادامم داد: ت اه  را ای  بار بم سمت 

 

.بم م و ایز م تزمید اون یارو آزاد چم  ن _خواهرت رو ببی 

ن رو تمو   تمااااک باااام  رومیاااام از  کالا گرتاااات و هماااام چت 

را تمیموبن ای   اااارو ب  ن تییل؟چرا داری بچااام کرد.پس تو چ

؟  بازی درمیاری و روی موتدن کزار ای  آد  پاتشاری می  ن

 

ا  اااااااااااااااماد  بود  و ترجیح داد  در  ایل کم تما  مدت کزاری 

بود  کم در ب یشااااااااااااااان مداخ م ت زم با شااااااااااااااایدن  را های 

پدر  شاتجا  ش  را باال گرتت و با چزر  ای در هم کشااید  

کرد . اال کم دیگر ب   بم م  کشااااااااااید  شااااااااااد  بود   ت اه 

 ااااااالح تبود کم بوشاااااات  از آن ساااااااکت بماتم.ای  بود کم قد  

 ج و گذاشمم و گ مم: 
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  و آزاد از همدیگم جدا شاادیم دلیل بر ای  تموشاام _ایز م م

 کم تییل هم مجبور باشم از برسا  کالا بگت  . 

 

شاااااااااااااااد.تاباوراتم بم م  خت   ت اه  بم ی  ار  مات و مبزوت 

 ماتد و با  داب  ت ی  شرسید: 

 

 _مزصورت چیم؟

 

شو  از آت م بم ساااااااوال  پاساااااااجن بدهم ت ا  کوتایه بم تییل 

هم ش  را آه ااااااااااامم تکان داد و با ای  اتداخمم.در جواب ت ا

 ار  از م  خواساااات تا بم  را هایم ادامم بدهم و پشاااات 

ا چرخاتدن مجدد او را خایل ت زم.ت س خمیف  کشاااااااااااااااید  و ب

 ت اهم بم سمت پدر  گ مم: 

 

ن از آزاد دالیل خود   _مزصور  وات م.م  برای کالا گرتی 

دار  رو داشااامم.در  ایل کم میدون ااامم هزوز  چبدر دوسااامم 
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و چبدر از  ارها  پشااااااااااااااایموتم از  جدا شاااااااااااااااد  چون  س 

می رد  کم برای ایز م یم روزی بموتم ب  شااااااااااااااام  تیاز  کم 

د .از  کالا تگرتمم چون از  ممز ر اون  اااار رو اتجاااا  بااا

اما ٬از ق ل هم بوشااااااااااااااات  بز  وا. ااااااااااااااامم  ٬    برخ س٬بود 

برای ایز م بموتم با خود  کزار بیا  ترجیح داد  کم از  جدا 

.شااااااااااااااام.دلم می واساااااااااااااااااات برای  اااارهااااب  کااام اتجاااا  داد  بود 

مجااازات .شاااااااااااااااام و کالا گرتمزمون باااالترن  مجااازاب  بود کاام 

ن هم از  اون زمان میمون مم بر  ا  در تصر بگت  .برای همی 

 جدا شد . 

 

اما جدا شااااااااادن ما دلیل بر ای  تموشااااااااام کم تییل هم ب واد بم 

گم رو زور از برسااااااااااااااااا  کالا بگت  .هردوشاااااااااااااااون هزوز  همدی

دوساااااااااااااااات دارن و باام قاادر  اااقن خاااقاال و بااال  .برسااااااااااااااااا  باااباات 

 ارهاب  کم اتجا  داد  پشایموتم و تییل هم ت امیم گرتمم کم 

ن درمورد اداماام بز  یاام تر   اااااااااااااااات دیگاام بااد .ت ااااااااااااااامیم گرتی 

ن ازدواجشاااااااااااااااون تبط و تبط باام  ن یااا اداماام تااداشااااااااااااااای  داشااااااااااااااای 
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خودشاااااون دو ت ر مربوکم.پس خییل واتااااا م کم شاااااما  ف  

 کردن و امر و تیه کردن تدارند.   برای دخالت

 : �🌺�سازی کم  دا   توب  

 ۷۹۱#پارت_ 

 

 

ود پدر  کم از شاااایدن  را های ما  امال هاز و واز ماتد  ب

و چشااااااام ها   ترناد می شااااااایدتد کم دیگر     تمیدان اااااات 

ن کم در  چم باید بگوند ش چرخاتد و با اسااااااااااااااای ااااااااااااااا  بم مزی 

ن هااام در  جاااواب  کااازااااااااار  ا  اااااااااااااااااماااااااااد  باااود تااا ااااااااا  کااارد.مااازااای 

تگران از ایز م ت زد ای  همم اتطراب و خ  اتوت ٬ت اه 

 اری دست شوهر  دهد آه مم دس   بم بازوی او کشید 

تااااام زو  را تجوا کرد کاااام در آرا  کردن  و زنرلاااا  جم اااام ی

ی تداشت.   پدر  هیا تاثت 
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ان  پس از ل صاب  ساااااکت ماتدن دوبار  بم ساااامت  ت ا   ت 

ا برایمااااان گرد کرد و بااااا م  و تییل چرخیااااد.چشااااااااااااااام هااااا   ر 

 تاباوری شرسید: 

 

_شاااااما دوتا ق اااااد دارند مزو دیووتم کزید؟با همدیگم دسااااات 

 ؟بم یش کردید کم مزو س مم بدید 

 

ن بیاید و  آشااااا مم از ایز م ق اااااد تداشااااات از موتاااااع خود پایی 

ون ترسااااماد    را های ما را ب زمد ت  اااام را از رنم هایم بت 

 و گ مم: 

 

سااااااااااااااا مااام باااد  یاااا دیووتااام تون  _هیچ س تمی واد شاااااااااااااااماااا رو 

کزااام.م  و تییل تبط می وا  بااام خزوان دو تاااا ان اااااااااااااااااان باااال  

نم.   و آیزد  مون ت ااامیم بگت 
گ
تک ی  م  خودمون برای زتدی

هموتطور کم تمو  ای  سا  ها خود  بود  کم ٬کم مش  م

ن  اااااار رو  بااااام تززااااااب  زتااااادگیم رو شو  برد  ب اااااد از ایزم همی 
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تااااااون  اااااارتااااااااا  رو درمااااااورد تاااااایاااااایل هاااااام کاااااااام خااااااود٬ماااااایاااااا اااااازاااااام

خود  اوتباااادری خباااال دار  کاااام باااادوتاااام می واد ٬شاااااااااااااااایاااادی 

درمورد برسااااااااااااااااا  چاام ت ااااااااااااااامییم بگت  .پس ت ر می زم دیگاام 

 اید  باشم. ب   کردن بک ت

 

ات ار کم از م  تاامید شاااااااااااااد  باشاااااااااااااد ل  ها   را بم ی دیگر 

چ اات کرد و ت اااه  را باام ساااااااااااااااماات تییل چرخاااتااد.امااا کویل 

را های م  ش  را تکان ت شاااااااااااااااید کم تییل هم در تایید  

 داد و م کم و قاکع گ ت: 

 

ی کم م  می واسااااامم ب م رو آبجک خزان گ ت.تا  ن تییل:هرچت 

 کرد  و بم هر ساااااااااازی کم امروز م  بم 
گ
خواسااااااااات شاااااااااما زتدی

چون ٬زدی  رق ااااااااااااااایااااااد  چون  س می رد  بزمون ماااااادیوتم

درساااات مثل یم پدر واقیع م  رو بزرگ کردی  و تر و خشااااکم 

ا  خییل زناااااادی قاااااا  م اماااااا ای  باااااار دیگااااام کردی .براتون ا ت  

تمی وا  اوتجوری کم شااااما می واید و از  اتمصار دارند رتمار 

 م
گ
و میااادوتم کااام االن زتااادگیم توی بااادترن  ٬زااامکزم.ای  زتااادی
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ایط مم   قرار گرتمااام اماااا لط اااا باااذارناااد خود  ت ااااااااااااااامیم  شر

ن   بگت   کم چجوری می وا  ادامم   بد .برساااااااااااااااا  چم بزت 

اشاااام و چم هیوال باشاااام هزوز  شااااوهر مزم و هزوز  آد  دتیا ب

دوسااااااااا  دار ...پس خودمم باید ت اااااااامیم بگت   کم می وا  

   جدا شم. باها  بموتم یا از 

 

 را هااا   کاام تمااا  شااااااااااااااااادتااد برای دقیباام ای کاام گوب  باام 

اتداز  ی هزار سااااااااااااا  گذشاااااااااااات ساااااااااااا وت بر تضااااااااااااا  کم رما 

ان و تاامید از ب  ت کم تموان ااااامم بود  وزز آن  شاااااد.پدر   ت  شت 

باشاااااد قد  بم خب  برداشااااات و روی م یل کم پشااااات ش  

خاتم رتت  ن ن هم دوان دوان بم آشتر قرار داشت نش ت.مزی 

 برای او لیوابن آب بیاورد. تا 

 

زنرچشیم بم تییل ت ا  کرد .از چزر  ا  مش   بود کم بم 

خاکر تارا ت کردن پدر  خذاب وجدان داشااااااااااااااات.خادت بم 

ن ا  اااااااامادن در روی بزم  خا ن تداشاااااااات و  اال کم برای اولی 
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بار مبابل او ا  ااااااماد  بود و با زورگوب  ها   م ال ت کرد  

 چم ا  اش داشمم باشد. بود تمیدان ت کم   با  ت 

 

برای آت م آرام  کزم آه اامم چزد قد  بم سااما  برداشاامم 

و در کزار  ا  ااااااماد .دساااااامم را روی شاااااااتم ا  گذاشاااااامم و با 

 ا کرد :  داب  ت ی  زنر گوش  تجو 

 

 _آرو  با .تو  ار درست رو اتجا  دادی. 

 

باااا تردیاااد ت ااااهم کرد و بااام آرا  ش  را تکاااان داد و ساااااااااااااااپس 

 جددا بم سمت پدر  چرخاتد و زنرل  گ ت: ت اه  را م

 

تااایااایل:مااا   ااارتااااااااا  رو زد .االتااام مااات   اتاااااااااقااام.مااایااا اااوا  یاااکااام 

ا ت کزم.   است 
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را کج و ب د بک آت م مزمصر بماتد تا پاساااااااااااجن .شااااااااااازود راه  

ن خاتم  اال دیگر  کرد و بم ساااااامت پ م ها قد  برداشاااااات.مزی 

خاتم برگشاااااامم بود و با لیوابن آب قزد باالی ش پ ن در  از آشااااااتر

ا  ااااااااااااااامااااااااد  بود.ترجیح داد  کااااااام باااااااا ی ااااااادیگر تززاااااااا شاااااااااااااااااااااان 

بگذار .بزابرای  بم ت  یت از تییل قد  هایم را بم سااااااااامت پ م 

بمواتیم آخرن  ها کشااااااااااید  و از آن ها باال رتمم.شو  از آت م 

پ م ها را پشت ش بگذارنم  دای پدر  باری دیگر از سمت 

 سال  بم گو  هایمان رسید. 

 

   نشد ...هردوتون بدوتید. _ای  ب   هزوز تمو 

 

ن   هردو ترجیح دادیم کاام پاااساااااااااااااااجن باام جم اام ی تزاادیااد آمت 

تاااااااادهیم.خ اااااااااااااااماااااااام بودیم و دیگر تاااااااااب  برای ب اااااااا  کردن 

ش گاااذاشاااااااااااااااایم و  تاااداشاااااااااااااااایم.آخرن  پ ااام هاااا را هم پشاااااااااااااااااات

هرکداممان بم سااااااااااااااامت اتاا هایمان رتمیم.مبابل درز اتاا ها 

 کم رسیدیم ا  ماد و با ل  زدی کوچک گ ت: 
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. تی  یل:ممزون کم پشمم در اومدی آبجک

 

در جوا.  ل  زد شررتگ تری زد  و پ   هایم را برا   باز 

 و . مم کرد . 

 

یت _هر اری کم دلت بزت میگم رو اتجا  بد .چون در تزا

 .  ک ن
گ
 ای  توب  کم باید تا آخر خمر با اتم اب امروزت زتدی

 

خ ااااااااامم و ک ااااااااال زنرل  "هو " آرا  گ ت و ساااااااااپس با تکان 

دسااااااامگت   را چرخاتد و وارد اتاق  شااااااااد و ل صم ٬دن ش دا

ای ب د در را پشاااااااااااات ش  . اااااااااااات و ق ل کرد.با رتما  م  

هم قد  بم داخل اتاقم گذاشاامم و م ااامبیما بم سااامت ت ت 

ب رتمم.ت  خ ااااااااااااااامااام و کرخمم را روی ت ااات اتاااداخمم و خوا

 درست مثل هموشم ت اهم را بم سب  دوخمم. 
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 ۷۹۲#پارت_ 

 

 

آشاااااا مم تر از هموشاااااام بود.خود  را خاجز تر و درماتد  ذهزم 

تر از هر زمان دیگری ا  اااااس می رد .از ایز م تمیموان اااامم 

آیزاااد  ا  را شو  بی ن کزم  التااام بود .خب م بااام هیا جاااا را  

تمیداد.    تمیموان اامم  دس بزتم کم در اتمزای ای  م اات  

ی اتمصارمان را می شید.  ن  شر شیا و خم چم چت 

 

ان اتداز  کم تگران رابطم ی خود  و آزاد بود دلواپس بم هم

 تییل و برسااااا  هم بود .دلم می واساااات م جز  ای رت 
گ
زتدی

دهد و همم ی مشاااااااااااااکالتمان در یک چشااااااااااااام بر هم زدن  ل 

خوبک میدان ااااااااااامم کم قرار تبود هیا م جز  ای  شاااااااااااود.اما بم

وی بود  رت دهد.اوتاع بم بدترن  شاکل مم   در  ا  شورر

اتزاااد دیواری ب زاااد و م کم مبااااب ماااان ا  ااااااااااااااامااااد  و پااادر  همااا
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بود.دیواری کم امان تمی رد  شااااااا  اااااااما  بم ای  آساااااااابن ها 

 باشد. 

 

 اااااااادای زتگ توتی ی شاااااااا  موبای م کم ب زد شااااااااد بم تاچار بم 

ن گوشر و خود  آمد  .ت اهم را از ساااااااااااااب  گرتمم و برداشااااااااااااای 

بم شیا  جدیدی کم از آزاد رساااااید  ٬روشااااا  کردن  ااااا  م ا 

 خمم. بود چشم دو 

 

؟"  " الت خوبم؟چیکار می  ن

 

اااااااا بود اما ق  م را گر  کرد.شاتگشاااااااات  شیام  کوتا  و م مصا

هایم را روی  اااا  م  رکت داد  و خواساااامم برا   پاسااااجن 

م شرت  اااااااادای روشاااااااا  شاااااااادن بزوی اااااااام کم بم ی  ار   واساااااااا

سید.ابروهایم را در  ماشی ن شد کم از سمت باغ بم گو  مت 

ن شاااااااااو  اشاااااااااا ا  هم کشاااااااااید  و دقیش تر گو   داد  تا مطمی 
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ن ای  بار واتااح تر از شو  بم گو   نشاااید  ا . اادای ماشاای 

 هایم رسید.اشا ا  نشاید  بود . 

 

شماب زد  از روی ت ت خواب ب زد شد  و بم سمت شزجر  

 .شرد  را اتدی کزار زد  و بم باغ چشاااااام دوخمم.با دیدن دوند

ن پدر  کم  اال در  ا  خارز شدن از باغ بو  د ل  زدی ماشی 

.بک م طیل شرد  بزرگ تاخودآ ا  روی ل  هایم شااااااااکل گرتمم

را اتداخمم و با دادن مجدد ت اهم بم  ااااااااااااااا  م ی گوشر تزد 

 تزد   ماب  را برای آزاد تایپ کرد . 

 

 دیگم میا  خوتم.جاب  ترو""تا یک ساخت 

 

شیااا  را برا   ارسااااااااااااااااا  کرد  و ساااااااااااااااپس گوشر را روی ت اات 

اس ها دوند .هزوز چزد دساااااااات اتداخمم و بم ساااااااامت  مد ل 

از ماتمو و ش وارهایم از آخرن  باری کم در ای  خاتم بود  در 

 مد ماتد  بودتد.یک دست ماتمو و ش وار از  مد برداشمم و 
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د . اادای زتگ توتی ی شاا  مشاا و  ت ونو ل اس هایم شااا

گوشر ا  باری دیگر در اتاا شیچید.ل م ی ت ت نشاااااا اااااامم و 

 شیا  را باز کرد . 

 

 ای بیا  دت الت؟""می و 

 

 در جوا.  کوتا  و م مص توشمم: 

 

 "تم تمی واد.با تاکیس میا "

 

ت   ختک کرد  و سااااااااپس با ٬شااااااااالم را ش کرد 
یک تاکیساااااااا ایزت 

ن کی  و موبای م ارز شاااااااااااد  و پ م ها را بم از اتاا خ٬برداشااااااااااای 

ن دوند .هیچ یسااااااااااااااا در ساااااااااااااااال  خاتم  سااااااااااااااامت ک بم ی پایی 

سااااید  اااادای  ضااااور تداشاااات و تززا  ااااداب  کم بم   گو  مت 

ساااااااااا وت بود.با قد  هاب  ب زد بم ساااااااااامت در خروسک سااااااااااال  

ک   هایم را شوشاااید  و دسااات ج و برد  تا در ٬ رکت کرد 
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گت   را اما شو  از آت م اتگشاااااااااااااااماتم بمواتزد دسااااااااااااااام٬را باز کزم

ن خاتم بود کم از پشاااات ش در گو   لمس کززد  اااادای مزی 

 هایم شیچید. 

 

ی؟ :جاب  مت 
ن  مزی 

 

روی دسااااامگت   ی در قرار داد  و ش  را بم ساااااما  دسااااامم را 

چرخاتد .با چزر  ای ک  کار مباب م ا  اااااااااااااااماد  بود و ت اهم 

 پاسخ داد : 
گ
 می رد.بم سادی

 

ون.   _مت   بت 

 

 اتداخت و شرسید: یک تای ابروها   را باال 

 

:بم پدرت ختک دادی؟ ن  مزی 
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ی بک اخمیار بم جان ل  هایم اتماد.ای  
ن خزد  ی تم اااا رآمت 

 بار  امال بم سما  چرخید  و با چشم هاب  گرد شد  گ مم: 

 

_ب  شااااید؟م  از ی تا  اال باید برای رتت و آمد  بم بزم  

 خان   اب پس بد ؟

 

 اد: قد  ج وتر گذاشت و  ش بم جات  جواب د

 

ایط ترا دار .ذاتااا  :ساااااااااااااااااببااا ایزجوری تبود .امااا االن شر ن مزی 

سااااامم بیای ایزجا برای ایز م بموبن ج وی چشااااام  باشر خوا

ون بزبن   یواشش از خوتم بت 
.تمیموبن  . بموبن

 

مات و مبزوت از  را ها   دوبار  خزدید  و اتگشاااااااااااااااات 

 اشار  ا  را بم سمت س زم ا  نشاتم گرتمم و گ مم: 
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ن خاتم ن کم م  ی _مزی  ...شااااااااااید شاااااااااما ترامو  کرد  باشااااااااای 

ه ااااااااااااااامم پس باااذارناااد یااام باااار دیگااام بزمون یااااد آوری کزم.م  

 شااما و بزم  خان تو اامم کم ٬تییل تو اامم٬خزاتم
گ
دخت  خوتش

ون  ب وا  برای رتاات و آمااد  بزمون جواب پس بااد .اون بت 

 دار .االتم می وا  بر  باااااام  ااااااار و 
گ
برای خود   ااااااار و زتاااااادی

گااام هم اومااااد  ایزجااااا تبط باااام خاااااکر تییل زتاااادگیم برسااااااااااااااام.ا 

تم برای ایز م مجبور باشاااااااااااااام ج وی چشاااااااااااااامای کیساااااااااااااا ٬بود 

تو ااااااامم توی ای  خوتم بم کیسااااااا   ااااااااب باشااااااام.پس مجبور 

 مموجم مزصور  کم موشید؟٬پس بد 

 

با تر  روب  ساااااااگرمم ها   را در هم کشاااااااید و ل  ها   را 

 جمع کرد.بک  و اااااااا م و  التم ت اهم را از  اااااااااورت  گرتمم و 

ون بزتم اما  اااااااااااااادا   باز هم در ش   چرخید  تا از خاتم بت 

 شیچید. 
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ی اون آد  رو ببی ن  :داری مت  ن  مگم تم؟مزی 

 

 ۷۹۳#پارت_ 

 

 

آشااااااا مم از دخالت ها و شرروب  ا  ل  هایم را روی ی دیگر 

ن  را دوبار  بم سما  چرخاتد .  د  و ت ا  تزد و تت   ترر

 

ن خاتم.   _اون آد  اسم دار  مزی 

 

م توشااااااااااااااا زاااادی زد و اتاااادی ج وتر آمااااد.رو در رونم در جواب

ن ت ا  شزن  گر  بم چشاام هایم با  ل  ن ا  اماد و با دوخی 

 کیزم توزاتم گ ت: 
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؟ا اااااااااال شر  و خجالت  :تو دیگم چم جور آد  ه ااااااااا   ن مزی 

شت تموشاااااااااااااااام؟ ل بالهاب  کم شمون اومد  بم خاکر اون 

و روز آد  و تبشاااااااااام ی اتمبام  بود .ایز م االن بم ای   ا  

ی کم  اتمادیم هم  ب اکر اون آدمم..ب د تو باز  داری مت 

؟  اون رو ببی ن

 

کزم جوابک بااام  را هاااا   بااادهم   شو  از آت ااام تر اااااااااااااااااات

 خزدید و با تکان دادن دست ها   در هوا ادامم داد: 

 

:البمم چرا ت اید ببیزو ؟تو کم از ای  وتااااااااا یت تارا ن  ن مزی 

.آخم هری تدو  .    خوشاااااااا الم ه اااااااا   تم م  خییل تو اااااااا  

خوب میدوتم کم هموشااااااام دلت می واسااااااات ما رو ایزجوری 

 . ن و درب و داغون ببی ن  غمگی 

 

د  و از الی اتگشاااااااااام ااااااااار اتم را با  ر  دور بزد چر  کی م ترا

 دتدان های ق ل شد  ا  غرند : 
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ن خاتم  واسمون بم  رتاتون باشم.   _مزی 

 

 ش بم جات  ابروها   را باال اتداخت و با  ااااااااااااااداب  ب زدتر 

 گ ت: 

 

:چرا؟مگاام دار  دروغ می م؟مگاام جز ایزااام کاام م  تمااا   ن مزی 

دوسات داشمم باشم و ای  سا  ها تال  کرد  مثل یم مادر 

؟مگاااام جز  تو هر بااااار تال  کردی کاااام یاااام زخیم بزمون بزبن

ایزم کم هیچوقت تمون    تییل رو از تم دلت دوست داشمم 

؟اگم دار  دروغ می م بگو دروغم.   باشر

 

 
گ
آیه کشااااااید  و برای چزد ثاتیم پ   هایم را روی با آشاااااا مش

د .تما  تالشاااااام را بم  ار گرتمم بود  تا  ااااار لم را   ی دیگر ترا کزت 

از دست تدهم و یک جزجا  بزرگ را  ت زداز .اتدی کم آرا  

تر شااااااااد  چشاااااااام هایم را دوبار  باز کرد  و با  ااااااااداب  کم تززا 
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سااا ت خدا میدان ااات آرا  تگم داشاااما  برایم تا چم اتداز  

 بود گ مم: 

 

ن خاااااتم...میااادوتم تااااارا میاااد.میااادوتم باااام خااااکر  _ببیایاااد مزی 

ت ت تشارند. ل ای  چزد روز  تییل ق بمون ش  مم.میدوتم

تال  کرد  تا زخم زبوتا و رتمارای زشامون رو تادید  بگت   و 

درکمون کزم.امااااااا دیگااااااام  ااااااااتیااااااام.. ااااااااااااااااااااام.دارناااااااد شاااااااااااااااور  رو 

 درمیارند.ت مل مزم یم  دی دار . 

 

ج وتر رتمم و با چ  اتدن دسمم بم ق  م ی س زم ا   اتدی

 ادامم داد : 

 

ا دارند از کدو  بال  را _بالهاب  کم بم شتون اومد ؟شاااااااام

تید؟یم ت ا  بم م  بزدازند...تززا کیسااااااااااااااا کم توی ات اقات  ن مت 

چزاد ماا  اخت  بوشااااااااااااااات  از هرکس دیگام ای آساااااااااااااااوا  دید م  

تید هزا ن ر برابر  ش بود .اون بالب  کم شاااااااااااااااما از   را مت 

 .  5145



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

ی کااااام تییل االن دار  تجربااااام    ن م  و زتااااادگیم اوماااااد.هرچت 

 تجربم کرد .  می زم م  هزار برابر بدتر  رو 

 

 م  بود 
گ
 تابود شد  زتدی

گ
آرزوهای م  ٬اگم ای  وسط زتدی

م  یزو چشاااااااااااااااماااااا  رو بااااااز کرد  و ٬رونااااااهاااااای م  بود ٬بود 

ن  تزمید  مردی کم مدت ها خاشب  بود  برای اتمبا  گرتی 

وارد زتاادگیم شاااااااااااااااااد .شااااااااااااااامااا اون موقع کجااا بودیااد؟وق   م  

شااااااااااااااامااا کجااا داشااااااااااااااامم زنر تشااااااااااااااااار اون ات اااقااا تااابود موشااااااااااااااااد  

دار شااد؟ا ااال یم بار شااد بیاید  بودید؟ا ااال رو مون هم ختک

سید دخت  زتدگیت چطور ؟  از  بتر

 

در ساااااا وب  مط ش بم  ااااااورتم چشاااااام دوخمم بود و تماشااااااایم 

 تکان داد  و گ مم:  می رد.دست لرزاتم را بک هدا در هوا 

 

_اگم تییل ای  روزا بم خاکر برسا  تارا مم ال اقل یم خاتواد  

کاام هوا  رو داشاااااااااااااااماام ٬  دار  کاام دلااداری  باادنرو پشاااااااااااااااا
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باشااااااااا .م  کیو داشااااااااامم؟هیچ س رو...برای ایز م ببیم رو با 

مشااااااااااااااااکالتم درگت  ت زم ال  تااااااااا  ااااااااا   را تزد .سااااااااااااااا وت 

ن جزگید .تز زاب  درد کشااااااااااااااید  کرد .خود  تززاب  با همم چت 

تززاب  غ م خورد  تززاب  کالا گرتمم...چون م  هیچ س 

 رو تداشمم. 

 

کزار  بود تم پدر ...اون پدری کم االن میبیاید تاز    تم مادر 

ی بم اساااام خزان دار  و ج و  ساااا زم سااااتر 
یاد  اتماد  دخت 

ن تک ی  می زم  ال ای  سااااااااااااااااا  هاا یم بار  می زم و برا  ت یی 

ن خاتم؟پدر م  بم نشااااااااااااااد کزار م  باشاااااااااااااام.  ..بم خاکر ی مزی 

 خاکر ی دخت  خوبن خود  رو کزار گذاشت؟

 

ادامم دار بود و دیگر اثری از آن خشااااااااااااااام سااااااااااااااا وت   مااکان 

ساااوزاتزد  در چشااام ها   باق  تماتد  بود.اما  اال م  بود  

کم دیگر تمیموان اامم ساا وت کزم.زهرخزد م زاداری ت ونل 

 ت ا  خت   ا  داد  و گ مم: 
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اگااام ب وا  ده  بااااز کزم و  را بزتم بااام اتاااداز  ی یااام _م  

ن دار .کم مطمازم شاااای دن هیا ق ااام   دتیا  را برای گ ی 

از  رتا  قرار تو اااااااااااات شااااااااااااما رو خوشاااااااااااا ا  کزم.پس بذارند 

ساااااااکت بموتم.رو اخ اااااااب م  را  ترند و جوری رتمار ت زید 

ن ...چون اگم توی  ل ای  ق اااام  ااا همم چت  کم ات ار م  مبصا

وجود داشاااااااااامم باشاااااااااام اون یم ت ر مزم.و ای  رو تو و  یم قربابن 

 شوهرت خییل خوب باید بدوتید. 

 

م و سپس بک آت م مزمصر بماتم تا شاید او ب واهد ای  را گ م

 را دیگری بزتد دسااااااااااامگت   را چرخاتد  و با خ ااااااااااا اتوت از 

خاتم خارز شاااااااد  و در را پشااااااات ش  . ااااااامم.م ااااااات   یاط تا 

ب زد پشااااااااات ش گذاشااااااااامم و در  درواز  خروسک را با قد  هاب  

ون زد .تاکیسااااا کم ختک کرد  بود مبابل در  تزایت از خاتم بت 

ن شاااد  و پس از ساااال  کردن اتمصا ر  را می شاااید.ساااوار ماشااای 

 چشاااام هایم را . اااامم و ش  را بم ت یم اا  ٬بم راتزد 
گ
با  التش

ن چ  اتد .   ماشی 
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 ۷۹۴#پارت_ 

 

 

ن ٬ اادود چزاال و شزج دقیباام ی ب ااد را مباااباال  راتزااد  ماااشااااااااااااااای 

خاتم ی آزاد مموق  کرد و با اخال  رسااااااایدتمان مرا وادار کرد 

ن دور تا چشااااااام هایم را باز   کزم و ش  را از شاااااااوشااااااام ی ماشااااااای 

کزم.زنرل ک تشااااااااااااااا ر کرد  و پس از   اااااااااااااااااب کردن  کرایاام از 

ن شیاد  شد .   ماشی 

 

ن  ت اهم روی آزاد کم مبابل ٬همزمان با شیاد  شااااادتم از ماشااااای 

تم ا  اااااااااااااااماد  بود و مضاااااااااااااااطرباتم اتمصار درواز  ی ورودی خا

رسااااااااااااااایدن مرا می شاااااااااااااااید ثابت ماتد.بم ی  ار  دلم برا   شر 

 اال کم دوبار  او ٬ید.پس از چزد روز دور ماتدن اج اریکشاااا

را از تزدیک میدید  تاز  می زمید  کم تا چم اتداز  دلمزگ  

 بود  ا . 
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ت س خمیف  کشااااااااید  و با م کم کردن بزد کی م روی شاااااااااتم 

ه اااااااامم قد  بم ساااااااااما  برداشاااااااامم.ات ار کم  ضااااااااور  را آ٬ا 

شد ش  را  س کرد  باشد یا  دای قد  هایم را شاید  با

باال گرتت و م اااااااااات  ت اه  را بم ساااااااااامت م  چرخاتد.مرا کم 

د در  ن  کم در چزر  ا  موز مت 
دید آن اتااااااااااطراب و شریشااااااااااابن

ثاااتیام ای شر کشااااااااااااااایاد و جااا   را باام ل  زادی بزرگ روی لا  

 ها   داد. 

 

اتم بم ساااااااااممم    یک ثاتیم ی دیگر را م طل ت رد.بک  اااااااااتک
  

  ب زد پشااااااااااااااات ش دوند و تا ااااااااااااااا م ی میاتمان را با چزد قد

شو  از آت م     ٬گذاشاااااااااااااات و در تزایت با رساااااااااااااایدن بم م 

تر ااااااااااااااااات کزم  ال  باام زبااان بیاااور  بااازوهااا   را دور باادتم 

 اتداخت و مرا س ت و م کم بم آغوش  کشید. 
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و  تااااگزاااابن ا  در اسااااااااااااااام وان هاااایم درد خ یفن کااام از آغ

. ااامم شیچید ماتع ل  زد زدتم نشاااد.بک اخمیار چشااام هایم را 

و همااااتطور کااام  رن ااااااااااااااااااتااام از خطر ل ااااس هاااا   و گردن  

ت س می شید  دست هایم را دور  مر    بم کرد .درست 

مثل هموشاااااااااااااااام چزدی  مرت م بر در بر موهایم را بوساااااااااااااااید و 

 و بک قر 
گ
اری در آن بیداد می رد زنر سپس با  داب  کم دلمزش

 گوشم تجوا کرد: 

 

آزاد:خونزدلم...خشااااااااااِش م .چبدر کو  کشااااااااااید تا برش.ات ار 

 هزار سا  مزمصرت بود . 

 

  بم ی آغوشااااااااااااااا  هر ثاتیم تزگ تر موشاااااااااااااااد و ق   م  بم 

نا  ُشر موشاااد  .دسااات هایم را همان اتداز  از  را های شااات 

زارمان رد بم آرا  روی بازوها   کشاااااااید .هم اااااااایم ای از ک

ا بر اتداز کرد.از ت اه  شااااد و با ت ایه مم ج  شتاپایمان ر 

تااز  بام یااد آورد  کام هزوز وساااااااااااااااط خیااباان ا  ااااااااااااااامااد  ایم.با 

  داب  آرا  گ مم: 
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_هزوز بدن درد   امال خوب نشد ...اگم یکم دیگم ایزجوری 

 م کم توی ب  ت تگزم داری ا مماال ت  م بزد میاد. 

 

م را بم خاکر آورد  باشاااد بک م طیل مرا ات ار کم تاز  وتااا یم

وشااااااااااااااا  جاااااادا کرد و بااااااا تگرابن باااااام  اااااااااااااااورتم چشااااااااااااااام از آغ

 دوخت.دسا  را تواز  وار روی گوتم ا  کشید و گ ت: 

 

آزاد:م ذرت می وا ...ا ااااااال  واساااااام تبود.تمون اااااامم ج وی 

 خود  رو بگت  .دلم خییل برات تزگ شد  بود. 

 

 زد  و پ ااااا  هاااااایم را 
گ
برا   بااااااز و  در جوا.  ل  زاااااد بزری

 . مم کرد . 

 

 _مزم همیزطور. 
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م ها   از شاااااایدن پاسااااا م آشاااااکارا برا زدتد.هماتطور چشااااا

کم هزوز هم شاتگشااااااااااااااامان  را روی  اااااااااااااااورتم  رکت میداد 

 شرسید: 

 

آزاد: ااااالاااات خوباااام؟چجوری تون ااااااااااااااا   بیااااای ایزجااااا؟پاااادرت 

 میدوتم؟

 

ش  را بام نشاااااااااااااااااتم ی م اال ت تکاان داد  و شاااااااااااااااااتام ای باال 

 اتداخمم. 

 

ن  ممااا بز  میگاام.هرچزااد اه_  می   هم تاام تمیاادوتاام.اماا مزی 

 تدار .قرار تو ت برای  ارا  بم کیس جواب پس بد . 
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د و  اااااااااااااار ل  ها   را بم نشااااااااااااااااتم ی تزمیدن روی ی دیگر ترا

ن برد.برای ثاتیم ای م   کرد و سپس  ابروها   را باال و پایی 

ن بازوی  دور شاتم هایم گ ت:   با اتداخی 

 

 خل.هوا شد  شما می وری. آزاد:بیا برنم دا

 

ززاد  را قبو  کرد .هردو با قد  هاب  بک چون و چرا شوشااااااااااااااا

آرا  بم سااااااااااااااامت خاتم بم را  اتمادیم.قد  بم داخل باغ بزرگ 

 در یک ل صم تما  
گ
خمارت کم گذاشااااااااااااااامم ا  ااااااااااااااااس دلمزش

وع  وجود  را ترا گرتت.خود  هم ت زمید  بود  کم از ی شر

ن ای  خاتم کرد  بود .تا زمابن کم ایزجا  بم دوسااااااااااااااات داشااااااااااااااای 

 می رد  ماادا  
گ
بااا خود  ت ر می رد  کاام دلم می واهااد زتاادی

اما  اال کم بم اج ار مجبور بم تر  کردن  ٬ایزجا را تر  کزم

شاااااااااااااااد  بود  تاز  می زمید  کم تا چم اتداز  بم آن وا. ااااااااااااااامم 

شااااااااااااااااد  بود .بم هر ا  ای  خاتم و درخت ها و دیوارها   

ناازاام باارای ماااااااادب  کااوالبن شاااااااااااااااااااااااهااااااااد  روزهااااااااای تاا ااخ و شاااااااااااااااات 

 بم آن بک ت اوت باشم. بودتد.تمیموان مم ن  ت 
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ن از پ م ٬دقیبم ای ب د باغ را پشااات ش گذاشاااایم و با باال رتی 

ها وارد تضاااااای گر  و سااااااکت خاتم شااااادیم.برخالا روزهای 

ساااااااااید.بم ٬خادی خاتم بم مشاااااااااا  تمت  ن امروز هیا بوب  از آشاااااااااتر

خو  غاااذاهاااای ایز ااام هرروز وارد ای  خااااتااام شاااااااااااااااو  و بوی 

ن و هر   اااااااااان  خاتم ق ل از هر چت  کس دیگری بم اساااااااااااب الم نرا

 بیاید خادت کرد  بود . 

 

ااان :وای خاتم الیه م  دورتون بگرد ...کجا بودی  شااااما  نرا

 آخم؟

 

ان  خاتم بزاتم ای شااد برای آت م دساات  شااایدن  اادای نرا

از ت ا  کردن بم اکراتم بردار  و ش  را بم سااامت او کم دوان 

خاتم بم سااااممم   آمد بچرخاتم.مثل یک ماددوان از آ ن ر شااااتر

مزربان کم دلمزگ ترزتد  شاااد  باشاااد با چشااام هاب  اشاااک 
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آلود بازوها   را برایم باز کرد و با مزربابن مرا در آغوشاااااااا  

 کشید. 

 

از  س خوب و دلچ ااااااااااااااااا  آغو  مااادراتاام ا  تاااخودآ ااا  

د .م   اااااار چشااااااام هایم را . ااااااامم و ش  را روی شااااااااتم ی او ترا

ک  هم     بام ا ی  زن مزرباان و م  ات هاای بک قیاد و شر

وا. ااااااااامم شاااااااااد  بود .و خجی  بود کم تا شو  از امروز بر بم 

د  بود .  د  بود  کم تتک  ها تتک
گ
 هیچ دا  از ای  وا. مش

 

 ۷۹۵#پارت_ 

 

 

ن اشاااااااااااااک رن ما  کم در گو  هایم شیچید  ن تی   ااااااااااااادای تی 

زنرل  خزدید  و هماتطور کم از آغوشااااااااااااااا  جدا موشاااااااااااااااد  

 گ مم: 
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ااااااان  خاتم؟جاب  ترتمم کم. _  ن دور چرا گرنم می زید نرا ..همی 

 و برا بود . 

 

با تگرابن بم باتدشیجر شوشاااااااااااااااابن ا  ت ا  کرد و یش از دسااااااااااااااات 

 ها   را روی دست دیگر  کوبید و شرسید: 

 

 نرن :خا  بم ش  خاتم...شتون سر شد ؟

 

برای آت م آرام  کزم دسااااااااااااااا   بم باتدشیجر ا  کشاااااااااااااااید  و با 

 را برا   تکان داد .  ل  زد ش 

 

ن خا  تو ااااااااااات.تبط  یم خرا  کوچی م.الز  تو ااااااااااات _چت 

 تگران ت اشید. 
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پاسااااااااا م     ذر  ای از تگرابن ا  را  مت  ت رد.چزر  در هم 

کشید و دهان باز کرد تا  را دیگری بزتد اما آزاد با مداخ م 

 کردن  در ب   ای  اجاز  را بم او تداد. 

 

اان  خاتم خ ااامم سااات...موشااام بک ز مت خزان یکم ٬آزاد:نرا

 د  کزید؟ برند و برامون چاب  

 

ات ااااار کاااام مزصور  را آزاد را تزمیااااد  باااااشاااااااااااااااااااد مزرباااااتاااااتاااام 

ن "چشاااااااااااااام"  ل  زدی زد و ش  را تکان داد و سااااااااااااااپس با گ ی 

خاتم برگشاااااااااااااااات.با  ن آرا  زنرل  چرخید و بم سااااااااااااااامت آشاااااااااااااااتر

ماتمو و شااااالم را از تزم در آورد  و بم آزاد ت ون شااااان ٬رتما 

رار داد و تا آونزانشااااااااااااااان کزد.ل اس ها را روی جا رخ   قداد  

ن دسااااا  پشاااات  مر  مرا بم ساااامت م ل ها ٬سااااپس با گذاشااای 

 راهزماب  کرد. 
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جااا اااوتااار رتااامااایااام و هاااردو روی یاااش از مااا اااااااال هااااااااای دو تااا ااار  

نشاااااا ااااااایم.ت یم ا  را بم م ل داد و با زدن دسااااااا  زنر چاتم 

ی ت ااا  خت   ا  را باام  اااااااااااااااورتم دوخاات.ل  زااد     برا٬ا 

تموشاااااااااااد.بک اخمیار از دیدن ثاتیم ای از روی ل  ها   م و 

 ت اه  خزدید  و ابروهایم را باال اتداخمم. 

 

؟  _چرا ایزجوری بزم ت ا  می  ن

 

د شرسید:   بک آت م ت ا  از چشماتم بگت 

 

 آزاد:چجوری ت ا  می زم؟

 

 ش  را بم ت یم اا  م ل چ  اتد  و پاسخ داد : 

 

ن   . بارنم کم مزو میبی ن _یم جوری کم ات ار اولی 
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وی ل  ها   شررتگ تر و روشاااا  تر شااااد.ل صم ای ل  زد ر 

کوتا  م   کرد و ساااااااپس دساااااااا  را بم ساااااااممم دراز کرد و با 

ن دسمم پاسخ داد:   گرتی 

 

آزاد:    اگم تا آخر زتدگیم تر ااات ای  رو داشااامم باشااام کم 

باز  از ت ا  کردن بزت ٬رو بم روت .شااااااااااا زم و تماشاااااااااااات کزم

 ساااااات  تموشاااااام
گ
درساااااات ٬دار .چون دیدن تو هموشااااام برا  تازی

ن دت م ای کم دیدمت.   مثل اولی 

 

ت اه  را بم تبطم ی ات اااااااااااا  ٬و ساااااااااااپس ثاتیم ای م   کرد

دسااااااات هایمان دوخت و تشاااااااار آرا  بم اتگشاااااااماتم وارد کرد 

 شو  از آت م ادامم دهد: 

 

 قوی و خت   کززد ... ٬آزاد:درست مثل روز او  زن ا
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نا  ق  م از شایدن  را مثل یک کود  هیجان ٬های شت 

زد  در سااااااااااااااا زاام تویاادن گرتماام بود.بک اخمیااار لاا  زنرنزم را باام 

دتاادان گرتمم و ت اااهم را از چشااااااااااااااامااان  دزدیااد .ا  اااااااااااااااااس 

می رد  کم گوتم هایم آت  گرتمم بودتد و هر ل صم مم   

بود کم زنر ساااااازگی ن ت ا  خت   ا  ذوب شااااااو .برای شااااااایدن 

ن  بااااام ایزجااااا  و ای   را هاااااای شااااااااااااااات 
گ
ا تیااااااماااااد  بود .دلمزش

خود   م بود کااام  ااااال او هم باااا ای   را هاااا    شدرایم

 ق  م را بوشت  و بوشت  م ماز خود  می رد؟

 

ات ار کم مموجم شریشاااابن و شدرایم ا  شاااد  باشاااد د  ن ااابما 

خمیف  از هوای خ ااام ی اتااااا گرتااات و بااادن  را روی م ااال 

.بااا ر باااشاااااااااااااااااد اتاادی ج وتر کشااااااااااااااایااد تااا بمواتااد باام م  تزدیااک ت

مم را بم آرا  تواز  کرد و شاتگشااااات شااااا اااااا  پشااااات دسااااا

 شرسید: 

 

ت رن  ک ...سر شاااد کم ت ااامیم گرت   بری خوتم ٬آزاد:خ 

 ی پدرت؟
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 دروتم شاااااااااد  بود 
گ
خرسااااااااازد از ایز م خود  مموجم آشااااااااا مش

 زباتم را روی ل  هایم کشید  و شاتم ای باال اتداخمم. 

 

تو خمل اتجا  شد   _ت امیم خود  تبود.در واقع یم جوراب  

گرتمم.از یاااااااام کرتم تمی واساااااااااااااااامم تییل رو توی ای  قرار  

وتاااا یت با پدر  تززا بذار .برای همیزم ت اااامیم گرتمم چزد 

 روزی اوتجا بموتم. 

 

 سگرمم ها   را در هم کشید و با تردید شرسید: 

 

 آزاد:اوتاع با بزم  خان خییل بد شو  مت  ؟

 

دسااامم را بم نشااااتم ی در جوا.  بک اخمیار توشاا زدی زد  و 

 ت اوتاع در هوا تکان داد . وخام
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_خییل.شاااامشاااات  رو از رو . اااامم.پا  رو کرد  تو یم ک   کم 

 تییل باید از برسا  کالا بگت  . 

 

گوشاااام ی ل  ها   را کج کرد و ایا ار  رکت اتگشاااامان  را 

 بم سمت ک  دسمم اممداد داد. 

 

 آزاد:تییل سر میگم؟

 

ی کاااام بااااا باااام یاااااد آوردن  را هااااای  ن امروز از تییل تزااااد و تت 

 شاید  بود  ت س خمیف  کشید  و گ مم: 

 

_ساااااا ت و ساااااا ت امروز توی روی پدر  وا  ااااااد و گ ت کم 

تمی واد از برساااااا  کالا بگت   و از  خواسااااات تا اجاز  بد  

 خود  ت اامیم بگت  .راساا  رو ب وای 
گ
خود  برای زتدی
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ن باااااااااری بود کاااااااام تییل رو ایزباااااااادر م کم و جاااااااا دی ای  اولی 

می رد  ب ااد از هماام ی ای  ات اااقااا اوتباادری در میاادیااد .ت ر 

هم موشااااااااااااااا زم کم دیگم تمیموتم     از جا  ب زد شااااااااااااااام.اما 

برخالا اتمصااااار  خوب تون اااااااااااااااااات خود  رو جمع و جور 

ی کم ت ر  رو می رد  برسااااا  رو دوساااات  ن  از چت 
کزم.بوشاااات 

 دار . 

 

از شااایدن  را هایم ل  زدی رتااایت ب   بر ل  آورد و 

اشاااااااااد با اتگشااااااااات اشاااااااااار  ا  خطویط ار کم  واسااااااااا  ت ات 

تر ن روی ک  دسااااااااااااااامم رسااااااااااااااام کرد. ااار  باااخاا  شااااااااااااااااد تااا 

 ب زااااااداز  و باااااام  رکاااااات بک هاااااادا 
ن تاااااااخودآ ااااااا  ش  را پااااااایی 

اتگشاااااااااااااامان  خت   بماتم.هماتطور کم  دساااااااااااااا  را زد  بود  

گوب  کااام تبط ٬خود  مموجااام  ااااری کااام اتجاااا  میاااداد تبود

  گم دارد و رها دل  می واسااااااااااات دسااااااااااامم را در دساااااااااااا  ت

  اال بم هر ت وی کم شد  بود. ٬ت زد

 

 آزاد:بم تصرت پدرت  رتا  رو قبو  می زم؟
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 ۷۹۶#پارت_ 

 

 

او بود کم کم با  ااااااااااااااادای آرام  ٬پس از دقیبم ای سااااااااااااااا وت

شرسااااااااااااااایاااااد و مرا وادار کرد تاااااا دوباااااار  ش  را بااااااال بگت   و بااااام 

  ورت  چشم بدوز .ش  را تاامیداتم تکان داد  و گ مم: 

 

تمی زم پدر  بم ای  را    ها کوتا  بیاد.ی  ن _راساااااااا  ت ر 

ن  بااا شااااااااااااااازاااخ   کاام م  از خ بیاات و خبااایاد  دار  توی چزی 

 
گ
ای  امکاااااان تااااادار  ب واد بااااام اسااااااااااااااامبال  ت ری و زتااااادی شر

ا  ت ر کزم.تبط می واد اوتجوری کم از تصر  ش   دخت 

 خود  بم  ال م شو  بر  و اوتاع رو مدیرنت کزم. 
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گ ت و مم  راتم دسااااا   بم تم ریشااااا  و " کوتایه  زنرل  "ه

کشااااااااااااااید.ثاتیم ای ساااااااااااااااکت ماتد و سااااااااااااااپس ات ار کم ت ری بم 

 ذها  رسید  باشد گ ت: 

 

 آزاد:ت ر می زم باید بیا  و با پدرت    ت کزم. 

 

چشااااااااااااااام هااااایم را برا   گرد کرد  و ش  را اتاااادی خباااا  تر 

 بود. 
گ
 کشید .اید  ا  خمال دیواتش

 

اسااااااااااا ک تو ااااااااااات.در  ا   اااااااااااال زمان مز_ رتشااااااااااام تزن.االن ا

 اوتباادر خ ااااااااااااااا ک و بک مزطباام کاام مطمازم  را زدن 
 ااارصن

 باها  تمیموتم  اری از شو  بتک . 

 

تاتم ابروها   را بم ی دیگر تزدیک تر کرد و گ ت:   م ت 

 

 .  5166



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

؟تمیموتم همیزجوری دساااااااااااات رو دساااااااااااات  آزاد:آخر  کم سر

بااااذار  و تماااااشاااااااااااااااااااا کزم کاااام تو باااام تززاااااب  داری هماااام ی ای  

.پاادرت از م  ت رو هزااد  مشاااااااااااااااکال 
گ
می  ن و بااا هماام میجزش

شاااکیم.م  ک اایم کم ای  آشاا مم بازار رو بم وجود آورد .پس 

 خودمم کم باید ای  اوتاع رو درسا  کزم. 

 

غمگیزاتم یش از زاتوهایم را سااااااااااااامت شاااااااااااااکمم جمع کرد  و با 

ون کشیدن دسمم از دسا  زنرل  گ مم:   بت 

 

سااااااااااااااام آخر و خاق ت همم ی ای  ت م هیا و ال  کردتا ب_میت 

 شوچ خمم .شم آزاد. 

 

بدون ل صم ای ت  ل دساااااااااااامم را دوبار  در دسااااااااااااا  گرتت و 

ای  بار بم سمت ل  ها   برد.تر  و آه مم پشت دسمم را 

 بوسید و سپس با چ  اتدن  بم گوتم ا  گ ت: 
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ن ات اااااااااق   تمی ماااااااام.م  اوتاااااااااااااااااااااااع رو درساااااااااااااااااااااات  آزاد:همچی 

مااااااا درساااااااااااااااا  می زم.هر اااااااری الز  باااااااشاااااااااااااااااااام اتجااااااا  میااااااد  ا

. می   زم.تبط  اتیم تو کزار  بموبن

 

و ب د بم دت ا  ای   را ای  بار ک  دسمم را بم ل  ها   

چ  اتد و پ   ها   را روی ی دیگر گذاشت شو  از آت م 

 با  داب  ت ی  تر تجوا کزد: 

 

 آزاد:ق ال هم بزت گ مم...م  تو رو از دست تمید . 

 

ک بم ل  زدی کوچ ش  را بم ت یم اا  م ل چ ااااااااااااااا اتد  و با 

چشم ها   خت   ماتد .ک  دسمم هزوز هم بم ل  ها   

چ ااااااااااااابید  بود. س خشاااااااااااااش و دوسااااااااااااات داشاااااااااااام ن کم در آن 

ل صات ن ااااااااااااا ت بم او داشااااااااااااامم تک تک دیوار  های ق  م را 

هاااااااادا گرتماااااااام بود و ت س کشااااااااااااااایاااااااادن را برایم سااااااااااااااا اااااااات 

می رد.چباااادر ا مش بود  کاااام روزی خیاااااا  می رد  میمواتم 
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ون کزمخشاااااااااش او را از ق   ن ای  مرد بم م بت  .دوسااااااااات تداشااااااااای 

ن داشااااااااااامم     اگر  مم   بود کم یبی  قدری برایم م ا  و غت 

سااااااااااااااا زم ا  را موشاااااااااااااااکاتمم و ق  م را بم دورترن  تبطم ی دتیا 

شرتاب می رد  خشاااااااااااااش بزرگ او باز هم در  ال د بک جاتم باق  

 میماتد. 

 

 _با آرزو چیکار کردی؟

 

ترسااااید  بود  کم ت زد  زمابن کم دیگر ٬پس از دقایف  ساااا وت

 اااااادای کر کززد  ی تپ  های ق  م بم گو  های او برسااااااد 

با  ااااااااااااااااداب  زمزمم وار شرساااااااااااااااید  و او با ابروهاب  گر  خورد  

 پاس م را داد. 

 

آزاد:از ایزجا رتت.دیگم هم برتمیگرد .تم بم ای  کشور تم بم 

 ای  خاتواد . 
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باال  ا با ت ج   ورتم را در هم کشید  و یک تای ابروهایم ر 

 اتداخمم. 

 

؟  _ی  ن سر

 

 التم آیه کشااااااااید و با شاتگشاااااااات های اشااااااااار  و شاااااااا ااااااااا  

گوشم ی چشم ها   را مال  داد.از رتمار   امال مش   

بود کم  را زدن در مورد ای  م ا م تا چم اتداز  اخ ا.  

 را خرد می رد و آزار  میداد. 

 

.م  دیگم خواهری بم اسااااااااااااااام آرزو تدار .آرنا  ن  آزاد:ی  ن همی 

ی کااام اوتبااادر باااد د  و باااد ذاتااام کااام     بااام  هم تااادار .دخت 

تاام تمیموتاام دیگاام  ن اخضااااااااااااااااای خاااتواد  ی خود  هم تااارو مت 

 جزوی از ای  خاتواد  باشم. ارمون با آرزو تمو  شد. 
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با تارا    ش  را روی شااااااااتم کج کرد  و دسااااااامم را روی گوتم 

ا  کشاااااااااااید .دلم می واسااااااااااات دهان باز کزم و  رقن بزتم تا 

اتدی بمواتم بم او ت ااااااااااااااایل خاکر بدهم.اما بم خوبک  د شاااااااااااااااای

میدان اااااااامم کم دل  تمی واساااااااات بوشاااااااات  از آن درمورد آرزو 

 .  را بزتد 

 

ن  او ت ااااااااااااااامیم درسااااااااااااااااات را گرتماام ٬خوب یااا بااد ت خ یااا شااااااااااااااات 

 هیا ان ااااااااااااااااابن 
گ
بود.آرزو آد  تبود کاام  ضاااااااااااااااور  در زتاادی

وری باشاااااااااااد.یک آد  سااااااااااایم کم تبط در بر آن بود کم بم 
رصن

آسو  برساتد و خود  را پشت خبد  ها   م فن  ندیگرا

بم خورد   کزد.شااااااااااید اگر م  تززا کیساااااااااا بود  کم از آرزو رصن

امااااااااا ٬بود  امروز برای ت یت  دادن تصر آزاد تال  می رد 

ب کم ٬ بیبت ای  بود کم آرزو تم تززا بم م  و تییل و برسااااا 

ن      بم خاتواد  ی خود  هم آساااااااااااااو  رسااااااااااااااتد  بود.چزی 

جااااب  برای دتااااع کردن تاااداشاااااااااااااااااات.دور مااااتااادن   اآد  هی

ن  ت میم مم   بود.   بزت 
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ب زد شااااادن تاگزابن  ااااادای زتگ موبای م مرا از اتکاری کم در 

ش داشمم دور کرد و وادار  کرد تا بم خود  بیایم.دسمم را از 

روی  ااااورت آزاد پس کشااااید  و ت اهم را بم ساااامت  اااا  م 

د چرخااااااتاااااد .و و ی گوشر ا  کااااام کزاااااار  روی م ااااال اتمااااااد  ب

درسااااااااااااات در همان ل صم ای کم ت اهم روی تا  م اک ک کم 

روی  ااااااااااااااا  اام خودتماااب  می رد ثاااباات ماااتااد بااا تمااا  وجود  

 ا  اس کرد  کم یک کوتان جدید در را  است. 

 

 "بزم  بزاور"... 

 

 ۷۹۷#پارت_ 

 

 

گوشر را از روی م ل برداشاااااامم و از تا اااااا م ای تزدیک تر بم 

. اامم بود چشاام دوخمم.آزاد  تا  پدر  کم روی  اا  م تب 

 کزجکاواتم شرسید: 
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 آزاد:کیم؟

 

در  ایل کم شوست خشک شد  ی ل م را  رن اتم با دتداتم 

 می شید  زنرل  زمزمم کرد : 

 

 _پدرمم. 

 

باام ثاااتیام ت شااااااااااااااایاد کاام چزر  ا  درساااااااااااااااات مثاال چزر  ی م  

مچالم شااااد.اتدی ساااااکت ماتد و سااااپس زمابن کم تردید م  را 

 پاسخ تدادن بم تماس دید شرسید: برای پاسخ دادن یا 

 

 آزاد:تمی وای جواب بدی؟

 

 .  5173



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

 التم آیه کشاااااااااااید  و هماتطور کم گوشر را از  اااااااااااورتم دور 

 می رد  جواب داد : 

 

ن بز  ختک رساااااااااااااااوتد   _میدوتم سر می واد بگم... مما مزی 

 کم م  اومد  شو  تو. 

 

و ب د بم دت ا  ای   را اتگشاااااامم را روی  اااااا  م ی گوشر 

ماش کم گوب  ق اااااد قطع شااااادن تداشااااات را  رکت داد  و ت

رد کرد .اما بم ثاتیم ت شاااااااااااااااید کم  اااااااااااااااادای زتگ دوبار  باال 

 دسااااا   بم  اااااورتم کشاااااید  و چشااااام هایم را 
گ
رتت.با آشااااا مش

 . مم. 

 

 آزاد:می وای م  جوا.  رو بد ؟

 

شرسید و م  با همان چشم های . مم ا  ش  را بم نشاتم ی 

 م ال ت با شوشززاد  تکان داد . 
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یزجوری تبط اوتااااااااااااااااع بدتر موشااااااااااااااام...خود  باید جواب _ا

 بد . 

 

چشااااااااااااااام هااایم را دوبااار  باااز کرد  و ای  بااار بااا اکرا  باام تماااس 

 پاسخ داد  و گوشر را تزدیک گوشم تگم داشمم. 

 

 _ب م؟

 

ن و  التم ا  در ثاتیم ای گوشم را شر کرد.    دای خشمگی 

 

 _تو کجاب  خزان؟

 

بک میدان مم قرار بود خوبک  و  م و خ مم از ب  ت کم بم 

 بم کجا خمم شود پاسخ داد : 
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_خودت خوب میدوبن کجا .برای همیزم ه اااااااااااااات کم زتگ 

 زدی. 

 

  دا   از شدت خشم و خ  اتوت لرزند و دورگم شد. 

 

ن االن.  ن االن برمیگردی خوتم خزان تزمیدی...همی   _همی 

 

دو کرا تی اام ی بی ن ا  را بااا شاتگشااااااااااااااااات هااایم مااالیااد  و 

 تزد او بم آرا  گ مم:   برخالا ل 

 

؟  _سر باخ  شد  ت ر ک ن میموبن بم م  امر و تیه ک ن

 

 ترناد  بم ی  ار  اوز گرتت. 
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؟آر ؟برای سر پا شااااااادی  _دخت   تو می وای مزو دیووتم ک ن

رت   دیاادن اون آد ؟باام چاام  ف  رت   دیاادن  باادون ایز اام 

؟
گ
ی بش ن  بم م  چت 

 

نز شااد.ابروها را در هم کشااید   یم اساام ی  ااتک  شاتجا  لتک

 و گ مم: 

 

؟بزم  خان  واساااات ه اااات داری با ی  را  _بم چم  ف 

؟م  از ی تااا  اااال باااباات ایز اام کیو ببیزم یااا تبیزم از تو  بن ن مت 

 اجاز  میگت  ؟

 

ات ار کم ا ال  رتم را نشاید  باشد با همان ل   م ا د  

 گ ت: 

 

ن   _با م  یش بم دو ت   خزان.اخ ااااااااب م  رو بزم ترنز.همی 

 الن برمیگردی خوتم وگرتم... ا
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ن  را بم پایان  شو  از آت م تر اااااااات کزد جم م ی تزدید آمت 

 برساتد غرند : 

 

 کم دلم ب واد بم هر جاب  کم دوسااااات داشااااامم 
_م  هر زمابن

باشااام برمیگرد .برای م  خط و نشاااون ت  .دیگم هم زتگ 

 تزن. 

 

بم ٬تماتد و ب د دیگر مزمصر شاااااااااایدن پاساااااااااجن از سااااااااامت او 

یاااان داد  و بااام دت اااا  آن ت  زم را خاااامو  کرد  و تمااااس پاااا

روی م ل اتداخمم .یک تماس دو دقیبم ای توان ااااااااااامم بود 

اخ ااااااااابم را بم  یل تابود کزد.با تارا    دساااااااا   بم شوشااااااااابن ا  

ایه تثار خالم و آد  کرد .   کشید  و زنرل  بد و بت 

 

 آزاد:خوب  را تزدی باها . 
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چشااااااااااام بم او ت ا  کرد  ت و م  از گوشااااااااااام ی آزاد بود کم گ 

 شو  از آت م بگونم: 

 

_تیااازی تبود خوب  را بزتم.تمی وا  ت ر کزاام چون برای 

لم کزم.   می زم  ش دار  کزت 
گ
 یم مدت توی خوتم   زتدی

 

ی تگ ااات.ات اااار کااام  ن آه ااااااااااااااامااام ش  را تکاااان داد و دیگر چت 

تزمیاااد  بود  را زدن درمورد ای  موتاااااااااااااااوع  اااالم را بااادتر 

 یح داد کم س وت اخمیار کزد. ی زد.بزابرای  ترجم

 

؟   آرنا:خزان...خودب 

 

شیچیدن  ااااادای آشااااازای آرنا در تضاااااای سااااااکت ساااااال  بزاتم 

ای شد برای آت م شاتجا  دست از خودخوری کردن بردار  

و مشاااااااااااااااماااقاااتاام ش  را باام خباا  بچرخاااتم.بااا دیاادن او کاام در 

و با آسااااااااااماتم ی ورودی اتاق  روی ون چر  نشاااااااااا اااااااااامم بود 
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باااام م  ت ااااا  می رد بک م طیل از روی م اااال ل  زاااادی بزرگ 

 برخاسمم و با خزد  جوا.  را داد . 

 

 _آر  ات ار خودمم. 

 

تورا ون چر  را بم سااااااااااااااامت ج و هدایت کرد و تا ااااااااااااااا م ی 

میاتمان را پشااااااااااات ش گذاشااااااااااات.برای در آغو  کشااااااااااایدن  

شو  قد  شاااد .اتدی بم ساااما  خم شاااد  و دسااات هایم را 

  باام کرد .دلم بک اتااداز  کوتااا  دور گردن    برای ل صاام ای

برای او تزااگ شااااااااااااااااد  بود.ذوا زد  بااازوهااایم را تواز  کرد و 

 گ ت: 

 

 آرنا:باور  تموشم اومدی ایزجا.چرا زودتر مزو  دا تزدی ؟
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از او تا ااااااااااااا م گرتمم و قد  بم خب  برداشااااااااااااامم.زنر چشااااااااااااام 

هااااااا   ات ااااااار کاااااام گود رتماااااام بودتااااااد.ا مماااااااال ای  چزااااااد روز 

 د.  مم بود خوب ب وابتموان

 

 _تاز  رسید .می واسمم خود  بیا  شوشت. 

 

با تگرابن بم پان اااامان شوشااااابن ا  چشاااام دوخت و  ااااورت  را 

 در هم کشید. 

 

 آرنا:شوشوتوت سر شد ؟

 

برای آت اااام خیااااال  را را اااات کزم ل  زاااادی زد  و باااام دروغ 

 گ مم: 

 

ن خا  تو ت.  .چت  ن  _از یش دوتا پ م اتماد  پایی 

 .  5181



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

 

  باشاااااااااااد با تردید ش چرخاتد و بم ات ار کم  رتم را باور ت رد

آزاد ت ااا  کرد.آزاد هم در جواب ت اااه  لاا  هااا   را روی 

ی دیگر تشااااااااااااار داد و شاااااااااااااتم ای باال اتداخت.قد  بم خب  

برداشاااااااااامم و دوبار  روی م یل کم دقیبم ای شو  ترک  کرد  

تا بمواتد بود  نشاا اامم.آرنا هم ون چر  را اتدی ج وتر آورد 

 اشد.با تارا    ت اهم کرد و گ ت: بم م  تزدیک تر ب

 

آرنا:از آزاد شااااید  چم ات اقاب  براتون اتماد ...واق ا تارا ت 

 شد . 

 

 دسمم را روی دسا  قرار داد  و برای دلمر  کردن  گ مم: 

 

ن رو دوبار  درسااات  _تو ت ر  رو ت  .م  و برادرت همم چت 

 می زیم. 
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 ت اه  گوشاااااااااااااااام ی ل  ها   را  
گ
مزدی را از کج کرد و با شر

چشااماتم دزدید.ثاتیم ای ساااکت ماتد و سااپس با  ااداب  آرا  

 تر گ ت: 

 

آرنا:یجوراب  هم همم ی ای  ات اقا بم خاکر م  اتمادن. س 

ن مزم.   می زم مبص همم چت 

 

با دل وری اخم کرد  و دسا  را م کم تر از ق ل زنر دسمم 

 تشار داد  و گ مم: 

 

اااااااااااااا هیجر  ن دوبااار _تو مبصا   درساااااااااااااااات  تو ااااااااااااااا   آرنااا.همام چت 

 موشم.خودتو بی ودی تارا ت ت  . 

 

ش  را دوبار  باال گرتت و با ل  زدی غمگیزاتم بم چشااااااااااااااام 

هایم خت   شااااااااااااد. امال مشاااااااااااا   بود کم هیچ دا  از  را 
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هایم تموان ااامم بودتد ذر  ای از بار خذاب وجدان بک دلی   

 را  م کززد. 

 

 خاتم بم سال  و آوردن چای و با ورود نرن  ٬دقیبم ای ب د

بو  ونوت ها مکالمم مان برای ل صاب  مموق  شد.هر سم 

اااااااااااان  خاتم تشااااااااااااا ر کردیم و ساااااااااااااپس مشااااااااااااا و   ت رمان از نرا

توشااااااااااااایدن چای شااااااااااااادیم.دو تا از بو ااااااااااااا ونوت ها را از داخل 

ظرا برداشااامم و ی وشاااان را بم دسااات آزاد داد .با خزد  ای 

د شو  از آت اااام م زااااادار ت ااااااهم کرد و چشااااااااااااااامش ت ون م دا

د. بو  ونوت را   از دسمم بگت 

 

؟  آرنا:دوبار  ایزجا میموبن

 

آرنا بود کم پس از دقایف  سااااااااا وت شرساااااااااید و م  در جوا.  

 تاامیداتم ش  را بم نشاتم ی م ال ت تکان داد . 
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 _تم...باید برگرد . 

 

ل  ها   را آونزان کرد و آ  سااوزتا  کشااید.لیوان چای تیم 

ن گذاشت و گ ت: خورد  ا  را   پایی 

 

؟ آرنا:تا ی  مجبوری ازمون دور باشر

 

ت اااا  کوتاااایه باااا آزاد رد و باااد  کرد  و شاااااااااااااااااااتااام هاااایم را بااااال 

 اتداخمم. 

 

_تا زمابن کم اوتااااااااااااع یکم آرو  تر .شااااااااااام و خ ااااااااااا اتوت همم 

 تروک  کزم. 

 

ت ا  م زا دار  را میان م  و آزاد چرخاتد و ثاتیم ای م   

 بگوند: کرد شو  از آت م 
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ایط برای شااااااااااااااامااااا دوتااااا از ببیاااام  آرنااااا:ت ر کزم ت ماااال ای  شر

 س ت تر باشم. 

 

دساااااااااااااااا  را روی دسااااااااااااااات م  قرار داد و با ٬آزاد در جواب او

 ل  زدی کوچک اتگشماتمان را در ی دیگر ق ل کرد. 

 

 آزاد:روزهای س ت تری رو هم گذروتدیم. 

 

آرنا زنرچشیم بم دست های گر  شد  مان ت ا  کرد و سپس 

   زد مزربابن بر ل  آورد و گ ت: ل

 

ا:تبط  اتیم دسااااامای همدیگم رو و  ت زید.سااااا    م ااااات  آرن

 موتداار تو ت. 
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لیوان چا   را مجددا بم سااااامت ٬و ب د بم دت ا  ای   رت 

ل  ها   برد و در س وت خود  را بم توشیدن باق  ماتد  

ی چای مشاااا و  ساااااخت.میدان اااامم کم هزوز تموان اااامم بود 

گر باااا ای   بیبااات کااام م  و آزاد خااااشاااااااااااااااش ی ااادیاز تااام دل  

اما تما  تالشاااااااااا  را برای هضااااااااااام کردن ای  ٬بودیم کزار بیاید

ن بود کم او را در چشاام های  واق یت بم  ار گرتمم بود و همی 

 م  هزار مرت م خونزتر و ارزشمزدتر مو اخت. 

 

ب زااد شاااااااااااااااادن تاااگزااابن  اااااااااااااااادای زتااگ آی ون و شیچیاادن  در 

ا وادار کرد تا دسااات از سااا ک و هرسااام ت رمان ر ٬تضاااای خاتم

ن ک ردن اتکارمان بردارنم و ت اهمان را بم سمت آی وبن سزگی 

اان   کم ت اااونر  از ای  تا ااا م مشااا   تبود بچرخاتیم.نرا

ون زد و بم سااااااااااااامت آی ون  خاتم بت  ن خاتم بک م طیل از آشاااااااااااااتر

با چشااااااااااااام هاب  رنز ٬دوند و در تزایت با ا  ااااااااااااامادن مبابل آن

 آزاد شرسید: شد  بم ت ونر خت   ماتد. 

 

 آزاد:کیم نرن ؟
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د جواب داد: بک آت   م ت اه  را از    م ی آی ون بگت 

 

ااااااا جووتیم.تا  اال تدیدم .خییل  ااااااان :تمیدوتم آقا.یم پرا نرا

 هم ات ار شاکیم. 

 

ن توتاااااااااایح  دلم در ثاتیم ای مثل ساااااااااات  و شکم جوشااااااااااید.همی 

ان  خاتم هم برای آت م ب زمم چم کیساا پشاات در  کوتا  نرا

و بم  خاتم اساااااااااااات  اقن بود.شااااااااااااماب زد  از جا برخاسااااااااااااممای  

آزاد هم بک م طیل از روی م ال ب زد ٬سااااااااااااااامات آی ون دوند 

 شد و قد  هایم را دت ا  کرد. 

 

اان  خاتم از ش راهمان کزار رتت ٬با رسااایدتمان بم آی ون نرا

و ت ا  هردونمان روی ت اااااااااونر آشااااااااازای مردی کم پشااااااااات در 

زتگ را بم  ااااااادا در    ا  اااااااماد  بود و یک بزد با خ ااااااا اتوت
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کم بوی خشااااااام      از ای  تا ااااااا م   آورد ثابت ماتد.مردی

سید...تراز!   هم بم مشامم مت 

 

 ۷۹۹#پارت_ 

 

تگران و دلواپس ش چرخاتم و بم آزاد کم در کزار  ا  ااااااااااااماد  

بود چشاااااااام دوخمم.ابروها   بم ی دیگر گر  خورد  بودتد و 

  ت ااااا  تاااااخوشااااااااااااااااااایزااااد  باااام  ااااااااااااااا  اااام ی آی ون خت   ماااااتااااد

 بود.زنرل  گ مم: 

 

ت  ایزجااااا...از خ ااااااااااااااا اااااتیا  _ ممااااا بزم  خاااااان ترسااااااااااااااامااااااد

 م  ومم. 

 

ن قد  بم ساااامت  ل  زنرنا  را بم دتدان گرتت و با برداشاااای 

 خب  گ ت: 
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تم.  ن ن و باها   را مت   آزاد:تو همیزجا بمون.م  مت   پایی 

 

با چشااااااااااااااام هاب  گرد شاااااااااااااااد  ت اه  کرد  و برای آت م تمواتد 

 بم بازوی  چزگ اتداخمم.  قد  ب دی را بردارد 

 

ز مگااام آد   را زدتاام؟اوتم توی ای  _دیووتاام شااااااااااااااااادی؟ترا

ایط و با توب  کم بم خوتت تشزم ست؟
 شر

 

شو  از آت م بمواتد پاساااااااااااااااجن بم  را هایم بدهد  ااااااااااااااادای 

تگران آرنااا بود کاام از تااا ااااااااااااااا اام ای تزدیااک در گو  هااایمااان 

 شیچید. 

 

 آرنا:چم ختک ؟ی پشت در ؟
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چزر  در هم کشید  بود و ت اه  ق ل درست مثل برادر  

 ی آی ون بود.با  داب  آرا  گ مم:  بم    م

 

 _پرخمومم. 

 

 تاامیداتم گوشم ی ل  ها   را کج کرد و شرسید: 

 

 آرنا:اومد  تو رو از ایزجا بتک ؟

 

 تاامید تر از او تجوا کرد : 

 

 _ظاهرا... 

 

ن بار بم  ااااادا در آمد و شااااادت   ای  زتگ آی ون برای هزارمی 

 بود.گوب  کم  اااتک تر 
از دیگر بم ش بار از دت ات ق ل بوشااات 
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اااااااااااااان  کام تاا آن ل صام بالتک ی  ا  اااااااااااااااماد  بود  آماد  بود.نرا

 شرسید: 

 

 نرن :آقا چیکار کزم؟درو باز کزم؟

 

تر ت تداد  تا آزاد بمواتد پاسخ سوال  را بدهد.ش  را بم 

 نشاتم ی تایید تکان داد  و گ مم: 

 

 م.غرن م تو ت. _باز ک  نرن  خات

 

ماتمونم را از روی ٬و ب د دسااااااااااات دراز کرد  سااااااااااامت جال اش

آن برداشااااامم و هماتطور کم خجوالتم میپوشااااایدم  رو کرد  

 بم سمت آرنا و گ مم: 
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_آرنا م  االن باید از ایزجا بر .اما هرموقع کم بموتم دوبار  

 برای دیدتمون میا  باشم؟

 

چار ش  را تکان با همان ت ا  غمگیا  آیه کشاااااااااااااید و بم تا

 داد. 

 

 ودت با . آرنا:باشم...تبط مواظ  خ

 

ل  زد بک روس ت ونل  ورت مزربان  داد  و سپس شالم 

ن کی م ج وتر از آزاد از ٬را روی موهایم اتداخمم و با برداشااااااااای 

ااااااااان   ون زد .آزاد هم بک م طیل پس از آت م از نرا سااااااااااال  بت 

د و از خاتم خاتم خواسااااااااااااااات تا کزار آرنا بماتد بم دت الم دون

ون زد.   بت 

 

ت ااااهم روی ترازی کااام ٬ورودی باااا رسااااااااااااااایااادتماااان بااام پ ااام هاااای

 با قد  هاب  ب زد  یاط را پشااااااااات ش 
ن و خ ااااااااا ابن خشااااااااامگی 

 .  5193



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

میگذاشااااااااااااااات ثابت ماتد. اااااااااااااااورت  شت و براتروخمم بود و 

چشم ها   هیا ترق  با دو مش ل آت  تداشازد.شاسیمم 

ن دوند  و بم سما  قد   برداشمم.م  و آزاد را از پ م ها پایی 

ساااااامممان نشاااااااتم گرتت و کم کزار ی دیگر دید دسااااااا  را بم 

 ترناد کشید: 

 

 تراز:تو شو  ای  مرتی م چیکار می  ن خزان؟

 

مباب   ا  ااااماد  و با چ اااا اتدن ک  دساااات هایم بم ق  اااام 

 ی س زم ا  گ مم: 

 

 . ن  _آرو  با  تراز. دات رو بیار پایی 

 

گرد کرد و بااا همااان   چشااااااااااااااام هااای قرمز از خشااااااااااااااام  را برایم

  دای ب زد  غرند: 
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اشااااااااااااااام؟مگااااام تو میاااااذاری م  آرو  بااااااشااااااااااااااام تراز:م  آرو  بااااا

خااازان؟ماااگاااااااام دو دقااایااااباااااااام دساااااااااااااااااااااات از دیاااووتاااااااام کاااردن مااا  

 برمیداری؟تو شو  ای  خو ن چم غ ط... 

 

جم ااام ا  را بااام پاااایاااان ترسااااااااااااااااااتاااد. التااام پ ااا  هاااا   را روی 

د و دسااا   بم  اااورت  کشاااید.ل صم ای سااااکت  اار ی دیگر ترا

د و ساااپس چشااام ها   را دوبار  باز کرد و با  اااداب  آرا  مات

 تر ادامم داد: 

 

 تراز:خزان تو بم چم  ف  پاشدی اومدی ایزجا؟

 

ک ری از ایز م  را ها   تا چم اتداز  شااااااااااااااابیم  را های 

 پدر  بودتد سگرمم هایم را در هم کشید  و گ مم: 
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_چاام ختک  امروز؟چرا هماام امروز می وان  ش و  بوقم رو 

م نشااااااااااااااون بدن؟مگم م  بچم دو سااااااااااااااالم   کم تیاز باشاااااااااااااام بز

ند؟شماها   برا  ت میم بگت 

 

 اتگشت اشار  ا  را بم شبیبم ای کوبید و جواب داد: 

 

تراز:بچم ی دو سااااالم؟تو     بم اتداز  یم بچم دو سااااالم هم 

.کم اگم بود االن ایزجا شو  ای   خبل تو شت تو اااااااااااات دخت 

 . بودیآد  کم  ل زتدگیمو تابود کرد  ت

 

بود آزاد کم تا آن ل صم در ساااااااااااا وت پشاااااااااااات ش  ا  ااااااااااااماد  

دن دساااااا  بم سااااا زم  اااار شاتجا  قد  بم ج و گذاشااااات.با ترا

 ی تراز او را اتدی از م  دور کرد و گ ت: 

 

.ایزجا هیچ س از  دای آزاد:تراز  واست بم  رتات باشم

؟ سم.بم چم  ف  داری خزاتو بازخواست می  ن  ب زد تو تمیت 
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 تراز تشااااااااااااااااادیااد شاااااااااااااااود  اااقن  را 
گ
هااا   برای آت اام دیواتش

نک بم آزاد ت ا  کرد و گ ت: بودتد.با خز  د  ای هو ت 

 

بن مرتی م؟بم چم  ن  داری با م   را مت 
تراز:تو بم چم جراب 

؟ بن ن  داری  را مت 
 جراب 

 

و ساااااااااااااااپس خزد  ا  بم همان شخ   کم پدیدار شاااااااااااااااد  بود 

رت  تاپدید شااااااااااااااااد و جا   را بم موسک از خشااااااااااااااام در  اااااااااااااااو 

ن   داد.دست آزاد را با خشوتت از روی س زم ا  پس زد و خت 

اما شو  از آت ام بمواتد قد  ٬برداشاااااااااااااااات تاا بام او  م ام کزاد

بردارد م  بود  کم مباب   ا  ااااااااماد  و خود  را سااااااااد راه  

 کرد . 

 

 _تراز . م.... م بم خودت بیا. 
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اتگشااااات های هردو دسااااااا  را میان خرم  موها   مشااااات 

 رناد کشید: کرد و خاجزاتم ت

 

ایز اام االن  تراز:م  تاام خزان...تو بااایااد باام خودت بیااای.جااای

تو خوتم ی پدرت باشر و با تما  وجودت از ای  آد  ممز ر 

...تو چاام مرگاات  باااشر االن کزااارشر و داری از  دتاااع می  ن

 ای  آد  چم بالهاب  شت 
؟واق ا تمیموبن ببی ن شاااااااااااااااد  دخت 

 آورد ؟کور شدی؟

 

 ۸۰۰#پارت_ 

 

 

شاتجا  بم ش رسااید.دیگر از ای  سااوا  و جواب ها و  ااتک  

ها خ ااااااامم شاااااااد  بود .دسااااااات بم سااااااا زم ا  اااااااماد  و  مواخذ 

 قاک اتم گ مم: 

 

 .  5198



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

_م  خود  ت ااامیم میگت   کم کجا و کزار ی باشااام تراز...تم 

ن  تو تم خموت تم هیچ س دیگم ای هم  ش تدار  برا  ت یی 

 تک ی  کزم. 

 

 در کزار آزاد ادامم داد : قد  خب  تر رتمم و با ا  مادن 

 

آزاد رو ببیزم.تیازی هم تدید  _آر  اومد  ایزجا...اومد  کم 

از کیسااااااااا اجاز  بگت  .اگم ب وا  هزار بار دیگم هم میا  برای 

دیدن .تو بم چم  ف  اومدی دت ا  م  و ایزجوری  ااادات 

؟  رو اتداخ   روی شت و داری مزو بازخواست می  ن

 

ان از شاااااای دن  را هایم اتگشاااااا  را بم سااااامت تاباور و  ت 

 آزاد نشاتم گرتت و غرند: 

 

ااااااااا جمشااااااااااید  ااااااااا جمشااااااااااید توتیبم...پرا تراز:خزان ای  آد  پرا

 می زیم؟٬توتیش
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از شااااااااایدن اساااااااام جمشااااااااید توتیش پ   هایم تاخودآ ا  روی 

د  شدتد.ت س لرزابن کشید  و در  ایل کم تما   ی دیگر ترر

 ار گرتمم بود  تالشااااااااااااااام را برای م ااااااااااااااا ط بودن بم خود  بم  

 گ مم: 

 

رنااااااااد _تیاااااااازی تو ااااااااااااااااااااات اسااااااااااااااام توتیش رو توی  اااااااااااااااورتم ت

ااااا کیم.اما ای  رو هم  .خود  خوب میدوتم کم آزاد پرا ب یساااااار

اااااااااااااا جمشااااااااااااااایااد توتیش  میاادوتم کاام خود  اتم اااب ت رد  پرا

درساااااااااات هموتطور کم م  اتم اب ت رد  دخت  بزم  ٬باشاااااااااام

 بزاور باشم. 

 

ی بر  ن ل  آورد و در جواب  را هایم توشاااااا زد تم اااااا رآمت 

 ش  را اتدی روی گردن  کج کرد. 
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؟می وای چشاااااااامات رو روی تما  بالهاب  تراز:پس ایزجورنم

؟خزت  کااااام شت اوماااااد ببزااااادی و بااااااز  کزاااااار ای  آد  بموبن

 ت  ت همیزبدر ؟

 

خ اااااا ک از ایز م در تال  بود تا مرا ت رنک کزم دتدان هایم 

 را روی ی دیگر تشار داد  و گ مم: 

 

روی هیجر تمیبزد  تراز.هیچوقمم بالهاب  _م  چشاااما  رو 

ترامو  تمی زم ایزو تو بزت  از  کاااااااام آدماااااااا ش  میااااااااارن رو 

 .  هرکیس میدوبن

 

 چشم ها   را برایم رنز کرد و شرسید: 

 

؟دردت چیم کم دوبار   تراز:پس دردت چیم کم االن ایزجاب 

ار تو اااااا    ن کزار ای  آد ؟چرا از  ممز ر تو اااااا   چرا از  بت 

؟...چرا خزان؟چرا از  دو   ری تمی  ن
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ترناد کشید و همان ق مت آخر جم م ا  را با  داب  ب زد 

نز شااود   بود تا  اساام ی  ااتک م  شاتجا  لتک
ترناد  هم  اقن

و زباتم شو  از آت م م ز  بمواتد درست را از غ ط تش ی  

 دهد در دهاتم بچرخد. 

 

 _چون هزوز دوس  دار . 

 

ن برای دقیبااااااام ای بر  ااااااا  سااااااااااااااازگی 
ل بااااااااغ ساااااااااااااااااااااایااااااام سااااااااااااااا وب 

با چشاااام تاباور و مبزوت از  رقن کم شاااااید  بود ٬ات زد.تراز

ان بااام م  خت   مااااتاااد  بود و ت اااا  آزاد روی تیمرت  هااااب   ت 

 اااااااااورتم ق ل بود.ل  هایم را بم ی دیگر چ ت کرد  و برای 

ترار از ساااازگی ن ت ا  هردوت رشااااان ش  را زنر اتداخمم.ق ااااد 

ن جم م ای را بم زبان ب اما تراز آتبدر با ٬یاور تداشااااااااااااااامم چزی 

لم را از دساااااااااااااااات داد    را هااا   ت رنکم کرد  بود کاام کزت 

 بود . 
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تراز:هزوز دوسااااااااااااااا  داری؟ب اد از تمو  باادی هاااب  کام بزات 

 کرد هزوز  دوس  داری؟

 

تراز بود کم پس از دقیبم ای س وت با  داب  ت ی  و در 

ن  هم ش  مم شرسید و م  ترجیح داد  کم ش  را  ماکان پایی 

 تگم دار  تا مجبور ت اشم بم چشم ها   ت ا  کزم. 

 

 سر گ مم.  _خودت شایدی

 

مثل دیواتم ها ش  را بم نشااااااااااااااااتم ی م ال ت تکان داد و با 

 خود  زمزمم کرد: 

 

تراز:تو خب ت ش جا  تو ااااااااات...خب ت ش جا  تو ااااااااات 

 دیووتم شدی.ای  آد  دیووتم ت کرد . 
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چزگ اتداخت و بم ما دسااااااااااااااامم ٬و ب د بم دت ا  ای   رت 

امم هماتطور کم مرا بم اج ار بم دت ا  خود    کشاااااااااااااااید اد

 داد: 

 

نم خوتاااام.تمیااااذار      یاااام ثاااااتیاااام دیگاااام ایزجااااا  تراز:بیااااا...مت 

 .  بموبن

 

دست دیگر  را روی اتگشمان  ٬شوکم از  رکت تاگزابن ا 

د  و هماتطور کم تال  می رد  خود  را از او جدا کزم  ااااااار ترا

 گ مم: 

 

؟_تراز ولم ک .   ..ولم ک  داری چیکار می  ن
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ت.ات ار کم کر شاااد  بود او اما گوب  ق اااد رها کردتم را تداشااا

و ا ااااااال تمیموان اااااات  اااااادایم را .شاااااازود.یا شاااااااید هم ترجیح 

.آزاد بک م طیل ج و داد  بود کم خود  را بم نشاااااااااااایدن بزتد 

ن بازوی م  اتگشاامان تراز را از دور ما دساامم ٬دوند و با گرتی 

مرا پشاات خود  شززان کرد.ت ا  ٬ب  کشاایدتمباز کرد و با خ

 دوخت و گ ت:  خشمگیا  را بم  ورت تراز 

 

 آزاد:ول  ک .مگم تمیبی ن دل  تمی واد باهات بیاد؟

 

و تراز دیگر تموان ااااااااااااات خود  را کزت   کزد.در یک ثاتیم بم 

سااااااااااااااامت آزاد چرخید و شو  از آت م او تر ااااااااااااااا   برای دتاع 

باال برد و بم م کم  کردن از خود  داشاااامم باشااااد مشااااا  را 

 ترن  شکل مم   روی  ورت او ترود آورد. 

 

بم و ش ت زد  با  داب  ب زد جی  کشید .آزاد از شدت رصن

چزد قد  بم خب  ت و ت و خورد و اتگشااااااااا  را بم خوبن کم 
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از کزار ل   جاری شااااااد  بود کشااااااید.تراز اتگشااااااا  را تزدید 

 وار مبابل  ورت او تکان داد و غرند: 

 

 م ت ر دهزت رو ببزد تا جوتت رو همیزجا تگرتمم. تراز:تو ی

 

د اما خییل کو  ت شاااید.بم ی  ار  هماتزد خب  ا  ااامادن آزا

ن  ی کم از چ م ی  مان رها شااااااد  باشااااااد بم ساااااامت تراز خت  تت 

برداشااات و در یک چشااام بر هم زدن مشااا   کم خورد  بود را 

ی دیواتم وارشان بود.   بم او برگرداتد.و ای  آغاز درگت 

 

 ۸۰۱رت_ #پا

 

 

ترساااااااید  و و شااااااات زد  از دیدنشاااااااان در آن وتااااااا یت جی  

شااااااااااااید  و با دوندن بم سااااااااااااماشااااااااااااان تال  کرد  تا از ب زدی ک
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ی ااااادیگر جااااادا شااااااااااااااااااااان کزم اماااااا زور  بااااام هیچ ااااادامشااااااااااااااااااااان 

سید.هردو بم بدترن  شاکل مم   با ی دیگر االونز شد   تمت 

دتد.  ن  بودتد و مثل دیواتم ها ی دیگر را کمک مت 

 

لرزاتم را مبابل ل  هایم بم ی دیگر ق ل کرد  و دست های 

تمیدان اااامم کم باید چکار کزم.خب م بم تاچار خب  ا  ااااماد . 

از  ااار اتماااد  بود.قاادرت جاادا کردنشااااااااااااااااان را تااداشااااااااااااااامم.هردو 

آتبدری خ اااا ابن بودتد کم گو  ها شااااان را  امال روی جی  

های م  . امم بودتد.خ و ا تراز کم گوب  ق اد جان آزاد 

 بود و تا او را تیم کشت آرا  تمیگرتت.  را کرد 

 

صم بم امید شیدا کردن کیسااااااا ت ا  تگران و آشاااااااوبم در یک ل 

 کم 
گ
ن سااااااااااااا یدرتش کم بمواتد  مکم کزد چرخید و روی ماشااااااااااااای 

مبابل درواز  ی  امال باز  یاط مموق  شااااااااااااد ثابت ماتد.در 

ن برسا  بود.   یک چشم بزم زدن شزاخمم .ماشی 
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ن باااری تور امیاادی باام ی  ااار  در  دلم تااابیاادن گرتاات.ای  اولی 

خوشااا ا  موشاااد .هزوز بود کم از دیدن برساااا  تا ای  اتداز  

از ماشاااایا  شیاد  نشااااد  بود.تاخودآ ا  چزد قد  بم سااامت 

 درواز  دوند  و با ب زدترن   دای مم   ترناد کشید : 

 

_برسااااااااااااا ...برسااااااااا  توروخدا بیا  مک ک .دارن همدیگم رو 

 می ش . 

 

 دای ترناد  را شاید  باشد شاسیمم از ماشیا  ات ار کم 

دوند.ل صم ای کوتا  شدراماتم  شیاد  شاااااااااااااااد و بم داخل باغ

کزار در ورودی ا  ااماد و زمابن کم ت اه  روی آزاد و ترازی 

کم مشااااااااا و  کمک زدن ی دیگر بودتد ثابت ماتد تاز  تزمید 

کم اوتاااع از چم قرار اساات.شااماب زد  بم سااماشااان دوند و 

ن بم یبم ی ل اس هردو ت رشاااااان تال  کرد تا با چ زگ اتداخی 

 کزد.   از ی دیگر جدا شان
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. اااام دارند چیکار می زید.تموم  ک  ای  بچم برسااااا :. اااام.. 

 بازنا رو. 

 

با خ اااااا اتوت ترناد کشاااااید و در تزایت بم هر ساااااا    کم بود 

موتش شاااااد تا از ی دیگر جدا شاااااان کزد.آزاد را با تشاااااار دادن 

سااااا زم ی او بم سااااامت خب  هل داد و خود  دساااااا  روی 

ی ساااات  ن شااااد  بود ا  ااااماد تا مبابل تراز کم هزوز هم از درگت 

د.   م ادا دوبار  بم سمت آزاد یور  بتک

 

با تگرابن بم سااااامت آزاد دوند  و مباب   ا  اااااماد . اااااورت  

کبود و خوبن بود.تراز هم دساات  یم از او تداشاات.دساامم را 

 ماکاتم زخم زنر چشااام  بم سااامت  اااورت  دراز کرد  و م

 را لمس کرد . 

 

 _ الت خوبم؟
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و از میان دتدان ها   "هوس"ی با  دای آرا  شرسید  و ا

 کشید شو  از آت م ش  را خب  ب شد و بم دروغ بگوند: 

 

نم تو ت تگران ت ا .  ن  آزاد:خوبم.چت 

 

ات ااار کاام از دیاادن م  کزااار آزاد ٬تراز از ساااااااااااااااماات دیگر  یاااط

 بار  با  داب  ب زد ترناد کشید: ِجری تر شد  باشد دو 

 

 ود  می شم. تراز:تو رو می شم مرتی م.تو رو با دسمای خ

 

ش  را بم ساااما  چرخاتد  و خاجزاتم ت اه  کرد .درسااات 

مثااال آزاد  اااااااااااااااورت  بااام  یل داغاااان شااااااااااااااااااد  بود.اماااا بااااز هم 

 رن ااااااتم در تال  بود تا از ساااااد بازوهای برساااااا  رد شاااااود و 

 دوبار  بم آزاد  م م کزد. 
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آزاد اتگشااااات شااااا اااااا  را بم زخم گوشااااام ی ل   کشاااااید و با 

ن ااااااااااااااااات ک ر تراز را در   آورد خزاااد  ای کااام بااام خوبک میااادا

 قد  ج وتر گذاشت و گ ت: 

 

ن دیگم ست.   آزاد:ول  ک  برسا .بذار بیاد.اون درد  یم چت 

 

ن بازوی  او  هاز و واز ت اه  کرد  و تال  کرد  تا با گرتی 

ااات  کزم.اما را بم خب  ب شاااام و از  ت رنک کردن تراز مزصا

 بود.  گوب  آزاد هم درست هماتزد تراز بم سیم آخر زد 

 

تراز برای ل صم ای دساااااااات از تبال کردن کشااااااااید و با چشاااااااام 

 هاب  رنز شد  دسا  را در هوا تکان داد. 

 

 تراز:درد م  چیم مرد ؟درد م  چیم؟
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شرساااید و آزاد بک توجم بم دسااات م  کم دور بازوی  شیچید  

بود باز هم یک قد  رو بم ج و برداشااااات و با همان خزد  ی 

 اب داد: م زا دار روی ل  ها   جو 

 

 آزاد:دردت خزاتم. 

 

ت ا  تراز با شایدن جوا.  بم ی  ار  تت   و تار شد و دسا  

ن خ س ال مل   آورد.و آزاد کم گوب  مزمصر دیدن همی 
ن را پایی 

 از سمت او بود ادامم داد: 

 

بن  آزاد:دردت ایزم کم ن هرچبدر کم تال  ٬هرچبدر کم زور مت 

 باااز  تمیموبن هر چباادر خودتو باام در و دیوار می وبک ٬می  ن 

تمیموبن دل  رو بااام دسااااااااااااااااات ٬خودت رو توی دل  جاااا ک ن 

 تمیموبن وادار  ک ن کم تو رو دوست داشمم باشم. ٬بیاری
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ن اتگشاات اشااار   خون زنر بی ن ا  را پا  کرد و با تگم داشااای 

 با  داب  ب زد تر ادامم داد: ا  بم سمت خود  

 

 ااااا  آزاد:دردت ایزاااام کاااام بااااا تمااااا  وجودت آرزو می  ن کاااام  

 خزان 
گ
میمون اااااااااااا   جای م  باشر و جای ا  م  رو توی زتدی

...اما میدوبن کم     اگم آسااااااااااااااامون رو هم بم  داشااااااااااااااامم باشر

...کاااااام  ن بیاااااااری تمیموبن خودت رو توی ق    جااااااا ک ن زمی 

 .  هیچوقت برای خزان "م " تمویسر

 

 ۸۰۲#پارت_ 

 

 

ان چزد قد  خب  تر از او ا  ااااااااااماد  بود  و بم  مبزوت و  ت 

ن    را ها   د  بود .باور  تموشاااااااد کم آزاد چزی  گو  ساااااااتر

 را هاب  را بم زبان آورد  باشااااااااااااااااد.آن هم مبابل تراز و در 

.تا جاب  کم بم یاد   آورد  آزاد هموشام  ایط آشااوبک
ن شر چزی 

 .  5213



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

هموار  در مبابل ٬  بوددر برابر تراز و  ارها   سااااااا وت کرد

باااد رتماااارهااااب  او  ااااااااااااااابوری کرد  بود و هیچ اااا  ت  بااام درگت  

.اما گوب  امروز شاتجا   اااااتک  بم ش دن با او تداد  بود شااااا

 رسید  بود. 

 

 آزاد برای دقیبم ای بک آت م 
ن تراز در برابر  را های ساازگی 

خ س ال میل نشااااااااااااان دهد در ساااااااااااا وت بم او خت   ماتد.آرا  

باخ  شااااااااااد تا برسااااااااااا  بم خیا  ایز م او دیگر ق ااااااااااد بودن  

و دیگر برای خباا   م اام کردن تاادارد از مباااب   کزااار برود 

تگم داشاااما  تالشر ت زد.اما ختک تداشااات کم تراز تبشااام ی 

 دیگم ای در ش داشت. 

 

لاا  هااای زخیم و خون آلود  ٬ب ااد از دقیباام ای سااااااااااااااا وت

نااااااااک ک   شاتجااااااااا  باااااااام خزااااااااد  ای ترسااااااااااااااازااااااااا  و هو ااااااااااااااات 

اتگشااااااااااااااامان  کزار بدن  مشااااااااااااااات شاااااااااااااااادتد و در یک ٬آمدتد

یا آزاد تر    شو  از آت م برسا  بمواتد مات   .شود ٬ثاتیم

برای خب  کشااااااااایدن داشااااااااامم باشاااااااااد مثل یک گرگ زخیم بم 
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ن برداشاااات و دساااات ها   را ساااا ت و م کم  ساااامت آزاد خت 

 دور ا وی او   بم کرد. 

 

...با دسمای خود  می شمت.   تراز:می شمت خو ن

 

 دو رگم شد  بود غرند   با  داب  
گ
کم از شدت خشم و دیواتش

دوندیم و تال   و م  و برسااااااااا  هردو همزمان بم سااااااااماشاااااااان

کردیم تا او را از آزاد دور کزیم.اما تراز ت اااااااااامییم برای خب  

کشیدن تداشت.و شت زد  بم آزاد کم  اال بم خاکر تشار 

دساااااات های تراز دور ا وی  تمیموان اااااات ت س ب شااااااد ت ا  

 تگشماتم را دور ما دست های تراز   بم کرد . کرد  و ا

 

 اری می شو . _تراز توروخدا ول  ک ...بم خودت بیا.د

 

 ااااااااااااااااااادایم را تیم شاااااااااااااااایاااااد.گو  هاااااا   بااااام  یل کر شاااااااااااااااااااد  

بودتد.خاجزاتم بم برسا  ت ا  کرد .بک م طیل بم  مکم آمد و 
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وع بم کشاااااااایدن تراز بم ساااااااامت خب  کرد.در تزایت هردو  شر

جان کزدبن کم بود توان ااااااایم دساااااات  بم  مک ی دیگر بم هر 

 های او را از دور گردن آزاد باز کزیم. 

 

ن  ٬شااااانبا جدا شاااادن آزاد بک ت س و شتم کزان بم ساااامت زمی 

خم شااااااااااااد و دسااااااااااااا  را روی گردن قرمز  کشااااااااااااید.با تگرابن 

دست هایم را دور شاتم ها   اتداخمم و  ورت کبود  را 

 تواز  کرد . 

 

؟بم م  ت ا    ک . الت خوبم؟_آزاد...آزاد خوبک

 

هماتطور کم هزوز هم گردن  را ماساااااااااا  میداد و ت س ت س 

د ش  را  ن باام نشاااااااااااااااااتاام ی تاااییااد برایم تکااان داد و ساااااااااااااااپس مت 

ت ااااه  را دوباااار  بااااال برد و بااام  اااااااااااااااورت براتروخماام ی تراز 

وزمزداتم ای ت ونل ت ا  خ ااا ک او داد و  دوخت.توشااا زد شت 

 گ ت: 
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یباااااات ت یت  تمی زاااااام.تو آزاد:میموبن م  رو ب یسااااااااااااااار امااااااا  ب

خ اا اتوت و خشاامت برای یش دو ٬سااوخمزت تبط از همیزم

درسااااااااااات از همون روز اویل کم م  رو دیدی تو ٬روز تو ااااااااااات

تال  کردی کاااااام خزان رو از م  دور تگاااااام داری.اماااااا موتش 

نشاااااااادی.برای همیزم ه اااااااات کم االن داری تما  خبد  هات 

.چون باالخر  تر اااااااااااااااا  رو شیدا کردی.  چون رو خایل می  ن

 باالخر  یم بزوتم اومد  دسات. 

 

کزار زد تراز با خ  اتوت دست های برسا  را از روی بدن   

و قد  ج وتر گذاشااااااااااااات.ت ا  دل ور  را بم م  دوخت و با 

ن دسا  بم سمت آزاد گ ت:   نشاتم گرتی 

 

تراز:موشاااااااااازوی سر دار  میگم؟میبی ن یم آد  دو روز  بم م ن 

میگاام؟تو واق ااا ای  آد   کاام تمااا  خمر کزااارت بود  دار  سر 
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؟ای   رو دوسااااات داری خزان؟تو می وای کزار ای  آد  بموبن

 و بم م  ترجیح میدی؟آد  ر 

 

 را ها   باخ  شاااااااااادتد تا آزاد دوبار   اااااااااااا با  اااااااااامد و 

تاتم خطاب بم او بگوند:   م ت 

 

 آزاد:ا ال سیع ت   بز  خذاب وجدان بدی. 

 

 پاسخ داد: با شوزخزدی زهر آلود بم آزاد ت ا  کرد و 

 

تراز:م  سااااااااااااااایع تااادار  بز  خاااذاب وجااادان باااد .تبط دار  

 زم تا بموتم یم بار برای چشاااااااااااااااماشاااااااااااااااو رو بم  بیبت باز می

هموشااااااااام تو رو .شااااااااازاسااااااااام و ب زمم با چم آد  کرتم.تو االن 

داری تال  می  ن بااااا ای   رتااااات مزو از چشااااااااااااااامااااای خزان 

 بزدازی؟می وای  اری ک ن از م  ممز ر .شم؟از م ؟م ن کم

 از زمان بم دتیا اومدن  تا االن کزار  بود ؟
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 ادامم داد: چرخید و س زم بم س زم ی آزاد ا  ماد و 

 

؟خودتو باااااااا م  مباااااااا  ااااااااااااااااااااام  تراز:تو ت ر کردی ی ه ااااااااااااااا  

؟یم آد  خو ن کم تاز  دو روز  از را  رسید  و می واد  می  ن

ماا ن کاااااااام تاامااااااااا  خااماار کاازااااااااار خاازان بااود  رو از چشاااااااااااااااامااااااااا  

؟ت ر می  ن دور کردن م  و  بزااااااداز ؟واق ااااااا ایزباااااادر  ا مف 

ن آسوبن هاست؟  خزان از همدیگم بم همی 

 

تگشت اشار  ا  را چزدی  مرت م بم ق  م زنرل  خزدید و ا

ن  ی سااااااااا زم ی آزاد کوبید.چشااااااااام ها   را با  ال   ت بت  آمت 

 برا   رنز کرد و گ ت: 

 

؟کم م  آرزو می زم جای تو باشاام؟کم دلم  تراز:تو سر گ   

 خزان داشااااامم باشااااام؟یم ت ا  می واد جای 
گ
ا  تو رو توی زتدی

؟چم تبیسااااار توی   خزان بم خودت بزداز...تو ی ه ااااا  
گ
زتدی
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؟ها؟توی ای  ساخت توی ای  ل صم  داری؟کجای زتدگویسر

ی؟  ای  دخت 
گ
 تو کجای زتدی

 

 ۸۰۳#پارت_ 

 

 

ای  بار توبت آزاد بود تا در سااااااااااااا وت بم او ت ا  کزد. التم از 

د قاااد  بااام ب  ت کااام میااادان ااااااااااااااامم بااااز  هم قرار بود بااااال بگت 

 سمت تراز برداشمم و بازوی  را گرتمم. 

 

 ...از ایزجا برو. _تراز . م دیگم

 

ون کشید و با همان  بک توجم بم  رتم بازوی  را از دسمم بت 

شوزخزد روی ل  ها   کم  اال از دیدن س وت آزاد شررتگ 

 تر شد  بود ادامم داد: 
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 تم؟پس بذار م  بزت ب م...  تراز:جوابک تداری کم بدی مگم

 

یک بار دیگر اتگشت اشار  ا  را ت ت س زم ی آزاد کوبید 

  ت: و گ

 

 
گ
.پر یم مرد کثاتِت پ ت کم زتدی تراز:تو تبط پر توتیف 

خزان رو خراب کرد .تو مردی ه ااااااا   کم تمون ااااااات از خزان 

 
گ
مراق ت کزم.تمون ااااااات خوشااااااا  ا  کزم.تمون ااااااات یم زتدی

با وجود ٬ود ایز م تر ااا  رو داشاا   شاااد برا  . اااز .با وج

ایز م شااوهر  بودی اما ترجیح دادی درساات مثل پدرت یم 

د  رذ  باااااااشر و ای  دخت  رو خااااااذاب باااااادی.ترجیح دادی آ

زتاااااادگو  رو تااااااابود ک ن ترجیح دادی آزار  باااااادی.تو آد  

 تمون ااات درسااات و   اااابک خزان رو دوسااات 
ه ااا   کم    

یااام کااام تو توی داشااااااااااااااامااام بااااشااااااااااااااااام.و ای  دقیباااا همون جاااای ااااه

 زتدگو  داری. 
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با خزد  ای بک ٬دسااااااااا  را از روی ساااااااا زم ی آزاد پس کشااااااااید

  را تکان داد و قد  بم خب  برداشااااااااااااات شو  از  ااااااااااااادا ش 

 آت م ادامم دهد: 

 

تراز: اااااال تزمیاااادی؟م  هیچوقاااات دلم تمی واد جااااای یش 

مثل تو باشااااااام.چون شااااااااید خزان بم زبون بگم کم هزوز تو رو 

امااا خودت خوب میاادوبن کاام تااا آخر خمر  ٬دار دوسااااااااااااااااات 

توی ذها  بم خزوان آد  باق  میموبن کم بز  آسااااااااو  زد 

    اگم ٬ا زتدگو  بازی کرد.    اگم باز  کزارت باشااااااااااااااامو ب

ی خوض تموشااام.تو تا  ن تصاهر کزم کم تو رو ب شاااید  باز  چت 

.اما م  تا  اااااااا توتیش باق  میموبن ابد توی ذها  بم خزوان پرا

باااام خزوان یاااام  ااااا  کاااام هیچوقاااات را ن باااام آزار  آخر خمر 

دیدن  نشااااااااد کزارشاااااااام.م  ق ل از تو کزار خزان بود  ب د از 

ن م  و تو م.   تو هم کزار  میموتم.و ایزم کم ترا بی 
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سااااااااااااااا وت آزاد  ماااااکااااان اداماااام دار بود.لااا  زنرنا  از  ر  

ن  می رزنااااد و ق  ااااااااااااااااااام ی سااااااااااااااا زاااام ا  باااام تزاااادی باااااال و پااااایی 

تااات. را هااااای تراز ب را   گران تمااااا  شااااااااااااااااااد  بودتاااد و مت 

 قدرت هضم کردنشان را تداشت. 

 

ت   شااااااااااااااااد.باا بااا همااان ت ااا  آشاااااااااااااااوب  ش چرخاااتاد و باام م  خ

تارا    ل  زنرنزم را بم دتدان گرتمم و ش  را روی شاتم کج 

 ا  گت  اتماااد  
گ
کرد .میااان دو ت  از خونزترن  آد  هااای زتاادی

مم  را بود  و ا  اااااس ممالشر شاااادن داشاااامم.تم میموان اااا

هااای تراز را اتکااار کزم و تاام میموان ااااااااااااااامم از آزاد د  ب زم.از 

 مان گذاشااااااااااااااامم بود م  همان روز اویل کم آزاد قد  بم ز 
گ
تدی

تاخواساااااااامم میان جدا  خامو  او و تراز گت  اتماد  بود .اما 

 امروز دیگر ای  جدا  بم اوز خود  رسید  بود. 

 

مم مرا   بم شااااااااادن تاگزابن اتگشااااااااات های تراز دور ما دسااااااااا

ن با اتکار  بردار  و ت اهم را  وادار کرد تا دساااااات از   زجار رتی 

از م  قد  ها   را بم ساااااااااااااامت  از چزر  ی آزاد بگت  .ج وتر 
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درواز  خروسک باغ سااااااااااااوا داد و شو  از آت م تر اااااااااااا   برای 

م ااال اات کردن داشاااااااااااااااماام باااشااااااااااااااام مرا هم باام اج ااار باام دت ااا  

تاتم گ مم:   خود  کشید.م ت 

 

؟دسااااااااااااااامم رو ت  ...مگااااام اسااااااااااااااات  _تراز چیکاااااار د اری می  ن

؟  گرت  

 

اتاااااااااام اهمی   بدهد بم کشاااااااااایدتم ادامم داد و   بک آت م بم اخت 

 گ ت: 

 

تم می زم کم دیگم تموبن  تراز:    اگم مجبور باشااااااااااااااام اسااااااااااااااات 

بیای شاغ ای  آد .تمیذار  یم بار دیگم خودتو بدب ت ک ن 

 خزان.تمیذار  ای  آد  یم بار دیگم زتدگیمو ت ا  کزم. 
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در  ایل کم سااا ت در تبال بود  تا دسااامم را از بزد اتگشااامان 

ت ش بم گو  هایم او رها کزم باد  اادای ب زد آزاد را از پشاا

 رساتد. 

 

ی ؟مگاام   می وای باام زور بااا خودت بتک
آزاد:تو باام چاام  ف 

 تمیبی ن تمی واد باهات بیاد؟

 

ی جدید میانشاااااااان ایجاد شاااااااود  از ترس ایز م م ادا یک درگت 

 بم سما  چرخاتد  و گ مم: ش  را 

 

 _باشم آزاد م      می زم.تو دخالت ت  .همیزجا بمون. 

 

ساااامت برسااااا  چرخاتد  و خطاب بم او  و سااااپس ت اهم را بم

 ادامم داد : 
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 _همیزجا تگز  دار.تذار دت الم بیاد. 

 

تااااااتم چزر  در هم کشاااااید و خواسااااات بم دت المان بیاید  م ت 

ا سااد کرد.دیگر بوشاات  از کم برسااا  مباب   ا  ااماد و راه  ر 

آن تموان ااااامم آتجا بماتم و ب   کردنشاااااان را تماشااااااا کزم بم 

پشت ش گذاشایم و ل صم ای ب د  امال از  اج ار تراز باغ را 

 خاتم خارز شدیم. 

 

ون زدتمان از باغ شاتجا  با  ر  و خ ااااااااااااااا اتوت ما ٬با بت 

دل ور  دساااااامم را از بزد اتگشاااااامان  آزاد کرد  و ت ا   التم و 

. التم تر از م  اتگشااااااااااااااامان  را میان را بم  اااااااااااااااورت  دوخمم

 موها    رکت داد و گ ت: 

 

ت ا  ت   خزان.م  تبط  ااااااااااااال ت رو  تراز:اوتجوری بم م 

 .تبط می وا  ازت م اتصت کزم. می وا 
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چشم هایم را برا   چرخاتد  و هماتطور کم ما قرمز شد  

 ی دسمم را میمالید  زنرل  غرند : 

 

و شرت تگو تراز...چرت و شرت تگو کم بدجوری دلت  _چرت

 رو موش زم. 

 

توجیاام  و ب ااد باام دت ااا  ای   را بک آت اام مزمصر شاااااااااااااااایاادن

دیگری از ساااااااااااااااماات او بماااتم قااد  هااای ب زااد  را باام ساااااااااااااااماات 

ماشیا  کم اتدی آتطرا تر پار  بود سوا داد  و همزمان 

با سااوار شاادتم در را بم م کم ترن  شااکل مم   . امم.کویل 

ن شد و ل صم ای ب د هماتطور  ت شید کم او هم سوار ماشی 

کاااام باااام چزر  ی زخیم و خون آلود  در آیزاااام ت ااااا  می رد 

ن را بم  رکت در آورد...   ماشی 

 

 ۸۰۴#پارت_ 
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ی کم برای م  گوب  هزار ٬ساخ   ب د پس از یط کردن م ت 

ن را مبابل در خاتم ی پدر   سا  کو  کشید  بود تراز ماشی 

 از دساااااااااااااااااات هااااا   را روی ترمااااان قرار داد و پااااار  کرد.یش

اما شو  از آت م بمواتد ٬چرخید بم سااااااااااااااامت م  تا  رقن بزتد

ن    ال  بر زبان بیاورد با خ ااااااااااااااا اتوت از ماشااااااااااااااایا  کوچ ت 

 شیاد  شد  و در را م کم پشت ش  . مم. 

 

پدر  از ق ل با چزر  ای آشاااااا مم و خ اااااا ک مبابل در خاتم بم 

ا کم دید تورا قد  ج وتر گذاشاات اتمصارمان ا  ااماد  بود.مر 

و م  توان ااااااااااااااامم از چزر  ا  ب واتم کاام بااایااد آماااد  ی یااک 

و بک  و اااااا م پاهایم را بم سااااااما   جزگ بزرگ باشاااااام. التم

سااوا داد  و خواساامم بک آت م  رقن میاتمان رد و بد  شااود 

از کزار  رد شااااااااااااو  و وارد خاتم شااااااااااااو .اما شیچیدن  اااااااااااادای 

تاچار از ت میمم مزصا  خشمگیا  در گو  هایم مرا بم

 کرد. 
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؟ای  رتمااااااارا چاااااام م  ن  _دخت  تو می وای مزو دیووتاااااام ک ن

 دارن؟

 

ه  کرد  و ابروهایم را باال اتداخمم.درست با خ  اتوت ت ا

ن خاتم بود کم ٬مبابل م  ا  اااااااااااااااماد  بود و  یم خب  تر مزی 

ن گ مم: در آسماتم ی در بم چشم می ورد   .با ل  ن کزایم آمت 

 

یل شااااااماها ات ار هممون دساااااات بم دساااااات همدیگم _م  تم و

دادیاااد کااام مزو دیووتااام کزیاااد.اون از تراز کااام مثااال یااام تگز اااان 

   میزدازی  دت الم... هرجا مت  

 

ن دوخمم و ادامم داد :   ت ا  کیزم توزاتم ا  را بم مزی 

 

چیزت کم برای خایل کردن خبد  ها   _اوتم از اون زن ختک

   بگت  .     دو ثاتیم تمون ت زبون بم ده
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 با تر  روب  چزر  در هم ب شاااد و 
ن  رتم باخ  شاااد تا مزی 

ز آن زن چشااااااااااااااام هااااا   را برایم بچرخاااااتااااد.وای کاااام چباااادر ا

ن  ار بود .شیاد  شدن تراز از ماشی  ن آتماب شرست هزار رتگ بت 

باااام پاااادر  ای  تر ااااااااااااااااااات را تااااداد کاااام جوابک باااام  را هااااایم 

باااادهااااد.ش  را چرخاااااتااااد و بااااا ثاااااباااات ماااااتاااادن ت اااااه  روی 

 ااااااااورت شر از زخم و کبودی تراز مات  برد.قد  بم سااااااامت 

 او برداشت و با تگرابن شرسید: 

 

 ای   ا  و روز اتداخمت؟ _ ورتت سر شد  پر؟ی بم

 

شو  از آت م تراز تر ااااا   برای پاساااااخ دادن بم ساااااوال  شیدا 

 کزم زهرخزدی زد  و گ مم: 
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ن  _می وای ی اتااااااااداخماااااااام باااااااااشاااااااااااااااااااااام؟مگاااااااام ذاتااااااااا برای همی 

ن دیگام...ت ونل بگت  ای   ت رساااااااااااااااماد   دت اا  م ؟خ  ببی 

 تایجم  اراتم بزم  خان. 

 

ا بم سمت درواز  و ب د بم دت ا  ای   را قد  های ب زد  ر 

ن را از ش راهم کزار زد  و وارد باغ ٬ی خاتم ساااااااااااااوا داد  مزی 

ن شد  .همزمان با ورود  تییل شاسیمم از پ م های خاتم پایی 

مزد  و دوند و بم سااااااااااااممم آمد.با تگرابن   مباب م ا  ااااااااااااماد و شر

 خجالت زد  گ ت: 

 

؟ الت خوبم؟بم خدا م  خییل سااااااااااااااایع  تییل:آبجک برگشااااااااااااااا  

 بگت   ویل بم  رتم گو  تدادن. کرد  ج وشوتو 

 

تاخودآ ا  بم  ااااااااااااااااداقت و مزربابن ا  ل  زد کوچش زد  و 

 اااااااااااورت  را تواز  کرد .اما ب زد شااااااااااادن دوبار  ی  ااااااااااادای 

 .  5231



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

ن پدر  بم ل  زد  اجاز  تداد کم خییل روی  اااورتم  خشااامگی 

 بماتد. 

 

. رتاااامون  _تمیموبن همیزجوری راهمو ب یسااااااااااااااار و بری دخت 

 هزوز تمو  نشد . 

 

د  و با پس کشااااااااااااایدن   التم اااااااااااار پ   هایم را روی ی دیگر ترا

دوبار  روی پاشزم ی پا بم سمت ٬دسمم از روی  ورت تییل

پدر  چرخید .دسااااااااااااااات هایم را بک هدا در هوا تکان داد  و 

 گ مم: 

 

  چام  رقن دار  باا شااااااااااااااامااها بزتم بزم  خاان؟چم  رقن _م

دار ؟با توب  کم ت ر می  ن همم باید بم ساااااااااااز تو برق اااااااااا  و 

ن  کبش با اون برادرزاد  ی و شوت ٬خواسمم های تو رتمار کین

ت چم  رقن    یا با ای  زن م تک
کم ت ر کرد  خربد  کیسر هتن

 میموتم داشمم باشم؟
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 ا  را 
گ
ن  برآش مش مضاخ  کرد.با خ  اتوت  جواب تزد و تت 

 چزر  در هم کشید و غرند: 

 

 _خزان!!! 

 

ن بود.ات ااار کاام می واساااااااااااااااات بگ ونااد خزان گ ما  تزاادیااد آمت 

باید مراق   را هاب  کم بم زبان   آور  باشااااااام.اما  ار م  

دیگر از مراق  بودن و مال صم کردن گذشااااااااااااااامم بود.بزابرای  

  : بک توجم بم هشدار  با  داب  لرزان ترناد کشید

 

.دسااااااات _خزان تدارنم...خزان ُمرد.تمو  شاااااااد.ولم کزید دیگم

بر  گردوتم  از ش  بردارند.مگم تراز رو ت رسااااامادی دت الم کم

 ایزجا؟خ   اال برگشمم...دیگم از جوتم سر می واید؟
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 بم سممم آمد و م ا داتم گ ت: 

 

_برگشاااازت  اقن تو ااات.باید یم بار برای هموشااام تک ی  ای  

روشااااااااااا  کزیم.باید ب زیم کم تمیموبن همیزجوری قضااااااااااایم رو 

هر موقع کم دلت خواست شت رو بزدازی و بری شو  اون 

 ز  رو بزت تمید . مرتی م...ای  اجا

 

با خزد  ای کم بم هیا وجم از ش خوشاااااا ایل تبود ابروهایم 

 را برا   باال اتداخمم و گ مم: 

 

جاز  _مگم م  گ مم تیاز بم اجاز  شاااااااااما دار ؟مگم از شاااااااااما ا

 م ...برای سر می وای 
گ
 مزم بابا زتدی

گ
خواسااااااااااااااامم؟ای  زتدی

؟  مزو کزت   ک ن
گ
 زتدی
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 دیگر تشاااار داد و ات ار کم ل  ها   را با خ ااا اتوت روی ی

ااااتم  رت  را ت رار  ا ااااال  را های مرا نشاااااید  باشااااد مصا

 کرد. 

 

ن کاام گ مم.دیگاام  ش تااداری بری شو  اون آد .دیگاام  _همی 

 زجا بود. تمو  شد خزان.تا همی

 

یک قد  بم او تزدیک تر شااااااااااااد  و چشاااااااااااام هایم را برا   رنز 

 کرد . 

 

؟چااام جوری می وای ج و  ر  ی _می وای چیکااااار ک ن و بگت 

؟  کم بم دیدن  تر ؟می وای تو خوتم    م ک ن

 

 ۸۰۵#پارت_ 
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تییل با تگرابن بازونم را گرتت و تراز ش  را بم نشاااااااااااااااااتم ی 

داد.خود  هم میدان اامم کم ای  تما  کردن ب   برایم تکان 

ب اا  خاااق اات خوبک تااداشاااااااااااااااات.اماا تمیموان ااااااااااااااامم سااااااااااااااا وت 

م کزم.تمیموان ااااااااااااامم در برابر پدر  سااااااااااااااکت باشااااااااااااام و ت ااااااااااااا ی

خواساااااامم های او شااااااو .چون اگر امروز ت اااااا یم او موشااااااد  تا 

 آخر خمر مجبور موشد  بم ای  ت  یم بودن ادامم دهم. 

 

ن از ایز م میدید تمیمواتد  مرا مجبور بم تارا ن و خشااااااااااااااامگی 

خب  نشااااااااااای ن کزد چاتم ا  را اتدی باالتر گرتت و قاک اتم 

 جواب داد: 

 

 _اگم الز  باشم    مم می زم. 
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 ااااا ک روی ل  هایم با شاااااایدن پاسااااا   شااااادت خزد  ی خ

گرتاااات.یااااک قااااد  دیگر باااام ساااااااااااااااما  برداشااااااااااااااامم و بااااا ل  ن 

ن گ مم:   تم  رآمت 

 

خ   _پدری کردن تو ایزم؟ ب د ای  همم سااااااااااااااااا  کم مزو اتدا

دور  اال می وای با   س کردتم تو خوتم پدری کردتمو بزم 

؟  ثابت ک ن

 

از س وت   ای  بار دیگر در جوابم  رقن تزد و م  با اسم اد 

 ک  دسمم را بم ق  م ی س زم ا  کوبید  و ادامم داد : 

 

_م  ش ساااااااااالمم بزم  خان...دیگم بچم تو ااااااااامم کم ب وای 

 .  بزم امر و تیه ک ن

 

 خییل دوا  تیاورد.بم ت جن کزایم زد: س وت  
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 _اگم بچم تبودی ایزجوری رتمار تمی ردی. 

 

 ت خ تر از او پاسخ داد : 

 

ی رتمار تمی زم ی ن بچم  ؟چون _چون جوری کم تو می وا

ق ااااااااااااااام بچااام  ؟چون می وا  خود  برای  بااام ساااااااااااااااااااز تو تمت 

 زتدگیم ت میم بگت   بچم  ؟

 

داد و چشم ها    دتدان ها   را م کم روی ی دیگر تشار 

را . ااات.میدان ااامم کم خشااام  دیگر بم اوز رساااید  بود اما 

 هم بک توجم 
ن ق دی برای مموق  شدن تداشمم.برای همی 

 تیا  زباتم را روی ل  هایم کشید  و ادامم داد : بم خ  ا
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 مزم.خودمم برا  ت ااااامیم 
گ
_برای آخرن  بار می م.ای  زتدی

گاام ای از ای  خاااتاادان میگت  .و تاام تو تاام تراز تاام هیا مرد دی

ت مزو از دیاااادن آزاد مزع کزاااام...پس  تمیموتاااام باااام اسااااااااااااااام غت 

ز هموتطوری کم تما  ای  سااا  ها برای م  پدر تبودی ب د ا

م  بااااام تگرابن شوچ و توخاااااایل پااااادری کااااام ب ااااد از ٬ایزم ت اااااا 

د  سا  تاز  یاد  اتماد  دخت  دار  هیا تیازی تدار .  ن  ست 

 

شاااااااااااادتد و ت ا  م  روی  چشاااااااااااام های آشااااااااااااوب  بم ی  ار  باز 

آتیساااااااااااااار کم آشااااااااااااااکارا در آن چشاااااااااااااام ها زباتم می شاااااااااااااید ثابت 

ون زدتد و ٬ماتد. اااااااااااااااورت  بم شسن زد رگ های گردن  بت 

زمان با خربد  کشااااااااایدن تا  م  باال رتت تا روی دساااااااااا  هم

  ورتم ترود بیاید. 

 

د  و خود  را اتدی  تاخودآ ا  پ   هایم را روی ی دیگر ترر

ی بم خب  کشااااااااااااااایدن م  تبود.چون اما تیاز ٬خب  کشاااااااااااااااید 

شو  از آت م پدر  بمواتد دسا  را روی  ورتم ترود بیاورد 
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ن و آشااااااااازای مرداتم ای کم در تضاااااااااای باغ   ااااااااادای خشااااااااامگی 

 مان مموق  کرد. 
گ
 شیچید زمان را برای همش

 

 آزاد:دسامون بز  ت ور  بزم  خان... 

 

 ۸۰۶#پارت_ 

 

 

و  ساااااااااااا ت٬چشاااااااااااام هاب  کم تا آن ل صم از ترس سااااااااااااییل پدر 

سااا ت . ااامم ماتد  بودتد با شاااایدن  ااادای آشااازای آزاد بم 

ی کم بم  ادا خمم موشد  تاگزان باز شادتد و شاسیمم م ات 

ثاااااابااااات مااااااتااااادن ت ااااااهم روی آزادی کااااام را دت اااااا  کردتاااااد.باااااا 

ن و خ ااااااا ک در آساااااااماتم ی درواز  ی ورودی  یاط  خشااااااامگی 

ا  اااااماد  بود و ت ا  آشااااا مم ا  را بم پدر  دوخمم بود برا از 

 شرند.  ش 
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وع بم تامزصم تویدن کرد و تما  وجود   ق  م در ثاتیم ای شر

بم م زای واقیع   مم قزدیل . ت.دست لرزاتم را تاخودآ ا  

.ای  مرد دیواتم شااد  بود؟برای چم آمد  هاتم چ اا اتد بم د

 بود ایزجا؟

 

 ااااااااااااااااورتاا   اااااااااال کاابااود تاار و داغااااااااان تاار از قاا اااااااال باااااااام تااصاار 

سااااااااااید.خون خشااااااااااک شااااااااااد  ی   کزار ل  ها و زنر بی ن ا  مت 

سااااااااااااید کم     بم اتداز  ی   ماکان پا برجا بود اما بم تصر تمت 

ش سااااااااوزبن برا   اهمیت داشاااااااامم باشااااااااد.آه اااااااامم یک قد  

ن تکان میداد ج  وتر گذاشت و هماتطور کم ش  را بم کرتی 

ن ت رار کرد:   با ل  ن هشدارگوتم و شاید تزدید آمت 

 

 آزاد:م ادا دسامون بز  ب ور . 

 

 هاااز و واز باام او خت   ماااتااد  ٬پاادر 
گ
ن خاااتم همش تراز و مزی 

بودتد.گوب  اتمصار تمی شااااااااااااااایدتد کم پس از تما  آن جزجا  
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ی هااااا آزاد بااااا ز هم جرات آماااادن باااام ای  خاااااتاااام را هااااا و درگت 

داشاااامم باشااااد.تززا کیساااا کم درساااات مثل م  با تگرابن بم آزاد 

اتم چشااااااام دوخمم بود تییل بود.میموان ااااااامم از  اااااااورت  ب و 

 ت رد  باشاااااد 
گ
کم امیدوار بود برساااااا  بم اتداز  ی آزاد دیواتش

ایط ب رتج بم دیدار پدر  تیامد  باشد.   و در ای  شر

 

  باغ را در آغو  کشااااااااااید  بود بم ساااااااااا وت ساااااااااازگی ن کم تما

ی  ار  با  اااااااادای خربد  ی رخ  آور پدر  در هم شاااااااا  اااااااامم 

 شد. 

 

اومدی _تو ایزجا چیکار می  ن مرد ؟بم چم جراب  پاشاااادی 

 ایزجا؟

 

ترناد کشاااید و همزمان دسااا   کم در هوا خشاااک شاااد  بود را 

ن آورد و با چزد قد  ب زد بم سااااااااااااااامت آزاد رتت.ترناد   پایی 
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اااااااااااااتم اما باخ  ترسااااااااااااا یدن و خب  کشااااااااااااایدن آزاد نشاااااااااااااد.مصا

 پاها   را بم سمت ج و  رکت داد و قاک اتم جواب داد: 

 

زجوری آزاد:اومااااد  کاااام تااااذار  ای  دخت  رو باااام خاااااکر م  ای

 ت ت تشار بذارند و اذیا  کزید. 

 

جااماا اااااااام ا  خااالو  باار پاااااااادر  خااون تااراز را هاام باااااااام جااو  

 آورد.دسا  را در هوا چرخاتد و غرند: 

 

باااااااااشر کاااااااام باا ااوای باایااااااااای از خاازان دتاااااااااع کاا ن تااراز:تااو ی 

 مرتی م؟کمکاب  کم خوردی َ.ِ ت تبودن؟

 

م آماد  بود تا دوبار  بم سمت آزاد  م م کزد اما شو  از آت 

    بمواتااااد یااااک قااااد  بردارد م  بود  کاااام شاسااااااااااااااایمااام ج و 

دوند  و خود  را میانشااان اتداخمم.پشاات بم آزاد ا  ااماد  و 
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ا مبابل تراز تگم داشمم بود  هماتطور کم ک  دست هایم ر 

 با  داب  لرزان گ مم: 

 

_. ااام.... ااام تراز ش جات بمون.ا اااال ت رشااام ت   دوبار  

 دخوا را  بزدازی. 

 

ز باااالی ششاااااااااااااااااتاام باام ساااااااااااااااماات آزاد چرخاااتااد  و بااا ت اااهم را ا

 خ  اتوت ادامم داد : 

 

_آزاد تو برای سر اوماادی ایزجااا؟مگام تگ مم دت ااالم تیااا؟ت ر 

 دتت دردی رو دوا می زم؟کردی ایزجا بو 

 

تاتم چزر  در هم کشید و پاسخ داد:   م ت 
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ورنااام خزان.واق اااا ت ر  آزاد:ات ااااقاااا ایزجاااا بودتم خییل هم رصن

اجااااز  میاااد  بااام خااااکر م  ایزبااادر  را .شااااااااااااااازوی و کردی 

؟  اذیت .یسر

 

د  و  اااااااااااااار  التاام از لج ااازی ا  پ اا  هااایم را روی ی اادیگر ترا

 گ مم: 

 

 _آزاد... 

 

 
گ
 ا  از م  تا ااااااااااااااا م گرتت و با پشااااااااااااااات ش بک توجم بم  التش

 گذاشازم بم پدر  تزدیک شد و گ ت: 

 

آزاد:شاااااااااااااما از م  شاااااااااااااا  ه ااااااااااااااید بزم  خان. ر ااااااااااااامون از 

 ون با مزم.برای سر دارند خزان رو اذیت می زید؟مزم.مشک م
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دساااااااااااااااااات هاااا   را از دو کرا بااااز کرد و باااا بک هااادا تکاااان 

 دادنشان در هوا ادامم داد: 

 

م دارند با خود      کزید.هر ساااااااااااااااوایل آزاد:هر مشاااااااااااااااکیل ک

سااااااااااااااایااااد.داد و ترناااااداتون رو ش م  خااااایل  دارنااااد از خود  بتر

  ایزجوری خزان رو کزید.اما بزمون اجاز  تمید  بم خاکر م

ی   کم هیا تب ت 
اذیت کزید و دل  رو .ش زید...اوتم زمابن

 تدار . 

 

پدر  تاباوراتم چشاااااام ها   را گرد کرد و ابروهای شر پشااااااا  

در هم کشااااااید.دسااااااا  را شرخاشااااااگراتم بم ساااااامت آزاد دراز را 

 کرد و گ ت: 

 

 مرد ؟داری توی خوتااام ی خود  برای 
گ
_تو سر داری میش

؟خزان دخت  مزم دخت  م ...م  م  خط و نشاااااااااااون م ی یساااااااااار
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پدرشااااام.تو ی باشر کم ساااااازگ دخت   رو ج وی م  بم سااااا زم 

؟ بن ن  مت 

 

راز بک آت م از  ااااااااااادای ب زد پدر  یا دسااااااااااا   کم بم ساااااااااااما  د

سد جواب داد:   شد  بود بت 

 

آزاد:پاااااااادری کردتمون رو بااااااااا ب زااااااااد کردن دساااااااااااااااامون ثاااااااااباااااااات 

سااااااااااااااایااد  چیکااار می  ردیااد می زیااد؟اگاام م  یاام دقیباام دیرتر مت 

بزم  خان؟واق ا اون دس   کم باال رتمم بود رو روی  ورت 

 خزان ترود میاوردید؟

 

سااااااااااااوال  پدر  را بم ساااااااااااا وت وا داشاااااااااااات.ل  ها   را روی 

د  اااااااار   ی دیگر ترا
گ
مزدی و ت اه  آشاااااااااکارا رتگ پشااااااااایمابن و شر

 تراز شااادت 
گ
گرتت.سااا وت  باخ  شاااد خ ااا اتوت و  التش

د.تاامید از رتمار پدر  خود  قد  ج  وتر گذاشاااااااااااااااات و بگت 

 شرخاشگراتم خطاب بم آزاد گ ت: 
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ون مرتی ام...برو تااا همیزجاا شتو تااذاشااااااااااااااامم روی  تراز:برو بت 

 س زم ت. 

 

کرد آزاد بم تزدی براا   دسااااااااااا  کم بم شاااااااااااتم ی آزاد برخورد 

شد سما  و او را بم خب  هل داد.اتگشت اشار  ا  را بم 

 سمت او نشاتم گرتت و گ ت: 

 

وا  اااااااااااااااا.م  تیومد  ایزجا شر بم پا کزم.اومد  آزاد:تو خب  

 را بزتم.اومد  ساااااااااااااااز امو وا ب زم و یم بار برای هموشااااااااااااااام 

ن رو م  و  کزم.تا زمابن هم کم  رتامو تزد   تک ی  همم چت 

ون تمیذار .   پامو از در ای  خوتم بت 

 

 ۸۰۷#پارت_ 
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سااااا وت پدر   ماکان ادامم داشااااات و چزر  ا  در آن ل صم 

را مز  س تمی رد.باااا ت اااا  کردن بااام  هیا ا  ااااااااااااااااااس خاااا 

 ااااااااااورت  تمیموان اااااااااامم ب زمم کم هزوز هم خ اااااااااا ابن بود یا 

آت م آزاد توان ااااااااااااااامم بود با  را ها   او را ت ت تاثت  قرار 

ن بودن  دهد.و ای  از خشااااامگی 
  خز ت بودن  بود کم بوشااااات 

ساتد.   مرا میت 

 

ن خاتم هزوز هم خب  تر از همم ی ما ا  اااااااااااااماد   تییل و مزی 

ی شو  آمد  بود تد و در سااااااااااا وت مشااااااااااا و  تماشاااااااااااای درگت 

بودتاد.تییل هرچزااد دقیبام ی  ااار تال  می رد باام دتاااع از م  

ن خاااتم هر  بااار قااد  ج و بگااذارد و کزااار  بااا  ااااااااااااااامااد امااا مزی 

م کم تر از دت م ی ق ل دسااااااااااااااات ساااااااااااااااالم او را در دساااااااااااااااا  

د و وادار  می رد تااااااااا کزااااااااار  بماااااااااتااااااااد.گوب  کاااااااام 
اااااااااااااار می را

ت  ب  ت کم بم خیا  خود  هیا تمی واسااااااااااااااات دخت   درگ

رب  بم آن ها تداشااات .شاااود و آت  خ ااا اتوت بزم  خان 

د.   دام  آن ها را هم بگت 
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ن بار قد  ج و گذاشاااااااات تا بم  ساااااااامت آزاد تراز کم برای دومی 

د پدر  شاتجا  دساااااااااااااات از خت   خت   ت ا  کردن بم  یور  بتک

ز آزاد برداشاااات.ش  را بم ساااامت تراز چرخاتد و با ت اه  ا

ن  او خواسااااااااااااااات تا خب  بماتد و سااااااااااااااا وت اخمیار کزد.و همی 

 چشااااام ها   را 
گ
دسااااامور خاموشااااا  برای آت م تراز با  التش

اب  تثار آزاد کزد  اقن بو   د. بچرخاتد و زنرل  تاشن

 

ن آمدن  ااااااااااااااادای داد و  با آرا  شااااااااااااااادن ن ااااااااااااااا ک تضاااااااااااااااا و پایی 

آزاد گوب  کم تزمید  باشااااد پدر  می واهد بم  را ٬ترنادها

را دهد ت س خمیف  کشاااااااید و قد  بم سااااااامت ها   گو  ت

ن چشاااااااااااااام  او برداشاااااااااااااات.مباب   ا  ااااااااااااااماد و همزمان با دوخی 

 ها   بم  ورت او با  دای م کیم

 گ ت:   
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ایزجااااااا تااااااا مثاااااال دو تااااااا مرد بااااااا آزاد:بزم  خااااااان...م  اومااااااد  

همااادیگااام  را بزتیم.تااام می وا  دخوا و جزجاااا  را  بزاااداز  

 اارا  تاااااااام ماایاا ااوا  دردش درساااااااااااااااااااااات کاازاام.تاابااط ماایاا ااوا 

بزتم.می وا  از خود  دتاع کزم.می وا  بزم تر اااااااات  را 

زدن و توتاااااایح دادن بدید.شااااااما خودتون قا ن ه اااااااید.ای  

ترن  همااام ساااااااااااااااااا  توی دادااااا  بااام  را هاااا و دتااااع هاااای باااد

مجرما و گزاهکارا گو  دادید و ب د  براشااااااون  کم  ااااااادر 

کردیااد.پس تبط برای یااام باااار بااام مزم تر ااااااااااااااااات دتااااع کردن 

بدید  را بزتم.اگم ایزبدر بم خدالممون اخمباد  بدید.اجاز 

دارند او  بم  رتای م  گو  بدید و ب د برا   کم  اااااااااااااادر 

 کزید. 

 

و بک  سااااااااااااااا وت مرموز و خجیااا  پااادر  هزوز هم پاااابرجاااا بود 

د اتاااااااااااااااطراب مرا هر ثااااتیااام  ن  کااام در چزر  ا  موز مت 
ت ااااوب 

شدید و شدیدتر می رد.آزاد اما بر خالا م  بم هیا خزوان 

ساااتد.تبط مضااط رب و شریشااان تبود.ساا وت پدر  او را تمیت 

می واساات هرجور کم شااد   را ها   را بم گو  های او 
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 برسااااااااااااتد.بزابرای  پس از آت م هیا م ال    از سااااااااااامت پدر 

 تدید ش  را اتدی باالتر گرتت و ادامم داد: 

 

اااااااااااااا جمشااااااااااااااایااااد توتیبم بزم  خااااان ای  واق یاااات  آزاد:م  پرا

ن بیااااا٬دار  د تمیموتم ای   بیبااات رو اتکاااار آسااااااااااااااامون باااام زمی 

کزم.خون جمشااید توتیش تو راای م  جرنان دار  اما بم خدا 

ق اااااااااااااااااااااااام ماااااااااا  هاااااااااایااااااااااچاااااااااوقااااااااات اون آد  رو پاااااااااادر خاااااااااود  

یچ یس تگ مم کم ای  تدون مم.هیچوقت هیا جا ج وی ه

آد  پدرمم.از زمابن کم خییل  م سااااااااااااااا  و سااااااااااااااااا  بود  مادر  

گم اسم دست م  و خواهر  رو گرتت و بردمون جاب  کم دی

جمشااااید بم گوشاااامون ترساااام.برای همیزم هیچوقت اون آد  

رو بم چشاااااااااام یم پدر تدید .تراموشاااااااااا  کرد .تامییل کم اون 

اتماد زتدان بزم داد  بود رو از شااااااااااااازاسااااااااااااازامم خط زد .وق   

    یم ش ساااااااوزن برا  تارا ت نشاااااااد .وق   هم کم اخدا  

 شد     یم قطر  اشک ترن مم... 

 

 .  5252



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

کاااااام  را زدن درمورد پاااااادر    م اااااا  کوتااااااایه کرد و گوب  

برا   تاخوشااااااااایزد باشااااااااد دساااااااا   بم گردن  کشااااااااید شو  از 

 آت م با  داب  آرا  تر ادامم دهد: 

 

تمی وا  دیگاام م  آزاد:ایزااا رو امروز دار  بزمون می م چون 

ااااااااا توتیش ببیاید تمی وا  م  رو با اون آد  ٬رو بم چشاااااااااام پرا

بگذر  کم  یش کزید و     برای ی ل صم ای  ت ر از ذهزمون

 خزان شااااااااااااااااد  تا اتمبا  خون اون آد  رو از  
گ
م  وارد زتدی

بگت  ...چون جون اون آد  اوتبدری برای م  ارز  تداشت 

چم برسااام کم ٬بردار  کم را ن .شااام بم خاکر      یم قد 

 ب وا  بم خاکر  خزان رو آزار بد . 

 

شاپااااای وجود  غرا در لرزی خ ی  و آزاردهزااااد  شااااااااااااااااااد  

ز آسااااااامان برا می ارند اما م  قادر بم دیدن  بود.گوب  کم ا

تبود .دتدان هایم از شدت شما بم ی دیگر می وردتد.برای 

مم و آت ام خود  را گر  تگام دار  باازوهایم را م کم ب ال گرت

.امااااااا     ای   ااااااار  هم در گر  تگاااااام خود  را مچااااااالاااااام کرد 
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ن  ن تضااااا برای سااااومی  ی تداشاااات.ساااا وت ساااازگی  داشااااازم تاثت 

 دای آزاد ش  مم شد. مرت م با  

 

آزاد: رتاااب  کاام اون شاااااااااااااااا  از خواهر  شاااااااااااااااایاادی  درساااااااااااااااات 

د  ساااااا  شو  خزان تاخواسااااامم  ن بودن.اتکارشاااااون تمی زم.سااااات 

ج .شااااام.م  اون موقع باخ  شاااااد کم برادر کوچیک تر م  ت 

تززااا ٬    یاام بااار هم تاادیااد  بودم ٬خزان رو تموشااااااااااااااازاااخمم

ی کم میدون مم ای  بود کم ای  دخت  باخ   ن شد  برادر  چت 

دیگاام هرگز تموتام را  بر .برای همیزم خواسااااااااااااااامم از  اتمباا  

 بگت  . 

 

 ۸۰۸#پارت_ 

 

 

 داشااات.ش  
گ
مزدی ل ا  ای  باز آشاااکارا رتگ تدامت و شر

و گوب   مرور کردن بدی هاب  کم در  ش م  را زنر اتداخت 
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روا داشاااامم بود ت س کشااااایدن را برا   دشاااااوار کرد  باشااااد با 

 م داد:  داب  ت ی  تر ادام

 

د  ساااااااااااااااااااا  اوماااااد  شاغ .بز  تزدیاااااک  ن آزاد:ب اااااد از سااااااااااااااات 

شاااااااااد .وارد زتدگو  شاااااااااد .خواسااااااااامم اذیا  کزم خواسااااااااامم 

خااذا.  بااد  امااا تمون ااااااااااااااامم.دلم را ن نشااااااااااااااااد.چون باااالخر  

مم بودم .چون تاز  تزمید  بود  کم ای  دخت  چبدر شااازاخ

پااا  و م  اااااااااااااااوماام.چون بااا تمااا  وجود  خاااشاااااااااااااااب  شااااااااااااااااد  

 بود .چون... 

 

  را باام دتاادان گرتاات و اداماام ی جم اام ا  را ترو لاا  زنرنا

ن د  خمیف   د و با گرتی  خورد.پ   ها   را روی ی دیگر ترر

 : از هواب  کم تمیدان مم برای او هم شد بود یا تم گ ت

 

آزاد:بزم  خان...م  میدوتم کم اشااااااا ا  کرد .میدوتم کم در 

تون ظ م کرد .میدوتم کم اوتجوری کم الیب  بود   ش دخت 
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اوتباااادر ٬مون ااااااااااااااامم خوشااااااااااااااا  ا  کزم.امااااا االن پشااااااااااااااایموتمت

پشاااااااااااااایموتم کم میموتم روزی هزار بار بمت  .برای ایز م بموتم 

ان کزم  ارصن  هر  اری ب ز م هر تمو  اون اشا اهاتم رو جتک

 مجازاب  رو بم جون ب ر ... 

 

دساااات ها   را بم نشاااااتم ی ت اااا یم بودن از ی دیگر باز کرد 

 و یک قد  ج وتر گذاشت. 

 

اد:االتم ایزجااا .مباااباال شااااااااااااااامااا وا  ااااااااااااااااااد .پااای تاااوان تمااا  آز 

تون رو بوشاااااااااااات  از جوتم  اشااااااااااااا اها و خطاهامم ه اااااااااااامم.دخت 

 از زتاااااااادگیم دوساااااااااااااااااااااات دار .اگاااااااام بزم بگیااااااااد بمت  
بوشاااااااااااااااات 

ن میمت   .هر اری کم الز  باشم اتجا  مید  اما آسمون بم زمی 

بیاد از خزان دسااااااااات تمی شااااااااام.دسااااااااات از جزگیدن برای ای  

 ر . دخت  برتمیدا
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و ساااااااااااااااپس م   کوتایه کرد شو  از آت م چاتم ا  را باالتر 

د و با ل  زدی ت خ و کوچک جم م ا  را  امل کزد.   بگت 

 

ن خزان دست تمی ش  م... آزاد:هیچوقت از دوست داشی 

 

ن   سااازگی 
 را ها   کم تما  شااادتد برای دقیبم ای سااا وب 

بر تضااااااا  کم رما شااااااد.پدر  هزوز هم با آن چزر  ی خز ت و 

 اوت  بم آزاد خت   ماتد  بود و گوب  ق ااااااااد داشااااااات کم بک ت

ساا وت  را تا آخر دتیا ادامم دهد.آزاد پشاات بم م  ا  ااماد  

راز با چزر  بود بزابرای  تمیموان ااامم  اااورت  را  امل ببیزم.ت

ای شت و براتروخمم با تا اااااا م ی اتدی از او ا  ااااااماد  بود و 

ن خاتم و تییل در س وت  امل تصار  گر ب     بودتد. مزی 

 

مضاااااااطرب و شریشاااااااان ش چرخاتد  و بم تییل ت ا  کرد .ات ار 

کم اتااااطرابم را  س کرد  باشااااد آه اااامم ش  را برایم تکان 

اشم.هرچزد کم در آن داد و با ت اه  خواه  کرد کم آرا  ب
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ل صات خود  هم درسااااااات بم اتداز  ی م  مضاااااااطرب و تا 

 آرا  بود. 

 

ن تضا شاتجا  با  دای ت س خمیش پدر  در  س وت سزگی 

هم شااااا  ااااامم شاااااد.دسااااات ها   را پشااااات  مر  بم ی دیگر 

ق ااال کرد و باااا  ااااااااااااااااااداب  آرا  خطااااب بااام آزاد کااام در اتمصاااار 

 شایدن پاسخ  را ها   بود گ ت: 

 

ی.از خودت دتااااع کردی.مزم سااااااااااااااا وت کرد  و _ رتااااتو زد

 گو  داد . اال تو بم  رتای م  گو  ک . 

 

در رنم های آزاد را میموان ااااااااااااااامم بم را      س بودن ت س 

ا  اااااس کزم.پدر  یک قد  ج وتر گذاشاااات.ساااا زم بم ساااا زم 

ی او ا  اااااااااااااماد و با کوبیدن میخ ت ا  تاتذ  بم چشااااااااااااام های 

 : آزاد با شدترن  ل   مم   ادامم داد 
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.برا  مزم تو ت از  _برا  مزم تو ت ی ه ا   و سر ه   

 اااراب  کاام در  ش دخت   اتجااا  دادی پشااااااااااااااایموبن یااا تاام.تاااد  

مزااااد  بودتاااات ذر  ای برا  اهمیاااات تاااادار .ایز اااام ب ودی و شر

 هزوز  خاشاااااااااااااااش خزابن برا  اهمی   تدار .پس در مبابل 
گ
میش

ن  تمااااا   رتاااااب  کاااام االن زدی م  تبط یاااام جواب برای گ ی 

 دار . 

 

اتگشاااااااااات اشااااااااااار  ا  را ج و برد و با کوبیدن  بم ق  اااااااااام ی 

 س زم ی آزاد جم م ا  را  امل کرد. 

 

هم اون رتیش شااااایادت برساااااا      دیگم ٬و_ب د از ای  هم ت

ای مزو تو خوابمون هم ببیاید.دیگم   ش تدارند  ااورت دخت 

 ش تدارند     اساااااامشااااااون رو بم ده  کثی مون بیارند.چون 

امو بزداز  رو شاااااااوتم های  م   ارصن تو اااااامم     ت   دخت 

چم برساااااااااااااام بم ایز م ب وا  یم بار ٬شااااااااااااااما دوتا تمک بم  رو 

 ا بذار . دساشوتو تو دست شماه
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سااااپس دسااااا  را بم کرا در خروسک  یاط نشاااااتم گرتت و 

 گ ت: 

 

ن رایه کاااااااام اوماااااااادی برمیگردی و از ایزجااااااااا  _ اااااااااال از همی 

ی  خزان ام٬مت 
گ
باام ٬می  ن  گورت رو برای هموشاااااااااااااااام از زتاادی

 کم بک ش و  ااااااااااادا از تییل 
گ
اون دوسااااااااااات خوتاااااااااااوت هم میش

کالا بگت  .وگرتم بم خداوتدی خدا ق ااااااااااااااام  اری می زم کم 

 براتون جززم .شم.هردوتون رو بیچار  می زم. 
گ
 زتدی

 

 را ها   تاخودآ ا  باخ  شدتد کم چشم هایم را ببزد  

و ل م را بااا شااااااااااااااااادت هرچاام تمااا  تر زنر تشاااااااااااااااااار دتاادان هااایم 

 .م  کاااااام از ابماااااادا میاااااادان ااااااااااااااامم ب اااااا  باااااام ایزجااااااا خمم بگت  

موشود.ای  ا  آزاد هرگز برای  را زدن با پدر  شو  قد  

 تموشد. 
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 راز را  خروز رو بم ای  آقا نشون بد . _ت

 

شیچیدن مجدد  دای پدر  در تضا کم از تراز می واست تا 

ون کزد باخ  شااد تا ای  بار تییل ج ااوراتم  آزاد را از خاتم بت 

 ج و بگاااذارد و خود  را در ب ااا  دخیااال کزاااد.مبااااباال قاااد 

 پدر  ا  ماد و با خ  اتوت شرسید: 

 

 تو؟مگااااااا
گ
م م  تگ مم تمی وا  از تییل:بااااااااباااااااا سر داری میش

 برسا  کالا بگت  ؟ای   رتا چم م  ن دارن؟

 

سوا  ها   تززا بک ت اوب  پدر  را بم دت ا  داشازد.ت اه  

ن خاتم دوخت و   گ ت:   را بم مزی 

 

ن تییل رو بتک داخل. _م  زی 
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 ۸۰۹#پارت_ 

 

 

 خااتم بک چون و چرا تورا باازوی تییل را گرتت و تال  
ن مزی 

د.امااااا تییل بااااا کرد تااااا او را  همرا  خود  باااام داخاااال خاااااتاااام بتک

 خ  اتی   مضاخ  او را بم خب  هل داد و غرند: 

 

تییل:م  جاب  تمت   بابا.چرا برای یم بار  کم شااااد  بم  رتای 

ا  ببیاااااااام گو  تمیاااااااا دی؟چرا باااااااام ت ااااااااااااااامیمااااااااات ببیاااااااام ا ت 

تمیذاری؟چرا ت ر می  ن تو ای  دتیا تبط  را و تصر تو م 

 کم مزمم؟

 

م از لج ازی تییل پ   ها   را روی ی دیگر تشار پدر   الت

 داد و با ل  ن امراتم گ ت: 
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 _تییل گ مم برو داخل خوتم. 

 

تییل لجوجاتم ش  را بم نشاااااتم ی م ال ت تکان داد و یک 

 ج وتر گذاشت.  قد 

 

جاااااا تمت  .همیزجاااااا میموتم و از زتااااادگیم دتااااااع  _تمت  .هیا

دی؟تمیموبن ببی ن .بااابااا مگاام  رتااای ای  آدمو نشاااااااااااااااایاامی زم

چبااادر پشااااااااااااااایموتااام؟تمیموبن ببی ن چبااادر آبجیمو دوساااااااااااااااااات 

دار ؟برای سر می وای بااااااام زور از همااااااادیگااااااام جاااااااداشاااااااااااااااون 

ی ؟برای سر می وای بم زور کالا مزو از برسا  بگت   ؟ک ن

 

 و خشااااااااااااااام پدر  هر ل صم بوشااااااااااااااات  و بوشااااااااااااااات  اوز 
گ
آشااااااااااااااا مش

ن خااااتم و شااااااااااااااااات زد  از ایز ااام آت  خشااااااااااااااام  میگرتااات.مزی 

د مجددا بازوی او را گرتت و زنر شاااااااااوهر  دام  ت ییل را بگت 

 گوش  تجوا کرد: 
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:تییل . م.ایزبدر با پدرت یش بم دو ت  .  ن  مزی 

 

 تبود. اااااااتک  دیگر بم ش رساااااااید  بود.با
ز تییل اما را  شااااااادبن

هم بازوی  را از بزد اتگشاااااااااامان مادر  رها کرد و با  ااااااااااداب  

اض باز کرد.   ب زد ل  بم اخت 

 

 رتااااااااامو بزتم مااااااااامااااااااان.م  زتاااااااادگیمو دوساااااااااااااااااااااات تییل:باااااااذار 

دار .برساااااااامو دوسااااااات دار .آبجک خزان و آزاد هزوز همدیگم 

رو دوساااااااااااااااات دارن.مگم بچم ایم کم تمیذارند خودمون برای 

نم؟  خودمون ت میم بگت 
گ
 زتدی

 

ر آن ل صات با تما  وجود  بم تییل و شاااااااااااااااجاخا  اتم ار د

رمااان می رد .از ایز اام داشااااااااااااااااات باام جااای م  هم از هردو ت 

ای  کم م   الم آتبدری  دتاع می رد بم او می الید .در شر

بد بود کم     تمیموان ااااااااااااااامم لرزندن ل  هایم را کزت   کزم 

تییل بود کام داشاااااااااااااااات بام جاای هردونمان یاک تزام میماازند و 

 .  5264



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

بابل پدر  قد خ م می رد.ای  دخت  از ی ایزبدر بزرگ شد  م

 بود؟

 

ن از ترنادها و م ال ت ه ای تییل ت اه  را بم پدر  خشمگی 

ساااااااااااااااماااات تراز کاااام مااااات و مبزوت باااام تییل خت   ماااااتااااد  بود 

 چرخاتد و خطاب بم او تزی  زد: 

 

_تراز نشاااااااااایدی بزت سر گ مم؟ای  آدمو از ای  خوتم بزداز 

ون.   بت 

 

شاتجا  باخ  شاااااااااااااااد کم تراز بم خود  بیاید.چزر  تزی   

 در هم کشاااید و تورا قد  بم سااامت آزاد برداشااات تا دسااامور 

پدر  را اجرا کزد.اما شو  از آت م دساااااااااااااااات ها   بمواتزد بم 

آزاد برساازد آزاد بود کم با خ اا اتوت او را بم خب  هل داد و 

 غرند: 
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آزاد:م  جااااااب  تمت   بزم  خاااااان.ایزجوری ت ااااااااااااااا یم شاااااااااااااااماااااا 

.بزمون گ مم از خزان دسااااااااات تمی شااااااااام پای  رتمم تموشااااااااام

 دور کزید. ه مم.تمیموتید ای  دخت  رو ایزجوری از م  

 

 رت  شاتجا  خشاااااااااااام خامو  ماتد  ی پدر  را بم ات جار 

م د  کرد.چزر  ا  شت شد و با تکان دادن دسا  در هوا 

هماتطور کم پا شو  میگذاشاااااااااات تا با آزاد درگت  شاااااااااااود ترناد 

 : کشید 

 

 _اسم دخت  مزو بم زبون کثی ت تیار مرتی م. 

 

 س پاااهااایم کاام تااا آن ل صاام از شاااااااااااااااادت کرخاات بودن و بک 

بودن قدرت  رکت را از دست داد  بودتد با دیدن  م م ی 

پدر  بم سمت آزاد بم ی  ار  توانشان را پس گرتمزد.شاسیمم 

چزد قد  بم ساااامت ج و دوند  و با ا  اااامادن میانشااااان شو  

 پدر  بمواتد خود  را بم آزاد برساتد ترناد کشید : از آت م 
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بم خودت _. اااااااام.... اااااااام دیگم تموم  ک  بابا.تموم  ک . 

بیا.جای ایز م یه ب وای خط و نشااااااون ب یساااااار و یه بم ای  

و اون  م م ک ن ساااااااااااااایع ک  برای یم بار  کم شااااااااااااااد  بم  را 

.ب زیم کم دتیا تبط  ببیم گو  بدی.چشااااااااااااااامات رو باز ک ن

 ت میماتت تمیچرخم.   و  م ور تو و 

 

هاز و واز از  رکت ا  اااااااااااااااماد و با چشااااااااااااااام هاب  کم گوب  از 

ن بودتد ت اهم کرد.ثاتیم ای   شااادت خشااام در  ا  آت  گرتی 

 ساکت ماتد و سپس خربد  کشید: 

 

؟چااام  _تو برای سر هزوز داری از ای  آد  دتااااع می  ن دخت 

مرگت شاااااااد ؟م  باید چشااااااامامو باز کزم یا توب  کم ات ار ای  

   با ک  م و جادو چشماتو کور کرد ؟آد
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ش  را م کم و قاااکع باام نشاااااااااااااااااتاام ی م ااال اات تکااان داد  و 

 : گ مم

 

_پای هیا ک  اااااااااام و جادوب  در  ار تو اااااااااات.م  ای  آد  رو 

دوسااااااااات دار .از  دتاع می زم چون هزوز دوسااااااااا  دار .با 

خب م باااا ق  م باااا تماااا  وجود  دوساااااااااااااااا  دار .تزمیااادن ای  

  مم؟موتوع ایزبدر برات س

 

ی کم بود باالتر رتت.  ن   دا   از آن چت 

 

؟تو  بزم :چم دوسااااااااات داشااااااااام ن خزان چم دوسااااااااات داشااااااااام ن

 ب ااااد از هماااام  اااااراب  کاااام ای  آد  باااااهااااات کرد چط
ور میموبن

؟چطور میموبن ب د از همم ی اون  دوسااااااااااااااا  داشاااااااااااااامم باشر

 بالهاب  کم شت آورد... 
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کیزم و   اجاز  تداد  تا جم م ا  را بم پایان برسااااااااااااااااتد.با تما 

خ  اتی   کم در دلم ات ار شد  بود میان  را ها   شرند  

 و گ مم: 

 

تااااام بزم  خاااااان؟ی _ی دار  از بال آو  ن ردن ش م   را مت 

تاااام ن هااااا؟تو؟توب  کاااام از ٬دار  از بااااادی کردن بااااام م   را مت 

؟ بم ای تموتد  کم بم م  تزد  باشر  تا االن رصن
گ
 بچش

 

 ۸۱۰#پارت_ 

 

 

د با شاااااایدن جمالب  کم خشااااایم کم در چشااااام ها   موز م ن ت 

از دهان م  خارز شااااااااااااااادتد بم ی  ار  تروک  کرد و جا   را 

ن بم غم و   خصییم در ت اه  داد.بک آت م بم غمگی 
گ
مزدی شر

د  و پس  اااار شااااادن  توجیه کزم ل  هایم را روی ی دیگر ترا

 از ل صم ای ساکت ماتدن با  ر  و خ  اتوت ادامم داد : 
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؟خااااودت از _تااااو داری از بااااال آوردن ش ماااا   اااار  بن ن ا ماااات 

ن رو ترامو    رتااااااااات خزااااااااد  ت تمیگت  ؟ت زاااااااام هماااااااام چت 

یزجا تو خوتم ت موتد  ترامو  کردی؟ت زم چون دو روز ا

ساااااااااااااااااِ  تمو  باااخاا  شاااااااااااااااادی م  چاام خااذاباااب   ۳۰کردی کاام 

 ب شم؟

 

تااااااااا ااااااااااهااااااااا  را از چشاااااااااااااااااااااااامااااااااااتااااااااام دزدیاااااااااد و ش  را زنااااااااار 

اتداخت.تمی واساااامم ب   را بم ایزجا ب شاااااتم.تمی واساااامم 

بم جاب  برساااد کم مجبور شاااو  خاکرات ت خ گذشااامم  ارمان 

یم تگااذاشاااااااااااااااماام مااان را شااااااااااااااا م بزتم.امااا او چااار  ی دیگری برا

 بود.خود  وادار  کرد  بود کم ایزطور دیواتم شو . 

 

_آر ...آر  م  آزاد رو هزوز دوسااااااااااااااااات دار .هزوز از  دتاااع 

می زم.هزوز  میموتم ب  شااااااااااااااام  چون ای  آد      یاااااک 

و بام خزوان پادر بزم کردی رو در  بم هزار  بادی هااب  کام ت
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ه ت مرت   نشد.چون اگم یم روزی بالب  ش  آورد ال اقل 

م  از گوشاات و شوساات و ٬مزو تموشاازاخت٬پشاات غرن م بود

کاام  ااداقاال ب ااد  از باادی هااا  پشااااااااااااااایمون ٬خون  تبود 

کم اگم یک بار بزم آساااااااو  زد هزار بار ک   ب شااااااا  ٬شاااااااد

ان کزمهزار بار تال  کرد تا بدی ها  ٬کرد هزار بار ٬رو جتک

تال  کرد تا دلم رو دوبار  بم دست بیار .اما تو چیکار کردی 

   خان؟...تو چیکار کردی؟بزم

 

ب  ااااااااااااااان کم بم جان ا ونم اتماد  بود  اااااااااااااااادایم را هر ل صم 

شااااااا  ااااااامم و شااااااا  ااااااامم تر می رد اما چشااااااام هایم هزوز هم با 

ن غرن م بودتد.پدر      برای ثاتیم ای ش  را  اشاااااااااااک رن ی 

اال تمیگرتااااات تاااااا بااااام چشااااااااااااااامااااااتم ت اااااا  کزاااااد.دیگر از داد و بااااا

ی تبود. اااال دیگر روز  ی سااااااااااااااا وت گرتماام  بیاادادهااا   ختک

بود.سااااااااااااااا وب  کم زخم های مرا خمیش تر می رد.قد  ج وتر 

 گذاشمم و با همان  دای لرزاتم گ مم: 
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ی کم از  ت...دخت  واق یت.دخت  ت بود  دخت  _بابا م  دخت 

ی   کم هیا گزایه مرت   نشااااااد  گوشاااااات و خوتت بود.دخت 

بود کم تو ب وای اون بالها رو ش  بیاری.درسااااات از روزی 

دتیا اومد  باها  جوری رتمار کردی کم ات ار یم تی م کم بم 

آشااااااااااا الم.کم ات ار یم موجود بک ارزشااااااااااام کم لیاقت دوسااااااااااات 

.یم  داشازت رو تدار .یم بار نشد دست م  ت بم ش  ب یسر

.یم  بار نشااااد مثل ببیم باباها کم برای بار نشااااد برا  پدری ک ن

ن مزو کزار خودت .شااااااااااااوبن و باها   را  اشااااااااااااون میمت 
دخت 

...چرا بابا چرا؟بز  بن

 

پاسااااجن بم سااااوا  های شر از درد  تداد.اتگشاااامم را بم ساااامت 

 آزاد نشاتم گرتمم و گ مم: 

 

اااااااااااااا جمشااااااااااااااایاد توتیبام درساااااااااااااااات م  هیچوقات ٬_ای  آد  پرا

باااااباااات ایز اااام هیچوقاااات ٬جمشااااااااااااااایااااد توتیش رو از یاااااد تمیتک 

توجووبن و جووتیمو ت اااا  کرد تمی  شااااااااااااااام  اماااا ی بود کااام 

سااااااااامور دزدیدن مزو بد  بزم  باخ  شاااااااااد جمشاااااااااید توتیش د
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خااااان؟ی بود کاااام وق   دخت   رو دزدیاااادن باااام جااااای ایز اااام 

اتم اب کزم اوالد خود  رو تجات بد  خدالت و وجدان  

  هر بالب  بیاااارن؟ی
 رو اتم ااااب کرد و اجااااز  داد ش دخت 

 بود؟

 

ش  شاتجااا  اتاادی باااالتر آمااد و لاا  هااا   باام زمزماام ای 

 ت ی  از ی دیگر باز شدتد. 

 

 _دخت  ... 

 

بک آت اااام مزمصر بماااااتم تااااا جم اااام ا  را باااام پااااایااااان برساااااااااااااااااااتااااد 

 اتگشماتم را میان موهایم ترو برد  و تالید : 

 

_م  اون زمااان برای ایز اام بموتم جون خود  رو تجااات بااد  

اااااااااااااا توجوون بااام برادر آزاد شااااااااااااااا  یاااک کرد  و ترار کرد .یاام پرا

بود.درسااااااااات هم ااااااااا  و ساااااااااا  خود .تبط می واسااااااااات بزم 
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.تبط می واسااااااات از مردن تجاتم بد .اما م  برای  مک کزم

اااا شااااا یک کرد  و  ایز م جون خود  رو تجات بد  بم اون پرا

بااااا وجود ایز اااام ٬ترار کرد .بااااا وجود ایز اااام تاااااخواساااااااااااااااماااام بود

جیح داد  کم ترار کزم و میمون ااااااااااااااامم برا   مک بیار  اما تر 

اااا رو پشااااات ش بذار  و دهزم رو تا ابد  برای هموشااااام اون پرا

م دار .چون م  دخت  خودخوا  تو بود  بابا.چون . اااااااااااااامم تگ

خون تو توی راا  جرنان داشااااااااااااااات.چون خودخوایه رو از تو 

 بم ارث برد  بود . 

 

وجود  بم ی  ار  شاش خشااام شاااد.مرور دوبار  ی خاکرات 

د  ساااااااا  شو ن   آن هم مبابل مردی کم تززا باخ  و بابن سااااااات 

ل کرد.ت اااا  رقم خوردن آن ات ااااقاااات بود خب م را بااام  یل زایااا

کیزااام توزاتااام ا  را بااام  اااااااااااااااورت م موم  دوخمم و باااا تماااا  

 خشیم کم درون ق  م ات ار شد  بود غرند : 

 

_اماااا....اماااا میااادوبن چیااام؟اگااام امروز میمون ااااااااااااااامم برگرد  بااام 

ی رو خوض کزم ن اگم میمون ااااااااااااااامم دوبار  بم اون ٬خب  و چت 
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ی رو ت یت  بد  ای  بار اون اسااااااااااااااا  م  ن روز ل ز   برگرد  و چت 

رو برمیداشاااااااااااااامم و بم جای آرنا بم تو شاااااااااااااا یک می رد .با اون 

 اس  م بم تو ش یک می رد  بزم  خان. 

 

 ۸۱۱#پارت_ 

 

 

چشااااااام ها   از شااااااادت غم و درد . ااااااامم شااااااادتد و قطر  ای 

ن  خاتم دسااااااااااااااا  را بم اشااااااااااااااک روی گوتم ا  ترو چ ید.مزی 

 ااااااااااااااورت  کوبید و تییل تال  کرد تا اشااااااااااااااک ها   را خب  

دارد.آزاد آه مم قد  ج وتر گذاشت و از پشت ش بم تگم 

م  تزدیک تر شااااد.بازوهایم را با مالیمت در دساااات گرتت و 

 زنر گوشم تجوا کرد: 

 

 آزاد:خزان آرو  با ...دیگم  اتیم. 
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ی و  باااام  رت  اهمی   تااااداد .در آن ل صاااام دیگر  ن هیا چت 

هیا کیساااا برایم اهمی   تداشاااات.تززا می واساااامم ترناد بزتم 

 زاام ا  را از دردهاااب  کاام هرگز اجاااز  تااداد  بودتااد یااک و سااااااااااااااا

 ت س را ت ب شم خایل کزم.بزابرای  ادامم داد : 

 

ن تب اات  تو بود.تو میمون اا   شتوشاات مزو خوض  _همم چت 

 ک ن میمون ااااااااااااااا   تجاااتم باادی میمون ااااااااااااااا   مزو اتم اااب ک ن 

میمون اااااااااااا   برای یم بار هم کم شااااااااااااد  تو زتدگیت برا  پدری 

 .  ک ن

 

اون بالب  کم اون زمان ش م  اومد ش تییل بیاد تو  اگم االن

چشم . مم تجات  میدی با وجود ایز م بچم ت تو ت اما 

چرا تمون ااااااا   مزو تجات بدی؟چرا مزو اتم اب ت ردی؟چرا 

چون دخت   برای م  پدر تبودی؟مگم گزا  م  سر بود؟تبط

زبن کام خااشاااااااااااااااب  بودی تبود ؟تبط چون خااشاااااااااااااااش مادر  

مگم م  بود  کم خواسااااااااااااااامم بم ای  دتیا  تبودی؟ل زت بزت

؟  بیا ؟تو اتمبا  چیو از م  گرت  
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مشاااات گر  شااااد  ا  را م کم بم ق  اااام ی ساااا زم ا  کوبید  و 

 گ مم: 

 

اات  _م   ل زتدگیم با خبد  بزرگ شاااد .م  تو مدرسااام  را

رد  کم باباهاشاااااااااااااااون با خشاااااااااااااااش میومدن بچم هاب  رو می و 

بار بابا  ااااااااادات  دت الشااااااااون.م  خبد  ای ایزو داشااااااااامم کم یم

کزم و با خشااااااااااش جوابمو بدی.ا ااااااااااال میدوبن چرا م  اوتبدر 

زود بم آزاد د  . ااااااااامم؟چون خبد  داشااااااااامم.خبد  ی ای  رو 

ط  داشااااااااااااامم کم یم مرد توی زتدگیم باشااااااااااااام و مزو بک قید و شر

م جای تو رو برا  شر کزم.یم مرد دوست داشمم باشم.یم مرد ک

 ان کزم. کم روس کم تو زخمو  کرد  بودی رو درم

 

ی کااام تو مرنضااااااااااااااا   م  دخت  مرنو تو ا  بزم  خاااان.دخت 

ی کم تم ج ااااااااااااام  تم رو   تم روان  ساااااااااااااالم  کردی.دخت 

ی کااااام زتااااادگوشاااااااااااااااو خراب کردی تبط چون  تو اااااااااااااااااااات.دخت 
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.پس  اال بم چم جراب  توی  تمون اااااا   دوساااااا  داشاااااامم باشر

مااای م  ت ااا  می  ن و برای اتم اااب یاام آد  اشاااااااااااااااا ااا  چشااااااااااااااا

کم هیچوقت برای درساااااااااااااات شو    بازخواساااااااااااااامم می  ن زمابن 

 بردن زتدگیم  مکم ت ردی؟

 

ق مت آخر جم م ا  را جوری ترناد کشید  کم لرز  بم جان 

درخااات هاااای بااااغ اتمااااد.پااادر   مااااکاااان غرا در سااااااااااااااا وب  ت خ 

روی بود. ااااااااااورت  شت شااااااااااد  بود و قطرات درشاااااااااات خرا 

 ا  خودتماب  می ردتد.ق  اااااااام ی ساااااااا زم ا  آتبدر 
شوشااااااااابن

ن باال  تت کم گوب  رنم ها   بم ساااااااا ت و ساااااااازگی   مت 
ن  و پایی 

 تدرنجک دچار شد  بودتد. 
گ
 مری

 

ی بک هوا روی 
ن س وت  کم ادامم دار شد زهرخزد ک زم آمت 

ن برد  و  ل  هایم تب  . اااااااااااااااات.آه ااااااااااااااامم ش  را باال و پایی 

 گ مم: 
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میدوبن کم هیچوقت برای خوب بودن _آر ...خودتم خوب 

 کم هیچوقت  ا  م  هیچکاری اتجا  تدادی.خوب میدوبن 

برا  پدر تبودی.برای همیزم ه اااااااااات کم االن ساااااااااااک   و     

.اما  ی و بم چشااااااما  ت ا  ک ن جرات تمی  ن شت رو باال بگت 

ن م  بزت سر می م...   خوب گو  ک  ببی 

 

آزاد کم  بک آت م بم خب  بچرخم اتگشاااات شاااا اااامم را ساااامت

 پشت ش  ا  ماد  بود نشاتم گرتمم و ادامم داد : 

 

آد  رو دوساات دار .خاشاابشاام.از  جدا شااد  ویل _م  ای  

هزوز  دلم شوشااااشاااام.چون ای  آد  درساااات برخ س تو اگم یم 

روز در  بم بدی کرد  بم جا   د روز کزار  بود  و پشمم 

رو خاااااااایل ت رد .چون میااااااادوتم کااااااام از تااااااام ق    دوسااااااااااااااامم 

ون میدوتم کم پای  رت  میموتم و هیچوقت دسمم دار .چ

زم ب شیدم ...ب شیدم  و  اال رو و  تمی زم.برای همی

ن رو از تو باها   می وا  برگرد  ساااااااااااااااما  تا دوبار  همم چت 

وع کزم.   شر
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 ۸۱۲#پارت_ 

 

 

 اتگشمم ای  بار بم سمت تییل هدا رتت. 

 

م _اگم تا امروز ایزجا موتد  و را ن شد  توی خوتم ای باش

کم تو  اااااا  یسااااار تبط بم خاکر تییل بود .اما االن خیالم از 

 میگت   و تییل هم 
گ
را ماااااام.میاااااادوتم کاااااام  ب  رو از زتاااااادی

 خود  و برسااااااااااااااااااااااا  جااااااااداب  
ن میاااااااادوتم کاااااااام تمیااااااااذار  تو بی 

بزدازی.مزم تا آخر ای  م ااااااااااااااات  همراهشاااااااااااااااوتم و  م شاااااااااااااااون 

 می زم. 

 

ت س خمیف  کشید  و چاتم ا  را اتدی باالتر گرتمم.ا  اس 

.ق  م شاتجا  اتدی آرا  گرتمم بود.ت اهم را سااااااااااا ش داشااااااااااامم
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م ای بم دور تا دور باغ چرخاتد  و ساااپس همزمان برای ل ص

 قد  بم سمت خب  با  داب  آرا  تر گ مم: 
ن  با برداشی 

 

همرا  ٬_االتم دیگاام دلییل برای موتاادن توی ای  خوتاام تاادار 

کزااااار   آزاد از ایزجااااا مت  .هرجاااااب  کاااام  ااااالم خوب باااااشاااااااااااااااااام و 

هرکیسااااااااااااااا کاااام بزم آرام  بااااد  میموتم.هیچ اااادومموتم  ش 

 م بیاید یا سیع کزید مات م .شید.تمو  شد. تدارند دت ال

 

و ساااااپس اتگشاااااماتم را میان تضاااااای خایل اتگشااااامان آزاد ق ل 

ن ت اهم بم چشم های او زنرل  تجوا کرد :   کرد  و با دوخی 

 

 _برنم. 

 

 زدی کوچک آه اااااااااامم ش  را در تایید  رتم تکان داد و ل 

بر ل  آورد.تشااار آرا  بم دساامم وارد کرد و سااپس چرخید و 

ن بم ساامت در خروسک  یاط مرا هم بم دت ا   با قد  برداشاای 
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خود  کشااااااااااتد.هماتطور کم م ااااااااات  خروز از باغ را در شو  

 گرتمم بودیم  دای تراز از پشت ش در گو  هایم شیچید. 

 

 بذاری بری. تراز:خزان وا  ا...وا  ا تمیموبن ایزجوری 

 

باام  را هااا   اخمزاااب  ت رد .دسااااااااااااااااات آزاد را م کم تر در 

د  و بم قد  هایم اممداد داد .می واساامم ای  بار دساا ار مم ترا

برای هموشاام برو  و ای  خاتم را پشاات ش بگذار .اما پاهایم 

هزوز بم آساااااااااااااااماتم ی در خروسک  یاط ترساااااااااااااااید  بودتد کم 

ن خاتم تما  با   غ را شر کرد.  دای ترناد و شت زد  ی مزی 

 

نیا اما  رتا...بزم ...بزم  چت شد یزو؟ ن  مزی 

 

ار  در میااااتااام ی را  خشاااااااااااااااکم زد و ق  م از تویااادن بااااز بااام ی  ااا

 ا  ماد. دای گرنم ی تییل در ش  شیچید. 
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 تییل:بابا...بابا  الت خوبم؟

 

اتگشاااااااااااااااماان یخ زد  ا  از میااان اتگشااااااااااااااامااان آزاد ش خوردتاد و 

ن شدتد و  دای تا  م گرتمزد.گو  هایم بم تا  گزان سزگی 

ن خاتم و تییل را دیگر  تموان اااااامم .شاااااازو .ماتم گرنم های مزی 

برد  بود.جرات ش چرخاتدن و ت ا  کردن بم پشاااااااااااااات ش  را 

تداشمم.ا  اس می رد  کم تما  دتیا در  ا  چرخیدن دور 

 ش  بود. 

 

ل  های خشاااااکم را روی ی دیگر تشاااااار داد  و شاتجا  پس 

م گوب  برایم بم اتداز  هزار سااااااا  بود از گذشاااااات دقیبم ای ک

بود اتدی چرخاتد  و بم پشاااااات ش   ش  را بم هر ز م   کم

ن ق  م  ت ا  کرد .و درسااااااات در همان ل صم بود کم ترو رن ی 

در ایل کم دساااا  ٬را ا  ااااس کرد .پدر  با چزر  ای رتجور
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ن اتماد   را روی ساااامت چپ ساااا زم ا  تشااااار میداد روی زمی 

 بود... 

 

 ۸۱۳#پارت_ 

 

 

ن اتمااادن و بااد ااایل تاااگزااابن پاادر  مبااا  کاام باام زمی 
باال از زمااابن

چشااااااماتم ات اا اتماد تا زمابن کم آمبوالنس از را  برساااااد و او 

را بم بیمارسااااااامان برسااااااااتیم زمان بم اتداز  ی هزار ساااااااا  برایم 

کو  کشید.هزار سایل کم گوب  هرگز ق د تداشت بم پایان 

 برسد. 

 

ن برایمان توتاااایح داد  بودتد در م اااات  رساااایدن بم بیمارسااااما

همم تشااار و ب   و  کم دچار  م م ی ق  ک شااد  اساات.آن

س شاتجا   ارشان را کرد  بودتد.سزگی ن م ال ت م   است 

و تییل با خواسااااامم ها   را تموان ااااامم بود کاقت بیاورد و در 
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 شاااااااااااا  اااااااااااات را پذیرتمم 
گ
ن بار در زتدی تزایت ق    برای اولی 

 بود. 

 

ها و شرساااامارها بک م طیل او را بم بیمارسااامان کم ر 
ساااایدیم دکت 

با بردن  بم ب   دیگری از بیمارسمان ما از ما دور کردتد و 

ان در راهروی اتمصااااااااار رهااااااااا کردتااااااااد. ااااااااا   را شدرام و  ت 

ت   جوری در شاااااااااااااااو  و  ت 
گ
هیچ ااداممااان خوب تبود.همش

ترو رتماااام بودیم کاااام     قاااادرت تااااداشاااااااااااااااایم  ال  بر زبااااان 

 بیاورنم. 

 

ن خااااتم بک تااااب و آشااااااااااااااا مااام بود.بک وق ااام گرنااام می رد و  مزی 

تااام زو  را زنر لاا  تجوا می رد هردو  هماااتطور کاام جمالت

دساااااا  را م کم روی زاتوها   می وبید و ساااااالم   پدر  را 

از خدا ک   می رد.تییل با  اااااااورب  گرنان و خوس از اشاااااااک 

در کزار او ا  ااااماد  بود.دساااات ساااااالم  را دور شااااااتم های او 

 تال  می رد تااا بک تااابک هااای او را اتااداخماام بو 
گ
د و بااا بیچاااری

کزااد.امااا  ااا  خود  هم درسااااااااااااااااات باام اتااداز  ی   اتاادی  مت  
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مادر  آشااااااااوب بود.تراز هم  التم و آشاااااااا مم در کو  راهرو 

قد  برمیداشااات. اااورت  از شااادت تگرابن و اتاااطراب شت 

شااااااااااااااااد  بود و     تمیموان ااااااااااااااات برای ل صم ای آرا  و قرار 

د.   بگت 

 

زد  در گوشم ای از راهرو بم دیوار  کم ساکت و یخ  تززا کیس

بود و ماااات و مبزوت بااام اکرات  ت اااا  می رد م  ت یااام زد  

ن آتبدر شنااااع و  بود . الم بم هیا وجم خوب تبود.همم چت 

تاگزابن ات اا اتماد  بود کم هزوز تموان ااااااااااااااامم بود  بم خود  

و بزم  خااان بزاااوری کاام هیا کوتاان ٬بیااایم.باااور ایز اام پاادر 

 ااااااااااااخبم ای تمیموان ااااااااااات خم بم ابروها   بیاورد امروز بم 

شاااااااااااااااایاادن  را هااای م  از پااای اتماااد  بود و باام ای  خاااکر 

  ا  و روز اتماد  بود برایم م ا  بود. 

 

ن خاتم تما  راهروی بیمارسااامان را شر   ااادای تالم و زاری مزی 

کرد  بود.اشاااااااااااااک چشااااااااااااام ها       برای ثاتیم ای بزد تیم 
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ها   قطع تموشااااااااااااااادتد.در ایل کم بک وق م بم آمد و بک تابک 

 اتم تالید: پاها   می وبید خاجز 

 

:خدایا ای  چم ت یسااااااااااااا بود کم دامزمون رو گرتت؟چرا  ن مزی 

ای  بالها ش ما اومدن؟ی زتدگیموتو چشااااااااااااااام زد کم بم ای  

  ا  و روز اتمادیم؟

 

د مادر  را در آغو  کشاااااااااااااااید و  ن تییل در ایل کم هش هش مت 

 را آرا  کزد. تال  کرد تا او 

 

مطمازم تییل:مااااماااان جاااان قربوتااات بر  توروخااادا آرو  باااا . 

کم  ا  بابا خوب موشاام.بابا بزم  قوی تر از ای   رتاساات 

 بزت قو  مید  هیچو  تموشم. 

 

 تبود کم تبود.گوب  کم قادر تبود 
ن خاتم اما آرا  شااااااااااااااادبن مزی 

بم جز  دای گرنم ها و االیم های خود   دای دیگری را 
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ن و زمان شااااااااااااااا و  و .شااااااااااااااازود.مد ن ت و از زمی  ا  اشاااااااااااااااک مت 

ت ر می رد با ای  تالم ها و االیم ها  شاااااکایت می رد.شااااااید کم

میمواتد خدا را وادار کزد کم بم  ال  د  . اااااوزاتد و پدر  را 

 دوبار  بم او ب  شد. 

 

دقایش بم شخت در بر ی دیگر میگذشاااااااااااازد.زمان بک ر م تر 

ی از  ا  از هموشاااااااااااام بم شرواز در آمد  بود و ه زوز هیا ختک

دیوار ش خورد  و پدر  تداشااایم.خ اامم و بک جان گوشاام ی 

روی شامیک های شد ک  راهرو نشاااااااااااا اااااااااااامم.تراز گوب  کم 

مموجم بد  ایل ا  شاااد  باشاااد بک م طیل دسااات از قد  زدن 

ن زاتو زد و با تگرابن  برداشت و بم سممم آمد.مباب م روی زمی 

 شرسید: 

 

 وای برات آب بگت  ؟تراز:خزان؟ الت خوبم؟می 
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س از ل صم ای بم  ورت زخیم و کبود  چشم دوخمم و پ

ساااااااا وت آه اااااااامم ل  های خشااااااااک و تر  خورد  ا  را باز و 

 . مم کرد . 

 

ی از  تو ت؟تمرد  مگم تم؟  _چرا هیا ختک

 

ابروها   را در هم کشاااااااااید و قاک اتم ش  را بم نشااااااااااتم ی 

 م ال ت تکان داد. 

 

 ات هیچو  تموشم. ال  خوبم. تراز:از ای   رتا تزن.باب

 

د اااااااااااااار   و ش  را بااااااام دیوار پ ااااااا  هاااااااایم را روی ی ااااااادیگر ترا

چ اااااااااا اتد .خ اااااااااامم تر از آبن بود  کم ب واهم  را دیگری 

 ا  شاااااااااااااااد  باشاااااااااااااااد با 
گ
بزتم.تراز هم ات ار کم مموجم خ ااااااااااااااامش

تارا    دسااااااااا  را بم سااااااااممم دراز کرد و  ااااااااورتم را آه اااااااامم 

 تواز  کرد. 
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کم بم ساامممان کشااید  موشاادتد با شااایدن  اادای قد  هاب   

گر تا اااااااااا م گرتمزد و ت اهم پ   هایم بم شخت تور از ی دی

بم سااااامت  اااااا   قد  ها کشاااااید  شاااااد.با دیدن دکت  کم در 

 ااا  تزدیااک شااااااااااااااااادن باام مااا بود باام ما دسااااااااااااااااات تراز چزااگ 

ن ب زد شد .ج وتر از م  بم  اتداخمم و بم ز مت از روی زمی 

 دلواپ اتم شرسید: سمت دکت  دوند و با ا  مادن مباب   

 

...توروخاادا یاام ختک خوب 
بزمون باادیااد. ااا  تراز:آقااای دکت 

 خمو  خوبم؟

 

د و ش  را تکاااااان  اااااااااااااار دکت  لااااا  هاااااا   را روی ی ااااادیگر ترا

 را 
گ
داد.چزر  ا  هیا ا  ااااااااااااااااااااس خااااا  باااام جز خ ااااااااااااااامش

ن خاتم و تییل  مز  س تمی رد.سااااااااااا وت  باخ  شااااااااااااد تا مزی 

دهان او  هم شاسااااااااااااااایمم بم سااااااااااااااامت او بدوتد و مزمصراتم بم
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وع بم  ر  ا چشاااااااااااااام بدوزتد.دکت  شاتجا  آیه کشااااااااااااااید و شر

 زدن کرد. 

 

: بیبا  وتااا یت ق  شاااون چزدان م ااااخد تو ااات.ما  دکت 

.ت ال یم چزد هر  اری کم الز  بود رو براشاااااااااااااااون اتجا  دادیم

روزی باید توی ش ش یو ت ت تصر باشاا  تا ب د  ببیایم 

 سر شو  میاد. 

 

 ۸۱۴#پارت_ 

 

 

ن تگران و  و شاااااااااااات زد  قد  بم دکت  تزدیک تر شااااااااااااد و مزی 

 لرزان از او شرسید: م مم اتم با  داب  
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:آقای دکت  توروخدا راسااااااشاااااو بزم بگید. شاااااوهر  زتد   ن مزی 

 میموتم؟زتد  میموتم مگم تم؟

 

دکت  در جوا.  ل  زد کوچش بر ل  آورد و آه ااااااااااامم ش  

 را تکان داد. 

 

ن بم ش :چزد دقیبم دیگم مزمب شاااااااون می ین ش یو.خدا  دکت 

 بزشون سالم   بد .بال دور باشم. 

 

گ اات و ساااااااااااااااپس بک آت اام  را دیگری بزتااد یااا مزمصر ای  را  

شااااایدن سااااوایل بماتد با قد  هاب  ب زد از ما تا اااا م گرتت و 

ن کاام تززااا برای چزااد ثاااتیاام از  راهرو را تر  کرد.بااا رتما  مزی 

ن  وع بم اشاااک رن ی  گرنم کردن دسااات کشاااید  بود مجددا شر

م کردن کرد.در میااااان گرناااام هااااا و هش هش زدن هااااا   و تااااالاااا

برای یک ل صم بم سااامت م  کشاااید  شاااد و مموجم ت اه  

م  کام خبا  تر از همام ا  اااااااااااااااماد  بود  شااااااااااااااااد.و همان یک 
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ل صم برا    اقن بود تا غم و تارا    از وجود  شر ب شااااااااد 

و جااااااااا ااااا  را باااااااام ماااااوسک از خشااااااااااااااااااام و تااااا ااااارت در قااااا ااااا ااااا  

شو  از آت م تراز و تییل بدهد. ااااااااااورت  را در هم کشااااااااااید و 

ر  بم سااااامت م  هجو  آورد و بمواتزد مات   شاااااوتد بم ی  ا

 غرند: 

 

:هم  تب ت  تو بود...همم   تب ت  تو بود.تو باخ   ن مزی 

.تو همموتو بااادب ااات کردی.پااادرت   تماااا  ای  ات ااااقااااب 
و باااابن

االن ب اکر تو م کم توی ای   ا  و وتااا م.تو دسااا   دسااا   

 مرگ ترسمادی.خدا ازت تگذر . پدر خودتو بم اسمب ا  

 

 ا  شاااااااوکم شاااااااد  بود کم زباتم بزد آتبدر از  م م ی تاگزابن 

آمد  بود و بم م زای واقیع   مم خشاااکم زد  بود.تییل و تراز 

ن بااازوهااا   تال   بک م طیل باام دت ااا  او دوناادتااد و بااا گرتی 

اض کرد:   کردتد تا او را خب  ب شزد.تییل با تارا    اخت 
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اد تزن ایزجا بیمارساااااااااااااااماتم.تب ااااااااااااااات  آبجک خزان تییل:مامان د

 چیم؟

 

ن را شااااااا  م ور تر کرد.دسااااااات های ساااااااوال   آت  خشااااااام مزی 

 تییل و تراز را از روی بازوها   پس زد و گ ت: 

 

:تب اااااااااات  اون چیم؟پس تب اااااااااات  کیم تییل؟م اااااااااا   ای   ن مزی 

همم بال و بدب    کم رو شمون آوار شااااد جز اون ی میموتم 

کاام برای بیچااار  کردتمون اتجااا    باااشااااااااااااااااام؟دیگاام  اااری تموتااد 

اااااااااااااا تمااک باام  رو  توتیش رو وارد .اگاام اون تااداد  باااشاااااااااااااااام پرا

زتاادگیمون تمی رد االن شاااااااااااااااوهر م  بااا یاام ق اا  مرنو روی 

 ت ت بیمارسمان تبود.ای  دخت   ی ت س... 

 

شو  از آت اام بمواتااد جم اام ا  را باام پااایااان برسااااااااااااااااااتااد تراز بااا 

 خ  اتوت میان  رت  شرند و تزی  زد: 
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ن خااااااااتم  ااااااااتیااااااام دیگااااااام. واسااااااااااااااامون بااااااام   رتااااااااتون تراز:مزی 

 . باشم.دیگم دارند زناد  روی می زید 

 

ن و زهر آلود بم تراز ت ا  کرد و ش   با خزد  ای تم ااااااا رآمت 

 را تکان داد. 

 

ند.شماها کم هزوز  :آر ...شماها  ش دارند کرتشو بگت  ن مزی 

تمون اااااااااااید ذات واق و  رو .شاااااااااازاسااااااااااید.تبط م  ذات  رو 

د  م ...م ن کم ای  همم سااااااااا  از دسااااااااا  خون  شاااااااازاخمم. 

خورد .م ن کم ای  همم سااااااااااااااا  با چشاااااااااااااامای خود  دید  کم 

چطور چشم دیدن خوش  میمون رو تدار  و دخا دخا می زم 

 کم زتدگیمون تابود شم. 

 

د و باااا ل  ن  اااااااااااااار تراز ای  باااار پ ااا  هاااا   را روی ی ااادیگر ترا

 ترسزا  تزی  زد: 
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ن خاتم  اتیم.   تراز:مزی 

 

ن   خ ااااا ک تراز کم آشاااااکارا از شاااااایدن  ااااادای ب زد و ل   مزی 

شوکم شد  بود شاتجا  زبان بم دهان گرتت و دست از داد 

و ترناد کردن کشاااید.با دساااا  اشاااک هاب  کم تما   اااورت  

را خوس کرد  بودتد پا  کرد و ساااپس ت ا  کیزم توزاتم ا  را 

 از  ورت م  گرتت و قد  بم خب  برداشت. 

 

ن خااااتم آتبااادر ماااات و مبزوت مااااتاااد   بود . را هاااای مزی 

ن تمااااا  شااااااااااااااااااد  بودتاااد کاااام  ااااامال خشاااااااااااااااکم زد  برای م سااااااااااااااازگی 

بود.جوری کم     توان تداشااااامم دهان باز کزم و در دتاع از 

ی بگونم.هرچزد کم ا اااال تمیدان اامم  ش داشاامم  ن خود  چت 

کاااام از خود  دتاااااع کزم یااااا تاااام.شااااااااااااااااااایااااد هم  ش واق ااااا بااااا او 

ااا رت دادن  تما  ای  ات اقات شااااو  م  بود.شاااااید واق ا مبصا

اق ا تب ااااااااااات  م  بود کم پدر   اال روی ت ت بود .شااااااااااااید و 

بیمارساااااااامان اتماد  بود و در  ا  دساااااااات و شزجم تر  کردن با 

 مرگ بود. 
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در  ایل کم سااااااااااااااا ت در مرداب اتکار تاخوشاااااااااااااااایزد  بم دا  

 کم گوب  قرن ٬اتماد  بود 
شرسااااااااااامارها پدر  را شاتجا  از اتاق 

ون آوردتد و ت ا  را بها شو  بم آتج م سمت ا رتمم بود بت 

 خاااتم و تییل بک م طیل و 
ن اتمزااای راهرو ساااااااااااااااوا دادتااد.مزی 

وع بم دت ا  کردن ت ت کردتد و ت ا  م  ثابت  زاری کزان شر

ماتد روی  ااااااورت رتگ شرند  و رتجور پدر .ب  اااااان دردتا  

تاخودآ ا  بم جان ا ونم اتماد و ت س کشیدن را برایم س ت 

 کرد. 

 

  کرد تاا هم ا  با راز دساااااااااااااااا  را روی  مر  قرار داد و تال ت

قد  های خود  مرا هم مجبور کزد تا بم دت ا  شرسااااااااااااااامارها 

قاد  بردار .آه ااااااااااااااامم دساااااااااااااااا  را از روی  مر  پس زد  و با 

  داب  گرتمم تجوا کرد : 

 

 _تمیموتم ایزجا بموتم.می وا  بر . 

 .  5297



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

 

 مم ج  ت اهم کرد و شرسید: 

 

 ی ای  موق یت؟تراز:بری؟کجا بری تو 

 

 م ی م ال ت تکان داد  و گ مم: در جوا.  شی بم نشات

 

 _تمیدوتم.شاید بر  خوتم.هرجاب  بم جز ایزجا. 

 

آیه کشااااااااااااااایاااد و ت ااااه  را برای ل صااام ای بااام اتمزاااای راهرو 

 دوخت شو  از آت م بگوند: 

 

تراز:بااشاااااااااااااااام.پس الاقال بااذار خود  برساااااااااااااااوتمات هرجااب  کام 

 می وای بری. 
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اکم  ااااااااااااااا م گرتمم و با لمس کردن شوشاااااااااااااااابن دردتقد  از او تا

 پاسخ داد : 

 

ن جااا بمون.شااااااااااااااااایااد بزاات تیاااز  _تاام خود  میموتم بر .تو همی 

 داشمم باش . 

 

 ۸۱۵#پارت_ 

 

 

از شرساااامارها گرتمم تا بیمارها و ٬هرکیسااا کم از کزار  رد موشااااد

همراهانشاااااااااااااااان با دیدن  ا  زار  مم ج  ت اهم می ردتد و 

با خودشاااااااااااااااان میگ مزد کم چرا ای   ش تکان میدادتد.ا مماال 

ایط کزااار   دخت  بیچااار  هیچ یسااااااااااااااا را تاادارد کاام در ای  شر

 باشد. 
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ون زد  باااااد خزاااااک آخرن  روزهااااای ٬از بیماااااارسااااااااااااااامااااان کااااام بت 

ر گرتمم ا  کوبید  شااد و 
 
زم اامان هماتزد شااالا بر  ااورت گ

وادار  کرد تاااااا برای ل صااااام ای پ ااااا  هاااااایم را روی ی ااااادیگر 

 م قد  های آرا  و خ ااااااااااااااامم ا  اداممب شااااااااااااااار  شو  از آت م ب

دهم.مباااااابااااال درواز  ی خروسک بیماااااارساااااااااااااااماااااان ا  ااااااااااااااامااااااد  و 

شدراماتم بم اکراتم ت ا  کرد .تم میدان ااااااااااااااامم کم می واهم 

بم کجا برو  و تم میدان اااااااااااامم کم چطور   با  اااااااااااات از آتجا 

 دور شو .ذهزم خایل تر از هر زمان دیگری بود. 

 

 آزاد:خزان... 

 

گو  کم باد  ااااااااادای آشااااااااازای آزاد را بم    غرا در اتکار  بود 

هایم رسااااااااتد.برای ل صم ای ت ر کرد  کم دچار توهم شاااااااد  

ن بار ت رار شاااد.مم ج  ش چرخاتد   ا  اما  ااادا برای دومی 

و بم پشااات ش  ت ا  کرد .با دیدن آزاد کم از ماشااایا  شیاد  

شد  بود و در  ا  دوندن بم سممم بود ابروهایم تاخودآ ا  

 شدتد.  در هم کشید 
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دیش ا  مموق  شااااااادتد.ت ا  تگران قد  ها   شاتجا  در تز 

و دلواپ ااااااا  را بم  ااااااااورت خ اااااااامم ا  دوخت و مضااااااااطرباتم 

 شرسید: 

 

 آزاد: الت خوبم؟

 

 بک آت م پاسجن بم سوال  بدهم با گیجک شرسید : 

 

؟اومدی دت المون؟  _از ی ایزجاب 

 

 ش  را بم آرا  تکان داد و گ ت: 

 

ر . ا  د تیا .ت واساااااامم ایزجا تززات بذاآزاد:دلم را ن نشاااااا

 پدرت چطور ؟
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ساااااااااااوال  شگیجم ا  را مضااااااااااااخ  کرد.تاامیداتم ش  را روی 

 شاتم کج کرد  و زنرل  زمزمم کرد : 

 

 _خوب تو ت. 

 

برای ل صاام ای بااا تااارا    باام چزر  ی غمگیزم خت   ماااتااد و 

سپس ات ار کم از چشم هایم بم آشوب دروتم بر برد  باشد 

آغوشاااا  کشااااید و  ج وتر گذاشاااات و با مالیمت مرا بمقد  

ش  را بم سااا زم ا  چ ااا اتد.موهایم را کم ت ااا م و تیمم زنر 

 شا  شززان ماتد  بودتد تواز  کرد و زنر گوشم گ ت: 

 

ن درساااااااااات موشاااااااااام خونز .بزت قو  مید .تگران  آزاد:همم چت 

 ت ا . 
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ن  بود کم  آغو  تط بید  ا  آتبدر برایم خوشاااااااایزد و شااااااات 

ایز م وساااااااااااااااط خیابان و در میان آت م مباوم   کزم یا بم بک 

مرد  ا  ماد  ایم ت ر کزم چشم هایم را . مم و خود  را در 

اها  غرا کرد .ا ونم از ب و  اااااد ساااااالم  خطر آشااااازای شت 

ای کم بک ر ماتم در  زجر  ا  جا خو  کرد  بود و ش  مم 

تموشااااااااد مو ااااااااوخت.ساااااااازگی ن بار یک کو  غم را روی شاااااااااتم 

 اااااااورتم را در سااااااا زم ا   ا  ااااااااس می رد .در  ایل کمهایم 

 شززان کرد  بود  با  داب  ت ی  تجوا کرد : 

 

 _دلم می واد با  دای ب زد گرنم کزم آزاد. 

 

ی بگونااد لاا  هااا   را باام موهااایم چ ااااااااااااااا اااتااد و  ن بک آت اام چت 

بازوهایم را تواز  کرد.آه مم ش  را از س زم ا  جدا کرد  

 تالید :  و با خت   شدن بم چشم ها  
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اشاااااااااااااک برنز ؟چرا ای  چشااااااااااااامای ل ز   خوس _چرا تمیموتم 

چم بالب  باید ش  ٬تموشااااااااا ؟آخم دیگم چم ات اق  باید بی مم

 بیاد کم ای  ب و  د سالم باالخر  .ش زم؟

 

غمگیزاتم ت اهم کرد و  ااااااورت رتگ شرند  ا  را میان دسااااات 

 ها   قاب گرتت.گوتم هایم را تواز  کرد و گ ت: 

 

دماااا دورت کزم و باااا میمون ااااااااااااااامم از همااام ی ای  آآزاد: اااا  

ی تموتااام  ن مااات جااااب  کااام دیگااام هیچ س و هیا چت  خود  بتک

باخ  رتج کشااااااااااااایدتت .شااااااااااااام...اما وق   بم ای  واق یت ت ر 

می زم کاام باااخاا  و بااابن تمااا  ای  درد کشااااااااااااااایادتاات خود مزم 

 تبط دلم می واد کم بمت  ... 

 

د  و بک آت م
ااااااااااااار ی  ل  های خشااااااااااااااکم را روی ی دیگر ترا ن چت 

اتم را دور ما دساااااااااااااااااات هاااای او قالب بگونم اتگشاااااااااااااااماااان لرز 

کرد .در آن ل صم بم همان اتداز  کم او را دوست داشمم بم 
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همااااان اتااااداز  هم آرزو می رد  کاااام  ااااا  او را هرگز تاااادیااااد  

بود .بم همان اتداز  کم دلم تزدیک بودن او را می واسااااااااااااااات 

 بم همان اتداز  هم می واسمم کم از م  دور شود. 

 

ببزد  و زمان چزد ساااااااااا  بم  دلم می واسااااااااات چشااااااااام هایم را 

خباا  یااا باام ج و  رکاات کزااد.کاام اگر میموان ااااااااااااااامم باام خباا  

بازگرد  هرگز ش را  او قرار تمیگرتمم و اگر میموان ااااااامم چزد 

 ا  را ج وتر بتک  در بر او میگشاااااااااااامم تا بداتم آیا 
گ
ساااااااااااااایل زتدی

 و  هرگز با او آیزد  ای خواهم داشااااات یا کم ای  خشاااااش م 

 د بود. بم تزا و ت ایه خواه

 

 ااااااااااااااااادای بوا ب زااد ماااشااااااااااااااای ن کاام باام ی  ااار  تمااا  خیااابااان را 

ن راتزد  ای کم بم  برداشااااااات و بم دت ا  آن  ااااااادای خشااااااامگی 

ا  میگ ت مرا وادار کرد تا دساااااااااااااات از  راتزد  ای دیگر بد و بت 

 
گ
ن با اتکار  بردار  و بم زمان  ا  برگرد .با خ مش   زجار رتی 

 زنرل  زمزمم کرد : آیه کشید  و 
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 م مزو برسوبن خوتم؟_موش

 

 شرسشگراتم یک تای ابروها   را باال اتداخت و گ ت: 

 

 آزاد:خوتم ی پدرت یا خوتم خودمون؟

 

 شی بم م زای م ال ت تکان داد  و گ مم: 

 

 _هیچ دو ...خوتم ی خود . 

 

 ۸۱۶#پارت_ 
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چشم ها   در ثاتیم ای از شدت ت ج  گرد شدتد و رتگ 

 گرتمزد.شرسید:   تگرابن 

 

 آزاد:می وای بری اوتجا؟تک و تززا؟

 

زنرل  "هو " آرا  گ مم و قد  بم خب  برداشااااااامم شو  از 

 آت م بگونم: 

 

_تیاز دار  یکم با خود  تززا باشااااااااااااام.اون خوتم تززا جاییم کم 

 میموتم بز  شزا  بتک . 

 

برای دقیبم ای با تردید و تارا    بم  اااااورتم خت   ماتد و در 

ات ار کم توان اااااامم باشااااااد خواساااااامم ا  را در  کزد آیه  تزایت

کشاااید و ش  را تکان داد.دساااا  را بم سااامت ماشااایا  کم 

  یم آتطرا تر پار  شد  بود نشاتم گرتت و گ ت: 
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 آزاد:باشم...هرسر کم تو ب وای. 

 

                                        *** 

 

ن را مبابل خاتم ای ک ه مم ها موشد  مساخ   ب د آزاد ماشی 

از آن دور ماتد  بود  مموق  کرد و ت اا  م  روی شااااااااااااااااات و 

برگ هرس نشد  ی درخمابن کم   ار خاتم را  امال شر کرد  

بودتاااد ثاااابااات مااااتاااد.ماادت زناااادی بود کااام از ای  خااااتااام غااااتااال 

 ماتد  بود . مما بک اتداز  از دسمم دلمت  بود. 

 

ت آزاد مااااااا مربزاااااااد ایم ن ا  را بااااااااز کرد  و ش  را بااااااام سااااااااااااااا

ن بم ساخممابن  چرخاتد .در س وت از پشت شوشم ی ماشی 

کم روزی خاتم ی خود  بود چشاااااااااام دوخمم بود و ل  زدی 

کوچااک کزج لاا  هااا   خودتماااب  می رد.بک اخمیااار م ااااااااااااااات  
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ت اه  را دت ا  کرد  و کویل ت شاااااااااید کم آن ل  زد کوچک 

 بم ل  های م  هم شایت کرد. 

 

او تاز  هم ایم ا  شد  بود  میاد و خاکر  ی تما  روزهاب  ک

ن بود هماتزد یک   بم  و خشاااااابمان تاز  در  ا  شااااااکل گرتی 

ی تی م از مبابل چشماتم خبور کرد.روزهاب  کم هردو بم هر 

بزاتم ای تال  می ردیم کم با ی دیگر وقت بگذراتیم و مدا  

در م اااااااااااااااات  ماایااااااااان ایاا  دو خاااااااااتاااااااام در  ااااااااا  رتاااااااات و آمااااااااد 

ن بودیم.روزهاب  کم هزوز همم چ ن  و زن ا بود... ت    برایمان شت 

 

ن ت اهم از خاتم دسااااااااااااااامم را  ٬ت س خمیف  کشاااااااااااااااید  و با گرتی 

روی دسااااااااااااااامگت   ی در قرار داد  و آماد  ی شیاد  شااااااااااااااادن از 

ن شااااااااااد  . اااااااااادای ت س خمیبم باخ  شااااااااااد کم او هم ماشاااااااااای 

د و ش  را بااااام سااااااااااااااامااااات م   ت ااااااه  را از خااااااتااااام ا  بگت 

ن دبچرخاتد.ات ار کم مموجم ق اااد  برای شیا   شااادن از ماشااای 

 شد  باشد ابروها   را بم ی دیگر تزدیک تر کرد و گ ت: 
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ی تیاز داشااااااا    مما بزم  ن آزاد:مراق  خودت با .اگم بم چت 

 ختک بد  باشم؟

 

ن برد  و سااااااااااااااپس زنپ  در جوا.  آه اااااااااااااامم ش  را باال و پایی 

ون  کی م را باز کرد  و دسااااااااااااااامم   یدهایم را از داخل کی  بت 

گرتمم.شرساااااشاااااگراتم بم   یدها چشااااام   او کشاااااید  و بم سااااامت 

 وها   را باال برد.توتیح داد : دوخت و یش از ابر 

 

 _ایزا شوشت باش .شاید تیاز شد. 

 

ل صم ای تردید کرد و ساااپس دساااا  را ج و آورد و   یدها را 

از ٬از دساااااااااااااامم گرتت.دساااااااااااااامگت   را کشااااااااااااااید  و با باز کردن در

ن شیاد  شد  و ب د دوبار  در را پشت ش  . مم.اتدی   ماشی 

ن کشیدن شوشم  دایم زد.   بم سمت ج و خم شد و با پایی 
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 آزاد:خزان... 

 

قد  کم بم سااااااااااامت خاتم برداشااااااااااامم بود  را مجددا بم خب  

 برگرداتد  و بم سما  چرخید .با تگرابن ت اهم کرد و گ ت: 

 

ن درست موشم.   آزاد:خودتو اذیت ت   باشم؟همم چت 

 

ت  را باااور کزم.امااا  ر بااا تمااا  وجود  دلم می واساااااااااااااااات کاام 

اتکااار مزفن کاام در ش  جوالن میاادادتااد اجاااز  تمیاادادتااد کاام 

ن  دلمر  د  خو  کزم.ای  بود کاام      بمواتم باام کوچ ت 

در جوا.  بک هااادا ل  زااد م وی زد  و ساااااااااااااااپس بک آت اام 

 ال  باااام زبااااان بیاااااور  چرخیااااد  و باااام ساااااااااااااااماااات خاااااتاااام قااااد  

 برداشمم. 

 

را پشاااات ش  ببزد  هماتجا ر تا زمابن کم وارد خاتم شااااو  و د

ا  اااااااماد و رتمزم را تماشاااااااا کرد.در کم پشااااااات ش  . ااااااامم شاااااااد 
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 ااااااادای  رکت کردن و دور شااااااادن ماشااااااایا  را شااااااااید .بزد 

د  و قد  های بک جاتم را بم 
ااااااااااااار کی م را میان اتگشااااااااااااااماتم ترا

ساااااااااامت پ م های ورودی خاتم سااااااااااوا داد .شتاش  یاط از 

کم هیچ یس د  خا  و برگ شوشید  شد  بود.خییل وقت بو 

 دست و روب  بر ش ای  خاتم ی بک توا ت شید  بود. 

 

ن  از پ ااام هاااا بااااال رتمم و وارد خااااتااام شاااااااااااااااااد .کی م را روی زمی 

اتااااداخمم و هماااااتطور کاااام ماااااتمونم را از تزم در   آورد  باااام 

سااااااااااااااامااات م ااال هاااا قاااد  برداشااااااااااااااامم و روی تزدیاااک ترن  م ااال 

 اب  نش مم.تما  وجود  درد داشت و چشم هایم از اشک ه

کم ق ااد جاری شاادن تداشااازد مو ااوخت.آ  لرزابن کشااید  

زاتوهایم را ب ل گرتمم و ٬و با جمع کردن بدتم گوشااام ی م ل

 ش  را بم ت یم اا  م ل چ  اتد . 

 

ذهزم آتبااادر شااااااااااااااا وغ و شر هیااااهو بود کااام دلم می واسااااااااااااااااات 

ون ب شاااااام و بم هزار قط م ی  میموان اااااامم م ز  را از ش  بت 

 کم گوب  ش تام اااااااااااوی تب اااااااااایم  کزم. 
  از توایل اتکار ت جن
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هرگز قرار تبود بم پایان برساااااااااازد درد داشاااااااااات.چشاااااااااام هایم را 

. ااااااامم و تال  کرد  تا ظرا ذهزم را از  اااااااداهاب  کم درون 

 
گ
ش  ترناااد می شااااااااااااااایاادتااد خااایل کزم.و دقااایف  ب ااد خ ااااااااااااااامش

شاتجا  بر وجود  چت   شاااااااااااااد و  سااااااااااااا وت و خاموشر خاتم 

  ید و چشاااااااااااااماتم را بم ب هماتزد دیوی سااااااااااااایا  مرا در خود 

 خوابک خمیش ترو برد... 

 

                                          *** 

 

 ۸۱۷#پارت_ 

 

 

ی شااااااادن پدر  در بیمارساااااامان و رت  ن روز پس از . ااااااات  شزجمی 

م  هزوز هم خود  را در ٬دادن تمااا  ات اااقااات آن روز کااذاب  

مااا  ت چزااار دیواری خاااتاام ا    س کرد  بود  و ارت اااکم را بااا 
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ون بم  اااااا ر رساااااااتد  بود ...یا بم خ ارب   آد  های دتیای بت 

 همم ی آد  ها بم جز یک ت ر. ٬بزت  

 

ی شاااادن  در  شزج روز از ساااا مم ی ق  ک تاگزابن پدر  و . اااات 

بیمارسااامان میگذشااات.زمان در ای  شزج روز بم شخت برا و 

باد گذشااااااااااامم بود.در یط ای  مدت     برای ثاتیم ای پایم را 

ون تگاااذاشااااااااااااااامااام بود .خود  را مثااال روزهاااای ای  خااااز  اتااام بت 

قاااادیم میااااان دیوارهاااا   س کرد  بود  و     برای مالقاااات 

 پدر  بم بیمارسمان ترتمم بود . 

 

 م و بو  از ا وال  مط ع بود .تراز و تییل اا  گداری شیا  

های کوتایه برایم می رسااااااااامادتد کم در آن وتااااااااا یت پدر  را 

ح داد  بودتاد.  کاام هرگز باام هیچ اادا  از شیاا    هرچزاد برایم شر

ها شاااااااااااان جواب تداد  بود .تم ایز م برایم اهمی   تداشااااااااااامم 

در واقع ا اااااال تمیدان ااااامم کم چم باید بگونم.بزابرای  ٬باشاااااد

 ترجیح داد  بود  کم س وت و خاموشر را اتم اب کزم. 
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تززا کیسااا کم بم هیا وجم  ارصن نشاااد  ٬در یط ای  شزج روز

ا بااام  اااا  خود  رهاااا کزاااد آزاد بود.بااا و مر  بود تززاااایم بگاااذارد 

وجود آت ااام بااام او گ مااام بود  کااام می واهم چزاااد روزی را باااا 

خود  تززااا باااشااااااااااااااام امااا ات ااار کاام بااداتااد تززااا بودن تبط قرار 

اساااات درد و رتجم را تشاااادید کزد بم  رتم گو  تداد  بود و 

 رهایم ت رد  بود. 

 

تا در مواقع بود  از همان روز او  از   یدهاب  کم بم او داد  

وری از آن ها اسااااااام اد  کزد اسااااااام اد  کرد  بود و خود   رصن

را وارد خ وتم کرد  بود.در ابماااااااادا تال  کرد  بود  تااااااااا بااااااااا 

باادخ ف  هااایم او را از خود  براتم و مجبور  کزم تااا برود و 

تززاااااایم بگاااااذارد.اماااااا  بیبااااات ای  بود کااااام او بزت  از هرکس 

ابرای  ت ااااااااااااااامیم ود.بزااادیگری باااا بااادخ ف  هاااای م  آشااااااااااااااازاااا ب

اض هایم اهمیت دهد.و  تداشاااااات کم پا پس ب شااااااد و بم اخت 

در تزایت ای  م  بود  کم مجبور بم خب  نشااااااااای ن شاااااااااد  و 

 دست از تال  کردن برای دور کردن او کشید . 
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هرروز بم بزااتم های م م   چزادی  و چزاد بار بم خاتم ا  

ن شاااااااااااااااود.برایم غاااااذ د تاااااا از خوب بودن  اااااالم مطمی  ن ا ش مت 

ون غذاهاب  کم درساااااا ت می رد یا اگر وقا  را تداشاااااات از بت 

دوسااات داشااامم را سااا ار  میداد و با وجود بک اشااامزاب  ا  تا 

 جاب  کم مم   بود مجبور  می رد تا چزد لبمم غذا ب ور . 

 

مکالمم ی زنادی میاتمان رد و بد  تموشاااااااااااااااد چون بم خوبک 

میاادان ااااااااااااااااات کاام خ اااااااااااااااماام تر از آبن بود  کاام ب واهم  را 

 اوقات ساکت و بک ش و  دا کزار  روی بزتم. 
بزابرای  بوشت 

ت اات دراز می شااااااااااااااایااد و تماااشاااااااااااااااااایم می رد تااا باام خواب ترو 

برو .ااااااایه هم ش  را روی پااااااهاااااا   قرار میاااااداد و آتبااااادر 

موهاااایم را تواز  می رد کااام تماااا  دردهاااا و تاااارا    هاااایم را 

ن  ا  بوشاااات  و بوشاااات  در دا  خشااااش ا و ترامو  کزم.و در خی 

 مار شو ... گرت
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تور خورشیدی کم از پشت شرد  ی  رنر شزجر  خود  را بم 

داخل اتاا رساااااتد  بود و م ااامبیم بم  ااااورتم میمابید وادار  

ن  خواب ب زم و چشاام های  کرد تا با اکرا  د  از دتیای شاات 

ی کاااام برخورد  ن ن چت  خواب آلود  را باااااز کزم.ت اااااهم باااام اولی 

زدیک بودن ظزر را کم ت  خبربم های ساااااااااااخت روی دیوار بود 

نشااااااااااااااان میدادتد.و ای  ی  ن اتدی بوشاااااااااااااات  از اتداز  ی ترما  

خوابیاااااد  بود .کااااام ا ممااااااال دلی   هم قر  هاااااای خوابک 

 بودتد کم د ش  مصتشان کرد  بود . 

 

بااادن کرخمم را باااا بک مییل از روی ت ااات خواب ب زاااد کرد  و 

بم ساااااااامت شویس بزداشاااااااا   قد  برداشاااااااامم.مبابل ساااااااا زک 

ن دست و  ورتم هماتطور وب  اروش   ماد  و پس از ش ی 

کم با چزد ورا دسااااااااااااااامما   اغذی  اااااااااااااااورتم را پا  می رد  

مجددا بم اتاا برگشمم.موهایم را با گت   ای باالی ش  جمع 

 کرد  و سپس بم سمت سال  بم را  اتماد . 
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بوی مطبوع ت م مرغ شت شااااد  در ثاتیم ٬با ورود  بم سااااال 

ز  ضور آزاد در خاتم ختک داد.ل  زد د و اای مشامم را شر کر 

خاتم  ن کوچش بر ل  آورد  و قد  هایم را بم سااااااااااااااامت آشاااااااااااااااتر

ساااااااااااااااوا داد .د شاااااااااااااااا   وایل ساااااااااااااااااخت دوازد  بود کم از او 

خواسمم بود  بم خاتم ی خود  برود تا بم آرنا ش بزتد.ت ر 

تمی رد  امروز  ااااااااااااااابح دوبااار  باام ایزجااا بیااایااد.امااا ظاااهرا کاام 

 در آمد  بودتد.  از آبم اس اتم اشا ا  

 

خاتم کم رساااااید  ت اهم روی او کم پشااااات بم  ن بم ورودی آشاااااتر

خاتم ا  ماد  بود و ت  ا   ن م  و کزار شزجر  ی  امال باز آشتر

را بم گوشاااااااااا  چ اااااااااا اتد  بود ثابت ماتد.دهان باز کرد  تا با 

ی آرا   ضاااااااااااااااور  را اخال  کزم.اما شو  از آت م   ااااااااااااااابح ب ت 

ر   اااادای خ اااا ک و آشاااا مم ی بیاو      بمواتم  ال  بر زبان

 او بود کم گو  هایم را شر کرد. 

 

؟دار  بزاااااااات می م  آزاد:چرا مموجاااااااام  رتااااااااای م  تمویسااااااااااااااار

ن رو تدار .باید  ایط برگشاااااای  تمی وا  برگرد .در ا   ارصن شر
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ایزجا بموتم و اوتاااااااع زتدگیم رو ش و سااااااامون بد .تمیموتم 

ن رو ایزجا پشاااااااااااااات ش بذار  و برگرد  اوتجا و   تصاهر همم چت 

ن ترمالم.   کزم کم همم چت 

 

ن یک  تاخودآ ا  گوشاااام ی ل م را بم دتدان گرتمم و با برداشاااای 

خود  را پشااااات دیوار شززان کرد .برای ٬قد  بم سااااامت خب 

ل صم ای ساااااااااکت ماتد و سااااااااپس با ل  ن خ اااااااا ک تر از شو  

 غرند: 

 

 ۸۱۸#پارت_ 

 

 

ی کاام باااخاا   ن آزاد:ل زاات باام  ااار و  رتاام و شااااااااااااااازرت و هرچت 

  مااازاااو ایااازاااجاااوری تااا اااااااات تشااااااااااااااااااااااار بااا اااااااااکااار ماااوشاااااااااااااااااااااام تاااو 

بذاری.هیچ دومشون در  ا   ارصن برا  اهمی   تدارن.م  

 رتم رو زد .ت ااااااااااااااامیمم قط یم.تا زمابن کم زتدگیم رو ایزجا 
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ی کاام  ن ش و سااااااااااااااااامون تااداد  برتمیگرد . اااال خواق   هرچت 

 می واد باشم...دیگم برا  مزم تو ت. 

 

تا  اجاز  تداد ای  را گ ت و ب د دیگر بم شاااا   پشاااات خط 

بوشت  از آن ب واهد مکالمم را ک  دهد.تماس را قطع کرد و 

ت  ا  را با خ ااااااااااااااا اتوت روی  اتت  اتداخت شو  از آت م آ  

د.   ب شد و اتگشمان  را میان خرم  موها   ترو بتک
 خمیف 

 

در ایل کم هزوز هم خود  را پشااااااااااااات دیوار شززان کرد  بود  

 .خوب وار چ اااااااااااااا اتدچشاااااااااااااام هایم را . اااااااااااااامم و ش  را بم دی

میدان مم کم م اک  تماس آزاد چم کیسا بود.مدیر برتامم 

ها  .کیس کم یط چزد ه مم ی اخت  مدا  در تال  بود تا 

بااا تماااس هااا   آزاد را وادار کزااد کاام د  از ایران ب زااد و باام 

دتیای شر زرا و برا شااااااااااازرت و م بوبیا  برگردد.دتیاب  کم 

 مم بود. تا  م گرت بم خاکر م  مدت ها بود کم از آن
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خاتم ش   ن چشم هایم را باز کرد  و م ماکاتم بم داخل آشتر

کشاااید .هزوز هم مبابل شزجر  ا  اااماد  بود.هردو دساااا  را 

ن  بم ل م ی  اتت  چ ااااااااااااااا اتد  بود و ش  را تا مرز شااااااااااااااا  ااااااااااااااای 

 از تک تک  ر ات  بیداد 
گ
ن گرتمم بود.آشاااااااااااا مش گردن  پایی 

شاااااااار و ای  همم ت می رد. امال مشااااااا   بود کم دیگر ت مل

 الی مزگزم ماتدن برا   دشوار شد  بود. 

 

ت س لرزابن کشید  و قد  ج وتر گذاشمم.خوب میدان مم 

کم دل  تمی واست م  از ای  موتوع ش دربیاور .بزابرای  

ت ااااااااااااااامیم گرتمم جوری رتمااااار کزم کاااام ات ااااار مکااااالماااام ا  را 

 
گ
نشااااااید  ا .دوسااااات تداشااااامم با ساااااوا  شرسااااایدن هایم  التش

ساااااااااید یبیزا خود  درمورد     را تشااااااااادید ا کزم.زمان  کم مت 

د.  ن  ای  موتوع با م   را مت 

 

 .  _ بح ب ت 
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خاتم شیچید بک م طیل از 
ن  ااااااادای آرامم کم در تضاااااااای آشاااااااتر

 اتت  تا اااااا م گرتت و بم سااااااممم چرخید.با تگرابن بم  اااااورتم 

چشم دوخت و تال  کرد تا ب زمد آیا مکالمم شان را شاید  

ااااااااااااااداتااام بااام  آت ااام خیاااال ا  یاااا تااام.برای  را را ااات کزم خونرا

ن قد  برداشاااااامم و یش از  ااااااازدیل ها را برای خود   سااااااامت مت 

 خب  کشید . 

 

 _چرا خش ت زد ؟

 

بااا تردیااد ابروهااا   را در هم کشااااااااااااااایااد و در تزااایاات گوب  کاام 

تگرابن ا  برکرا شد  باشد ل  زدی بر ل  آورد و جواب 

 داد: 

 

 ؟آزاد:   ت ب ت  خونز ...خوب خوابیدی

 

 یل نش مم و یش از شاتم هایم را باال اتداخمم. روی  زد
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 _چزد ساخ   تون مم ب وابم.همیزم خوبم. 

 

شی تکان داد و سااااپس بک م طیل ت م مرغ های شت شااااد  

ی درون ماهیمابم را داخل دو .شااااباب خایل کرد و بم ساااامت 

ن قد  برداشاااااات.یش از .شااااااباب ها را مبابل م  قرار داد و  مت 

روی  اااااااااازدیل مباب م میاشاااااااااا اااااااااات هماتطور کم خود  هم 

 گ ت: 

 

آزاد:برات تون تااااااز  گرتمم.ت م مرغاااااا رو هم جوری کااااام تو 

دوسات داری درسات کرد . مما گرسااامم.مموجم شااد  کم بم 

 شا  د ش ت دست تزدی. 

 

زنرل  تش ر کرد  و ب د یک ت م تان از داخل س د برداشمم 

ن کرد . ش با او  وع بم لبمم گرتی   بود.م د  ا  از شاادت و شر

 بم درد آمد  بود. 
گ
 گرسزش
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 _ی اومدی؟

 

ن ت  با  ااداب  آرا  شرسااید  و او هماتطور کم برایم چای مت 

 پاسخ داد: 

 

آزاد:یش دو ساخ   موشم.ت واسمم بیدارت کزم.گ مم بذار  

 .  ب وابک
 یکم بوشت 

 

لیوان چای را از دسااااااااااااا  گرتمم و بم چشاااااااااااام های غمگیا  

داخمم بود.تال  دوخمم.اتدو  بر چزر  ا  سااااااااااایم اتچشاااااااااام 

ااد نشاااان دهد اما آشاااوبک کم  می رد تا خود  را آرا  و خونرا

د بر م  شززان تبود.شرسید :  ن  در چشمان  موز مت 

 

 _ترت   آموزش ا ؟
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 اتدی از چا   را ش کشید و ش  را تکان داد. 

 

ن مرت م.خیالم را مم   کم آزاد: ااااااابح زود یم شی زد .همم چت 

ن. بدون  ضور مزم  ارا خوب شو    مت 

 

در جوا.  زنرلاااااا  "هو "ی گ مم و ساااااااااااااااپس خود  را باااااام 

خوردن  اااااااا  اتم ا  مشاااااااا و  ساااااااااخمم.برای دقایف  میاتمان 

س وت برقرار شد.س وب  کم آزاد را وادار می رد بم ت ر ترو 

برود و در ذها  بااااا مشاااااااااااااااکالب  کاااام  التاااام ا  کرد  بودتااااد 

آت م  ا  و هوا   را خوض  دسااااااااااااااات و شزجم تر  کزد.برای

 رسید : کزم ش

 

 _ ا  آرنا چطور ؟
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رشاااامم ی اتکار  با شااااایدن سااااوالم پار  شااااد و مجبور شااااد تا 

ن با اتکار  بردارد.ل  زدی کوچک بر  دسااااااااااااااات از   زجار رتی 

 ل  آورد و گ ت: 

 

سم و دل  خییل برات تزگ شد .   آزاد:خوبم.مدا  از تو میتر

 

  بم ی دیگر قالب کرد و و ساااااااپس اتگشااااااامان  را زنر چاتم ا

 شرسید: 

 

؟...از پدرت ختک جدیدی داری؟  آزاد:تو سر

 

 باقیماتد  ی لبمم ای کم در دست داشمم را جوند  و گ مم: 

 

نم و  ال  بزت  .   _ م و بو .میدوتم کم هزوز . ت 
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یااک تااای ابروهااا   را بااا تردیااد باااال اتااداخاات و ش  را روی 

 شاتم کج کرد. 

 

 آزاد:تمی وای بری دیدن ؟

 

رتمم و برای ل صم ای س وت کرد  ل  زنرنزم را بم دتدان گ

ن بگونم:   شو  از آت م با ل  ن تامطمی 

 

_تمیدوتم...راسااااااااا  ت ر ت زم اوتجا کیسااااااااا باشااااااااام کم دل  

 ب واد مزو ببیزم. 

 

گر  ی اتگشمان  را از زنر چاتم ا  باز کرد و بم  زدیل ا  

  د  کرد و سپس ات ار کم ب واهد ت یم زد.چزد ل صم ای د

ن باام م   رقن بزتااد لاا  هااا   را از برای دلمر  ب شااااااااااااااایااد

ن   ال   ی دیگر تا اااااااااا م داد.اما شو  از آت م بمواتد کوچ ت 
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بر زباااان بیااااورد  ااااااااااااااااادای چرخیااادن   یاااد در ق ااال در ورودی 

 سال  بود کم گو  های هردو ت رمان را شر کرد... 

 

 ۸۱۹#پارت_ 

 

 

ای مااااااااات و مبزوت باااااااام ی اااااااادیگر خت    هردو برای ثاااااااااتیاااااااام

اتمصاااار از را  رسااااااااااااااایااادن یاااک مزماااان  مااااتااادیم.هیچ ااادامماااان

تاخواتد  را تمی شاااااااااااایدیم اما هردو بم خوبک میدان ااااااااااااایم کم 

ای  مزمان تاخواتد  قرار است چم کیس باشد.تززا کیس کم 

   یدهای خاتم ی م  را داشت...تراز. 

 

ایم رسااااید  اااادای باز و . اااامم شاااادن در سااااال  کم بم گو  ه

ن و ت ر کردن بم ایز م چرا  تزمید  کم برای ی جا نشاااااااااااااا اااااااااااااای 

تراز شزد  بم خاتم ا  آمد  اسااااااااااااات دیر شاااااااااااااد  اسااااااااااااات.آیه 

کشااااااااااااااایااد  و از روی  ااااااااااااااازاادیل ا  برخاااسااااااااااااااامم و باام آزاد ت ااا  
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کرد . اال کام او هم ایزجا بود تگران بود  کام م اادا تراز باز 

 بزتد و میانشاااااااان درگ
گ
ی بم هم با دیدن  دسااااااات بم دیواتش ت 

 وجود بیاید. 

 

شاااااااااام هایم خواتد  باشااااااااااد ل  زد ات ار کم تگرابن هایم را از چ

کوچش زد و از روی  اااااااازدیل ا  ب زد شااااااااد.قد  بم سااااااااممم 

 برداشت و زمزمم کرد: 

 

ی تموشم.تگران ت ا .  ن  آزاد:چت 

 

چااااااااار  ای باااااااام جااااااااز د  خااااااااو  کااااااااردن باااااااام دلااااااااماااااااار  ا  

د  و سااااااپس .بزابرای  ش  را در تایید  رت  تکان داتداشاااااامم

ت خروسک چرخیاااد  و قاااد  هاااای کوتاااا  و آرامم را بااام سااااااااااااااامااا

خاتم سوا داد .  ن  آشتر
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خاتم ت اهم روی ترازی ثابت ماتد کم  ن ون زدتم از آشاااااااااااتر با بت 

اابچم ی ام شاااد  کزار در ورودی ساااال  ا  اااماد   مثل یک پرا

بود و بک هدا بم اکرات  ت ا  می رد. اااااااااااااااورت  درسااااااااااااااات 

ی چزد روز شوشاااااشاااااان هماتزد  اااااورت آزاد هزوز هم از در  گت 

 و  ااااال
گ
 از چاااازااار  ا  کاااابااااود و زخاااایم بااااود و خ ااااااااااااااااااماااش

گ
تاااش

 می ارند.برای آت م او را مموجم خود  کزم زنرل  گ مم: 

 

 _سال . 

 

 اااااادایم شاتجا  وادار  کرد تا بم خود  بیاید و دساااااات از 

خت   خت   ت ااا  کردن باام دیوارهااای دور و بر  بردارد.ش  

ت ااه  را م  دوخات. الت چزر  را بام ساااااااااااااااممم چرخااتد و 

ر کزااار  ت یت  کرد و تاااامیاادی ا  در ثاااتیاام ای بااا دیاادن آزاد د

 در چشم ها   موز زد. 
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تم دلم امان می رد  کم یبیزا باز هم با دیدن آزاد آن هم در 

خاتم ی م  دیواتم موشاااااااااااود و با او االونز موشاااااااااااود.اما ظاهرا 

رد هماتجا ا  ماد  اشا ا  کرد  بود .بک آت م خم بم ابرو بیاو 

وخمم بود.گوب  بود و خ ااااااااامم و تاامید بم ما دو ت ر چشااااااااام د

کم دیگر تزمید  بود تال  ها و داد و ترنادها   قرار تبود 

 بم تایجم ای برسزد. 

 

س وب  کم میاتمان شکل گرتمم بود  الم را بد می رد.آه مم 

 قد  بم سما  برداشمم و گ مم: 

 

ی شد ؟ ن  _چت 

 

دتدان گرتت و م  ت کرد شو  از آت م د   ل  زنرنا  را بم

د و بگوند: خمیف  از هوای خ م   ی خاتم بگت 
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تراز:تمون ااااااااااااااامم هیا جااااا شیاااادات کزم.ت  زاااات رو هم جواب 

.ب  شااااااااااااااایااد کاام بک ختک 
تاادادی.ت ر کرد  شااااااااااااااااایااد ایزجااا باااشر

 اومد . 

 

 یک قد  دیگر ج وتر رتمم و شرسید : 

 

؟  _اشکایل تدار ...برای سر دت الم میگش  

 

شوساات خشااک شااد  ی روی ل   را با دتدان کرد و ت ا  م  

کوچش کااام روی لااا  هاااا   ایجااااد شااااااااااااااااااد ثاااابااات   روی زخم

 ماتد.جواب داد: 

 

تراز:پااااادرت امروز از بیماااااارساااااااااااااااماااااان مرخ  شاااااااااااااااااااد.بردیم  

 خوتم.اومد  کم ای  ختک رو بزت بد . 
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 همرا  بود.گوب  کم 
ل    را زدن  با تویع ک زم و ت جن

کزد اما  ضااااااااااااااور آزاد در اتاا   دل  می واساااااااااااااات شزنشاااااااااااااام

 ااااااااامم تگم دارد.تاخودآ ا  ش وادار  کرد  بود تا دهان  را .

چرخاتد  و بم آزاد ت ا  کرد .در جواب ت اهم ل  زد مزربابن 

زد و بم سااممم آمد.کزار  ا  ااماد و با تواز  کردن بازونم زنر 

 گوشم گ ت: 

 

   بزم آزاد:م  دیگم مت  .بزت   تززاتون بذار .اگم  اری داشااااااا

 زتگ بزن. 

 

و . ااااااااااااااامم کرد  و پ   هایم را بم نشااااااااااااااااتم ی تایید برا   باز 

 ت ون   داد .بک آت ام  ضاااااااااااااااور تراز برا   
ل  زد  م جاابن

مزم باشد بوسم ای تر  و کوتا  روی موهایم نشاتد و سپس 

ن کا  کم روی م ل اتماد   از م  تا ااااا م گرتت و با برداشااااای 

ی ب ااد از خاااتاام بود باام ساااااااااااااااماات در خروسک رتاات و ل صاام ا

 خارز شد. 
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زی کم مباب م ا  اااااااماد  با رتما  ت اهم دوبار  بم سااااااامت ترا

ن  بود کشااااید  شااااد.برای آت م جو تاخوشااااایزد میاتمان را از بی 

 بتک  شرسید : 

 

 _چاب  می وری؟

 

ی تگ اات.تززااا بااا همااان ت ااا  شزن  وار  باام  اااااااااااااااورتم  ن چت 

خت   مااااتاااد.قاااد  خبااا  تر رتمم و باااا چرخیااادن بااام سااااااااااااااامااات 

خاتم گ مم:  ن  آشتر

 

 االن برات چاب  میار . 
ن  _.شی 
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خاتم ترسااااااااااااااایاد  بودتد کم  قاد  هاایم هزوز  ن بام ورودی آشاااااااااااااااتر

ن و گرتمم ا  از پشاااااااااااااااات ش در گو  هایم   اااااااااااااااادای غمگی 

 شیچید. 

 

تراز:ب د از همم ی اون ات اقا...هزوز  ای  آدمو کزار خودت 

 تگم میداری؟

 

 ۸۲۰#پارت_ 

 

 

کردن ا  ااااااااااااااامااادتااد.پ اا  هااایم را پاااهااایم تاااخودآ ااا  از  رکاات  

د  و تاااااااااامااااااایااااااااداتاااااااام تااااااا اااااااس لااااااارزا اااااااااااااار بن روی یااااااا اااااااادیاااااااگااااااار ترا

ن سااااوایل را از  کشااااید .میدان اااامم کم خاق ت قرار اساااات چزی 

زبااان او .شااااااااااااااازو .اماا ا مبااتاام امیادوار بود  کاام ال اقال امروز 

ن  ای برای سااااااوا  و جواب کردتم تداشااااامم باشاااااد.چشااااام  اتگت 
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خید .دسااات هایم را هایم را باز کرد  و دوبار  بم ساااما  چر 

 کزار بدتم تکان داد  و گ مم: 
گ
 با خ مش

 

 و جواب شایدن خییل خ مم   تراز.  _از سوا 

 

ن ش  را  اتدی ج وتر آمد و با ل  زدی ت خ و تم ااااااااااااااا ر آمت 

 تکان داد. 

 

تراز:از جزگیدن برای موتدن کزار یم آد  اشاااااااااااااااا ا  خ ااااااااااااااامم 

؟  تو   

 

 بزتم ت اه  کرد .دساااااا  را بک 
هدا در هوا  بک آت م  رقن

 تکان داد و با  داب  ب زدتر غرند: 
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خاکر ای  آد  تا یک قد  مرگ رتت و  تراز:خزان پدرت بم

 برگشت...می زیم؟

 

بااا خ ااااااااااااااا اااتواات دتاادان هااایم را روی ی اادیگر تشااااااااااااااااار داد  و 

 مدات اتم گ مم: 

 

ی تداشت تراز.ا ال سیع  _آزاد توی اون ماجرا هیا تب ات 

 بدی. ت   اون رو مبص ج و  

 

ت زد  تر از شو  خزدید و ابروها   را باال اتداخت.    ت 

 

؟تراز:پس ا بن ن  یزجوری خودت رو گو  مت 

 

 غرند : 
گ
 تزدیک تر رتمم و با  التش
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تم تراز.تبط دار  واق یاات رو می م.هر  ن _خود  رو گو  تمت 

 کم برای پدر  اتماد تب ت  خود  و خودخوایه ها  
ات اق 

 دن آزاد بزدازی. بود.تمیموبن گزاه  رو گر 

 

د و هماتطور کم گردن  را  اااااااااااااار ل  ها   را روی ی دیگر ترا

س می رد یاااااااک دور دورز خود  چرخیاااااااد شو  از آت ااااااام لم

 دوبار  بم سمت م  برگردد و بگوند: 

 

 کاام برای پاادرت اتماااد تب ااااااااااااااات  خود  
تراز:باااشاااااااااااااااام...ات اااق 

بود...امااا ات اااقاااب  کاام برای تو اتمااادن سر خزان؟بالهاااب  کاام 

؟اوتا هم تب ااااااااااات  خودت بودن؟بالهاب  کم شت او  مدن سر

؟تب  اااااااات  خود  بودن؟ای   همم ش تییل بیچار  اومدن سر

ایااا  هاااماااااااام درد و ٬ایااا  هاااماااااااام خااااااااذاب کشااااااااااااااااایاااااااادن٬باااااااادبااا ااا   

اااااااااااااا هیچ اادو  از ایزااا مردی کاام تو داری از   ...مبصا تااارا   

 دتاع می  ن تبود  مگم تم؟
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ن قد  بم ساااااااممم برداشااااااات و مباب م ا  اااااااماد. اااااااورتم را میا

دساااااااااات ها   گرتت و در ایل کم الیم ی شاااااااااا اقن از اشااااااااااک 

ر کرد  بود با  اااداب  آرا  تر ادامم  اسااام ی چشااام ها   را ش

 داد: 

 

تراز:بم خودت ت ا  ک  خزان...لیاقت تو ایزم؟ایز م ب وای 

کزاااااار مردی بموبن کااااام ای  همااااام خاااااذابااااات داد ؟مردی کااااام 

  مطمازم     تو رو از تم ق  شااااااااااااام دوسااااااااااااات تدار ؟واق ا ای

نم کم می وای؟ ن  چت 

 

دسااااااااات هایم را روی ق  ااااااااام ی سااااااااا زم ا  قرار داد  و تجوا 

 کرد : 

 

 _هر آد  لیاقت یم تر ت دوبار  رو دار  تراز. 
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دسااااات ها   را تواز  وار روی  اااااورتم کشاااااید و موهایم را 

کزاااار زد. ااااال دیگر تالشر برای مزاااار کردن اشااااااااااااااااااک هاااا   

ن بااری بود کام تراز را  تاا ای  اتاداز  خااجز و تمی رد.و ای  اولی 

 در هم ش  مم میدید . 

 

ا ای  آد  ازدواز ک ن بزم قو  تراز:روزی کم ت اااامیم گرت   ب

.اون روز دلم می واسااااااااااااااااات  دادی کااام خوشااااااااااااااا  ااات مویسااااااااااااااار

بمت  .ا  ااااااااااااااااس می رد  کم ق  م هر ل صم مم زم از تویدن 

چون تو اون آد  رو ٬وا  ااااااااااااااام.اما چون تو خوشااااااااااااااا ا  بودی

داشااااااا   کم کزار  خوشااااااا  ت دوسااااااات داشااااااا   و چون باور 

 کردن ادامااااااام
گ
 مویسااااااااااااااار خود  رو وادار کرد  کااااااام بااااااام زتااااااادی

بد .چون می واسااااااااااااااامم خوشااااااااااااااا  ت بودتت رو ببیزم.چون 

می واسااااااااااامم خیالم را ت باشااااااااااام کم     اگم م  تمون ااااااااااامم 

 ااااااا   ق  ت .شاااااام باز  کیساااااا ه اااااات کم برای خوشااااا ا  

 بودتت هر  اری اتجا  مید . 
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ن چشاام ها   شوشااابن ش  را ج وتر آورد و همزمان ب ا . اای 

سااااکت  داغ و ت  دار  را بم شوشاااابن م  چ ااا اتد.دقیبم ای

 ماتد و سپس با  داب  ش  مم تر ادامم داد: 

 

تراز:اما تو خوشاااا  ت نشاااادی خزان.تو تمون اااا   خوشاااا ا  

.اون خو ن تمون اااااات خوشاااااا  مت کزم.تو یم بار بز   باشر

.تااااااااامیااااااادت تر اااااااااااااااااااااات دادی و اون گزاااااااد زد بااااااام همااااااام  ن چت 

کرد.غمگیزت کرد.ق  ت رو شااااااااااااا وتد.پس برای سر می وای 

... دوبار  بم ای  آد  تر ت بدی  .برای سر

 

 اااااااااادا   در اتمزای جم م ا  لرزند و ساااااااااابوط کرد.اشااااااااااک 

ها   تما   اااااااورت  را خوس کرد  بودتد.غمگیزاتم ت اه  

کرد  و تال  کرد  تا با دست کشیدن روی گوتم ها   غم 

ی  اااااااااااااااورت  ساااااااااااااااااایااام اتاااداخمااام بود را پاااا  و اتااادویه کااام رو 

 کزم.زنرل  گ مم: 
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م کم تا آخر خمر  _م  آزاد رو دوسااااااااات دار  تراز.ت ر تمی ز

بم جز اون بموتم کس دیگم ای رو دوسااات داشااامم باشااام.دور 

موتدن از اون رو امم ان کرد .جدا شااااااااااااااادن از  رو امم ان 

کرد .بااااا تمااااا  وجود  تال  کرد  کاااام از  ممز ر .شااااااااااااااام و 

ون کزم...اما نشد.تمون مم.خشف  کم خشاب  ر  و از ق  م بت 

  م میموتم و با م  بم ای  آد  دار  تا روزی کم زتد    توی ق

 ت س می شم. 

 

م  تمیموتم آزاد رو ترامو  کزم تراز.تمیموتم تااااااادیاااااد    

 
گ
آزاد ٬بگت  .تمیموتم از  دور .شاااااااااااام.باشاااااااااااام تو درساااااااااااات میش

همون ٬شد همون آدمیم کم یم روزی باخ  خذاب کشیدتم 

آدمیم کم مزو بوشت  از هرکس دیگم ای توی ای  دتیا تارا ت 

ن کرد .امااا در خ ن  ااا  اون تززااا ک ااااااااااااااایاام کاام باااخاا  و غمگی  ی 

موشااااااام  س زتد  بودن داشااااااامم باشااااااام.تززا ک ااااااایم کم باخ  

تززا کیسااااااااااا کم هزوز هم ٬موشااااااااااام ا  ااااااااااااس کزم خوشااااااااااا الم

  میموتاااام خزااااد  روی ل ااااا  بیااااار ...م  تمیموتم از ای  آد  د

ب زم تراز.تمیموتم از  جدا .شااام.تمیموتم دوساااا  تداشااامم 
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م رو ب زیم و در م باشااااااااااااام. ا  موشاااااااااااااد کم تو هم بموبن  ال

 ... . ا  میمون     ک ن

 : �🌺�سازی کم  دا   توب  

 ۸۲۱#پارت_ 

 

 

دسااااااات هاب  کم تا آن ل صم  اااااااورتم را قاب گرتمم بودتد بم 

ابن ا  ی  ار  شاال شاادتد و از گوتم هایم تا اا م گرتمزد.شوشاا

ن قد  بم سااااااااااااااامت  را از شوشاااااااااااااااابن م  جدا کرد و با برداشااااااااااااااای 

  را بااام چشااااااااااااااام هاااایم ت اااا  تااااامیاااد و شر از شزنشااااااااااااااا٬خبااا 

دوخت.دقیبم ای سااااااااااااااااکت ماتد و ساااااااااااااااپس با بر ل  آوردن 

ی ش  را بم نشااتم ی تاسا  برایم تکان  ن توشا زد کزایم آمت 

 داد و گ ت: 

 

م.م  دیگاام تراز:تمیاادوتم سر بااایااد ب م.م ز  دیگاام  ااار تمی زاا

از تال  کردن برای باز کردن چشااااااااااااااامای تو خ ااااااااااااااامم شاااااااااااااااد  
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ی  بار خودت چشااااامات خزان.دیگم ازت تاامید شاااااد . ا  ا

. ا  بموبن یم بار برای هموشاااام بم خودت بیای و  رو باز ک ن

ببی ن کم ای  خشاااااااش سااااااایم ارز  ای  همم رتج کشاااااایدتت رو 

 دار  یا تم... 

 

 ااااااااداب  کم از اتگشااااااااا  را بم ساااااااامت م  نشاااااااااتم گرتت و با 

 ب و و گرنم دورگم شد  بود ادامم داد: 

 

رمیار .هردوتون رو تراز:ای  خشش آخر  هردوتون رو از پا د

ن و هرکیسااااااااااااااا کاااام اکراتمون  تااااابود می زاااام و بااااا خود  هرچت 

 می شااااام تا جاب  کم دیگم هیجر براتون باق  
ن ه ااااات رو  پایی 

ناام کاام داری باام  ن ناام کاام می وای؟ای  همون چت  ن تموتاام.ای  چت 

؟
گ
 خاکر  میجزش

 

  دا   لرزند و اتدی باالتر رتت. 
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م؟شو  تو توی ای  تراز:بااام آزاد ت اااا  ک .ایزجاااا چیکاااار می زااا

دتیااااااب  کااااام بز  ت  ش تااااادار  چیکاااااار می زااااام؟چجوری وارد 

دتیای تو شاااااااااااااااد ؟تا ی میموتم کزارت بموتم؟مگم بم جز ایزم 

کم یم دتیای شر زرا و برا رو پشاااااااااااااات ش گذاشاااااااااااااامم تا تبط 

م برای یم مدت کزار تو باشاااام و زتدگیت رو خراب کزم و بموت

 سابش خود  برگر 
گ
 د ؟...غت  از ایزم؟ب د  دوبار  بم زتدی

 

تم دلم از شاااااااااااایدن  را ها   تاخودآ ا  ترو رن ت. را 

هاب  کم امروز زمابن کم آزاد مشاااااااااا و  ت   ن  اااااااااا  ت کردن 

بود شززابن شااااااااااااااااید  بودمشااااااااااااااااان مثل یک گردباد در ش  بم 

در آمدتد.واق یت ایز م او بم راس   مم  ش بم دتیای   رکت

شاااااااااااااااید  بود بم دیگری بود کم بم خاکر م  از آن دسااااااااااااااات ک

ی  ار  هماتزد سااااااییل م کم بم  ااااااورتم کوبید  شااااااد و باخ  

 شد تا  دای تراز در گو  هایم گزگ شود. 

 

تراز:ت ر می  ن اون آد  قرار  تا هموشاااااااااااااام کزارت بموتم؟کم 

ن دسااااااااااات می شااااااااااام و خشاااااااااااش تو واق ا بم خاکر تو  از همم چت 
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برا   اتیم؟یک سااااا  دو سااااا  د  سااااا  ب د باز   ارصن  کم 

  دور از 
گ
دتیای شر زرا و برق  کم از  اومد  کزار تو یم زتدی

آرو  و بک دغدغم داشااااااااااااااامم باشااااااااااااااام؟یا ایز م باالخر  یم جاب  

تی   دوبار  یاد هزدوسااااااااااااااامان می زم و می زمم کم بم دتیای 

 ا؟تو ت  ش تدار ؟ه

 

 را ها   هماتزد شمک بر ش  کوبید  موشاااااااااااادتد و باخ  

ا  اس کزم.در آن  موشدتد کم چرخیدن دیوار های خاتم را 

ل صات     ت س کشیدن را هم از یاد برد  بود .س وتم را 

کم دید توشااا زد روی ل  ها   خمیش  تر شاااد.اتگشاااا  را 

 اتداخت و با پا  کردن اشک هاب  کم تما   ورت  را 
ن پایی 

 خوس کرد  بودتد خب  خب  رتت و گ ت: 

 

تراز:م  چرا دار  خودمو اذیاااااات می زم؟تو کاااااام ا اااااااااااااااال بااااام 

ای م  اهمی   تمیااااادی...اگااااام اتم اااااابااااات موتااااادن پاااااای  رتااااا

 ج ممون رو بم ت ایه می شوتم و تو 
گ
خشبیم کم آخر  زتدی

رو تااک و تززااا رهااا می زاام پس م  دیگاام تمیموتم  اااری برات 
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هیچوقت از ای  اتم اب پشااایمون اتجا  بد .تبط امیدوار  

خمو...چون تما  پالی پشاات شت خییل وقمم کم  نیساار دخت 

 خراب شدن. 

 

ای  را گ ت و سااپس چرخید و با قد  هاب  ب زد بم ساامت در 

خروسک سال  بم را  اتماد و ل صم ای ب د از خاتم خارز شد 

و در را پشت ش  . ت.رتت و ت زمید کم چطور با  را 

ن م  اتداخمم اسااااااااااااااات.رتت و م  تا مدت ها   آت  بر جا

ها مات و مبزوت هماتجا ا  ماد  و بم دری کم پشت ش او 

 کم گوب  .
 مم شد  بود چشم دوخمم.و در تما  آن ل صاب 

زمان درشاااااااااااان یخ . ااااااااااامم بود تززا یک  ااااااااااادا بود کم در ش  

ترناااد می شااااااااااااااایااد. اااااااااااااااااداب  کاام بک وق اام ت رار می رد: " اااال 

؟"...   می وایه چکار ک ن

 

 ۸۲۲#پارت_ 
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تضااااااااای  اقن شااااااااای خ وت و آرا  بود.بوی خو  قزو  تما  

 زن اب  کم تا  خواتزد   تضااا را شر کرد  بود و  اادای
موساایف 

ن دو  سااااید.تک و تززا پشاااات مت  ا  را تمیدان اااامم بم گو  مت 

ا بم شزجر  ی بزرگ  اتم بود نشا امم بود   ت ر  ای کم مرار

ون  دوخمم بود .چزد دقیبم و ت ا  مزمصر  را بم تضاااااااااااااااای بت 

ی شو  باران اتدی بارند  بود و شاااااااوشااااااام ی شزجر  هزوز هم 

 باران خوس بود.  از قطرات رنز و درشت

 

بم جز م  چزد ت ر دیگر هم در  اتم  ضااااااااااااور داشااااااااااااازد.یک 

زوز جوان کم  یم آتطرا تر نش مم بودتد و با  داب  آرا  

دتد و چزد دخت  جوان کم دقیبا  ن روبروی با ی دیگر  را مت 

 م  نش مم بودتد و سی ار دود می ردتد. 

 

آیه کشااااید  و تاامید از رساااایدن شاااا  اااا کم مزمصر  بود  

ت اهم را از شزجر  گرتمم و  ااااااااااااااا  م ی گوشر ا  را روشااااااااااااااا  
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کرد .ق ل  ااااا  م باز شاااااد و  ااااا  م ی ایا اااااماگرا  آزاد کم 

دقاااااایف  شو  ترامو  کرد  بود  از آن خاااااارز شاااااااااااااااو  روی 

    م تمایان شد. 

 

ن مرت م از  ااااااااااااااابحت  روی پ ااااااااااااااات هاب  کم ٬اهم برای هزارمی 

بت داخل  اا  م ی ایا ااماگرام  بم تما   گذاشاامم بود ثا

ماتد.تارنااااخ آخرن  پ ا  برمیگشت بم کارب  کم چزد ما  

ن   کم برای اولی 
شو  در ایران برگذار کرد  بود.همان کاراااااااااب 

بار او را آتجا مالقات کرد  بود .ب د از آن دیگر هیا پ اااات 

ا  تگذاشمم بود.   جدیدی در    م ا  بم اشت 

 

وع باااااااام  بک هاااااااادا تاصارات زنار پ ااااااااااااااااا  را باااااااااز کارد  و شر

 های کرتداران  خواتدشااااااااااااااااا
گ
ن کرد .االیم ها و ابراز دلمزش

تماا  تاداشاااااااااااااااازد.همم از او شااااااااااااااااا  بودتد کام چرا بام ی  ار  

ن کشاااااااااااااااید  بود و دیگر کاراااااااااااااااب  برگذار  دساااااااااااااااات از همم چت 

بم دامان هشاااااااامگ هاب  شااااااااد   تمی رد.یک خد      دساااااااات

 بودتد کم ی  دا بازگشت او را تمزا می ردتد. 
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ن تر رتمم و باااااااام  پ اااااااااااااااااااااات هااااااااای قاااااااادییم تر  اتاااااااادی پااااااااایی 

رسااااااااااید .خ س ها و وندیوهاب  باشاااااااااا و  و زن ا از اجراها   

در کشاااااااااااااااورهااای م م   بااا جمااااخ   شساااااااااااااااااا  آور کاام برای 

تماشااااااای اجرای او  اااااا  کشااااااید  بودتد.غم خالم تاخودآ ا  

م ق  م چزگ اتداخت و وادار  کرد تا با تارا    شوسااات ل م ب

 را بجو . 

 

بک اتداز  برای آت م بمواتد  با خود  ت ر کرد  کم  مما دل 

 ساااابب  برگردد تزگ شاااد  اسااات.درسااات بود کم او 
گ
بم زتدی

هرگز از دور بودن  از دتیاب  کم بم آن ت  ش داشت شکایت 

آن  س رتاااایت و  ت رد  بود اما م  هزوز برا چشااامان  و 

خوشااااا ایل کم هز ا  اجرا کردن روی  ااااا زم در چشااااام ها و 

د را بم خوبک بم 
ن  یاد داشمم.  ورت  موز مت 
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 اجراب  کم از او دید  بود  بم وتاااااااااااااوح مبابل 
ن هزوز هم اولی 

ن سااااااز  چشاااام ها    چشاااااماتم بود.جوری کم هز ا  تواخی 

را   . ااااااااات و با ل  زدی بر ل  خود  را غرا در  ااااااااادای 

 سااااااااااااااااز 
گ
 ا  بم آن سااااااااااااااااز . ااااااااااااااامش

گ
می رد ات ار کم تما  زتدی

اشای جوری کم از شاایدن تشاونش آد  هاب  کم برای تم٬دارد

اجرا   آمااد  بودتااد ش ذوا   آمااد و چشااااااااااااااام هااا   برا 

تااد ن و جوری کاام هماام را بااا هتن دسااااااااااااااامااان  مااات و مبزوت ٬مت 

خود  می رد...هماام و هماام باااخاا  موشاااااااااااااااادتااد کاام باااور کزم 

  ت برای آن روزها تزگ شد  باشد. یبیزا دل    با 

 

اااااااااااااات بزرگ و باشااااااااااااااا وه  در  بم وندیوی کوتایه کم از کارا

ا  گذاشااامم بود خت   ماتد . دودا دو ساااا  از ایمالیا بم اشااا
ت 

ااات میگذشاااات.مردی کم م  امروز ایزگوتم با غم ها  آن کارا

و مشکالت خود  دست و پا   را زتجت  کرد  بود  دو سا  

ن  روزهاب  غرا در دتیای باشااااااااااااااا و  و شر زرا و شو  در چزی 

 برق  بود کم برای آن ساخمم شد  بود. 
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اتد در کزار م  باشااااااااااااااد ت اااااااااااااامیم و امروز تبط برای آت م بمو 

گرتمم بود تا بم تما  ز مات چزدی  و چزد ساااالم ا  پشااات 

ی کم برای بم دساااااااات آوردن  ن کزد و چشاااااااام ببزدد روی هرچت 

ط و تبط بااام خاااکر آن یاااک خمر جاااان کزاااد  بود.آن هم تب

رابطم ای کم مشااااااااااااااا   بود هرگز قرار تبود شاتجا  خوشر 

 داشمم باشد. 

 

 ر کرد . برسا :سال ...ب  شید دی

 

شااااااایدن تاگزابن  اااااادای برسااااااا  از تا اااااا م ای تزدیک باخ  

ن  شاااد تا دسااات از ت ا  کردن بم خ س های آزاد و   زجار رتی 

بااااال بگت  .باااا  باااا اتکاااار  بردار  و برای ت اااا  کرد  بااام او ش  را 

دیدن او کم  اال در  ا  خب  کشااااایدن  ااااازدیل مباب م بود 

 ل  زد م وی بر ل  آورد  و گ مم: 

 

  .ب  شید  واسم تبود مموجم نشد  اومدی. _سال 

 .  5352



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

 

روی  زدیل نش ت و با قرار دادن گوشر و سونیچ  روی 

ن پاسخ داد:   سطح مت 

 

برساااااااااا :آر  مموجم شاااااااااد   واسااااااااات شرت بود.مزم خییل دیر 

ن بود. رس مزد .تراتیک خییل سزگی   ید  شر

 

 ش  را روی شاتم کج کرد  و گ مم: 

 

 یسر کم ای  وقت روز ازت _اشکایل تدار .در واقع تو باید ب 

 خواسمم بیای ایزجا. 

 

 چزر  در هم کشید و پشت چشیم برایم تاز  کرد. 
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برساااااااااااا :ای  چم  رتیم.تبط تگران شاااااااااااد  کم یزو خواسااااااااااا   

ی  ن  شد ؟همدیگم رو ببیایم.چت 

 

 ۸۲۳#پارت_ 

 

 

شو  از آت م بمواتم پاساااااااجن بم ساااااااوال  بدهم ونت  کم دخت  

مان تزدیک شااااااااااد و  ن  بود بم مت 
مزو را در اخمیارمان قرار  جوابن

داد.برسا  برای خود  قزو  و م  برای خود  چای س ار  

ن دور شااااااد.با  ن ساااااا ار  هایمان از مت   پس از گرتی 
داد  و ونت 

 ر  ی برسا  دوخمم و شرسید : رتما  ت اهم را مجددا بم چز

 

_اوتااااااع چطور ؟از تییل ختک داری؟تون ااااااید ای  چزد روز  

 با همدیگم  را بزتید؟
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ن برد و جواب داد:   ش  را بم نشاتم ی تایید باال و پایی 

 

باااارسااااااااااااااااااااااا :آر .امااااروز  اااااااااااااااااابااااح بااااااااا هااااماااااااادیااااگاااااااام  اااااااااااااااااا اااا اااااااات 

کردیم.خاااااااداروشااااااااااااااا ر بزم  خاااااااان رو مرخ  کردن.ظااااااااهرا 

  ال  بزت  شد . 

 

گوشاااااااااام ی ل  هایم را کج کرد  و بک آت م  رقن بزتم ش  را 

زنر اتااااااااداخمم.برای ل صاااااااام ای میاااااااااتمااااااااان سااااااااااااااا وت برقرار 

 مم کم چگوتم باید ش    ت را با او باز کزم و شد.تمیدان

اتکااری کام مثال خور  بام جااتم اتمااد  بودتد را باا او در میان 

زسن بگذار . را زدن از هموشم برایم س ت تر شد  بود.بر 

کم در آن گت  اتماد  بود  آتبدر خ مم ا  کرد  بود کم دیگر 

ن از آن از   مااااات و وا     هااااا     تمیموان ااااااااااااااامم برای گرن ی 

  مک بگت  . 
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شاتجا  پس از دقیبم ای ساااا وت ت اااامیم گرتمم کم دساااات 

از خت   خت   ت ا  کردن بم خطوط کج و م وز روی سااااااااااااطح 

ن بردار . د  خمیف  از هوای مطبوع    اتم گرتمم و گ مم: مت 

 

_راساااااااااااااااا  ازت خواسااااااااااااااامم بیااای ایزجااا تااا بموتم در مورد یاام 

بم جز  موتااااااویع باهات  اااااا  ت کزم.در واقع تمیدون اااااامم

 تو با ی میموتم درمورد   را بزتم. 

 

 با تردید ابروها   را بم ی دیگر تزدیک تر کرد و گ ت: 

 

 _درمورد چم موتویع؟

 

اتم روی ل  های ثاتیم ای م   کرد  و سااپس با کشاایدن زب

 خشکم پاسخ داد : 
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 _درمورد آزاد. 

 

ت اه  بک م طیل رتگ ت ج  گرتت.اتگشااااااااااااااامان  را روی 

ن بم ی دی ن شرسید: سطح مت   گر قالب کرد و با ل  ن تامطمی 

 

برساااااااااااااااااااا :درمورد آزاد؟مزصورت رو مموجاااام تموشااااااااااااااام.ات اااااق  

 اتماد ؟

 

آیه کشید  و با شاتگشمان اشار  و ش مم گوشم ی چشم 

ن تبود  کاااام  را زدن بااااا هااااایم ر  د .هزوز هم مطمی  اااااااااااااار ا ترا

برسااااااااا   ار درساااااااا   باشااااااااد.اما از کرقن هم بم جز او کیساااااااا را 

اهم درمورد موتویع کم ذهزم را درگت  کرد  تداشمم کم ب و 

 بود با او  را بزتم.بزابرای  دلم را بم درنا زد  و گ مم: 
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 _برسااااااااااااااااا  تو...تو از ایز اام ماادیر برتاااماام هااای آزاد دار  بز 

وع کزاااام ختک  تشااااااااااااااااااار میااااار  تااااا دوبااااار  برگرد  و  ااااار  رو شر

 داری...مگم تم؟

 

ن تبود  کم ل زم با شاااااااااااااااک و تردید همرا  بود.در واقع مط می 

برساااااا  از ای  موتاااااوع ختک داشااااامم باشاااااد.اما زمابن کم  الت 

 میاااااان ابروهاااااا   
گ
ت ااااااه  آشاااااااااااااااکاااااارا ت یت  کرد و اخم بزری

ات ار کم ب واهد نشااا ااات تزمید  کم دقیبا بم هدا زد  ا . 

از پاسااااااااااااااخ دادن بم سااااااااااااااوالم ک ر  برود ا وی  را با شتم ای 

  اا کرد و بم  زدیل ا  ت یم زد.ل 
گ
 زدی خ  ک ساخمش

 بر ل  آورد و با  داب  آرا  گ مم: 

 

 راسا  م ... ٬برسا :خزان

 

میااااادان ااااااااااااااامم کااااام چااااام می واهاااااد بگوناااااد.از چزر  ا   اااااامال 

ها   مرا دساااات بم مشاااا   بود کم ق ااااد داشاااات با دروغ 
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اتم میان  رت  شرند  و م مم اتم  ش کزد.ای  بود کم بک  تک

 گ مم: 

 

.ا اااااال...م  بم _برساااااا  لط ا ا اااااال سااااایع ت   بزم دروغ ب
گ
ش

جز تو کیسااااااااااااا رو تداشااااااااااااامم کم ب وا  در مورد ای  موتاااااااااااااوع 

باااااهااااا   را بزتم.تو دوساااااااااااااااااات  ااااااااااااااامییم آزادی.مطمازم 

ی کم از م  شززان می زم رو بم تو م ن یگم.پس خواه  هرچت 

 می زم تاامید  ت  . بیبت رو بزم بگو.لط ا... 

 

ات ار کم از شااااااااااااایدن  را هایم دچار شااااااااااااک و تردید شااااااااااااد  

ان دو رایه رازداری و باااازگو کردن  بیبااات گت  بااااشاااااااااااااااااد و میااا

اتماد  باشاااااد برای دقیبم ای سااااااکت و بک  را بم چشاااااماتم 

خت   ماتد و در تزایت م اام ااالتم چشاام ها   را چرخاتد و 

 ش  را بم نشاتم ی تایید تکان داد شو  از آت م بگوند: 
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برساااا :راساااا  ت ر می رد  آزاد ق اااد تدار  ت ال درمورد  

ی بزت  ن  بگم. چت 

 

با تارا    ریشااااااااااااااام ی ب زد شااااااااااااااااد  ی کزار تاخزم را جوند  و 

 گ مم: 

 

ی تااااگاااا ااااماااااااام.خااااود   ن _درساااااااااااااااااااااات تاااا اااار کااااردی.آزاد باااازاااام چاااات 

د  تزمیااد .وق   داشاااااااااااااااات بااا ماادیر برتاااماام   ت   ن  ن  را مت 

 ات اق   رتاشوتو شاید . 

 

شوساااااااااااااات ل   را جوند و بک هدا  اااااااااااااا  م ی گوشر ا  را 

سااا ار  هایمان را خامو  و روشااا  کرد.در ای  تا ااا م ونت  

آورد و پااااس از قاااارار دادن تاااازااااجااااااااان هااااااااای چااااااااای و قاااازااااو  

ن تااا ااااااااااااااا اام ٬مباااب مااان ل  زاادی دوساااااااااااااااماااتاام زد و مجااددا از مت 

ی گ مم:  ن  گرتت.با ل   کزایم آمت 
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ات ار برخ سز م  تو خییل وقمم کم از ای  موتاااااااااوع ختک  _اما 

 .  داش  

 

 جواب داد: 
گ
مزدی  با شر

 

با هیچ س  را  برسااااااااااااااا :آزاد از  خواساااااااااااااامم بود درمورد 

ن رو بزت میگم.   تزتم.گ ت زمان  کم برسم خود  همم چت 

 

دسااااااااااااااااات هااایم را دور باادتاام ی داغ تزجااان چااای قرار داد  و 

 گ مم: 

 

ی تگ ماااام.برای همیزم م  ایزجااااا  تااااا _امااااا هزوز باااام م   ن چت 

ن رو از زبون تو .شزو .   همم چت 

 

 تورا چزر  در هم کشید و خاجزاتم خواه  کرد: 
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ط اااا...مزو باااا آزاد درگت  ت  .اگااام ب زمااام بااام برسااااااااااااااااااا :خزان ل

 رت  گو  تداد  و در مورد ای  موتاااااااااااااوع با تو  را زد  

 بدجوری از  شا  موشم. 

 

 اااااااااااورتم را در هم کشاااااااااااید  و با ل  ن م کم و بم تب ید از او 

 قاکع گ مم: 

 

_برسااااااااا  م  باید بدوتم چم ختک .ای  موتااااااااوع هموتبدر کم 

بوکم.میدوتم کم بم خاکر بم آزاد مربوط موشااااااااااااااام بم مزم مر 

ی تمیگم.ال اقل  ن مزام کم می واد ایزجا بموتم.خود  کم چت 

 تو بزم بگو اوتاع از چم قرار .مزم  ش دار  کم بدوتم. 

 

 ۸۲۴پارت_ #
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 التم شوقن کشاااااااااید و  اااااااااورت  را میان دسااااااااات ها   شززان 

کرد.ل صاام ای در همااان  ااالاات ماااتااد و ساااااااااااااااپس بااا کزااار زدن 

 گ ت: دست ها   از روی  ورت   

 

بزاات می م.امااا خزان تو ایزااا رو از زبون م  ٬برسااااااااااااااااا :باااشاااااااااااااااام

 نشایدی خ ؟

 

ن برد  و  بک م طیل ش  را بم نشاااااااااااااااااتم ی تزمیدن باال و پایی 

 گ مم: 

 

 _باشم...باشم قو  مید . 

 

شاتگشااات اشاااار  ا  را روی ل م ی تزجان قزو  ا  کشاااید 

 و پس از م  ت کوتا  گ ت: 
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مایه موشاااااام کم درگت  ای  برسااااااا :راسااااااا  رو ب وای یش دو 

آزاد ق ل از ایز م بیاد ایران برای ایز م ٬موتوع شد .میدوبن 

ر  یم بموتم یم مدت ایزجا بموتم و بم  ارا  برسااااااااام از مزیج

تر اااااااااااااااااات چزاااد مااااهااام خواسااااااااااااااااات و قو  داد کااام خییل زود 

برگرد .امااا ب اااد  بااام خااااکر م اااااااااااااااااا یل کااام ایزجااا شو  اومااد 

ی بمو  تم و یم جوراب  زنر مجبور شااااااااااااد کم مدت زمان بوشااااااااااات 

قول  زد.خ  کبی ما تشااااااارهای مزیجر  هم از اون کرا 

 شااااااااااااااد.تا جاب  کم االن دیگم  امال آزاد رو الی مزگزم 
بوشاااااااااااااات 

 می واد هرجوری کم شد  بر  گردوتم.  گذاشمم و 

 

 با تارا    لپ هایم را باد کرد  و شرسید : 

 

 _خ  آزاد سر میگم؟می واد چیکار کزم؟ت مییم گرتمم؟
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جان قزو  را بم ل  ها   تزدیک کرد و ش  را بم م زای تز

 م ال ت تکان داد. 

 

برسااااااااااااااااا :ت ال کم پا  رو کرد  توی یم ک   کم هیا جور  

تو ت برگرد .    تزدید کرد  کم اگم بم ت ت تشار  ارصن 

ی  گذاشااااااما  ادامم بدن برای هموشاااااام از  رتم   کزار  گت 

ن تد  برگشاااااااااای 
گ
ار  و تمیموتم می زم.خود  میگم ا ااااااااااال آمادی

ایط ایزجاااااا رو تر  کزاااااام. اماااااا از اون کرا هم  توی ای  شر

ی برای ایزجا موتدن ب ر .   تمیموتم زمان بوشت 

 

ی تزگ کرد  و با ل  زدی ت خ جم م ای چشااااااااااااااام هایم را اتد 

 کم از تصر  او تیمم تما  رها   کرد  بود را  امل کرد . 

 

 ؟_اما تم دل  واق ا می واد کم برگرد ...مگم تم

 

 .  5365



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

ی تگ ت.تاشیاتم ت اه  را از چشماتم  ن ای  بار در جوابم چت 

دزدیااااااااد و خود  را باااااااام توشاااااااااااااااایاااااااادن قزو  ا  مشاااااااااااااااا و  

از دیدن رتمار  شررتگ  سااااااااااااااااخت.ل  زد ت خ روی ل  هایم

ون ترسااماد  و  تر شااد.ت س لرزاتم را از ق  اام ی ساا زم ا  بت 

 زنرل  گ مم: 

 

.خود  خوب  ی رو از م  شززان ک ن ن میدوتم _الز  تو ت چت 

کم آزاد چبدر خاشاااااااااش  ارشااااااااام.خوب میدوتم کم چبدر روی 

ایط جور   ااااااااا زم بودن و اجرا کردن رو دوسااااااااات دار .اگم شر

ن     یم ل صم هم دیگم ای بود مطمازم ک م برای برگشااااااااااااااای 

 تردید تمی رد. 

 

تزجان را میان اتگشاااااااااااااااماتم چرخاتد  و غمگیزاتم تر از شو  

 ادامم داد : 
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ن و _اما االن بم خاکر م  می  واد پشااااااااااااات پا بزتم بم همم چت 

 و آیزاااااد    دار  بااااام خااااااکر م  خراب 
گ
ایزجاااااا بموتااااام.زتااااادی

 موشم. 

 

ن گذاشت و گ ت:  تاتم تزجان  را پایی 
 م ت 

 

برسا :ایزجوری تگو خزان.آزاد بم خاکر خشب  بم تو م کم 

ایط کااام قرار تو ااااااااااااااااات تاااا هموشااااااااااااااااام  می واد ایزجاااا بموتااام.شر

االخر  یاااام جاااااب  همااام .باااایزجوری قمر در خبرب باااااق  بموتااام

ن درسااااااااات موشااااااااام و آزاد هم میموتم با خیا  را ت دوبار   چت 

 برگرد  روی   زم. 

 

م هااااااایم را در جوا.  تاااااااخودآ ااااااا  شوزخزاااااادی زد  و چشااااااااااااااا

چرخاااااتااااد .تاااااامیاااادی جوری وجود  را شر کرد  بود کاااام دیگر 

 هیا دلمر  تمیموان ت ق  م را آرا  کزد. 
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تیم برسا ؟هممون ن خییل خوب میدوتیم  _کیو دارنم گو  مت 

کم خشاااااااااااااااش م  و آزاد خاقب   تدار .ب زمون یم دتیا تا ااااااااااااااا م 

ست کم هرچبدر تال  می زیم  مت   کزیم باز  از همدیگم 

ی رو دور  ن تر و دورتر موشاااااااااااااایم.هر بار کم تال  می زیم یم چت 

درست کزیم یم ات اا بدتر می مم.شتوشت هرروز یم سزگ 

می واد بزمون  جااااااادیاااااااد میزاااااااداز  ج وی راهمون ات اااااااار کااااااام

ی درتمیااد.اما مااا دوتاا باااز  لج اازاتام ادامام  ن ب زموتام از مااا چت 

 میدیم و خذاب می شیم. 

 

و خ یسااااااا کم تا شو  از  ااااااا  م ی گوشر ا  را روشااااااا  کرد  

آمدن او داشااامم بم آن ت ا  می رد  را مبابل  اااورت  گرتمم 

 و ادامم داد : 

 

  ت ا  _بم ای  خ س ت ا  ک .بم مردی کم داخل ای  ت ااااااااونر 

ن باااااااار دیااااااادم  و  ک .ای  همون آزادیااااااام کااااااام م  برای اولی 

شااااااااااااااازااااخمم .ای  دتیااااییااام کااام آزاد بز  ت  ش دار .اماااا  ااااال 

ز م بموتم کزار م  باشاام و برای خشااش بک ایزجاساات...برای ای
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ها از ای  دتیا تا ااااااااااااااا م گرتمم.از  شاتجاممون بجزگم کی ومت 

ی روناااهااا  دساااااااااااااااات کشااااااااااااااایااد .از جااای ااایه کاام یااک خمر برا

رساااااایدن بز  تال  کرد  دساااااات کشااااااید  تا تبط بموتم کزار 

م  باشااااااام.تا م ادا مجبور .شااااااام دسااااااات م  رو و  کزم و بزم 

 پشت کزم. 

 

ن گوشر را از دسمم گرتت و با خامو  کردن آش مم و شریشا

    م ا  گ ت: 

 

 برسا :خزان...آزاد کزار تو خوش الم.ای   اقن تو ت؟

 

 ۸۲۵#پارت_ 

 

 

ن قرار داد  و قاک اتم گ مم: ک  هردو دسمم را رو   ی مت 
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_ اااقن تو ااااااااااااااااات... اااقن تو ااااااااااااااااات چون مااا     واق ااا از کزااار 

شاااادیم از غم همدیگم بودن خوشاااا ا  تو ااااایم.تا خرخر  شر 

هرچبدر  کم ٬و غ اااااااااااام و مشااااااااااااکالت.هرچبدر  کم میجزگیم

تال  می زیم بااااز  تمیموتیم اوتاااااااااااااااااااع ب زمون رو درساااااااااااااااااات 

سااااااااااااااااام.هرروز یااام ماااتع کزیم.هرروز یااام ت جن جااادیاااد از را  مت  

 جدید ش راهمون قرار میگت  . 

 

ما دارنم هرروز بوشت  و بوشت  همدیگم رو اذیت می زیم.اون 

م در  ش م  مرت اا  شاااااااااااااااااد  خااذاب باام خاااکر باادی هاااب  کاا

نم کااام  وجاااادان دار  امااااا باااااز  تاااام دل  م  برا  همون دخت 

باخ  ت ج شاادن برادر  شااد .م  هرروز بم خود  می م کم 

  امااا باااز  هربااار کاام بز  ت ااا  می زم یاااد  اون رو ب شااااااااااااااایااد

می ماام کاام چطور بااا اخمماااد  بااازی کرد .مااا چجوری قرار  بااا 

وری قرار  ای  م اااااااااات  رو تا همدیگم ادامم بدیم برساااااااااااا ؟چج

تز  برنم؟ت ر می  ن برای ادامااام دادن تبط خشاااااااااااااااش  ااااقن 

 باشم؟آر ؟
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 تزد.سااااا وت کرد و گوب  کم در برابر  را های م   م 
 رقن

رد  باشد ش  را تکان داد و ت ا  بک هدت  را از شزجر  بم آو 

وع بم بارندن کرد  بود. اااادای  ون دوخت.باران دوبار  شر بت 

ان جوابن کم  یم آتطرا تر نشاااااااااا اااااااااامم خزد  های ب  زد دخت 

ی کم میان ما دو ت ر جرنان داشااااااااات  ن بودتد با ب   غم اتگت 

ز  زدن   امال در تضااااااد بود.م ااااات  ت اه  را دت ا  کرد  و با 

ق اااایدتد اجاز  داد    کم روی شااااوشاااام مت 
بم قطر  های بارابن

تا ساااااااااااا وت برای مدب  میاتمان باق  بماتد. ا  میموان اااااااااااامم 

 هزم را هم بم س وت دخوت کزم.  داهای ذ

 

در تزایت او بود کم ت اااااااااامیم گرتت دساااااااااات از تماشاااااااااا کردن 

ون در  اااا  باااارنااادن بود بردارد و ب  ت کااام   کااام آن بت 
باااارابن

د.ت اااه  را باام مجااددا باام تیماام ت مااا  ماااتااد  بود را از ش بگت 

 سممم چرخاتد و شرسید: 
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؟می وای آزاد رو  و  برساااااااااااا : اال ت ااااااااااامیم داری چیکار ک ن

ن رو تمو   ؟می وای  ااااال کااام تاااا ایزجاااا اومااادی  همااام چت  ک ن

؟  ک ن

 

زباااااااتم را روی لاااااا  زنرنزم کشااااااااااااااایااااااد  و برخالا ل   تزااااااد 

 شمرد  و آرا  پاسخ داد : ٬او

 

آزاد رو و  تمی زم.ای  اساااااااااااام  و  کردن تو ااااااااااات.اگم  _م 

می واساااااااامم از  دساااااااات ب شاااااااام خییل زودتر از ایزا ای   ارو 

 اتجا  میداد . 

 

م   کرد  و او یش از ابروها   را شرساشاگراتم باال ثاتیم ای 

 اتداخت.ادامم داد : 

 

ن ب شااااااام  _م  تبط تمی وا  بم بزوتم ی خشاااااااش آزاد رو پایی 

 کم برساااااااااااااااا .تمی وا  از رو 
گ
ناها  دور  کزم.تمی وا  زتدی

 .  5372



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

الیبشاااااااااااااام رو از  بگت  .تمی وا  بم خاکر م  ایزجا بموتم و 

ن رو بزتم.تو خودت آزاد ر  و موشزاش.لج از .اگم قید همم چت 

تبط یک در ااد بم درساات شاادن دوبار  ی رابطم مون امید 

داشاااااااااااامم باشاااااااااااام تا دتیا دتیاساااااااااااات همیزجا میموتم و بم تال  

ون ایز اام باام ای  ت ر کزاام کاام باام خاااکر کردن اداماام میااد .بااد

های با ارزشر رو از دست مید .  ن  ای  خشش دار  چم چت 

 

  باشااااد باالتزم ا  ات ار کم از شااااایدن  را هایم قاتع نشااااد

ن مممایل کرد و شرسید:   را اتدی بم سمت مت 

 

برسا :خ  اشکال  چیم؟اشکال  چیم کم بم درست شدن 

ی تو ااااات رابطم تون امید داشااااامم باشااااام؟مگم ای ن   همون چت 

کاااام هردوتون می وای ؟مگاااام هزوز هماااادیگاااام رو دوسااااااااااااااااااات 

تااااادارناااااد؟مگااااام ج ممون بااااام خااااااکر همااااادیگااااام تو روی همااااام 

 وایا مادی ؟
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 م م التم ت اه  کرد  و گ مم: 

 

 
گ
ن و امیدوار بودن تو اااات برسااااا .زتدی ن بم خواساااای  _همم چت 

 قرار باشااااااااام پایان خوبک 
ن ق ااااااااام ی شرنان تو ااااااااات کم همم چت 

امون ترا داشاااامم باشااااام .م  و آزاد راهمون یش تو اااات.م اااات 

؟رابطاام ی مااا از همون اول  هم  دار .یاام ت ااا  باام مااا اتااداخ  

خواساااااااااایم تگز  دارنم.بم بزوتم  نشااااااااادبن بود.ویل ما بم زور 

 ی خشش ادامم دادیم ویل هربار یم زخم جدید برداشایم. 

 

هردومون غمگیایم.هردومون دارنم آساااااااااااااااواااا  میبیایم و باااام 

تیم.م  دیگم  همون اتداز  ن بم آد  های اکراتموتم آسو  مت 

ن  رو از دسااااااااااااااااات  توان اداماام دادن تاادار .آزاد دار  هماام چت 

ا شااادیم تو مشاااکالب  کم تمو  مید .هردومون تا خرخر  غر 

سااااااااااااااایم.دیگااام چااام بالب  باااایاااد 
تااادارن اماااا ات اااار از جاااا زدن میت 

شمون بیاد تا ما دو ت ر قبو  کزیم کم برای همدیگم ساخمم 

 م؟نشدی
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ن ج و   سااااااااااااااا وت   مااااااکاااااان ادامااااام دار بود و ت ااااااه  غمگی 

ن قرار داد  و با ل  زدی کوچک  می رد.دست هایم را روی مت 

 گ مم: 

 

ییل یم آیزد  ی کوالبن در شو  دارند.هزوز تر اااااااااات _تو و ت

 قشاازگ با همدیگم . ااازند.چون شااما دوتا 
گ
دارند کم یم زتدی

اب  کاام م  و آزاد تجرباام کردیم رو تجرباام 
ن ت ردی .ق بمون چت 

مثل ما از همدیگم نشاااااااااااا  اااااااااااامم.مثل ما بم همدیگم آسااااااااااااو  

تزدی .مثاااااال مااااااا بااااااار یاااااام گااااااذشاااااااااااااااماااااام ی ت س رو باااااام دو  

ن همدیگم دساااااااااات و پا  ت شاااااااااایدی .اوتبدری برای تگم داشاااااااااای 

.برای شااااااما  ن تزدی  کم آخر  ت س  م بیارن  و خ اااااامم .شاااااای 

وع نشد  اما م  و آزاد خییل  هزوز رایه کم در شو  دارن  شر

م کم بم آخر  رسااایدیم.رسااایدیم بم یم خیابون ب  . اات وقم

و یم دیوار بزرگ کم مباب مون قد خ م کرد .هردومون خوب 

م اون دیوار رو خراب کزیم امااااا هزوز  میاااادوتیم کاااام تمیموتی

دارنم بز  مشااااااااااااااااااات می وبیم تااااا شاااااااااااااااااااایااااد بموتیم از ش را  
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بردارنم .و تایجاااااااام ی تالشاااااااااااااااامون تبط زخیم شاااااااااااااااااااااادن 

 یوار     یم آجر هم  م تموشم. دسماموتم.از اون د

 

 ۸۲۶#پارت_ 

 

 

ی بگوناااد خاااامو  و م مو  بااام  اااااااااااااااورتم خت    ن بک آت ااام چت 

دیگر تزمیااد  بود کاام  را هااایم ماااتااد  بود.گوب  کاام او هم 

ن هم بود کم دیگر  ی بم جز  بیبت تو اااااااااااااااازد برای همی  ن چت 

ن بااااااااار هااردو  تااالشر باارای قاااااااااتااع کااردتاام تااماایاا اارد.باارای دوماای 

زجر  ی خوس  ااااتااام ز  زدیم. ااااااااااااااااادای شچرخااااتااادیم و بااام ش

 بار  باران و آهزگ زن ای رتا  ادق  تضا را شر کرد  بود... 

 

 

                                         *** 
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ی تمی وری؟غذا یخ کرد.  ن  آزاد:خزان؟چرا چت 

 

شااایدن  اادای آزاد کم مرا م اک  قرار میداد باخ  شااد تا 

ر ش  جرنان داشاااااااااااازد دسااااااااااات از زنر و رو کردن اتکاری کم د

ن نشااااا اااامم بود  بردار  و برای ت ا  کردن بم او کم آن ساااااوی مت 

هااااا   بااااا اخیم ش  را باااااال بگت  .ت اااااه  تگران بود و ابرو 

غ یظ بم ی دیگر گر  خورد  بودتد.شدرام و گیج از سااااااااااوایل 

ن تبود  درسااااااااات شااااااااااید  باشااااااااام  ابروهایم را باال  کم مطمی 

 اتداخمم و ل  زد : 

 

؟  _سر گ   

 

 با چشم ها   اشار  ای بم .شباب غذایم کرد و گ ت: 
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ی ت وردی.تبط داری با غذات بازی  ن آزاد:شرسااااااااااااید  چرا چت 

ی شد ن .چت    ؟چرا ایزبدر تو ت ری؟می  ن

 

 اتااداخمم و باام .شاااااااااااااااباااب غااذاب  کام خمال 
ن دوبااار  ش  را پااایی 

دسااااااااااااااات ت ورد  بود چشااااااااااااااام دوخمم. ش با او بود.    یک 

گذاشااااااااااااااامم بود .ذهزم آتبدر درگت  لبمم غذا هم در دهاتم ت

 را های امروز  با برسا  بود کم اشمزاب  برایم باق  تماتد  

را ااات کزم ل  زاااد کوچش بر لااا  .برای آت ااام خیاااال  را بود 

 آورد  و گ مم: 

 

اب  
ن اااااااا یم چت  ی نشاااااااااد .تبط گرسااااااااازم   تو ااااااااات.خصا ن _تم چت 

 خورد  ست  شد . 

 

ال مشااااااااا   ل  ها   را جمع کرد و با تردید ت اهم کرد. ام

بود کاام دروغم را باااور ت رد  بود امااا ترجیح داد  بود کاام باام 

اد.از رونم تیاااااورد.در تزااااایاااات ل  زاااادی زد و ش  را تکااااان د
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ن ب زد شااد و هماتطور کم .شااباب ها را جمع می رد  پشاات مت 

 گ ت: 

 

آزاد:باشم خونز .تو برو توی سال .مزم ایزجا رو جمع و جور 

 هاب  کم خرند  میار  می زم و میا  شوشاااااات.یکمم از شااااااات  
ن ن

 هاااااااااب  کاااااااام تاااو دوساااااااااااااااااااااات داری 
نااا ن بااارات.از هاااماااون شاااااااااااااااااات 

 خرند .می وری دیگم؟

 

ن ن بااااااااا وجود آت اااااااام میاااااااادان ااااااااااااااامم       برای خوردن شااااااااااااااات 

موردخالقم ا  هم اشااامزا تدار  اما برای آت م دل  را نشااا زم 

ن ب زد  شی بم نشاااتم ی تایید تکان داد  و سااپس از پشاات مت 

ی ن بگونم بااام سااااااااااااااامااات ساااااااااااااااااال  باام را   شاااااااااااااااااد  و بک آت ااام چت 

اتماااد .روی م اال مباااباال ت ونونون نشااااااااااااااا ااااااااااااااامم و ت ونونون را 

ی تماشااااا   ن کزم اما با خود  روشاااا  کرد .دلم تمی واساااات چت 

ت ر کرد  کم شااااااااااااااااید  ااااااااااااااادای ت ونونون باخ  شاااااااااااااااود ذه  

د.   ش وغم اتدی آرا  بگت 

 .  5379



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

 

چزد سااااخ   موشاااد کم بم خاتم برگشااامم بود .باران هزوز هم 

ن روزهاااای در  ااااا  بااااا رنااادن بود و هوا درساااااااااااااااااات ماااااتزاااد اولی 

زم اااامان شد شااااد  بود.آزاد یک ساااااخت شو  بم خاتم آمد  

ی رد  امشااااااااااااااا  بم خاتم ی خود  بود.با وجود آت م ت ر م

برود اما او بم ایزجا آمد  بود و همرا  خود  دو شرس غذا و 

ن ن موردخالقم ا  را آورد  بود.   یک ج  م از شت 

 

وز  با برسااااااا  ختک تداشاااااات.در واقع قرار هزوز از مالقات امر 

هم تبود کم با ختک شااااود.از برسااااا  قو  گرتمم بود  کم دیدار 

ن دو ت ر بماااتااد و تاام آزاد و تاام تییل از امروزماان میااان خودمااا

 آن مط ع نشوتد. 

 

ش  را بم ت یم اا  م ل چ ااااااا اتد  و بک هدا بم  ااااااا  م ی 

آزاد در ت ونونون چشااااااااااااااام دوخمم.دقایف  کو  کشاااااااااااااااید تا  ار 

خاتم تما  شااود و بم سااال  برگردد. اادای قد  ها   را  ن آشااتر
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از پشت ش شاید .بم سمت م یل کم روی آن نش مم بود  

ن ن کاام همرا  خود  آورد  بود را کزااار  آ مااد و ظرا شااااااااااااااات 

روی م ل قرار داد شو  از آت م خم شااااااااااااااود و بازوها   را از 

ا روی پشااااااات ش دور شااااااااتم های م    بم کزد و چاتم ا  ر 

ششاااااااااااااااااتاام ا  قرار دهااد.بوی خطر  در ثاااتیاام ای جوری رناام 

 هایم را شر کرد کم پ   هایم تاخودآ ا  روی ی دیگر اتمادتد 

وع بم تزد تویدن کرد.   و ق  م شر

 

 آزاد: الت خوبم؟

 

 ااااادا   تر  و زمزمم وار بود.بک اراد  ل  زدی بر ل  آورد  

ت اهم ٬ایمو با باز کردن   بم ی دست ها   از دور شاتم ه

را بااام ساااااااااااااااما  چرخااااتاااد .بک م طیل م ااال را دور زد و کزاااار  

نشااااااااا ااااااااات.دسااااااااامم را میان دسااااااااات های مرداتم ا  و ب د بم 

  ها   برد و آه امم بوسید.ثاتیم ای سااکت ماتد سامت ل

 و سپس شرسید: 
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 _اوتاع با تراز چطور شو  رتت؟

 

بک آت م تالشر برای جدا کردن دسااااااااااات هایمان ب زم پاساااااااااااخ 

 داد : 

 

 ومد  بود ختک مرخ  شدن پدر  رو بزم بد . _ا

 

 ل  زد مزربابن زد و ش  را تکان داد. 

 

 آزاد:ختک خوبیم. 

 

دساااااااااااااااات هااای گر  شااااااااااااااااد  مااان دوخمم و زنرلاا  ت اااهم را باام 

"اوهو " آرا  را زمزمااااام کرد .ل  زاااااد  در ثااااااتیااااام ای م و 

 شد.ش  را اتدی کج کرد و گ ت: 
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ن تر   ی. آزاد:ویل تو     از ق ل هم غمگی 

 

تاااخودآ ااا  باام  رت  خزاادیااد .باام چشااااااااااااااام هااا   ز  زد  و 

 جواب داد : 

 

 _تو هم همیزطور. 

 

  را گرد کرد و پاسااااااااااااااا م باخ  ت ج   شااااااااااااااااد.چشااااااااااااااام ها 

ابروهااا   را باااال اتااداخاات.ا مماااال داشاااااااااااااااات بااا خود  ت ر 

ن بودن  برد  ا .آن هم زمااابن  می رد کاام چطور بر باام غمگی 

خوشااااا ا  بودن بم  کم او همم ی تالشااااا  را برای تصاهر بم

  ار گرتمم بود. 
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آزاد:ی گ مااام م  غمگیزم؟م  وق   کزاااار توا  خوشااااااااااااااا اااا  

 ترن  مرد دتیا . 

 

تاگزابن  ااااااادای زتگ ت  ا  ماتع از آن شاااااااد کم ب زد شااااااادن 

بمواتم پاساااااااااااااجن بم دروغ آشاااااااااااااکار  بدهم.چزر  ا  در یک 

ل صم رتگ ترس و تگرابن گرتت.ت ا  هردونمان همزمان بم 

ن زتگ می ورد چرخید.  سمت ت   ن کم  روی مت 

 

 ۸۲۷#پارت_ 

 

 

شو  از آت ام بمواتم تاا  م ااک  روی  ااااااااااااااا  ام را ببیزم بک 

ن تماس م طیل دساااات ج و بر  ن ت    از روی مت  د و با برداشاااای 

را رد کرد و بم دت ال  گوشر را ساااااااااای زت کرد.مضاااااااااطرباتم بم 

اااابچم  م  ت ا  کرد و بک آت م ساااااوایل شرساااااید  باشااااام ماتزد پرا

 ر توتیح داد: ای خطاکا
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تم.  ن  آزاد:تماس مزیم تبود.ب دا خود  بز  زتگ مت 

 

ن ت اهم ا د  و با گرتی  اااااااااااااار ز چزر  ل  هایم را روی ی دیگر ترا

ااااااااد  ی مضاااااااااطرب  تال  کرد  تا خود  را بک ت اوت و خونرا

دتم بم مشاااااا و   نشاااااااان دهم.او هم ات ار کم خیال  از بو تتک

ای بر  بودن رتمار  را ت شااااد  باشااااد ل  زد ت اااا م و تیمم

ل  آورد و دسا  را دور شاتم ا  اتداخت.در ایل کم ش  را 

ا بم سااااااااب  بم ت یم اا  م ل چ اااااااا اتد  بود  و ت ا  خت   ا  ر 

 باالی ش  دوخمم بود  بک مبدمم شرسید : 

 

 ساببت تزگ نشد ؟
گ
 _دلت برای زتدی

 

دساااااا   کم تا آن ل صم مشاااااا و  تواز  کردن موهایم بود بم 

 ا  مم ج  و شاااااید اتدی تگران  بم ی  ار  مموق  شااااد و ت

 تیم رت  ورتم دوخمم شد.شرسید: 
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 شرسیدی؟آزاد:سر شد کم یزو ای  سوا  رو 

 

 شاتم هایم را آه مم باال اتداخمم و خونرداتم پاسخ داد : 

 

ی برای  را زدن بم ذهزم ترسید.   _موتوع بزت 

 

و ساااااااااااپس  اااااااااااورتم را بم ساااااااااااما  چرخاتد  و با ل  زدی کم 

ن داشمم هیا ش اه   بم یک ل  زد واقیع تداشت ادامم  یبی 

 داد : 

 

ن   کاااام تااااا ق اااال از شااااااااااااااازااااخی 
گ
 م  _بزم بگو...دلااات برای زتاااادی

 داش   تزگ نشد ؟
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زنرلا  خزادیاد و کر  ای از موهایم را دور اتگشاااااااااااااااات شیچید 

 شو  از آت م بگوند: 

 

آزاد:م  تبط بم روزاب  کم در آیزد  قرار  با تو بگذروتم ت ر 

 را  اهمی   تدار . می زم.گذشمم ب

 

لاا  هااا   می زاادیاادتااد امااا غیم کاام در چشااااااااااااااام هااا   موز 

د بر م  شززان تبود.دساات ج و  ن برد  و با  اااا کردن یبم  مت 

اها  شرسید :   ی شت 

 

؟  _اگم برای م  و تو آیزد  ای وجود تداشمم باشم سر

 

 ااااااااورت  بم ی  ار  در هم کشااااااااید  شااااااااد و ل  زد  از روی 

 بم ساااااااامت م  چرخید و با ل  ها   شر کشااااااااید. یم بوشاااااااات  

ن  ورت  مبابل  ورتم قاک اتم جواب داد:   تگم داشی 
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م جزگیدن ادامم مید  تا بموتم یم آزاد:اوتوقت م  اوتبدر ب

 آیزد  برای خودمون . از . 

 

ل ا  آتباااااادر م کم و قاااااااکع بود کاااااام میاااااادان ااااااااااااااامم دروغ 

تمیگوند.میدان ااااااااامم کم اگر مجبور موشاااااااااد آتبدر دسااااااااات بم 

د  ن  مت 
گ
و آتبدر از خود  دساااااااااااااااات می شاااااااااااااااید تا تبط دیواتش

بمواتد کزار م  بماتد و خشش تاترجاممان را ش پا تگم دارد.و 

ی بود کاااااااام م  از ات اااااااااا اتماااااااادن  ا ن ی  دقیباااااااا همااااااااان چت 

ساااااااااید .دسااااااااامم را آه ااااااااامم روی  اااااااااورت  قرار داد  و با  میت 

  داب  زمزمم وار شرسید : 

 

یدن _    اگم قرار باشاااام ای  جزگیدن بم قیمت دساااات کشاااا

 از همم ی روناهات تمو  .شم؟
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 اااااااااااااااورت  را اتاادی چرخاااتااد تااا بمواتااد لاا  هااا   را باام ک  

بچ اا اتد.چشاام ها   را . اات و آه اامم ک  دساامم دساامم 

را بوسااااااااااااااایااد و برای دقیباام ای در همااان  ااالاات ماااتااد شو  از 

آت اام دوبااار  باام چشااااااااااااااام هااایم ز  بزتااد و بااا ل  زاادی کوچااک 

 بگوند: 

 

ن آزاد:    اگم قرار باشم  بم قیمت دست کشیدن از همم چت 

 و همم کس تمو  .شم. 

 

بم زبان آوردن و در آن ل صم کم چشااااااااااااااام های او همزمان با 

ای  جم اام از شاااااااااااااااادت غم و اتاادو  مااات و کاادر شاااااااااااااااادتااد م  

شاتجاااا  تزمیاااد  بود  کااام باااایاااد برای تجاااات دادن او چکاااار 

 کزم. 

تم؟پاساااا م  ن سااااید کم از کدا  تجات دادن  را مت  و اگر میتر

 . والمان تززا شزج   مم میمواتد باشد بم س
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 "تجات دادن او از خود "

 

 ۸۲۸#پارت_ 

 

 

ل خاتم ی پدر  مموق  شااااااد هزدزتری هایم تاکیساااااا کم مباب

ون کشاااااااااااااااید  و  ااااااااااااااادای موزنک در  ا   را از گو  هایم بت 

پ   را قطع کرد .کرایم ی راتزد  را   اااااب کرد  و سااااپس 

ن شیاد  شد .   کی م را برداشمم و از ماشی 

 

ی از آن باران شااااااااااادید  هوا آتمابک و ن ااااااااااابما گر  بود.دیگر ختک

هوا ٬شاااااااا  گذشاااااااامم د شاااااااا  تبود و برخالا سااااااااوز و شمای

سید. مت  از دو ه مم بم خید  امروز خجی  بزاری بم تصر مت 

ن روزهای اسااا زد ما  بم شخت در  توروز ماتد  بود و واپ ااای 

 در بر ی دیگر بودتد. 
ن   ا  گذشی 
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را داخل کی م قرار داد  و بم سااااااااااااااامت گوشر و هزدزتری ا  

درواز  ی ورودی خااااااتااااام قاااااد  برداشااااااااااااااامم.ختک آمااااادتم را بااااام 

تداد  بود  اما از آتجاب  کم پدر  تاز  از بیمارسمان هیچ س 

مرخ  شااااد  بود یبیزا همم در خاتم  ضااااور داشااااازد.مبابل 

در ا  ااااااااااااااماد  و آی ون را بم  اااااااااااااادا در آورد .دقیبم ای کو  

"تش" آرا  برایم باز شااااااااااااود.قد  بم کشااااااااااااید تا در با  اااااااااااادای 

 داخل خاتم گذاشمم و در را پشت ش  . مم. 

 

 م و بو  با شااااااااااا وتم های رنز سااااااااااا ید و درخت های  یاط  

ن شد  بودتد و بوی بزار را از هر سم   بم مشا    تز ی 
 ورب 

سااااااااااااااااااتااادتاااد.ج وتر رتمم و پ ااام هاااا را بااااال دوناااد .تییل کبش  مت 

 ا  دوان دوان بم ا
گ
سااااامب الم آمد و با همان خادت هموشاااااش

یک دساااات سااااالم  مزرباتاتم مرا در آغو  کشااااید.ل  زدی 

ی در آغوشااااااااا  ماتد  شو  از آت م از او زد  و برای ل صم ا

ن قد  بم سااامت خب  بم  ااورت ٬تا ااا م بگت   و با برداشاای 

 خ مم ا  چشم بدوز .با خوش ایل گ ت: 
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  تییل:آبجک چم  ار خوبک کردی کم اومدی.ا ال ت ر تمی رد

 بیای. 

 

دسااا  را آه اامم در دساامم تشااار داد  و ت اهم را بم اکراا 

ساااااااااااید و اثری از چرخاتد .خاتم خ وت و سااااااااااااکت  بم تصر مت 

ن خاتم تبود.زنرل  گ مم:   مزی 

 

 _ب  شید کم بک ختک اومد . 

 

 چزر  در هم کشید و با دل وری ت اهم کرد. 

 

.برای  تییل:ای  چم  رتیم.ایزجا خوتم ی تو هم ه ااااات آبجک

 ومدن بم ایزجا کم ت اید ختک بدی. ا
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شاااااااااد .زنر بم مزربابن ا  ل  زدی زد  و بم  ااااااااااورت  دقیش 

چشااااااام ها     اااااااابک گود رتمم بودتد و ل  ها   خشاااااااک 

شااااااااااااد  بودتد.ا مماال چزد شاااااااااااا ک موشااااااااااااد کم تموان اااااااااااامم بود 

درسااااااااااااااااات و   اااااااااااااااااابک ب وابااد.ت اااهم را دوبااار  باام اکراتمااان 

 چرخاتد  و شرسید : 

 

 ؟_مادرت خوتم تو ت

 

ن برد و دهان باز کرد تا پاساااااااجن بم ساااااااوالم  ش  را باال و پایی 

ز آت م بمواتد  ال  بر زبان بیاورد  اااااااااااااااادای بدهد.اما شو  ا

ن خاتم بود کم از سمت را  پ م بم گو  هایم رسید.   مزی 

 

.قد  رتجم  ن :بم بم چم خج  خزان خاتم.مزت گذاشاامی  ن مزی 

دری هم دارند کم ترمودی .ات ار باالخر  یادتون اتماد کم یم پ

مزد  کردی .   باید بز  ش بزتید.ما رو شر
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ن بود و توشااااااااااااااا زد روی ل  ها   بم ل ا  ت خ و کزایم آم ت 

مرات  ت خ تر.تییل خجالت زد  ت اه  را بم سااااااامت مادر  

 چرخاتد و همرا  با چشم غر  ای بزرگ بم او تزی  زد: 

 

 تییل:مامان! 

 

ض او توجیه ت رد.بااا ن امااا باام ل   م ت  ق  پ اام هااا را هم مزی 

ن  ادامم داد:   پشت ش گذاشت و با همان ل   تزد و تت 

 

:الب ن مااام دروغ چرا؟در  می زم.مزم اگااام جاااای تو بود  و مزی 

خود  باخ  ساااااااا مم کردن پدر  شااااااااد  بود  بم خود  جرات 

تمیااداد  کاام قااد  ج و بااذار  و بر  دیاادن . ش داشااااااااااااااا   کاام 

 تیومدی. 

 

ا بم  را ها   اهمی   تما  تالشااااااااااااااام را بم  ار گرتمم بود  ت

ای  تبود  کاااام ب واهم بااااا او دهااااان باااام دهااااان  تاااادهم.در شر
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ار  بزابرای  ترجیح داد  بود  کم س وت اخمیار کزم.تییل بگذ

 چشم ها   را برای مادر  گرد کرد و غر زد: 
گ
 با  التش

 

 تییل:مامان تموم  می  ن یا تم؟

 

. امال چپ چپ بم تییل ت ا  کرد و ابروها   را در هم کشید 

مشااااااااااااااا   بود کم دل  می واسااااااااااااااات با ک زم ها   مرا بم 

جزجاا  جادیاد را  ب زدازد.اما م    را بیااورد تاا بمواتد یاک

باا سااااااااااااااا وتم مزر بااکال بر خواسااااااااااااااامم ا  کوبید  بود .برای 

دقیبم ای مزمصراتم بم  اااورت بک ت اوت م  خت   ماتد و در 

تزایت زمابن کم از پاساااااااااااااخ دادتم تاامید شاااااااااااااد آیه کشاااااااااااااید و 

ا میگ ت چرخید و قد  ها   را بم  هماتطور کم زنرل  تاشن

خاتم سااوا داد.ب ن مزد  ساامت آشااتر ا رتما  تییل تارا ت و شر

 دس   بم بازونم کشید و گ ت: 
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.مااااامااااان ای  چزااااد وقماااام  تییل:آبجک توروخاااادا تو باااام د  تگت 

  ابک بم خاکر وت یت بابا بداخالا شد  و با همم تزدی 

 می زم. 

 

ا  ت زم در ظااهر ل  زدی کوچاک بر ل  برای آت ام تاارا 

همااااام سااااااااااااااااااااد   آورد  و ش تکاااااان داد .امااااا در دلم برای ای 

بودن  تاساااا  خورد .تییل بیچار  ی م .چم میدان اااات کم 

ب کم پس ٬رتمار تزد مادر  با م  بم خاکر تارا    ا  تبود

ن م  شاتجا  تر اا  را  از سااا  ها تصاهر بم دوسات داشای 

 واقیع ا  را بم همم نشان دهد.  شیدا کرد  بود تا ذات

 

کشید تییل قد  س وتم کم  یم بوشت  از  الت خادی کو   

 ج وتر گذاشت و م ماکاتم شرسید: 

 

...اومدی بابا رو ببی ن مگم تم؟  تییل:آبجک
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در  اااایل کااام تاااا آن ل صااام م اااذب و شدرام مثااال یاااک ت ااام 

چوب هماتجا ا  ااااااااماد  بود  و آرزو می رد  کم کیساااااااا خ ت 

را مموجاااام شاااااااااااااااود تااااا مجبور نشاااااااااااااااو  خود  باااام زبااااان آماااادتم 

ت س را    کشاید  و ش  را با شااایدن سااوا  تییل ٬بیاورم 

 بم نشاتم ی تایید تکان داد . 

 

 _آر ...البمم اگم بیدار . 

 

ل  زدی زد و با   بم کردن دسااا  دور بازونم هماتطور کم 

 مرا با خود  بم سمت پ م ها می شید جواب داد: 

 

وی اتاقشاااام.ای  چزد روز  تبط چشاااام بم را  تو تییل:بیدار .ت

 بود.بیا برنم شوش . 

 

 ۸۲۹#پارت_ 
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بام ات اااا ی اادیگر از پ اام هاا بااال رتمیم و تییل مرا بم سااااااااااااااامات 

ا اااات بود راهزماااااب  
اتاااااق  کاااام پاااادر  در آن مشااااااااااااااا و  اسااااااااااااااات 

کرد.ج وتر از م  مبابل در اتاا ا  اااااااااااااااماد و پس از آت م تبم 

را چرخاتد و با ش  کشاااااایدن  ی آرا  بم در کوبید دساااااامگت  

 بم داخل اتاا گ ت: 

 

 زمون داری. تییل:بابا جون بیداری؟م

 

ت زمید  پدر  چم جوابک بم ساااااااوال  داد کم تییل تورا خب  

اتمصار کشاااااید تا م  ٬ا  اااااماد و همزمان با بوشااااات  باز کردن در

وارد اتاا شاااااااااااااااو .بزاا ت جن کم زنر زباتم جمع شاااااااااااااااد  بود را 

ت اهم ٬ وتر گذاشااااااااااامم.با ورود  بم اتااقورت داد  و قد  ج

خواب دراز  روی پااااادر  کااااام رتجور و تااااااااااااااا ی  روی ت ااااات

 کشید  بود و بم آرا  ت س می شید ثابت ماتد. 
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ج وتر رتمم.شرد  های اتاا تماما کشاااید  شاااد  بودتد تا هیا 

توری بم داخل تمابد و چشااااااااااااام های پدر  را اذیت ت زد.روی 

ن کزار ت ت اتبویه از قر  ها  و داروهاب  کم تامشاااااااااااان را  مت 

ر تر از تمیدان اااااامم بم چشاااااام می ورد.پدر  تاااااا ی  تر و الغ 

هموشم ج و  می رد. ورت  زرد و ت ید  بود و ری  ها   

ب زد و تامرت  شاااااااااااااااد  بودتد.آتبدر آرا  ت س می شاااااااااااااااید کم 

گوب  ت س کشاااااااااااااایدن برا   بم دشااااااااااااااوار ترن   ار دتیا ت دیل 

 شد  بود. 

 

م باااز  ات ااار کاام برا زدتااد.بک مرا کاام دیااد چشااااااااااااااام هااای تیماا

د و تال    کرد تا م طیل ک  دست ها   را روی ت ت ترر

بدن  را اتدی باالتر ب شااااد.تییل بک م طیل بم سااااما  دوند 

تا  م   کزد.بازوی  را گرتت و هماتطور کم با مالیمت او 

ن شود بالشت ها را پشا  ردی  ٬را همرایه می رد تا تیم خت 

 یم بزتد. کرد تا بمواتد را ت ت 
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مزصر  ی خجی ک بود.خادت تداشااااااااامم کم پدر  را تااااااااا ی  و 

ساااااااااااااااالم ا  هرگز او را ایزگوتم  ۲۹زم.در کو  خمر م ماز ببی

بیمار و شااا ززد  تدید  بود .در تصر  بزم  خان بزاور هرگز 

ن و ٬بیمار تموشاااااااد چم برسااااااااد بم ایز م ب واهد برای نشااااااا ااااااای 

د.اما شتوشاااات...ش  توشاااات برخواسااااما  از کیساااا  مک بگت 

ن خجی ک بود.   خج  چت 

 

کوچک تبال شااان هزوز هم ادامم داشاات.همان چزد  رکت  

و سااااد  باخ  شاااد  بودتد کم پدر  بم ت س ت س بی مد.دلم 

می واساات دهان باز کزم و بگونم کم تیاز تو اات بم خود  

ز مت بدهد.کم     اگر دراز کشااید  باشااد هم م  مشااکیل 

در آن ل صات ال   تدار .اما خود  هم تمیدان ااااااااااااااامم کم چرا 

 شد  بود . 

 

باشاااااااا زد و بم در تزایت بم  مک تییل موتش شااااااااد کم  اااااااااا 

هاادبورد ت اات ت یاام بزتااد.ت اااه  کاام دوبااار  باام ساااااااااااااااماات م  

چرخید زنرل  سااااااااااااال  گ مم و سااااااااااااپس روی  اااااااااااازدیل کم در 
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تزدیش ت ت قرار داشاااااات نشاااااا اااااامم.تییل هم چزد ل صم ای 

ن شاااد پدر  ب ن دیگری کزارمان ماتد و پس از آت م مطمی  م چت 

ن ایز م بزت   اسااااااااااات  ا میاز تدارد مزرباتاتم ل  زد زد و با گ ی 

 ما دو ت ر را با ی دیگر تززا بگذارد از اتاا خارز شد. 

 

ن و ت س گت  بم ی  ار  بر ٬با رتما  از اتاا  ساااااااااااااازگی 
ساااااااااااااا وب 

ن شااد  بود کم      تضااا  کم رما شااد.جو اتاا آتبدر ساازگی 

ودآ ا  دساااااااااامم را بم تمیموان اااااااااامم بم را    ت س ب شاااااااااام.تاخ

هوای سااامت گردتم برد  و گر  ی روشی ا  را شااال تر کرد . 

اتاا خزک بود اما بم را    میموان اااامم رو  خوردن قطرات 

 خرا را روی سمون تبراتم ا  اس کزم. 

 

در تزایت ت ااامیم گرتمم کم سااا وت را .شااا زم.برای سااااکت 

.باید ماتدن و ت ا  کردن بم در و دیوار بم ایزجا تیامد  بود 

د .ای  بود کم ت س  ن هرجور کم شاااااااااااااااد  بود  را هایم را مت 

شااااااااااااید  و با  ااااااااااااداب  کم تما  تالشاااااااااااام را برای م کم لرزابن ک

 نشان دادن  بم  ار گرتمم بود  شرسید : 
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 _ الت خوبم؟

 

وع خوبک تبود امااااااا پاااااادر  در جوابم ل  زااااااد کوچش زد و 
شر

 آه مم ش  را تکان داد. 

 

  ر. _خوبم.هزوز زتد   .خداروش

 

د  و بک هدا مثل ا مش ها 
ااااااااااااار ل  هایم را روی ی دیگر ترا

تکان داد .ت ا  خت   ی پدر  هزوز هم روی  اااورتم ق ل ش 

 بود.ثاتیم ای ساکت ماتد و سپس زنرل  گ ت: 

 

 _ت ر تمی رد  کم بیای. 
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مضااااااطرباتم اتگشااااااماتم را بم ی دیگر شیا و تاب داد  و شاااااااتم 

 هایم را باال اتداخمم. 

 

رد  اومدتم دردی از کیساااااا دوا کزم.ترجیح داد  _امون تمی 

 دور بموتم. 

 

تاتم گ ت: ابر   وها   را در هم کشید و م ت 

 

_ویل م  چشااااااااااااااام بم راهت بود .چم توی بیمارسااااااااااااااامان چم 

 ایزجا...هرروز اتمصار کشید  کم بیای بم دیدتم. 

 

ن  ن اتداخی  ت اااهم را از چشاااااااااااااااماان  دزدید  و همزمان باا پاایی 

 : ش  زنرل  تجوا کرد 

 

 _تمی واسمم توی اون  ا  ببیزمت. 

 .  5403



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

 

شاتجااا  باام لاا  هااا   آمااد.خزااد  خزااد  ای کوچااک و ت خ 

ای کم باخ  شد برای ل صم ای کوتا  بم شتم بی مد.سپس 

 شرسید: 

 

_چرا؟دیدن ایز م پدر ظالمت اتماد  روی ت ت بیمارسااامان 

 تارا مت می رد؟

 

د آن را شاااااااااااااااوت نشاااااااااااااااان دهد  ن ی کم زور مت  ن  از ل   ک زم آمت 

ک ر  در آمد.دتدان هایم را م کم روی ی دیگر تشااااااااار داد  

باا  ااااااااااااااااداب  کاام گوب  از اخمااا ٬پس از گااذشاااااااااااااااات ثاااتیاام ای و 

 وجود  شچشمم میگرتت گ مم: 

 

 _یاد مامان می ماد . 
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 ۸۳۰#پارت_ 

 

خزد  ی روی ل  ها   با شاااااااایدن جوابم بم تاگزان تاپدید 

ان در چشااااااااااام ها ن و  ت     شاااااااااااد و جا   را بم ت ایه غمگی 

ن پااااساااااااااااااااجن را  داد.درساااااااااااااااااات ات اااار کااام اتمصاااار شاااااااااااااااایااادن چزی 

ن  را بااااام تمی شااااااااااااااایااااا د.آه ااااااااااااااامااااام ش  را بااااااال گرتمم و ت اااااا  تت 

 چشمان  دوخمم.ای  بار توبت م  بود تا بم ت جن ب زد . 

 

_دیدتت روی ت ت بیمارسااااااااااااااامان باخ  موشاااااااااااااااد یاد آخرن  

 باری کم مامان رو دید  بی مم. 

 

 بم ی  ا
گ
مزدی ر  بم  اااااااااااااااورت  دوند و موسک از خجالت و شر

ن اشااااااااااااااک در چشاااااااااااااام ها     بم زد.بک م طیل ش    را پایی 

اتداخت و پ   ها   را روی ی دیگر تشاااااااااااااااار داد تا مجبور 

 ت اشد سزگی ن ت اهم را ت مل کزد.اما م  ادامم داد : 
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_    روزی کم ج وی چشاااااااااااما  دساااااااااااات رو گذاشااااااااااا   روی 

ن هم یاااد مااامااان اتماااد .یاااد همون روزی  ق  اات و اتمااادی زمی 

ن کم وسااط دخوا و جر و ب   با تو ق    گرتت و اتماد ز  می 

و تو و شت زد  رسوتد   بیمارسمان تا ب زیم با ق   زبن 

 کم هیچوقت در  ش تو هیا بدی ت رد  بود چیکار کردی. 

 

با وجود آت م چشااااام ها   . ااااامم بودتد اما قطر  ای اشاااااک 

ا   روی گوتم ا  غ طید و ت س کشیدن از آتچم کم بود بر 

 سااا ت تر شاااد.تمی واسااامم اذیا  کزم.تیامد  بود  ایزجا تا 

با  را هایم آزار  دهم و  ال  را بدتر کزم.اما زبان ت  م 

 مراخات ش  تموشد. 

 

دقیبم ای کو  کشااید تا چشاام های خوس از اشاا   دوبار  

باز شاااااااااااوتد و ت اه  بم سااااااااااامت م  برگردد.دساااااااااااا  را روی 

م   اری گ ت: ق  م ی س زم ا  قرار داد و با شر
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  _هیچوقات باام خاااکر باادی هاااب  کاام در  ش مااادرت مرت ا

 شد  خود  رو ت  شید .ق م می ور . 

 

ابروهااااااااایم را باااااااااال اتااااااااداخمم و شد و بک ت اااااااااوت ت اااااااااه  

 کرد .ادامم داد: 

 

_ای  چزااااد روز یاااااد  ماااادا  همراهم بود.ماااادا  خوا.  رو 

میدید . ضاااور  رو کزار   س می رد .برا  آشاااکار بود کم 

از دسااااااااااااااامم دل ور و تااارا ماام.ات ااار می واسااااااااااااااااات بزم  چباادر 

 رو   در آرام  تو ت. ب زموتم کم 

 

ی تااااااااخودآ اااااااا  کزج لااااااا  هاااااااایم تب   ن ل  زاااااااد تم ااااااااااااااا رآمت 

 . ت.چشم هایم را برا   رنز کرد  و بم ت جن گ مم: 
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_روح مادر م  هیچوقت تمون ااات بم آرام  برسااام.درسااات 

و هموتطور کاااام م  تمون ااااااااااااااامم توی زتاااادگیم رتااااگ آرام  ر 

 ببیزم. 

 

تزد.شااااااااااااااااایااد بااا لاا  زنرنا  را باام دتاادان گرتاات و دیگر  رقن 

خود  ت ر کرد  بود کم اگر با پشایمابن درمورد مادر   را 

بزتااد میمواتااد ق اا  مرا آرا  کزااد.امااا  اااال بااا دیاادن رتمااار شد 

ی تگوند.  ن  م  ترجیح داد  بود تا دیگر چت 

 

ن مرت م هماتزد شااااااااااا ج سااااااااااایا  و تامرب    سااااااااااا وت برای دومی 

  تااااا میاااااتمااااان جااااای گرتاااات.ش  را زنر اتااااداخمم و اجاااااز  داد

ساکت بودتمان اتدی از تایسر کم میاتمان شکل گرتمم بود را 

زمابن کم ق  م ٬ م کزد.شاتجا  پس از گذشااااااااااااااات چزد دقیبم

آرا  گرتااااااات و جمالت یش پس از دیگری در ذهزم ردی  

شاااااااااااااادتد ت س خمیف  کشااااااااااااااید  و با دادن دوبار  ی ت اهم بم 

 ورت پدر  گ مم:  
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هاات  را بزتم. رتای _تیومد  ایزجاا تاا در مورد مااماان باا

 . دیگم ای دار  کم باید بزشون گو  بدی

 

ساااااااااااااااید.تززا  ش چرخاتد و با تردید ت اهم کرد.اما ساااااااااااااااوایل تتر

مزمصراتم بم چشاااااااااااااام هایم ز  زد و اتمصار کشااااااااااااااید تا  رتم را 

 . را هاب  کمادامم دهم.ق  م ا  اااااااااااس ساااااااااازگی ن داشاااااااااات

تر از برای گ ماشان بم ایزجا آمد  بود  دست هایم را شدید

 هموشم بم لرزندن وا داشمم بودتد. 

 

در تزایت دسااااات های شد  را روی زاتوهایم مشااااات کرد  و 

 اتکاری کم بک ر ماتم مشااااااااااااااا و  
برای خال  شااااااااااااااادن از شر

ساااااااااااااااورات کردن م ز  بودتاااد ش  را تکاااان داد .پ ااا  هاااایم را 

د  و سااااااااااااپس ت اهم را بم ل صم ای کوتا  روی ی دی ااااااااااار گر ترا

ای کم تیمم تما  رها   کرد    اااااااااورت پدر  دوخمم و جم م

 بود  را  امل کرد . 
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 _اومد  تا درمورد ت مییم کم گرتمم باهات  را بزتم. 

 

                                           *** 

 

 ۸۳۱#پارت_ 

 

 

ون زدن از اتاا پدر ٬ساااااخ   ب د سااااا  ت یساااا کم گوب  ٬با بت 

ون هااا بود در رناام هااایم باام دا  اتماااد  بود را از سااااااااااااااا  زاام ا  بت 

ترساااماد  و دسااامم را روی ق  ک کم تامزصم و تزد   توید قرار 

 داد . 

 

 تمیدان مم بک با  ت چم 
 ا  خجی ک داشامم. ایل کم    

تا  برای آن اتم اب کزم.ق  م درد داشت و سزگی ن بار غم 
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 .غیم کم با گذشاااااات هر را روی شاااااااتم هایم ا  اااااااس می رد

ن تر  ن و سزگی   ج و  می رد. ثاتیم برایم سزگی 

 

ن مرت م ت س خمیف  کشاااااااید  و ساااااااپس از دری کم  برای دومی 

پشاات ش  . اامم شااد  بود تا اا م گرتمم و بم ساامت را  پ م 

بم را  اتماد .خاتم  اال     از شو  هم سااااااااااااااااکت تر بم تصر 

ن رتمم و بم سااااااااال  برگشاااااااا سااااااااید.از پ م ها پایی  مم.تییل روی مت 

   م ی گوشر یش از م ل ها نش مم بود و در س وت بم 

ا  ز  زد  بود. ااااااااااااااادای قد  هایم را کم شااااااااااااااااید بک م طیل 

ش  را باال گرتت و ت اه  را بم سااااممم چرخاتد و با ل  زد 

 شرسید: 

 

 تییل: رتاتون تمو  شد؟

 

در جوا.  آه ااااامم شی تکان داد  و ج وتر رتمم.از جا ب زد 

 ممم آمد.مباب م ا  ماد و تاامیداتم گ ت: شد و بم س
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؟ ا  موشد تاهار بموبن شوشمون.   تییل:می وای بری آبجک

 

 ل  زدی م و بر ل  آورد  و گ مم: 

 

 _امروز خییل  ار دار .باشم برای یم روز دیگم. 

 

لاا  هااا   را جمع کرد و کزجکاااواتاام باام باااالی پ اام هااا ت ااایه 

سد:   اتداخت شو  از آت م بتر

 

 بابا  را زدی؟اوتاع خوب شو  رتت؟تییل:با 

 

اد  کم بم ساااااااااااوال  پاساااااااااااجن تدهم.تمی واسااااااااااامم از ترجیح د

جونیات گ ت و گوب  کم با پدر  داشمم ش در بیاورد.بزابرای  

 دس   بم بازوی  کشید  و شرسید : 
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 _از برسا  ختک داری؟

 

ن برد و گ ت:   ش  را بم نشاتم ی تایید باال و پایی 

 

ن چزد   دقیبم شو  ت   ن  را زدیم.  تییل:آر .همی 

 

ن تر آورد و با ل  ن م ماط تر ادامم و ب د  ااااااااااااااادا    را پایی 

 داد: 

 

تییل:ای  چزد روز ا ااااااااااااااال تمون ااااااااااااااایم همدیگم رو ببیایم.یه 

ون بزتم و بر   دلم می واد باااااام یاااااام بزوتاااااام ای از خوتاااااام بت 

سم بابا ب زمم و دوبار  شر شم.   دیدن  ویل میت 
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 از 
گ
د دلمزش ن  ااااااااااااادا و تما   ر ات  می ارند. امال   را کم مت 

د کم دور ماتدن از برساااا  تا چم اتداز   التم ا  مشااا   بو 

کرد  بود اماااا  اااا  باااد پااادر  وادار  کرد  بود تاااا بااام دلمزاااگ 

 ماتدن برای مرد م بوب  رتایت دهد. 

 

 _بم برسا  زتگ بزن بیاد ایزجا. 

 

جم م ی بک مبدمم و تاگزابن ا  آتبدر برا   خجی  و دور 

بم قاخد  ی دو از اتمصار بود کم چشااااااااااااااام ها   در ثاتیم ای 

توی ش زاااگ شوتاااگ گرد شاااااااااااااااااادتاااد و ت ااااه  ماااات و مبزوت 

شاااااااااااااااااد.تاااباااوراتاام باام  اااااااااااااااورتم خت   ماااتااد و پس از ل صاام ای 

 س وت با  داب  ت ی  تجوا کرد: 

 

؟  تییل:چ...سر
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م کم و قاکع ت رار ٬بر خالا ل   شر از شااااااااااااااااک و تردید او

 کرد : 

 

 . برسا  و بگو بیاد ایزجا.هرچم زودتر بزت  _زتگ بزن بم 

 

هاااااز و واز باااام م  خت   ماااااتااااد  بود.ت اااااه  جوری بود کاااام 

ن شیااادا کرد  بود.باااا چزر  ای در هم   ا  یبی 
گ
گوب  بااام دیواتش

 کشید  قد  ج وتر گذاشت و گ ت: 

 

؟برسااااا   تییل:آبجک دیووتم شاااادی؟داری باها  شااااوسن می  ن

 می زم. بیاد ایزجا کم بابا دوبار  س مم 

 

 گ مم: با آرام  ل  زدی ت ون   داد  و  

 

ی تموشم تگران ت ا .  ن  _چت 
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 و ب د دسمم را روی شاتم ا  قرار داد  و ادامم داد : 

 

 _بز  بگو بیاد ایزجا.بابا می واد باها   را بزتم. 

 

ت اه  از آتچم کم بود مبزوت تر شاااااااااااااااد.کویل ت شاااااااااااااااید کم 

و چاتم و  چشاااااام ها   از الیم ی شاااااا اقن از اشااااااک شر شاااااادتد 

 وار شرسید:  ل  ها   از ب و لرزندتد.زمزمم

 

؟بااااااااا بااااااااابااااااااا  ااااارا 
گ
...آباااااجک داری جاااااااادی مااااایاااااش تااااایااااایل:آباااااجک

 زدی؟راتو  کردی؟

 

در جوا.  پ   هایم را بم نشاااااااتم ی تایید باز و . اااااامم کرد  

 و  ورت  را تواز  کرد . 
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_باها   را زد .راتاااااااو  کرد  کم یم تر ااااااات بم برساااااااا  

 .امااااا ایز ااااام بااااام دوباااااار  باااااا هم باااااد  و بااااام  رتاااااا  گو  باااااد

 بودتمون را ن .شم یا تم دیگم بم خزد  ی برسامم. 

 

 ۸۳۲#پارت_ 

 

 

دسااااااااااات ساااااااااااالم  را م کم بم دهان  چ ااااااااااا اتد تا  ااااااااااادای 

جی   را خ م کزد.اشاااااااااااااااک ها   هماتزد باران بزاری روی 

گوتااام هاااا   رن مزاااد و  اااااااااااااااورت  را خوس کردتاااد.ذوا زد  

 و شادی گ ت: خود  را بم آغوشم اتداخت و با اشک 

 

م.ممزوتم.یم دتیا ازت ممزوتم.تو ترشااااااااامم تییل:آبجک خاشااااااااابم

ان کااازااام دورت  .چاااجاااوری ایااا  لاااطااا اااماااو جاااتک ی تاااجااااااااات مااا ن

 بگرد .تمیموتم باور کزم... 
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 ااااااورت  را بوسااااااید  و سااااااپس او را از آغوشاااااام جدا کرد .بم 

چشاااام های اشااااک آلود و شر از ذوا و خوشاااا ایل ا  چشاااام 

 دوخمم و گ مم: 

 

و بم برسا  االن وقت گرنم کردن تو ت.بر ٬م_خی م خ  دیگ

ختک بااد .بز  بگو بیاااد ایزجااا و ر  و شوساااااااااااااااات کزااد  بااا بااابااا 

  را بزتم و راتو  کزم.وگرتم م  میدوتم و اون. 

 

تزاااد تزاااد ش  را بااام نشااااااااااااااااااتااام ی اکااااخااات کردن تکاااان داد و 

 هیجان زد  گ ت: 

 

تم.  ن ن االن بز  زتگ مت   تییل:باشم...باشم همی 

 

د  و ل  زد خویساا زنر چشاام ها   را پا  کر  با شاتگشااماتم

کوچش بر ل  آورد .دیدن ذوا و خوشااااااااااااااا ایل ا  اتدی از 
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باااااار غیم کااااام روی شاااااااااااااااااااااتااااام هاااااایم سااااااااااااااازگی ن می رد را  مت  

 می رد.گ مم: 

 

شو بم مزم بد    اتماد ختک
_خوبم.مزم دیگم باید بر .هر ات اق 

 باشم؟

 

هم از دسااااااااا  را روی دساااااااامم قرار داد و با  ااااااااداب  کم هزوز 

 ب و می رزند پاسخ داد: 

 

تییل:چشااااااام هرسر کم .شاااااااام بزت ختک مید ...می وای برات 

 تاکیس ختک کزم؟

 

ش  را در م ااال اات بااا  رت  تکااان داد  و هماااتطور کاام باام 

 سمت در خروسک سال  قد  برمیداشمم گ مم: 
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 _تم الز  تو ت.خود  ش خیابون تاکیس میگت  . 

 

دیگری بماتم از خاتم  و ب د بک آت م مزمصر شاااااااااااااااایدن  را

ن  یاط بزرگ  ون زد .دقایف  ب د با پشااااااااااااااات ش گذاشااااااااااااااای  بت 

چشاااااااام هایم را ٬خاتم ی پدر  و . اااااااامم شاااااااادن در پشاااااااات ش 

. اااااااااامم و خمیش ترن  ت یساااااااااا کم رنم هایم قادر بم پذیرتما  

 و را    
گ
بودتد را کشاااااااااااید .ت س کشااااااااااایدتم از روی آساااااااااااودی

ن و  تبود.ب کاااااااام تبط می واسااااااااااااااامم بااااااااا ت س هااااااااای سااااااااااااااازگی 

اتزد یک مار خصیم الجثم در ب  اااااااااان کم درسااااااااااات هم٬خمیش

ن داشاااامم بم  ا ونم چزتک  زد  بود را ترو ب ور .ب  اااان کم یبی 

 زودی زود مرا از پا در   آورد. 

 

در تزایت از در تا اااااااا م گرتمم و با قد  هاب  آرا  بم ساااااااامت 

خیابان ا یل بم را  اتماد  تا بمواتم یک تاکیس شیدا کزم. ار  

ب ااااااد دیگر باق  ماتد  نشااااااد  بود.هزوز هم یک مهزوز تما  

بود و یااک آد  دیگر کاام بااایااد باام  را هااایم گو  میااداد.و 
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ب د از آن...ب د از آن س ت ترن  ق مت ماجرا در اتمصار  

 نش مم بود. 

 

                                          *** 

ن بار در کو  روز٬ دودا یک سااااخت ب د مبابل ٬برای دومی 

مدتم را تمی شید از تاکیس شیاد  ی آشزاب  کم اتمصار آ خاتم

شااااااد  و بم ساااااامت خاتم قد  برداشااااامم.مبابل درواز  ی ترد  

ای ا  اااااااااااااااماااد  و برای دقیباام ای از میاااتاام ی ترد  هااا باام باااغ 

 زن اب  کم آن سوی درواز  خودتماب  می رد چشم دوخمم. 

 

و پس تیازی بم زتگ زدن تداشااامم.  ید  را از کی م در آورد  

قد  بم داخل  یاط گذاشااااااااااااااامم و بم ٬ لاز چرخاتدن  در ق

ساااااااااااااااماات پ اام هااای ورودی باام را  اتماااد .ا مااد آقااا در  یاااط 

ن آزاد هم در هیا گوشاااام ای از باغ بم چشاااام تیم  تبود.ماشاااای 

د  در خاتم  ضور تداشت.  ن  آمد.هماتطور کم  دس  را مت 
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از پ م ها باال رتمم و بک ش و  اااااااااااااااادا وارد خاتم شااااااااااااااااد .بوی 

رست مثل هموشم در تما  خاتم خو  غذای نرن  خاتم د

ی م ل ها  شیچید  بود.خود  هم در پذیراب  مش و  گردگت 

بود.آه اامم چزد قد  بم ساامت ج و برداشاامم و پشاات ش  

ا  اااااااماد .ل  زدی کوچک بر ل  آورد  و با  اااااااداب  آرا  کم 

 باخ  ترسیدن  نشود گ مم: 

 

 _سال  نرن  خاتم. 

 

وی م ل رها کرد  کم در دست داشت را ر بک م طیل دسممایل

و شاسااااااااااااااایمااام بااام ساااااااااااااااممم چرخیاااد.برای ل صااام ای تاااابااااور و 

مم ج  بم  ااااااورتم خت   ماتد و ب د با خوشاااااا ایل خزدید و 

 هماتطور کم آغوش  را برایم باز می رد گ ت: 

 

ااااااان :الیه قربوتمون بر  خاتم.سااااااااال  بم روی ماهمون.چم  نرا

 بک ش و  دا و بک ختک اومدی . 
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 او را در آغو باااااا
گ
  گرتمم و چزااااااد ل صاااااام ای میااااااان ا دلمزش

بازوها   ماتد  شو  از آت م خب  ب شااااااااااااااام و با ل  زد بم 

  ورت مزربان  خت   بماتم. 

 

تون کزم.   _می واسمم غات مت 

 

ن  نا  چی  گوشااااااااااااااااااااام ی چشااااااااااااااام هااااااا   از خزااااااد  ی شااااااااااااااات 

 اتمادتد. ورتم را تواز  کرد و گ ت: 

 

اااااااااان :چبدر  قشااااااااااازگ غات مت   کردی  خ اتم. ا  ای  در نرا

 باز .شم و شما بیاید تو ای  خوتم. هموشم 

 

و ب اد شو  از آت ام تر اااااااااااااااات کزم پاساااااااااااااااجن بم مزربابن ا  

 بدهم با تارا    چزر  در هم کشید و ادامم داد: 
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ن  تدارن. بح زود  نرن :اما خاتم...آقا کم االن خوتم ترر

ن آموزش ا .زتگ بزتم بزشون؟  رتی 

 

 ن داد  و گ مم: شی بم م زای م ال ت تکا

 

 _تم الز  تو ت.بم خاکر آزاد تیومد  ایزجا.اون ختک تدار . 

 

 ۸۳۳#پارت_ 

 

 

چشااااااااااااااام هااا   در ثاااتیاام ای رتااگ تردیااد و ت جاا  گرتمزااد و 

ابروهای  م پشاااااااااااااات و روشااااااااااااااا  باال شرندتد.اجاز  تداد  کم 

خییل در آن  ا  بماتد.ت اهم را بم اکراا چرخاتد  و ادامم 

 داد : 
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 قشم؟و ببیزم...تو اتا_اومد  آرنا ر 

 

 پس از م  ت کوتا  ل  زد زد و جواب داد: 

 

 نرن :آر  تو اتاقشوت . 

 

ن دیگری بگونم   بم بازوی  کشااااااید  و ب د بک آت م چت 
دساااااا  

از او تا اااااا م گرتمم و قد  هایم را بم ساااااامت اتاا آرنا سااااااوا 

داد .در اتاق  درست ماتزد اکتت اوقات . مم بود.پشت در 

بم ای بم آن   ا  ااااااااماد  و آه اااااااامم کوبید .ل صم ای کو  رصن

کشاااااااااااااید تا  ااااااااااااادای آرا  آرنا از آن ساااااااااااااوی در بم گو  هایم 

 برسد. 

 

ی تمی ور  نرن  خاتم.  ن  آرنا:چت 
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ل  زنرنزم را بم دتدان گرتمم و دسااااااااااااااامگت   را چرخاتد  و بم 

داخل اتاا ش  کشاااااااااااااید .ت اهم روی او کم سااااااااااااااکت و آرا  

 اااا  ات کما.  ز  کزار شزجر  ی اتاق  نشاااا اااامم بود و بم 

زد  بود ثابت ماتد.بک ش و  ااااااااااااادا وارد اتاا شاااااااااااااد  و ج وتر 

رتمم.تزدیک او کم هزوز مموجم  ضاااور  نشاااد  بود ا  اااماد  

 و گ مم: 

 

 _اجاز  ه ت؟

 

ت اه  در ثاتیم ای از    م ی کماب کزد  شد و بم سمت 

م  چرخیااااد.ل  زاااادی بزرگ و زن ااااا باااام ی  ااااار  لاااا  هااااا   را 

ری برا زدتد کم ق   ا   از دیدتم جو درگت  کرد و چشااااام ه

یخ زد  ا  تاخودآ ا  گر  شاااااااد.کما.  را ذوا زد  . ااااااات و با 

  داب  کم آشکارا از خوش ایل می رزند گ ت: 

 

 .  5426



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

؟  آرنا:خزان؟واق ا خودب 

 

ن شاتم هایم گ مم:   زنرل  خزدید  و با باال اتداخی 

 

.می وای بر  یم وقت _ظاهرا مزا م کماب خوتدتت شاااااااااااااد 

  ؟دیگم بیا

 

هماتطور کم خجوالتم کما.  را   . ااااااااااات و کزار اخم کرد و 

 میگذاشت گ ت: 

 

آرنا:دیووتم نشاااااااااااااو.بیا داخل.ی اومدی؟باور  تموشااااااااااااام واق ا 

 .  ایزجاب 
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مبابل او کم  اال ون چر  را بم سااااااااااامت ت ت چرخاتد  بود 

ل م ی ت ت نشااااااااا ااااااااامم و دسااااااااات هایم را روی زاتوهایم قرار 

 داد . 

 

 دقیبم ای موشم. _تاز  اومد .یم چزد 

 

 ا  را باااام 
گ
ون چر  را اتاااادی ج وتر آورد و ت ااااا  شر از دلمزش

 تک تک اجزای  ورتم دوخت. 

 

.آزاد تگ مم بود کم میای ایزجا.   آرنا:چم بک ختک

 

گوشااام ی ل  هایم را کج کرد  و ات ار کم  ار اشاااا ایه اتجا  

 داد  باشم با  داب  آرا  گ مم: 

 

 اومد  ایزجا.  _تگ مم بود چون ختک تدار  کم
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 چزر  در هم کشید و با تردید ت اهم کرد. 

 

 آرنا:ختک تدار ؟

 

ن بود.در جوا.  ش تکان داد   ل ا  مشاااااااااا و اتم و تامطمی 

 و گ مم: 

 

 خزان:تم...اومد  تو رو ببیزم. 

 

تگرابن بم ی  ار  بم چشمان روشا  دوند و گوشم ی چشم 

 ها   لرزندتد.درسااااااااات ات ار کم  س کرد  باشاااااااااد یک جای

می زگد و  را های خوشااایزدی قرار تو اات میاتمان رد  ار 

و بد  شاااود.مضااطرباتم دساااا  را روی دسااات هایم قرار داد 

 و شرسید: 
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؟ت اهت جورنم   اتماد  خزان؟چرا ایزبدر آشاااااااااااااااوبک
آرنا:ات اق 

 کم آد  رو تگران می زم. 

 

تاخودآ ا  دساااا  را میان دسااات های یخ زد  و لرزاتم تشااار 

کم گوب  بم اتداز  ی هزار سااااااا  کو  م ای  داد  و برای دقیب

کشااااید ساااااکت ماتد  شو  از آت م ت اهم را از چشاااامان شر از 

 اتطراب او بدزد  و زنرل  تجوا کزم: 

 

 _اومد  ازت خدا ات ن کزم. 

 

 ۸۳۴#پارت_ 
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دساااا  بم تاگزان میان دسااات هایم یخ . ااات و م  بک آت م 

ن     ش  را بااااااال بگت   توان ااااااااااااااامم ماااااات و مبزوت شاااااااااااااااااااد

ت  را ا  ااااااس کزم.همان یک جم م ی چزار   مم ای  اااااور 

م   اقن بود تا کر کززد  ترن  سااااااا وت دتیا میاتمان  کم رما 

ن بودتد و م  برخ س او  شاااااااااااااااود.ت س های او تزد و سااااااااااااااازگی 

 ت س کشیدن را بم  یل از یاد برد  بود . 

 

ت اااااامیم گرتت کم ساااااا وت ٬شاتجا  پس از گذشاااااات دقایف  

ی شدرایم هاااااا   پاااااایاااااان دتیاااااا میااااااتماااااان را .شااااااااااااااا زاااااد و بااااام

 .بزابرای  با  داب  لرزان تجوا کرد: دهد 

 

؟  آرنا:خدا ات ن

 

ت اهم را  ماکان بم تبطم ی ات اااااااااااااا  دسااااااااااااات هایمان دوخمم 

ن  بود .از ت ا  کردن بم چشم ها   واهمم داشمم.برای همی 

ن  هم بود کم برای پاسااااااااخ دادن بم سااااااااوال  تززا بم باال و پایی 
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تم ات ار کم  التم ا  کرد  باشاااااد  .سااااا و بردن ش  اکم ا کرد

 دوبار  شرسید: 
گ
 تشار اتدی بم دسمم وارد کرد و با آش مش

 

؟سر شااااااااااااد ؟ را  آرنا:خدا ات ن برای سر خزان؟ی  ن سر

 بزن ببیزم. 

 

وع باام جوناادن  پ اا  هااایم را روی ی اادیگر تشااااااااااااااااار داد  و شر

شوساااات ل م کرد .    تمیدان اااامم کم  را هایم را دقیبا از 

نز شاااااد  بود.دسااااات ید شر کجا با وع می رد . اااااتک  دیگر لتک

 هایم را رها کرد و با خب  تر بردن ون چر  تاامیداتم شرسید: 

 

 آرنا:خزان...قرار  جاب  بری؟

 

دیگر تموان ااااااااااااااامم ت اااا  ت ردن بااام چشااااااااااااااام هاااا   را کااااقااات 

بیاور .بم هر سااااااااااا    کم بود ش  را باال گرتمم و با کشااااااااااایدن 

 د : ت س ت  م و تیمم ای زمزمم کر 
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 _م  تم...تو قرار  بری. 

 

ی کم بود بوشاات  مچالم شااد و ابروها    ن چزر  ا  از آن چت 

ن و مردد  باااا اخیم خمیش بااام ی ااادیگر شیوتاااد خوردتاااد.تاااامطمی 

 شرسید: 

 

 آرنا:م ؟

 

و زمابن کم از م  پاسااااااااجن درناتت ت رد دسااااااااا  را بم ساااااااا زم 

 ا  چ  اتد و ادامم داد: 

 

 آرنا:م  کجا قرار  بر ؟
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ل م ی ت ت اتدی ج وتر کشاااااااااااید  و با مشااااااااااات روی  بدتم را 

 کردن اتگشماتم میان  د تا ل زاتوهایم گ مم: 

 

ی و هردوتون  _باید از ایزجا بری آرنا.باید دست آزاد رو بگت 

 از ایزجا برند. 

 

بااااا هر  ال  کاااام از دهااااان م  خااااارز موشااااااااااااااااااد چشااااااااااااااام هااااای 

تگ او گیج و گیج تر موشااااااااااااااادتد.تا جاب  کم مم   بود 
خوشر

  را از ون چر تا ااااااااااااااا م داد و با مممایل شاااااااااااااااادن بم تزم اباال 

 سمت م  شرسید: 

 

آرنا:کجا برنم؟ا ااال برای سر باید برنم؟خزان درساات  را 

؟ بن ب زمم سر شد  یا تم؟می وای مزو دیووتم ک ن ن  مت 
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تما  ج ااااارب  کم در وجود  ٬تاخودآ ا  چشاااام هایم را . اااامم

م از ابمدا ای ک باق  ماتد  بود را جمع کرد  و در تزایت جم م

ن آن بم ایزجا آمد  بود  را بم زبان آورد :   برای گ ی 

 

ن رو تمو  کزم آرنا.   _می وا  همم چت 

 

ل  ها   بم تاگزان از شااااااااااااااادت شاااااااااااااااو  و تاباوری تیمم باز 

ماتدتد و م  توان ااااااااااامم خایل شااااااااااادن ق    را بم وتاااااااااااوح در 

چشااااااااااااااام هاااا   ببیزم.شدرایم جوری بر چزر  ا  ساااااااااااااااااایااام 

     ال  از  را هاااای مرا مموجااام  گوب    اتاااداخمااام بود کااام

 نشد  بود.هاز و واز ل  زد: 

 

؟  آرنا:تمو  ک ن

 

پاساااااااجن بم ساااااااوال  تداد .او هم تیازی بم شاااااااایدن پاساااااااجن 

 تداشت.مضطرب تر از شو  ادامم داد: 
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؟  آرنا:می وای از آزاد جدا .یسر

 

بم هر ساااا    کم بود شی بم نشاااااتم ی تایید  دساااا  تکان 

برآشاااااااا ت.دساااااااات ها   را روی دساااااااامم های داد .بم ی  ار  

 ون چر قرار داد و غرند: 

 

؟
گ
 آرنا:خزان...تو  الت خوبم؟مموجیه کم داری سر میش

 

بزاا ت جن کم در دهاتم جمع شااااااااااااااااد  بود را قورت داد  و با 

 ل  ن کم برخالا او آرا  بود گ مم: 

 

 _خوب میدوتم سر دار  می م. 

 

 ۸۳۵#پارت_ 
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 تکان داد 
گ
 و خاجزاتم ت اهم کرد.  ش  را با  التش

 

ن   اتماد  کم همچی 
آرنا:آخم...آخم یزو سر شااااااااااااااااد؟چم ات اق 

؟با آزاد دخوات شد ؟آزاد تارا مت کرد ؟  ت مییم گرت  

 

 ش  را روی شاتم ا  کج کرد . 
گ
 آیه کشید  و با خ مش

 

 _تم...آزاد     رو شم ختک تدار . 

 

د.میموان ااااامم از چشااااام ه ا    م ماتد  بود کم گرنم ا  بگت 

ب واتم کم تا چم اتداز  دل  می واساااااااااات از روی آن ون چر 

 در اتاا قد  بردارد.اما شتوشا 
گ
د و با  التش ن یا ٬ل ز   برخت 

بم خ ارب  بزت  شتوشااااااا   کم م  برا   رقم زد  بود  او را تا 
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ن روی  ااااااااااااااازاادیل چرخادار  م  و  کرد   اباد بام نشااااااااااااااا ااااااااااااااای 

 بود. دا   باری دیگر در گو  هایم شیچید. 

 

ن ت ااااااااااااااامییم آرناااا ا:دلی   چیاااام خزان؟برای سر یزوب  همچی 

؟پس تک ی  خشاااااااااااااااف  کااااام ب زموتااااام سر موشااااااااااااااااااام؟چرا  گرت  

؟  می وای از آزاد دست ب یسر

 

بدتم را اتدی روی ت ت خب  تر کشااااااااید  و دساااااااات هایم را 

ت یم اا  قرار داد .ت اهم را بک هدا بم ساااب  باالی شمان 

 دوخمم و گ مم: 

 

 _خ مم شد  آرنا. 

 

.تززا در ساااااااااااااا وت ت اهم کرد و مزمصر ماتد تا ادامم تزد  رقن 

ی  رتم را .شاااااازود.د  خمیف  از هوای خ م ی اتاا گرتمم و 

 با  داب  ت ی  تر ادامم داد : 
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_از جزگیدن خ ااااااامم شاااااااد .از دوندن و بم مب اااااااد ترسااااااایدن 

ن خشاااااف  کم قرار  خ ااااامم شاااااد .از تبال کردن برای تگم داشااااای 

 د . تو ت خاقب   داشمم باشم خ مم ش

 

 بااام 
گ
یش از دساااااااااااااااااات هاااایم را از ت ااات جااادا کرد  و باااا  التش

  ورتم کشید . 

 

_جوبن برا  تموتد .دیگم تمیموتم ت س ب شاااااام.ت ر می رد  

ن رو درست کزم.ت ر می رد  میموتم ب  شم  میموتم همم چت 

و ترامو  کزم.ت ر می رد  اگم پای ا  اسم بموتم باالخر  

رد  قوی   کیااااااام روزی  اااااااالم دوباااااااار  خوب موشاااااااااااااااااااااام.تال 

تال  کرد  رابطم ای کم داشاااااات ٬تال  کرد   م تیار ٬باشاااااام

تت رو   ظ کزم.اما نشد...نشد آرنا.تمون مم.   از دست مت 
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سااااااااااااا وت   ماکان ادامم دار بود.ت اهم را دوبار  بم ساااااااااااااما  

چرخاتد  و ل  زدی ت خ و  مرتگ بر ل  آورد .ل  زدی کم 

در تضااااااااااااااااد  بود با ب و دردتا  کم در ا ونم جا خو  کرد  

 بود. 

 

_دیگم توان ادامم دادن تادار  آرناا.برای م  و آزاد آیزد  ای 

.ای  خشش از همون اولشم ممزوخم بود.از همون وجود تدار 

اولشم نشدبن بود.ما دوتا بی ودی برای تگم داشما  تال  

 کردیم. 

 

ما بم همدیگم آساااااااااااااااو  زدیم.همدیگم رو آزار دادیم.بم ت  و 

.بارها و بارها...آخرشااااااااااااااام کم آدمای دیمروح همدیگم زخم ز 

اکااراتاامااوتااو بااااااااا دردای خااودمااون درگاات  کااردیاام.خااوناازاتاامااوتااو 

 رتجوتدیم و درد و رتج خودمون رو بم اوتا مزمبل کردیم. 
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ن دساااااااااااات های  او ج و  دساااااااااااات هایم را باری دیگر برای گرتی 

برد .اشاااااااااااااااک آشاااااااااااااااکارا در چشااااااااااااااامان    بم زد  بود و     

ن   اااااااااااااااسااااااااااااااات  هم  اقن ا  تالشاااااااااااااا  برای خز ت تگم داشاااااااااااااای 

د  و با ز  زدن در چشااااام  اااار تبود.دسااااات ها   را بم آرا  ترا

 های غمگیا  گ مم: 

 

_م  آد  جزگیاادن تو ااااااااااااااامم آرنااا.م  زتیم کاام یااک خمر توی 

 کرد  تا تور چشاااااماشاااااو تزتم.تا مجبور 
گ
تارنش و سااااا وت زتدی

نشااااااااااام با آدما دسااااااااااات و شزجم تر  کزم.تواتم برای جزگیدن تا 

ی  دیگااام تمی وا  ادامااام باااد .تمی وا  ز اهمیزجاااا بود.ب اااد ا

ادامااااااام باااااااد  چون میااااااادوتم آخر ای  را  هیا خوشااااااااااااااا     

اتمصارمون رو تمی شاااااااااااااااام.چون میدوتم خییل وقمم کم بم تم 

سیم.   خط رسیدیم اما از قبو  کردن  میت 

 

 
گ
می وا  تموم  کزم.می وا  دوباااااار  برگرد  بااااام اون زتااااادی

ن آز  داشمم.می وا  دوبار  اد شد و تارنش کم تا ق ل از شزاخی 

ااااا توتیش   پرا
گ
.شاااااام همون خزان سااااااابف  کم زتدگو  بم زتدی
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گر  ت ورد  بود.می وا  ای  جزااااااگ بک تایجااااام رو همیزجاااااا 

 تمو  کزم و هممون رو از ای  خذاب تجات بد . 

 

 با تارا    ل  ها   را روی ی دیگر تشار داد و شرسید: 

 

؟تک ی  آزاد سر موشم؟هیا ت کردی چم  ر  آرنا:پس آزاد سر

 بالب  ش  میاد؟

 

با شاتگشماتم پشاات دساات ها   را بم آرا  تواز  کرد  و 

 غمگیزاتم ل  زدی زد . 

 

ی  تموشااااااااااااااااام ن  خود .برمیگرد  بااام _چت 
گ
.برمیگرد  بااام زتااادی

دتیاااااب  کاااام بز  ت  ش دار .دتیاااااب  کاااام باااام خاااااکر م  ترک  

کااارد .بااارمااایاااگااارد  باااااااام روناااااااااهااااااااا و آرزوهااااااااا .بااارمااایاااگااارد  باااااااام 

ز دسااااااا  داد .برمیگرد  بم روزای خوبک کم م اخوشاااااا     ک

 بم خاکر م  ازشون دست کشید . 
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ب و شکشااااااااااااااام را ترو ٬و ب ااااد برای ل صاااام ای م اااا  کرد 

خورد  و چشاااااام هایم را . اااااامم شو  از آت م زمزمم وار ادامم 

 دهم: 

 

_برمیگرد  باام هوناات آزاد ابمکاااری کاام باام خاااکر م  می واد 

 دور بزدازت . 

 

 ۸۳۶#پارت_ 

 

 

می   کم تززا از چشاااام های او بر   آمد ت اهم کرد با م  ااااو 

 و تاامیداتم گ ت: 
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ن اومااادی ایزجاااا؟اوماادی از  خااادا اااات ن  آرناااا:پس برای همی 

 ک ن چون دیگم هیچوقت قرار تو ت همدیگم رو ببیایم؟

 

آتبدر شوساااااات ل  هایم را جوند  بود  کم دیگر میموان اااااامم 

ت دساامم اس کزم.بک اخمیار پشااک م خون را در دهاتم ا  اا

 را بم ل  هایم کشید  و جواب داد : 

 

تم.از  می وا  همرا  تو از ایزجا  ن _امشااااااااااا  با آزاد  را مت 

 بر . 

 

 قاک اتم ش  را بم نشاتم ی م ال ت تکان داد. 

 

ن را میا از تو دسااااااااااااااات  .آزاد قبو  تمی زم.بم همی 
آرنا:تمیموبن

 تمی شم.تموشزاسو ؟
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 و گ مم: ورد  و قاکع تر از ال  زد کوچش بر ل  آ

 

_مجبور  می زم.ق اااااااام  مید .هر اری کم بموتم می زم تا 

 را ن .شم.اجاز  تمید  بوشت  از ای  خودشو تابود کزم آرنا. 

 

اشاااک هاب  کم تما  مدت برای خب  تگم داشاااماشاااان تال  

کرد  بود باااااام ی  ااااااار  هماااااااتزااااااد ابر بزااااااار روی گوتاااااام هااااااا   

یک رت  قرار داد و مثل رن مزد.دساااااااااات ها   را روی  ااااااااااو 

وع باام هش هش زدن کرد.باا تااارا    خود  را بام  اااااااااااااابچام شر پرا

ساااااااااما  کشاااااااااید  و دسااااااااات هایم را دو کرا  اااااااااورت  قرار 

 داد . 

 

_آرنااااا توروخاااادا گرناااام ت  .ایزجوری ت  .م  تمی وا  گرناااام 

 کردتمو ببیزم. 
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ت ا  اشااااک آلود  را بم چشااااماتم دوخت و با  اااادای لرزابن 

 گ ت: 

 

 .باز  قرار  تو رو از دسااااات آرنا:باز  برگشاااااایم بم تبطم ی او 

 بد . 

 

 اشک ها   را از روی  ورت  پا  کرد  و جواب داد : 

 

_مزو از دسااات تمیدی.تبط یکم از همدیگم دور موشااایم.م  

 هموشم  واسم بزت ه ت آرنا.بزت قو  مید . 

 

 ش  را مص وماتم روی شاتم ا  کج کرد و تالید: 

 

 یکار کزم؟ برات تزگ موشم.بدون تو باید چآرنا:دلم خییل
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اتدی تزدیک تر رتمم و هماتطور کم  ورت خوس از اش   

را تواز  می رد  با ب  ااااااااااان کم در  ا  ساااااااااااورات کردن ا ونم 

 بود زمزمم کرد : 

 

 شااااااااااااااد رو بد  آرنا.بزم قو  مید  کم ب د 
گ
_بزم قو  یم زتدی

 
گ
.قو  بد  یم زتدی خوب برای خودت از ای  شاد زتد  می  ن

 کم ر 
گ
 کم مو ااااازی.یم زتدی

گ
ونا و هدا داشاااامم باشاااام.یم زتدی

 هر ل صم باخ  خزدیدتت .شم. 

 

ی روی  ااورت  رن مزد و خدا  اشااک ها   با شاادت بوشاات 

میدان اااااااااااااااات کم اگر م  هم قادر بم گرنم کردن بودن در آن 

ن مم.شاااا  ااامم تر از شو  ادامم  ل صم پا بم پای او اشااااک مت 

 داد : 

 

.خاشاااااااااش زبن کم قدر _بزم قو  ق      بد  کم خاشاااااااااش مویسااااااااار

مزربوتت رو بدوتم.خاشاااش زبن کم لیاقت خشااابت رو داشااامم 
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 کاام خودت رو از  م رو  
گ
باااشااااااااااااااااام.بزم قو  بااد  کاام زتاادی

.کااااااام دیگااااااام خودت رو بااااااام ای  ون چر  کردی تجربااااااام می  ن

م دود تمی  ن و تمیذاری غ ار غم .شاااااااا زم رو  ااااااااورتت.کم 

. قدر ل صم ل صم ی زتدگیت رو   میدوبن

 

اااااار  د و با خب  کشااااااایدن ش  پ   ها   را روی ی دیگر ترا

اااااتم  اااااورت  را  د اما م  مصا تال  کرد تا از م  تا ااااا م بگت 

میان دسااات هایم تگم داشااامم و وادار  کرد  تا بم چشاااماتم 

 ت ا  کزد. 

 

_آرناااا بااام م  ت اااا  ک ...بزم قو  میااادی؟قو  میااادی جوری 

 ک ن کم دیگم هیچوقت تگراتت ت اش
گ
 م؟آر ؟زتدی

 

رتم خت   مااااااتاااااد و ب اااااد برای ل صااااام ای خااااااجزاتااااام بااااام  اااااااااااااااو 

ن ت ل  ها   لرزندتد و  هماتطور کم بک  اااااااااادا اشااااااااااک مت 

 زمزمم وار پاسخ داد: 
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 آرنا:قو  مید ...بزت قو  مید . 

 

اتگشااااااماتمان را میان ی دیگر ٬و ساااااااپس دسااااااات هایم را گرتت

 ق ل کرد و با ل  ن م کم تر ادامم داد: 

 

 می زم.برای خود  رونآرنا:بزت قو  
گ
ا مید  کم شااااااااااااااااد زتدی

مو اااااز .یم روزی خاشااااش موشاااام و ت دیل بم آرناب  موشاااام کم 

 . .آرناب  کم مجبور ت اشر تگران  باشر
 بز  اتم ار ک ن

 

ای  باااار توبااات او بود تاااا  اااااااااااااااورت مرا میاااان دسااااااااااااااااات هاااا   

د.موهاااب  کاام روی  اااااااااااااااورتم رن ماام بودتااد را بااا مالیماات  بگت 

ن گ ت: کزار زد و با ل  زد  ی غم اتگت 
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ن تو اااامم.دیگم دلم آرنا:م   الم خوبم خز  ان.م  دیگم غمگی 

تمی واد بمت  .دیگااااام زتااااادگیم رو دوساااااااااااااااااااات دار .تو تجااااااتم 

 برگردوتااااادی...دیگااااام 
گ
دادی.تو  مکم کردی.تو مزو بااااام زتااااادی

ی رو باااااام م  باااااادهکاااااار  ن هیا ِدی ن باااااام م  تااااااداری.دیگااااام چت 

.پس تگراتم ت ا  باشم؟م  خوبم...واق   ا خوبم. تو   

 

گوتم هایم را قاب گرتمم دساااات هایم را روی دساااات هاب  کم  

 بودتد قرار داد  و همرا  با تکان دادن ش  تجوا کرد : 

 

 ...  _خوبک

 

 درست مثل م  ش  را تکان داد و با گرنم خزدید. 

 

 آرنا:خوبم...بم خاکر تو خوبم. 
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دیگر تموان ااااااااااااااامم بوشااااااااااااااات  از آن کاااقاات بیاااور .تااا ااااااااااااااا اام ی 

 کم یاتمان بود را بم  اااااااا ر رساااااااااتد  و او را مم دودی کم م

در آغو  گرتمم.او هم گوب  بوشت  از م  بم ای  آغو  تیاز 

داشاااااااامم باشااااااااد بک م طیل بازوها   را دور بدتم   بم کرد و 

 مرا م کم بم خود  تشار داد. 

 

برای دقایف  هردو در آغو  ی دیگر ماتدیم.م  از درون در 

ن بود  و او با اشااک ها   تما    ا  ترناد کشاایدن و سااوخی 

رد  بود.در تزااایاات باام آرا  خود  را خباا  گردتم را خوس ک

کشااااااااید  و از او تا اااااااا م گرتمم.باری دیگر  ااااااااورتم را تواز  

 کرد و با همان ل  زد ت خ روی ل  ها   گ ت: 

 

 ک  و تما  
گ
آرنا:مراق  خودت با .شااااااااد و خوشااااااا ا  زتدی

بم جون خرندی درد و رتجاب  کم بم خاکر خاتدان ی توتیش 

 رو ترامو  ک . 
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 ۸۳۷#پارت_ 

 

جم م ا  دردی خمیش را در شتاش ق  م پ   کرد.چشااااااااااام 

هاااااایم را . ااااااااااااااامم و ش  را زنر اتاااااداخمم.اماااااا او باااااا قرار دادن 

اتگشاااااامان  زنر چاتم ا  وادار  کرد تا دوبار  ش  را باال بگت   

 و بم چشمان  ت ا  کزم. 

 

 دوبار  ای کم بم 
گ
م  ب شاااااااااایدی ازت ممزوتم آرنا:برای زتدی

.هیچوقت تو رو ترامو  تمی زم.بزرگ دخت  چشاام زمردی.. 

ترن  ق ااااااااااااااامااااات از ق  م تاااااا اباااااد مم  ش بااااام تو ااااام.از  ااااااال تاااااا 

 هموشم... 

 

ق  م آتبدر درد داشااااااااااااااات کم خیا  می رد  هر ل صم مم   

اسااااات از تویدن با  اااامد.دیگر تمیموان اااامم بوشاااات  از آن آتجا 

ن  آرنا را تماشاااااا کزم.برای آخرن  بار بم با  ااااامم و اشاااااک رن ی 
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شاااد  و  اااورت  را تر  و کوالبن بوساااید  شو   ساااما  خم

ن  و بم سمت در اتاا قد  بردار .   از آت م از روی ت ت برخت 

 

هزوز از اتاا خارز نشاااااااااااااااد  بود  کم ش چرخاتد  و ت اه  

کرد .چشاااام ها   هزوز هم از بوساااام ای کم روی  ااااورت  

د و اشااک ها   بک  اادا روی گوتم نشاااتد  بود  . اامم بودت

ن مزد.  در آن ل صم ا  اااااس کرد  کم بم اتداز  ی ها   مت 

هزار ساااااااااااااا  دلمزگ  شاااااااااااااد  ا .خوب میدان ااااااااااااامم کم ب د از 

امروز دیگر هرگز قرار تبود او را ببیزم.و تاااادیاااادن آرناااااب  کاااام 

هاااب  بود 
ن برای مااا  هااا همااد  و مونس م  بود یش از آن چت 

دربیاورد.آرناب  کم آتبدر بم بودن   کم میموان اااااااااااات مرا از پا 

 بدون  ضور او خادت کرد
گ
  بود  کم  اال تمیموان مم زتدی

 را ت ور کزم. 

 

 _خدا اتظ آرنا... 
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 ا  
گ
زنرلاا  تجوا کرد  و پس از آت اام آخرن  ت ااا  شر از دلمزش

ون زد  و در را پشاااااااااااااااااااااات ش   را تثااااااااار او کرد  از اتاااااااااا بت 

و بم در ت یم زد  و ب د  . مم.ل صم ای چشم هایم را . مم

خمیف  ت یاام ا  را از در گرتمم و بام همرا  بااا کشااااااااااااااایادن ت س 

 سمت سال  بم را  اتماد . 

 

خاتم بود.مرا کم دید  ن ون زدن از آشاااتر اان  خاتم در  ا  بت  نرا

 ل  زدی زد و هماتطور کم ج وتر   آمد شرسید: 

 

ند؟ ن  میتک  نرن :خاتم...دارند ترر

 

وق  شدتد ل  زدی زد  و بک آت م قد  ها   کم مباب م مم

  بدهم بازوهایم را دور بدن  اتداخمم و پاساااااااجن بم ساااااااوال

او را در آغو  کشاااااااااااید .ش  را روی شااااااااااااتم ا  گذاشااااااااااامم و 

 زنرل  گوش  زمزمم کرد : 
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_بام خااکر تماا  روزاب  کام مثال یام ماادر مراق م بودی  ازتون 

 ممزوتم نرن  خاتم. 

 

رتم ز  زد.ت اه  مردد و با ت ج  از م  جدا شااااد و بم  ااااو 

ن بود.شرسید:   تامطمی 

 

ی شد ؟ ن  نرن :خاتم چت 

 

 اااااااااااااااورت مزربااااان  را تواز  کرد  و شی باااام نشاااااااااااااااااااتاااام ی 

م ال ت تکان داد .تمیموان اااااااااااااامم درساااااااااااااات و   ااااااااااااااابک از او 

خدا ات ن کزم چون بدون شااااااک ب د از رتمزم بم آزاد زتگ 

ن را باااااااا او درمیااااااان میگااااااذاشااااااااااااااااااااات.بزااااااابرای   د و همااااااام چت  ن مت 

 : ا ات ن کردن برایم مم   تبود.ای  بود کم گ ممخد

 

 _مراق  خودتون باشید.دلم خییل براتون تزگ موشم.خییل. 
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زن بیچااااار  مااااات و مبزوت باااام م  خت   ماااااتاااد  بود و تال  

می رد تا مزصور  را هایم را ب زمد.دیگر بوشااات  از آن آتجا 

تماااتااد  تااا شدرایم ا  را تماااشاااااااااااااااااا کزم.خاادا ااات ن کرد  و 

ون زد . یاااط را کاام پشااااااااااااااااات دقی ش باام ای ب ااد از خاااتاام بت 

ن زنر پاهایم می رزد.آخرن   گذاشااااااااااامم ا  ااااااااااااس کرد  کم زمی 

ن بود.   ذر  های تواتم برای ش پا ماتدن رو بم ت  یل رتی 

 

ت س ت  م و تیمم ای کشید  و همزمان با سوا دادن قد  

گوشر ا  را از کی م خارز ٬های بک جاتم سمت خیابان ا یل

گوشااام   و شااامار  ی آزاد را گرتمم و ساااپس گوشر را کزار  کرد 

تگم داشاااااااامم و اتمصار کشااااااااید  تا پاساااااااا م را بدهد.ل صم ای 

 کو  کشید تا  دای گر  و مزربان  در گوشم بویچد. 

 

 آزاد:جاتم خونز ؟
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 شرسید : 

 

؟  _کجاب 

 

ات ار کم مش و  اتجا   اری باشد پس از م  ت کوتا  جواب 

 داد: 

 

 آزاد:آموزش اهم... الت خوبم؟

 

م در گوشااااااام ای از خیابان ت اهم را بم سااااااامت بچم گربم ای ک

نش مم بود و مش و  لوس زدن دست ها   بود چرخاتد  

 و گ مم: 

 

_زتگ زد  ب م شاااا  بیای خوتم.می وا  برات شااااا  درساااات 

 کزم. 
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سااااااااا وت  ای  بار اتدی بوشااااااااات  کو  کشاااااااااید.از شاااااااااکل ت س 

د کم تا چم اتداز  از دخوت کشااااااااااااااایدن   امال مشااااااااااااااا   بو 

 ت تاباوراتم شرسید: تاگزابن ا  ت ج  کرد  بود.در تزای

 

 خزان؟
گ
 آزاد:داری جدی میش

 

 بک اخمیار بم ذوا آشکار  ل  زدی زد  و گ مم: 

 

_آر .غذاب  کم دوساااااااااااااات داری رو برات درساااااااااااااات می زم.دیر 

 .  ت  ن

 

 ذوا زد  با  داب  ب زد خزدید و جواب داد: 
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ن االن دار  برای رساایدن آزاد:دیر کزم؟ دیووتم شاادی؟از همی 

 م. ش  ل صم شماری می ز

 

قد  هایم رتمم رتمم آرا  تر شااادتد تا جاب  کم بک هدا میان 

 خیابان ا  ماد  و زمزمم وار تام  را  دا زد . 

 

 _آزاد... 

 

د پاسخ داد:  با تما  خشف  کم در  دا   موز ن  مت 

 

 آزاد:جاِن آزاد... 

 

 آسمان گرتمم و تجوا کرد :  ورتم را رو بم 

 

 _سازتم بیار. 
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 با تردید شرسید: 

 

 سازمو؟آزاد: 

 

با وجود آت م میدان ااامم تمیمواتد مرا ببیاید ش  را بم نشااااتم 

 ی تایید تکان داد  و گ مم: 

 

 .  _آر .می وا  برا  ساز بزبن

 

 ت س خمیف  کشید و با مزربابن جواب داد: 

 

 میار .  آزاد:باشم.هرسر تو ب وای.ساز  رو هم
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 مکالمم مان هماتجا بم پایان رساااااااااااااااید.تماس را قطع کرد  و با 

برگرداتدن گوشر بم داخل کی م بم م ااااااااااااات   ادامم داد . اال 

دیگر تبط یااک قااد  تااا پااایااان باااق  ماااتااد  بود.یااک قااد  کاام 

 تمیدان مم آیا از پس برداشما  بر خواهم آمد یا تم... 

 

 ۸۳۸#پارت_ 

 

 

ن قرار داد  دیگر  اری ظرا ن اابما بزرگ ساااالد را ک م روی مت 

ن شاااااااااااااااا  برای اتجا  دادن باق  تماتد  بود.  ت ا  اجمایل بم مت 

کم چید  بود  اتداخمم و ساااااااپس قد  بم خب  برداشااااااامم و 

 بم ی چا  ت یم زد . 

 

ساااااااااااااااید.غذاها  ارصن و آماد  روی  ن  امل بم تصر مت  همم چت 

 بم زن اب  چید  شااااااااد  بود.شاااااااایک ترن  
ن ل اس ااز بودتد و مت 
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موهاااااایم را  اااااالااااات داد  بود  و ٬هاااااایم را بااااام ت  کرد  بود 

 زاد دوست داشت را بم گردتم زد  بود . خطری کم آ

 

ن شااا ک بود کم او را برای شاااا  بم  ن درسااات شااابیم اولی  همم چت 

ای  خاتم دخوت کرد  بود .آن ش  هم درست مثل امش  

ن را با س یبم چید  بود  بم خود  رسید  بود  و از شدت ٬مت 

اتااااطراب تمیموان اااامم روی پاهایم بزد شااااو .آن زمان رابطم 

شااااد  بود.خشاااابمان تو پا اما شر شااااور و  رارت مان تاز  آغاز 

ن ی دیگر کرد  بودیم و  وع بم شااااازاخی  بود.روزهاب  کم تاز  شر

ن  ختک تداشااااااااااااایم کم شتوشااااااااااااممان قرار اساااااااااااات ما را بم کدامی 

 سمت و سو ب شاتد. 

 

ن  از ت ر کردن بم آن روزهای خوب غیم کم در ق  م ٬و شاات 

 مم و ش  نش مم بود دو چزدان شد. التم چشم هایم را .

را باام ی چااا  چ ااااااااااااااا اااتااد .دلم برای آن روزهااا تزااگ شاااااااااااااااااد  

بود.روزهاب  کم خوشااا ایل در سااا و  بم سااا و  وجود  رخزم 

کااارد  باااود و بااااااااا تااامااااااااا  وجاااود  ا  اااااااااااااااااااااااس خاااوشااااااااااااااااا ااا ااا   
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ر اساااات .روزهاب  کم خیا  می رد  خشااااش زن ایمان قراداشاااامم

تا هموشاااااام دوا  بیاورد و ما دو ت ر را بم ساااااا ادتمزدترن  زوز 

 م ت دیل کزد. خال

 

امااا  اااال... اااال گوب  کاام هزار سااااااااااااااااا  از آن روزهااا گااذشاااااااااااااااماام 

بود.دساااااات شتوشاااااات ما را بم جاب  کشاااااااتد  بود کم دیگر از 

ی بم جز مشااااااااااااااا   خیا  و خاکر  باق   ن آن روزها برایمان چت 

خاکر  کم قرار بود تا آخر  تماتد  بود.یک مشاااااااااااااااات خیا  و 

اتیااام بااااخااا  خمرماااان همراهماااان بمااااتزاااد و هر ل صااام و هر ثااا

 خذاب کشیدتمان شوتد. 

 

چشااااااااااااااام هااایم را باااز کرد  و باام ساااااااااااااااااخاات ت ااا  کرد .اتاادی از 

هشااااااات شااااااا  گذشااااااامم بود.دیگر االن ها بود کم ش و   م ی 

ن ت یم ا  از  آزاد شیدا شود.دس   بم  ورتم کشید  و با گرتی 

بم سااااااامت اجاا ااز قد  برداشااااااامم تا شی بم غذاها ی چا  

خاتم را شر کرد  بود. بیبما  بزتم.بوی خو  غذا تما  ن آشاااااااااااااااتر
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ی کردن تزاااگ شاااااااااااااااااد  بود.آخرن  بااااری کااام  ن دلم برای آشاااااااااااااااتر

ی کرد  بود  را دقیش بم خاکر تیم آورد .  ن  آشتر

 

شایدن  دای چرخیدن   ید در ق ل درز سال  باخ  شد تا 

غذاها بردار  و ش  را بم سمت سال   دست از ت ا  کردن بم

 د بم گو  هایم رسید. بچرخاتم.کویل ت شید کم  دای آزا

 

؟  آزاد:خشبم؟...کجاب 

 

.در از ااز تا ااااااااااا م گرتمم و بم سااااااااااامت ساااااااااااال  قد  برداشااااااااااامم

خاتم ا  ااااااااااااااماد  و ت اهم را بم آزاد کم با  ن چزارچوب در آشااااااااااااااتر

 از رزهای ساااااااااا ید و قرمز در دساااااااااات ها   
گ
دساااااااااامم ال بزری

تزدیک در ورودی ساااااااال  ا  اااااااماد  بود و مشااااااا و  در آوردن 

 مم. ک   ها   بود دوخ

 

اومدی.    _خو 
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 دایم را کم شاید تورا ش  را باال گرتت و با ل  زد ت اهم 

 کرد. 

 

 آزاد:ممزون خاتم. 

 

و ساااااااااااااااپس چزد قد  بم ساااااااااااااااممم برداشااااااااااااااات و با ا  ااااااااااااااامادن 

ال هاب  کم در دساااااااات داشاااااااات را بم سااااااااممم گرتت و ٬مباب م

 امم داد: اد

 

 آزاد:تبدیم بم شما. 

 

و هماااتطور کاام باام  بااا ل  زاادی کوچااک ااال هااا را از او گرتمم

  ورتم تزدی شان می رد  گ مم: 
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 _ممزون...ز مت کشیدی. 

 

ن  و سپس ت س خمیف  از خطر خو  ال ها کشید  و با . ی 

 چشم هایم ادامم داد : 

 

ن دت اام ای کاام برای شاااااااااااااااااا  دخوتاات کرد  خوتاام    _یاااد اولی 

ن اال رو برا  آورد  بودی.   اتماد .اون ش م همی 

 

 روها   را باال اتداخت. زنرل  خزدید و یک تای اب

 

 آزاد:پس یادتم؟

 

ال ها را بم سااااااااا زم ا  چ ااااااااا اتد  و با خت   شااااااااادن بم چشااااااااام 

 ها   زمزمم کرد : 
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ن رو یادمم.   _همم چت 

 

اتدی تزدیک تر آمد و در یک قد  ا  ا  ااااماد.دساااات ها   

مت دو کرا گردتم قرار داد و با  ااااااااداب  تجواگوتم را با مالی

 گ ت: 

 

 ش ل شدی. آزاد:امش  خییل خو 

 

موهاب  کم آزاداتم اکراا  ااااااورتم و روی شاااااااتم هایم رن مم 

بودتد کزار زد و ب د  ااااااااااااااورت  را ج وتر آورد و ل  ها   را 

بم گوتم ا  چ اااااااااا اتد.بوساااااااااام ای تر  و کوالبن روی  ااااااااااورتم 

دتم ترو برد و ت س خمیف  از نشااااااااااااااااااتااد و ب ااد ش  را در گر 

 خطری کم بم گردتم زد  بود  کشید. 

 

 می واد تا ابد توی خطر گردتت ت س ب شم.  آزاد:دلم
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دن دساامم روی ق  اام ی ساا زم  ار چشاام هایم را . اامم و با ترا

ا  آه ااامم از او تا ااا م گرتمم.خدا میدان ااات کم اگر اتدی 

را بم  بوشااااااات  در آغوشااااااا  میماتد  چم ات اق    اتماد.ت اهم

  ورت  دوخمم و گ مم: 

 

 _ل اسااااااااااات رو خوض ک .دساااااااااات و  ااااااااااورتت رو هم .شااااااااااور 

ن.  خوتم.غذاها  ارصن ن  ب د  بیا آشتر

 

در  ایل کم  امال از چشااااااااااااااام ها   مشااااااااااااااا   بود کم تا چم 

اتداز  از تا ااااا م گرتمزمان تارا ت اسااااات با اکرا  ش  را بم 

نشاااااااااتم ی تایید تکان داد و سااااااااپس مشاااااااا و  در آوردن کا  

هم بم همرا  دساااااااااامم ایل کم در دساااااااااات داشاااااااااامم بم  شااااااااااد.م 

خاتم قد  برداشمم تا  ن  غذاها را ب شم.  سمت آشتر
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همزمان با چیدن د س ها و .شااااااااااباب های برتج ٬دقایف  ب د

ن  ن ها   ٬و خورشت روی مت  خاتم آمد.آسمی  ن آزاد هم بم آشتر

را تا آرتج باال زد  بود و رد اتگشااااامان خو ااااا  میان موها   

ی کااام چیاااد  بود  خودتمااااب   ن می ردتاااد.چشااااااااااااااام  کااام بااام مت 

ن . خورد خزدید و سااوت ت اا م و تیمم ای کشااید  بم ساامت مت 

آمد و هماتطور کم یش از  ااااااااااااازدیل ها را برای خود  خب  

 می شید گ ت: 

 

 .  آزاد:چم کردی خاتم...باز  کم سزگ تمو  گذاش  

 

 ۸۳۹#پارت_ 

 

 

ن  بم ت  یت از او روی  اااااااااازدیل مباب   نشاااااااااا اااااااااامم و با گرتی 

 د س برتج بم سما  گ مم: 
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 _ اری ت رد .امیدوار  خوشت بیاد. 

 

وع بم کشیدن برتج در .شبا.  د س را از دسمم گرت ت و شر

کرد.ل  زاااااد     برای ثااااااتیااااام ای از روی لااااا  هاااااا   م و 

تموشاااااد.اتدی خورشااااات روی برتج  رن ت و ب د با اشااااامزا 

مش و  خوردن شد.م  هم با وجود آت م اشمزاب  برای غذا 

خوردن تداشاااااااااامم اما مبداری برتج و خورشاااااااااات در .شاااااااااابابم 

ا غااااااااذایم مشاااااااااااااااا و  رن امم و خود  را باااااااام بااااااااازی کردن باااااااا

 ساخمم.ب د از گذشت دقیبم ای شرسید: 

 

؟امروز چیکارا کردی؟  آزاد:چم ختک

 

قاشاااااااااااابم را بک هدا در .شاااااااااااابابم چرخاتد  و شاااااااااااااتم ای باال 

 اتداخمم. 

 

 _امروز رتمم دیدن بابا . 
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 ال اتداخت و با خوش ایل گ ت: ابروها   را با

 

 آزاد:چبدر خوب. ار خییل خوبک کردی. ال  چطور بود؟

 

 گوشم ی ل  هایم را کج کرد  و بم ت ر ترو رتمم. 

 

_خوب باام تصر میومااد.امااا دیاادن  توی اون وتاااااااااااااااع و  ااا  

 برا  خجی  بود...میدوبن سر می م؟

 

ن برد و   زنرل  گ ت: ش  را بم نشاتم ی تزمیدن باال و پایی 

 

.در  می زم. 
گ
 آزاد:می زمم سر میش
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داخال  آ  خمیف  کشااااااااااااااایااد  و بااا رهااا کردن قاااشاااااااااااااااش و چز ااالم

 بم  زدیل ا  ت یم زد  و شرسید : ٬.شباب

 

؟روزت چطور بود؟  _تو چم ختک

 

ن پاسااااخ  ن لیوان آ.  از روی مت  ل  زد م وی زد و با برداشاااای 

 داد: 

 

برای اتجا   آزاد:خوب بود.م مویل و ک ل کززد . ار خا 

 دادن تداشمم تبط باید ادای ر و ا رو در   آورد . 

 

ی خزدید تا بم م  ثابت کزد و ب د در ادامم ی  رت  زور 

 را ها   شااوسن بو  تو ااازد.دساات هایم را زنر چاتم ا  

 قالب کرد  و با ل  زد بم  ورت  خت   شد . 
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ن برات ک ل کززد  ست؟  _ر وس بودن و یم جا نش ی 

 

 جواب داد: بک هواس 

 

ن  ن نشااااااااااااااا ااااااااااااااای   کم م  آد  پشاااااااااااااااات مت 
.میدوبن آزاد:یم جوراب 

 . تو مم.ر وس بودن اید  آلم تو ت

 

و ب د چز ال  را بک هدا مبابل  ااااااااورت  چرخاتد و ادامم 

 داد: 

 

آزاد:از کرقن هم تو آموزشااااااااااااا ا  واق ا تیازی بم  ضاااااااااااااور م  

تو اات.همم خییل خوب از پس  ارشااون برمیان.برای همیزم 

 راب  ا  اس بک مصا بودن دار . اوتجا یم جو 
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از ایز م بک آت م هواساا  باشااد داشاات تک تک ا  اااسااات 

را برایم بازگو می رد خوشااااااا ا  بود .شاااااااایدن ای   دروبن ا 

 را ها باخ  موشدتد کم بو  از شو  بم درس   ت مییم 

کم گرتمم بود  ایمان بیاور .ش  را روی شاااااااااااااااااتم کج کرد  و 

 شرسید : 

 

کاام     اگاام یاام روزی ایزجااا ت اااشر هم   _پس خیااالاات را ماام

 آموزش ا  بم خوبک بم  ار  ادامم مید ...مگم تم؟

 

   "هو "ی گ ت و ش  را بم م زای تایید تکان داد. زنرل

 

ن االنشااااااااااااااام م ااااااااااااااااولیت اکتت  ارا بم خزد  ی  آزاد:دقیبا.همی 

برساااااامم.خییل بزت  از م  از پس   ارای مربوط بم آموزشااااا ا  

 برمیاد.اگم ایزجا ت اشمم تگران اوتاع آموزش ا ... 
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بم ی  ار  ات ار کم مموجم موتاااوع ب   شااااد  باشااااد  رت  

و خورد و لااا  هاااا   را بااام ی ااادیگر چ ااات کرد.ش  را را تر 

باال گرتت و همزمان با نشاتدن ل  زد مضطرباتم و ت  م و 

 تیمم ای روی ل  ها   ادامم داد: 

 

نم کاام م  قرار تو ااااااااااااااااات از ایزجااا آزاد:البماام ایزم در تصر  بگت 

 بر .پس باید بم ر وس بودن خادت کزم. 

 

ی شااااااااااااااوت نشااااااااااااااان خزد  ا  و ل  ن کم تما  تالشاااااااااااااا  را برا

دادناااا  باااااااام  ااااااااار گااااارتااااماااااااام باااااود هاااایااااچاااا اااااااادامشااااااااااااااااااااااان واقاااایع 

تبودتاااد.آتبااادری او را موشااااااااااااااازااااخمم کااام بااام را    ترا میاااان 

راسااااااات و دروغ  را مموجم شاااااااو .چزد ل صم ای بم چشااااااام 

آرام  خت   ماتد  و در تزایت ت س خمیف  کشاااااید  های تا 

 و برای آت م موتوع ب   را ت یت  دهم گ مم: 

 

؟_راس   گ    برسا   ...از اون چم ختک
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ات ار کم خیال  را ت شاااااااااااااااد  باشاااااااااااااااد شااااااااااااااااتم ها   را باال 

 اتداخت و جواب داد: 

 

آزاد:امروز تیومد آموزش ا .چزد باری هم بز  زتگ زد  اما 

   و  تو ت کجاست. جوابمو تداد.م

 

برخالا او م  بم خوبک میدان ااااااامم کم برساااااااا  کجا و در چم 

  رتماام بود و بااا او  ااالو ااااااااااااااااات.ا مماااال تااا االن باام دیاادن پاادر 

 ااااااااا  ت کرد  بود.و شااااااااااید     توان ااااااااامم بود رتاااااااااایا  را 

ج   کزد.البمم اگر خو  شااااااانس بود و بم خوبک از تر اااااا   

 اد  می رد. کم بم س    برا   تراهم کرد  بود  اسم 

 

آزاد:دساااااااااااات درد ت زم.غذا خییل خوشااااااااااامز  شاااااااااااد .تمیدوبن 

 چبدر دلم برای دساپ مت تزگ شد  بود. 

 

 .  5476



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

ن با شاااااااااایدن  اااااااااد ای آزاد وادار  کرد تا دسااااااااات از   زجار رتی 

اتکار  بردار  و ت اهم را مجددا بم ساااااااااااامت او کم با اشااااااااااااایاا 

 مش و  غذا خوردن بود بچرخاتم.زنرل  گ مم: 

 

 الم کم دوسشون داش   _تو  جوتت.خوش 

 

ی شااد.شااممان کم   شر از آرام  سااتر
دقایش ب دی در ساا وب 

ن برخاساااااااااااااایم و بم جمع کردن  تما  شاااااااااااااد هردو از پشااااااااااااات مت 

ظرا ها مشااااااااااااااا و  شااااااااااااااادیم.آزاد ت دادی از .شاااااااااااااااباب ها را 

تت گ ت:   برداشت و هماتطور کم بم سمت س زک مت 

 

 آزاد:تو برو تو سال  م  ظرتا رو موشور  میا . 

 

 دسمم را دور بازوی  شیچید  و در م ال ت با  رت  گ مم: 
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 _الز  تو ت.بذارشون هموتجا خود  ب دا موشورمشون. 

 

تاتم گ ت: چزر  د  ر هم کشید و م ت 

 

 آزاد:اما... 

 

ااااااتم بازوی  را کشااااااید  و اجاز  تداد  تا بوشاااااات  از آن بم  مصا

 م ال ت کردن  ادامم دهد. 

 

 یم  ار دیگم ه ااااااااااااات کم _اما تدار .بذارشاااااااااااااون هموتجا.ت ال 

 . باید اتجام  بدی

 

با تردید یک تای ابروها   را باال اتداخت و شرساااااااااااااشاااااااااااااگراتم 

ی ت ونل ت ا  کزجکاو  داد  و جم م ای ت اهم کرد.ل  زد

 کم تیمم تما  گذاشمم بود  را  امل کرد . 
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 .  _باید برا  ساز بزبن

 

 ۸۴۰#پارت_ 

 

 

ا درگت  کرد.بک خزااد  ای دتاادان تمااا در ثاااتیاام ای لاا  هااا   ر 

 چون و چرا ش  را بم نشاتم ی اکاخت تکان داد و گ ت: 

 

 آزاد:چشم...شما تبط امر ک  خاتم. 

 

ی کثیفن کم در دساااااات داشاااااات را در ساااااا زک رها .شااااااباب ها

ون زد.بم سااال  کم  خاتم بت  ن کرد و سااپس بم همرا  م  از آشااتر

 برگشایم دست مرا از دور بازوی  باز کرد و گ ت: 
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ن جا گذاشااااااااااااامم...مت   بیارم آزاد:سااااااااااااااز  ر  .زود و تو ماشااااااااااااای 

 برمیگرد . 

 

شی در تایید  رت  تکان داد  و ساااپس از او تا ااا م گرتمم 

ساااااااامت م ل ها قد  برداشااااااامم.او هم بک م طیل از خاتم  و بم

ن بردارد.روی تزدیک ترن  م ل  ون زد تا سااااز  را از ماشااای  بت 

برای آزاد تک ت ر  نشاا اامم و ت اهم را بم  اازدیل کم از شو  

 در تصر گرتمم بود  دوخمم. 

 

شتاش وجود  شر از اتاااااااااطراب و تگرابن بود.ق  م ل صم ای 

ر شریشان بود  کم م د  ا  بم شکل آرا  و قرار تداشت.آتبد

تت.خرا شد  و شاااااازا  بم درد آمد  بود و ش  سااااایایه مت 

ن  روی شوسااااااااااااااامم رو  می ورد و از درون در  اااا  آت  گرتی 

 بود . 
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هایم را . مم و با کشیدن چزد ت س خمیش و بر در بر چشم 

 دروتم را  م کزم.ولی   
گ
تال  کرد  تااااااا اتاااااادی از آشااااااااااااااا مش

د  داری بک تاید  بود.خوب میدان مم کم تالشم بم کرز خز

ی در ای  دتیا وجود تداشت کم  ن امش  هیچ س و هیا چت 

 قدرت آرا  کردن وجود بک تاب مرا داشمم باشد. 

 

 م از ساز. آزاد:خ ...ایز

 

شیچیدن  اااااااادای آزاد در تضااااااااای ساااااااااکت خاتم وادار  کرد تا 

 هایم بردار  و همزمان با ب
گ
ن با  التش از دساااااااااات از   زجار رتی 

کردن چشاااام هایم ت اهم را بم ساااامت او کم بم همرا  ساااااز  

بم کرتم قد  برمیداشاااااااااااااااات بچرخاتم.ل  زدی کم روی ل  

م درد   ها   خودتماب  می رد ق  م را هر ل صم بوشااااااااااااااات  ب

 آورد. 
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ج وتر آمد و مباب م روی  ااااااااااااازدیل کم برا   کزار گذاشااااااااااااامم 

ون کشاااااااید و  بود  نشااااااا ااااااات.سااااااااز و آرشااااااام ا  را از کوس بت 

رای دقیباااام ای گوب  کاااام پس از ماااادت هااااا دوبااااار  خونز از ب

 آشااکار بم ساااز خت   
دساات رتمم ا  را دید  باشااد با  رااب 

تدن ت اه  ماتد شو  از آت م ت س خمیف  ب شد و با چرخا

سد:   بم سمت م  بتر

 

 آزاد:خ ...قط م ای ه ت کم دلت ب واد برات بزتم؟

 

ساااااااااااااااات هایم روی ت یم ا  را بم م ل داد  و با قالب کردن د

 ق  م ی س زم ا  پاسخ داد : 

 

 .  _دلم می واد خودت اتم اب ک ن

 

ن برد.سااااز را میان پاها    زنرل  خزدید و ش  را باال و پایی 

 اتدن ق اامت پشاا   آن بم ساامت چپ تگم داشاات و با چ اا
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آرشااااام را در دسااااات راساااااا  تگم داشااااات و پس از ٬سااااا زم ا 

د.بزا بر خادت ت  یل کوتا  بم تارهای ونولا اااااااااااااال تزدی   کر 

 ا  چشاااااااام ها   را . اااااااات
گ
ت  اااااااا  را در ساااااااا زم ٬هموشااااااااش

ن ساز کرد.  وع بم تواخی     س کرد و ل صم ای ب د شر

 

ن قط  م را برای مدت زنادی کو  ت شاااااااااااااااید تا ب زمم کدامی 

 اتم اب کرد  اساات.قط م ی زن ا و آشاازاب  کم مدت 
ن تواخی 

 ها شو  آن را برایم تواخمم بود.تراتم ی "تمیمواتم خاشااااااااااابت

 ت اشم" از الویس شری یل. 

 

در س وب  مط ش بم او کم غرا  رکت دادن آرشم ا  روی 

تارهای ونولا اااااااااااال بود خت   ماتد  بود .چشاااااااااااام ها       

 رت ٬خشم٬موشدتد و اقیاتوش از غمبرای ثاتیم ای باز ت

د.سااااااااز را جوری در آغوشااااااا   ن  در چزر  ا  موز مت 
گ
و دلمزش

د کاام از آن دور ماااتااد  گرتماام بود کاام گوب  هزاران ساااااااااااااااااا  بو 

د چزر   بود.هرباار کام آرشاااااااااااااااام را روی تاارها ج و و خبا  میتک
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ن موشااااااااااااد کم ات ار می واساااااااااااات گرنم کزد.و  ا  جوری غمگی 

 ا  را بم خوبک میدان مم. م  دلیل ای   جم از غم 
گ
 و دلمزش

 

توای زن ای سااااااااااااااااز تما  خاتم را شر کرد  بود.آزاد  اال زنرل  

وع بااام خواتااادن تراتااام ی ا لویس کرد  بود و چزر  ا  هر شر

ثاتیم بوشاات  و بوشاات  در هم کشااید  موشااد.پ   هایم را روی 

ن روزی کم ساااااااااز زدن او را  ی دیگر گذاشاااااااامم و تاخودآ ا  اولی 

ن اجرا   در تماااااااااشااااااااااااااااااااااا کر  د  بود  باااااااام خاااااااااکر آورد .اولی 

 ا  بااااا تمااااا  ٬ایران
گ
ن بااااار در زتاااادی همااااان روزی کاااام برای اولی 

شد  بود .یک مرد کم از همان  وجود م و تماشای یک مرد 

ت اااا  او  آشاااااااااااااااکاااار بود کاام باام دتیاااای م  ت  ش تاادارد امااا م  

 لج ازاتم تال  کرد  بود  تا ق م   از دتیای او باشم. 

 

چبدر زمان گذشاااات. اااادای سااااااز کم قطع شااااد  ت زمید  کم

تزمید  کم باید چشم هایم را باز کزم و دست از مرور کردن 

ن  گااذشااااااااااااااامام بردار  .پ ا  هااایم را باام آرا  از خاااکرات شااااااااااااااات 

ی دیگر تا ااااااااااااااا م داد  و ت اهم را بم او کم  اال چاتم ا  را 
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روی دسمم ی ونولا ل قرار داد  بود و با ل  زد بم م  خت   

دوخمم.برای دقیبم ای هردو بک آت م  ال  بم زبان شااد  بود 

بیاااورنم باام ی اادیگر خت   ماااتاادیم.ق  م  اااال دیگر اتاادی آرا  

اال دیگر آمااااد  بود  تاااا  را هااااب  کااام در دلم گرتمااام بود. ااا

 ات ار شد  بودتد را بم زبان بیاور .با  داب  ت ی  گ مم: 

 

 _دلم برای ساز زدتت تزگ شد  بود. 

 

 کوچش زد و با ل  ن شوت پاسخ داد: ل  زد  

 

آزاد:م  هموشاااااااااااااااام آماااد    تااا برای تو یاام اجرای خ اااااااااااااااو  

 داشمم باشم. 

 

بااادتم را اتااادی بااام سااااااااااااااامااات ج و ت یااام ا  را از م ااال گرتمم و 

 هدایت کرد . 
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 _خوب میدوبن مزصور  چیم.خودتو بم اون را  تزن. 

 

ل  زد  اتدی ت خ شااد و اتااطراب در چشاام ها   موز زد 

 تال  کرد تا خود  را آرا  تگم دارد.جواب داد: اما 

 

تم.تبط دار  واق یاااااااات رو  ن آزاد:خودمو باااااااام هیا رایه تمت 

 می م. 

 

اتد  شو  از آت م همرا  با کشااایدن برای ل صم ای سااااکت م

سم:   بتر
 ت س خمیف 

 

 _دلت برای بودن روی   زم تزگ نشد ؟

 

 ۸۴۱#پارت_ 
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شااااااااااااااااد و م   ل  زااد  ای  بااار  ااامال از روی لاا  هااا   م و 

آشکارا بم اتب اض در آمدن ت   را دید .ل  ها   را روی 

 ی دیگر تشار داد و گ ت: 

 

 آزاد:دلم تزگ نشد . 

 

یع بود.جوری کم دروغگو بودن  را ل ا  خشاااک و م ااازو 

 ترناد می شید.پشت چشیم برا   تاز  کرد  و گ مم: 

 

 .
گ
 _داری دروغ میش

 

چشااااااام ٬خود  التم آیه کشااااااااید و با تا اااااااا م دادن ساااااااااز از 

 ها   را چرخاتد و غر زد: 
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ش خزان؟  آزاد:چرا یزوب  داری ای  سواال رو میتر

 

زنر چاتم ا  بدتم را تا ل م ی م ل ج و کشاااااااااااااااید  و دسااااااااااااااامم را 

زد .ثاتیم ای ساکت ماتد  و سپس با ل  زدی کم تاخودآ ا  

 کزج ل  هایم جا خو  کرد  بود گ مم: 

 

ن دت ااام ای کااام تو رو دیاااد  ا ن بااااری کااام _یااااد اولی  تمااااد .اولی 

ن باری کم م و هتن دسااااااااات  سااااااااااز زدتت رو تماشاااااااااا کرد .اولی 

هااات شااااااااااااااااد .جوری کاام     ترامو  کرد  بود  بااایااد پ اا  

     ت س ب شم.  بزتم یا 

 

آشااااااااا مم و خ ااااااااا ک شوسااااااااات ل   را جوند و سااااااااااز  را داخل 

کوس برگرداتد.گوب  کم میدان اااااااااااااااات ای  ب   بم کجا قرار 

  نشااد .ش  را روی شاااتم کج اساات خمم شااود.م  اما بی یا

 کرد  و ادامم داد : 
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 آزاد.  _دلم می واد دوبار  ساز بزبن 

 

 پ   ها   را روی ی دیگر تشار دا
گ
 د و شوقن کشید. با  التش

 

تم.  ن  آزاد:بزت کم گ مم...هرموقع کم تو ب وای برات ساز مت 

 

 ش  را م کم بم نشاتم ی م ال ت تکان داد  و گ مم: 

 

.دلم م می واد برای  ااااال دتیاااااا ساااااااااااااااااااااز بزبن _برای م  تااااام.دل

 .  می واد دوبار  روی   زم باشر

 

ش  را زنر اتداخت و اتگشااااااااااااااامان  را روی شااااااااااااااابیبم ها   

 کوتا  تیامد .مصاتم تر از شو  ادامم داد : تشار داد. 
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 _دلت برای بودن روی   زم تزگ شد ...مگم تم؟

 

 خاجزاتم ت اهم کرد و ش  را تکان داد. 

 

ابن کم تو رو کزار خود  دار  میموتم دلمزگ شاااااااااااادن آزاد:تا زم

ی توی ای  دتیا رو ت مل کزم.  ن  برای هرکس و هرچت 

 

ی بر ل  آورد  و ش ن  رسید : ل  زد غم اتگت 

 

 _پس ب اکر مزم کم از روناهات دست کشیدی؟

 

با  ااااااااااااااااداب  کم اتدی از  الت ترما  باالتر رتمم بود جواب 

 داد: 

 

 .  آزاد:رونای م  توب 
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 ا  تالید : 
گ
 آش مم از لج ازی و یک دتدی

 

 _آزاد... 

 

 از جا ب زد شد و با تکان دادن دست ها   در هوا گ ت: 

 

م جز تو هیجر تمی وا .تبط آزاد:رونای م  توب  خزان.م  ب

 می وا  کزار تو باشم. 

 

بااااام ت  یااااات از او از جاااااا برخواسااااااااااااااامم و قاااااد  بااااام ساااااااااااااااما  

 ااااااااااورتم را میان ٬ا  اااااااااامادن مباب مبرداشاااااااااامم.ج وتر آمد و با 

 دست ها   گرتت و با  داب  ت ی  تر ادامم داد: 
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وع کزم.می وا  اوتبدر   تاز  رو شر
گ
آزاد:می وا  با تو یم زتدی

دوبار  بموتم تو رو بم دساااااااااااات بیار .می وا  ای  بار بجز م تا 

خشف  کم الیب  ه    رو بزت بد  و اخممادی کم ش  مم 

 ز .م  تبط می وا  با تو باشم خزان. رو دوبار  از تو . ا

 

دساااااااااااااااات هایم را روی دساااااااااااااااات ها   قرار داد  و غمگیزاتم 

 شرسید : 

 

 کم یم خمر 
گ
؟بم قیمت دست کشیدن از زتدی _بم چم قیم  

 رای رسیدن بز  تال  کردی؟ب

 

 ابروها   را در هم کشید و با خ  اتوت غرند: 

 

 کاااااااام تااااااو تااااااو  تاااااا اااااااااشر رو ماااااایاااااا ااااااوا  چاااااایااااااکااااااااار 
گ
آزاد:زتاااااااادی

 کم تو  تو کزار  ت اشر بم چم خزا
گ
ن؟می وا  چیکار؟زتدی

 درد  می ور ؟
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 خ  ک تر از او ترناد کشید : 

 

 کااام تو  م  کزاااارت بااااشااااااااااااااام بااام چااام دردت می ور  
گ
_زتااادی

 ؟ها؟بودن م  کزارت سر بزت اتاتم می زم؟آزاد 

 

 ۸۴۲#پارت_ 

 

مات و مم ت  از  دای ب زد  با چشم هاب  گرد شد  ت اهم 

 زد: کرد و ل  

 

؟
گ
 آزاد:خزان سر داری میش

 

دسااات ها   را از  اااورتم جدا کرد  و با همان ل   آشاااوبم 

 ادامم داد : 
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_آخرن  باااری کاام از تاام د  خزاادیاادیم رو یااادت میاااد؟آخرن  

آخرن  ٬اری کم با خیا  را ت دسااااااااااااااات همدیگم رو گرتمیمب

آخرن  باری ٬باری کم واق ا کزار همدیگم خوشااااااااااااااا ا  بودیم

 زجوری داغون نشد  بود رو یادت میاد؟کم زتدگیمون ای

 

ت اه  همچزان مبزوت و تاباور بود.گوب  کم تمیموان اااااااااات 

آتچاام کاام   شاااااااااااااااایااد را باااور کزااد. التاام اتگشاااااااااااااااماااتم را میااان 

 رو برد  و تالم زد : موهایم ت

 

_آزاد م  دیگم برند .خ مم شد .از جزگیدن و تال  کردن 

ن و زمااااان  تمی وان کاااام برای موتاااادن توی رابطاااام ای کاااام زمی 

وجود داشاامم باشاام خ اامم شااد .تو هم برندی.تو هم خ اامم 

شااااااااادی.تبط بم روت تمیاری.تبط بروز تمیدی.چون تو هم 

اا ک ن ش  ت خ ش. بم اتداز  م  از ایز م اخت   وردی میت 
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ی بگوند اما اجاز  تداد .یک قد  خب   ن دهان باز کرد تا چت 

ن ک  دسااااااااااااااات هایم مبابل او  ادامم  تر رتمم و با تگم داشااااااااااااااای 

 داد : 

 

_اماااااا دیگااااام . ااااااااااااااااااام دیگااااام  ااااااتیااااام.م  دیگااااام تمی وا  ادامااااام 

ی کم میدوتم آخر  یا بم  بد .دیگم تمی وا  تو ای  م ااااااااااااااات 

اهم خمم موشاااااااااااااام یا ب  . اااااااااااااات قد  برد ار .دیگم تمی وا  بت 

بی ودی امیدوار باشم.دیگم تمی وا  تصاهر کزم کم میموتم 

ن رو از تو . ااااااااااااااااز  در  ایل کم  میدوتم هیجر دوبار  همم چت 

 دیگم درست تموشم. 

 

هالم ی شاااااااا اقن از اشااااااااک هردو چشاااااااام  را شر کرد  بود.ل  

زنرنا  را بام دتادان گرتات و برای دقیبم ای ساااااااااااااااااکات ماتد 

سد: شو  از آت م با  د  اب  ب و آلود بتر

 

؟  آزاد:می وای تموم  ک ن
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د تت  کشاااااید.ت اهم را از  ن ق  م از غیم کم در  ااااادا   موز مت 

ن ش  زنرل  تجوا کرد : چشمان  دزدید ن اتداخی     و با پایی 

 

 _می وا  تموم  کزم. 

 

ب  اااااااااااااان کم تما  مدت برای نشاااااااااااااا  ااااااااااااااما  تال  کرد  بود 

بر بزار شاتجا  در هم شاااااااااا  اااااااااات و اشااااااااااک ها   هماتزد ا

روی گوتم ها   جاری شااادتد.قد  ج وتر آمد و م مم اااتم 

 گ ت: 

 

 آزاد:ویل تو گ    مزو ب شیدی. 

 

 تکان داد  و با  داب  لرزان گ مم: ش  را آه مم 
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_ب شااااااااااااااایااااادمااااات امااااااا هموشاااااااااااااااااااام ب شااااااااااااااایاااااادن چااااااار  ی  اااااار 

تو اااااااااااااااااااات.ب شااااااااااااااایاااااادن م  برای اداماااااام ی ای  رابطاااااام  اااااااقن 

ی کااام بز  تیااااز دار  ترامو  ک ن ردتااام.ترامو  تو ااااااااااااااااات.چت 

کردن تمااا  اون روزهااا و شااااااااااااااا اااب  کاام باااخاا  شاااااااااااااااادی خااذاب 

ز ب شاام.م  هزوز برای ترامو  کردن آماد  تو اامم آزاد.هزو 

اوتبدر قوی تو اااامم.ت ر می رد  کم میموتم اما ت ر  اشااااا ا  

 بود... 

 

ل  ها   را روی ی دیگر تشار داد و ت ا  خوس و اش  ار  

.ل صم ای ساااکت را بک هدا بم دیوار پشااات ش م  دوخت

 ماتد و سپس با ت  زدی کزج ل  ها   شرسید: 

 

؟ی  ن تبط تااااااا همیزجااااااا بود؟ایزباااااادر برات  ن آزاد:تبط همی 

 مم؟را 
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ت س ت ااااااا م و تیمم ای کشاااااااید  و تما  قدرت و ج اااااااارتم را 

ن ش  و خت   شدن بم  ورت  بم  ار گرتمم.   برای باال گرتی 

 

ن م  تا همیز جا بود.دیگم _آر  تا همیزجا بود.دوسااااات داشااااای 

خ اااااااااااااااماام شاااااااااااااااااد .دیگاام تمیموتم اداماام بااد .می وا  تموم  

 ق  یم.بم همون روزای ک ااااااااااااااال
گ
 کزم.می وا  برگرد  بم زتدی

ن تو باهاشاااااون دسااااات و شزجم  کززد  ای کم تا ق ل از شااااازاخی 

تر  می رد .می وا  دوبار  .شااااااااااااام همون خزان ق یل.می وا  

 کم تو 
گ
نم رو دوبار  پس بگت  .زتدی

 خاک ت 
گ
دیگم تو  زتدی

 .  ت اشر

 

بااااا همااااان ل  زااااد ت خ و شر از اتکااااار روی لاااا  هااااا   دوبااااار  

 ت اهم کرد و گ ت: 

 

 .
گ
 آزاد:داری دروغ میش
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 ش  را م کم بم نشاتم ی م ال ت تکان داد  و ترناد زد : 

 

_دروغ تمی م.دروغ تمی م ب زم دیگم ب زم.می وا  تموم  

.می وا  مزو و  ک  ن و بری کزم می وا  بری می وا  ت اااشر

دت ااااا  زتاااادگیاااات.می وا  دوبااااار  .یسااااااااااااااار آزاد ابمکااااار.می وا  

 یزمت. دوبار  اون باالها ببیزمت.می وا  دوبار  تو اوز بب

 

 ترناد  را با ترنادی ب زدتر پاسخ داد: 

 

آزاد:م  تمی وا  توی اوز باشاااااااااااااام خزان...تمی وا .مگم ای  

 م  تو ااااااااااااااات؟مگم ای  اتم اب م  تو ااااااااااااااات؟پس چرا 
گ
زتدی

 خود  ت میم بگت  ؟تمیذاری 

 

اتم گ مم:   چشم هایم را برا   رنز کرد  و با خزد  ای ما گت 
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می واد برگردی بم روزای _ت ر می  ن تمیدوتم چبدر دلت 

قدیمت؟تمیدوتم چبدر ت ت تشااااری؟تمیدوتم برای ایز م 

کزار م  بموبن چجوری داری پا میذاری روی تما  روناهات 

 و آرزوهات؟

 

ار  ت یت  کرد و خضاااااااااااااااالت  اااااااااااااااورت   ااالاات ت اااه  باام ی  اا

آشاااااکارا شااااال شااااادتد.گوب  کم اتمصار شاااااایدن ای   را ها را 

سمت س زم ا  گرتمم و ادامم تمی شید.اتگشت اشار  ا  را 

 داد : 

 

_از تماااساااااااااااااااااای ت   ن شززاااتواات ختک دار .از  رتااات بااا ماادیر 

برتاااااامااااام هاااااات ختک دار .میااااادوتم کااااام چجوری موتااااادی الی 

رتمزاام امااا م  باااخاا  شاااااااااااااااااد  کاام  مزگزاام.میاادوتم کاام دلاات بااا 

ار ادامم بدی.  ن  ب وای بم موتدن توی ای  لجتن
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رتت و هماتطور کم هردو دسا  را بم نشاتم ی ت  یم باال گ

 ش  را تکان میداد گ ت: 

 

.م  دلم با 
گ
آزاد:باشااااااااام...باشااااااااام ا اااااااااال قبو .تو درسااااااااات میش

 
گ
رتمزاااااام.م  می وا  از ایزجااااااا بر .می وا  برگرد  باااااام زتاااااادی

وا  دوبار  آزاد ابمکار باشااااام.می وا  دوبار  روی سااااااببم.می 

ن اجرا کزم...اما    زم باشم و برای آدماب  کم تشونبم می ین

 رو باادون تو می وا  خزان؟ی گ ماام ی  
گ
گ ماام م  ای  زتاادی

ن دت ااا   ن تو و رتی  مجبور  باادون تو بر ؟ی گ ماام مجبور  بی 

 روناها  یش رو اتم اب کزم؟

 

 ۸۴۳#پارت_ 

 

ا دو کرا گردتم گذاشاااااااااااات و همزمابن کم با دساااااااااااات ها   ر 

شاتگشاااات ها   شوساااات داغ و ت  دار مرا تواز  می رد با 

 ادامم داد:  ل  زدی امیدواراتم
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نم.با همدیگم ایزجا رو پشااات ش میذارنم  آزاد:با همدیگم مت 

 جاااااااادیااااااااد 
گ
نم یاااااااام جااااااااای دیگاااااااام ی دتیااااااااا تااااااااا یاااااااام زتاااااااادی و مت 

موتو ایزجا . اااااااااااازنم.باشااااااااااام؟باشااااااااااام خزان؟..تما   درد و رتجا

نم تا ٬پشااااااااااااااات ش میذارنم ن رو ترامو  می زیم و مت  همم چت 

وع تاز  داشااااااااامم باشااااااااایم ن رو دوبار یم شر وع .همم چت    از تو شر

می زیم.تبط م  و تو...دور از همااام ی آدمااااب  کااام تمی وان 

...باشم؟ ن  با هم بودتمون رو ببیین

 

 دست ها   را از گردتم جدا کرد  و زنرل  زمزمم کرد : 

 

 شم. _تمو

 

 دوبار  دساااااااااااااات ها   را دو کرا گردتم قرار داد و 
گ
با  التش

 شرسید: 
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 آزاد:چرا نشم خزان؟چرا نشم؟

 

ن از او دساااات هایم ای  بار  مجبور شااااد  تا برای تا اااا م گرتی 

را روی ق  ااااااااام ی سااااااااا زم ا  بگذار  و او را اتدی بم سااااااااامت 

خب  هل بدهم.چشاااااام هایم را در  اساااااام چرخاتد  و جواب 

 داد : 

 

م چون م  باام دتیااای تو ت  ش تاادار  آزاد.دتیااای تو _تموشاااااااااااااااا

شااااااااااااااا وغ و شر هیاااااهو اااام.شر از رتگاااام.شر از زرا و برا و ش و 

ت.شر از آدماییم کم تو رو دوساات دارن.اما دتیای م   ااداساا

سااااااکت و خ وتم.غمگیزم.تارنک و سااااایاهم.هیا ش و  ااااادا و 

 شور و شوق  تو  جرنان تدار .شر از غم و دلزر  و تززاییم. 

 

  و تو توی دتیاهای همدیگم دوو  تمیارنم آزاد.تالشااااااامون م

مون رو کردیم اما نشااااد.تمون اااایم.ما از یم دتیا تو اااایم.م ااات  
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یش تو اااااااااااااااات.برای همیزم دیگاام وقا  رسااااااااااااااایااد  برگردیم باام 

 دتیاهای خودمون. 

 

دساات هایم بک اراد  برای تواز  کردن  بم ساامت  ااورت  

واز  کرد  و دراز شاااااادتد.با یک دساااااامم گوتم ی خو اااااا  را ت

هماتطور کم با دسااااااااات دیگر  موهای آشااااااااا مم ا  را از روی 

د  ادامم داد :  ن  ا  کزار مت 
 شوشابن

 

یم رودخوتم ی زالیل کم هموشاام باید جرنان داشاامم  _تو مثل

باشاااااااااااااااام تا زتد  بموتم.اما م  مثل یم مردابم...یم مرداب کم 

 سااااک  و 
گ
تمی واد جرنان داشااامم باشااام.یم مرداب کم بم زتدی

یااااه  خاااادت کرد .یااام مرداب کااام تمیموتااام باااا رودخوتااام سااااااااااااااا

 همرا  و هم م ت  .شم. 

 

چزگ زدن میان  خ ااااااا ک و آشااااااا مم از م  تا ااااااا م گرتت و با 

 موها    ورت  را رو بم سب  تگم داشت و غرند: 
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 آزاد:دار  دیووتم موشم...دار  دیووتم موشم. 

 

 تورا بم دت ال  دوند  و دسمم را دور بازوی    بم کرد . 

 

 _آزاد...توروخدا ایزجوری ت  . 

 

چشااااام های شت و آت  گرتمم ا  را بم ساااااممم چرخاتد و با 

 گ ت:   خزد  ای از ش تاباوری

 

آزاد:خزان م  دار  دیووتاام موشااااااااااااااام.داری بااا  رتااات دیووتم 

؟مموجیه کم 
گ
.ا اااااااااااااااال مموجیه کام سر داری بزم میش می  ن

سر از  می وای؟از م  می وای کااام ازت بگاااذر ؟کااام دیگااام 

 دوسات تداشمم باشم؟کم ولت کزم؟
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بم ی  ار  ات ار کم دیواتم شاااااااااااااااد  باشاااااااااااااااد بم بازوهایم چزگ 

 زدتر غرند: اتداخت و با  داب  ب 

 

آزاد:تااو باارای ماا  تاایااااااااازی.مایاا ازاایم سر ماایاا اام؟بااودتاااااااات باارا  

ورنم.مثل هواب  کم از  ت س می شام.یا تم
تو     ٬تیاز .رصن

 از اوتم مزم تری. 

 یموتم زتد  بموتم؟آد  بدون هوا چزد دقیبم م

 چزد دقیبم کو  می شم تا ق    از  ار بی مم؟

م دوو  دو دقیبااام؟م  بااادون تو     همون دو دقیبااام رو ه

تمیااااااار .ای  ق  ک کاااااام باااااام خودت خااااااادت داد   باااااادون تو 

تم.موشزوی سر می م؟ ن  تمیاپم.تو رو  وایمو م.تمت 

 

د  و تالید :   پ   هایم را روی ی دیگر ترر

 

 ..ت  . _س ا  ت   آزاد. 
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بازوهایم را دوبار  تکان داد و با  اااداب  کم از شااادت ب و و 

 خشم دو رگم شد  بود گ ت: 

 

روز خااادا وق   چشاااااااااااااااماااا  رو بااااز می زم ق ااال از آزاد:م  هر 

ن ت س بیااادارنم رو ب شااااااااااااااام یااااد  می مااام کااام  ایز ااام     اولی 

 
گ
چبدر تو رو دوست دار .کم چبدر خاشبمم.کم چبدر زتدی

از ای  مردی کاام ٬سااااااااااااااا ماام.ب ااد تو از م کردن باادون تو برا  

 بدون تو میمت   می وای کم بر  و ترکت کزم؟آر ؟

 

ا  تشاااااااااار داد  و تال  کرد  تا  دسااااااااات هایم را روی سااااااااا زم

قد  بم خب  بردار  اما او مرا م کم تر از ق ل میان دساااات 

ها   تگم داشااااااات.اتگشااااااات ها   را زنر چاتم ا  قرار داد و 

 م مم اتم گ ت: 
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ت ا  ک  خزان.مگم ما خاشااااش همدیگم تو ااااایم.مگم  آزاد:مزو 

 همدیگم رو دوست تدارنم؟پس چرا... 

 

ون بم هر ز م   کم بود باز  وهایم را از میان اتگشااااااااااااااامان  بت 

 کشید  و با تکان دادن دست هایم در هوا غرند : 

 

_ای  چم خشااابیم آزاد؟چم خشااابیم؟خشاااش مگم قرار تو ااات 

نم هرروز بوشااااااااااااااات   اااااا  آدماااااا رو بزت  کزااااام؟پس چرا ماااااا دار 

همدیگم رو م اااااااامو  می زیم؟چرا دارنم هم بم خودمون هم 

تیم؟بم خا ن کر ای  خشااااش آرنا بم آدمای اکراتمون آسااااو  مت 

تا یم قد  مرگ رتت و برگشاااااات.رابطم ی تو ٬خودکیساااااار کرد

بااااااا خواهرت بزم خورد.برسااااااااااااااااااااا  و تییل از هماااااادیگاااااام جاااااادا 

م ت ا  شدن.پدر  س مم ی ق  ک کرد.تراز دیگم     تو  ورت

تمی زم.ای  خشش چبدر دیگم باید شو  بر  و چزد ت ر دیگم 

نشااااااادتیم؟کم  رو باید آزار بد  کم ب زمیم ممزوخم سااااااات؟کم

 سمیم؟

 .  5508



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

 

 ۸۴۴#پارت_ 

 

 

 چشااااااااااااام ها   را . ااااااااااااات و با قالب کردن 
گ
از شااااااااااااادت  التش

 اتگشمان  پشت گردن  زنرل  المماس کرد: 

 

 آزاد:. م.... م دیگم تموم  ک . 

 

شااااااااااااد .یبم ی ل اسااااااااااا  را میان اتگشاااااااااااماتم م  اما ساااااااااااااکت ن

د  و با  ااااااداب  کم  اال آشااااااکارا ساااااابوط کرد  بود ادامم 
ااااار ترا

 داد : 

 

شااااااااااااااامون رو کردیم آزاد.ما برای درسااااااااااااااات کردن خرابم _ما تال 

هاااااااای ب زمون باااااااارهاااااااا و باااااااارهاااااااا تال  کردیم.سااااااااااااااایع کردیم 
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چشاااااااااااااااماااامون رو روی واق یااات هاااا ببزااادیم.سااااااااااااااایع کردیم بااام 

وع تااااااااز  داشااااااااااااااامااااااام خودمون بببولوتیم کااااااام میم وتیم یااااااام شر

 ...ب د از ایزم تموشم. باشیم.اما نشد 

 

شو  هم تاااا ی   اااادایم باز هم در هم شاااا  اااات و     از 

تر شااااد.شوشااااابن ا  را بم ششاااااتم ا  ت یم داد  و تال  کرد  

تا با کشااااااااااااایدن چزد ت س خمیش آرام  از دسااااااااااااات رتمم ا  را 

ا م  پس بگت  .اما در آن ل صات ت س     رنم هایم هم ب

 ش تاسازااری گذاشمم بودتد. 

 

ای  دردی کاام باام هماادیگاام ت میاال کردیم ٬ای  کیزاام٬_ای  غم

همون باااق  میموتاام.سااااااااااااااامااار  هااای ب اات م  و تو تااا ابااد همرا

ت  اااااااا .خشااااااااف  کم ب زموتم از همون اول  هم ت اید شااااااااکل 

میگرتت.ای  خشااااااااااااش جز ایز م بزمون درد و رتج بد  برامون 

 چیکار کرد آزاد؟
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 ماکان ساااااااااااااکت و خامو  بود.تززا  ااااااااااااداب  کم بم   هزوز هم

ساااااااااااااااید  ااااااااااااااادای ت س های ب زد و تامزصم   گو  هایم مت 

 ا  را از ش شااااااااااااتم ا  جدا کرد  و ش  را اتدی بود.شوشاااااااااااابن 

ن و آشااااااااااااااا ماام ا  خبااا  تر برد  .ت اااهم را باام چزر  ی غمگی 

 دوخمم و شرسید : 

 

_واق ااااا دلااااات می واد اداماااام بااااادیم؟می وای اوتباااادر اداماااام 

بدیم کم آخر  از همدیگم ممز ر شااااااااااااااایم؟می وای بم جاب  

کم برسااااایم کم دیگم تموتیم توی  اااااورت همدیگم ت ا  کزیم؟

هر موقع وتاااا یا  وخیم شااااد تو ٬هرموقع  ا  آرنا بد شااااد

باااام م  ت ااااا  ک ن و باااام یاااااد بیاااااری کاااام م  باااااخاااا  و بااااابن بااااد 

اااااااا   الوشااااااااام؟یا ایز م م  توی هر دخوا بم یاد بیار  کم تو پرا

 ؟می وای آخر  بم ایزجا برسیم؟توتیف  

 

ن تکان داد و گ ت:   با اکمیزان ش  را بم کرتی 

 

 .  5511



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

ن ات اق  تم  ی مم. آزاد:همچی 

 

ل  زد ت خ و م زاداری ت ون   داد  و پ   هایم را بم آرا  

 باز و . مم کرد . 

 

ن بااام   کااام می مااام.    اگااام زمی 
_می مااام.خودتم خوب میااادوبن

 همدیگم آساااااااااااامون بیاد واق یت ایز م ما آد  
گ
درساااااااااااات زتدی

تو اااااااااااااااایم ت یت  تمی زم.آزاد خشاااااااااااااااش ما شاتجا  تدار .هیا 

ود تدار .اگم از ای  خشااااااااش د  پایان خوشر برای م  و تو وج

ت زیم آخر  هردومون رو تااااااااابود می زاااااااام...چرا تمی وای 

 ب زمیه؟

 

 خاجزاتم دس   بم  ورت  کشید و تالم زد: 

 

 آزاد:خزان... 
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ا  را بم پایان برسااااااااااااتد قد  ج و شو  از آت م بمواتد جم م 

گذاشااااامم و با قرار دادن دسااااامم مبابل دهان  اجاز  تداد  تا 

ی بگوند.م مم اااااااااتم ش  را روی شاااااااااتم کج بوشاااااااات  از آ ن ن چت 

 کرد  و با ب و گ مم: 

 

_. ااااااااااااااام آزاد.دیگم هیجر تگو.بی ودی تال  ت   کم قات م 

.چون م  دیگم ت میمم رو گرتمم.   ک ن

 

ما دسااامم   بم کرد و یک قطر  اشاااک از اتگشااامان  را دور 

چشااااام  روی اتگشااااماتم ترو رن ت.با ل  هاب  تیمم باز د  

ای خ ام ی اتاا گرتمم و بم هر جان کزدبن کم خمیف  از هو 

 بود ادامم داد : 

 

_ازت می وا  همرا  آرنا از ایزجا بری باشاااام؟...می وا  بری 

و ایزجاااااا رو باااااا تماااااا  خااااااکرات خوب و باااااد  پشااااااااااااااااااات ش 
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.می وا  بری و زتاادگیاات بااذاری .می وا  م  رو ترامو  ک ن

ی...بزم قو  بد .   رو دوبار  از ش بگت 

 

 ۸۴۵#پارت_ 

 

 

دسااااااااااااامم را از ل  ها   جدا کرد و م کم و قاک اتم پاساااااااااااااخ 

 داد: 

 

 .  آزاد:تمت  ...م  هیا جا تمت   خزان.تمیموبن مجبور  ک ن

 

  دساااا  را گرتمم و روی ق  م قرار داد  و قاکع تر از خود

 گ مم: 

 

 _بم جون خود  ق مت مید . 
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با خ ااااا اتوت خواسااااات تا دساااااا  را خب  ب شاااااد اما م کم 

 تگز  داشمم و ت رار کرد : 

 

ن و آخرن   _آزاد تو رو بم جون خود  ق اااااااااام مید ...ای  اولی 

نم کم ازت می وا .  ن  چت 

 

 چشااااااام ها   را . ااااااات و  اااااااورت  را بم سااااااامت 
گ
با آشااااااا مش

وتم ا  قرار داد  و دیگری چرخاتد.دساااااااااااااااات آزاد  را روی گ

 مصاتم گ مم: 

 

ی.بزم قو    بد  کم _بزم قو  بد  کم همرا  آرنا از ایزجا مت 

 
گ
ی و زتدی .بزم قو  بد  کم مت  ی و م  رو ترامو  می  ن مت 

ی...آزاد بم جون م   کام رهاا  کردی رو دوبار  از ش میگت 

 .  ق م ب ور کم ایزکارو می  ن
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بم  را هایم  سااااااااااااا وت  همچزان پابرجا بود.تمی واسااااااااااااات

.تمی واساااااات خواساااااامم ا  را قبو  کزد.از هموشاااااام گو  کزد 

تر شااااااااااااد  بود.رتمار   التم ا  می رد.با  لج از تر و یک دتد 

د  و  ااار خ اااا اتوت دسااااا  را م کم تر از ق ل بم ساااا زم ا  ترا

 گ مم: 

  

اگم لج ازی ک ن ٬اگم بم  رتم گو  تدی٬_اگم ایزکارو ت  ن 

ر  کم تا آخر دتیا تو رو از و ب وای ایزجا بموبن ق ااااااااااام می و 

دیدن خود  م رو  می زم.بم جای تو م  مت  ...مت   جاب  

م دیگم     تدوبن مرد    یا زتد .ایزکار رو می زم آزاد.بم ک

 روح مادر  ق م ایزکارو می زم. 

 

ن هم بود کم باخ   ل زم جدی و تزدید وار بود.شااااااااااااااید همی 

ا   شااااااااااااد چشاااااااااااام ها   دوبار  شر از اشااااااااااااک شااااااااااااوتد و چاتم

ب رزد.دس   کم روی  ورت  بود را بم ل  ها   چ  اتد و 

 خاجزاتم خواه  کرد: 
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ایزکاااارو باااا م  ت   خزان...بزم بگو جوتم رو بگت   اماااا آزادن

 از  ت وا  بر  و ترکت کزم. 

 

اشااااااااااااک ها   ق  م را بم هزار ت م ت دیل می ردتد.جوری کم 

اشاام دلم می واساات در همان ل صم بمت   تا دیگر مجبور ت 

ن و المماس کردن  را تماشاااااااااااااااا کزم.ت اهم را بم  اشاااااااااااااااک رن ی 

ن ش  گ مم: اج ار از چشمان  دزدید  و ب ن اتداخی   ا پایی 

 

اگم  رتم برات ارز  دار  ٬_اگم م  ذر  ای برات ارز  دار 

پس  اری کم می م رو ب  .ق ااااااااااااااام جوتم رو زنر پا تذار.برو و 

 کزیم.برو و باذار هردومون ب اد از ای  بادون درد و رتج زتاد 
گ
ی

 بذار ای  خشش شر از درد همیزجا تمو  .شم. 

 

ی روی گوتم ها   رن مزد اشااااک ها   کم با شاااادت  بوشاااات 

ا  اااااااااااااس کرد  کم دیگر تمیمواتم ت س ب شاااااااااااام.ل  هایم را 
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م کم روی ی دیگر تشااااااااااار داد  و با  ااااااااااداب  کم  اال زمزمم 

 ای بو  تبود  رتم را  امل کرد . 

 

زم.توان  رو تاااادار .اوتباااادر قوی _م  تمیموتم تو رو تر  ک

نم ن کم ازت   تو ااااامم.پس تو مرد با  و تر م ک .ای  آخرن  چت 

 می وا .المماست می زم. 

 

ای  را گ مم و سااااااااپس چرخید  و قد  برداشاااااااامم تا بمواتم بم 

اتاااااقم شزااااا  بتک .امااااا شو  از آت اااام بمواتم قااااد  دو  را بردار  

بم شاااااااادتد و بازوهای او بودتد کم از پشاااااااات ش دور بدتم   

مرا ماتزد یک زتدابن میان خودشاااااااااااااان م  اااااااااااااور کردتد.چاتم 

م ا  قرار داد و در ایل کم اشااااااااااااک ها   ا  را روی ششااااااااااااات

 گردتم را خوس می ردتد زنر گوشم گ ت: 

 

آزاد: ایااازاااکااااااااار رو بااااااااا مااا  تااا ااا ...تاا اا  خااازان.ماازااو ایاازااجااوری 

 ت  .م  بدون تو دوو  تمیار . 
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و برای ل صم ای  دسمم را روی گر  ی دست ها   گذاشمم

ی بگونم در آغوش  ماتد  و  رن اتم از خطر  ن بک آت م چت 

 س کشاااااید  و ساااااپس بم هر سااااا    کم بود   بم وجود  ت

ی بازوها   را از دور شاتم هایم باز کرد  و بک آت م ت اه  

کزم باااااا قاااااد  هااااااب  ب زاااااد بااااام سااااااااااااااامااااات اتااااااقم دوناااااد .یاااااا اگر 

 ترار کرد . ٬می واسمم واتح تر بگونم

 

د  بم اتاا در را پشت ش  . مم و سپس هماتجا کزار با ورو 

ن نشاااااااااا  اااااااااامم و ش  را میان دساااااااااات در ُش خورد  و روی زمی 

هایم گرتمم.دیگر تما  شاااد  بود.تمام  کرد  بود . اری کم 

امااااان می رد  هرگز از پس اتجااااا  دادن  برتیااااایم را اتجااااا  

د.   داد  بود .و  اال دیگر توبت او بود تا ت میم  را بگت 

 

زمابن کم  ااااااااااادای ب زد باز و . ااااااااااامم شااااااااااادن در ٬و دقایف  ب د

ن او را توند دادساااال  بم گو  هایم رساااید و  چشااام هایم ٬رتی 
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را . مم و در د  بم خود  امید داد  کم درست ترن  ت میم 

 هردونمان 
گ
مم   را گرتمم ا .ت ااااااامییم کم میموان ااااااات زتدی

 را تجات دهد... 

 

 ۸۴۶#پارت_ 

 

 

ن بار از شااااا  گذشااااامم از شااااادت درد م د  ا  کم برای هزارم ی 

ن ٬مچالم شاااااااد و ت  بک  مجبور شاااااااد  تا باری دیگر از جا برخت 

جاتم را بم سااااااااامت شویس بزداشااااااااا   ب شااااااااااتم.ترساااااااااید  بم 

ن اتماااد  و باام ٬توالاات  روی زمی 
از شاااااااااااااااادت کرخ   و  م جااابن

وع بم خش  ن کشاااااتد  و شر ساااا    خود  را تا توالت روی زمی 

ی بم جز  زدن کرد .ای  بار هم هماتزد  ن دت ات گذشااااااااااااااامم چت 

 . زرد آب از ا ونم خارز نشد 
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اتدی خب  کشاااااید  و با زاتوهاب   خ ااااامم و درماتد  خود  را 

جمع شاااااااااااااااااد  باام دیوار پشااااااااااااااااات ش  ت یاام داد . ااالم خوب 

ن ٬ا  اااس مرگ داشاامم٬تبود آتبدر کم با هر بار خش زدن یبی 

از شیاادا می رد  کاام ای  بااار دیگر یبیزااا قط ااا خواهم ُمرد.اماا باا

 هم زتد  میماتد . 

 

تما  وجود  درد داشااااااااااااااات و از شما می رزند.ش  جوری درد 

شاااااااااات کم گوب  هر ثاتیم مم   بود مز جر شااااااااااود.م د  ا  دا

ل صاام ای آرا  تمیگرتات و هر ثاااتیام در تبال بود تاا م موای 

ون ب رسمد.   تداشمم ا  را از ا وی دردتا  و زخم شد  ا  بت 

 

ن ب ود.    برای دقیباام ای وتاااااااااااااااع و  ااالم از د شاااااااااااااااا  همی 

تموان ااااااااااااااامم بود  پ   روی ی دیگر بگذار .ت ر می رد  اگر 

دی زمان بگذرد  الم بزت  موشااااااود اما بزت  کم نشااااااد  بود  ات

  الم دقیبم بم دقیبم بدتر شد  بود. ٬هیا
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چشم هایم را . مم و دست لرزاتم را بم س    بم ق  م ی 

 م ی س زم ا  س زم ا  چ  اتد .آتبدر خش زد  بود  کم ق 

و تمااا  دتااد  هااایم باام درد اتماااد  بودتااد.ش  را باام دیوار شد 

شویس بزداشااااااااااااااا   چ ااااااااااااااا اتد  و تال  کرد  تا درسااااااااااااااات و 

  اااااابک ت س ب شااااام.باید بزت  موشاااااد .باید خود  را جمع و 

جور می رد .باااااایاااااد از ای  وتااااااااااااااا یااااات  اااااا  بزم زن خاااااارز 

 موشد . 

 

م کیساااااااا تمی واساااااااامم از کیساااااااا  مک ب واهم.تمی واساااااااامم ب

 
گ
زتاااگ بزتم و تبااااتاااااااااااااااااای  ماااک کزم.همااام آتبااادر درگت  زتااادی

تمی واسااااااااااااامم باری اتااااااااااااااتم بر شااااااااااااااتم خودشاااااااااااااان بودتد کم 

برساااا  و ٬ها شاااان باشااام.آزاد را خود  ترساااماد  بود  کم برود

ن رتایت پدر   اال مش و  جش   تییل ا مماال ب د از گرتی 

وع دوبار  ی خشااابشاااان بودتد و تراز...تراز آخرن ن شر   گرتی 

کیسااااااااااااااا بود کاااااام دلم می واساااااااااااااااااااات مرا در ای  وتااااااااااااااا یاااااات 

  کااام برای خود  بااااق  مااااتاااد  ببیزاااد.بزاااابرای  تززاااا خود  بود

 بود . 
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 تال  کرد  تا از روی 
گ
چشااااااااااااااام هایم را باز کرد  و با درماتدی

ن ب زد شاااااااااااااااو  اما اسااااااااااااااام وان هایم گوب  کم شاااااااااااااا  اااااااااااااامم ٬زمی 

ن و  اب  تثار خود  و زمی  بودتد.خ اااااااااا ک و آشاااااااااا مم زنرل  تاشن

ماااااان کرد  و بااااااز هم بااااام تبال کردن اداماااام داد .بااااام ی  اااااار  ز 

   خاتم را شر کرد.  دای زتگ آی ون تما

 

مم ج  و گیج دسااااااااااات از تال  کردن برداشااااااااااامم و بم داخل 

.خبربم های ساااااااخت هزوز بم د   اااااابح سااااااال  ش  کشااااااید 

ترساااااید  بودتد.ای  وقت از روز چم کیسااااا زتگ خاتم ا  را بم 

  دا در آورد  بود؟

 

اساامم تا بی یا  باشاام و زتگ را تادید  بگت   کم  اادا   خو 

در تضاااای سااااکت خاتم شیچید.ای  بار  باری دیگر ب زد شاااد و 

.همزمان  دای زتگ ت    خاتم هم ب زد شد  دو بار بر در بر

 ا  را تشدید کرد. 
گ
 و  التش
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ن دسااااات هایم  ل  هایم را روی ی دیگر تشاااااار داد  و با گرتی 

ان کزدبن کم بود از جا برخاساااامم و بم ل م ی ساااا زک بم هر ج

کشااااااااید .ش    قد  های کوتا  و بک رمبم را بم ساااااااامت سااااااااال 

تاااات و تمااااا  خاااااتاااام دور ش  میچرخیااااد.ت و ت و  سااااااااااااااایااااایه مت 

خوران خود  را بم آی ون رسااااتد  و مباب   ا  اااماد .ت اهم 

کم روی ت ااونر خزدان برسااا  و تییل روی  اا  م ی آی ون 

اتاادی آرا  گرتاات.دوبااار  در کزاار ثاااباات ماااتااد ق  م تاااخودآ اا  

  با خواسااااااااااااااامم ا  ی دیگر بودتد.و ای  بدان م زا بود کم پدر 

 مواتبت کرد  بود. 

 

ن بار ب زد شاد آ  لرزابن کشید    ادای زتگ کم برای چزارمی 

د  و ساااااااپس در ورودی را ٬و با ج و بردن دسااااااامم اااااار د مم را ترا

وع ا  را برا شااااان باز گذاشاااامم.شگیجم اماتم را برند  بود و تز

تشااااااااااااااادید می رد.دلم می واسااااااااااااااات میموان ااااااااااااااامم برای دقایف  

دن کزم اما آتبدری جان در بدن تداشاااامم تصاهر بم خوب بو 

کم     ب واهم دقیبم ای روی پاهای لرزاتم بماتم.بزابرای  
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هماااااتجااااا کزااااار در ش خورد  و روی پااااارکاااات هااااای شد ک  

ن ولو شد .   زمی 

 

  ی برسااا  و تییل چزد دقیبم ای کو  کشااید تا  اادای خزد

از تااا ااااااااااااااا اام ای تزدیااک در گو  هااایم بویچااد.هماااتطور کاام 

 می زدی
گ
دتد وارد خاتم شاااااااااادتد و تییل بزا بر خادت هموشااااااااااش

وع بم  دا زدن تا  م  کرد.   ا  در همان وه م ی او  شر

 

ن ن آورد .   تییل:خواهر قشز م کجاب  کم برات شت 

 

   بدهم.باز تاتوان تر از آبن بود  کم بمواتم پاسجن بم  دا

بودن در ساااااال   اال باخ  شاااااد  بود کم لرز بدتم دو چزدان 

اتجا کزج دیوار از شدت شما خود  را ب ل گرتمم و شود.هم

وع بم خوردن بم ی دیگر کردتد.تییل تاامید از  دتدان هایم شر

ن پاااساااااااااااااااجن از ساااااااااااااااماات م  لاا  هااا   را آونزان کرد و  گرتی 

ک ل صم خواساااااااااااات تا بم ساااااااااااامت برسااااااااااااا  ش بچرخاتد.در ی
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ت اه  بم م  کم مثل یک کود  مچالم شااااااااااااااااد  کزج دیوار 

د کرد و همان یک ت ا  برای آت م از نشااااااااااااااا ااااااااااااااامم بود  برخور 

 شدت و شت قال  تیه کزد  اقن بود. 

 

 ۸۴۷#پارت_ 

 

 

ن ن از میان  با  ااااااااااااادای ب زدی جی  کشاااااااااااااید و ج  م ی شااااااااااااات 

ن اتماد.ترناد  باخ  شاااد  دسااات ها   رها شاااد و روی زمی 

در ثاتیم ای م ااااااااااااااات  ت اه  را دت ا  کزد و با تا برساااااااااااااااا  هم 

رت  را از شااااااااااادت ثابت ماتدن چشااااااااااام ها   روی م   اااااااااااو 

تگرابن مچالم کزد.هردو و شااااااات زد  و شاسااااااایمم بم ساااااااممم 

ن زاتو زدتد.تییل تورا بازوها   را  دوندتد و مباب م روی زمی 

 دور بدتم   بم کرد و دلواپ اتم شرسید: 

 

...آبجک قربوتت بر    سر شدی؟ تییل:آبجک
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بک جااان تر از آبن بود  کاام بمواتم دلیاال بااد  ااایل ا  را برا   

یح دهم.بزااابرای  باام سااااااااااااااا    لاا  هااایم را از ی اادیگر توتااااااااااااااا

 تا  م داد  و برند  برند  تجوا کرد : 

 

 _س...شدمم. 

 

برساا  اتدی ج وتر آمد و دساا  را روی شوشاابن ا  گذاشت 

ی و سااااااااااپس  ااااااااااورت و گردتم را لمس کرد.ت اه  از  ن آن چت 

 شرسید: 
گ
 کم بود تگران تر شد.با آش مش

 

 شد ؟بدتت یخ زد . برسا :خزان چت 
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تموان اامم پاسااجن بم سااوال  بدهم.تززا چشاام هایم را . اامم 

و ش  را بم دیوار چ ااااااااااا اتد .تییل با گرنم بم برساااااااااااا  المماس 

 کرد: 

 

 تییل:برسا   مک ک .باید برسوتیم  بیمارسمان. 

 

 رت  ش تکان داد و سااااااااااااپس با  برسااااااااااااا  بک م طیل در تایید 

ن بازوهای م   مکم کرد تا از  ن .خطاب گرتی  ن برخت  روی زمی 

 بم تییل گ ت: 

 

 برسا : م   ک  ماتمو بپوشم. 

 

ن ماتمو و  تییل بک م طیل بم سااامت جارخ   دوند و با برداشاای 

شااااااالم دوبار  بم ساااااامممان برگشاااااات و  مکم کرد تا ل اس ها را 

تر موشد.دیگر بم س     بپوشم.ش  هر ل صم گزگ و گزگ

اها را .شاااااااازو .با میموان اااااااامم ت اااااااااونر اکراتم را ببیزم و  ااااااااد
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وجود آت م برسااااااااااااااا  دقیبا کزار  ا  ااااااااااااااماد  بود  اااااااااااااادا   از 

 تا  م ای دور بم گو  هایم رسید. 

 

 برسا :باید بم آزاد زتگ بزتم. 

 

.شااایدن تا  و شاات در ثاتیم ای شاپای وجود  را ترا گرتت

دن  واس شزج اتم ا   اقن بود.اتگشاااااااامان آزاد برای ت ا  شااااااااا

م کرد  و با  اااااداب  گرتمم تجوا شد  را دور ما دساااااا    ب

 کرد : 

 

 _ن...ت  . 

 

 مم ج  ت اهم کرد و شرسید: 

 

؟  برسا :سر
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 تشار اتدی بم ما دسا  وارد کرد  و خاجزاتم گ مم: 

 

ی تگو.ت اید بدوتم.  ن  _بم آزاد چت 

 

مم بر زبااان بیاااور .باام و ای  آخرن  جم اام ای بود کاام توان ااااااااااااااا

ن مبابل چشااااماتم ساااایا   شااااد.همم جا زنر و رو ی  ار  همم چت 

شاااااااااااااااد و در یک ل صم شو  از آت م تر ااااااااااااااا   برای مباومت 

ن شاادن پ   هایم را ا  اااس کرد  ن ٬داشاامم باشاام ساازگی  زمی 

ی ت زمید ...  ن  زنر پاهایم خایل شد و ل صم ای ب د دیگر چت 

 

                                          *** 

 

 ااااااااابما کوچک بزو  کم آمد  در بیمارسااااااااامان بود .در اتاا ن

شاش سااااااااااااااا یاااادی کاااام بوی الکاااال از هر کرت  باااام مشااااااااااااااااااا  
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ساااااید.ِشُ  بم پشااااات دسااااامم و ااااال شاااااد  بود کم در  ا   مت 

رسااااااااااااااااتدن آخرن  قطر  ها   بم رام بود.ش  هزوز هم درد 

داشاااااااااااات اما دیگر ا  اااااااااااااس شما تمی رد .م د  ا  هم آرا  

 تمم بود. گر 

 

یل کزار  آه مم ش چرخاتد  و بم سمت راسمم ت ا  کرد .تی

روی  ااااازدیل نشااااا ااااامم بود و ت اه  را بم  ااااا  م ی گوشر 

ا  دوخمم بود.زباتم را روی ل  های خشااااااااااکم کشااااااااااید  و با 

  داب  ت ی  گ مم: 

 

 _تییل... 

 

بک م طیل ش  را بااااال گرتااات و ت ااااهم کرد.چشااااااااااااااام هاااا   

امال مشااااااااااااااا   بود کاام گرناام کرد  قرمز و ور  کرد  بودتااد. اا

دس   بم شوشابن ا  ٬ادن در کزار بود.از جا ب زد شد و با ا  م

 کشید و شرسید: 

 .  5531



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

 

...بیدار شدی دورت بگرد ؟ الت بزت  ؟  تییل:آبجک

 

بک آت م پاسااااااااااااجن بم سااااااااااااوال  بدهم ت اهم را بم ش  کم بم 

دسااامم و ااال شاااد  بود دوخمم.م ااات  ت اهم را دت ا  کرد و با 

 گ ت: ل  زدی  

 

ی تو اات.دکت  گ ت تشااارت شاادیدا اتت کرد  بود  ن  تییل:چت 

 .  اما االن خداروش ر خوبک

 

ت س تیماااام خمیف  کشااااااااااااااایااااد  و ت ااااایه باااام دور تااااا دور اتاااااا 

 اتداخمم.برسا  در اتاا  ضور تداشت.شرسید : 

 

 _برسا  کجاست؟
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ش  را  یم کج کرد تااا باام در اتاااا ت ااایه ب زاادازد و ساااااااااااااااپس 

 پاسخ داد: 

 

 وتم.االن میاد. تییل:بت  

 

در روی پاشااااااااااااازم هزوز یک ثاتیم از  رت  تگذشااااااااااااامم بود کم 

چرخیاااااااد و برساااااااااااااااااااااا  باااااااا چزر  ای پ ر و گرتمااااااام وارد اتااااااااا 

شاااااااااااااااد.ت اه  کم روی م  ثابت ماتد ل  زدی کوچک کزج 

ل  ها   تب  . ااااااااااااات.ج وتر آمد و با ا  ااااااااااااامادن در کزار  

 شرسید: 

 

ی خزان جان؟  برسا :بزت 

 

 گ مم: آه مم در جوا.  شی ت
گ
مزدی  کان داد  و با شر
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 ز مت داد . _خوبم.ب  شید بم شما هم 

 

هردو از شاااااااااااااااایدن  رتم تورا چزر  در هم کشااااااااااااااایدتد و تییل 

تاتم غر زد:   م ت 

 

تییل:خم آبجک ای  چم  رتیم.خدا خواست کم ما اون ل صم 

 اومدیم شوشت.وگرتم زبوتم ال  م  و  تبود سر موشد. 

 

را دور زد و با ا  ااامادن در  و ساااپس بم دت ا  ای   را ت ت

زوی او   بم کرد و ش  را دساااااااااااااااا  را دور با٬کزار برساااااااااااااااا 

روی شاتم ی او گذاشت.با خوش ایل ت اهشان کرد .دوبار  

 دیدنشان در کزار ی دیگر ق  م را آرا  می رد.با ل  زد گ مم: 

 

تم  ن _از اوتجاب  کم دوبار  کزار همدیگم میبیزممون  دس مت 

 باشم.  کم بابا را ن شد 
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 ۸۴۸#پارت_ 

 

 

ن  بم برسا  ت ا  ک  رد و کود اتم پاسخ داد: با خزد  ای شت 

 

 تییل:آر ...باالخر  تون ایم راتو  کزیم. 

 

و برساااا  موها   را بوساااید و در ادامم ی  رت  خطاب بم 

 م  ادامم داد: 

 

برسااااااامم:البمم هم  بم خاکر تو م.اگم تو تبودی بزم  خان 

رتاااایت تمیداد.ممزون کم  مکمون  بم دوبار  با هم بودتمون

 . کردی
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 ت ت باال کشید  و گ مم: بدتم را روی 

 

 _م   اری ت رد .تبط یکم باها   را زد . 

 

 تییل باز هم رنز رنز خزدید و با شیطزت گ ت: 

 

تییل:همون یکم  را زدتت باخ  شاااااااااد کم از خر شااااااااایطون 

 . ن  بیاد پایی 

 

ی تگونم.تززا پ   ها ن یم را برا شاااان ترجیح داد  کم دیگر چت 

ی ت ن  ون شاااااااااااااااااااان بااااااز و . ااااااااااااااامااااام کرد  و ل  زاااااد م  ااااات آمت 

ن میااااااااتماااااااان برقرار   سااااااااااااااازگی 
داد .برای دقیبااااااام ای سااااااااااااااا وب 

 کم میدان اااامم قرار بود سااااواالت زنادی را در بر 
شااااد.ساااا وب 

 داشمم باشد. 
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 سر شد کم بم ای   ا  اتمادی؟
گ
 برسا :خ ...تمی وای بش

 

ن برسااااااااااااا  بود کم پس از گذشاااااااااااات دقیبم ای بر  ای شاااااااااااا  اااااااااااای 

بم او  سااااااااااااااا وت میاتمان شو  قد  شااااااااااااااااد و م  با ت ا  کردن

ساااااااوا  دیگری ٬ترجیح داد  شو  از پاساااااااخ دادن بم ساااااااوال 

سم.   بتر

 

؟ ی تگ    ن  _بم آزاد کم چت 

 

 ش  را بم نشاتم ی م ال ت تکان داد و با تارا    گ ت: 

 

برسااااااااااااااااااااا :تگ مم.ذاتاااااا از د شااااااااااااااا م تمیموتم هیا جور  بز  

ش شیاااااااادا کزم.ت   ا  رو خااااااااامو  کرد .خوتااااااام هم دسااااااااااااااات 

و  تو باشاااااااااااااااام اما ات ار اشاااااااااااااااا ا  ترتمم.م  ت ر می رد  کم ش

 می رد . 
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تگرابن و اتاااااااااااااااطراب در ثاااااتیاااام ای هماااااتزااااد خور  باااام جاااااتم 

اتماد.شوساات خشااک شااد  ی ل م را بم دتدان گرتمم و ت اهم 

را باااااام ساااااااااااااااب  دوخمم.ی  ن کجااااااا رتماااااام بود؟ ااااااال  خوب 

 بود؟ بود؟ات اق  کم برا   تی ماد 

 

اااااااااا تر از شو  قد  ج  و سااااااااااا وتم باخ  شاااااااااااد تا برساااااااااااا  مصا

سد:   بگذارد و بتر

 

 برسا :خزان...با همدیگم ب ثمون شد ؟

 

 التم پ   هایم را روی ی دیگر تشااار داد  و با   س کردن 

 ت  م در س زم زنرل  تجوا کرد : 

 

 _از همدیگم جدا شدیم. 
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 د کشیدتد: هردویشان در یک ثاتیم همزمان و تاباوراتم ترنا

 

؟؟؟؟  _سر

 

شرساااااااماری کم در  ا  خبور  ااااااادای ب زدشاااااااان باخ  شاااااااد تا 

کردن از مبااابل اتااا بود برای ل صام ای باا  اااااااااااااااماد و با اخم 

ت اهشاااااااااااان کزد.گوشااااااااااام ی ل م را جوند  و با همان  ااااااااااادای 

 آرامم گ مم: 

 

 _شایدی  سر گ مم. 

 

ت ایه با برساااا  ٬تییل گیج و شدرام از شاااایدن ختک جداییمان

ت زد  شرسید:  رد و   بد  کرد و  ت 
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...چجوری؟شما کم اوتاع ب زمون خوب تییل:آخم چرا  آبجک

 بود. 

 

بک آت م ش  را باال بگت   تاخ  هایم را ک  دسااااااااامم ترو برد  

 و پاسخ داد : 

 

_بم ت ع هردومون بود کم جدا .شااااااایم.م  دیگم تمیمون ااااااامم 

باام جزگیادن ادامام بااد .آزاد هم کزااار م  داشاااااااااااااااات خود  و 

 ر . و  رو تابود می رد.برای همیزم از  خواسمم بزتدگ

 

سااااااااااااازگی ن ت ا  برساااااااااااااا  را بم وتاااااااااااااوح روی خود  ا  ااااااااااااااس 

می رد .تززا کیس کم بزت  از هرکیس میدان ت م  برای چم 

ت ااااااااااااااامیم گرتمااام بود  کااام آزاد را از خود  دور کزم او بود.و 

 شاید تززا کیس کم میموان ت مرا در  کزد... 
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روی ت ت نشاا اات و بازوها   را دور  تییل غمگیزاتم کزار 

اخااات.مرا در آغوشااااااااااااااا  کشااااااااااااااایاااد و همااااتطور کااام گردتم اتاااد

 موهایم را تواز  می رد با ب و و تارا    گ ت: 

 

تییل:تو رابطم ی ما رو درساااااات کردی اما خودت از خشاااااابت 

؟آخم ای  چم  اری بود؟  گذش   آبجک

 

بم زور و ز مت ل  زد کوچش روی ل  هایم نشاتد  و او را 

رد  و با از خود  تا ااااااا م داد .آه ااااااامم  اااااااورت  را تواز  ک

چرخاتدن ت اهم میان او و برسااااا  کم پشاااات ش  ا  ااااماد  

 بود گ مم: 

 

_جداب  ما رب  بم تو و برسااااا  تدار  خونز .شااااما دو تا هزوز 

مون دیگااام باام آخر   او  راهیااد.ویل برای م  و آزاد م ااااااااااااااات 

 رسید  بود.دیگم تمیمون ایم ج وتر برنم. 
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اتگشااااااااااامان  را میان برساااااااااااا   التم و آشااااااااااا مم شوقن کشاااااااااااید و 

 موها    رکت داد.ل صم ای ساکت ماتد و ب د شرسید: 

 

 برسا :تمیدوبن کجا رتمم؟

 

ن تکان داد  و گ مم:   ش  را بم نشاتم ی تدان ی 

 

_تمیدوتم.د شااااااا  از  خواسااااااامم هرچم زودتر همرا  آرنا از 

 ایران بر .ت ر می رد  بر  خوتم شو  آرنا. 

 

 ا تارا    گ ت: ل  زنرنا  را بم دتدان گرتت و ب

 

برساااااااااااااااااا :اوتجااا ترتماام.آرنااا هم از  ختک تاادار .تمیاادوتم کجااا 

 خود  رو ام و گور کرد  ای  پر. 
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 ۸۴۹#پارت_ 

 

 

دلم بااا شاااااااااااااااایاادن  را هااا   باام ی  ااار  مثاال سااااااااااااااات  و شکاام 

جوشید.ت ر ایز م آزاد از د ش  کجا غی   زد  بود در یک 

رسا  ت ا  از تویدن مزصا کرد.م مم اتم بم بل صم ق  م را 

 کرد  و گ مم: 

 

_لط ااااا شیاااادا  ک  برساااااااااااااااااااا .میاااادوتم کاااام االن ا اااااااااااااااال توی 

 وت یت خوبک تو ت.ت اید تززا بموتم. 

 

با وجود آت م  امال از چشاااااااام ها   مشاااااااا   بود کم تا چم 

اتداز  از دست هردونمان ک ری است آیه کشید و ش  را 

ن برد.  بم م زای تایید باال و   پایی 
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 ا .شیدا  می زم. برسا :باشم تگران ت 

 

سااااااااااااونیا ماشاااااااااااایا  را از ٬و سااااااااااااپس بم دت ا  ای  دلمر  ا 

ون کشید و با گرتما  بم سمت تییل ادامم داد:   جی   بت 

 

ن دست تو باشم.   برسا :ماشی 

 

تییل تورا شی در م ال ت با شوشززاد  تکان داد و دسا  

 رخاتد و گ ت: را پس زد.ت اه  را بم سمت م  چ

 

باشااااااام الزمت موشااااااام.م  آبجک رو با تاکیسااااااا تییل:تم شو  تو 

 میتک  خوتم. 

 

برسا  ل  زدی کوچک بر ل  آورد و سونیا را داخل جی   

برگرداتد.برای آخرن  بار ت اه  را میان م  و تییل چرخاتد 
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و پس از آت م برای م  آرزوی سااااالم   کرد چرخید و با قد  

خروسک اتااااا رتااات.شو  از آت ااام هااااب  ب زاااد بااام سااااااااااااااامااات در 

 ها   در را رد کززد  دا   زد : پا

 

 _برسا ... 

 

ا  ماد و ت اه  را بم سممم چرخاتد.ش  را اتدی روی شاتم 

 کج کرد  و با ل  ن خواهشمزد گ مم: 

 

ی تگو.تمی وا  تگران م  باااااااشاااااااااااااااااااام.تبط  ن _لط ااااااا بز  چت 

 باها   را بزن و راتو  ک  کم از ایزجا بر ...باشم؟

 

برایم تزگ کرد.ات ار کم التم ت اهم کرد و چشااااااااااااااام ها   را  

دل  می واست بگوند دست از ای  لج و لج بازی کم بم را  

اتداخ   بردار.اما در تزایت ت اامیم گرتت کم ساا وت کزد و 

تززا بم تکان دادن ش  اکم ا کزد."باشاااااااااااااااام"ی آرا  زنرل  
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ن در پ شت گ ت و ل صم ای ب د از اتاا خارز شد و با . ی 

 ر تززا گذاشت. م  و تییل را با ی دیگ ٬ش 

 

                                        *** 

بم ات اا تییل بم خاتم برگشاااااااااایم تا ٬ مت  از یک سااااااااااخت ب د

ا ت بگذراتم. الم در  بزا بر دسمور دکت  باق  روز  را بم است 

مبا  اااام با وتااااع اساااا زا  کم  اااابح داشاااامم خییل بزت  بود و 

اما ٬اهایم بماتمداقل میموان اااااااااااااامم بدون  مک روی پدیگر  

تییل  ماکان ارصار داشاااااااااااااااات کم با م  مثل یک کود  بیمار 

 رتمار کزد. 

 

دسااااااااااااااات و  اااااااااااااااورتم را ٬بم  مک او ل اس هایم را خوض کرد 

ا ت  شااااااااا ااااااااامم و ساااااااااپس بم ت ت خوابم رتمم تا اتدی اسااااااااات 

 ل اس شااااااااااااااوب  
ن کزم.تییل هم ل اس های کثی م را در ماشاااااااااااااای 

 های خاتم را مرت  ک٬اتداخت
گ
رد و برایم سااااااااااوی بزم رن مش
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مرغ بااار گااذاشاااااااااااااااات تااا باام قو  خود  بااا خوردن   یم جاان 

 بگت  . 

 

دیگر  الت تزوع تداشاااااامم اما دتد  ها و ق  اااااام ی ساااااا زم ا  

هزوز هم از خش زدن های مموایل  اااااااااااااابح درد داشااااااااااااااازد.ش  

ات اااار کااام بااام یاااک وزتااام ی آه ن بزرگ شیوتاااد خورد  بااااشاااااااااااااااااد 

ن بود  ود شااااااااد  و جای سااااااااوزن ِشُ  پشاااااااات دساااااااامم کب ساااااااازگی 

بود.چشام هایم را . اامم و تال  کرد  تا با خایل کردن ظرا 

ذهزم از اتکار آشااااااااوبک کم در ش داشااااااامم اتدی آرا  بگت   اما 

 تالشم بک تاید  بود. 

 

ذهازم شاااااااااااااااا اوغ و دلام آشااااااااااااااااوب و تاگاران باود.دلواپس آزاد 

کم     بود .ت ر ایز م ی  ن از د شاااااا  کجا غی   زد  بود  

ون برسااااااااااااااااااا  هم از او ختک تاااادا شاااااااااااااااااات ل صاااام ای از ش  بت 

  ااااااال  خوب بود؟بالب  کاااااام ش  تیااااااامااااااد  
تاااااات.ی  ن تمت 

بود؟خود  را کجا ام و گور کرد  بود؟ را های د شااااااااااااااا م 

خییل برا   گران تما  شاااااد  بودتد؟ ار ا مباتم ای کم قرار 
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تبود ب زاااااااد؟تااااااام...آزاد کااااااام بچااااااام تبود. مماااااااا  اااااااال  خوب 

ا باشااااااااااد و ت ر اساااااااااامم بود تا اتدی با خود  تززبود.تبط خو 

 کزد.قط ا همیزطور بود. 

 

بم ٬با شااااااایدن  اااااادای کشااااااید  شاااااادن قد  های تییل بم اتاا

ن با اتکار  کشید  و چشم هایم را  تاچار دست از   زجار رتی 

باز کرد .با ل  زدی کوچک ج وتر آمد و روی  ااااااااازدیل کزار 

بن کم از ترما  ت ت نش ت.دس   بم شوشابن ا  کشید و زما

ی بگوند  بودن دمای بدتم ن اکمیزان  ا اااااال کرد بک آت م چت 

 ش  را تکان داد و بم  زدیل ا  ت یم زد. 

 

سااااااااااااااا وت  باخ  شاااااااااااااااد تا دوبار  پ   هایم را روی ی دیگر 

سااااااااااااازگی ن ت ا  ٬بگذار  و برای خوابیدن تال  کزم.اما نشاااااااااااااد

خت   ی تییل ماااتع از آن موشااااااااااااااااد کاام بمواتم بااا خیااا  را اات 

بدون باز کردن چشااااااااااااااام  وابم. التم آ  خمیف  کشاااااااااااااااید  و ب

 هایم گ مم: 
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س تییل... رتاتو تو دلت تگم تدار.   _بتر

 

ات ار کم تما  مدت بم اتمصار  ااااااااااااااااادر شاااااااااااااااادن ای  مجوز از 

 سمت م  نش مم باشد بک م طیل دهان باز کرد و شرسید: 

 

؟  تییل:واق ا می وای از آزاد دست ب یسر آبجک

 

ن ت اهم   باز کرد  و با ثابت تگم چشاااام هایم را بم آرا داشاااای 

 روی سب  پاسخ داد : 

 

_از  دساااااااااااااااات تمی شااااااااااااااام.تبط دار  تجات  مید .می وا  

 دوبار  خوش ا  باشم. 

 

 گوشم ی ل  ها   را کج کرد و ساد  لو اتم گ ت: 
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 تییل:ویل اون کزار تو خوش الم. 

 

ل  زدی ت خ تاخودآ ا  کزج ل  هایم جا خو  کرد.زنرل  

 د : زمزمم کر 

 

 کزار مزم بم اتداز  ی یم دتیا از _خوشاا ا  تو اات.آزاد وق   

 خوش ا  بودن تا  م دار . 

 

 بدن  را اتدی ج وتر کشید و با تردید شرسید: 

 

؟  تییل:مطما ن از ت میمت پشیمون تمویسر

 

ت اااهم شاتجااا  باام ساااااااااااااااما  چرخیااد.ل  زاادی کاام روی لاا  

 د : هایم بود ت خ تر و شررتگ تر شد. ادقاتم جواب دا
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ن االنشم از   ت میمم پشیموتم تییل. _م  همی 

 

 ۸۵۰#پارت_ 

 

 

ت اااه  بام ی  ااار  رتاگ ت جاا  گرتات.شدراماتام ابروها   

 را باال اتداخت و شرسید: 

 

 تییل:پس چرا از  برتمیگردی؟

 

ت س لرزان و ت  م و تیمم ای کشید  و  ورتم را دوبار  رو 

ر قالب بم سااااااب  گرتمم.اتگشااااااماتم را روی شااااااکمم بم ی دیگ

 س وب  کوتا  گ مم: کرد  و پس از 

 

 .  5551



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

_چون ت ااااااامییم کم گرتمم درسااااااامم تییل.ت اااااامیمای درسااااااات 

مم زم دردتا  باشاااااااااااا  اما دردتا  بودنشااااااااااااون تمیموتم دلیل 

 دست کشیدن ازشون باشم. 

 

ریشااااام ی ب زد شاااااد  ی کزار تاخزم را بک ر ماتم کشاااااید  و بک 

 توجم بم دردی کم از آن ساکع شد ادامم داد : 

 

ن االنشااام از ت ااامی _م  ن همی  یم کم گرتمم پشااایموتم.از همی 

االنشاااااام میدوتم کم تما  زتدگیم قرار  دلمزگ آزاد باشاااااام و با 

اااااااااااااات از دسااااااااااااااات دادن  بمت  .اما تمی وا  ماتع رتما    را

.شاااام.موتدن اون ایزجا بم  ااااالح هیچ دوممون تو ااات.م  

 برا  تموتد .الاقل بذار اون بر  و زتدگو  رو 
گ
کم دیگم زتدی

 ز تو . از . ا

 

ن و مردد سوا  کرد: گردن  ر   ا اتدی کج کرد و تامطمی 
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اگم از خودت دور  ک ن ٬تییل:ت ر می  ن اگم ب رسااامو  بر 

 بی یالت موشم؟خشبت رو ترامو  می زم؟

 

ق  م بم تا ا  از ساااااااوال  تت  کشاااااااید و بم درد اتماد.ت ر ایز م 

باشم روزی برسد کم دیگر جاب  در ق   و ذه  آزاد تداشمم 

م ب واهد بمت  .اما بم خوبک میدان اااااااامم باخ  موشااااااااد کم دل

ن  سااااااااااااااایااد و آزاد واپ ااااااااااااااای  ن روزی از را  مت  کاام دیر یااا زود چزی 

خاکراب  کم از م  در ذها  تگم داشاااااااااامم بود را بم تراموشر 

د...تراموشر کم اجمزاب تاپذیر بود.و ب د از آن یک ٬مو اااااااااااااااتر

می رد.زبن  زن دیگر جای م  را در میان ق   و خاکرات  شر 

 هیا شاااااااااا اه   بم م  تداشاااااااااات تا م ادا او را     کم ا مماال 

 برای ل صم ای بم یاد م  ب زدازد. 

 

_ترامو  می زاااام...شااااااااااااااااااایااااد یکم کو  ب شاااااااااااااااااام امااااا باااااالخر  

اب  کم تما  ای  مدت بم خاکر م  
ن ترامو  می زم.وق   چت 

از دساااااااااااااااات داد  بود رو دوباار  بام دساااااااااااااااات بیاار  می زمم کم 

  ت تو ت. م  اوتبدرا هم برا  سترامو  کردن 

 .  5553



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

 

 ادایم از یک تجوا هم آرا  تر بود.آتبدر آرا  کم گوب      

اا کردن ای  وا   ها بم خود  هم واهمم داشاامم.تییل  از اخت 

 دوبار  شرسید: 

 

؟ ؟تو میموبن تراموش  ک ن  تییل:تو سر

 

ق  م باری دیگر لرزند و درد  شااااادیدتر شاااااد.بم همان اتداز  

ن بود  بم ٬شر خواهم کشااااااید روزی از خاکرات آزاد  کم مطمی 

ن داشااااااااااااااامم کاام تااا  او تااا اباادیاات بر دیوار  همااان اتااداز  هم یبی 

ق  م باق  خواهد ماتد.میدان اااااامم کم هرگز قادر ت واهم بود 

او را ترامو  کزم یاااا ب اااد از او برای مرد دیگری از خشاااااااااااااااش 

    ٬بگونم.میدان مم کم آزاد هرگز قرار تبود مرا تززا بگذارد

یاد و خاکرات  تا روز مرام ٬تبود اگر ج اااااااااااام  هم در کزار 

 در کزار  باق  میماتدتد و ل صم ای رهایم تمی ردتد. 
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 ل  زنرنزم را بم دتدان گرتمم و با خزد  ای بک  دا گ مم: 

 

_م  توی ترامو  کردن آدما خوب تو اامم تییل...اما خوب 

 کزم.آزاد اوتباااادری برای م  
گ
ب ااااد  بااااا خاااااکراتشاااااااااااااااون زتاااادی

ر بموتم باهاشااااااااون ش کزم.خیالم خاکر  ساااااااااخمم کم یک خم

 را مم. 

 

ساااااااااید اما باخ  خزد  ی تییل  ل زم شااااااااااید شاااااااااوت بم تصر مت 

نشاااااااد.دساااااااا  را زنر چاتم ا  زد و دقیبم ای در سااااااا وت بم 

م  خت   ماتد شو  از آت م ت س خمیف  ب شاااااااااااااد و مم  راتم 

 بگوند: 

 

ش...می م شاااااااااااااما دو تا  هیچوقت قرار تییل:ویل اگم از م  بتر

همدیگم رو ترامو  کزید.ا  اش کم ب زموتم خمیش تو ت 

تر از ای   را هاسات کم با دوری و جداب  .شم تراموش  

 کرد. 
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باااام تب یااااد از او د  خمیف  از هوای اتاااااا گرتمم و ش تکااااان 

داد .دیگر اتر ی برای اداماااااااام دادن باااااااام گ اااااااات و گونمااااااااان 

 گ مم: 
گ
 تداشمم.بزابرای  با خ مش

 

 توشت برامون سر می واد. وتم...تا ببیایم ش _تمید

 

چزر  در ٬تییل اما ات ار کم هزوز از ب ثمان ساااات  نشااااد  باشااااد

هم کشاااید و دهان باز کرد تا پاساااجن بم  رتم بدهد.اما شو  

از آت م بمواتد  ال  بر زبان بیاورد  ااااااادای چرخیدن   ید در 

ن ق ل در سااااااال  بود کم بم گو  هایمان رسااااااید.و بم دت ا  آ

 زد آزاد کم تما  خاتم را شر کرد.  دای تگران و ب 

 

؟  آزاد:خزان...خزان کجاب 

 : �🌺�سازی کم  دا   توب  
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 ۸۵۱#پارت_ 

 

 

ت در ثاااتیاام ای شاپااای وجود  را ترا گرتاات و  تاااباااوری و  ت 

از شاااااااایدن  اااااااداب  کم اتمصار شاااااااایدن  را تمی شاااااااید  مات 

د .او هم ماااتااد .هاااز و واز ش چرخاااتااد  و باام تییل ت ااا  کر 

سید و شدراماتم درست بم  اتداز  ی م  مم ج  بم تصر مت 

 بم م  خت   ماتد  بود. 

 

 ااااااااادای آزاد کم برای بار دو  در خاتم شیچید هردو تزمیدیم 

کااام دچاااار توهم و خیاااا  نشاااااااااااااااااد  ایم و آزاد واق اااا در خااااتااام 

 ضااااور دارد.تییل زودتر از م  شاساااایمم از جا ب زد شااااد و بم 

ت رد .بک م طیل از   هم زمان را ت   ساااااامت سااااااال  دوند.م

 روی ت ت برخاسمم و بم سمت در خروسک اتاا دوند . 
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ون زدتم از اتاا ت اهم روی آزاد و برساااااااااااااا  کم با چزر  ٬با بت 

هاب  آشاااا مم و  التم در میاتم ی سااااال  ا  ااااماد  بودتد ثابت 

با چشااااااااااااااام هاب  شت و ور  ٬بزم رن مم و شریشاااااااااااااااان٬ماتد.آزاد

بم ت  داشاااااات ج وتر از  ل اس هاب  کم د شاااااا کرد  و همان 

 در تال  بود 
گ
برسااااا  ا  ااااماد  بود و برسااااا  با تگرابن و  التش

 تا او را آرا  تگم دارد. 

 

 _ایزجا چم ختک ؟

 

 ااااااااادای تااااااااا ی م شو  از آت م ب واهم  ال  بر زبان بیاور  

مرز  زجر  ا  را پشاااااااااات ش گذاشاااااااااات و بر روی زباتم جاری 

ممم چرخید و روی در ثاتیم ای بم ساااااا شااااااد.ت ا  شریشااااااان آزاد 

 اااااااااااااااورتم ثاااباات ماااتااد.باام ی  ااار  ات ااار کاام خاادا   را مالقااات 

 کشااید و با قد  هاب  ب زد و شنااااع بم 
کرد  باشااد ت س لرزابن

شو  از آت م     تر اااااا   برای ٬سااااااممم دوند و ثاتیم ای ب د

ت ر کردن داشاااااااامم باشاااااااام بازوها   را دور بدتم شیچید و مرا 
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یم را تزد و بر در بر ر آغوشاا  گرتت.موهاساا ت و م کم د

 بوسید و با تگرابن شرسید: 

 

نت کم نشد ؟ ن  آزاد: الت خوبم خونزدلم؟چت 

 

آغو  تط بیاااد  و تااااگزاااابن ا  آتبااادر برایم مم و از آرام  

بود کم پ   هایم برای چزد ل صم تاخودآ ا  روی ی دیگر 

ود اتماااادتاااد و زاتوهاااایم از خطری کااام در رنااام هاااایم شیچیاااد  ب

شدتد.دست هاب  کم مثل مج مم در هوا خشک شد  شل 

ن تر آمدتد تا دور  مر او بویچزد و   بم  بودتد آه ااااااااااااااامم پایی 

ات ار کم ٬ی آغوشاااااااااااامان را تزگ تر کززد.اما سااااااااااااپس بم ی  ار 

یک ت ر سااااااااااییل م کیم بم  ااااااااااورتم کوبید  باشااااااااااد و بر ش  

ترناد کشااید  باشااد بم خود  آمد .چشاام هایم بم تاگزان باز 

تد ای   شاادتد و  تمزد تا او را در آغو  بگت  دساات هاب  کم مت 

د  شدتد.   بار برای بم خب  هل دادن او بم س زم ا  ترر
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ن دو  خود  را بم ساااااااا    از آغوشاااااااا  جدا کرد  و با برداشاااااااای 

بااااااام چزر  ی شریشاااااااااااااااااااااان  خت   ٬قاااااااد  بااااااام سااااااااااااااامااااااات خبااااااا 

ماتد .دلواپ ااااتم دسااات ها   را روی شااااتم هایم قرار داد و 

 گ ت: 

 

خوبم خونز ؟برساااااااا  بزم گ ت کم  ااااااابح بد ا   د: التآزا

ی؟  شد  بودی.االن بزت 

 

خ ااااا ابن از ده  لف  برساااااا  ل  هایم را روی ی دیگر تشاااااار 

داد  و ت اهم را بم ساااما  چرخاتد .مص وماتم شااااتم ها   

 را باال اتداخت و گ ت: 

 

 برسا :تمون مم از  م فن کزم. 

 

ان باااز دن  دهااهزوز تر ااااااااااااااااات ت رد  بود  برای شزن  کر 

 کزم کم آزاد با خ  اتوت در سدد دتاع از او بر آمد. 
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آزاد:برای سر باید از  م فن می رد خزان؟برای سر م  باید 

 از بد  ایل تو بک ختک میموتد ؟ایزبدر غرن م شد ؟

 

ن بود   کشاااااید  و بازوهایم را ب ل گرتمم.برای همی 
 التم شوقن

 د. ختک شو کم تمی واسمم آزاد از بد  ا  شدتم با 

 

 _آزاد م  خوبم...ش وغ  ت  . 

 

با  داب  آرا  و خ مم گ مم و او قد  ج وتر گذاشت.دست 

 ها   را دو کرا گردتم قرار داد و با مالیمت گ ت: 

 

...هموتبدر کم م  خوب تو اااااااااااامم تو هم  آزاد:خوب تو اااااااااااا  

.هموتبدر کم م  از د شااااا  خذاب کشاااااید  تو  خوب تو ااااا  
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. ا  و روزت شاابیم   ک .. هم خذاب کشاایدی.بم خودت ت ا

 آدمیم کم  ال  خوبم؟

 

لااا  هاااایم را بااام ی ااادیگر چ ااات کرد  و باااا دزدیااادن ت ااااهم از 

ی تگونم.او ٬چشاااااااااامان  ن ترجیح داد  کم ساااااااااااکت بماتم و چت 

اما کوتا  تیامد.اتگشااااااااااااااامان  را زنر چاتم ا  قرار داد و با باال 

 آوردن ش  گ ت: 

 

تمیموتیم از و تو آزاد:قربوتت بر ...تو کام خوب میادوبن م  

؟چرا  همااااادیگااااام دور بموتیم.پس چرا ج مموتو اذیااااات می  ن

؟  لج ازی می  ن

 

 با دست دیگر  گوتم ا  را تواز  کرد و ادامم داد: 
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آزاد:میدوبن م  از د شااااااااااا  سر کشاااااااااااید ؟میدوبن شااااااااااا  رو 

چجوری بم  اااابح رسااااوتد ؟میدوبن از مرور کردن  رتات تا 

  بح چزد بار مرد  و زتد  شد ؟

 

ر آمد و شوشاااابن داغ  را بم شوشاااابن م  چ ااا اتد.چشااام ج وت

 ها   را . ت و با  داب  ت ی  تر گ ت: 

 

آزاد:تو هم تمون ااااااااااااااا   کاااقاات بیاااری.تو هم د شااااااااااااااااا  برات 

آساااااااااااااااون تبود.میااااادوتم ب اااااد از رتمزم از  رتاااااات پشااااااااااااااایمون 

شاااااااااااااااااااادی.میاااااادوتم اون  رتااااااا رو از تاااااام د  تزدی.اشاااااااااااااااکااااااایل 

و تاااااااادار ...اشاااااااااااااااااااکااااااااایل تاااااااادار  دوبااااااااار  هاااااماااااااام  ن درساااااااااااااااااااااات  چااااات 

 می زیم.دوبار ... 

 

شو  از آت م بمواتد جم م ا  را بم پایان برساتد دست هایم 

ن از  را روی ق  اااام ی ساااا زم ا  تشااااار داد  و با تا اااا م گرتی 

 بک آت م بم چشم ها   ت ا  کزم گ مم: ٬او
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 _آزاد م  از  رتاب  کم د ش  زد  پشیمون تو مم. 

 

 ۸۵۲#پارت_ 

 

 

و  اااادا   در ا و بم دا   ت شااااد ت اه  بم ی  ار  کو  و ما

اتمااااد.تاااابااااوراتااام ت ااااهم کرد و لااا  هاااا   را چزااادی  مرت ااام بک 

ی بگوناااد.اماااا در  ماااا  خجز و  ن  اااااااااااااااااادا بااام ی ااادیگر زد تاااا چت 

 تاامیدی     تموان ت  ال  بر زبان بیاورد. 

 

سااااااااااااا وت  ج اااااااااااااارت مرا بوشااااااااااااات  و بوشااااااااااااات  کرد.تما  توان و 

جمع کرد  و  ی جا شاااااااااجاخ   کم در وجود  باق  ماتد  بود را 

با  ااااااااداب  کم ٬با مشاااااااات کردن دساااااااات های لرزاتم کزار بدتم

تما  تالشااااااااااااااام را در م کم نشاااااااااااااااان دادن  بم  ار گرتمم بود  

 ادامم داد : 
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امروز ساا ت و ٬_تو اامم آزاد...پشاایمون تو اامم.    برخ س

سااااااااااااااا ت تر از د شااااااااااااااا  روی  رتا  و ت ااااااااااااااامییم کم گرتمم 

 ه مم. 

 

ن کزد   و یک قد  ج وتر  شاااااااااااااادتد پاها   بم ساااااااااااااا    از زمی 

گذاشاااااات.تارهای  ااااااوب  خامو  شااااااد  ا  شاتجا  دوبار  

 بم  دا در آمدتد. 

 

 آزاد:خزان... 

 

بم اتداز  ی یک قد  کم او ج و گذاشمم بود یک قد  خب  

رتمم و مشااااات هایم را م کم تر کرد .آتبدر کم اتگشااااماتم بم 

 درد آمدتد. 
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درد ٬کشاااااااااااید _آر ...د شااااااااااا  برای مزم ساااااااااااا ت بود.خذاب  

شگیجم گرتمم و تا  ااااااابح هزار بار د  و رود    رو ٬شاااااااید ک

باال آورد .چون جدا شااااااااااااااادن از تو برا  سااااااااااااااا مم.چون هزوز  

ن اون  رتا برا  آسون تبود.اما...   دوسات دار .چون گ ی 

 

تگذاشاااااااات تا "اما"یم را بم آخر برسااااااااااتم.دساااااااات ها   را در 

 ترناد کشید: 
گ
 هوا تکان داد و با آش مش

 

؟...چرا باااایاااد پاااای یااام اماااای کوت   اماااا سر خزانآزاد:  ؟اماااا سر

ای  وساااااط باشااااام؟وق   ج ممون دارنم زجر می شااااایم چرا تو 

کااوتااااااااا  تااماایااااااااای؟چاارا دساااااااااااااااااااااات از خااااااااذاب دادن هااردومااون 

؟  برتمیداری؟با ی داری لج می  ن

 

 ترناد  را با ترنادی ب زدتر پاسخ داد : 
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 _چون خ اااااااااااااامم شااااااااااااااد  آزاد.چون دیگم برند .دیگم تمیموتم

چون ای  رابطم اوتبدری مزو داغون کرد  کم     ادامم بد . 

خشاااااااااااااش تو هم دیگم تمیموتم زخما  رو المیا  ب  شااااااااااااام.چون 

دوساااااات داشااااااازت بوشاااااات  از اوبن کم  الم رو خوب کزم دار  

تم.ب زم دیگم ب زم.  ن  بزم آسو  مت 

 

دساات هایم را بم ق  اام ی ساا زم ا  چ اا اتد  و با ب  اان کم 

 داد : بود ادامم   دایم را لرزان کرد 

 

ن مزو.م  همون خزان  _یااااام ت اااااا  بااااام م  بزاااااداز...خوب ببی 

نم کاااام هر موقع کزااااار تو بود از  روزای اولم؟م  همون دخت 

نم کاام کزااار تو آرو  ترن   د؟م  همون دخت  ن تاام د  ل  زااد مت 

آد  دتیاااااا بود؟تو ااااااااااااااامم آزاد تو ااااااااااااااامم...م  دیگااااام اون دخت  

ی بتو اامم.دیگم از اون دخت  خوشاا ا  خاشااش  ن اق  شوشاام چت 

تموتد  چون تو...چون تو دیگم برای م  اون آزاد روزای او  

 . تو    

 .  5567



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

 

ی در ق  م ترو رتت  اشااش کم در چشاامان    بم زد مثل تت 

.اتگشاات اشااار  ا  را ای  بار ساامت اما ماتع ادامم دادتم نشااد 

 س زم ی او گرتمم و با  داب  آرا  تر گ مم: 

 

رد  قرار  کم ت ر می   _م  مدت ها شو  خاشش مردی شد 

تا آخر خمر  دلیل آرامشااااااااااام .شاااااااااااام.مردی کم هر موقع بز  

د کاااام  س می رد  هر ل صاااام  ن ت ااااا  می رد  ق  م جوری مت 

مم زاااااااام بمت  .مردی کاااااااام ت ر می رد  تمااااااااا  هم و غم  

خوشاااا  ت کردن مزم.یم مرد خوب کم بم چشاااامای م  مثل 

یااااا آب و آیزاااام زال  بود و هیا کثیفن و زشااااااااااااااا   توی ای  دت

 ت ونر  رو برای م  آلود  کزم.  تمیمون ت

 

 ااااادایم سااااابوط کرد و تااااا ی  تر شاااااد.چشااااام هایم را با درد 

 . مم و تالید : 
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_ویل امااروز دیااگاااااااام تااماایاامااوتاام اون ماارد رو بااباایاازاام...تااماایاامااوتاام 

.یم دیوار ببیزم  چون ب زمون یم دیوار ب زد کشاااااااااااید  شاااااااااااد 

 کااام ب زاااد از دروغ هاااا و تاااامردی هاااا و خااااکرات ت خ و تاااارنش

مدیگم سااااااااااااااااخمیم و باهاشاااااااااااااااون بم همدیگم آساااااااااااااااو  برای ه

ن م  و تو باااااااااق  میموتاااااااام  زدیم.ای  دیوار ل ز   تااااااااا ابااااااااد بی 

آزاد.    تمیموتیم برای خراب کردن  تال  کزیم چون بااااا 

بم ای کم بز  بزتیم آوار خاکرات ت  ااااااااااااااامون روی  هر رصن

نز  و ت س کشیدن رو برامون  رو  می زم.برای  خودمون مت 

م از مشت کوبیدن بم ای  دیوار خ مم ه ت کم دیگ همیزم

 . شد 

 

قطر  ی اشش با سماجت از چشم های شخ  ترو رن ت 

و ت س هاااا   تزاااد و تاااامزصم شااااااااااااااااادتاااد.برای دقیبااام ای لااا  

زنرنا  را زنر تشاااار مممد دتدان ها   تگم داشااات و ساااپس 

 با  داب  دورگم شرسید: 

 

 آزاد:از مزم خ مم شدی؟از مزم برندی؟
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 ۸۵۳رت_ #پا

 

 

بدر دلم می واسااات با  ااادای ب زد گرنم کزم و زار بزتم کم آت

ن خاجز بودتم  تززا خدا میدان ااااااات.اما اشاااااااک هاب  کم در خی 

باز هم بک ر ماتم خودشان را شززان تگم داشمم بودتد باخ  

 برسااااااااااااااام.با غیم کم از شااااااااااااااادت 
گ
موشااااااااااااااادتد کم بم مرز دیواتش

 بم خشاااااااااااام ت دیل شااااااااااااد  بود هردو 
گ
دساااااااااااامم را م کم بیچاری

  زم ا  کوبید  و ترناد کشید : ت ت س

 

_آر  آر  آر ...از تو خ ااااااامم شاااااااد .از تو برند .از ایز م  را 

تو   اام ت تمت   از ایز اام ایزباادر لج ااازی از ایز اام وق   بزاات 

ی و بااااااااز  کزاااااااار  میموبن خ ااااااااااااااامااااااام شااااااااااااااااااااااد   می م برو تمت 

 آزاد...خ مم شد  ب زم. 
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در دور ما هاب  کم بر دساااااات ها   آه اااااامم باالتر آمدتد و 

بر بم سااااا زم ا  مشااااات می وبیدتد   بم شااااادتد.با چشااااامان 

شت و خون . اااااااااااااااماام ا  باام چشاااااااااااااااماااتم خت   ماااتااد و دوبااار  

 شرسید: 

 

آزاد:ی  ن ایزباادر دوساااااااااااااااات داری م  بر ؟بودتم ایزباادر دار  

 اذیات می زم؟

 

ت اهم را از چشااااااامان  گرتمم و تال  کرد  تا خود  را خب  

ن دسااااااااااااااات ب شااااااااااااااام اما او با  هایم وادار  کرد تا م کم تر گرتی 

 هماتجا بماتم و دوبار  ت اه  کزم. 

 

آزاد:جواب مزو بد  خزان.شرسااااااید  بودتم ایزبدر دار  اذیات 

 می زم؟
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ل ا  دیگر تر  و مالیم تبود.ت اااااااه  هم همیزطور.دل  

بدجوری شاا  اامم بود و ای  را میموان اامم بم را    از چشاام 

داد کم ای  ش تم ق  م توند میهای اشااا  ار  ب واتم.ا  اااا

آخرن  سوایل بود کم   با  ت بم آن پاسخ میداد .آخرن  

سااااااااوایل کم جوا.  یا او را امیدوار بم ماتدن می رد و یا وادار 

ن و د  کزدن.   بم رتی 

 

خامو  و سااااااکت بک آت م  ال  بر ٬برای یک دقیبم ی  امل

ی  ت ر زبان بیاور  بم  اااااااااااااااورت  خت   ماتد  و با خود  بم ا

او برود ا مماااااال تااااا آخرن  روز خمر  دلمزگ   کرد  کاااام اگر 

اااااات تبودن  خواهم ساااااااوخت.اما اگر  خواهم شاااااااد و در  را

ن و مااااتااادن کزاااار م  را اتم ااااب می رد  میمااااتاااد چااام؟اگر ترتی 

چاام؟اگر امروز برای ماااتاادن باام او امیااد میااداد  چاام ات اااق    

ی را بم دست   آ ن  ورد؟اتماد؟با ایزجا ماتدن  چم چت 

 

و کجا میموان ااات خوشااا ا  و را ن تگز   خشاااش م  تا ی

دارد؟تااا ی و کجااا میموان ااااااااااااااااات بک اخممااادی هااا و ت خ بودن 
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های م  را تاب بیاورد؟تا ی میموان ااااااااات بم بزاتم ی خشاااااااااش 

مرهم روح و روان بیمار م  باشااااااااااااااااد و با خود  بم ای  ت ر 

 با شااااااااااااااا و 
گ
یه ت زد کم اگر ماتدن را اتم اب تمی رد چم زتدی

ید؟تا ی خاشااااااش م  میماتد؟تا ی برای بم اتمصار  را می شاااااا

دسااااااااااااااااات آوردن دوبااار  ی اخمماااد شااااااااااااااا  اااااااااااااااماام ی م  تال  

می رد؟تا ی چشمان  را روی خوش     کم بم خاکر بودن 

چم ٬در کزار م  از دسااااااااااااااات داد  بود   . ااااااااااااااات و در تزایت

 زمابن پشیمابن بم شاغ    آمد؟

 

یمان و   برساااااااااااااااد کم او را پشااااااااااااااات ر کردن بم ایز م روزی از را

ااااااااااااااد از خشااااااااااااااابمان مبابل خود  ببیزم ق  م را بم درد    دلرا

ااااااااااااااد از خشاااااااااااااااف  کم هرچبدر برای تگم  آورد.پشااااااااااااااایمان و دلرا

داشااااااااما  تال  کرد  بودیم باز هم بم ت ایه کشااااااااید  شااااااااد  

بود.روزی کم شااااااااااااااید مجبور موشاااااااااااادیم با چشااااااااااااامابن خایل از 

اا کزیم کم از خشاااااااااش و اشاااااااااایاا بم ی دیگر ت ا  کزیم و ا خت 

 تم اب کردن ی دیگر پشیماتیم. ا
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تشاااار اتگشااامان  کم دور ما هایم بوشااات  شااادتد تزمید  کم 

مدت زنادی را ساکت بود  ا .زباتم را روی ل  های خشکم 

 شر از المماس بم م  خت   
کشید  و ت اه  کرد .با چشمابن

ن پاسااخ سااوال  را می شااید.خاتم در  ماتد  بود و اتمصار گرتی 

مم بود.تییل و برسااااااا  اتدی خب  تر از  وب  مرگ ار ترو رتساااااا

ماااااا در کزاااااار ی ااااادیگر ا  ااااااااااااااامااااااد  بودتاااااد و     جرات ت س 

 کشیدن تداشازد. 

 

باری دیگر بم چشم ها   ز  زد .اتد  ج ارت باق  ماتد  

در وجود  را در زباتم جمع کرد  و ساا وب  کم پشاات آن شزا  

 . گرتمم بود  شاتجا  در هم ش  مم شد 

 

ن _آر ...بودتت دار  اگم بم ٬  اذیمم می زم.وتاااع امروز  رو ببی 

ایزجا موتدتت ادامم بدی ب د از ای  هر روز و هرش  وتع 

م  همیزم.همیزبدر بیمار همیزبدر داغون همیزبدر ِلم...تو 

؟می وای درد  همیزو می وای؟می وای مزو ایزجوری ببی ن

ن تو ایزجورنم؟ ؟دوست داشی   کشیدتم رو تماشا ک ن
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 ۸۵۴#پارت_ 

 

 

مابن کم تا آن ل صم ما هایم را بم م کم ترن  شاااااااااااکل اتگشااااااااااا

مم   تگم داشااااااااااامم بودتد در یک ل صم با شاااااااااااایدن جمالت 

ن  شاااااااااااااال شاااااااااااااادتد و دساااااااااااااات هایم را رها کردتد.اتد   تزد و تت 

د باام  ن امیاادی کاام در چشااااااااااااااام هااای روشااااااااااااااا  و زن ااا   موز مت 

ت جن ی  اااار  شر کشااااااااااااااایاااد و جاااا   را بااام ت اااایه شر از یااا س و 

ن  آه اااااااااامم آه اااااااااامم راه  را ساااااااااامت ل  داد.ل  زدی غمگی 

د زمزمم کرد:   ها   شیدا کرد.بک آت م ت ا  از چشماتم بگت 

 

ن م  ایزجوری تو ت.   آزاد:تم...دوست داشی 

 

ن تر آماااااااد و ت ااااااااه  روی قرمزی جااااااای  ش  اتااااااادی پاااااااایی 

اتگشاااااامان  دور ما هایم نشاااااا اااااات.ابروها   بک م طیل در 
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بار با  دسااااااات هایم را گرتت و ای هم کشاااااااید  شااااااادتد.دوبار  

مالیمت بم ل  ها   تزدی شاااااان کرد.رد قرمزی اتگشااااامان  

کم روی شوسااامم باق  ماتد  بودتد را آه ااامم بوساااید و ساااپس 

هماتطور کم دسااات هایم را تزدیک  اااورت  تگم داشااامم بود 

ت یساااااا خمیش و کوالبن کشااااااید شو  از آت م چشاااااام ها   را 

 د  بم خب  بردارد. اادایببزد و با رها کردن دساات هایم ق

 زمزمم وار  باری دیگر در گو  هایم شیچید. 

 

آزاد:م   ااااااااارصن  هزار بااااااااار بمت   امااااااااا یاااااااام مو از ش تو  م 

نشاااام...چجوری ت ر کردی کم را ن بم دیدن درد کشاااایدتت 

 موشم؟

 

ب  ااااان هزار ساااااالم بم ا ونم چزگ اتداخت و ق  م تال  کرد 

ون بزتااااد و خود  را  مباااااباااال پاااااهااااای او تااااا از سااااااااااااااا زاااام ا  بت 

.چزااااد قطر  اشااااااااااااااااااک ج اااااااااااااااوراتاااام روی گوتاااام هااااا   ب زاااادازد 

رن مزد.با پشاااااااااات دساااااااااات آن ها را پا  کرد و با ل  زدی غم 

ن ادامم داد:   اتگت 
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آزاد:م  تمیدون اامم خ اامم ت کرد .تمیدون اامم بودتم دار  

.ت ر می رد  تو هم بم اتداز  ی  باخ  موشاااااااام خذاب ب یساااااااار

 کزم.ت ر می رد  تون اااااااااااا     م  می وای ای  رابطم ادامم شیدا 

وع دوبار   .ت ر می رد  میموتیم یم شر از تم دلت مزو ب  یسااار

داشاااااااااامم باشاااااااااایم.ب  شااااااااااید کم ایزبدر کور بود  و ت زمید  با 

 بودتم دار  تو رو اذیت می زم. 

 

 اااااااااااااااااادا   از ب و می رزناااد امااااا غرور  اجاااااز  تمیاااداد کااام 

کم ب واهد با خیا  را ت اشک برنزد.آن هم در مبابل م ن  

یم تاامااااااااا  او را از خااود راتااااااااد  دقاایااباااااااام ای شااواا  بااااااااا بک ر اا

بود .تاخودآ ا  یک قد  ج وتر گذاشااااااااااااااامم تا  رقن بزتم.اما 

هیا  اااااااااااااااداب  از  زجر  ا  آزاد نشاااااااااااااااد.ات ار کم ال  شاااااااااااااااد  

بود . ااااااااااااااادا   تااااااااااااااا ی  تر از دت ات شو  بم گو  هایم 

 رسید. 
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آزاد:خودت خوب میدوبن اوتبدر دوساااااااااااااااات دار  کم اگم یم 

 بمون  مم 
گ
ر خمر  پشااات در خوتم ت  ارصن  تا آخ٬بزم بش

.شااااااااااااااا زم و اتمصااار ب شااااااااااااااام تااا شااااااااااااااااایااد باااالخر  در رو برا  باااز 

...میدوبن مگم تم؟  ک ن

 

با دردی کم در تما  وجود  شیچید  بود ش  را بم نشاااااااااااتم ی 

ن برد  و تجوا کرد :  ن باال و پایی 
 دان ی 

 

 _میدوتم. 

 

   ش  را تکان داد. با ب و و گرنم خزدید و بم تب ید از م

 

 باااامااااون.چااااون تااااماااایاااا ااااوای آزاد 
گ
...امااااااااا باااازاااام تااااماااایااااش :ماااایاااااااادوبن

بموتم.چون     اگااام تاااا آخر دتیاااا هم پشااااااااااااااااات در خوتااام ت 

...آر ؟  .ش زم دیگم در رو برا  باز تمی  ن
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ق  م آتبدر درد داشت کم آرزو می رد  دیگر بم تویدن ادامم 

د.لاا  هااای لرزاتم را از  تاادهااد تااا ب کاام درد  اتاادی آرا  بگت 

 و بم هر جان کزدبن کم بود تجوا کرد :  ی دیگر تا  م داد 

 

 _تمی م بمون...می وا  کم بری. 

 

ن تر و ت خ تر از شو .ش  را  بااااز هم خزااادیاااد.ای  باااار غمگی 

 تکان داد و زنرل  با خود  گ ت: 

 

 آزاد:می وای کم بر ... 

 

و ساااااااااااااااپس برای ل صااااااام ای پ ااااااا  هاااااااا   را روی ی اااااادیگر 

د.دسااااااااا   بم گوتم های خو ااااااااا  کشاااااااااید و در تز اااااااار ایت با ترا

قد  ج وتر آمد و مباب م ا  ماد.دست ٬خب  زدن موها  
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ها   را دو کرا گردتم قرار داد و ثاتیم ای بم چشاااااااااام هایم 

خت   ماتد شو  از آت م  اااورت  را ج وتر بیاورد و بوسااام ای 

 تر  و کوالبن روی شوشابن ا  بم جا بگذارد. 

 

 ۸۵۵#پارت_ 

 

 

د و میان وجود  از گرمای بوسااااااااااااااام ا  تاخودآ ا  ذوب شااااااااااااااا

بازوها   شااااااااااااااال شاااااااااااااااد .دقیبم ای در همان  ا  ماتدیم و 

ن بار برای خب  کشاااااااااااااایدن شو   سااااااااااااااپس او بود کم برای اولی 

قد  شاااااااااااااد.با همان ل  زد غمزد  ای کم روی ل  ها   بود 

  ورتم را تواز  کرد و گ ت: 

 

ی  ٬آزاد:باشااااااااااااااام...هرجوری کم تو ب وای ن .م  هرچت 
گ
کم تو بش

و  را بزتم؟م  ی باشاااااااام ی باشاااااااام کم ب وا  روی  را ت

 برو بموتم و آزارت بد ؟آزاد بمت   ویل یم خار 
گ
کم وق   میش
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غ ار ٬آزاد بمت   اما یم تار مو از ش تو  م نشم٬بم پاهای تو تر 

ق  ت ٬غم     برای یم ل صم روی  ااورت قشاازگت نشاا زم

ب و ت رز ...اگم بودن   اااااادات از ٬    یم ثاتیم مچالم نشاااااام

اب کشااااااایدتمم م  ی باشااااااام کم بموتم و م  ایزبدر باخ  خذ

 با خشف  کم دیگم تمی وا   آزارت بد ؟

 

د ن قطر  هاااای اشاااااااااااااااش کااام ٬همااااتطور کااام زمزمااام وار  را مت 

دقایف  کوالبن برای خب  تگم داشاااااااااماشاااااااااان تال  کرد  بود 

ن مزد و باخ  موشااااادتد   آرا  و بک  ااااادا روی گوتم ها   مت 

هایم را خاجزاتم  کم ثاتیم ای هزار بار آرزوی مرگ کزم.چشم

. مم و دست هایم را روی دست ها   قرار داد .ل  های 

 لرزاتم بم تجواب  بک هدا از ی دیگر تا  م گرتمزد. 

 

 _آزاد... 
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ل  ها   را باری دیگر بم شوشااااااااااااااابن ا  چ اااااااااااااا اتد و "هوس" 

واز  وار آرا  را روی شوساااااااااااامم تجوا کرد.شاتگشاااااااااااامان  را ت

م چزد بوساااااام ی کوتا  و روی گوتم هایم کشااااااید و پس از آت 

بر در بر روی شوشاااابن ا  بر جا گذاشااات قد  خب  تر رتت 

و با ل  زدی دردتا  ت اهم کرد.پشاااااااااااات دساااااااااااااا  را بم گوتم 

 های خو   کشید و پس از ثاتیم ای س وت گ ت: 

 

.م  
گ
ی بش ن آزاد:خودت رو اذیت ت  .دیگم الز  تو اااااااااااااات چت 

ی   ن  کم باید می زمید  رو تزمید . چت 

 

.لاااا  زنرنا  را باااام هم یااااک قااااد  خباااا  تر رتااااتو ب ااااد باااااز 

دتااااادان گرتااااات و ش  را تکاااااان داد شو  از آت ااااام آ  لرزابن 

 ب شد و بگوند: 

 

آزاد:تمی وا  ب اااد از ای  دیگااام بااااخااا  خاااذاب کشااااااااااااااایااادتااات 

باشاااااااااااام.تمی وا  مرنو شاااااااااااادتت رو ببیزم.تمی وا  ببیزم بم 
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.م   خاکر م   الت بد  و  هر ثاتیم داری داغون تر مویساااااااااااااار

مم با موتدتم و پاتشاااااااااااااااااری کردتم دار  تو رو آزار تمیدون ااااااااااااااا

بجز م و از خشبمون ٬مید .ت ر می رد  دلت می واد بموتم

دساات ت شاام.ت ر می رد  تو هم می وای بم جزگیدن ادامم 

ن رو از تاااو  باااااااادی تااااااااا جاااااااااب  کاااااااام دوبااااااااار  باااماااوتااایااام هاااماااااااام چااات 

م ت کرد .تمیدون اااامم تززا . اااااازنم.تمیدون اااامم تو رو خ ااااام

ار  ی  الت تبودن م  کزارتم.تمیدون مم را  خوب شدن دوب

 ایزبدر دوست داری کم بر  و دیگم ت اشم. 

 

قطر  ی اشاااش باز هم روی  اااورت  غ مطید و تشاااار دتدان 

ها   روی ل ک کم دیگر بم خون اتماد  بود بوشااااات  شاااااد.یک 

داب  یک قد  دیگر بم خب  و سااااااااااپس  اااااااااا٬ت س لرزان دیگر

 کم آشکارا سبوط کرد. 

 

م خزان.م  دیووتااااام وار تو رو دوساااااااااااااااااااات آزاد:م  خااااااشااااااااااااااابم

 دلت 
گ
دار .اوتبدری دوساااااااااااات دار  کم     اگم االن بزم بش

می واد مردتم رو تماشاااااا ک ن بدون     یم ل صم ت ر کردن 
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جوتم رو میگت  .اوتباادر دوسااااااااااااااااات دار  کاام  ااارصن  هر ااری 

ن م  ایزجوری برات اتجاااا   باااد .اماااا...اماااا دوساااااااااااااااااات داشااااااااااااااای 

 . تو ت

 

 و کرا باز کرد و با ب و و گرنم خزدید. دست ها   را از د

 

آزاد:از  شرسااااایدی دوساااات داشاااااازم ایزجورنم کم بموتم و درد 

کشاایدتت رو تماشااا کزم؟االن دار  جوابت رو مید .دوساات 

ن م  ایزجوری تو ااااااااااااااات خزان.چون م  جوری تو رو  داشااااااااااااااای 

ن درد کشااایدن خود  و درد  دوسااات دار  کم اگم قرار باشااام بی 

اتم ابم ایزم کم دردای خود  ٬اب کزمکشیدن تو یش رو اتم 

 و دردای تو رو ی جا بم جون ب ر . 

 

 اتگشت اشار  ا  را بم سممم نشاتم گرتت و ادامم داد: 
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گ
آزاد:خودت خوب میاااااااادوبن کاااااااام باااااااادون تو تمیموتم زتااااااادی

تمیموتم ٬م شااااااد باشااااامکزم.خوب میدوبن کم بدون تو تمیموت

د زتد  تمیموتم ب وابم تمیموتم ت س ب شااااااااااااااام.شاااااااااااااااای٬ب زد 

 کزم.ویل باز  با همم ی ای  
گ
بموتم اما بدون تو تمیموتم زتدی

 کم تو تو  ت اشر ٬ها
گ
با وجود ایز م میدوتم ب د از تو زتدی

چشااما  رو میبزد  و  اری کم از  ٬برا  ت دیل بم جززم موشاام

برای آخرن  بااااار باااام  رتاااات گو  می وای رو اتجااااا  میااااد . 

 مید  خزان.برای آخرن  بار... 

 

 ۸۵۶ت_ #پار 

 

 

و ب د اتگشااااااااااااااا  را خب  کشااااااااااااااید.دسااااااااااااااا  را میان موهای 

آش مم   برد و چشم ها   را برای ثاتیم ای . ت شو  از 

آت م دوبار  ت اهم کزد و با ل  زدی کم ت جن ا  جاتم را بم 

 آت  می شید بگوند: 
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.مت   تا تو دوبار  بموبن آزاد:مت   تا تو دو   ک ن
گ
بار  بموبن زتدی

.تا دوب  با یم ق   آرو  ب وابک و بیدار ت س ب یساااااااااااار
ار  بموبن

 باادون غم و غ اااااااااااااااام رو تجرباام 
گ
.تااا دوبااار  بموبن یاام زتاادی شر

 . ک ن 

 

 . کرد   ت اه  از چشماتم دور شد و  دا   ذر  ذر  سبوط

 

 آرو  کم خایل باشاااااااام از خاکرات ت خ 
گ
مردی کم آزاد:یم زتدی

 کم دیگم اساایم
گ
 خشااش رو بم  ا  هردوتون زهر کرد...یم زتدی

 از پر توتیش تو  ت اشم. 

 

ب و جوری در  زجر  ا  چمتک  زد  بود کاااااااام دیگر     

تمیموان اااااااامم ت س ب شاااااااام.پاهایم تاخودآ ا  یک قد  ج وتر 

رتمزد اما او تا  اااماد تا ج و رتمزم را تماشاااا کزد.با گرنم ای کم 

 را برند  بود از م  رو برگرداتد و زنرل  گ ت: دیگر امان  
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   کم ازت دزدیدم  م ذرت می وا .ب د آزاد:برای خوش  

 ک . 
گ
 ک .ب د از م  خوب زتدی

گ
 از ای  خوب زتدی

 

ن  ت ااایه باام م   و ب ااد دیگر تماااتااد تااا ب واهااد     کوچ ت 

ب زدازد.چرخید و با اشاااااااااااک هاب  کم تما   اااااااااااورت  را خوس 

مت در قد  برداشااااااااات و شو  از آت م م  کرد  بودتد بم سااااااااا

ون زد و در با      بمواتم تام  را بم زبان بیاور  از خاتم بت 

  داب  مزی  پشت ش  . مم شد. 

 

ن بود کم دیگر   ااااااااادای . ااااااااامم شااااااااادن در آتبدر برایم سااااااااازگی 

تموان ااااااااااااااامم شپااا ماااتاادن را کاااقاات بیاااور .باام ی  ااار  هماااتزااد 

ن باشاااااااااااااااد  روی زاتوهایم اتماد  و آواری کم در  ا  ترو رن ی 

ود چشم مات و مبزوت بم دری کم پشت ش او . مم شد  ب

 دوخمم.رتمم بود.ای  بار واق ا رتمم بود... 
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تییل و برسااااااا  کم تا آن ل صم در ساااااا وت مط ش در کزجک از 

خاتم ا  اااااااماد  بودتد بم ی  ار  شاسااااااایمم و تگران بم ساااااااممم 

ن زاتو زدتد.تییل  دلواپ اااااااتم  ااااااورتم دوندتد و کزار  روی زمی 

 را تواز  کرد و با ل  ن ب و آلود  دایم زد. 

 

؟مزو ت ا  ک . تییل:  ...آبجک خزان؟قربوتت بر  خوبک  آبجک

 

بک آت اام ت ااا  از در . اااااااااااااااماام ی خاااتاام بگت   یااا  اااااااااااااااورتم را باام 

سما  بچرخاتم بم س    ل  هایم را باز و . مم کرد  و با 

 رد :  داب  کم گوب  از تم چا  در   آمد تجوا ک

 

 _برند دت ال . 

 

.گوب  از تززا با تردید ش چرخاتدتد و بم ی دیگر ت ا  کردتد 

ن تبودتد.ت اهم شاتجا  از در کزد  شااد.ای   گذاشااازم مطمی 
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ن بم  بار م مم اااااتم بم برسااااا  چشاااام دوخمم و با چزگ اتداخی 

ن کا  ت رار کرد :   آسمی 

 

 _برسا  خواه  می زم...برند دت ال .تززا  تذارند. ال 

 خوب تو ت. 

 

اض باز کرد.   تییل بک م طیل ل  بم اخت 

 

. تییل: ا  تو هم   خوب تو ت آبجک

 

  التم ش  را تکان داد  و گ مم: 

 

_مااا  خاااوبااام تااایااایل.خاااوبااام.اماااااااا آزاد خاااوب تاااو اااااااااااااااااااااات.بااارنااااااااد 

 دت ال .خواه  می زم. 
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ثاتیم ای با تردید بم ی دیگر ت ا  کردتد و سااااااااپس برسااااااااا  بود 

برای تییل تکان داد و دسااااااا   کم ش  را بم نشاااااااتم ی تایید 

 را دور بازوی او شیچید و زنرل  گ ت: 

 

 رسا :بیا برنم تییل. ب

 

ن ب زد  تییل با اکرا  آیه کشااااااااااااااید و همرا  برسااااااااااااااا  از روی زمی 

شد.برای آخرن  بار با تردید بم م  ت ا  کرد و م  وادار شد  

 کردن  با  داب  ت ی  بگونم: 
 تا برای را ن

 

 تییل.تگران ت ا . _م  خوبم 

 

 شی تکان داد و در 
گ
ابروها   را در هم کشاااااااااااااااید و با  التش

یت ت اااااا یم شااااااد.دساااااات برسااااااا  را گرتت و ل صم ای ب د تزا

هردو شاااااااااااااااماب زد  از خاتم خارز شااااااااااااااادتد و مرا با خود  تززا 

 گذاشازد. 
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و م  تااک و تززااا و ساااااااااااااااااکاات و خااامو  تااا ماادت هااا هماااتجااا 

و جای خایل مردی کم  نشاا اامم و بم دری کم . اامم شااد  بود 

میدان اااااااااااااامم دیگر هرگز قرار تبود بم خاتم ا  بازگردد چشاااااااااااااام 

 خمم... دو 

 

                                           *** 

 

دقایش و ثاتیم ها شنااااع تر و شاااااامابزد  تر از هموشاااااام بم دت ا  

ی ااااادیگر میااااادوناااادتاااااد.گوب  کااااام ب واهزااااد هر چااااام زودتر باااام 

م در اتمزای هر چرخ  مب اااااااااادی مشاااااااااا   برساااااااااازد یا آت 

 کیس در اتمصارشان نش مم باشد. ٬دایر  وار ساخت

 

 
گ
ی  از چگوتش ی شااااااااااااااااااادن بود ختک  کااااام در  اااااا  ساااااااااااااااتر

زماااااابن

تداشااااااامم.تمیدان ااااااامم کم خبربم های سااااااااخت دقیبا در کدا  

ق ااااااااااااااااماااااااات از ساااااااااااااااااااااااخاااااااات روی دیاوار رق اااااااااااااااایاااااااادن گرتماااااااام 
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بودتد.همیزبدر میدان ااااااااااااااامم کم روز دیگر تما  شاااااااااااااااد  بود و 

ید  بود.شزجر  های . ااااااامم و شرد  های تا تم شااااااا  از را  رسااااااا

چراغ ها باخ   کشاااید  شاااد  ی ساااال  و خامو  بودن تما 

 شد  بودتد کم خاتم در س وت و ظ م   خوتزا  ترو برود. 

 

تمیدان اااامم کم دقیبا چزد ساااااخت موشااااد کم بک  رکت و یخ 

ن نش مم بود و در تارنک و روش  ٬زد  هماتجا روی ک  زمی 

در دوخمم بود .پاهایم  امال   اااشاااان را از  خاتم ت اهم را بم

سااااااااااااااامون تبراتم  دسااااااااااااااااات داد  بودتاااد و دردی آزاردهزاااد  در 

شیچیاااااد  بود.ا ونم خشااااااااااااااااااااک بود و شمااااااب  کااااام مز    را 

.اماااا تمیااادان ااااااااااااااامم دوباااار  تاااا م ز اسااااااااااااااام واتم ت وذ کرد  بود 

ن  هیچ دا  از ای  ها باخ  تموشااادتد کم رمف  برای برخاسااای 

ن و جمع و   جور کردن خود  داشمم باشم.  از روی زمی 

 

 ۸۵۷#پارت_ 
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.گوب  و  اااادا بود شاااا وغ و شر ش ٬ش  برخ س ساااا وِت خاتم

کاااااام جزااااااگ جزااااااابن ساااااااااااااااو  از درون م ز م  آغاااااااز شااااااااااااااااااااد  

بود. اااااااااااداهاب  کم تمیموان اااااااااامم از ی دیگر ت  ی شااااااااااان کزم 

مدا  در ش  میویچیدتد و باخ  موشااادتد تا هر ثاتیم بوشااات  

 را بم دیوار ب وبم.  و بوشت  دلم ب واهد ش 

 

د باام چزااد ساااااااااااااااااخاات ق اال.باام  را  ن ذهزم ماادا  ت   بااک مت 

بم اشااااک چشاااام ٬میان م  و آزاد رد و بد  شااااد  بودهاب  کم 

بم ب  اااااااااااان کم باخ  لرزندن  اااااااااااادا   شااااااااااااد  ٬های زن ا  

بم ت ایه کم با زبان بک زبابن المماسااااااااااااااام می رد تا او را از ٬بود

ل م ی شرت ا  کشاتد   خود  تراتم.بم دردی کم هردونمان را تا 

ا از بود و مزمصر یاااک ت زگر بود تاااا بمواتاااد یش از ماااا دو ت ر ر 

ن ب زدازد.   شرت ا  پایی 
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ن بازوهایم ش  ٬چشاااام هایم را . اااامم و با م کم تر ب ل گرتی 

ن تما   را روی زاتوهایم گذاشاامم.تما  شاااد  بود.دیگر همم چت 

  بود شاااااااد  بود.آخرن  پل شوساااااااید  ای کم میاتمان باق  ماتد

هم خراب شااااااد  بود و  اال دیگر هیا پیل وجود تداشاااااات تا 

 ا بم ی دیگر مم ل کزد. بمواتد ما دو ت ر ر 

 

اض تااااااااداشااااااااااااااااااماااام. ااااف  باااارای اااااالیاااااااام کااااردن   ااااف  باااارای اخاااات 

تااداشااااااااااااااامم.خود  خواسااااااااااااااامام بود .خود  او را از خود  راتاد  

ن و تر  کردتم سااااوا  بود .خود  بود  کم او را بم سااااوی رتی 

 ا  را از ش داد  بود .خود  
گ
خواساامم بود  کم برود و زتدی

د.خود  خواسااااااامم بود  تا با جدا شااااااا  هردونمان بگت 
گ
دن زتدی

 او را تجااااااات دهم.چون اگر ٬را
گ
یااااااا شااااااااااااااااااااایااااااد هم تززااااااا زتاااااادی

 باق  ٬می واساااامم با خود   اااااادا باشااااام
گ
دیگر برای م  زتدی

 تماتد  بود کم ب واهم تجات  دهم. 

 

.از خود  کم دروغ بگونماما...اما بم خود  کم تمیموان ااااااااااااااامم 

تمیموان ااااااااااااااامم شززاااااااان کزم.خود  را کااااااام تمیموان ااااااااااااااامم گو  
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.دلم برا   تزگ شااااااااااد  بود.پشاااااااااایمان بود .پشاااااااااایمابن و بزتم

ن  ااااال بااام ا ونم چزاااگ اتاااداخمااام بودتاااد و هر   از همی 
گ
دلمزش

 سوا میدادتد. 
گ
 ثاتیم مرا بوشت  و بوشت  بم سوی خ ش

 

ود از ساااااااااااااااوا  هاب  ق  م ل صم ای آرا  تمیگرتت.ذهزم شر ب

کم پاسااااااااااجن برا شااااااااااان شیدا تمی رد .ت اااااااااامیم درساااااااااا   گرتمم 

رساااات را اتجا  داد  بود ؟واق ا میموان اااامم از او بود ؟ ار د

دور باشاااااااام؟میموان ااااااامم از او جدا شااااااااو ؟میموان ااااااامم تبودن 

ن دساااااااات ها   را٬کزار  را تدیدن چشاااااااام ها   را و ٬تگرتی 

ن ااااامم بدون او تبودن میان بازوها   را کاقت بیاور ؟میموا

 ا  را از ش بگت  ؟
گ
 زتد  بماتم؟میموان مم ب د از او زتدی

 

تمیموان ااااااااااااامم چم؟اگر  م   آورد ؟اگر ب د از رتما  از اگر 

ت ااااااااااااااامییم کااام گرتمااام بود  پشااااااااااااااایماااان موشااااااااااااااااااد ؟اگر زماااان 

میگذشااات و یک روزی یک جاب  از یک ت ر موشااااید  کم او 

دیگر جای مرا در خاشش زن دیگری شد  است؟اگر یک ت ر 

 ق    میگرتت... 
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کم در   و شااات زد  ش  را از روی زاتوهایم ب زد کرد  و ات ار 

ن و ت اااااا م و   ا  خ م شاااااادن باشاااااام بم ساااااا    ت س ساااااازگی 

تیماااااام ای کشااااااااااااااایااااااد .    ت ر کردن باااااام ای  موتاااااااااااااااوع هم 

میموان ااااااات مرا بم  ا  مرگ ب زدازد.م  چطور قرار بود ای  

ود  را ایزبدر قوی و م کم دوری و جاداب  را تااب بیااور ؟خ

 ترض کرد  بود ؟

 

ن مرت م در تارنش خاتم ب م در . ااااااااااااااامم ی ت اهم برای چزدمی 

ن آزاد . مم  سال  خت   ماتد.دری کم چزد ساخت شو  با رتی 

شااااااااااااد  بود و  اال دیگر امید تداشاااااااااااامم کم باری دیگر او را در 

 آسماتم ی در خاتم ا  ببیزم. 

 

ن تر از هموشااااااام بم ا و  نم چزگ اتداخت و ق  م ب و سااااااازگی 

.اشااااااااااااااا ا  دیواتم وار خود  را بم در و دیوار ساااااااااااااا زم ا  کوبید 

بود ...اشاااااااااااا ا  کرد  بود  کم خیا  کرد  بود  میمواتم کرد  
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ای  غم را تاب بیاور .تمیموان ااااامم.م  تمیموان ااااامم از او دور 

بماتم.تمیموان ااااااااااااااامم جدا شااااااااااااااادن و دور ماتدن از او را ت مل 

زجااااااااا بماااااااااتم و رتما  را تماااااااااشااااااااااااااااااااااا کزم.تمیموان ااااااااااااااامم همی

کزم.تمیموان مم با دست های خود  او را از خود  دور کزم 

 خشبمان را بم تابودی ب شاتم.  و 

 

 ت س هایم بک هدا تیمم باز ماتدتد 
گ
ل  هایم از شدت تزش

ن بوشااااااااااااااات  باااااااام المماااااااااس  ر و رناااااااام هااااااااایم برای اتاااااااادی اک ااااااااااااااات 

در بردار  اتماااادتاااد.در اااایل کااام قاااادر تبود  ت اااا  خت   ا  را از 

ن ل صاام  برای ل صاام ای در دلم آرزو کرد  کاام  ااا  در همی 

د و آزاد قاااااد  بااااام داخاااال خاااااتاااام یاااااک باااااار دیگر در بااااااز شاااااااااااااااو 

اگر یک بار دیگر میدیدم  ٬بگذارد.اگر یک بار دیگر   آمد

دیگر اجاز  تمیداد  کم برود.تما   را هاب  کم زد  بود  را 

ر  بمااااتاااد.    پس میگرتمم و بااام او الممااااس می رد  کااام کزاااا

اگر قرار بود هردونمااااااان در اتمزااااااای ای  م ااااااااااااااات  باااااام ت ااااااایه 

زم تبود.تبط می واسااااااااااااااامم کاااااااام او برساااااااااااااااایم.دیگر برایم م

جاااب  ترود...تگاام داشاااااااااااااااما  خودخوایه بود ٬بماااتااد٬باااشااااااااااااااااد
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میاادان ااااااااااااااامم.امااا مگر چاام موشاااااااااااااااااد اگر م  هم برای یااک بااار 

 خودخوا  موشد ؟چم موشد اگر م  هم... 

 

اتکار آشاااوبک را کم در ش داشااامم بم آخر  شو  از آت م بمواتم

  شد  دای ت یفن کم در تضای خاتم شیچید باخ٬برساتم

تا تما  وجود  بم ی  ار  یخ ببزدد. ااااااادای تااااااا یفن کم برایم 

. اااااااااااااااااداب  کاام کورساااااااااااااااوی امیاادی را در دلم زتااد  آشااااااااااااااازااا بود 

 کرد. داب  شبیم چرخیدن   ید در ق ل. 

 

وی دری  کااام و درساااااااااااااااااات در هماااان ل صااام بود کااام ت ااااهم ر 

 آه مم باز شد و روی پاشزم چرخید ثابت ماتد... 

 

 ۸۵۸#پارت_ 
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ی  ار  ات ار کم یخ . اااااااااات.ق  م و شاااااااااایاتم و  تما  وجود  بم

دیواتم وار در سااااااااااااااا زم کوبید و اتد  امیدی کم در دلم زتد  

ن  شاااد  بود باخ  شاااد تا پس از سااااخت ها بک  رکت نشااا ااای 

  و بدن کرخت و شاتجا  تکابن ب ور ٬روی پارکت های شد

دردتاکم را اتدی بم سااااااااامت ج و ب شااااااااام. اااااااااداب  تااااااااا ی  و 

 زجر  ا  را پشاااااااااات ش گذاشاااااااااات و  شاااااااااا ززد  بک اخمیار مرز 

ن خاتم ام شد.   میان س وت سزگی 

 

 _آزاد...؟

 

اسم  تاخودآ ا  بم زباتم آمد  بود.شاید چون با تما  ق  م 

ن .و شاااااااااید چو آرزو می رد  کم او قد  بم داخل خاتم بگذارد 

امید داشمم کم خدا  دایم را شاید  باشد و او را باری دیگر 

در آن ل صم ٬د.هرچم کم بودبم ساااااااااااامت م  برگرداتد  باشاااااااااااا

 هیا تا  بم جز تا  او در ش  تمیچرخید. 
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بم در تیمم باز خاتم خت   ٬ت اهم  ماکان در تارنش مط ش تضا

ماتد  بود و     توان ت س کشااایدن تداشااامم.در میان تارنش 

و ظ ماااات خاااااتاااام هی اااات ب زااااد باااااالی مردی را دیااااد  کاااام در 

 ااورت  را ببیزم  چزارچوب ظاهر شااد.مردی کم قادر تبود 

اما هزوز هم ا مباتم امید داشااااااااااااااامم کم او باشاااااااااااااااد. ااااااااااااااادای 

 ت ی  و آرامم باری دیگر در س وت تضا شیچید. 

 

 _آزاد...؟

 

 اا  م ی ت    همراه  ٬مرد آه اامم قد  ج وتر گذاشاات

کرد و همزمابن کم با یک دسااا  در را پشاات ش  را روشاا   

دهای می  اات دساات دیگر  بم ساامت دیوار دراز شااد تا   ی

برا را بزتاااد.شو  از آت ااام بمواتم دهاااان بااااز کزم و بگونم کااام 

تمی واهم چراغ ها روشاااااااااااااا  شااااااااااااااوتد اتگشاااااااااااااامان  بم   یدها 

 رسیدتد و در یک ل صم تما  چراغ ها روش  شدتد. 
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ت ها بم تارنش و خاموشر خادت چشااااااام هاب  کم برای سااااااااخ

 توری کاام باام ی  ااار  خاااتاام را 
گ
کرد  بودتااد از شااااااااااااااااادت زتزاادی

کرد  بود . اااااااامم شاااااااادتد و دساااااااامم هماتزد سااااااااایم بابن روشاااااااا   

 مبابل  ورتم قرار گرتت و ش  بم خب  چرخید. 

 

اتد  زمابن کو  کشاااااید تا چشااااام هایم بم تور خادت کززد و 

ز مبابل  ورتم کزار زد  بمواتم دوبار  بازشان کزم.دسمم را ا

و بم امید ایز م بمواتم آزاد را ببیزم شمابزد  ش  را رو بم ج و 

چرخاااتااد .اماا در ثاااتیاام ای بااا ثاااباات ماااتاادن ت اااهم روی چزر  

ی آشااااازای مردی کم آزاد تبود تما  امیدی کم داشااااامم از دلم 

شر کشااااااااااااااید و غم دوبار  در ساااااااااااااا و  بم ساااااااااااااا و  وجود  خاتم 

   و زنرل  تجوا کرد : کرد.آ  لرزابن کشید

 

 _تراز... 
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در  ایل کم هماتزد یک مج اامم هماتجا کزار دیوار ا  ااماد  

ن چم اااااتماااام زد   بود و مااااات و مبزوت باااام م ن کاااام روی زمی 

بود  چشااااام دوخمم بود ابروها   را باال اتداخت و با تگرابن 

 شرسید: 

 

 تراز:خزان...چت شد ؟

 

زدیاااادن ت اااااهم از زاتوهااااایم را باااااری دیگر ب اااال گرتمم و بااااا د

  ورت  پاسخ داد : 

 

ی نشد .  ن ...چت   _هیجر

 

ن قرار داد و تو  را قاااد  هاااا   را ج وتر گوشر ا  را روی مت 

ن زاتو زد و بااا قرار دادن دساااااااااااااااات  کشااااااااااااااایااد.کزااار م  روی زمی 

 ها   دو کرا  ورتم مصاتم گ ت: 
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ی نشااااااد ؟ای  چم وتاااااا یم خزان؟برای  ن تراز:ی  ن سر کم چت 

چرا تات ایزبدر شد ؟چرا تو سر رتگ بم  اااااااااااااااورت تداری؟

 تارنش ک  خوتم نش مم بودی؟

 

ابن برای پاسااااااااااخ دادن بم آتبدر خ اااااااااامم و بک رمش بود  کم تو 

 از روی 
گ
سااااااااااااااوا  ها   تداشااااااااااااامم.دساااااااااااااات ها   را با  التش

 اااااااااااااااورتم کزااااار زد  و بااااا تشااااااااااااااااااار دادن دساااااااااااااااااات هااااایم روی 

ن  ن  و پااااااهاااااای ٬زمی  همااااااتطور کااااام تال  می رد  از جاااااا برخت 

   را بم تکان خوردن وادار کزم ت رار کرد : خواب رتمم ا

 

ی نشد ... الم خوبم.  ن  _گ مم کم چت 

 

ن ب زد شااااااااااااد  و روی پاهای کرخت و  بم ساااااااااااا    از  روی زمی 

خواب رتمم ا  ا  اااماد .همزمان با ش پا ا  ااامادتم ش  برای 

ل صم ای گیج رتت و چشاااااااام هایم ساااااااایایه رتمزد.جوری کم 
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ن سبوط   کزم.اما تراز با ا  مادن تزدیک بود دوبار  روی زمی 

ن باااااازوهاااااایم مااااااتع از سااااااااااااااابوط کردتم  کزاااااار  و تگااااام داشااااااااااااااای 

  ورتم چشم دوخت و گ ت:  شد.دلواپ اتم بم

 

ماات  تراز: ااالاات ا اااااااااااااااال خوب تو اااااااااااااااات خزان...می وای بتک

؟  دکت 

 

ل  هایم را با  ر  روی ی دیگر تشااااااااااااار داد  و با پس زدن 

گرتمم و لز ان دساااااااااات ها   از روی بازوهایم از او تا اااااااااا م  

خاتم بم را  اتماد .  ن  لز ان بم سمت آشتر

 

ن چزد ساااااااااخت شو  از  _الز  تو اااااااات.بم لط  شااااااااماها همی 

 بیمارسمان برگشمم. 

 

 ۸۵۹#پارت_ 
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بک م طیل قاااااد  هاااااایم را ت بیااااا  کرد و پشاااااااااااااااااااات ش  وارد 

خاتم شد  ن  . آشتر

 

؟ ؟رتمم بودی بیمارسمان؟برای سر  تراز:ی  ن سر

 

آب شد ک  لیوابن آب شر کرد   بک توجم بم سااااااااوا  ها   از 

وع بم توشااااااااااایدن  کرد . التم از سااااااااااا وتم  و اتد  اتد  شر

 م ا  اااااااااااماد.با اخیم غ یظ بم چشااااااااااام هایم ج وتر آمد و مباب

 چشم دوخت و بم تزدی گ ت: 

 

؟ای   بن یا می وای مزو ت ااااااا  خمر ک ن ن تراز:خزان  را مت 

؟ ؟برای سر ایزجوری رتمار می  ن  بچم بازنا ی  ن سر

 

 .  5605



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

را روی  اتت  قرار داد  و پشاااااااااات دساااااااااامم را بم ل  های  لیوان

مم .چزد ثاتیم ای در ساا وت بم چشاامان آشاا خو اام کشااید 

ا  خت   ماااتااد  و ساااااااااااااااپس همرا  بااا کشااااااااااااااایاادن ت س خمیف  

 گ مم: 

 

_ ااااااااااااااابح  ااااااااالم بااااااااد شااااااااااااااااااااااد.تییل و برسااااااااااااااااااااااا  رساااااااااااااااوتاااااااادتم 

 بیمارسمان.ب دشم برگشمم خوتم.را ن شدی؟

 

.یک خ اااااااااااااا اتیا  را دو چزدان کرد جواب شباالیم آشااااااااااااااکارا 

 تای ابروها   را باال اتداخت و شرسید: 

 

رسااااااامان کشاااااااید ؟چم تراز:چرا گ    بم خاکر ما  ارت بم بیما

  ار اشا ایه اتجا  دادیم کم خودمون ختک تدارنم؟

 

تموان اااااااامم ماتع توشااااااااا زد زدتم شاااااااااو .چشاااااااام هایم را برا   

ن قد  بم سمت خب  گ مم:   چرخاتد  و با برداشی 
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 _بی یا  تراز...ا ال  و  م ی ب   کردن تدار . 

 

.اما شو  و ساااااپس چرخید  تا دوبار  بم سااااامت ساااااال  برگرد 

م بمواتم بوشااااات  از دو قد  بردار  او بود کم اتگشااااامان  از آت 

را دور بااازونم شیچیااد و هماااتطور کاام مرا باام ساااااااااااااااماات خود  

 می شید با  دای ب زدی شرسید: 

 

 مرگت شد ؟تراز:خزان تو چم 

 

ی کم تما  مدت برای   ااااااااادای ترنادگوتم ا  شاتجا   اااااااااتک

نز کرد.آتشاااااااااا شااااااااااابن از  تما  نشاااااااااادن  تال  کرد  بود  را لتک

شااااااااام بم ی  ار  در وجود  توران کرد و غم و غ ااااااااام ای کم خ

گوب  سااااااااااا  ها بود خامو  تگزشااااااااااان داشاااااااااامم بود  هماتزد 

  کم شرد  ای از خون را  چشماتم را سد کردتد.دیگر ت زمید

ون  دار  چکار می زم.بم ی  ار  بم ساااااااااااااااما  چرخید  و با بت 
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خشااااااامگیزاتم او را بم ٬کشااااااایدن بازونم از   اااااااار اتگشااااااامان 

ل داد  و با ب زدترن   اااااااااااااااداب  کم  زجر  ا  قادر بم خب  ه

 ساخما  بود ترناد کشید : 

 

_چاااااااام ماااااراااااام شااااااااااااااااااااااد  آر ؟مااااایااااا اااااوای باااااااادوبن چاااااااام ماااااراااااام  

ت دیل بم یم  شااااااااااااااد ؟می وای بدوبن سر شااااااااااااااد  کم ایزجوری

 کاام چاام بالب  ش  
مرد  ی مم ر  شاااااااااااااااااد ؟می وای باادوبن

 آوردی ؟

 

باام ت اااه  باام ی  ااار  تاااباااور و مبزوت شااااااااااااااااد.چشااااااااااااااام هااا   

قاخد  ی دو توی ش زگ شوتگ گرد شاااادتد و ل  ها   تیمم 

باز ماتدتد.قد  بم ساااااااااما  برداشااااااااامم و یک بار دیگر ت ت 

خات ن م را شر سااااااا زم ا  کوبید . ااااااادای ب زد  باری دیگر آشاااااااتر

 کرد. 
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ی کااااام تو  ن  اتمااااااد ...همون چت 
_االن بزااااات می م چااااام ات ااااااق 

ی کم شاااااااااااااماها می واسااااااااااااااید  ن می واسااااااااااااا   شاااااااااااااد .همون چت 

م خواساااااامم ت رسااااااایدی.از آزاد جدا شاااااااد .م  از آزاد شاااااااد .ب

جدا شاااااااد . اال خیالت را ت شاااااااد؟دلت آرو  گرتت؟ اال 

 دیگم خوش ایل؟

 

تداشاااات زبن کم ت اه   ماکان هاز و واز بود.گوب  کم باور 

 اال مباب   هماتزد یک آتشاا شااان و یساار توران کرد  بود 

 همان خزان آرا  و خ مم ی چزد دقیبم ی شو  باشد. 

 

تگشاااااماتم را با خ ااااا اتوت میان موهای شریشااااااتم ترو برد  و ا

بک هدا دور خود  چرخید .ت س هایم بم شااااااااااااااامار  اتماد  

خاتم در  ا ن   بودتد.ا  ااااااااااااااااس می رد  کم دیوارهای آشاااااااااااااااتر

هجو  آوردن بم ساااممم بودتد.از تم د  ترنادی کشاااید  و بم 

ن  ی  ار  ات ار کم دچار جزون شد  باشم هر آتچم کم روی مت 

ن شرتااااب کرد . ااااااااااااااااادای  بود  و تبود را برداشااااااااااااااامم و روی زمی 
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ن ظروا شوشم ای و اتمادن قاشش و چز ا  ها روی  ش  ی 

ن تضا را شر کرد.   زمی 

 

م ساااممم دوند.بازوها   را تراز تگران و ترساااید  بک م طیل ب

از پشاااااااات ش دور بدتم   بم کرد و در  ایل کم تال  می رد 

 آرا  تگزم دارد م مم اتم گ ت: 

 

خااازان...خااازان قااارباااوتاااااااات بااار  آرو  بااااااااا .باااااااام خاااودت تاااراز: 

ی تو ت م  ایزجا .  ن  بیا.چت 

 

هماتطور کم بک وق م از شاادت درد و غ اام و اشااک هاب  کم 

ن مزد ترناد م ی شاااااید  او را بم خب  هل از چشااااام هایم تمت 

ن کوبید .   داد  و ک  دست هایم را م کم و بر در بر روی مت 

 

زتاااادگیمو تااااابود  _ل زاااات بزمون...ل زاااات باااام تااااک ت مون کاااام

کردی .ل زت بزمون کم خوشاااااااااااااا الیمو از  دزدیدی .م  توی 
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...ویل ٬ای  دتیا تبط یم دل وشر داشااااااااااااااامم تبط یم دل وشر

ون تگاااذر .خااادا ازتون شااااااااااااااامااااهاااا اوتو هم از  گرتمیاااد.خااادا ازت

 تگذر ... 

 

د.بازوها   را  باری دیگر تال  کرد تا مرا در آغوشااااااااااااا  بگت 

و با قرار دادن چاتم ا  از پشااااااااااااات ش م کم دور تزم شیچید 

با  ااااااااااداب  شر از ب و و گرنم زنر گوشاااااااااام ٬روی ش شاااااااااااتم ا 

 گ ت: 

 

تراز برات بمت  .داری تراز:خزان توروخاااااااادا ایزجوری ت  .. 

. خودتو می یسر آ  رو  بگت 

 

 ۸۶۰#پارت_ 
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بک رمش و خ ااااااااااااااامم هماتزد یک مایه از میان بازوها   ش 

 اتماااااااد .بک آت اااااام قطر  ای
ن اشااااااااااااااااااااک از  خورد  و روی زمی 

د .تورا مباب م روی  ن چشاااااماتم ترو برنزد بک وق م هش هش مت 

ن زاتو زد و  ااااااورتم را میان دساااااامان  گرتت. ااااااورت  بم  زمی 

ن  تبود  از گرنااام خوس جاااای م ن کااام قاااادر بااام اشاااااااااااااااااک رن ی 

بود.دسااااااااااااااات های لرزاتم را مبابل  اااااااااااااااورت  باال آورد  و با 

 ب و گ مم: 

 

ن دسااااااما _با دسااااااامای خود  خشااااااابمو ترساااااااماد  کم بر .ب ا همی 

ه   داد  کم بر  و از  دور .شاااام.تبط چون شااااماها خ اااامم 

  کرد  بودی .تبط چون شماها  اری کردی  کم از خشبمون 

ز م را ن .شاااااااااااام بر  و تر م کزم ِبتکُ .بز  دروغ گ مم.برای ای

بز  دروغ گ مم.بز  گ مم بودن  آزار  میااد .بز  گ مم 

.تبط بم ماز  خ ااااامم شاااااد .بز  گ مم تمی وا  کزار  باشااااا

 رو باااام  ااااامم زهر کردیااااد.ل زاااات 
گ
خاااااکر شاااااااااااااااماااااهااااا کاااام زتاااادی

 بزمون...ل زت بم تک ت مون. 

 

 .  5612



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

با تارا    آیه کشااااااااید و مرا در آغوشاااااااا  گرتت.چاتم ا  را 

  قرار داد و هماااااتطور کاااام موهااااایم را تواز  می رد روی ش 

 گ ت: 

 

تراز:گرنااااام ت   خونز .گرنااااام ت   قربوتااااات بر .تو ت ااااااااااااااامیم 

.شاااید االن درساات رو گرت   خ ونز .ت اامیم درساات رو گرت  

مموجز  ت اشر شااااااید االن برات سااااا ت باشااااام اما زمان کم 

بگااااذر  خودت مموجاااام مویسااااااااااااااار کاااام ت ااااااااااااااامیم درساااااااااااااااااات رو 

.جای اون آد  تات تا تو  گرت    تو تبود.اون باایاد مت 
گ
تو زتادی

 
گ
تت تا تو دوبار  بموبن زتدی .اون باید مت   شاااااااااااااااااد باشر

بموبن

 .  ک ن

 

.با وشااااااااااا  جدا کرد و بم  اااااااااااورتم خت   شاااااااااااد مرا دوبار  از آغ

ن  شاتگشاااااااااامان  گوتم هایم را تواز  کرد و با ل  زدی غمگی 

 اما امیدوار ادامم داد: 
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د   واساااام بزت ه اااات.از تراز:م  خود  مراقبمم خزان.خو 

االن تااااااااا آخاااار دتاااایااااااااا خااااود  کاااازااااااااارتاااام.هاااایااااچااااوقاااااااات تاااازاااازااااااااات 

 تمیذار .هموشم کزارتم دورت بگرد  بزت قو  مید . 

 

هاب  بک ا  اااااااااس ت اه  کرد  و ل  هایم را روی با چشاااااااام 

ی ااادیگر تشااااااااااااااااااار داد .میگ ااات  اااار درساااااااااااااااااات را اتجاااا  داد  

بود .میگ ت کم ت ااامیم درسااات را گرتمم بود .تمیموان ااات 

م کزد.تمیموان ت خمش درد  را ا  اس کزد.تمیموان ت در 

ب زمد کم بم خاکر ای  ت ااااااااامیم بم ظاهر درسااااااااات چم  ایل 

ن آزاد خوشااااااااااااا ا  داشااااااااااااامم.تمیموان اااااااااااات ب زم د چون از رتی 

بود.چون از جدا شاااااادتمان خوشاااااا ا  بود.چون بم خواساااااامم 

ن بود کم برا   مزم بود.م  برای  ا  رسید  بود و تززا همی 

درد و د  می رد ؟برای مردی کم دردهای چم کیسااااا داشااااامم 

 مرا تمی زمید؟

 

_بودن تو کزااااااار  باااااام چاااااام درد  می ور  تراز؟م  امروز بااااااا 

رو از خود  جدا کرد .خشااااااااااااااابم رو از  دسااااااااااااااامای خود  جوتم
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خود  دور کرد .مردی کاااااااام میاااااااادوتم از درد تبودن  قرار  

؟از  ون اتداخمم.چم ت ااااااااااااامیم درسااااااااااااا   بمت   رو از زتدگیم بت 

؟م  دار  میمت   کدو  ت اااااااااااام
بن ن یم درساااااااااااات داری  را مت 

؟  تراز دار  میمت  ...تمیموبن ببی ن

 

هایم را از ش  را م کم بم نشاتم ی م ال ت تکان داد و مو 

 روی  ورتم کزار زد.خود  را اتدی ج وتر کشید و گ ت: 

 

نت تموشاااام خونزدلم.هیا ات اق  برات تمی مم. الت  ن تراز:چت 

بار  رو بم را  موشااااااااام.دوبار  دوبار  خوب موشااااااااام.زتدگیت دو 

برمیگردیم باااام روزای خوبمون.یکم کاااام زمااااان بگااااذر  اوتباااادر 

ای  آد  رو  الت خوب موشااااااام کم دیگم     تمیموبن اسااااااام 

.هم خود  رو هم خاکرات  بم یاد بیاری .تراموش  می  ن

...بزت قو  مید .تبط باید زمان بگذر .   رو ترامو  می  ن
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بم چشااااااااااااااام ها   خت   ماتد .در ای  بار بک آت م  رقن بزتم 

ن تداشااااااامم.هیچ س تمیموان ااااااات  واقع دیگر  رقن برای گ ی 

ات اار کام  را هااا و دردهاای مرا ب زماد.سااااااااااااااا وتم را کاام دیااد 

امیدواری ا  دو چزدان شااد.ل  زدی شررتگ تر بر ل  آورد 

و دوبار  مرا در آغو  گرتت.موهایم را بوساااااااید و زنرگوشااااااام 

 تجوا کرد: 

 

ن درساااات موشاااام. الت دوبار  خوب موشاااام.م   تراز:همم چت 

 کزارتم. 

 

 چشاااام هایم را . اااامم
گ
ت س لرزابن کشااااید  و ٬و م  با خ اااامش

میدان اااااااااااااامم قرار بود تا  بم درساااااااااااااا   ت اااااااااااااامییم ت ر کرد  کم

ن ترن  زن  آخرن  روز خمر  مرا بم دلشاااااااا  اااااااامم ترن  و غمگی 

 دتیا ت دیل کزد... 

 

 ۸۶۱#پارت_ 
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ن شنااااع ٬ت سدو ه ماااااااام پس از ات اااااااااقااااااااات آن روز  در خی 

ن بم اتداز  ی هزار سااااااااااااا  برای م  کو  کشااااااااااااید.دو  گذشاااااااااااای 

م  مرد  ی مم ر  بودن را بام م زای ٬ه مام ای کام یط آن

تجربااام کرد .دو ه مااام ای کااام هرروز و هر ثااااتیااام  واقیع  ال 

 ا  جززم را مبابل چشمان م  تدایع می رد. 

 

 کردن را بم  یل از یاد برد  بو 
گ
د .ت س یط ای  دو ه مم زتدی

تمم٬می شااااااااااید  گز ایه غذا می ورد  و بم زور قر  ٬را  مت 

 
گ
هااااااااای خااااواب چاااازااااااااد ساااااااااااااااااااااااخاااا   ماااایاااا ااااواباااایااااااااد .امااااااااا زتاااااااادی

ن بود  کم دلم می واساااااات تمی رد .آتبدر آشااااااوب و شریشااااااا

میموان ااااااااااااااامم  اسااااااااااااااام ی ش  را .شاااااااااااااااکاتم و م ز  را از درون 

ون ب شاااااااااام تا ب کم بمواتم برای ثاتیم ای از شر  جمجمم ا  بت 

ومم رهااااااااب  یاااااااابم.اماااااااا قاااااااادر بااااااام اتجاااااااا  ای   اااااااار اتکاااااااار شااااااااااااااا

تبود .بزاااااااابرای  مجبور بود  برای آت ااااااام ت ااااااااااااااا یم اتکاااااااار و 

ل صم ا  را با  ار و   ااااداهای درون ش  نشااااو  هر روز و هر 
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 ااار و  ااار شیوتااد بزتم و آتباادر خود  را خ اااااااااااااااماام کزم تااا دیگر 

ن با غم و غ م هایم برایم باق  تماتد.   زمابن برای   زجار رتی 

 

تراز در ای  روزها     برای سااااااااااااااااخ   مرا بم  ا  خود  رها 

ت رد  بود.ماادا  و باام هر بزاااتاام ای تال  می رد تااا در کزااار  

 ا والم را جونا شااااود. اااابح ها خود  مرا تا باشااااد و یا ت   ن 

ساتد زمان تاهار کم موشد از آت یم ا  تا م ل ٬آموزش ا  مت 

 مااایااا ااارد تااااااااا باااماااواتااایااام بااااااااا یااا ااااااااد
گ
یاااگااار غااااااااذا  ااااااااار مااا  راتااازاااااااادی

غروب هم خود  مرا بااااام خااااااتااااام برمیگرداتاااااد و در ٬ب ورنم

تزااااایاااات اکتت اوقااااات شااااااااااااااااااا  را در خاااااتاااام ی م  باااام  ااااااااااااااابح 

سااااااتد.درسااااات شاااااد  بود شااااابی م زتدان بابن کم وظی م دارد مت 

تما  وقت مراق  زتدابن ا  باشاااااااااااااد.هرچزد کم میدان ااااااااااااامم 

امااااا ای  ٬مراق اااات هااااا   از روی دل اااااااااااااااوزی و تگرابن بودتااااد

ت  از هر زمان دیگری باخ  موشااااااااد کم ا  اااااااااس روزها بوشاااااااا

 داشمم باشم. 
گ
 خ ش
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تییل و برساااااااااااااااااا  را باام ن ااااااااااااااا اات  مت  میاادیااد .در واقع خود  

نم.بم خوبک خواساااااااااامم بود  کم ات دی از ی دیگر تا اااااااااا م بگت 

میدان مم کم هردویشان تا چم اتداز  از ت میم جداب  م  و 

در هر  آزاد تااارا ن بودتااد و دلم تمی واساااااااااااااااات کاام هر بااار و 

ااااااااااااااا کردتم گو   دیاادارمااان باام تال  هااا شااااااااااااااااان برای مزصا

دهم.ترجیح داد  بود  کاااااااام باااااااام جااااااااای آت اااااااام در کزااااااااار م  

و مراق  او باشااااااااااااازد.هرچزد کم  آزاد را همرایه کززد ٬باشاااااااااااااازد

آزاد هم درساااااات مثل م  ت اااااامیم گرتمم بود کم خود  را از 

 آن ها دور کزد. 

 

بود .تیماام ی دیگر و آزاد...آزادی کاام روزهااا بود او را تاادیااد  

ی تداشاامم.ب د از  ۱۴جاتم کم بوشاات  از  روز بود کم از او ختک

ب ااااااااد از  را هاااااااااب  کاااااااام در آن روز ل ز   ٬آن روز ت س

مان رد و بد  شاااااااااااااد  بودتد دیگر تم او را دید  بود  و تم میات

     اااااادا   را شاااااااید  بود .ب د از آن روز دیگر بم دیدتم 

  زم زتگ تزد  بود.خود      یک بار هم بم ت٬تیامد  بود
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ن  دوساااااااااااااا  هم بود دور  را از همم     از برساااااااااااااا  کم بزت 

 کرد  بود و خود  را در خاتم ا    س کرد  بود. 

 

ی کااام از او داشااااااااااااااامم ای  بود کااام هزوز هم در ایران  تززاااا  ختک

بود.هزوز از ایزجا ترتمم بود.هزوز هم با م  زنر یک آساااااااامان 

  از او خواساااامم بود  از ت س می شااااید اما هماتطور کم خود

م  دور مااااتاااد  بود.دوری کااام تززاااا خااادا میااادان ااااااااااااااااات در ای  

 مدت چزد مرت م بم ش  زد  بود کم بم آن پایان دهم. 

 

لم بک اتداز  برا   تزگ شااااااااااااااااد  بود.برای او کم بزرگ ترن  د

ق ااااااااااامت از ق   در هم شااااااااااا  ااااااااااامم ا  بود.دلم برای تواز  

ا  و ت س خت   شاااادن بم چشاااام های روشاااا٬ ااااورت زن ا  

کشااااااایدن از خطر ت جن کم هموشااااااام ی خدا روی گردن  بود 

ن میان   اااااااااااار بازوهای  تزگ شاااااااااااد  بود.دلم برای آرا  گرتی 

ادن باام تجواهای خاااشااااااااااااااابااتام ا  تزاگ مرداتام ا  و گو  د

شاد  بود.دلم برای اوب  کم دیگر در کزار م  تبود تزگ شد  

 بود. 
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 ۸۶۲#پارت_ 

 

 

بارها بم ش  زد  بود تا بارها و ٬در یط چزارد  روز گذشااااااااااااااامم

باااااام او زتااااااگ بزتم و تمااااااا   را هاااااااب  کاااااام زد  بود  را پس 

خاتم ا  بگت  .بارها بم ش  زد  بود کم مثل دیواتم ها بم در 

برو  و از او ب واهم کم  را هایم را ترامو  کزد و دوبار  

کزار  باشااااااااااد.ب  اااااااااان شاااااااااا  ها آتبدر از درد تبودن  دیواتم 

ترناد می شااااااااید  و دیواتم وار بم  موشااااااااد  کم با  اااااااادای ب زد 

دت ا  ت  زم میگشااامم تا شااامار  ا  را بگت   و المماسااا  کزم 

زت ا  رساااید  بود و مرا کم بم دیدتم بیاید.اما تراز هر بار ش ب

اااااااا کرد   ن مزصا  کم ق ااااااااد اتجا  دادن  را داشاااااااای 
گ
از دیواتش

 بود. 
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بم خبید  ی او م  درساااااااااااااااات ترن  ت ااااااااااااااامیم مم   را گرتمم 

ییم کم تم تززا بم  اااااااااالح خود  ب کم بم  اااااااااالح بود .ت ااااااااام

 
گ
آزاد هم بود.ت ااااااااااااااامییم کااام بااااخااا  موشاااااااااااااااااد هردو بااام زتااادی

م هایمان را بم باد سااااااببمان برگردیم و  م  م تما  غم و غ ااااا

تراموشر . ااااپارنم.جوری کم سااااا  ها ب د دیگر     تمواتیم 

د کاام از تصر  ن تااا  ی اادیگر را باام خاااکر بیاااورنم. را هاااب  مت 

داز  خزاااد  دار بودتااد اماااا آتبااادر خ ااااااااااااااامااام و در هم م  بک اتااا

شااااااااااااااا  ااااااااااااااامااام بود  کااام رمف  برای م اااال ااات کردن باااا آن هاااا 

میداد  تا او ت ر  تداشاااااااااامم.بزابرای  ساااااااااا وت می رد  و اجاز 

 کزد کم توان مم است با  را ها   مرا قاتع کزد. 

 

 دای تیک تا  آزاردهزد  ی ساخت تما  خاتم را برداشمم 

خت د  شااااااااااااااا  خبور کرد  بودتد.باران بود.خبربم ها از ساااااااااااااااا

اتااااد  و شراکزاااد  ای بااااارناااادن گرتماااام بود و بوی خااااا  بااااران 

 خااااورد  را از شاااازااااجاااار  ی باااااااااز سااااااااااااااااااااااالاااا  باااااااام داخاااااااال خاااااااااتاااااااام

می شاااااااااااتد.خ اااااااااامم و تززا روی  اتاپم ی مبابل ت ونونون دراز 
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کشاااید  بود  و بک هدا بم ساااب  باالی ش  چشااام دوخمم 

 بود . 

 

د  بود.باااا دوساااااااااااااااماااان  قرار تراز امشااااااااااااااااا  برای دیااادتم تیاااامااا

گذاشااامم بودتد کم یش دو روزی دور از تزران باشااازد تا آب و 

هوا شااااااااااااااااااااااان خوض شااااااااااااااااود.بااااااااا وجود آت اااااااام خود  دل  

ت برود اما م  بم زور را ن ا  کرد  بود  تا برود تمی واس

و  یم خو  بگااااذراتااااد.در واقع ای  تززااااا بزاااااتاااام ای بود کاااام 

د روزی او را از میموان ااااااااامم بم آن مموسااااااااال شاااااااااو  و برای چز

 خود  دور کزم.تیاز داشمم کم اتدی با خود  تززا باشم. 

 

ن دت م از ش شااا  آ  خمیف  کشاااید  و سااااخد   برای هزارمی 

وی شوشاااااااااابن ا  قرار داد .ذهزم کبش م مو  شااااااااا وغ و شر را ر 

ش و  ااااادا بود.    قر  های آرام  یساااار کم سااااااخ   شو  

ااااتشاااااان کرد  بود  هم تموان ااااامم  بودتد اتدی از آشاااااوب مصا

دروتم  م کززااد.دلم یااک خواب کوالبن و را اات را میط بیااد 

 
گ
اما ای  روزها خواب بوشااااااااات  از هموشااااااااام با چشاااااااااماتم غرن ش
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ای  را هرکیسااا کم ای  روزها م  و چشااامان سااایا  و می رد .و 

 گود رتمم ا  را میدید میموان ت بم را    ب زمد. 

 

تت و شزجر  تکان باد ن ااااااااااااااابما شااااااااااااااادیدی بم ی  ار  وزندن گر 

.شااااادت باران بوشااااات  شاااااد  بود و بوی خا  تم م کیم خورد 

خورد  ی باغچم تما  تضا را شر کرد  بود.ت اهم را بم سمت 

  و در تارنش شااا  بم قطر  های شااادید باران شزجر  چرخاتد

ن مزد چشااااااااااااااام دوخمم.تاخودآ ا  بم یاد  کم آسااااااااااااااامان ترو مت 

باااران برد  بود  تااا بااا  روزی اتماااد  کاام آرنااا را بااا ون چر  زنر 

ون آش   ا  بدهم.ل  زد کوچش تر  تر  کزج ل   دتیای بت 

هایم شاااااااااااااااکل گرتت.با وجود آت م هردونمان ب د از آن روز 

 آرنا شمای 
گ
شدیدی خورد  بودیم اما دیدن خزد  و شزتدی

 بم تما  روزهای مرنو بودتمان   ارزند. 

 

 خجی ک شاپااااای 
گ
وجود  را در بر گرتاااات و باااام ی  ااااار  دلمزش

ل  زد را از روی لا  هاایم م و کرد.آرنا...چبدر دلم برا   

تااازااااااااگ شااااااااااااااااااااااد  باااود.یااا ااا ن االن کاااجااااااااا باااود؟ ااااااااالااا  خاااوب 
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ن را ن کزد؟یا  اال توبت بود؟توان ااااااامم بود آزاد را ب رای رتی 

 او بود تا مراق  برادر بزرگت  غمگیا  باشد؟

 

م باخ  ب زد شاااااادن تاگزابن  اااااادای زتگ توتی ی شاااااا  موبای 

ن با اتکاری کم در ش داشااااااااااااامم  شاااااااااااااد تا دسااااااااااااات از   زجار رتی 

ن  بردار  و بم خود  بیایم.ت س خمیف  کشااااااااااید  و با برداشاااااااااای 

را بم توتی ی شاااااا  ت اهم ٬گوشر و روشاااااا  کردن  اااااا  م ا 

 شیا  کم تییل برایم در ایا ماگرا  ترسماد  بود دوخمم. 

 

م ی ل صم ای کو  کشااااااااااااااید تا شیا  را باز کزم و وارد  اااااااااااااا  

چممان شاااااااااااااو .اتمصار داشااااااااااااامم کم یش از همان پ ااااااااااااات های 

 را برایم ترساااااااااماد  باشاااااااااد.اما در 
گ
رتدو  و خزد  دار هموشاااااااااش

چشاااااااااااااااماتم  یک ل صم با دیدن ت اااااااااااااااونر آشااااااااااااااازاب  کم مبابل

 خودتماب  می رد برا از ش  شرند. 
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ن شااااااااااااااااااااد  و پ اااااااااااااااااااات را باااااااز  تاااااااخودآ ااااااا  روی م اااااال تیم خت 

لا    در یش از کارت کرد .ت ونری از آزاد بم همرا  ونو 

های قدییم شااااااااا وغ و شر هیاهوی  و جم ی   کم برای دیدن 

او  ااااااااااااا  کشاااااااااااااید  بودتد.زنر خ س مم ن بم زبان ات  ویسااااااااااااا 

مزمصر ٬زودی روی  ااا زم برمیگرددتوشااامم شاااد  بود."او بم 

 باشید". 

 

 ۸۶۳#پارت_ 

 

با دساااااااا   لرزان شروتایل  ااااااااا    اااااااا  م را باز کرد  و وارد 

 کو  ت شاااااااااااید تا ب زمم  ااااااااااا  م .خییل ااااااااااا  م ا  شاااااااااااد 

مم  ش بم مدیر برتامم های آزاد می اشاااااد.همان شااااا  ااااا کم 

مااااا  هااااای اخت  آزاد را برای تر  کردن ایران ت اااات تشااااااااااااااااااار 

اال ظاهرا توان ااااااااااااامم بود بم خواسااااااااااااامم ا  گذاشااااااااااااامم بود و  

 برسد. 
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ا  گذاشاااااامم بود را باز کرد  و  باری دیگر خ یساااااا کم بم اشاااااات 

 بک تصت  دقیش تر بم آن خت   شااااااااااد
 .آزاد با شاااااااااا و  و خصم  

روی  اااااااااا زم نشاااااااااا اااااااااامم بود و ونولا اااااااااا   را بم ساااااااااا زم ا  

چ اااااااااا اتد  بود.ل  زدی بزرگ و زن ا بر ل  داشاااااااااات و یش از 

ای جم یااااات کرتاااااداران  بااااااال گرتمااااام دسااااااااااااااااااات هاااااا   را بر 

بود.خوشاا ایل بم آشااکار ترن  شااکل مم   در  ااورت  موز 

د.  ن  مت 

 

ت زنر پ ااااااااااااات را باز ت  ااااااااااااام را در سااااااااااااا زم   س کرد  و تصرا

کرد .هزاران هزار  ااااربر بااام زباااان هاااای م م   خوشااااااااااااااا ااایل 

شاااااااااااان را زنر پ ااااااااااات ابراز کرد  بودتد و توشااااااااااامم بودتد کم بک 

اتم برای بازگشاااااااااات او  و دوبار  دیدن  روی سااااااااااا  اجرا  اااااااااااتک

اتمصار می شاااااااااااازد.یک خد  هم با ردی  کردن شااااااااااااک   های 

شااااااایدن  م م   خوشاااااا الوشااااااان را ابراز کرد  بودتد.همم از 

ختک بازگشاااااااات آزاد آتبدر خوشاااااااا ا  بودتد کم مدا  از مدیر 

 برتامم ها   بابت برگرداتدن او تش ر و قدر دابن می ردتد. 
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راب  کم هر ثاتیم بر ت دادشاااااااااااااااان هزوز درگت  ت ا  کردن بم تص

اتزود  موشد بود  کم توتی ی ش  شیا  جدیدی از تییل روی 

    م تب  . ت. 

 

ر  مت  .جاااااادی جاااااادی تمی وای  اااااااری "آبجک آزاد واق ااااااا دا

؟"  ب  ن

 

 التم و خ ااااااااا ک توتی ی شااااااااا  را رد کرد  و از  ااااااااا  م خارز 

شااد .گوشر را کزاری اتداخمم و  ااورتم را میان دساات هایم 

مم.چکار باید می رد ؟چم  ار میموان ااااااامم ب زم؟مگر م  گرت

ن تبود کم آزاد را  ن را تمی واساااااااامم؟مگر ا ااااااااال برای همی  همی 

د  بود ؟مگر خود  ت واسااااااااااااااامااااام بود  کااااام از خود  دور کر 

 کم الیش آن 
گ
 سااااااااااااااابب  بر  گرداتم؟بم زتدی

گ
دوبار  بم زتدی

بود...پس االن برای چم   با  اااااااااات مات   موشااااااااااد ؟برای 

 با  ت ماتع خوش     و خوش ایل ا  موشد ؟چم   
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دسااااااااااااااات هایم را از روی  اااااااااااااااورتم برداشااااااااااااااامم و بم م ل ت یم 

د .ت ااایااد پشااااااااااااااایمااان زد .م  ت ااااااااااااااامیم درسااااااااااااااااات را گرتماام بو 

 سااااااااااااااااااابب  باااااز 
گ
تاااات.بااااایااااد باااام زتاااادی موشااااااااااااااااااد .آزاد بااااایااااد مت 

میگشاااااات.باید دوبار  آزاد ابمکار موشااااااد.باید دوبار  ت دیل بم 

آن آد  ها برای دوبار  دیدن   همان مردی موشااااااااااااد کم تما 

لاا ااصاااااااام شاااااااااااااااااماااااااااری ماایاا ااردتااااااااد.ایاازااجااااااااا ماااااااااتاااااااادناا  دردی از 

ی تداشاااااااایم .م  هیچ داممان دوا تمی رد.ما آیزد  ی مشااااااات 

 ت میم درست را گرتمم بود . 

 

ن ها بود  کم  ااااااااادای زتگ  ن اتکار و   زجار رتی  غرا در همی 

موبای م بم ی  ار  باال رتت.آیه کشاااااااااااااااید  و ترجیح داد  کم 

خوردن  را تاااااادیاااااد  بگت  . مماااااا تییل بود کااااام دوباااااار  زتاااااگ 

می واسااااااااااااااات شزنشااااااااااااااام کزد و بم قو  خود  مرا بم خود  

 بیاورد. 

 

. مم و تال  کرد  کم  دای زتگ را نشاید  چشم هایم را 

بگت  .اما تییل ات ار ت ااااااااااااااامییم برای قطع کردن تداشااااااااااااااات.با 
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خ ااااااااااااااا اااااااااتواااااااات چشااااااااااااااام هااااااااایم را دوبااااااااار  باااااااااز کرد  و شوقن 

را از روی م ل چزگ زد  و خود  را آماد   کشاااااااااااااااید .گوشر 

کرد  تااا بااا داد و بیااداد جوا.  را باادهم.اماا در یااک ل صاام بااا 

ی تااا  کاام روی  ااااااااااااااا  اام ی موباایال ثاااباات ماااتاادن ت اااهم رو 

خودتماب  می رد ق  م ترو رن ت و ت س در ساااااااا زم ا    س 

شاااد...تا  کم ت ر تمی رد  دیگر هرگز قرار باشاااد آن را روی 

 زم ببیزم.    م ی ت  

 

 "آزاد"!!! 

 

 ۸۶۴#پارت_ 

 

 

بم م زای واقیع  ال  ماتم برد  بود.اتگشاااااااااااااااماتم دور بدتم ی 

ایم قادر تبودتد کم از خت   گوشر یخ زد  بودتد و چشااااااااااااااام ه

مااااتااادن بااام آن اسااااااااااااااام آشااااااااااااااازاااا د  ب ززاااد.خود  بود...واق اااا 
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خود  بود.بم جز او کم اسااااااام کیسااااااا را در ت  زم با یک ق   

 رد  بود .باالخر  زتگ زد  بود. بزرگ قرمز ذخت   ت 

 

آتبدر بک اخمیار ت  م را در رنم هایم   س کرد  بود  کم بم 

 قرار   ی  ااااااااار  باااااااام خود  آمااااااااد  و دیااااااااد 
گ
کاااااااام در مرز خ ش

دار .درساااات هماتزد آد  کم ش از اقیاتوس در آورد  باشااااد 

لاا  هااایم را از ی اادیگر باااز کرد  و ت س خمیف  کشااااااااااااااایااد  و 

 ن اتگشماتم تشار داد . گوشر را م کم تر میا

 

چم باید می رد ؟باید تماسااااااااااااا  را پاساااااااااااااخ میداد ؟باید با او 

د ؟اگر یک بار دیگر  ااااااادا   را موشااااااا ن اید  و تما   را مت 

اراد  ای کم برای دور ماتدن از او جمع کرد  بود  ساااااااااا اااااااااات 

ن ت چم؟اگر با شااااایدن دوبار  ی  ااادا    موشاااد و ترو مت 

ا بماااتم چاام؟خاادایااا چاام دیگر کاااقاات تیم آورد  کاام از او جااد

 باید می رد ؟
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ن با ترس ها و دلزر  هایم ادامم داد  کم  آتبدر بم   زجار رتی 

شد و دیگر زتگ ت ورد.تاامیدی   دای ت    شاتجا  قطع

در ثاااتیاام ای هماااتزااد شماااب  مرگ ااار تمااا  وجود  را شر کرد.بااا 

ات بم تماس از دساات رتمم ای کم از روی  اا  م برایم   را

می رد چشم دوخمم و آ  کشید .اما شو  از آت م ده  کجک 

وع  وع بام شزن  کردن خود  کزم ت    دوبار  شر بمواتم شر

تا  او یک بار دیگر روی    م تب   بم زتگ خوردن کرد و 

 . ت. 

 

ن  ای  بار دیگر م طل ت رد .چشاااااااااام هایم را . اااااااااامم و با گرتی 

تما  ج ااااااااااااارتم را جمع کرد  ٬د  خمیف  از هوای خزک خاتم

ن رتگ پاسخ کشید .باید و  اتگشمم را شاتجا  روی خط ستک

برای آخرن  بار  اااااااادا   را موشاااااااااید .مضااااااااطرباتم گوشر را 

 بک آت م  رقن بزتم تزدیک گوشم تگم 
داشمم و برای ل صاب 

بم  ااادای ت س های سااازگیا  کم از آن ساااوی خط آشاااکارا 

د .ل  هایم شاتجا  پس از  ساااااااایدتد گو  سااااااااتر بم گو  مت 
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ای باام زمزماام ای آرا  از ی اادیگر تااا ااااااااااااااا اام گااذشاااااااااااااااات دقیباام 

 گرتمزد. 

 

 _الو... 

 

چزد ثاتیم ای سااااااااااکت ماتد و در تزایت با  اااااااااداب  آرا  تر از 

 سخ داد: م  پا

 

 آزاد:سال . 

 

زباتم را روی ل  هایم کم گوب  بم ی  ار  ماتزد کونر خشااااااک 

 شد  بودتد کشید  و تجوا کرد : 

 

 _سال . 
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ن  تبود  آن را شااااااااااااید   تجوایم آتبدر تااااااااااا ی  بود کم مطمی 

 باشد.ت س لرزابن کشید و شرسید: 

 

 .امیدوار  مزا مت نشد  باشم. آزاد: الت چطور ؟.. 

 

دیم ق  م باام درد از ایز اام مثاال  ن غرن اام هااا بااا ی اادیگر  را مت 

 آمد.بک هدا شاتم ای باال اتداخمم و گ مم: 

 

 _خوبم. 

 

سااااااااا وب  آزاردهزد  باز هم برای ل صم ای میاتمان  کم رما 

. دای ت س لرزان  دوبار  باال رتت.میموان مم تج م شد 

 باام گردن  دساااااااااااااااات می شااااااااااااااایااد و پااا   را 
گ
کزم کاام بااا  التش

ن می  وبید.با وجود آت م در کزار  تبود اما خ ااااااااااااااا ک روی زمی 

ت اااااااونر  بم روشااااااا ن روز مبابل چشااااااام هایم بود.در تزایت 

 گ ت: 

 .  5634



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

 

ن تبود  زتگ زدن بزت  ار درساااااا   باشاااااام.میدوتم  آزاد:مطمی 

 ا مماال شایدن  دا  تارا مت می زم اما... کم 

 

ن تر ادامم داد:   م   کوتایه کرد و سپس با ل  ن غمگی 

 

د  و ازت خدا ات ن می رد . آزاد:اما باید بزت زت ن  گ مت 

 

تما  آتچم از ق   ت ااااا م و تیمم ا  در سااااا زم باق  ماتد  بود 

بم ی  ار  ترو رن ت و تابود شاااااد.ب و ج اااااورتر از هموشااااام 

 ونم گذاشت.تاخودآ ا  ل  زد : پا بم ا 

 

؟  _خدا ات ن

 

 هو  آرا  گ ت و جواب داد: 

 .  5635



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

 

 .  آزاد:آر ...خدا ات ن

 

هایم اتماد.آه اامم شی تکان داد  ل  زدی ت خ بم جان ل  

و در ااایل کاام جااان می زااد  تااا لرز   ااااااااااااااااادایم را شززااان کزم 

 گ مم: 

 

 _پس باالخر  وقا  رسید  کم بری. 

 

 در  دا   موز زد. خ  اتی   آشکار بم ی  ار  

 

 _تو از  خواس   کم بر . 

 

ل ا  جوری بود کم ات ار می واساااااااااااااااات بگوند ای  آتیسااااااااااااااار 

.پس بی ودی ادای اسااااااااااااات کم تو بم جان  هردونمان اتداخ  
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آد  هااای بک گزااا  را در تیاااور.باام جااای آن دهااان باااز ک  و از 

 م  ب وا  کم جاب  ترو .کم همیزجا بماتم. 

 

 ۸۶۵#پارت_ 

 

 

 اامم را مضااطرباتم بم دتدان گرتمم و تال  تاخ  اتگشاات شاا

وع کردن  را داشت  کرد  تا از ت  دادن بم ب  ت کم ق د شر

مااان ل  زااد ا مباااتاام ای کاام روی لاا  هااایم ک ر  برو .بااا ه

 بود گ مم: 

 

_پ اااااا   کم مزیجرت تو  اااااا  م   گذاشاااااات رو دید .دید  

کم کرتدارات چبدر از شاااااااااایدن ختک برگشاااااااااازت خوشااااااااا ا  

 شدن. 
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 رقن تزد اما     از آن ساااااااااوی خط هم میموان ااااااااامم ای  بار 

 چرخیدن چشم ها   را ا  اس کزم.ادامم داد : 

 

 کم الیبیسر آزاد. _خوش الم کم داری برم
گ
 یگردی بم زتدی

 

د اما میدان ااااامم کم  ن  تمت 
سااااا وت   ماکان ادامم دار بود. رقن

می واسااااااااااااات با سااااااااااااا وت  بم م  ب زماتد کم تا چم اتداز  از 

امید اسااااااااات.میدان ااااااااامم کم هدت  از ای  دسااااااااامم دل ور و تا

تماس تاگزابن خدا ات ن تبود.تززا ق اااااد داشااااات بم آخرن  

مان باق  ماتد  بود چزگ ب زدازد کزاب شوساااااااااید  ای کم میات

و مرا وادار کزااااد کاااام از او ب واهم همیزجااااا بماااااتااااد.امااااا  اااااال 

 تزمید  بود کم آخرن  تت   هم بم سزگ خورد  بود. 

 

بن شااااااااااااد ت یم ا  را بم م ل داد  و ساااااااااااا وت میاتمان کم کوال

 زنرل  گ مم: 
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 _مراق  خودت با . 

 

شااد.خاجزاتم ساا وت کر کززد  ا  شاتجا  در هم شاا  اامم 

  دایم زد: 

 

 آزاد:خزان... 

 

ای  بار توبت م  بود تا ساااااااااااااا وت کزم.با ل  ن م ممس ادامم 

 داد: 

 

 آزاد:موشم ق ل از رتمزم یم بار دیگم همدیگم رو ببیایم؟

 

ی تگ مم.و ل  هایم  ن را روی ی دیگر تشار داد  و باز هم چت 

شو  او ات ار کم م زای س وتم را تزمید  باشد مصاتم تر از 

 خواه  کرد: 
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آزاد:م  ترداشاااااااااااااااااا  شرواز دار .خواه  می زم باااذار یااام باااار 

 خزان.  دیگم ببیزمت.    شد  یم دیدار کوتا ...لط ا 

 

بم سااااااااااااااا    پ   هایم را با درد روی ی دیگر تشاااااااااااااااار داد  و 

 گ مم: 

 

 _ت ر تمی زم اید  ی خوبک باشم آزاد. 

 

 م کرد: تاامیدی در ثاتیم ای بم  دا   دوند.مایوساتم زمزم

 

 آزاد:خواه  می زم... 

 

ق  م دیواتم وار در سااا زم تویدن گرتمم بود. الم ا اااال خوب 

تبود.میدان ااامم کم اگر دقیبم ای بوشااات  پای ت    میماتد  و 
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د  ت ااااااااااااااا یم  موشاااااااااااااااد .بزابرای  بم  را ها   گو  میدا

اتگشاااااااامان دساااااااات آزاد  را روی ساااااااا زم مشاااااااات کرد  و بم هر 

 جان کزدبن کم بود گ مم: 

 

 میدوار  س رت بک خطر باشم.مراق  خودت با . _ا

 

ب و را  ت س کشاااااااااااایدتم را برای ثاتیم ای . اااااااااااات.ش  را بم 

با ٬ت یام ااا  م ال چ ااااااااااااااا ااتد  و پس از م  ت کوتاا  و اج اری

 دیگر آشکارا می رزند جم م ا  را  امل کرد .  داب  کم  اال 

 

 ک . 
گ
 ک  آزاد...لط ا زتدی

گ
 _لط ا خوب زتدی

 

مصر تماااااااااتااااااااد  تااااااااا ب واهم پاااااااااسااااااااااااااا   را و ب ااااااااد دیگر مز

.شااااااااااااااازو .گوشر را از  اااااااااااااااورتم دور کرد  و بااا پااایااان دادن بام 

ن مباب م شرتاب کرد  و  اااااااااااااااورتم را میان ٬تماس آن را روی مت 

ار در  ا  ممالشر کردن تما  دسااااااات هایم گرتمم.دردی مرگ 
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اساااااااااام وان هایم بود.ق  م بم زور   توید و دلم می واساااااااااات 

 ت  . آتبدر ت س ت شم تا بم

 

دسااااااات هایم را از  اااااااورتم دور کرد  و مشااااااات گر  کرد  ا  را 

م کم و بر در بر بم سااااااااااااااا زم ا  کوبید .ل  هایم بم تالم ای 

کم هش هش ماتزد از ی دیگر تا اااااا م گرتمزد و کویل ت شااااااید  

 اااادای ترناد ب زد و شر از درد  تما  خاتم را شر کرد.هماتطور 

 اد کشید : کم بک وق م بم س زم ا  مشت می وبید  ترن

 

.گرنم ک .دیگم سر باید .شااااام کم بموبن گرنم  _گرنم ک  ل ز  

؟دیگاام چاام بالب  بااایااد شت بیاااد کاام اشاااااااااااااااکااای کوتمیاات 
ک ن

؟ ؟چرا گرنم تمی  ن  برنزن؟چرا گرنم تمی  ن

 

ن مباااب م برداشااااااااااااااامم و  لیوان چااای تیم خورد  ا  را از روی مت 

ن با  اااااادای  ب زدتری جی  همزمان با شرتاب کردن  روی زمی 

 کشید : 
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؟دار  مت   ؟چرا گرنااااااام تمی  ن .دار  برای _چرا گرنااااااام تمی  ن

هموشم از ایزجا مت  .چرا تمیموبن دو قطر  اشک برنزی؟چرا 

.چرا تمیموبن یم دخت   ترما  باشر  ایزبدر مرنو و تااااااااااااااا یفن

 چرا چرا چرا... 

 

آتبدر ترناد کشاااااااااااااااید  و کشاااااااااااااااید  کم دیگر جابن در تزم باق  

م و بک رمش روی م ل اتماد  و چشااااااااااااااام هایم را تماتد.خ ااااااااااااااام

. ااااااااااااااامم.شگیجاااام و شدرد دوبااااار  باااام شاغم آمااااد  بود.دلم 

ن خم شاااو  و آتبدر خش بزتم تا  می واسااات هماتجا روی زمی 

 اور . تما  غم و غ م هایم را باال بی

 

تاات.دیگر تمااا   تاات.تردا برای هموشاااااااااااااااام از ایزجااا مت  تردا مت 

کاام برای آخرن  دت اام باام .    قبو  ت رد  بود   شااااااااااااااااد  بود 

دیدن  برو .چون ترساااااید  بود  کم یک بار دیگر ببیزم  و 

دیگر تمواتم دساااااا  را رها کزم.چون ترساااااید  بود  کم ی  ار 
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آد  دیگر ببیزم  و ت اااااااااا یم  شااااااااااو .چون م  ترسااااااااااو ترن  

 روی ای  کر  ی خا  بود . 

 

سااااااخد  را روی شوشاااااابن داغم قرار داد  و تال  کرد  تا رنمم 

های ساااااازگیزم را آرا  تر کزم.آتبدر ترناد کشااااااید  بود   ت س

کم دیگر اتر ی برایم باق  تماتد  بود.پ   هایم آرا  آرا  رو 

تمزااد.ا مماااال قر  هااای آرام     ن شاااااااااااااااادن مت  باام سااااااااااااااازگی 

شااااااا ن را گذاشاااااامم بودتد.شاااااااید هم دوبار  تشااااااار  باالخر  تاثت 

 اااااااااااامم بود کم اتماد  بود.چشاااااااااااام هایم را چزدی  مرت م باز و .

کرد  و در تزایت ت ااااااااااا یم سااااااااااازگی ن شاااااااااااان شاااااااااااد .و یک بار 

برای ٬شو  از آت اااااام در سااااااااااااااایااااااایه مط ش غرا شاااااااااااااااو ٬دیگر

ن دت م در پاتزد  روز گذشاااااااامم یک جم م ی ت راری را  هزارمی 

 رد . در دلم با خود  تجوا ک

 

 "م  درست ترن  ت میم مم   را گرتمم ا ...!!!"
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 ۸۶۶#پارت_ 

 

 

اید ق ل رتمزم یم لیوان چای می و ٬تارصی:خاتم بزاور جان

 دیگم براتون بیار ؟ق  یم یخ کرد. 

 

شااااااایدن  اااااادای آرا  خاتم تارصی کم مرا م اک  سااااااوال  

قرار میداد باخ  شد تا با اکرا  ت اهم را از    م ی ساخت 

ن بار از  اااااااااابح بم آن چشاااااااااام دیواری   کم ا مماال برای هزارمی 

.با گیجک دوخمم بود  بگت   و ش  را بم سااااااااااااااامت او بچرخاتم

 ت اه  کرد  و ل  زد : 

 

؟  _سر
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ات اااار کااام از گیجک و  واس شرب  کااام تماااا  روز همرا  خود  

ید  کشااید  بود  دلواپس باشااد گوشاام ی ل  ها   را کج 

ت ورد  ای کم روی  کرد و با اشاااااااااااااااار  بم لیوان چای دسااااااااااااااات

ن  قرار داشت گ ت:   مت 

 

از تارصی:گ مم می واید چای مون رو براتون خوض کزم ق ل 

 رتمزم؟

 

 با تردید ابروهایم را باال اتداخمم و شرسید : 

 

ی؟مگم تایم  اری تمو  شد ؟  _داری مت 

 

ت س خمیف  کشاااااید و با برگرداتدن  ااااا  م ی روشاااا  گوشر 

 ا  بم سمت م  جواب داد: 
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 :تیم ساخ   موشم کم تمو  شد .ساخت رو ببیاید. تارصی

 

روی  اا  م برای ل صم ای کوتا  بم اخداد نشاااتگر ساااخت 

ی ت  ا  چشاااااااااام دوخمم و سااااااااااپس بک اخمیار ل  گوند .چم 

مرام شااااااد  بود؟با وجود آت م تما  روز را بم ساااااااخت ز  زد  

بود  اما  واسااااااااام ا اااااااااال بم گذر زمان تبود.چشاااااااام هایم تززا 

بت ماتدن خبربم های سااااااااااااااااخت روی دو خدد برای دیدن ثا

مشااااا   بم سااااااخت دوخمم موشااااادتد...اخدادی کم قرار بود 

 ت شرواز او باشزد. ساخ

 

هماتطور کم ٬ التم آیه کشااااید  و با ت یم زدن بم  اااازدیل ا 

 گوشم ی چشم های خ مم ا  را میمالید  شرسید : 

 

_پس چرا هزوز موتاااادی ایزجااااا؟برو دیگاااام.باااام ببیاااام هم بگو 

 برن. 
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 در جوابم ل  زد کوچش زد و شاتم ها   را باال اتداخت. 

 

.مزم چون دیاااد  تاااارصی:ببیااام بچااام هاااا خییل وقمااام کااام ر  ن تی 

شااااااما هزوز نشاااااا اااااااید موتد  ایزجا.گ مم شاااااااید  اری داشاااااامم 

 باشید و تیاز بم  مکم باشم. 

 

گردن دردتا  و خشاااااااااااااااکم را بم چپ و راسااااااااااااااات تکان داد  و 

بیچااااار .باااام خاااااکر م   ل  زااااد بک روس ت ون   داد .دخت  

 بی ود و بک جزت تا ای  ساخت ایزجا ماتد  بود. 

 

جور  م ایزجا میموتم ب دشاااااااام جمع و _تم تو برو.م  یکم دیگ

 می زم مت  . اری تدار . 

 

تورا کی   را برداشت و هماتطور کم وسی م ها   را داخل 

 آن 
گ
مزدی ن ت با خوشاا ایل کم تال  داشاات با شر کی  مت 

 : را بپوشاتد گ ت
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تاااارصی:توروخااادا ب  شااااااااااااااایاااد تززااااتون میاااذارماااا خااااتم بزااااور 

د  خودمو برسوتم بم جان.امش  تولد برادر زاد  مم.قو  دا

ن باید بر .   جش  تولد .برای همی 

 

باااا هماااان ل  زاااد کوچاااک و بک روس کااام روی لااا  هاااایم بود 

 ت اه  کرد  و ش  را تکان داد . 

 

 ااااااااااااااامم _بی ودی خذر خوایه ت  .برو بزت خو  بگذر .خ

 .  هم ت اشر

 

ن  ن کی   بم سمت در دوند و پس از گ ی  خزدید و با برداشی 

خ اامم ت اشااید" دوان دوان از اتاا خارز جم م ی "شااما هم 

ن و   سااازگی 
شاااد و مرا با خود  تززا گذاشااات.با رتما  سااا وب 

مرگ ار بم ی  ار  بر  ل اتاا  کم رما شااااااااااااد.ت اهم باری دیگر 

ب  کاام در بر باام ساااااااااااااااماات ساااااااااااااااااخاات چرخیااد و روی خبرباام هااا
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ی دیگر میدوندتد ثابت ماتد. مت  از دو سااااااااخت و بوشااااااات  از 

رواز  باق  ماتد  بود.و ای  ی  ن بم یک ساااخت بم ساااخت ش

زودی زود دیگر قرار تبود     زنر آسااااااااامان یک شااااااااازر ت س 

 ب شیم. 

 

دسااااااااااااااامم تاخودآ ا  بم سااااااااااااااامت سااااااااااااااا زم ی سااااااااااااااازگیزم رتت و 

میزطور اتگشااااااااااااماتم روی ق  م مشاااااااااااات شاااااااااااادتد.تما  روز را ه

ن ب  ااااااااااان کم داشااااااااااات ا ونم را ساااااااااااورات  گذراتد  بود .با همی 

تمزد و ت ایه می رد و ت س هاب  کم بم س     ن مت   باال و پایی 

کاام هر دقیباام و هر ثاااتیاام باام ساااااااااااااااماات ساااااااااااااااااخاات روی دیوار 

 میچرخید. 

 

ی  ن ب ااااد از آن تماااااس ت   ن کوتاااااهماااان دیگر ٬از د شاااااااااااااااااا 

ی از او تااداشااااااااااااااامم.دیگر تاام زتااگ زد  بود و  تاام     شیااا  ختک

ترسماد  بود.برای آت م مرا وادار بم دوبار  دیدن  کزد دیگر 

ت رد  بود.شاااااااااااااااید چون دل  تمی واساااااااااااااات مرا ت ت ارصار 

 تشار بگذارد و شاید هم چون دیگر از م  تاامید شد  بود. 
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از  بح کم خود  را بم آموزش ا  رساتد  بود  تا ب کم بمواتم 

ر اااااااا   برای ت ر و خیا  کردن ش  را با  ار گر  تگم دار  و ت

دن تک تک دقیبم ها و ثاتیم هایم بم ت ر کر ٬تداشاااااامم باشااااااام

بم او و شمردن ساخت هاب  کم تا ساخت شرواز  باق  ماتد  

 بودتد گذشمم بودتد. 

 

هر بااار کاام خبرباام هااای سااااااااااااااااااخاات میچرخیاادتااد ق اا  م  باام 

ن ت و ا  اااااااااس می رد   دردتا  ترن  شااااااااکل مم   ترو مت 

یم بم جای خون شب داغ جرنان شیدا کرد  کم درون رگ ها

ای هموشم از دست است.باور ایز م امش  قرار بود او را بر 

بدهم آتبدر برایم دشاااااااااااااوار بود کم دلم می واسااااااااااااات شو  از 

ن او بمت  .اماااا از کرا دیگر خود  بود  کااام خواسااااااااااااااامااام  رتی 

 بود  او برود.بزابرای   ف  برای االیم کردن تداشمم. 
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 باز و . ااااااامم کرد  و  ااااااازدیل ا  را بک پ   هایم را با 
گ
خ ااااااامش

ی یک ل صم هدا بم چپ و راسااااااااااااااات تکان داد .ت اهم برا

  ثابت ماتد.ابروهایم بک م طیل 
ن روی کشااوی کوچک زنر مت 

در هم کشاااااید  شااااادتد و جرقم ای کوچک در ذهزم بم  ااااادا 

 در آمد. 

 

مثاال برا گرتماام هااا ت یاام ا  را از  ااااااااااااااازاادیل گرتمم و  اااااااااااااااااا 

ا روی ی دیگر تشااار داد  و دسات لرزاتم نشا امم.ل  هایم ر 

باز کرد .با باز  را بم سمت کشو دراز کرد  و آه مم ق    را 

 ٬شدن کشو
گ
ت اهم روی ج  م ی جواهر م میل و قرمز رتش

کم آتجا خودتماب  می رد ثابت ماتد.ج  م ای کم مدت ها 

شو  آتجا رها   کرد  بود  و سااپس دیگر هرگز بم شاغ  

 . .. م ای کم آزاد ش  تولد  برایم خرند  بود ترتمم بود .هدی

 

 ۸۶۷#پارت_ 
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  کم ق  م درون ا ونم   تپد.از میان بم ی  ار  ا  اااااااس کرد

ن را  رن ااااتم بم رنم هایم کشاااید   ر ل  های تیمم باز  اک ااات 

و ج  م را از داخل کشو برداشمم.برای ل صم ای تردید کرد  

 ز کرد . و سپس با دست دیگر  ج  م را بم آرا  با

 

ت اااهم روی گردتبزااد ظرن  و ٬باام م و باااز شااااااااااااااااادن ج  اام

م خودتمااااااااب  می رد ثاااااااابااااااات زن ااااااااب  کااااااام مباااااااابااااااال چشاااااااااااااااماااااااات

ماتد.آه اااااااااااامم دساااااااااااات ج و برد  و گردتبزد را از داخل ج  م 

ون کشاااااااااااید  و مبابل  اااااااااااورتم تگز  داشااااااااااامم.یک زتجت   بت 

ظرن  کم پال  جواهر نشاااان و درخشاااان بم شاااکل ونول  از 

 بود.  آن آونزان شد 

 

در زنر پال  یک پال  کوچک تر دایر  شااااکل وجود داشاااات 

ز   ماب   کا  شاااااااااااااااد  بودتد.  ماب  کم داخل آن با خ  رن

کم در آغو  ی دیگر جم م ای را   سااااااااااااااااخمزد کم م زا   
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برایم خییل آشاااااااااااااازا بود.جم م ای کم شو  از ای  بارها و بارها 

"آن را از زبان آزاد شاید  بود ..."سازی کم  دا     توب 

 

ب و آتبدر در ا ونم وسااااااااااااااا ت گرتمم بود کم گوب  هر ثاتیم 

ا  را بدرد و خود  را رها کزد.داغ شاااااااااادن  مم   بود  زجر 

چشم هایم را ا  اس می رد .چشم هاب  کم برای قطر  ای 

ن المماس می ردتد اما المماساااشااان بم گو  های  اشاااک رن ی 

ساااااید.ت اهم باری دیگر بم سااااامت ج  م چرخ ید و کیسااااا تمت 

روی  ارت پ اااااااااااااااما  کوچش کم آتجا خودتماب  می رد ثابت 

 ماتد. 

 

و  ااارت را برداشااااااااااااااامم و باااز  کرد .روی دسااااااااااااااااات دراز کرد  

 اااااااااا  م ی ساااااااااا ید  ارت دساااااااااات خط زن ای آزاد بم چشاااااااااام 

می ورد.و جم اام ای زن ااا تر کاام خواتاادن  ق  م را باام درد   

 آورد. 
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 .  "برای تو کم  دای ساز م ن

 دگیم خاشباتم دوسات دار . تا آخرن  روز از زت

 خونزترن ز م ...تولدت م ار "

 

درد آه مم آه مم روی ل  هایم تب  ل  زدی ت خ و شر از 

. ت و رتمم رتمم بم خزد  ای بک  دا کم از روی خوش ایل 

ن قرار داد  و با دست  تبود ت دیل شد. ارت پ ما  را روی مت 

ب زداز .اتدی  های لرزاتم تال  کرد  تا گردتبزد را دور گردتم

سااا ت بود اما در تزایت توان ااامم کم ق    را پشااات گردتم 

 ببزد . 

 

ن بم سااااااااااااااامت دیگری از  از جا ب زد شاااااااااااااااد  و با قد  برداشااااااااااااااای 

مباااابااال آیزااام ا  ااااااااااااااامااااد  و بااام گردتبزااادی کااام دور گردتم ٬اتااااا

میدرخشاااید چشااام دوخمم.گردتبزدی کم بم خوبک میدان اامم 

بار دیدن  قرار بود از امروز تا آخرن  ل صم ی خمر  با هر 
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یم بم یاد مردی بی مم کم با یک دتیا خشاااااااش ای  گردتبزد را برا

 خرند  بود اما هرگز تموان مم بود آن را دور گردتم ببیزد. 

 

لااا  زنرنزم را بااام دتااادان گرتمم و همااااتطور کااام پال  ونول  

 شکل را لمس می رد  زنرل  تجوا کرد : 

 

 _مزم دوسات دار ...خییل زناد. 

 

دن تاگزابن  اااااااااااااااادای زتگ موبای م و شیچیدن  در ب زد شاااااااااااااااا

م ثاتیم ای بوشااات  مبابل تضاااای اتاا ماتع از آن شاااد کم بموات

آیزاااام بااااا  ااااااااااااااامم و مثاااال دیواتاااام هااااا بااااا خود   را بزتم.آیه 

ن از آیزم چرخید  و قد  هایم را بم ٬کشااید  و با تا اا م گرتی 

ن زتگ  ن  برگرداتد .گوشر یک بزد روی ساااااااطح مت  سااااااامت مت 

د.دساااااااات می ورد و  ن تا  تییل روی  ااااااااا  م ا  چشااااااااامک مت 

ن رتگ پاسااخ٬ج و برد  و با برداشااما  را لمس کرد   خط سااتک

 و سپس گوشر را تزدیک گوشم تگم داشمم. 
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 _ب م تییل؟

 

 با ل  ن تزد و شاسیمم شرسید: 

 

؟  تییل:کجاب  آبجک

 

مم ج  از ل   خجی   ابروهایم را باال اتداخمم و پاساااااااااااااااخ 

 داد : 

 

 شد ؟ _آموزش اهم...سر 

 

 بک آت م بم سوالم پاسجن بدهد خجوالتم گ ت: 
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یاااایم دت اااالااات.چزاااد دقیبااام دیگااام تییل:هموتجاااا بمون.دارنم م

 اوتجاییم. 

 

شدرایم ا  از شاااااااااااااااایاااادن  رت  شااااااااااااااااااادت گرتاااات.بااااا تردیااااد 

 شرسید : 

 

 _میاید دت الم؟

 

 بم تزدی پاسخ داد: 

 

 تییل:آر . 

 

و ساااپس بک آت م مزمصر شاااایدن ساااوا  دیگری از سااامت م  

بماتد بم تماس خاتمم داد.مات و مبزوت ت    را از گوشاااااااااااااام 
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   م ا  خت   ماتد .ای  دخت  دیواتم شد  دور کرد  و بم 

 بود؟برای چم داشت بم ایزجا   آمد؟

 

ن رها کرد  و ساااااپس با   کشاااااید  و گوشر را روی مت 
 التم شوقن

ن  ج  م ی جواهر و  ارت پ ااما  آزاد را برداشاامم ٬دور زدن مت 

ن را و داخل کی  های روی مت 
گ
 م گذاشاااااااااااااااممشاااااااااااااااان.بزم رن مش

چای را برداشااااااااااااامم و برای  مرت  کرد  و لیوان شد شاااااااااااااد  ی

خاتم بم را  اتماد .  ن  ش ما  بم سمت آشتر

 

هزوز بوشاااااات  از شزج دقیبم هم تگذشاااااامم بود کم  اااااادای تییل 

کم ب زد ب زد تا  مرا بم زبان   آورد  ل تضاااااای آموزشاااا ا  را 

 شر کرد. 

 

؟..  ؟تییل:آبجک  .آبجک خزان کجاب 
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ون دوند  و ب خاتم بت  ن ا مم ج  از  ااااااااااااادای ب زد  از آشاااااااااااااتر

چشااااااااااااااام هاب  گرد شاااااااااااااااد  بم او و برساااااااااااااااا  کم مبابل در دتت  

 ا  ماد  بودتد چشم دوخمم.شرسید : 

 

 _چم ختک  تییل؟م  ایزجا .ای  همم ش و  دا برای چیم؟

 

تورا ت اه  را بم ساااااممم برگرداتد و با دیدتم قد  بم ساااااممم 

 برداشت و شاسیمم گ ت: 

 

...زود با  زود با  ٬تییل:وقت برای  را زدن تدارنم آبجک

 کی مو بردار باید برنم. 

 

هاااز و واز از رتمااار خجی   باام برساااااااااااااااااا  کاام پشاااااااااااااااات ش  

 ا  ماد  بود ت ا  کرد  و شی تکان داد . 
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 _برنم؟کجا برنم؟

 

مباب م ا  ااااااااااااماد و با شیچیدن اتگشاااااااااااامان  دور بازونم جواب 

 داد: 

 

 تییل:تروداا ...باید برنم تروداا . 

 

 ۸۶۸#پارت_ 

 

 

تروداا  از زبان او بم ی  ار  وا رتمم.سگرمم با شایدن وا   ی 

هایم را در هم کشااااااااااااید  و هماتطور کم تال  می رد  بازونم 

ون ب شاااااام با  ااااااداب  گرتمم  را از میان   ااااااار اتگشاااااامان  بت 

 گ مم: 
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 _م  جاب  تمیا  تییل. 

 

ن    کوبید و بازونم را م کم تکان داد. مصاتم پا بم زمی 

 

؟آزاد  یااااام سااااااااااااااااااااخااااات دیگااااام شرواز تییل:تمیاااااا  ی  ن سر آبجک

.برای هموشااااااام از ایزجا مت  .واق ا تمی وای برای آخرن  دار 

 بار ببیزو ؟

 

  التم آیه کشید  و ت اهم را بک هدا بم اکراا چرخاتد . 

 

ایط  _اگااام بیاااا  و ببیزم  سر خوض موشااااااااااااااااام تییل؟تبط شر

ی هردومون سااااااااااااااا ااات تر موشاااااااااااااااااام.باااذار بااادون دیااادن م  برا

 ق    رو .ش زم. .تمی وا  یم بار دیگم بر 

 

 با خ  اتوت ت اهم کرد و قاک اتم جواب داد: 
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تییل:اگم تری تروداا  و تر ااااااااات خدا ات ن رو از هردوتون 

.آبجک بم خودت بیا.آزاد مردی کم ٬درناااا  ک ن ق  شو موش  ن

گاام االن تری و ببیزو  تااا دوسااااااااااااااا  داری دار  از ایزجااا مت  .ا 

 آخر خمرت  رت  روی دلت میموتم. 

 

تردید در ثاتیم ای هماتزد خور  بم جاتم اتماد.گوتم شاااااااااااک و 

ا  را از داخل ااز گرتمم و م ااام اااالتم بم برساااا  کم هزوز هم 

ساااااااااکت و خامو  خب  تر از تییل ا  ااااااااماد  بود و تصار  گر 

دید ات ار کم ب ثمان بود چشااااااااااااااام دوخمم.ت ا  خت   ا  را کم 

شااااااااک و تردید  را  س کرد  باشااااااااد قد  ج وتر گذاشاااااااات و 

  ت: گ

 

.ای  ت میم برسا :ما ازت تمی وایم ماتع رتما  .یسر خزان

شااااااااااااماساااااااااااات.ت اااااااااااامیمیم کم هردوتون گرتمید و ما  ف  برای 

دخااالاات کردن تو  تاادارنم.امااا لط ااا بااا مااا بیااا تروداااا .بیااا و 
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ن و از  خد ا ات ن ک .مطمازم برای آخرن  بار آزاد رو ببی 

ایزجوری االن اوتجا چشم بم راهمم. ی م کم خشش بزرگمون 

 تمو  شم. 

 

تردید و اتطراب شاپای وجود  را ترا گرتمم بود.تمیدان مم 

کم باید چکار کزم و چم ت ااااااااامییم بگت  .از یک کرا خود  

را آتبدر قوی تمیدید  کم ب واهم بم تروداا  برو  و آزاد را 

کرا دیگر میدان اااامم کم  را های برساااااا  بدرقم کزم.و از 

ا  تبودتد.میدان  مم کم ال اقل ای  خدا ات ن را بم و تییل بت 

 هردونمان بدهکار بود . 

 

 کم گوب  بم اتداز  ی یک 
شاتجا  پس از گذشاااااااااااااااات دقایف 

د  و ٬قرن گذشااااااااااات اااااااااار پ   هایم را خاجزاتم روی ی دیگر ترا

بود.زمابن آیه کشاااید .ت ااامیمم را گرتمم بود . ش با برساااا  

بار او را برای ترساااااااااااااااو بودن باق  تماتد  بود.باید برای آخرن  

 میدید . 
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چشااام هایم را دوبار  باز کرد  و با خت   شااادن بم چزر  ی شر 

 از المماس تییل با  دای آرا  گ مم: 

 

 _باشم...برنم. 

 

                                           *** 

 کم م ااااااات  آموزشااااااا ا  ت
ا تروداا  یط شاااااااود و تراتیک تا زمابن

 کم گوب  امشاااااااا  شاااااااادیدتر از هم
وشاااااااام بود پشاااااااات ش ل ز  

گذاشمم شود م  بم م زای واقیع   مم هزار بار مرد  و زتد  

شااااااااااااد .با هر یک دقیبم ای کم میگذشاااااااااااات ترس ایز م م ادا 

دیر باام ترودااا  برسااااااااااااااایم و تمواتم برای آخرن  بااار او را ببیزم 

ن در ق  م  تت. مثل یک خزجر تت   ترو مت 

 

ت با او آزاد ت  ا  را خامو  کرد  بود و برساااااااااا  تمیموان ااااااااا

د.تییل مااااادا  تال  می رد کااااام آرامم کزاااااد.مااااادا   تمااااااس بگت 
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میگ ااات کااام بااام ا مماااا  زنااااد شرواز  تااااخت  خواهاااد خورد و 

ت اید تگران باشاااااااام.اما مگر م  میموان اااااااامم آرا  باشاااااااام؟مگر 

بود  مثل  میموان مم بم دلداری ها   د  خو  کزم؟شد 

 اسوزد روی آت  و ل صم ای آرا  و قرار تداشمم. 

 

ن خیابان و بم  در  تزایت پس از خبور از د  تراتیک سااااااااااااااازگی 

 دیواتم وار برسااااااا  توان ااااااایم یک ربااع ماتد  بم 
گ
لط  راتزدی

ن کم شیاد   سااااااااااااااخت شرواز آزاد بم تروداا  برسااااااااااااایم.از ماشااااااااااااای 

د  بم شاااادیم م  ج وتر از همم بم ساااامت تروداا  دوند  و ق

داخل سال  تروداا  گذاشمم.جم یت زنادی در هر گوشم و 

زار بم چشاااااام می وردتد.آد  هاب  کم یا با چمدان ها شااااااان ک

تمزد و یا بم چک کردن مدارکشاااااااان  بم ای  ساااااااو و آن ساااااااو مت 

 مش و  بودتد. 

 

مضاااااطرب و تگران در میاتم ی ساااااال  ا  اااااماد  و ت اهم را بم 

 ت شاااااااااااااید کم برسااااااااااااا  و دت ا  آزاد بم اکراا چرخاتد .کویل

زاااااااار  تییل هم خودشاااااااااااااااااااااان را بااااااام م  رسااااااااااااااااااااااتااااااادتاااااااد و در ک
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ا  اااااااااااااااماااااادتاااااد.همااااااتطور کااااام مثااااال دیواتااااام هاااااا بااااام دور خود  

 میچرخید  و بم دت ا  او میگشمم مضطرباتم شرسید : 

 

 _رتمم؟

 

برسااا  تورا بم تاب وی اخالن شرواز ها ت ا  کرد و پس از م  ت 

 کوتا  ش  را تکان داد. 

 

 زوز شروازشو اخال  ت ردن.باید همیزجاها باشم. برسا :تم ه

 

وع بم چرخاتدن ت اه  میان آد  و سااااااااااپس بم همر  ا  م  شر

های اکراتمان کرد. الم ا اااااااااااااااال خوب تبود.ق  م در دهاتم 

  توید و دساااااات هایم شاااااادید تر از هموشاااااام می رزندتد.ترس 

ایز م ت زد او را میان ای  جم یت ل ز   ام کزم و تر ااااااااااااااات 

ز دساااااااات بدهم هر ل صم مرا بوشاااااااات  و بوشاااااااات  بم دیدن  را ا

 داد. سمت تروپاشر هل می
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ترسااااااااااااااید  و تگران دساااااااااااااات های لرزاتم را مبابل ل  هایم بم 

 ی دیگر مشت کرد  و زنرل  تجوا کرد : 

 

.خواه  می زم همیزجا با .   _کجاب  آزاد...کجاب 

 

و در همان ل صم بود کم  ااااااااادای ب زد و هیجان زد  ی تییل 

   اااااااااداها و همزمم هاب  کم ساااااااااال  تروداا  را شر از میان تما

 گو  هایم رسید و جابن تاز  بم م  ب شید. کرد  بود بم  

 

 تییل:اوتاها ...اوتجاست. 

 

 ۸۶۹#پارت_ 
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بم ی  ار  مثل برا گرتمم ها بم ساامت تییل چرخید  و م اات  

اتگشااااااااات اشاااااااااار  ا  را با ت اهم دت ا  کرد .چشااااااااام هایم در 

اتدتد کم  یم آتطرا تر روی یش تزایت روی مردی ثابت م

بود و ساااااکت و آرا  بم ما   از  اااازدیل های اتمصار نشاااا اااامم

قزو  ای کم میان دست ها   تگم داشمم بود چشم دوخمم 

 بود.خود  بود.آزاِد م  بود.باالخر  شیدا   کرد  بود . 

 

بک آت م اخمیاری روی رتمارهایم داشااااااامم باشااااااام تورا قد  بم 

 ا  داب  ب زد ترناد کشید : سمت ج و برداشمم و ب

 

 _آزااااد. 

 

 آمد و ت ا  مم ج  و تاباور  بم ساامت ش  بم ی  ار  باال 

با  اااااااااااااااورب  ٬م  چرخید.برای چزد ل صم ای مات و مبزوت

ت زد  باام م  خت   ماااتااد و ساااااااااااااااپس  رتااگ شرنااد  و ت ااایه  ت 
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آه مم از جا ب زد شد و ل  ها   را بم زمزمم ی بک  دای 

 کرد.   تا  م  باز و . مم

 

م بوشااااااااااااااات  از آن تموان ااااااااااااااامم کاااقاات بیاااور .مثاال دیواتاام هااا باا

سااااااما  دوند  و دوبار  اساااااام  را  اااااادا زد .او هم ات ار کم 

شاتجا  توان ااااااااااااااامم باشاااااااااااااااد بم خود  بیاید بک م طیل ما  

قزو  ا  را روی  ااااااااااااااازااادیل رهاااا کرد و باااا قاااد  هااااب  ب زااد باام 

 سمت م  دوند. 

 

 ا  های خت   ی آد  بم ی دیگر کم رسااااایدیم بک آت م تگران ت

اتداخمم و دساات  های اکراتمان باشاام خود  را بم آغو  او 

هااایم را م کم دور گردن    باام کرد .او هم مرا در آغو  

گرتت و با شیچیدن دساات ها   دور  مر  مرا اتدی از روی 

د.در  ااااااااااااار ن ب زد کرد و م کم تر از هموشاااااااااااااام بم خود  ترا زمی 

یبوسااااااااید با  ااااااااداب   ایل کم بک وق م  اااااااااورت و موهایم را م

 لرزان زنر گوشم تجوا کرد: 
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 میدون مم میای.میدون مم. آزاد:اومدی... 

 

ن گاااذاشااااااااااااااامم و تززاااا در  ااادی کااام بمواتم  پااااهاااایم را روی زمی 

 ااورت  را ببیزم از او تا اا م گرتمم.دساات هایم را دو کرا 

  ورت  قرار داد  و گ مم: 

 

 _تمون مم کاقت بیار . 

 

ان شد  گوتااام هاااا   را و ب اااد همااااتطور کااام باااا شاتگشااااااااااااااامااا

 تواز  می رد  ادامم داد : 

 

 برای آخرن  بار ببیزمت. _خواسمم 
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ن روی لااا  هاااا   تب  . ااااااااااااااااات و ش  را  ل  زااادی غمگی 

ن تر  آه ااااامم تکان داد.ت اه  برای ل صم ای از  اااااورتم پایی 

آمااادتاااد و روی گردتم نشااااااااااااااا اااااااااااااااازاااد.درسااااااااااااااااات همااااتجااااب  کااام 

 گاااردتااابااازاااااااادی کاااااااام خاااود  بااارایااام خااارنااااااااد  باااود خاااودتاااماااااااااب  

می رد.چشاااااااام ها   بم ی  ار  بم واتااااااااح ترن  شااااااااکل مم   

زدتاد و تاابااوری بام چزر  ا  دوناد.ل  هاا   بام خزد  برا 

ای آرا  از ی دیگر تا ااااااااا م گرتمزد و  ااااااااادای تجوا گوتم ا  

 در گو  هایم شیچید. 

 

 آزاد:باالخر  اتداخمو ... 

 

گردتبزد را میان اتگشاااااااااااااااماتم گرتمم و درسااااااااااااااات مثل او ل  زد 

 زد . 

 

یل دیر شااااااااد.اما باالخر  تون اااااااات جای ا اااااااا و  رو شیدا _خی

 کزم. 
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با چشااااام هاب  کم از اشاااااک شر شاااااد  بودتد موهایم را از روی 

  ورتم کزار زد و گ ت: 

 

 آزاد:چبدر بزت میاد. 

 

 ش  را روی شاتم کج کرد  و زمزمم کرد : 

 

_هیچوقاااااات از خود  جاااااادا  تمی زم.هموشااااااااااااااااااااام همیزجااااااا 

 بیار .  میموتم تا هرروز تو رو بم یاد 

 

.ش  را بم  اااااادایم می رزند و لرزندن  دیگر برایم مزم تبود 

ن برد و با اشک و ل  زد گ ت:   نشاتم ی تایید باال و پایی 
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آزاد:هیچوقت از گردتت در  تیار.هیچوقت ترامو  ت   

.هرجای دتیا کم باشم.   کم تو  دای ساز م ن

 

 بم تب ید از او ش  را تکان داد  و گ مم: 

 

 _قو  مید . 

 

یش از دساااااااااااات ها   را از دور  مر  برداشاااااااااااات و بم ساااااااااااامت 

ی کاااااام زنر گرد ن  برد.یباااااام ی پااااااالموی  را کزااااااار زد و زتجت 

ی کم از آن دو  ون کشاااید.زتجت  ل اسااا  شززان شاااد  بود را بت 

  بم ی ازدواز آشااااااااازا آونزان شاااااااااد  بودتد.  بم هاب  کم بم 

د و   خوبک آن ها را موشزاخمم.ل  ها   را روی ی دیگر ترر

 هماتطور کم   بم ها را تکان میداد گ ت: 

 

شو  م  میموت .هیچوقت از خود  دورشاااااااااااااون  آزاد:ایزا هم

 تمی زم. 
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بک اخمیااار خزااد  ا  گرتاات.امااا خزااد  ا  از روی خوشااااااااااااااا ااایل 

تبود ب کم از روی درد و غم بود.دسااااااااااااااامم را روی ق  اااااااااااااااام ی 

 س زم ا  قرار داد  و گ مم: 

 

 ن و مجبور مویساااار _یم روزی یم   بم ی جدید دسااااات می 

 .  ایزا رو از خودت دور ک ن

 

قاکع چزر  در هم کشااااااااااااید و ش  را بم نشاااااااااااااتم ی م کم و 

 م ال ت تکان داد. 

 

ن ات اق  تمی مم...هیچوقت.   آزاد:هیچوقت همچی 
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دسااااااااااااااات ها   را دو کرا گردتم ٬و ب د   بم ها را رها کرد

قرار داد و با چ ااااااا اتدن شوشاااااااابن داغ  بم شوشاااااااابن م  ادامم 

 د: دا

 

ب د ٬نآزاد:م  ق ل از تو هرگز خاشااااش کیساااا نشااااد  بود  خزا

از تو هم خاشاااااش کیسااااا تموشااااام.تا روزی کم زتد    و تا روزی 

کااام ت س می شااااااااااااااام تبط خشاااااااااااااااش تو ااام کااام توی ق  م زتاااد  

 میموتم.بمت   اگم یم روزی ب وا  بم زبن جز تو ت ا  کزم. 

 

م ب و جوری ا ونم را شر کرد  بود کم دیگر     تمیموان ااااااام

ت س ب شااااااام.چشاااااام هایم را . ااااااامم و دسااااااات هایم را از روی 

ق  اام ی ساا زم ا  بم ساامت گردن  باال برد .با  ااداب  شا 

 شا وار گ ت: 

 

آزاد:ج ومو بگت  خزان.تاااااذار بر .از  ب وا  همیزجاااااا کزاااااارت 

ن رو از تو . اااااااااااااازنم.آرنا زودتر  بموتم تا دوبار  بموتیم همم چت 
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کااا  مااا  ایااازاااجااااااااا   از مااا  از ایااازاااجااااااااا رتاااماااااااام امااااااااا تاااو ماااجاااباااور 

 بموتم.المماست می زم.تذار بر . 

 

 ار ل  ها   را بم شوشابن ا  چ  اتد و ادامم داد: ای  ب

 

 بمون...ق م می ور  پشت 
گ
آزاد:تبط  اتیم یم   مم بزم بش

ن و همیزجاااااا کزاااااارت میموتم.تبط از   تم بااااام همااااام چت  ن پاااااا مت 

 ب وا . 

 

 ۸۷۰#پارت_ 

 

 

قرمز  چشااااااااااام قد  از او تا اااااااااااا م گرتمم و بم چشاااااااااااام های 

ان برج مم ی دوخمم.شاتگشماتم را تواز  وار روی اسم و 

 گوتم ا  کشید  و گ مم: 
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_ازت تااماایاا ااوا  باامااوبن آزاد.ماایاا ااوا  بااری.ماایاا ااوا  بااری و  

ی.م  ایزجوری خوش ا  تر .   زتدگیت رو از ش بگت 

 

تاامیدی و اتدو  بر چزر  ا  ساااایم اتداخت.چشااام ها   را 

ی چرخاتد.یک قد  کم . اااات و  ااااورت  را بم ساااامت دیگر 

بم ج و برداشاااامم و دساااات هایم خب  رتمم بود  را دوبار  رو 

 را روی شاتم ها   قرار داد . 

 

_امروز باید بری.باید بری و مزو پشااات ش بذاری...اما کیسااا 

چم میدوتم؟شاید سا  ها ب د دوبار  یم روزی توی یم جای 

م ی دیگم ای از دتیا همدیگم رو ببیایم و شتوشت یم    

ن جاااادیااااد برامون باااااز کزاااام.زمااااابن کاااام دیگاااام دلییل برا ی غمگی 

بودتمون وجود تداشاااامم باشاااام.زمابن کم از تم د  همدیگم رو 

ب شاااااید  باشااااایم و دیگم هیا ت جن و خذاب وجدابن ب زمون 

 وجود تداشمم باشم. 
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قطر  ای اشااااااااااااااااک ج اااااااااااااااوراتاام روی گوتاام ا  غ طیااد و او بااا 

را روی  ورت  خشوتت از روی  ورت  پاک  کرد.دسمم 

هااا   را باام ک   قرار داد  و او بااا کج کردن  اااااااااااااااورت  لاا 

 دسمم چ  اتد.با  داب  آرا  تر گ مم: 

 

_امااااا االن بااااایااااد بری آزاد.چون دیگااااام دلییل برای موتاااادن و 

ادامم دادن وجود تدار .چون اوتبدر ب زمون شااااااااااااوشاااااااااااام های 

شااااااااااااااا  ااااااااااااااامم رن مم کم اگم ب وایم بم سااااااااااااااامت همدیگم قد  

وشاااااااااااااات  و بوشاااااااااااااات  زخیم موشاااااااااااااایم پس برو.ای  بردارنم تبط ب

ن  ت میم  م. بزت 

 

چشااااااام ها   را باز کرد و خاجزاتم ت اهم کرد.قطرات اشاااااااک 

ای  بار شااادیدتر روی گوتم ها   غ طیدتد و او دیگر تالشر 

برای پااا  کردنشااااااااااااااااان ت رد.باااری دیگر ی اادیگر را در آغو  
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گرتمیم و او تر اااااات ای  را شیدا کرد کم بک  اااااادا در آغوشاااااام 

 اشک برنزد. 

 

او را اخال  می رد بم  دای شیجر تروداا  کم شمار  ی شرواز 

ن  ی  ار  هماتزد تاقوس مرگ در تضاااااااااا شیچید.دیگر وقت رتی 

رسااید  بود.دساات هایم را برای آخرن  بار دور گردن    بم 

کرد  و همااااااتطور کااااام  رن ااااااااااااااااااااتااااام از خطر وجود  ت س 

 می شید  زنر گوش  زمزمم کرد : 

 

  
گ
ک  کام هر جاای دتیاا کام بااشااااااااااااااام باا شاااااااااااااااایدن _جوری زتادی

 وجود  بزت اتم ار کزم.  اسمت با تما 

 

قاااااد  بااااام خبااااا  برداشاااااااااااااااااااات و اتااااادی میااااااتماااااان تاااااا ااااااااااااااا ااااام 

ااااااااااات٬اتداخت.ت اه  شر از خشااااااااااااش  ٬ را
گ
ن و دلمزش خواساااااااااااای 

بود.گوب  کم دل  می واسااااااااااات در ای  ل صات آخر مرا ذر  

 ذر  در وجود خود   ل کزد. 
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ر گردن او بودتد.شااااااااامار  ی دسااااااااات های م  اما هزوز هم دو 

شد و خد  ای از مرد  خجوالتم بم شرواز  باری دیگر اخال  

سااامت گیت شرواز شاااماتمزد.ت اهمان بک توجم بم جم ی   کم 

از کزارمان خبور می ردتد بم ی دیگر ق ل بود.با  اااااداب  آرا  

 ل  زد: 

 

 آزاد:خییل دوسات دار . 

 

ساااااااااااااااخ دوساااااااااااااااات و م  ترجیح داد  کم با   مات و وا   ها پا

م ی پاهایم روی شزج٬دارم  را تدهم.چشاااااااااام هایم را . اااااااااامم

با قرار دادن ل  هایم روی ل  ٬ب زد شاااااااااااد  و ل صم ای ب د

در س وب  کر کززد  هزاران بار ٬های گر  و خوس از اشک او

 ترناد کشید  کم تا چم اتداز  خاشب  ه مم. 
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سپس  برای ثاتیم ای تردید کرد و ٬تاباور از  اری کم کرد  بود 

رن  شاااکل چشااام ها   را . ااات و بوسااام ا  را بم شر  رارت ت

مم   همرایه کرد.جوری مرا میبوساااااااااااااااید کم گوب  قرار تبود 

ترداب  وجود داشاااااااااااامم باشااااااااااااد.کم ات ار اگر مرا رها می رد دتیا 

سید.   برا   بم پایان مت 

 

ن بار اخال  شااد و م  تزمید  کم  شاامار  ی شرواز برای سااومی 

اتد  است.ل  هایم را آه مم از ل  های دیگر زمابن باق  تم

و با چشم هاب  . مم قد  بم خب  برداشمم.در  او جدا کرد 

دیم  اااااااورت  را تواز  کرد  و  ن  ایل کم هردو ت س ت س مت 

 زنرل  گ مم: 

 

 _دیگم باید بری. 
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م مم ااااااتم ت اهم کرد.ل  زدی بر ل  آورد  و با تشاااااار دادن 

تر  و آرا  از خود   دست هایم روی ق  م ی س زم ا  او را 

 دور کرد . 

 

 . آزاد _برو 

 

و او گوب  کم تزمید  باشاااااااااااااااد دیگر زمان رتما  ترا رساااااااااااااااید  

اساااات تاامیداتم آ  خمیف  کشااااید و سااااپس دو قد  بم ساااامت 

خب  برداشاات.در  ایل کم با گرنم می زدید دسااا  را برایم 

 تکان داد و گ ت: 

 

 آزاد:یم روزی دوبار  همدیگم رو میبیایم. 

 

باز و . ااااااااااااااامم  بم تب ید از او خزدید  و چشااااااااااااااام هایم را  و م 

 کرد . 
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_یم روزی دوبار  همدیگم رو میبیایم.یم روزی کم دیگم غیم 

 وجود تداشمم باشم. 

 

باز هم خب  تر رتت و میان جم یت غرا شد.ای  بار برای 

 آت م  دا   بم م  برسد تبرن ا ترناد کشید: 

 

 وتم. آزاد:بم امید رسیدن اون روز زتد  میم

 

را تماشااا کرد .هماتطور و م  باز هم خزدید  و دور شاادن  

کم دسا  را برایم تکان میداد آتبدر دور شد کم برای ل صم 

ای میان جم یت ام  کرد .اما ب د دوبار  دیدم .دیدم  

تاات تااا خود  را باام شرواز   کاام باام ساااااااااااااااماات گیاات شرواز مت 

ک دتیا برسااااااااااتد.شروازی کم از امشااااااااا  قرار بود بم اتداز  ی ی

 میاتمان تا  م ب زدازد. 
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دیگر تموان ااامم ببیزم .آتبدر دور شاااد و دور شاااد کم  و ب د 

ن هم برای  دیگر تموان ااااااااااااااامم با ت اهم دت ال  کزم.برای همی 

دقااایف  کوالبن هماااتجااا ا  اااااااااااااااماااد  و باام جااای خااایل ا  ز  

 زد .دیگر رتمم بود. 

 

در هماااان دقاااایف  کااام باااا ٬و در هماااان دقاااایش ت خ و ت س گت  

 چطور قرار ود  باااام ای  ت ر می رد  کاااام پس از او زتااااخ
گ
دی

اساات جرنان داشاامم باشااد چشاام هایم داغ شاادتد و قطر  ای 

 اشک روی گوتم ا  ترو رن ت... 

 اشش کم شاتجا  ک  م هزار سالم ا  در هم ش  مم بود. 

 اشِک غِم از دست دادن او... 

 

 ۸۷۱#پارت_ 
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 «ت ل سو »

 

 سم سا  ب د. 

 

 داشمم باشید. تون خاتم.امیدوار  روز خوبک _ایزم از قزو  

 

ل   گر  و  ااااااااااااااامییم مرد پشاااااااااااااااااات  اااااتت  و لزجاااام ی غ یظ 

ات  ویس ا  مرا وادار کرد تا شیا  کم در  ا  توشما  بود  

ن  را تیماام  ااار  رهااا کزم و برای ت ااا  کردن باام او و ت ونال گرتی 

قزو  ا  ش  را باال بگت  .ل  زد بزرگ و دوساااااااااااااماتم ا  کبش 

باااااااام لااا ااا ااازااااااااد زدن وا وِ  هااارروز بک اخااامااایااااااااار مااارا هااام مااا ااامااا

ن ما  قزو  از روی  اتت   داشت.دست ج و برد  و با برداشی 

 بم ات  ویس جواب داد : 

 

 _ممزوتم لیا .تو هم همیزطور. 
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چشاااااااااامش زد و با چرخاتدن ش  بم ساااااااااامت شزجر  ی بزرگ 

  اقن شای گ ت: 

 

 _ت ر کزم تا چزد دقیبم ی دیگم بارون بگت  . 

 

ا دت ا  کرد .هوای   ش چرخاتد  و م اااااااااات  ت اه  ر مم ج

سید.ت اهم را   شای  امال گر  و مطبوع بم تصر مت 
ون  اقن بت 

ن گ مم:   دوبار  بم او داد  و با ل  ن مطمی 

 

سم.   _امون تمی زم.هوا امروز خییل خوب بم تصر مت 

 

ات ار کم از اکمیزان تو خایل ل زم خزد  ا  گرتمم باشااااااااااااااااد 

هماتطور کم ی دیگر تشاااااااااار داد و ساااااااااپس ل  ها   را روی 

 قد  از  اتت  تا  م میگرتت گ ت: 
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_هزوز خییل موتد  تا بم خجی  و غرن  بودن هوای لزدن 

 وسااااااااط یم روز  امال آتمابک 
.ایزجا     خادت ک ن خاتم ایرابن

 هم مم زم بارون ب ار . 

 

پشااااااااااااااات چشااااااااااااااایم برا   تاز  کرد  و با چرخاتدن ما  گر  

 تم گ مم: قزو  میان اتگشما

 

  رو خراب ک ن لیا .امروز ل اسااااااااااااااااای مورد _سااااااااااااااایع ت   روز 

هزوز  تمون    ت  ظ اسمم ٬خالقم   رو شوشید .و در تم 

ی مگم تم؟  رو یاد بگت 

 

مثل یک پربچم ی بازنگو  زنرل  خزدید و پشت گردن  

را خاراتد.شاتم ها   را باال اتداخت و سپس با همان ل جم 

 ب داد: ی ات  ویس بامز  ا  جوا
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 ؟_هازان...درسمم

 

ای  بار توبت م  بود تا بم او ب زد .ابروهایم را بم نشاااتم ی 

 م ال ت باال اتداخمم و  رت  را ت  یح کرد . 

 

 _هازان تم...خزان. 

 

 آیه کشاااید و دسااات ها   را دو کرا بدن  تکان 
گ
با  التش

 داد. 

 

_برای همیزاااااااام کاااااااام ترجیح میااااااااد  خاااااااااتم ایرابن  اااااااااااااااااااااادات 

 ق ا س مم. بزتم.اسمت وا

 

ی جدیدی بم ساااااااامت  اتت  کم ق اااااااد با  تزدیک شاااااااادن مشااااااات 

سااااااااااااا ار  دادن داشااااااااااااات هردو تزمیدیم کم دیگر زمابن برای 
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ا  ااامادن و گ ت و گو باق  تماتد  اسااات.چزد قد  بم خب  

 برداشمم و با تکان دادن دسمم در هوا گ مم: 

 

 _خدا اتظ لیا .تردا میبیزمت. 

 

 و جواب داد:  ممبابال دسا  را برایم تکان داد 

 

 .  _روز خوبک داشمم باشر

 

ون زد  موسک از هوای ن ااااااااااااااابمااا گر  و   شااااااااااااااااای کاام بت 
از  اااقن

مطبوع بزاری بم ساااااااااااامت  ااااااااااااورتم هجو  آورد.ت س خمیف  

ن از  اتم بم سمت شیاد  روب  ٬کشید  و سپس با تا  م گرتی 

ساتد قد  برداشمم.   کم مرا بم م ل  ار  مت 
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یل کردن ار داد  و بااااا پهزاااادزتری هااااایم را در گو  هااااایم قر 

 از "التااا د  ری" مااا  را باام لاا  هااایم تزدیااک کرد  و 
گ
آهزش

مبداری از قزو  ا  را ش کشااااااید .ک م خوب  درساااااات مثل 

هرروز ل  زد روی ل  هایم نشاااتد.قزو  هاب  کم لیا  آماد  

شان می رد بک تصت  بودتد.بم قو  خود  قزو  ها   ک م 

 م جز  میدادتد. 

 

وع کرد    موشاااااااااااااااااااد کاااام قزو تبرن ااااا دو ساااااااااااااااااااایل خوردن را شر

بود .ی  ن دقیبا از همان زمابن کم بم همرا  تراز خا  ایران 

 جااااااادیاااااااد بااااااام 
گ
وع یاااااااک زتااااااادی را تر  کرد  بودیم و برای شر

ن دیگر مثااااال ساااااااااااااااااااابش اذیمم  ات   اااااااااااااااماااااان آماااااد  بودیم. اااااتای 

وع  تمی رد. اال دیگر تمیموان ااااااااامم روزهایم را بدون قزو  شر

 کزم. 

 

ن باام م اال ود  کااام هرروز  اااااااااااااااخاااادت کرد  ب بح شو  از رتی 

 شاااااااابر کم در ابمدای خیابان قرار داشااااااات برو  و ٬ ار 
بم  اقن

یک قزو  س ار  بدهم.در واقع در همان  اقن شای بود کم 
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با لیا  آشزا شد  بود .یک پر ات  ویس شزتد  و ش وغ کم 

چزد ساااایل از م  کوچک تر بود.اما با رتمارهای  ااامییم ا  

یاتمان یک رابطم ی دوساماتم ایجاد توان مم بود م خییل زود 

 کزد. 

 

هماااتطور کاام قزو  ا  را مز  مز  می رد  ش  را باااال گرتمم و 

بم درخت های زن اب  کم از ش وتم های رنز  ورب  رتگ شر 

شااااااااد  بودتد و در اممداد شیاد  رو  اااااااا  کشااااااااید  بودتد ت ا  

ن روز از مااااا  آشرناااال بود و بزااااار ای  ر  وزهااااا تمااااا  کرد .دومی 

   را برای بم رت کشیدن زن اب  ا  بم  ار گرتمم بود. توان

 

با وجود آت م تبرن ا دو سایل موشد کم در ای  شزر س وتت 

داشااااااااااااااامم امااااا هزوز بااااا دیاااادن زن اااااب  هااااای لزاااادن ش ذوا   

 ا  در 
گ
ایط زتدی آمد .ای  شااااازر مرا در بدترن  و ت خ ترن  شر

    بود تاااااا دوباااااار آغو  خود  جاااااای داد  بود و  مکم کرد

ن هم   را از تو آغاز کزم.برای همی 
گ
روی پاهایم با  مم و زتدی

 بود کم بک تزایت دوسا  داشمم. 
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در اتکار خود  غرا بود  کم بم ی  ار   ااااااادای موسااااااایف  در 

گو  هایم قطع شااااااااااااااد و جا   را بم  اااااااااااااادای زتگ خوردن 

ت    داد.بااااااام  ااااااااااااااا  ااااااام ی گوشر ت اااااااا  کرد  و باااااااا دیااااااادن 

کرا تییل تاخودآ ا  ل  زد  ااااااااونری از درخواساااااااات تماس ت

زد .بک م طیل گونزم ی پاسااااااااااااااخ را لمس کرد  و هماتطور کم 

قد  هایم را بم سااااااااااااااامت ج و اممداد میداد  گوشر را مبابل 

  ورتم تگم داشمم و گ مم: 

 

 _سال  مادر تموتم ی سا . 

 

در جوابم خزدید و  اااااااااااااورت ور  کرد  ا  بم شاااااااااااااکل باتمش 

 بزرگ  کشید و گ ت:  بر آمد  و گرد تر شد.دس   بم شکم 

 

تییل:مااادر تموتاام دیگاام دار  دیووتاام موشاااااااااااااااام...خواهرزاد  ت 

 ای  ه مم های آخر دار  پدرمو درمیار . 
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 ۸۷۲#پارت_ 

 

 

 از تاااک 
گ
بااام غرغرهاااا   خزااادیاااد  و ش  را تکاااان داد . التش

تاااااااک  ر اااااااات  می اااااااارناااااااد.ه مااااااام هاااااااای آخر باااااااارداری ا  را 

اواخر   ااااااابک  د  ا  ای میگذراتد و دساااااات و پاهای ور  کر 

ن کرد  بودتد.او و برساااااااااااا  بم زودی قرار بود  او را خاتم نشااااااااااای 

 اااا   یک دخت  کوچولوی زن ا شاااوتد.خاتواد  کوچ شااان 

دیگر قرار بود بزرگ تر شود.مبداری از قزو  ا  را توشید  و 

 گ مم: 

 

.چزد ه مم دیگم  _ایزبدر بم جون خواهرزاد    غر تزن دخت 

ی  و  و ببی ن دلت برای روزای بزرگ شاااااااااااااادنشااااااااااااااکم ب ل بگت 

  ام میت دوبار  تزگ موشم. 
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چپ چپ ت اهم کرد و با کج و کولم کردن  اااااورت  با ل  ن 

ن گ ت:   تم  ر آمت 

 

.تو کم  ام م تو ااااااااااااااا   بدوبن م  
گ
تییل:آر   ش داری ایزو بش

 سر دار  می شم. 

 

بم خاتیم کم با ساااااااااااااااگ کوچک پا کوتاه  از کزار  رد شاااااااااااااااد 

 ب تییل گ مم: پس در جوال  زدی زد  و س

 

 _تبط دو سم ه مم دیگم موتد .دتدون رو جیگر بذار. 

 

بام ی  اار  ل  زد بزرگ و ذوا زد  ای روی لا  هاا   تب  

 . ت.دوبار  دسا  را روی شکم  کشید و گ ت: 
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تییل:بااااام ای  غر زدتاااااا  ت اااااا  ت  .تمیااااادوبن کااااام چبااااادر ذوا 

ری دار .مامان و برساااااااااااااا  هم کم   اااااااااااااابک دارن ل صم شااااااااااااما

ن   ای  روزا. می ین

 

و ب د ل  زد  آرا  آرا  م و شد و جا   را بم غیم آشکار 

در  اااااااااورت  داد.آ  شر از  راااااااااب  کشاااااااااید و با تارا    ادامم 

 داد: 

 

تییل:تبط  ا  بابا هم شوشاااااااااامون بود و میمون ااااااااات ای  روزا 

رو ببیزم.هموشاااااااااام دل  می واساااااااااات یم روزی تو  دار .شاااااااااام 

 اما... 

 

اخودآ ا  دلمت  کرد.ل  هایم را روی تل   غمگیا  مرا هم 

ی دیگر تشااااااااار داد  و شی تکان داد .تزدیک بم ساااااااام سااااااااا  

موشاااااااد کم پدر  را از دساااااااات داد  بودیم.ی  ن دقیبا چزد ما  

پس از جداب  م  و آزاد و چزد ه مم پس از جشااااااااااااا  خروش 
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پدر  یک ش  بم خواب رتمم بود و دیگر هرگز ٬تییل و برسا 

 بیدار نشد  بود. 

 

کت  ها میگ مزد کم در خواب سااااااااااااااا مم کرد  بود و ق    از د 

تویدن ا  اااااااماد  بود.ب د از آن ساااااااا مم ی اویل کم دلی   م  

بود  دیگر هرگز تموان مم بود درست و   ابک ش پا شود و 

 مان میدان اااااااااااایم کم  ال  
گ
 ساااااااااااابب  برگردد.همش

گ
بم زتدی

 خوب تبود اما هیچ داممان اتمصار مرگ  را تداشایم.مرگ 

آتباااادر برایمااااان تاااااگزااااابن و دور از باااااور بود کاااام تااااا ماااادت هااااا 

تموان اااااااااااااااایم باور  کزیم.اما ات اق  بود کم اتماد  بود و برای 

 ت یت  دادن   اری از دست هیچ داممان ساخمم تبود. 

 

ن خاتم بم  یل داغان شاااااد و تییل تا ما  ٬ب د از مرگ پدر  مزی 

م خموی کها تموان اااااااات خود  را جمع و جور کزد.تراز هم  

مورد خالقااام ا  را از دساااااااااااااااااات داد  بود تاااا مااادت هاااا ل ااااس 

سااااااااااااااایاااااااااه  را از ت  در تیاااااااااورد.م  امااااااااا هیچ اااااااادا  از ای  

ا  اااااااااااسااااااااااات را تجربم ت رد .مرگ پدر  شااااااااااااید برایم دور از 
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اتمصار و تاگزابن بود اما هرگز باخ  نشاااااااااااااد کم ماتزد ببیم در 

بم  مغم و ساااااااوگ از دسااااااات دادن او ترو برو .اتدو  گذراب  ک

خاکر مرگ او بم دلم اتماد  بود تززا چزد روز کو  کشااااید و 

 سپس دیگر آزار  تداد. 

 

گ ما  شااااااااااااااید ت خ و تادرسااااااااااااات بود اما زتد  بودن یا تبودن 

ی ایجااااد تمی رد.م  در تماااا  کو    م  ت یت 
گ
پااادر  در زتااادی

 ا  هرگز  ضااااااور او را ا  اااااااس ت رد  بود .هرگز برایم 
گ
زتدی

 شر تراز و  پااادری ت رد  بود و در 
گ
هیچ ااادا  از مرا ااال زتااادی

ن خاتم و  نشاااااا  م اثری از او وجود تداشاااااات.شاااااااید تییل و مزی 

ااااااااااااا و یک خموی خوب را از دساااااااااااااات ٬تراز یک پدر یک همرا

اما برای م  بزم  خان بزاور هیا ترق  با غرن م ٬داد  بودتد

های اکراتم تداشااااااااااااااات.مردی کم هرگز تموان ااااااااااااااامم بود برای 

ان کردن زخم  و دخت  خوبن ا  پاادر باااشاااااااااااااااااد  هرگز برای جتک

هاااب  کاام باام دخت   زد  بود تالشر ت رد  بود.بزاابرای  دلییل 

 برای سوگ واری کردن تداشمم. 
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سااااااید کم آیا در تزایت توان اااااامم او و بدی ها   را  و اگر میتر

ترامو  کزم و ب  شااااااااااااااام بااااااااایااااااااد در جوابمااااااااان بگونم کاااااااام 

...هرگز او را ت  شاااااااااااااااید .چم تا زمابن کم زتد  ب د و چم و خت 

پس از مرگ  تموان ااااااااااااامم کیزم ای کم از او بم د  داشااااااااااااامم را 

ترامو  کزم و ب  شااااااااااااااام .مرگ آد  هاااا دلیااال خوبک برای 

ترامو  کردن و ب شاااایدن ظ م ها شااااان تو اااات.و م  هرگز 

آتبدری بزرگ و ب شاااازد  تبود  کم ب واهم ق  م را با مردی 

 ا  را تاابود کرد  بود  اااااااااااااااااا کزم.    اگر آن م
گ
د ر کام زتادی

 پدر  بود. 

 

...ی میاید ایران؟  تییل:راس   آبجک

 

شاااااااااااایدن  ااااااااااادای تییل کم مرا م اک  ساااااااااااوال  قرار میداد 

وادار  کرد تا دساات از زنر و رو کردن خاکرات غ ار گرتمم ا  

بردار  و  واساام را دوبار  بم او بدهم.ت س خمیف  کشااید  و 

 گ مم: 
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اهااا  باا_تمیاادوتم.هزوز م  و  تو اااااااااااااااات.تراز بااایااد زمااان  رو 

 هماهزگ کزم. 

 

 با خ  اتوت چزر  در هم کشید و غر زد: 

 

ن د ش  ت   ن  ؟م  همی 
تییل:آبجک داری مزو ش میچرخوبن

بااااا تراز  را زد  و بزم گ اااات کاااام مزمصر  برتاااااماااام هااااای تو 

ج اااااات و جور .شااااااااااااااا .ت زااااام جاااااادی جاااااادی تمی وای بیاااااای 

ایزجااااااا؟تمی وای وق   خواهرزاد  ت باااااام دتیااااااا میاااااااد ایزجااااااا 

؟  باشر

 

 ر زدن های بک پایان  خزدید  و گ مم: غبم 
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.زایمان تو دو ساام ه مم دیگم ساات.تا   ت س بگت 
_باشاام دخت 

ساااااااااااااااوتیم اوتجاااااا بزااااات قو  داد   اون موقع خودمون رو مت 

 دیگم. 

 

 ۸۷۳#پارت_ 

 

 

ات ار کم اتدی آرا  گرتمم باشااااد شوقن کشااااید و شاااااتم ها   را 

باخ  شوشاااااااااااااااابن ا  باال اتداخت.چ یدن قطر  ای باران روی 

شااااااااااااااااد تاا باا ت ج  ش  را بااال بگت   و بام ابرهای تت   ای کم 

ن بود  کم  آسااامان را شر کرد  بودتد چشااام بدوز . امال مطمی 

تا چزد دقیبم ی شو  آسااامان  ااااا بود.ظاهرا لیا  درسااات 

گ مم بود.م  هزوز بم آب و هوای ای  شااااااااااااااازر خادت ت رد  

 بود . 
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 ااااهم را می  شااااااااااااااایاااد  تهمااااتطور کااام بااام قاااد  هاااایم شخااات 

 دوبار  بم    م ی گوشر داد  و گ مم: 

 

_تییل ایزجا دار  بارون میگت  .م  باید قطع کزم.ب دا دوبار  

تیم.بم برسا  سال  برسون.  ن  با هم  را مت 

 

 با دسا  بوسم ای برایم ترسماد و جواب داد: 

 

 تییل:باشم خونز .میبوسمت.مراق  خودت با . 

 

ماد  و ساااااااااااپس با قطع برا   ترسااااااااااا بم تب ید از او بوسااااااااااام ای

قد  هاای تزاد  را بام دوندن ت دیل ٬کردن تمااس ت اااااااااااااااونری

کرد  و اداماااام ی م ااااااااااااااات  را کاااام چزاااادان هم کوالبن تبود بااااا 

دوندن پشااااات ش گذاشاااامم.بم مب ااااد کم رساااااید  باران دیگر 

 امال شااادید شاااد  بود.موهای مرکوبم را از روی شااااتم هایم 

 . خب  زد  و از پ م ها باال دوند 
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هزدزتری هایم را از گو  هایم در ٬  بم ساااااااااااااااااخممانبا ورود

آورد  و بااام همرا  گوشر ا  داخااال کی م اتاااداخممشاااااااااااااااااان.بااام 

مایسر جوان آموزش ا  سال  گ مم و سپس از پ م ها ٬وروتیکا

باال رتمم و بم سااااااامت دتت  بم را  اتماد . اااااادای موساااااایف  از 

ساااااااید. اااااااداهاب  کم ب  ااااااان  هر سااااااامت و ساااااااوب  بم گو  مت 

دلزواز و ب  ااااااااااااااان دیگر ت خ و بزم رن ماام   رتاام ای و  شااااااااااااااااان

 بودتد. 

 

ن بار با تراز ت میم ٬ دودا سم سا  شو   کم برای اولی 
زمابن

 بم لزدن 
گ
گرتمیم کم ایران را تر  کزیم و برای ادامم ی زتدی

بیاییم بم او گ مم کم ق ااااااااااااااااد دار  در لزدن یک آموزشااااااااااااااا ا  

ف  موسااااااااااااااایف  تاساااااااااااااااوس کزم.اما تم یک آموزشااااااااااااااا ا  موسااااااااااااااای

ب کم یک آموزشاااااااا ا  خا  برای بچم های آسااااااااو  ٬م مویل

.بچم هاب  با مشااکالت روس و ج اایم کم از  دید  و اساااثزاب 

ی موسیف  میموان ت  جام م دور ماتد  بودتد و شاید یادگت 

  الشان را بزت  کزد. 
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شاید تراز آن زمان  رتم را خییل جدی تگرتمم بود.اما زمابن 

چطور برای را   کرد کااام م   کااام بااام لزااادن آمااادیم و تمااااشاااااااااااااااااا 

او هم تما  ٬اتدازی آموزشاااا ا  م اااامم ه اااامم و تال  می زم

تالشااااااااااااااا  را بم  ار گرتت تا بمواتم هر چم شنااااع تر بم هدقن 

کم داشاااامم برساااام.و  اال ب د از گذشاااات ساااام سااااا  م  ایزجا 

در آموزشاااااااااااااا ا  موساااااااااااااایف  "ترشااااااااااااااامم های کوچک" کم ٬بود 

ایه د بم شزاه هماتطور کم خواسااااااااااااااامم بود  ت دیل شاااااااااااااااد  بو 

 .  برای بچم های آسو  دید  و اساثزاب 

 

بچم هاب  کم . یاری از آن ها درست مثل م  کودی س    

را پشاااااااااااات ش گذاشاااااااااااامم بودتد و تیاز داشااااااااااااازد تا برای تجات 

ن باام یااک دل وشر چزااگ ب زاادازتااد.دل وشر کاام از تصر  یاااتی 

ی موساایف  باشاااد.درساات هماتطور کم  م  میموان اات یادگت 

  گ مااااام بود کااااام آد  هاااااا میمواتزاااااد باااااا زماااااابن بااااام مآزاد یاااااک 

ی موسااااااااااااایف  روح بیمارشاااااااااااااان را درمان کززد.و البمم کم  یادگت 

  ش با او بود. 

 .  5704



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

 

ها  ن  ت اهم روی ساااااااااوتیا کم پشااااااااات یش از مت 
با ورود  بم دتت 

نشااااااااااااااا ااااااااااااااامم بود و مشااااااااااااااا و  تمدید کردن ر  ل   بود ثابت 

ن قرار داد  و باااااا  مااااااتاااااد.مرا کااااام دیاااااد ر لااااا  و آیزااااام را روی مت 

 دی بزرگ و دتدان تما گ ت: ل  ز

 

 سوتیا: بح ب ت  ر وس.یکم دیر کردی. 

 

ن  قرار  پشااااااااااااات چشااااااااااااایم برا   تاز  کرد  و کی م را روی مت 

ن بار از روی شااااااااااااااااتم  داد .موهای تیمم مرکوبم را برای دومی 

ن گ مم:   هایم کزار زد  و با ل  ن ک زم آمت 

 

سید . _شاید اگم  بح بیدار  می ردی االن دیر   تمت 
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ر  خزدید و با شاتگشااات شااا اااا  ق ااام   از ر  ل   را دوبا

ون زد  بود پا  کرد.   کم از خط بت 

 

ساااااااااااااااوتیااا:م ااذرت می وا .خییل را اات خوابیااد  بودی برای 

ن بیدارت ت رد .   همی 

 

ن را دور زد  و روی  اااازدیل ا  نشاااا اااامم.ما  قزو  را روی  مت 

ن قرار داد  و شرسید :   مت 

 

 شم؟_تورا هزوز ش  الس

 

 نشاتم ی تایید تکان داد و جواب داد: ش  را بم 

 

ساااااااااااااااوتیا:آر ...امروز قرار  یم قط م ی جدید یاد بگت  .خییل 

 برا  هیجان زد  بود. 
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هم اتم ٬ل  زد کوچش زد  و شی تکان داد .سوتیا دوست

_یوتابن کم  نک  اری م  بود.یک دخت  دو رگم ی ایرابن و شر

ن  دوست ود.زمابن م  ت دیل شد  ب سم سایل موشد بم بزت 

کااام تااااز  بااام لزااادن آماااد  بود  برخالا ارصارهاااای تراز برای 

 کردتمااان در یااک خاااتاام ت ااااااااااااااامیم گرتماام بود  کاام یااک 
گ
زتاادی

خاتم ی جدا برای خود  دساااااااااااااااات و پا کزم.همان روزها هم 

ی کم بم دت ا  یک هم اتم میگشااااااااااااااات  بود کم با آگیه دخت 

 روبرو شد  بود . 

 

مم کم با کیسااا هم اتم زمان خادت تداشااا با وجود آت م تا آن

شااااو  اما برای آت م تززا ت اشاااام ت اااامیم گرتمم بم شاااامار  ای 

کم در آگیه بود زتگ بزتم.و ایزگوتم بود کم با ساااااااوتیا آشااااااازا 

شااد .یک دخت  مزربان و شزتد  کم دقیبا هم ا  م  بود و 

 س    کشید  بود. 
گ
 موشد گ ت بم اتداز  ی م  در زتدی
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دخت  کوچک بم اساااااام تورا  ر مجرد بود و یکسااااااوتیا یک ماد

داشااااات.زمابن کم با ی دیگر آشااااازا شاااااد  بودیم تورا تززا چزار 

اااااا ساااااااوتیا بم  ساااااااا  داشااااااات و پدر گکم در واقع دوساااااات پرا

  ااااااب   آمد و تم شاااااوهر  ترکشااااان کرد  بود.شاااا    را 

تاز  از دسااااااااااااااات داد  بود و در ت ر ای  بود کم یک  ار جدید 

بم خاکر رتمارهای کزد.دخت   تورا برای خود  دست و پا  

خشاااااااا  پدر الکیل ا  رو یم ی خوبک تداشاااااااات و دچار اتزوا 

 سااااااااوتیا ا ااااااااال 
گ
ک  ک شااااااااد  بود.و در یک جم م وتااااااااع زتدی

 خوب تبود. 

 

 ۸۷۴#پارت_ 

 

 

درساات بم م و آت م سااوتیا را دید  بود  و اتدی ٬آن زمان

 ا  با ختک شاااد  بود  ت ااامیم گرتمم بود  کم 
گ
از وتاااع زتدی

را قبو  کزم.شاید اگر بم جای سوتیا هر  م اتم شدن با او ه
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کس دیگری بود تمیپذیرتمم کم ب واهم با او هم اتم شااااااااو  

اما ساااااااااااااوتیا یک جورهاب  برایم مم اوت بود.هماتبدر کم م  

ن بود  او هم خ اااامم و آسااااو  پذیر  در هم شاااا  اااامم و غمگی 

ا  بود کم ما را بم ی دیگر مم ااال ن تبطم ی اشااات   بود و همی 

 می رد. 

 

آت م با ی دیگر هم اتم شاااااااااااااااادیم خادت کردتمان بم  ب د از 

ی دیگر خییل کو  ت شاااااید.بم را    میموان اااااایم با ی دیگر 

کزاااار بیااااییم و  اااا  ی ااادیگر را بزت  کزیم.م  دروتگرا بود  و 

ساااااااااااااااوتیا بر خالا م  بروتگرا و شااااااااااااااا وغ بود.بزابرای  در اکتت 

 او بود کم با ش مواقع م  شاااااااااازوتد  ی  را های او بود  و 

و  ااااااااااااداها   اجاز  تمیداد کم م  در اقیاتوس تارنک غم و 

غ اااااااام هایم غرا شااااااااو .بم قو  تراز ما دو ت ر ت دیل شااااااااد  

بودیم باام دو دوسااااااااااااااا   کاام مثاال قط اام هااای پاااز  ی اادیگر را 

تکمیل می ردتد.دو آد  کم شااااااااااااااید شتوشااااااااااااات خمدا ش را  

ی ااادیگر بااا ی ااادیگر قرارشاااااااااااااااااان داد  بود تاااا بمواتزااد بااام  ماااک 

  شان مباب م کززد. دردها
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 سوتیا:هوا باروبن شد ؟

 

شیچیدن  دای سوتیا در تضای اتاا باخ  شد تا بم خود  

 بیایم.در جوا.  شی بم نشاتم ی تایید تکان داد  و گ مم: 

 

 _آر  یزو بارون گرتت. 

 

 و سپس همرا  با کشیدن آ  تیمم خمیف  ادامم داد : 

 

ن بگت  .اما م  گ ت کم مم زم بارو _در واقع  بح لیا  بزم  

 شو  ب زو  رو جدی تگرتمم. 

 

بم م و شاااااایدن تا  لیا  چشااااامان  را بم شاااااکل م زا داری 

 گرد کرد و با خزد  ای کشید  گ ت: 
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 سوتیا:اوووو  آقای لیا . 

 

خزد  ا  بک اخمیار مرا هم بم خزد  اتداخت.یش از شکالت 

ن را بم سما  شرتاب کرد   و غر زد :  های کوچک روی مت 

 

 شو سوتیا. _خ م 

 

شکالت را در هوا قاشید و ب د از باز کردن ج د  آن را میان 

دتدان ها   تگم داشت و ابروها   را برایم باال اتداخت.از 

تصر سااااوتیا لیا  یک جورهاب  بم م  خالقم داشاااات کم  امال 

ن هم هر موقع کم اساااااااام او    ت ر بک اساااااااااش بود.برای همی 

وع بااام خزااا دن می رد تاااا مرا  التااام دیااادن و ادا در آور آماااد شر

 کزد. 
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ن ش  و بااااز کردن  ن اتاااداخی   کشااااااااااااااایاااد  و باااا پاااایی 
ت س خمیف 

ن  ت ااااااااااااااامیم گرتمم تا بم  ارهای خب  ماتد  ا   کشاااااااااااااااوی مت 

 کزم.برگم هاب  کم داخل کشاااو جا خو  کرد  بودتد 
گ
رسااایدی

وع بم زنر و رو کردنشااااااان کرد .سااااااوتیا  ون کشااااااید  و شر را بت 

را برداشاااااات و دساااااات و شزجم یت از م  خود ار  هم بم ت  

 تر  کردن با   اب و کماب ها   را از ش گرتت. 

 

باام زودی قرار بود کاام ت اادادی از بچاام هااای آموزشااااااااااااااا ااا  باام 

 ااااااورت اتم اری در یک هما   بزرگ اجراب  کوتا  داشااااامم 

ن برتاامم ای را هماهزگ کزم  بااشااااااااااااااازد.برای آت ام بمواتم چزی 

تداشااازد کم  د .مرد  خییل دوساااتما  ها ز مت کشاااید  بو 

 اجرای چزد کود  اساااثزاب  و تااد اجممایع 
ن ری ااک پذیرتی 

را در برتامم های بزرگ و مزمشان بم جان ب رتد.از تصرشان 

ای  توع از بچاام هااا قاااباال اخمماااد تبودتااد.امااا م  آتباادر تال  

 کرد  بود  تا شاتجا  توان مم بود  قات شان کزم. 
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یک س وی شرتاب  وان ت برای بچم ها از تصر  ای  اجرا میم

باشااد.یک دلیل برای باال بردن اخمماد بم ت  ااشااان و یک پل 

ارت ایط برای دوبار  و ااااال کردنشاااااان بم آغو  جام م.بچم 

هاب  کم هرکدا  بم دالییل از جام م کرد شااااااااااااد  بودتد و تیاز 

داشاااااااااازد تا یک ت ر دوبار  آن ها را بم اجمماع برگرداتد.و م  

 ن یک ت ر باشم. مم کم برا شان همات میم داش

 

ن خوب شو  زماااااااان اجرا چزاااااااد روز دیگر بود  .اگر همااااااام چت 

تت و اجرا بم درس   برگزار موشد هم بچم ها میموان ازد  مت 

تد و هم آد  هاب   اخمماد بم ت س امشاااااااااد  شاااااااااان را پس بگت 

ون بودتاااد می زمیااادتاااد کااام ای  بچااام هاااا بر خالا  کااام آن بت 

ی کم ت ر می ززد  ن اتجا  هر  اری را  اسااااااااااااااام داد و تواتاب  چت 

 دارتد و تززا الز  است تا بم آن ها میدان داد  شود. 

 

غرا در اتکار خود  بود  کم  دای کشید  شدن قد  های 

کود اتم ای بم اتاا بم ی  ار  تضا را شر کرد.همزمان با سوتیا 

ش  را باال گرتمم و هردو با ل  زد بم دخت  بچم ای کم اتدی 
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 ا  ااااماد  بود چشااااام دوخمیم.مرا کم ج وتر از در ورودی دتت  

دید تورا بم سااااااااااااممم دوند و خود  را در آغوشاااااااااااام جا کرد.با 

وع باام تواز  کردن  خزااد  او را روی پاااهااایم نشااااااااااااااااااتااد  و شر

موها   کم دقیبا همرتگ موهای ساااااااااااااااوتیا بودتد کرد .در 

واقع تورا همم جور  شااابیم ساااوتیا بود.از تر   اااورت  گرتمم 

.دقیبا یک ور ن کوچک تر از ا رتگ چشااااااااااااااام ها و موها  ت

 سوتیا. 

 

ساااااااااااااااوتیاا کاام دخت   را در آغو  م  دیااد بااا خزااد  یااک تاای 

 ابروها   را برا   باال اتداخت و غر زد: 

 

ساااااااااااااااوتیا:خاتم کوچولو ت ر می زم درسااااااااااااااات باشااااااااااااااام کم او  

...ایزطور تو ت؟  مادرت رو ب ل ک ن

 

وشااااااااااااااات  بااااااام م  تورا در جوا.  رنز خزااااااادیاااااااد و خود  را ب

 مم موها   را بوسید  و شرسید : چ  اتد.آه 
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 _ الست خوب بود؟

 

ن برد و "ب م" ی آرا  را  ش  را بم نشاااااتم ی تایید باال و پایی 

زنر ل  تجوا کرد.ساااااااااااااااوتیا ج  م ی دوتات هاب  کم  ااااااااااااااابح 

همرا  خود  بم آموزشاا ا  آورد  بود را باز کرد و خطاب بم 

 دخت   گ ت: 

 

 القت ایزجان. تو ت؟دوتات های مورد خسوتیا:گرسزم ت 

 

 ۸۷۵#پارت_ 

 

 

چشااااااام های تورا با دیدن دوتات ها آشاااااااکارا برا زدتد.تورا از 

ن شرند و بم سااااااااااااااامت مادر  دوند.یش از  روی پاهای م  پایی 
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دوتات ها را از داخل ج  م برداشااااااااااات و با اشااااااااااامزا مشااااااااااا و  

 خوردن  شد. 

 

وارد اتاااا در همااان ل صاام بود کاام دخت  بچاام ی دیگری هم 

ی زن ا  با موهاب  ب وتد و د  اساااااااا ک . اااااااامم شااااااااد  و شااااااااد.دخت 

چشااااااااااااااام هاب  درشااااااااااااااات و آبک رتگ.کبش خادت هرروز  بم 

ن  مبابل م  ا  اااااااااماد و  ن م  دوند و با دور زدن مت  ساااااااااامت مت 

دسااااات کوچک مشااااات شاااااد  ا  را بم ساااااممم تگم داشااااات.با 

ل  زدی بزرگ دسااامم را زنر مشاااا  تگم داشاامم و او شااکالب  

دسااااااااااامم قرار داد.در واقع ا  خود  آورد  بود را ک  کم همر 

ن در   آمد داخل و  ای  خادت هرروز  بود.هر روز از همی 

ی بگوند یک شکالت ک  دسمم قرار میداد.  ن  بک آت م چت 

 

اسم  الیزا بود و ش  سا  داشت.دو سا  شو  مادر  را 

در یک ت اااااااااادا مشااااااااات   از دسااااااااات داد  بود و در  ایل کم 

ن گت  کرد  بود تا زمابن خود  هم در ما  کم پ وس ها و شااااااااااااااای 

وهای امداد از را  برساااااااااازد بم ج اااااااااام بک جان و خون آلود  تت 
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مااادر  ز  زد  بود.از همااان موقع هم دیگر تموان ااااااااااااااامام بود 

وی شد  بود و تمیموان ت  ن  را بزتد. امال گوشم گت  و متن

 با هیچ یس ارت اط برقرار کزد. 

 

ا  م    آمد تا شیاتو تبرن ا یک سااااااایل موشااااااد کم بم آموزشاااااا 

ن  و با اساااااااااااااام دادی بود.در واقع یش از یا  شاااااااااااااات 
د.دخت  د بگت 

بچااام هااااب  بود کااام قرار بود چزاااد روز دیگر در هماااا   اجرا 

داشمم باشزد.هموشم ب د از تما  شدن  الس ها   بم دتت  

  آمد تا یک شااااااکالت بم م  بدهد.بم خوبک میموان اااااایم با 

شااااااااکار را دوساااااااات داشاااااااامم و  امال آ ی دیگر کزار بیاییم.م  او 

بود کم او هم مرا دوساااااااات داشاااااااات.و شاااااااااید دلیل ای  ارت اط 

ی داشایم.   خجی  ای  بود کم هردونمان کودی تبرن ا مشت 

 

 با ل  زد شکالت را در مشمم گرتمم و گ مم: 

 

 _ الت چطور  خونز ؟چبدر امروز خوش ل شدی. 
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هااا   را روی ل  زااد ت ااااااااااااااا اام و تیماام ای ت ون م داد و لاا  

در همان ل صم بود کم مردی میان ااا  در ی دیگر تشااار داد. 

د بم دت ال  وارد دتت  شاااااااااااد.با  ن  ایل کم اسااااااااااام او را  ااااااااااادا مت 

 
گ
مزدی دیدن  در کزار م  آیه کشید و با ل  زدی از روی شر

 گ ت: 

 

_ساااااااااااال .م ذرت می وا  اگم مزا م  ارتون شاااااااااااد.تمون ااااااااااامم 

 ماتع اومدن  .شم. 

 

با ب ل نشاااااااااااااااتم ی م ال ت تکان داد  و  در جوا.  شی بم

ن تا ااااااااا م گرتمم  ن از مت  ن الیزا و ب زد کردن  از روی زمی 
گرتی 

و بم سااامت او کم پدر  بود قد  برداشااامم.مباب   ا  اااماد  

 و با ل  زد گ مم: 

 

 .م  هموشم از دیدن الیزا خوش ا  موشم. _اشکایل تدار 
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 گ ت:   با خوش ایل ت اه  را میان م  و دخت   چرخاتد و 

 

کیس ه اید کم الیزا ای  روزا دوست _میدوتید کم شما تززا  

دار  باها  ارت اط برقرار کزم.بم خاکر شما رو یم   خییل 

 بزت  شد .واق ا ازتون ممزوتم. 

 

زنرلا  خزاادیاد  و در  ااایل کاام ت اااهم را باام الیزاا دوخمام بود  

 گ مم: 

 

 _تیازی بم تشااااااااا ر تو ااااااااات آقای بارتز.م  ای  آموزشااااااااا ا  رو 

ن تاسوس کرد .خوش ا  موشم اگم بموتم بم بچم  برای همی 

 ها  مش ب زم. 
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ای آبک  برای ل صم ای با ل  زدی بزرگ و چشمان براا و گت 

رتگ  بم  اااااااورت م  خت   ماتد و ساااااااپس همرا  با کشااااااایدن 

ت س خمیف  قد  ج و گذاشت و دست ها   را برای ب ل 

ن دخت   بم سااااااامت م  دراز کرد.اتدی بم سااااااام ا  خم گرتی 

بم آغو  او . ااااااااااپار  و سااااااااااپس قد   شااااااااااد  تا بمواتم الیزا را 

 خب  تر رتمم و با گر  کردن دسماتم بم ی دیگر گ مم: 

 

 _مواظ  خودت با  الیزا.بم زودی میبیزمت. 

 

ون مور باااااارتز در جوابم شی تکاااااان داد و همااااااتطور کاااام باااام 

 سمت در قد  برمیداشت گ ت: 

 

 یدار. _روز خوبک داشمم باشید.بم امید د

 

و در را تا تیمم پشااااااااااااااات ش   و ساااااااااااااااپس از اتاا خارز شاااااااااااااااد 

. ت.با رتماشان آیه کشید  و چرخید  تا دوبار  بم سمت 
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ن  برگرد .اما با دیدن چزر  ی خزدان و موزی ساااااااااااااوتیا کم  مت 

ن بم م  خت   ماتد  بود چزر  در هم  با ت ایه شااااااااااااااایطزت آمت 

 کشید  و غر زد : 

 

 _چیم؟

 

 اتداخت و با خزد  جواب داد: شاتم ها   را باال 

 

ی تگ مم. سوتیا  ن  :م  کم چت 

 

 چشم هایم را برا   چرخاتد  و گ مم: 

 

ی تگو.اوتجوری هم بزم ت ا  ت  .  ن  _چت 
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ک  هردو دسااااا  را بم نشاااااتم ی ت اااا یم بودن باال گرتت و 

 گ ت: 

 

 سوتیا:باشم باشم. 

 

ن سوا  ت اهم را از  ورت  گرتمم و قد  هایم را بم سمت مت 

بود کم  اااااااااااادای  اما هزوز بوشاااااااااااات  از دو ثاتیم تگذشااااااااااااممداد . 

 خزدان سوتیا باری دیگر اتاا را شر کرد. 

 

ن بار بزت می م.ای  مرد دوسات دار .   سوتیا:برای هزارمی 

 

 ۸۷۶#پارت_ 

 

 بم سما  ش چرخاتد  و تزی  زد : 
گ
 با  التش
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 _سوتیا! 

 

  ش بم جات  ت اهم کرد و مصاتم گ ت: 

 

 امال مشااا  ااام کم یم   ااااب  بزت ساااوتیا:دار  جدی می م. 

 دار . 

 

با وجود آت م میدان اامم  ش با اوساات گوشاام ی ل  هایم را 

 کج کرد  و گ مم: 

 

 _بیا امیدوار باشیم کم ایزجوری ت اشم. 

 

 یش از دست ها   را بم  مر  زد و تاامیداتم شرسید: 
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ساااااااااااااااوتیاااااا:برای سر یاااااام تر اااااااااااااااااااات بز  تمیاااااادی؟مرد خییل 

ماااجااارد هااام کاااااااام ٬شاااولاااااااادار ٬سااااااااااااااااااااااتخاااوبااایاااااااام.خاااو  قااایاااااااااتاااااااام 

 ی؟ه ت...دیگم سر می وا

 

 ش  را آه مم تکان داد  و زنرل  گ مم: 

 

وع یم رابطم آماد  تو مم.   _هزوز برای شر

 

 
گ
چشااام ها   را در  اسااام چرخاتد و  التم از جواب هموشاااش

ن گ ت:   و ت راری ا  با ل  ن کزایم آمت 

 

ساااااااااااااااوتیاااااااا:او  پس بزت   خودت رو آمااااااااد  ک ن خونز .چون 

 ر . جووبن و زن ایوت قرار تو ت تا ابد دوو  بیا

 

 روی  زدیل ا  نش مم و مدات اتم گ مم: 
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 _تززاب  اوتبدرا هم بد تو ت...م  ایزجوری را ت تر . 

 

برای ل صم ای کوتا  ت اهم کرد و سپس با تاس  و تاامیدی 

 ش  را تکان داد و زنر ل  گ ت: 

 

تت از مردا سر سااااااوتیا:هیچوقت ت زمید  دلیل ای  ترار کرد

 میموتم باشم. 

 

ی تگونم.باااام جااااا   ش  را و م  ترجیح دا ن د  کاااام دیگر چت 

ن اتداخمم و با کشااایدن اتگشاااماتم روی گردتبزدی کم دور  پایی 

گردتم نشاااااااااااااا اااااااااااااامم بود بم مردی ت ر کرد  کم ب د از رتما  

د...   دیگر هیا کیس تموان مم بود جا   را بگت 

 

 ۸۷۷#پارت_ 
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ن  وِن خاتم بم گو  رسااید    اادای بوا آشاازای ماشاای  کم از بت 

ای ب زد تورا را تزدتر باتمم و هماتطور کم با ک  اتمزای موه

موب  کوچک زنر موها   را می  ااااااااااااااامم خطااب بام ساااااااااااااااوتیا 

 گ مم: 

 

 _ت ر کزم تراز رسید . 

 

تورا بم سمت شزجر  دوند و با کزار زدن شرد  بم داخل کوچم 

ل  زدی بزرگ از ش  کشاااااااااااااید.ل صم ای کو  کشاااااااااااااید تا با 

د و بگوند:   شزجر  تا  م بگت 

 

 :آر  خودشم. سوتیا 
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و سااااااااااااااپس دوبار  بم ساااااااااااااامت آیزم قد  برداشاااااااااااااات.مبابل آن 

ا  اااماد و با وساااواس موها   را مرت  کرد.برا ل   را برای 

ن باااار روی لااا  هاااا   کشااااااااااااااایاااد و همااااتطور کااام لااا   چزااادمی 

اه   هااا   را باام ی اادیگر میمااالیااد قااد  خباا  تر رتاات و شت 

ن مشش رتگ  را در تا  چک کرد. بد  ون آسمی 

 

زنرچشاااااااایم بم او خت   شااااااااد  بود  و   اااااااااسااااااااوت در ایل کم 

هااا   را تماااشاااااااااااااااااا می رد  تاااخودآ ااا  خزاادیااد  و شی تکااان 

داد .هر موقع کم می واسااااااااااااااایم با تراز جاب  برونم اوتاااااااااااااااع 

سوتیا همیزطور بود.مدا  در تال  بود تا در زن اترن   الت 

 بم خود  برساااد.میدان ااامم کم تراز خود  باشاااد و   اااابک 

یدان اااااااامم کم ا  اااااااااس تراز هم بم او را دوساااااااات داشاااااااات و م

ممبابل بود.اما ایز م هردویشان ت ر می ردتد کم م  مموجم 

ا  اااااااااااسااااااااااات آشااااااااااکارشااااااااااان نشااااااااااد  بود  بک اتداز  خزد  دار 

بود.چون     یک آد  کور هم میموان ااااااااات ب زمد کم میان 

هاب  بود.   آن دو ت ر یک ختک
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ن موهای تورا تما  شاااااااااد از جا ب زد شاااااااااد    و با ار  کم با باتی 

ن رت م از روی  اااااازدیل آن را بم ت  کرد  و  ن کت سااااااتک برداشاااااای 

سپس دست تورا را در دست گرتمم و هردو بم سمت سوتیا 

کم هزوز هم مبابل آیزم ا  اااماد  بود قد  برداشاااایم.کی  و 

   یدهایم را برداشمم و گ مم: 

 

ی د ن مزمصر . _سوتیا اگم  ارصن  یگم برنم.تراز پایی 

 

 ضااااااااور م  و تورا در اتاا شااااااااد  باشااااااااد  ات ار کم تاز  مموجم

خجااااااالاااااات زد  ل  زاااااادی زد و شاتجااااااا  از آیزاااااام تااااااا ااااااااااااااا اااااام 

گرتت.کی  کوچ   را برداشااااااااااااااات و همزمان با شوشااااااااااااااایدن 

 ک   های پاشزم ب زد  جواب داد: 

 

 سوتیا:آر  آر ... ارصن .برنم. 
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ی دیگر از خاتم خارز شدیم  دقیبم ای ب د هر سم بم ات اا

ن رتمیم و قد  و در را پشاااااات شمان ق ل   کردیم.پ م ها را پایی 

بم بدتم ی ماشاااااااااایا  ٬بم خیابان گذاشااااااااااایم.تراز مبابل خاتم

ت یم زد  بود و مشااااا و  خایل کردن چزد آدامس ت زاب  ک  

دسااااااااا  بود.ا مماال شو  از آمدن بم ایزجا ساااااااای ار کشااااااااید  

آدامس های ت زاب  بوی سااااااای ار را بود و  اال می واسااااااات با 

د.  ن بتک  از بی 

 

قد  های ما را کم شاااااید تورا ش  را باال گرتت و با   اااادای

ن آدامس ها داخل دهان  ن جدا ٬رن ی  ل  زدی زد و از ماشی 

وب  گ ت: 
 شد.چزد قد  ج وتر آمد و با خوشر

 

 تراز:ش  ب ت  خاتما. 

 

و شنااااع ج وتر از تورا و ساااااااااااااااوتیا بم سااااااااااااااامت او رتمم و کوتا  

را زد  ی دیگر را در آغو  کشاااااااایدیم.هماتطور کم  دساااااااا  
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سااااااااید اما  بود  بوی تزد سااااااااای ار از ل اس ها   بم مشاااااااااا  مت 

اد   ن کاام باام خود  زد  بود تااا  ااد زنااادی بوی سااااااااااااااای ااار را 

تورا بود کم ذوا زد  و ٬میپوشاااااااااااااتد.با جدا شاااااااااااادن از ی دیگر

ب ل مشااااااااااااماقاتم بم ساااااااااااامت تراز دوند و تراز بک م طیل برای 

ن خم شاااااااااااد.تورا را از روی ز  ن او بم سااااااااااامت پایی 
ن ب زد گرتی  می 

کرد و با ب ل گرتما  هماتطور کم  اااااااااااااااورت  را میبوساااااااااااااااید 

 گ ت: 

 

 تراز:چبدر خوش ل شدی شرتد  کوچولو. 

 

تورا رنز رنز خزااادیاااد و خود  را بوشااااااااااااااات  در آغو  تراز جاااا 

.خالقم ای کم بم تراز داشااااات آتبدر زناد بود کم هموشااااام کرد 

م و دیدن او دیگر  ارصن تبود کزار کس دیگری بماتد بم 

  م طیل از گردن تراز آونزان موشد. و بک 
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تراز با خزد  یک بار دیگر موهای تورا را بوسااااااااااااااید و سااااااااااااااپس 

ت اه  را بم ساااااااااامت سااااااااااوتیا کم  یم خب  تر ا  ااااااااااماد  بود 

چرخاااااتااااد.بااااا دیاااادن او چشااااااااااااااام هااااا   آشاااااااااااااااکااااارا برا زدتااااد و 

.یک قد  بم سااااامت او برداشااااات ابروها   اتدی باالتر رتمزد 

جوری کم م  قادر ٬و آه اااااااااااااااممو بم خیا  خود  زمزمم وار 

 بم شایدن  دا   ت اشم زنر گوش  گ ت: 

 

 تراز:تو هم خییل خوش ل شدی. 

 

ل  هایم را م کم روی ی دیگر تشاااااار داد  و تما  تالشااااام را 

بم  ار گرتمم تا با  ااااااااااادای ب زد ت زد .کی م را میان دسااااااااااات 

د  و  ااااار ن را دور زد  و هایم ترا سااااااپس با قد  هاب  آرا  ماشاااااای 

.کویل ت شاااااید کم تراز و ساااااوتیا و مم ساااااوار شاااااد زودتر از ه

وع بم  رکت  ن شدتد و ل صم ای ب د شر تورا هم سوار ماشی 

کردیم.همااتطور کاام  مربزاد ایم ن ا  را می  ااااااااااااااامم کزجکااواتام 

 شرسید : 
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 _خ ... اال قرار  کجا برنم؟

 

 سا  روی ترمان جواب داد: خزدید و با چرخاتدن ک  د

 

نم تا تو یم رسمور   ان توا ال اد  شا  ب ورنم. تراز:مت 

 

خوش ایل  امال در  دا   آشکار و مشزود بود.کزجکاو تر 

 از شو  شرسید : 

 

 _و اوتوقت مزاسبا  چیم؟

 

 ذوا زد  ت اهم کرد و گ ت: 
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تراز:یم شرو   ی جادیاد گرتمم.یام شرو   ی خاایل.می وا  اوتو 

  . جش  بگت  

 

 هزوز تر اااااااااااااااااااات ت رد  بود  کااااام درمورد جز یاااااات شرو   ی

سااام کم ساااوتیا بم ی  ار  هیجان زد   جدید  از او ساااوایل بتر

 شرسید: 

 

ی ؟  سوتیا:پس باالخر  تون    بگت 

 

با چشاااام هاب  گرد شااااد  بم سااااما  ش چرخاتد  و مم ج  

 ت اه  کرد . 

 

؟  _تو ختک داش  
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ن اااااازجید  ا  شااااااد  باشاااااد بم ی  ار  ات ار کم مموجم سااااااوا  

  شت شد  تجوا کرد: ل  زنرنا  را ااز گرتت و با گوتم هاب  

 

اب  میدون مم. 
ن  سوتیا:خ ...یم چت 

 

 ۸۷۸#پارت_ 

 

 

دیگر قادر تبود  بوشااااااات  از آن ماتع خزدیدتم شاااااااو .ت اهم را 

بم ساااااامت تراز چرخاتد  تا خ س ال مل او را ببیزم.برخالا 

اااااااااد مشاااااااااا و   ا  بود و سااااااااااوتیا  امال را ت و خونرا
گ
  راتزدی

سااااید کم ت گران بو بردن م  ل  زد بر ل  داشاااات.بم تصر تمت 

از ارت اکشاااااان باشاااااد.ا مماال تا االن هم بم ارصار ساااااوتیا بود 

کاام ساااااااااااااااااکاات ماااتااد  بود.وگرتاام د  در دل  تبود کاام مباااب م 

ن را برایم ت رن  کزد.   باش زد و همم چت 
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 کشاااااااااااید  و با دادن ت اهم بم م ااااااااااات  رو 
برونمان ت س خمیف 

ز آن ترجیح داد  کاااام خود  را باااام بی یااااایل بزتم و بوشااااااااااااااات  ا

سید خود   سوتیا را م ذب ت زم.بدون شک زمان  کم مت 

.بزااابرای  تیااازی باام برای  را زدن بااا م  شو  قااد  موشااااااااااااااااد 

 ارصار و پاتشاری م  تبود. 

 

ساااااااااااااخ   ب د در رساااااااااااامورابن کم تراز از شو  رزرو  را اتجا  

یم و مش و  رصا شا  بودیم.رسموران داد  بود نش مم بود

ز ذوا و خوشااااااااااااااا ااایل تراز  ااامال شااااااااااااااایااک و گران قیم   بود.ا

مشاااااااا   بود کم شرو   ی جدید  قرار بود   ااااااااابک برا   

 شو  ساز باشد. 

 

تراز ب ااد از آماادتمااان باام لزاادن اتاادی شااااااااااااااا اال و  رتاام ا  را 

ت یت  داد  بود. اال دیگر  ا   یک آت یم تبود ب کم ت دیل 

کت بم یک  خکاس موتش مجالت ُمد و تشاااا  شااااد  بود.با شر

 قرارداد . ااااااامم بود و در خرض یش دو ساااااااا  های ُمد م روقن 

توان اااااااااااامم بود   اااااااااااااابک خود  را در  رتم ا  جا ب زدازد.و 
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 اال هم کم ظاهرا توان ااااااامم بود یک شرو   ی توا ال اد  بم 

دسااااااااااااااااااات بیااااااورد.همااااااتطور کااااام چز اااااالم را در ظرا غاااااذایم 

 ید : میچرخاتد  شرس

 

 _برای ای  شرو   ی جدید باید از لزدن بری؟

 

باام نشاااااااااااااااااتاام ی تاااییااد تکااان داد و پس از قورت دادن ش  را 

 غذاب  کم در دهان داشت پاسخ داد: 

 

تراز:مم زم یم ساااااااا ر کوتا  در شو  داشاااااااامم باشاااااااام.جونیات  

 هزوز مش   تو ت. 

 

 با خزد  بم  زدیل ا  ت یم زد  و گ مم: 
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باشااااااااااام دو ه مم ی دیگم باید _هرسر کم ه ااااااااااات  واسااااااااااات 

 شمون می زم.  ایران باشیم.وگرتم تییل شوست از 

 

 جواب خزد  ا  را با خزد  ای ب زدتر داد و گ ت: 

 

 . تراز: واسم ه ت...تگران ت ا 

 

و سااااپس مبدار دیگری از غذا   را در دهان گذشاااات و پس 

 از س وب  کوتا  شرسید: 

 

ن؟تراز:راس    ارای شما چطور شو    مت 

 

ت ااایه بااا ساااااااااااااااوتیااا رد و بااد  کرد  و ل  زاادی کوچااک بر لاا  

 آورد . 

 

 .  5737



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

ن مرت م.   _خوب...بچم ها چزد روز دیگم اجرا دارن.همم چت 

 

با ذوا و خوشااااااااااااااا ایل بم تورا ت ا  کرد و مثل پدری کم برای 

 اجرای دخت   هیجان زد  باشد شرسید: 

 

 تراز:برای اجرا هیجان زد  ای تورا؟

 

ل  زد تزد.هیا هیجان یا اشااااااااااااایاق  هم از  تورا اما در پاسااااااااااااخ

طرباتم ل  ها   را روی خود  نشاااااان تداد.بم جا   مضااااا

د و ش  را بم نشاتم ی م ال ت تکان داد.   ی دیگر ترر

 

ساااااوتیا تارا ت از رتمار تورا آیه کشاااااید و موها   را تواز  

کرد.ت اه  را بم سااااااااااااااامت م  و تراز چرخاتد و با ل  ن آرا  

 گ ت: 
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ساااااااااوتیا:ای  روزا خییل مضاااااااااطربم.مدا  میگم کم ت ر تمی زم 

ن    روز باااااام روز دار   مت  بموتااااام از پ ااااااااااااااا  بر میاااااااد.  اتگت 

 موشم.تمیدوتم باید چیکار کزم. 

 

ن بم تورا کم مص وماتم ش  را زنر اتداخمم  تارا ت و غمگی 

بود و پاها   را تکان میداد ت ا  کرد  و بم ت ر ترو رتمم.تورا 

جوی آموزشاااااا ا  م  بود یش از  ااااااده .یش از همان بچم ا هتن

 
گ
ن کم زتدی با آن ها خییل خوب تا  های آسو  دید  و غمگی 

ت رد  بود.باااااااام خاااااااااکر خاااااااااکرات باااااااادی کاااااااام از رتماااااااارهاااااااای 

شرخاشاااااااااااگراتم ی پدر الکیل ا  داشااااااااااات رو یم ا  شومرد  و 

 بیمار بود و بم یک کود  تد اجمماع ت دیل شد  بود. 

 

خمم بود  و بم ساااااااااااوتیا شوشاااااااااااززاد داد  از روزی کم او را شااااااااااازا

ی یک بود  کم اجاز  دهد در آموزشاااا اهمان مشاااا و   یادگت 

سااااز شاااود تما  هم و غمم ای  شاااد  بود کم بمواتم  ا  او را 

 بر  گرداتم.امااااا تورا ات ااااار کاااام 
گ
بزت  کزم و دوبااااار  باااام زتاااادی

تمیموان ت از تارنش خاکرات ت خ گذشمم ا  ترار کزد.تززا 
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بود کااام باااا مشاااااااااااااااااارکا  در ای  اجرا بمواتم اتااادی  امیاااد  ای 

ن  تراهم کزم.امااا ظااا ن  برا   اتگت  ن  ااااال اتگت  اهرا تورا از همی 

 ا  را از دست داد  بود. 

 

ایط تورا قرار   بچم هاب  بود کم در شر
در واقع ای  مشکل اکتت

شان برای ای  اجرا مضطرب بودتد و تمیدان ازد  داشازد.اکتت

آمد یا تم. ا  میموان اامم یک رایه  کم از پ اا  بر خواهزد 

ن بردن اتطرا.شان شیدا کزم. ا  میموان مم یک  برای از بی 

ن  ایجاد کزم تا اخمماد بم ت  اااااااااشاااااااااان را  جوری برا شاااااااااان اتگت 

تااااااااد.اماااااااا چااطااور ماایاامااوان ااااااااااااااااماام ایاا   ااااااااار را اتااجااااااااا   پااس بااگاات 

 دهم؟خود  هم تمیدان مم. 

 

 برمیای. تراز:تورا...م  مطمازم کم تو از پ   

 

شایدن  دای تراز کم تورا را م اک  قرار میداد باخ  شد 

ت ا  کردن بم او بردار  و همرا  با تا م  دسااااااااااات از خت   خت   
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کشااااااااااااااایاااااادن ت س خمیف  دوبااااااار  باااااام ظرا غااااااذایم چشااااااااااااااام 

ن ن زد و ات ار کم قوت  بدوز .تورا در جواب تراز ل  زد شااااااااااات 

ن برد.تراز  هم کم ل  زد  ق   گرتمم باشاااااااد ش  را باال و پایی 

او را دید خزدید و با دراز کردن دسا  بم سمت او موها   

 را تواز  کرد. 

 

طم شاااااااااااان دقیبا شااااااااااابیم رابطم ی یک پدر و دخت  بود.تورا راب

آشاااااااااااکارا تراز را بم جای پدر تداشااااااااااامم ا  پذیرتمم بود و تراز 

هم هر ل صم آماد  بود تا مثل یک پدر تما  خشااب  را تثار 

اگر یک غرن م از دور آن ها را میدید بدون او کزد.جوری کم 

ش شاااااااااااااااااک بااام ای  ت ر می رد کااام یاااک رابطااام ی خوبن و خمی

 میانشان وجود دارد. 

 

 ۸۷۹#پارت_ 
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زنرچشیم بم سوتیا کم دست ها   را زنر چاتم ا  زد  بود 

و باااا ل  زااادی بزرگ بااام ارت ااااط خوب میاااان دخت   و مردی 

اخمم و کم دوساااااااااااااا  داشااااااااااااات چشااااااااااااام دوخمم بود ت ایه اتد

ل  زدی کوچک بر ل  آورد .برای یک ل صم تاخودآ ا  بم 

در کزار ی دیگر چم خاتواد  ای  ت ر کرد  کم ای  سااااااااااااااام ت ر 

 ی زن اب  خواهزد بود. 

 

سااوتیا زن توا ال اد  ای بود.زن ا و شزتد  و م امبل.و تراز 

 ا  را خونز د  م  بود 
گ
.مردی کم ساااااااااااا  های زنادی از زتدی

ورزنااادن بااام م  کرد  بود و  ااااال کااام رصا بیزود  خشاااااااااااااااش 

ون کزد الیش  شاتجا  توان اااااامم بود خشااااااش م  را از ق    بت 

آن بود کم خوشاااااااا     واقیع ا  را شیدا کزد.خوشاااااااا     کم 

میموان ااااات در کزار ساااااوتیا بم آن برساااااد.در واقع هردوی آن 

هااا لیاااقاات خوشااااااااااااااا ااا  بودن را داشاااااااااااااااازااد.و یبیزااا اگر روزی 

ی اادیگر یااک خاااتواد  ی واقیع  ت ااااااااااااااامیم میگرتمزااد کاام کزااار 

ن ت ری بود  کم از ت ااااااااااااااامیمشاااااااااااااااان  تشااااااااااااااا یل دهزد م  اولی 

 .  مایت می رد 
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                                      *** 

 

سااااخت از تیمم شااا  گذشااامم بود کم تراز م  و ساااوتیا و تورا 

 در آغو  مادر  
گ
را بم خاتم برگرداتد.تورا از شاااادت خ اااامش

یااااا در تمااااا  م ااااااااااااااات  او را میاااان باااام خواب رتماااام بود و ساااااااااااااااوت

 . بازوها   تگم داشمم بود 

 

ن شیاد  شد و در را برایمان باز کرد.از  تراز زودتر از ما از ماشی 

ن دساات سااوتیا  مک کرد  کم او  ن شیاد  شااد  و با گرتی  ماشاای 

هم شیاد  شاااااااااااااااود.تورا را م کم در ب    گرتت و  یم ت و ت و 

را اجااااز  خورد.ک   هاااای پااااشااااااااااااااازااام ب زاااد  و سااااااااااااااازگی ن تو 

تمیدادتد کم بمواتد ت ادل  را   ظ کزد.بک م طیل دسااااااااااااات 

و تورا را از آغوشااااا  جدا کرد   هایم را بم ساااااما  دراز کرد 

و خود  ب ل گرتمم .ت س را    کشاااید و ل  زدی از روی 
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قاادر دابن ت ون م داد.ت اااهم را باام ساااااااااااااااماات تراز چرخاااتااد  و 

 گ مم: 

 

 _می وای بیای باال؟

 

 ی م ال ت تکان داد و گ ت: ش  را بم نشاتم 

 

 تراز:تم. بح زود باید بیدار شم.بموتم برای یم وقت دیگم. 

 

 د با تردید بم تورا کم در آغو  م  بود ت ایه اتداخت و ب

 و ادامم داد: 

 

؟  تراز:می وای تورا رو بتک  باال؟یا خودت میموبن
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در جوا.  ل  زد کوچش زد  و هماتطور کم بم ساااااااااااااامت پ م 

 ورودی قد  برمیداشمم گ مم: های 

 

ن نشد  کم م  و  _خود  از پ   برمیا .هزوز اوتبدرا سزگی 

 ب    کزیم.  سوتیا تموتیم

 

خزدید و با ترو بردن دسااااااااات ها   در جی  ها   بم بدتم 

ن م  از پ اام هااا را تماااشاااااااااااااااااا  ی ماااشااااااااااااااایا  ت یاام زد و باااال رتی 

ن پ م ها در کزار او ا  ااااااااماد  بو  د.با کرد.سااااااااوتیا هزوز هم پایی 

ون کشاااااااااااااااید  و ق ل در را باز  یک دسااااااااااااااامم   ید را از جی م بت 

ی ل صاااام ای ش کرد .شو  از آت اااام وارد خاااااتاااام شاااااااااااااااو  برا

چرخااااتاااد  و بااام پشااااااااااااااااات ش  ت اااا  کرد .تراز ساااااااااااااااوتیاااا را در 

آغوشااا  تگم داشااامم بود و موها   را تواز  می رد. واس 

هیچ دامشاااااااااااااااان بم م  تبود.ا مماال ت ر کرد  بودتد کم م  

  ضور تدار .  آتجا 
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ت س خمیف  کشااااااااید  و برای آت م آرامشااااااااشااااااااان را بزم ترنز  

ن وارد خاتم شاااااا ن پاورچی  د  و در را تا تیمم پشااااات ش  پاورچی 

ن گذاشااااااااااااامم و ساااااااااااااپس بم  . ااااااااااااامم.کی  و   یدهایم را روی مت 

ساااااااااااااااماات اتاااا تورا قااد  برداشااااااااااااااامم.او را روی ت اات خوا.  

بااااز  خوابااااتاااد  و پس از آت ااام م مااااکااااتااام بااااتااات موهاااا   را 

کرد  آه ااامم شوشاااابن ا  را بوساااید  و ب د با خامو  کردن 

   . مم. از اتاا خارز شد  و در را پشت ش ٬چراغ

 

ون زدتم از اتااااا تورا ساااااااااااااااوتیاااا هم وارد خااااتااام ٬همزماااان باااا بت 

شاااااد.گوتم ها   قرمز شاااااد  بودتد و ل  زدی بزرگ در  ا  

پار  کردن  اااورت  بود.ک   های پاشااازم ب زد  را هماتجا 

در از پاااا در آورد و باااا جمع کردن موهاااا   بااااالی ش  د  

 ت اه  را بم سمت م  چرخاتد و شرسید: 

 

 یدار کم نشد؟سوتیا:ب
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دلم می واسااااااااااااااااااات بااااام خااااااکر شسن گوتااااام هاااااا   و ل  زاااااد 

خجاااااالااااات زد  ا  ش بااااام ش  بگاااااذار  اماااااا از ت ااااااااااااااامیمم 

ااااا شاااااد .پاهایم را بم سااااامت  اتاپم ی مبابل ت ونونون  مزصا

 روی  اتاپم ولو موشاااااااااد  کشاااااااااید  و هماتط
گ
ور کم با خ ااااااااامش

 گ مم: 

 

 _تم.را ت خوابید . 

 

خات ن م رتت.م  هم موبای م زنرل  "هو "ی گ ت و بم آشاااااااااااااتر

را برداشاااامم و با باز کردن  ااااا  م ی ایا ااااماگرامم بم خ یساااا 

کاام ساااااااااااااااااخ   شو  در  ااااااااااااااا  اام ا  پ اااااااااااااااات کرد  بود  ت ااا  

کرد .خ یساا چزارت ر  از شااا  امشاا مان کم دلم می واساات 

 ر    م ا  داشمم باشم . د

 

اب و دو  دقیباااام ای ب ااااد ساااااااااااااااوتیااااا باااام همرا  یااااک بطری شر

ون زد و کزار  روی  اتاپم گیالس پایم ب زد از آشااااااااااااااا خاتم بت  ن تر
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اب را داخل هر  نشااااا ااااات.بطری را باز کرد و مبدار  یم از شر

یک از گیالس ها خایل کرد و ساااااااااااپس یش از آن ها را خود  

داد.گیالس را از دساااااا   برداشااااات و دیگری را بم دسااااات م 

 گرتمم و زنرل  از او تش ر کرد . 

 

یاااااداد تاااااا خطر همااااااتطور کااااام جاااااام  را زنر بی ن ا  تکاااااان م

اب را  س کزد  اا  م ی گوشر ا  را روشاا  کرد و وارد  شر

ایا اااااماگرام  شاااااد.پ ااااات جدید م  را الیک کرد و ساااااپس با 

 خزد  گ ت: 

 

ن ی زنر پ ااات  امزت گذاشاامم...آقا ی ون مور سااوتیا:او  ببی 

 بارتز. 

 

 ۸۸۰#پارت_ 
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 چشم هایم را برا   چرخاتد  و با خزد  غر زد : 

 

 . خزان:خ م شو سوتیا 

 

    م ی گوشر را بم سممم گرتت و هیجان زد  ت رار کرد: 

 

سااااااااااااااوتیا:تم تم  ااااااااااااااتک ک  دار  جدی می م.توشاااااااااااااامم زن ا مثل 

 هموشم...با یم ق   قرمز. 

 

 اااااااادای ب زدتری تاکید و ب د با  ال   دراماتیک پ   زد و با 

 کرد: 

 

 سوتیا:ق   قرمزززز. 

 

 اتگشمم را مبابل بی ن ا  تگم داشمم و تزی  زد : 
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 .  _هوشش ...آرو  تر.تورا رو بیدار می  ن

 

ا.  را ش کشااااااااااااااایاد و مم  راتام ش تکااان داد و  مبااداری از شر

 گ ت: 

 

 سوتیا:ای  مرد بدجوری ازت خوش  میاد خزان. 

 

 تداخمم و شرسید : یک تای ابروهایم را باال ا

 

 _تبط چون زنر یش از پ ما   امزت گذاشمم؟

 

 ت  جواب داد: ابروها   را در هم کشید و  ش بم جا
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ن ت ر  سااوتیا:تبط زنر یم پ اات؟اون زنر همم ی پ اامات اولی 

  امزت میذار  خزان.اوتم ق   قرمزززز. 

 

 آیه کشید  و شاتم هایم را باال اتداخمم. 

 

 مزو دوست داشمم باشم. _باز  دلیل تموشم کم 

 

و ساااااپس ل  زد خب ثاتم ای بر ل  آورد .ت ا  م زا دار  را بم 

ن گ مم: او دوخمم و با ل    ن شوت و ک زم آمت 

 

_و اگم ب    امزمای ایا اااااااااااماگرا  باشااااااااااام آدمای جال  تری 

ن و برات  امزت میذارن  ن کم پ ااااامای تو رو الیک می ین ه ااااای 

 سوتیا...مثال پرخموی م . 
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 کم روی ل  ها   بود در ثاتیم ای م و شاااااد و 
گ
ل  زد بزری

جاااا   را بااام قرمزی بااااتماااک گوتااام هاااا   داد.ات ااار کاام هو  

ن گذاشت و با گر  کردن ش ا.  را روی مت  د  باشد گیالس شر

چزد مرت م ل  ها   را بک هدا باز ٬اتگشااامان  در ی دیگر

و . اااااااااااااااماااااااام کرد امااااااااا هیا  ااااااااااااااااااااااداب  از  زجر  ا  خااااااااارز 

آ ا  بم دسااات و پاچم شااادن آشاااکار  خزدید  و نشاااد.تاخود 

 گ مم: 

 

ن بی ن هم دار .دیگم  _م  ا مش تو اااااامم سااااااوتیا.چشاااااامای تت 

.  باید ای   رو تزمید  باشر

 

 خجالت زد  گوشم ی ل   را بم دتدان گرتت و زمزمم کرد: 

 

 ...ما تبط... سوتیا:م  و تراز 
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بم شو  از آت م بمواتد جم م ا  را بم پایان برسااااااااااااااااتد ش  را 

 نشاتم ی م ال ت تکان داد  و گ مم: 

 

.تبط خواسااامم کم  _قرار تو ااات ساااوا  و جوابت کزم ساااوقن

ی م فن  ااری خوب تو ااااااااااااااااید.پس بادوبن هیچ دوممون تو 

 الزمم تو ت کم بی ودی برا  تال  کزید. 

 

و سپس بم دت ا  ای   را برای آت م ب   ادامم شیدا ت زد 

ت س خمیف  و ساااااااااااااااوتیااا از آتچاام کاام بود م ااذب تر نشاااااااااااااااود 

کشااااید  و از جا برخاساااامم.ک  و قوش بم خضااااالت خ اااامم 

 ا  داد  و همرا  با کشیدن خمیاز  ای ادامم داد : 

 

_دیگم باید بر  ب وابم.البمم ا مماال ق    باید چزد ساخ   

 ت ر کزم و ذهزم رو جمع و جور کزم. 

 

 با تردید ش  را باال گرتت و ت اهم کرد. 
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؟  سوتیا:بم سر ت ر ک ن

 

 گوشم ی ل  هایم را کج کرد  و تاامیداتم جواب داد : 

 

_بم اتاااااااااااااااطراب بچم ها.بم ایز م ت زم واق ا برای اجرا کردن 

ج وی جم یت آماد  ت اشااااااااااااا  و از پ ااااااااااااا  بر تیان.بم ایز م 

 چطور میموتم ای  م ا م رو  ل کزم. 

 

با تارا     اااااااااااااااورت  را در هم کشاااااااااااااااید و ش  را بم م زای 

ن ب  رد. مواتبت باال و پایی 

 

ن موتاااااااااااااااوخم.تورا رو کاام  ساااااااااااااااوتیااا:راساااااااااااااااا  مزم تگران همی 

ن تو اااااامم کم اون روز  . امال و شاااااات زد  ساااااات.مطمی  میبی ن

 بو  کزم ج وی جم یت ظاهر .شم.     ق
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اتگشاااااااااماتم را پشااااااااات گردن خ ااااااااامم ا  بم ی دیگر گر  کرد  و 

 تاامید تر از شو  شرسید : 

 

 _ی  ن بی ودی ای  همم تال  کردیم؟

 

دلمر  کززااااد  ت ون م داد و برای آت اااام  ل  زاااادی کوچااااک و 

ن گ ت:   تگرابن ا  را  مت  کزد با ل  ن مطمی 

 

روز یاااااااام رایه برا  شیاااااااادا  ساااااااااااااااوتیااااااااا:تگران ت ااااااااا ...تااااااااا اون

 می زیم.قو  مید . 

 

آیه کشااااااااااااااایاااد  و بااام تااااچاااار شی بااام م زاااای مواتبااات تکاااان 

داد .در واقع چار  ای بم جز باور کردن قول  تداشااااامم.باید 

  بود تا چزد روز آیزد  یک رایه برای  ل هرجوری کم شااااااااد
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و ت اال کردن ای  مشااکل شیدا می رد .وگرتم تما  ز ماتم بم 

تت  زنرل  تجوا کرد : . باد مت 

 

 باشم. 
گ
 _امیدوار  همیزجوری کم تو میش

 

 پ   ها   را با مزربابن باز و . مم کرد و جواب داد: 

 

وز سااااااااااوتیا: مما همیزطور موشاااااااااام. اال دیگم برو ب واب.امر 

 . خییل خ مم شدی

 

ل  زااااد ت ااااااااااااااا اااام و تیماااام ای بر لاااا  آورد  و بک چون و چرا 

 بم ا
گ
و شااا  ب ت  گ مم و شوشاااززاد  را قبو  کرد .با خ ااامش

سااااااااپس قد  هایم را بم ساااااااامت اتاقم چرخاتد  تا خود  را بم 

ت ت خوابم برسااااااااتم.هرچزد کم خوب میدان اااااامم هماتطور 

با ت ر و خیا  کم بم ساااااااااااااااوتیا گ مم بود  قرار بود تا  ااااااااااااااابح 

 هایم دست و شزجم تر  کزم. 
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 : �🌺�سازی کم  دا   توب  

 ۸۸۱#پارت_ 

 

 

ن ب خاتم شگر  کیک پ ی  ن ود . ااادای آهزگ بک  ال  در آشاااتر

الویس شری اااااااااااایل خاتم را شر کرد  بود و باد شاااااااااااا وتم های رنز 

 اااااااااااااااورب  رتااگ درخمااان  یاااط پشااااااااااااااا   را از شزجر  باام داخال 

خاتم می شاااتد.ظرا شاااوشاام ای  ن  را در یک دساامم آشاااتر
گ
بزری

تگم داشاامم بود  و با دساات دیگر  ساا ت مشاا و  بزم زدن 

 مواد کیک بود . 

 

اه  مرداتم میموان ااامم ات کاس ت اااون ر  را در شزجر  ببیزم.شت 

 بم ت  داشااااااااامم کم برایم گشااااااااااد و ب زد بود.اما 
گ
ی سااااااااا ید رتش

شوشااااااید  بودم  چون دوسااااااا  داشاااااامم.چون خطری کم از 

ساااااید ق   م را آرا  می رد.همان خطر آشااااازاب  آن بم مشاااااا  مت 

 کم هرگز رنم هایم را رها ت رد  بود. 

 .  5757



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

 

ز می واتد .خاتم ل  زدی بزرگ بر ل  داشاااااااااااامم و زنرل  آوا

بوی خوشااااااااااااااا     و خوشااااااااااااااا ایل میداد.ا  ااااااااااااااااس کرد  کم 

خاتم شد. دای قد  ها   را از پشت ش  ن آه مم وارد آشتر

سااامت م   شااااید  اما ت اهم را بم ساااما  تچرخاتد .و او بم

آمد.تزدیک شاااااااااااااااد.تزدیک و تزدیک تر.تا جاب  کم دیگر هیا 

 تا  م ای میاتمان باق  تماتد. 

 

را از پشاااااااااااااات ش بم دور م  شیچید و مرا  بازوهای مرداتم ا 

م کم در آغوشاااااااااا  گرتت.خطری کم در رنم هایم بود قوی 

تر شااااااااااد.چاتم ا  را روی ششاااااااااااتم ا  قرار داد و زنر گوشاااااااااام 

 تجوا کرد: 

 

 لم برات تزگ شد  بود. آزاد:د
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زنرل  خزدید  و بک هدا بم تبطم ی ات اااا  دسااات ها   

ی  چشااااااااام دوخمم.  بم ی ازدواجمان دور اتگشااااااااات اتگشااااااااات 

ا  میدرخشااااااااااااااید.م  هم لزگم ی همان   بم را در دساااااااااااااات 

چپم داشااااااامم.هیچ داممان آخرن  دت م ای کم ای    بم ها 

م وار در دساااااااااااات هایمان تبودتد را بم خاکر تیم آوردیم.زمزم

 گ مم: 

 

 _چطور دلت تزگ شد ؟م  کم همیزجا کزارتم. 

 

و او آه ااامم و تر  زنر گوشااام را بوساااید.ت یسااا خمیش از خطر 

 آشاااااااااااااکاری کم در  ااااااااااااادا   بیداد 
گ
گردتم کشاااااااااااااید و با دلمزش

 می رد جواب داد: 

 

 آزاد:    وق   کزار  ه    هم دلم برات تزگ موشم. 
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آغوشااااااااااااااا   چشااااااااااااااام هاایم را باا آرام  . ااااااااااااااامم و خود  را بم

د . ااااااااااادا   ای  بار گوب  کم از ترسااااااااااازگ ها دورتر بم  ساااااااااااتر

 گو  هایم رسید. 

 

 آزاد:دوسات دار  خزان... 

 

وت همم جا را ترا گرتت.آغوشر کم در آن بود  و سپس س 

بم ی  ار  تاپدید شاااااااااااااااد و  ااااااااااااااادای رخد و برا و باران از دور 

دست ها بم گو  رسید.دیگر هیا آرامیسر وجود تداشت.او 

 ... رتمم بود 

 

چشااااااااااااااام هااایم را کاام باااز کرد  روی ت اات خواب خود  و در 

ن تم و تیم  اتاا خود  بود .اخداد سااااااااااااااخت دیجیمایل روی مت 

بح را نشااان میدادتد و تور خورشااید از الی شزجر  ی تیمم  اا

 باز اتاا خود  را بم داخل می شاتد. 
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ن آیه کشااااااید  و دساااااات هایم را روی  ااااااورتم   التم و غمگی 

ن   گذاشااااامم.باز هم یک خواب دیگر.باز هم یک رونای شااااات 

 دیگر.روناب  کم هرروز و هرشاااااا  ت رار موشااااااد تا 
ن اما دروغی 

ن شاااااااااااااااود کام م   هرگز قرار تو اااااااااااااااات مردی کم در تززاا مطمی 

خواب هایم  ضاااور داشااات اما در واق یت از م  دور بود را 

 از یاد بتک . 

 

 
گ
شمو را از روی دست هایم را از  ورتم جدا کرد  و با آش مش

ن شاااااااااااااااد .بم هدبورد ت یم  بدتم کزار زد  و روی ت ت تیم خت 

ن کوچک ٬زد  و با چرخاتدن بدتم بم یک ساااااااامت کشااااااااوی مت 

ا باز کرد  و قاب خ یسااااااااااااااا کم آتجا شززان کرد  کزار ت ت ر 

ون کشید  و بم آن چشم دوخمم.   بود  را بت 

 

ت اااااااااونری از م  و آزاد در  ا  رق ااااااااایدن کم  امال تاگزابن و 

داری د ور از اتمصار ث ت شد  بود.همان روزی کم برای تی متک

ونااااادیوی تولاااااد تییل بااااام خماااااارت رتمااااام بودیم و آزاد هم بااااام 

ن خواه  م  بااام آتجاااا  آماااد  بود.هماااان روزی کااام برای اولی 
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زنر آالچیش و دور از چشااااااااااااااام هماام بااا ی اادیگر رق ااااااااااااااایااد  ٬بااار

بودیم و م  بااا تمااا  وجود  ا  اااااااااااااااااس کرد  بود  کاام چبادر 

 اتم او را دوست دار . خاشب

 

با ل  زدی کوچک شاتگشااااااااااااااماتم را روی شااااااااااااااوشاااااااااااااام ی قاب 

کشااااااااااید  و  ااااااااااورت او را لمس کرد .چبدر دلم برای تواز  

رت  تزگ شااااااااد  بود.چبدر دلم برای  س کردن کردن  ااااااااو 

زبری تم ریشااااا  زنر اتگشاااااماتم تزگ شاااااد  بود.چبدر دلمزگ 

ن ٬ ااااااااادا  دوبار  شاااااااااایدن ٬دوبار  دیدن ل  زد  آرا  گرتی 

 در آغوش  و ت س کشیدن در خطر خو  وجود  بود . 

 

سااااااااااااا  ها بود کم از او ختک تداشاااااااااااامم.سااااااااااااا  ها بود کم تدید  

بم دت ا  اسااااااااااااااام  هم ترتمم بودم .ساااااااااااااااا  ها بود کم     

بود .از ترس ایز م م ادا دوبار  دلم برای او شر ب شااااااد خود  

 بود .  را     از بم زبان آوردن اسم  هم مزع کرد 
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زمابن کم تاز  از ی دیگر جدا شااااااااد  بودیم و ٬ساااااااام سااااااااا  شو 

هر ل صاام و هر ٬هزوز درد تبودن او برایم کززاام نشاااااااااااااااااد  بود

و زمزمم کردن اسااااااااااام  زنرل  سااااااااااااخمم را بم ت ر کردن بم او 

د  ن برا   گرنااااام ٬میگاااااذراتاااااد .مااااادا  باااااا خود  از او  را مت 

گز قرار برا   تامم هاب  میزوشااااامم کم میدان ااااامم هر ٬می رد 

سااااااااااخت ها بم خ س هایمان خت   ٬تبود بم دساااااااااا  برسااااااااازد

ن می رد  و ٬موشااااااااااد   اااااااااا  م ی ایا ااااااااااماگرام  را باال و پایی 

 ود  میویچید . ش  ها از درد تبودن او تا  بح بم خ

 

در هماااان روزهاااا و ه مااام هاااای او  از ایز ااام چرا اجااااز  داد  

ار بود  کم برود و تر م کزد پشااااایمان شاااااد  بود .بوشااااات  از هز 

بار ت ااااااامیم گرتمم بود  کم بم او زتگ بزتم و المماسااااااا  کزم 

ن  کاام برگردد.خوب میاادان ااااااااااااااامم کاام او هم آماااد  ی برگشااااااااااااااای 

س م  بود تا همم بود.خوب میدان ااااااااااااااامم کم تززا مزمصر تما

ن را رها کزد و دوبار  بم سااااااااااااااامت م  برگردد.ای  را بارها و  چت 

 بااااارهااااا در تماااااس هااااای ت   ن ا  باااام برساااااااااااااااااااا  و تییل گ ماااام
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بود.هماتبدر کم م  درد می شااااااید  او هم در آن سااااااوی دتیا 

 درگت  خذاب کشیدن بود. 

 

 ۸۸۲#پارت_ 

 

 

با ٬باا وجود آت اام از اخمااا ق  م برگشاااااااااااااااما  را می واسااااااااااااااامم

 
گ
ن شیدا کرد  بود  کم دور از او تمیمواتم زتدی وجود آت م یبی 

ا  را از ش بگت   و بااا وجود آت اام میاادان ااااااااااااااامم اگر باااز تگردد 

میش ق  م هرگز المیا  شیدا ت واهد کرد اما تمیموان مم زخم خ

 از او ب واهم کم دوبار  بم ایران برگردد. 

 

بود.دوبار  او دیگر بم دتیاب  کم بم آن ت  ش داشااااات برگشااااامم 

ت اادیاال باام آزاد ابمکاااری شااااااااااااااااد  بود کاام تمااا  دتیااا اتمصااار  را 

می شاااااااایدتد.دوبار  روی اسااااااااایج های بزرگ بود.دوبار  میان 

یت کرتداران  غرا شاااااااد  بود.دوبار  بم رق ااااااایدن در جم 
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آغو  شاااااااااااازرت و ساااااااااااا ر کردن میان شاااااااااااازرها و کشااااااااااااورهای 

 کم الیش آن بود باز 
گ
گشمم م م   خادت کرد  بود.او بم زتدی

هاا دور تر  بود.خوشااااااااااااااا ااا  بود و م  میموان ااااااااااااااامم از کی ومت 

ن هم بود کاااااااام  خوشااااااااااااااا ااااااااایل ا  را  س کزم.و برای همی 

شااااااااااااااام و از او ب واهم کااام دوباااار  تمیموان ااااااااااااااامم خودخوا  باااا

 برگردد. 

 

و ایزگوتم بود کم هرگز با او تماس تگرتمم.هرگز برا   شیا  

اا ت رد  کاااام تااااا چاااام اتااااداز   ت رساااااااااااااااماااااد  و هرگز باااام او اخت 

دلمزگ  ه ااااااااااااااامم.بم جا   ت ااااااااااااااامیم گرتمم کم تا جاب  کم 

مم   بود خود  را از او دور کزم.خ س هاااایماااان را در یاااک 

زااااان کرد  تااااا دیگر چشااااااااااااااامم باااام آن هااااا گوشااااااااااااااااااام از  مااااد شز

تی مد.دیگر اسااام  را بم زبان تیاورد  و از ببیم هم خواسااامم 

 تا از او با م   را تزتزد.دیگر  اااااااااا  م ی ایا ااااااااااماگرام  را 

چک ت رد .دیگر بم  اااااااداهای تااااااا ط شاااااااد  ای کم از سااااااااز 

تواخما  داشااااااااااامم گو  تداد .دیگر برا   تامم تزوشااااااااااامم و 

 را تزد .از تماااااااا  آد  هاااااااای  دیگر درمورد او باااااااا دیگران
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ی    زتدگیمان هم خواساااااااااااامم تا دیگر از م  بم او ختک
مشاااااااااااات 

 ترساتزد تا بمواتد آرا  آرا  مرا ترامو  کزد. 

 

 اار گرتمم تاا او را ترامو  کزم.اما خوب   تماا  تالشااااااااااااااام را بام

میدان اااامم کم هرگز تمیموان ااامم او و خاکراتمان را از ذه  و 

مااادت هاااا برای او گرنااام کرد .یاااک ق  م پاااا  کزم.بزاااابرای  تاااا 

شااااوشاااام از خطری کم هموشاااام خادت داشاااات بم ل اس ها   

بزتاااد را برای خود  خرناااد  تاااا باااا بو کردن  خیاااا  کزم او را 

خود  دار .گردتبزدی کم برایم خرند  بود را هرگز هزوز کزار 

از گردتم جدا ت رد  و اساام او را ماتزد یک راز ارزشاامزد روی 

 ق  م  ک کرد . 

 

ب د از آن زمان بم شخت برا و باد گذشاااااااات.آد  ها دیگر و 

در مورد او بااااا م   را تزدتااااد.هماااام خییل زود باااام تیاااااوردن 

 
گ
شااااااااااااان  خادیاساااااااااااام  مبابل م  خادت کردتد.همم بم زتدی

 بک ر ماتم جرنان شیدا کرد و دو ت ری کم یک 
گ
برگشاااازد.زتدی
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ی   تماااا  ه ااااااااااااااا   ی ااادیگر بودتاااد دیگر از ی ااادیگر ختک
زماااابن

 مزد. تگرت

 

و در تزاااایااات م  بااام همرا  تراز بااام ایزجاااا آماااد .بااام لزااادن.بااام 

 جاادیاادی آغاااز کزم.کو  
گ
شااااااااااااااازری کاام قرار بود در آن زتاادی

رتمم رتمم توان ااااااااامم  خییل کو  کشااااااااااید اما شاتجا ٬کشااااااااااید

خود  را جمع و جور کزم.توان اااااااااامم دوبار  ش پا شااااااااااو  و بم 

همیزطور یااک خزان جاادیااد ت اادیاال شاااااااااااااااو .قوی تر شااااااااااااااااد .و 

شزتاااااد  تر و شاااااااااااااااااااااداب تر.آتبااااادر تال  کرد  تاااااا شاتجاااااا  

ون  ن و دلمرد  را از وجود  بت   غمگی 
توان ااااااااااااااامم آن دخت 

 برگرداتم.باااا آد  هااا
گ
ای جااادیااادی ب زاااداز  و خود  را بااام زتااادی

وع کرد .ترس هایم را کزار  آشااااااااااااااازا شااااااااااااااااد .یک  ار جدید شر

وع بم لذ  ا  شر
گ
ن بار در کو  زتدی ت گذاشااااااااااااااامم و برای اولی 

 ا  کرد .و در یک جم م
گ
ت دیل بم خزابن شاااااد  ٬بردن از زتدی

 کم آزاد هموشم دوست داشت مرا آتگوتم ببیزد. 
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ی کم هرگز تموان اااااامم آن را در وجود  ب شاااااام و  ن یا  و تززا چت 

ن او بود.خشاااف  کم بم او داشااامم  ت یت   بدهم دوسااات داشااای 

ری هرگز ق  م را تر  ت رد.هرگز تموان ااااامم ب د از او مرد دیگ

را دوساااااات داشاااااامم باشاااااام و هرگز تموان اااااامم تا  زن ای او را از 

روی دیوارهاااااای ق  م پااااااا  کزم.م  هزوز هم هماااااان خزابن 

ان ااااااااامم کم بود  کم دیواتم وار خاشاااااااااش او بود.و بم خوبک مید

    اگر هزار سااا  هم میگذشاات ای  ا  اااس ذر  ای ت یت  

 تمی رد. 

 

باخ  شاااااااااد تا  اااااااااادای تبم ی آرا  کم بم در اتاا وارد شااااااااااد 

دسااااااااااااااااات از زنر و رو کردن خااااکراتم بردار  و بااام زماااان  اااا  

 بازگرد .ش  را باال گرتمم و با  دای آرا  گ مم: 

 

 _بیا تو. 
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ب د تورا وارد اتاا  دسااااااااااااااامگت   آه ااااااااااااااامم چرخید و ل صم ای

 بر ل  آورد  و گ مم: 
گ
 شد.با دیدن  بک م طیل ل  زد بزری

 

 _ بح ب ت  خونز . 

 

   دوان دوان بم سااااااااااااامت م  آمد و روی با آن پاهای کوچ

ت اات شرنااد.چزااار زاتو مباااب م شرنااد و در  ااایل کاام چشااااااااااااااامااان 

 خواب آلود  را میمالید گ ت: 

 

 تورا:گرسزمم. 

 

 تداخمم و شرسید : مم ج  ابروهایم را باال ا

 

 _مگم مامان بزت    وتم تداد ؟
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 ش  را بم نشاتم ی م ال ت تکان داد و جواب داد: 

 

 وتم تو ت. تورا:مامان خ

 

باااااا تردیاااااد گوشااااااااااااااااااام ی لااااا  هاااااایم را کج کرد  و چااااااتااااام ا  را 

خااااااراتاااااد .امروز روز ت طیااااال بود.ساااااااااااااااوتیاااااا م موال روزهاااااای 

 . تت.آن هم بک ختک ون تمت   ت طیل از خاتم بت 

 

ت س خمیف  کشاااااااید  و با دراز کردن دسااااااات هایم بم سااااااامت 

 تورا با ل  زد گ مم: 

 

 آماد  می زم. _باشم.پس امروز م  برات    وتم 

 

خزدید و تورا خود  را میان بازوهایم اتداخت.قاب خ س 

هزوز هم روی پاهایم بود.هماتطور کم با یک دساااااااااااات تورا را 
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اشمم تا بم ب ل گرتمم بود  با دست دیگر  قاب خ س را برد

داخل کشاااااااااااااااو بر  گرداتم.اما تورا در میاتم ی را  دسااااااااااااااامم را 

 . گرتت و کزجکاواتم بم قاب خ س خت   شد 

 

 تورا:ای  کیم؟

 

 ۸۸۳#پارت_ 

 

 

شرسااید و م  تزمید  کم برای آت م قاب خ س را از او شززان 

کزم دیگر دیر شااد  اساات.تم سااوتیا و تم تورا هیچ دامشااان 

درمورد آزاد با هیچ دامشان  را  آزاد را تموشزاخمزد.هرگز 

ی درمورد گذشاااااااااامم ا  تزد  بود  ن .درواقع هیچ دامشااااااااااان چت 

ن ابمدای آشااازاییمان ت ااامیم گرتمم بود  تمیدان اااازد.از هما

 کم پشاااااات ش گذاشاااااامم بود  را از آن ها م فن تگم 
گ
کم زتدی

دار .بم خیا  خود  با  را تزدن درمورد گذشمم میموان مم 
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ن  را بم باد تراموشر . اااااااااااااااپار .اما گذر زمان  آرا  آرا  همم چت 

خییل زود بم م  تزماتد  بود کم ت اید بم ای  امیدهای شوچ 

 یه د  خو  باشم. و وا

 

چشااااااااام های درشااااااااات و کزجکاو تورا هزوز هم بم قاب خ س 

خت   بودتد.ت س خمیف  کشااید  و پس از دقیبم ای ساا وت 

 با  داب  آرا  گ مم: 

 

 م  بود . _خ  اون...یم آدمیم کم ق ال 
گ
  توی زتدی

 

ات ار کم مزصور  را مموجم نشاااااااااااد  باشاااااااااااد ل  ها   را جمع 

 را بم  ورت م  داد.  کرد و ای  بار ت ا  شرسشگر 

 

 تورا:ق ال؟ی  ن االن دیگم توی زتدگیت تو ت؟
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ل  زنرنزم را بم دتدان گرتمم و ش  را اتدی روی شاااااااااااااااتم کج 

ی  بود کم     کرد .رابطم   با آزاد آتبدری شیچید  و خج

اگر می واسااااااااااااااامم درمورد  باااا یاااک آد  باااال  هم  را بزتم 

درمورد  با بچم وا    م   آورد .چم برسااااااااااااد بم  را زدن 

ای بم ساااااااااا  و سااااااااااا  تورا کم هزوز در  درساااااااااا   از خشااااااااااش و 

 جداب  تداشت. 

 

آه ااااااااااااامم موها   را تواز  کرد  و تال  کرد  تا بم سااااااااااااااد  

 . ترن  شکل مم   پاسخ سوال  را بدهم

 

_موشااام گ ت دیگم تو زتدگیم تو ااات.ی  ن دیگم با همدیگم 

تیم ن همدیگم  دیگم همدیگم رو تمیبیایم و دیگم از ٬ را تمت 

؟ نم...مموجم مزصور  مویسر ی تمیگت   ختک

 

م  ااااااوماتم ش  را بم نشاااااااتم ی تزمیدن تکان داد و پس از 

 ل صم ای ت ر کردن شرسید: 
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ن دیگااااااام باااااااا هاااااااا   را تورا:اون آد  بااااااادی بود؟برای همی 

؟ بن ن  تمت 

 

 تاخودآ ا  ابروهایم را در هم کشید  و گ مم: 

 

تورا.    برخ س یااام مرد توا _تااام...تااام اون آد  بااادی تبود 

ال اد  بود.مردی کم بوشاااااااااات  از هرکیساااااااااا توی ای  دتیا م  رو 

ن ت ری کردی؟  دوست داشت.برای سر همچی 

 

لپ ها   را بم شاااااکل بامز  ای باد کرد و شااااااتم ها   را باال 

 اتداخت شو  از آت م بگوند: 
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تورا:چون بااابااای م  آد  باادی بود.برای همیزم ه اااااااااااااااات کاام 

تم.مامان هموشم میگم آدمای مامان دیگم  ن باها   را تمت 

 بد جاب  توی زتدگیمون تدارن و باید برن. 

 

و سااااااپس ت اه  را دوبار  بم قاب خ س دوخت.با اتگشااااات 

 بم ت ونر آزاد اشار  کرد و ادامم داد: 

 

 کاااااااام اون آد  باااااااادی تبود.پس چرا دیگاااااااام تورا: 
گ
امااااااااا تو میش

 همدیگم رو تمیبیاید؟

 

ن و دردتا  را بم جان  زجر  سااااوال  بم ی  ار  ب و ساااا زگی 

ا  اتداخت.چشاااااام هایم از گرمای اشااااااک شر شاااااادتد و مجبور 

شاااااااااد  برای خب  تگم داشااااااااماشااااااااان تزد تزد پ   بزتم و ل  

 ار سااااکت هایم را روی ی دیگر تشاااار بدهم.دقیبم ای بم اج

 ماتد  و سپس با  دای لرزابن گ مم: 
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باخ  _چون آدمای خوب هم اایه اوقات از روی اشااااااااااااا ا  

 اایه اوقات مجبورت 
گ
تارا ت شااااادتت موشااااا  تورا...و زتدی

 می زم کم آدمای خوب رو هم از خودت دور تگم داری. 

 

در ایل کم از  الت ت اه   امال مشاااااااااا   بود کم مزصور  

ون ترساااااااماد و پ   را مموجم نشاااااااد  اسااااااات  ل  زنرنا  را بت 

ن   ها   را باز و . ااااامم کرد.تاخودآ ا  از دیدن چزر  ی شااااات 

و باتم   بم خزد  اتماد .اشااااااااااااااش کم زنر چشاااااااااااااام هایم را تر 

کرد  بود را خشاااااااااااااااک کرد  و با قرار دادن قاب خ س داخل 

 او را ب ل گرتمم و  ورت  را بوسید . ٬کشو

 

 رات آماد  کزم. _بیا برنم یم    وتم ی خوشمز  ب

 

ای  را گ مم و ساااااااااااااااپس هماااتطور کاام او را ب اال گرتمام بود  از 

خاتم بم را  اتماد .تورا روی ت ت ب زد  ن شد  و بم سمت آشتر

 .  5776



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

ن نشاتد  و هماتطور کم  را روی یش از  زدیل های پشت مت 

تمم شرسید :   بم سمت ی چا  مت 

 

 _سر دوست داری ب وری؟

 

و با خوشاااااااا ایل جی   ک  دساااااااات ها   را بم ی دیگر کوبید 

 زد: 

 

 تورا:کورن ت کس. 

 

ی چااا  خزاادیااد  و پاااکاات کورن ت کس و بطری شااااااااااااااات  را از 

ون آورد  و در ظرا موردخالقم ا  برا   م  وکشااااااان  بت 

کرد .ظرا را مباااابااال او قرار داد  و ساااااااااااااااپس خود  هم آن 

وع بم چک کردن توتی ی شاااا  های  ن نشاااا اااامم و شر سااااوی مت 

 م کرد .شرسید: تب  . مم روی    م ی موبای 
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 تورا:تو تمی وری؟

 

 ۸۸۴#پارت_ 

 

 

 گ مم:   ش  را بم نشاتم ی م ال ت تکان داد  و 

 

 _م  ب دا می ور .االن گرسزم تو مم. 

 

ل  زد دتدان تماب  ت ون م داد و ب د ش  را زنر اتداخت و 

با اشمزا مش و  خوردن    اتم ا  شد.دوبار  بم    م 

ای جدیدی کم داشاااامم را ی گوشر ا  چشااااام دوخمم و شیا  ه

چزااد توتی ی شااااااااااااااا  ٬از تصر گااذراتااد .چزاد شیااا  جاادیااد از تییل

مزت برای پ اااااااااااااا   کم د شاااااااااااااا  در ایا ااااااااااااااماگرا  بم الیک و  ا
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ا  گذاشاااااامم بود  یک شیا  جدید از لیا  کم بم شااااااوسن ٬اشااااااات 

شرساااااااااااید  بود آیا مای م قزو  ی  ااااااااااا   ایه ا  را در روزهای 

ر تزااااایاااات پ اااااااااااااااااات و د٬ت طیاااال درب خاااااتاااام ا  ت وناااال بگت  

جدیدی از تراز کم نشااان میداد از  اابح زود با دوسامان  بم 

 تا  مپ برپا کززد. جز ل رتمم بودتد 

 

تک تک توتی ی شااااااااااااااا  ها را رد کرد  و ساااااااااااااااپس ت س خمیف  

کشااااااید  و گوشر را کزار گذاشاااااامم.در همان ل صم بود کم در 

خاتم باز شاااااااااااااد و ساااااااااااااوتیا ت س ت س زتان در  ایل کم ت داد 

 پاکت خرند در دسااااااااااات ها   خودتماب  می رد قابل توجیه

یل ب زد وارد خاتم شااااد.مم ج  ت اه  کرد  و از روی  اااازد

 شد . 

 

 _سوتیا؟رتمم بودی خرند؟
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ک   هااا   را هماااتجااا کزااار در از پااا در آورد و باام ساااااااااااااااممم 

آمد.ت دادی از پاکت ها را بم دساااااااامم داد و سااااااااپس هماتطور 

خاتم قر  ن  آشتر
 ار میداد گ ت: کم باقوشان را روی  اتت 

 

ن زنادی تداشااااااااااااایم.مزم از  اااااااااااابح زود  سااااااااااااوتیا:تو ی چا  چت 

گ مم بزت   از تر ت اسم اد  کزم و بر    بیدار بود .با خود 

 خرند. 

 

ت ااایه باام م مونااات داخاال پاااکاات هااا اتااداخمم و یااک هونااااج 

 برای خود  برداشمم و مش و  ااز زدن  شد . 

 

 ااااااااابک خ اااااااامم _ ا  بیدار  می ردی تا باهات بیا .تززاب   

 شدی. 

 

خزدید و بم سمت تورا قد  برداشت.خم شد و موهای او را 

 بار  خطاب بم م  گ ت: بوسید و سپس دو 
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تمم.می واسمم یکم ت ر کزم.   سوتیا:تم باید تززا مت 

 

 کزجکاواتم ت اه  کرد  و یک تای ابروهایم را باال اتداخمم. 

 

؟ ؟درمورد سر  _ت ر ک ن

 

ن شاااااااااااااااد ت ا  م ماکاتم ای بم تورا ا تداخت و زمابن کم مطمی 

بم ساااااااااااامت م  آمد و با ٬ واساااااااااااا  بم مکالمم ی ما تو اااااااااااات

ن  خاتم کشاتد. گرتی  ن  بازونم مرا بم سمت دیگری از آشتر

 

 سوتیا:ت ر کزم تون مم یم رایه شیدا کزم. 

 

با  ااااااااداب  آرا  و زمزمم وار گ ت و م  با تردید چزر  در هم 

 کشید  و ش تکان داد . 
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ن  ؟_درمورد سر  را مت   بن

 

 ذوا زد  و رنز رنز خزدید و جواب داد: 

 

چاااااام هااااااا از اجرا ساااااااااااااااوتیااااااا:برای ترش کاااااام تورا و ببیاااااام ی ب

ن و  مبود اخمماااااد باااام  ن  تااااداشااااااااااااااای  دارن.همون مشاااااااااااااااکاااال اتگت 

ت  اااااااااااااااشاااااااااااااااون کم در مورد  باهمدیگم  را زدیم.ت ر کزم 

 تون مم یم را   یل برا  شیدا کزم. 

 

نان شیدا کرد و هیجان و ذوا در ثاتیم ای میان رگ هایم جر 

ل  زدی بزرگ روی ل  هایم تب  . ااااااااااااااات.با خوشااااااااااااااا ایل 

 شرسید :  دست ها   را گرتمم و 
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 سوتیا؟چم ت ری بم شت زد ؟زود با  
گ
_داری جدی میش

 بگو. 

 

اتگشاااااااااااات اشااااااااااااار  ا  را تورا مبابل بی ن ا  تگم داشاااااااااااات و 

 تگم دار .ت ا  کوتا  و گذراب  بم 
ن خواسااااااات تا  ااااااادایم را پایی 

و   ااااااااا  اتم خوردن  بود اتداخت و ساااااااااپس تورا کم مشااااااااا 

 گ ت: 

 

کزم شااااااااااااااااادبن ساااااااااااااااوتیااا:یاام ت ر خییل خوب باام ش  زد .ت ر  

ن تو ااااااامم و تمیدوتم میموتم  باشااااااام.اما هزوز  امال از  مطمی 

ن ت ال تمیموتم در مورد   از پ ااااااااااااااا  بر بیا  یا تم.برای همی 

 بزت ب م. 

 

ذوا و هیجاااتم در ثاااتیاام ای تروک  کرد.بااا تااارا    ت اااه  

 د  و غر زد : کر 
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_بی یا  ساااااااااااوتیا اذیت ت  .بگو چم ت ری تو شتم.می وا  

 بدوتم. 

 

ل  زد کوچش زد و با تکان دادن ش  بم نشاااتم ی م ال ت 

 گ ت: 

 

ن .شم خزان.اگم االن در مورد   سوتیا:بذار او  از  مطمی 

بزااات ب م و ب ااادا تموتم از پ ااااااااااااااا  بر بیاااا  تبط هردوموتو 

ن رو تاااامید می زم.یش دو روز ب زم زمااان بااد .ب اد  هماام چت 

 بزت می م باشم؟

 

وجود  را ترا گرتماام بود امااا بااا وجود آت اام کزجکاااوی شاپااای 

از آتجاب  کم میدان اااااااامم تمیمواتم سااااااااوتیا را مجبور بم  را 

کشاااااااااااااید  و ش  را بم م زای مواتبت   زدن کزم بم تاچار آیه

 تکان داد . 
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 اما تبط یش دو روز...قو  بد ؟٬_باشم

 

م طیل اتگشاااااااات کوچ   را بم نشاااااااااتم ی قو  دادن دور  بک 

 : اتگشت کوچکم   بم کرد و گ ت

 

 سوتیا:قو  مید .تبط یش دو روز. 

 

ل  زد کوچش زد  و دساااااااااااامم را از دسااااااااااااا  جدا کرد .    با 

اما ٬وجود آت م هزوز از جز یات تبشم ی سوتیا مط ع تبود 

تدی همیز م میدان اااامم یک را   یل بم ذها  رساااااید  بود ا

دلمرمم می رد.سااااوتیا زن باهوشر بود و اید  ها   هموشاااام 

آب در   آمدتد.بزابرای  باید مثل درساااااااااااااااات و   ااااااااااااااااابک از 

هموشاااااااااااام بم او اخمماد می رد  و تززا یش دو روز دیگر  ااااااااااااتک 

ن را برایم ت رن  کزد.   می رد  تا همم چت 

 

 ۸۸۵#پارت_ 
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اااااااااااااا بم ترد شاااااااااااااااما  لیا :ایزم از قزو  ی م  اااااااااااااااو  و مز صا

ند. خا  تم.امیدوار  از خوردن  لذت بتک

 

 لیا  درساااااااااات مثل هم
گ
وشاااااااااام ل  زد ل   شااااااااااوت و شر از لودی

ن ما   روی ل  هایم نشااااااتد.دسااااامم را ج و برد  و با برداشااااای 

 با  اااااااااااااااداب  کم برخالا او بک  و ااااااااااااااا م و 
قزو  از روی  اتت 

 خ مم بود جواب داد : 

 

 _ممزوتم لیا . 

 

 ا  شااااد  باشاااا
گ
د بک م طیل چزر  ات ار کم مموجم بک  و ااا ع

در هم کشید و با قرار دادن دست ها   روی  اتت  با تگرابن 

 رسید: ش
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 لیا : الت خوبم؟...خییل خوب بم تصر تمیای؟

 

مبداری از قزو  ی داغم را ش کشااااااید  و شی بم نشاااااااتم ی 

 م ال ت تکان داد . 

 

س  ارنم.تگران ت ا .   _خوبم...تبط یکم است 

 

ساااااااپس کویل ت شاااااااید کم ل  زد زنرل  "هو " آرا  گ ت و 

بزرگ  دوبار  روی ل  ها   تب  . اااااااااااات.اتگشاااااااااااات های 

شاااااا اااااات هردو دسااااااا  را باال گرتت و با شخوشر و مزربابن 

 گ ت: 

 

لیا :هرسر کم باشاااااااااام مطمازم تو از پ اااااااااا  برمیای.پس الز  

س داشمم باشر   . تو ت بی ودی است 

 .  5787



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

 

باااا وجود آت ااام در آن ل صاااات باااا تماااا  وجود مضاااااااااااااااطرب و 

بود  شااایدن جم م ی دلمر  کززد  ی لیا  باخ  شااد تگران 

ب زااااد  و ش  را باااام نشاااااااااااااااااااتاااام ی تاااااییااااد تکااااان تااااا تاااااخودآ ااااا  

باادهم.قااد  باام خباا  برداشااااااااااااااامم و بااا تکااان داد  مااا  قزو  

 مبابل  ورتم گ مم: 

 

 _م  دیگم باید بر .ممزون بابت قزو . 

 

ا  تزدیک شوشاااااابن ا  تکان  دو اتگشاااااا  را بم نشااااااتم ی ا ت 

 گ ت:   داد و 

 

.و در تااااااااااام   امروز ٬لیا :روز خوبک داشاااااااااااامم باشر خاتم ایرابن

ش.   توا ال اد  بم تصر مت 
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خرسزد از ت رن  دلاشیا  با  داب  ب زد از او تش ر کرد  

ون زد  و با قد  هاب  آرا  م ت  آموزش ا   و سپس از  اتم بت 

گرتمم.هوا گر  و مطبوع بود و چزد روزی موشااااااااااااد   را در شو 

ت ااارنااد  بود.ات ااار کاام دیگر  م  م بااایااد خودمااان را  کاام باااران

 ت ل گرما آماد  می ردیم.  برای رسیدن

 

هماتطور کم قزو  ا  را مز  مز  می رد  هزدزتری هایم را در 

 شر ش و  اااااااااااااااادا 
گ
گو  هااایم گااذاشااااااااااااااامم و بااا پیل کردن آهزش

تال  کرد  تااااا ذهزم را از اتکاااااری کاااام     برای ل صاااام ای 

  را کزم. رهایم تمی ردتد مز

 

ساات  التم تر و مضااطرب تر از هموشاام بود .برتامم هایم در 

تمزد. مت  از یک ه مم تا زمان اجرا باق  ماتد  بود  شو  تمت 

 الز  را تداشاااااااازد.ساااااااوتیا هزوز درمورد 
گ
و بچم ها هزوز آمادی

آن برتاااامااام ی م  یااااتااام ا  باااا م   را تزد  بود و ظااااهرا 

و زمان شنااااع تر از تمیموان اااااااااااامم بم آن امید داشاااااااااااامم باشاااااااااااام. 

ن بود   . هموشم در  ا  گذشی 
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مااااان اجرا تزدیااااک تر موشاااااااااااااااااادیم بچاااام هااااا هرچباااادر کاااام باااام ز 

ن  تر موشاااادتد و اجرا کردن مبابل یک  مضاااااطرب تر و بک اتگت 

جم یت غرن م برا شاااااااااااااااان ت دیل بم  ابوش شااااااااااااااا اتم شاااااااااااااااد  

بود.دیگر     برای تمرن  کردن هم اشاااااااااااایاق  تداشاااااااااااازد.اگر 

ت میم و موتش تموشاااااااااااااااادیم کام تاا  چزد روز همیزطور شو  مت 

 ااااااااااااابک شیدا کزیم ا مماال باید آیزد  یک راهکار درساااااااااااات و  

اجرا را کا ل می رد  و ش  ت را میپذیرتمم.ایز م ب واهم 

از آن همم امید و تال  چشاام بپوشاااتم برایم ساا ت بود اما 

از کرقن هم تمیموان ااااااااااااااامم بچاام هااا را باام زور وادار باام اتجااا  

 جوری گت  اتماد  بود .  اری کزم.بد

 

آموزش ا  ا  ماد   بم خود  کم آمد  مبابل پ م های ورودی

بود . التم آیه کشااااااااااااید  و هزدزتری ها را از گو  هایم در 

آورد  و با شیچیدن سااااااااااااااایم  دور گوشر ا  ج وتر رتمم تا از 

پ م ها باال برو .اما هزوز قد  روی پ م ی او  تگذاشمم بود  

 شزا از پشت ش در گو  هایم شیچید. کم  داب  مرداتم و آ
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 _سال . 

 

 ۸۸۶#پارت_ 

 

 

بک م طیل ش چرخااااااتاااااد  و بااااام خبااااا  ت اااااا  کرد .باااااا دیااااادن 

ون مور بارتز کم با ل  زدی موقر روی ل  ها   و تا اااااااااااااا م 

ی اتدی از م  ا  ااااااااااااااماد  بود تاخودآ ا  ل  زد کوچش زد  و 

  امال بم سما  چرخید . 

 

 _روز ب ت  آقای بارتز. 

 

 .  5791



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

وب  گ مم و او قااااد  ج وتر گااااذاشااااااااااااااااااات و مباااااب مبااااا خ
 وشر

ا  ماد.برای ل صم ای بم  ورتم خت   ماتد و سپس با همان 

 ل  زد موقر روی ل  ها   گ ت: 

 

 _اومد  بود  دت ا  الیزا.ظاهرا همزمان با همدیگم رسیدیم. 

 

 آه مم شی بم نشاتم ی تایید تکان داد  و گ مم: 

 

د  آموزشاااااااااا ا .ت ر می زم _درساااااااااامم.م  امروز یکم دیرتر اوم

 . اید تمو  شد  باشم الس الیزا تا االن ب

 

تمم ادامم  و سااااااااپس هماتطور کم ج وتر از او از پ م ها باال مت 

 داد : 

 

 _بزت   برنم داخل. مما الیزا مزمصر شماست. 
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بک چون و چرا شوشاااززاد  را پذیرتت و بم دت الم از پ م ها باال 

ا ی دیگر وارد آموزشااااااااااااااا ا  آمد.ل صم ای ب د هردو بم ات ا

خادی از هیا سااااااااااااااامت و ساااااااااااااااوب  شااااااااااااااادیم.برخالا روزهای 

ساااااااید.ت ا  مم ج ک با   و سااااااااز بم گو  تمت 
 ااااااادای موسااااااایف 

 ی دیگر رد و بد  کردیم و سپس از پ م ها باال رتمیم. 

 

ن آخرن  پ م و ورودمان بم سااال  اجمماع  با پشاات ش گذاشاای 

در میان دایر  ت اهم روی سااااوتیاب  ثابت ماتد کم ٬آموزشااا ا 

جو ا  اااااااااااااااماااااااد  بود  و بااااااا  اااااااااااااااااااادای ب زااااااد ی بچاااااام هااااااای هتن

می زدید.بچم ها هم خوشااااااا ا  و ذوا زد  در  ایل کم دور 

او   بم زد  بودتد دست ها شان را بم ی دیگر می وبیدتد و 

ندتد.  ن میتر  روی پاها شان باال و پایی 

 

مم ج  و شدرام قد  ج وتر گذاشمم و تزدیک تر رتمم.مرا 

یر  ی د تورا برایم دسااااااات تکان داد و ساااااااپس از میان داکم دی
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ون دوند و مباب م ا  ااااااماد  .با خوشاااااا ایل دساااااامم را بچم ها بت 

د و گ ت:   در دسا  ترر

 

 .می واسمم بزت زتگ بزتم. سوتیا:خوب شد اومدی

 

 با تردید ت اه  کرد  و یک تای ابروهایم را باال اتداخمم. 

 

سر ایزبدر ذوا زد  _ساااااااااااااااوتیا ایزجا چم ختک ؟بچم ها برای 

ی شد ؟ ن  ن؟چت 

 

م کم تر میان دسااااااامان  تشاااااااار داد و با تکان دادن دسااااااامم را 

 ش  بم نشاتم ی تایید گ ت: 

 

ساااااااوتیا:یم ات اا خایل اتماد  کم اگم .شااااااازوی تو هم مثل ای  

ی.  ن میتر  بچم ها باال و پایی 
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اتم دساااا  را تکان  کزجکاوی دیگر اماتم را برند  بود.بک  اااتک

 زد :  داد  و غر 

 

 _خ  بگو دیگم.سر شد ؟

 

 ذوق  آشکار جواب داد:  خزدید و با 

 

ساااااااااااااااوتیا:یادتم بزت گ مم بود  کم یم را   یل شیدا کرد  کم 

ن شدن از  بم چزد روز زمان تیاز دار ؟  برای مطمی 

 

ن برد  و گ مم:   ش  را آه مم باال و پایی 

 

 _آر ...خ ؟
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 اد و گ ت: دوبار  مثل یک بچم ی ذوا زد  دسمم را تکان د

 

ضااااااااااایم رو     ساااااااااااوتیا:خ  مشاااااااااااکل  ل شاااااااااااد.تون ااااااااااامم ق

 کزم.دیگم جای تگرابن وجود تدار . 

 

مردد و گیج پ اا  هااایم را باااز و . اااااااااااااااماام کرد  و دسااااااااااااااامم را از 

ون کشید .هزوز تموان مم بود  درست و   ابک  دسا  بت 

مزصور  را در  کزم.ت ااا  شدرامم را کاام دیااد ات ااار خود  

توتاااااااااااااایح بدهد.بزابرای  قد  ج وتر تزمید کم باید بوشاااااااااااااات  

 هیجان زد  ادامم داد: گذاشت و 

 

ساااااااااااااوتیا:تون اااااااااااامم هماهزگ کزم کم بچم ها رو دو روز دیگم 

نم.کااام   م روا بتک
گ
برای تمااااشاااااااااااااااااای اجرای یااام گرو  توازتااادی

قرار  برای بچم های ما اجرای اخم ااا  داشاامم باشاا .بچم 

ن ایزبدر هیجان زد  ن.توا ال اد  ساااااااااااااااات  ها هم برای همی 

 مگم تم؟
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  اااااااااااابک م زای  را ها   را در  ایل کم هزوز درسااااااااااات و 

 ت زمید  بود  با تردید ت اه  کرد  و شرسید : 

 

؟
گ
 _یم اجرای اخم ا ؟گرو  توازتدی

 

ت ا  کوتایه بم بچم ها کم هزوز هم مشاااااا و  خزدیدن و باال 

ن شرندن بودتد اتداخت و گ ت:   و پایی 

 

ت بود.بم زور تون مم سوتیا:آر .را ن کردنشون خییل س 

.اما ای  تر ااااااااااااااات رو جور   ن کزم.اول   ارصن تبودن قبو  کین

ن  برای بچم  ب د  کم بزشاااااااااااااااون گ مم ای  اجرا قرار  یم اتگت 

های اسااااااااااااثزاب  و توات وا  باشااااااااااام را ن شااااااااااادن کم باهامون 

.آخم توی گرو  خودشاااااوتم یش دو تا توازتد  ی  ن همکاری کین

ت مزم ماااجرا هم توات وا  ت ااالیاات دارن.کاام دقیبااا ق اااااااااااااااماا

 همیزجاست. 
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 ۸۸۷#پارت_ 

 

 

و ب د دسااااااااات ها   را روی شااااااااااتم هایم قرار داد و مثل یک 

ن شرندن کرد.  وع بم باال و پایی  بچم شر
 دخت 

 

ی بگو دیگااااااام.ایاااااااد    توا ال ااااااااد   ن ساااااااااااااااوتیاااااااا:خزان یااااااام چت 

ن بچم ها چبدر هیجان زد  ن.تماشاااااای ای  اجرا  تو ااااات؟ببی 

ن  و اخمما د بم ت س بد .خ و ا کم میموتم  یل بزشون اتگت 

ازتااااااد  ی توات وا  هم وجود دار .بچاااااام هااااااا تو ای  گرو  تو 

ن کااام هتن هیا م ااادودی   تااادار  و همااام میموت   میموت  ببیین

ن  ای کم از دسااااااااااااات  موتش .شااااااااااااا .اون اخمماد بم ت س و اتگت 

 دادن دوبار  خییل زود برمیگرد  ش جا . 
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  تاز  داشمم آرا  آرا  م زای جمالت ذوا زد  ا 
گ
و  ار بزری

ت زد  و شااوکم کم اتجا  داد  بود را در    می رد .آتبدر  ت 

بود  کم تمیموان مم باور کزم باالخر  توان مم بودیم یک را  

ن  برتامم ی مم   را رن مم   ل خوب شیدا کزیم.ساااااوتیا بزت 

بود.اید  ا  توا ال اد  بود.اید  ای کم   با  ااااااااااااااات خییل 

سید اما آتبدر تگران بود   زودتر از ای  ها بم ذه  خود  مت 

 ت ر  هم از ش  خبور ت رد  بود. کم     

 

ل  زدی بزرگ تر  تر  راه  را بم سااااامت ل  هایم شیدا کرد 

و کویل ت شااااید کم بم خزد  ای بزرگ تر ت دیل شااااد.درساااات 

ن  مثل سااااوتیا هیجان زد  و خوشاااا ا  روی پاهایم باال و پایی 

خوش ایل جی  ت شم شرند  و هماتطور کم تال  می رد  از 

دم .  او را در آغو  گرتمم  و م کم میان بازوهایم ترر

 

. ارت  را تداشاااات.خاشاااابمم  _سااااوتیا تو یم تاب م ای دخت 

 باشم؟خییل خییل خاشبمم. 
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با  ااااااااااااااادای ب زد خزدید و بم زور خود  را از میان بازوهایم 

ون کشااااید.موهای آشاااا مم ا  را از روی  ااااورت  کزار زد  بت 

کم تززا خا  خود  بود پشت چشیم برایم و با خشو  ای  

 تاز  کرد و گ ت: 

 

.واق ا اگم مزو تداشاااااااا   می واساااااااا   سااااااااوتیا:البمم کم تاب م ا 

؟  چیکار ک ن

 

در ایل کم هزوز از شااادت خوشااا ایل در  ا  خزدیدن بود  

باااام ی آرا  باااام بااااازوی  کوبیااااد  و ش  را تکااااان داد .د   رصن

ن ن میداد خمیف  از هوای آموزشااااااااااااااا ا  کم بوی قزو   و شااااااااااااااات 

 کردن بم  ورت خوش ا  بچم ها گ مم: گرتمم و با ت ا   
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ن چبدر خوشاا ا  و ذوا زد  ن.خییل زودتر از ایزا باید  _ببی 

ی رو براشاااااااااااون هماهزگ می ردیم.واق ا چرا ای   ن ن چت  همچی 

 اید  بم ذه  خود  ترسید  بود؟

 

باااا ل  زااادی بزرگ ش  را بااام نشااااااااااااااااااتااام ی تااااییاااد تکاااان داد و 

 گ ت: 

 

ختک رو بزشاااااااااااااااون داد  از وتیا:آر ...از ل صم ای کم ای  سااااااااااااااا

خوشااااااااااااااا ایل روی پا بزد نشااااااااااااااادن.بزت قو  مید  کم ب د از 

تماشای ای  اجرا دیگم هیچ دومشون قرار تو ت مضطرب 

 و و شت زد  باش . 

 

 و ب د دس   بم بازونم کشید و ادامم داد: 

 

ن خوب شو  مت  .دیگم الز  تو ااااااااااات تگران  ساااااااااااوتیا:همم چت 

 .  باشر
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و دهان باز کرد  تا برای دسااااااااااااااامم را روی دساااااااااااااااا  قرار داد  

ن دت م بابت ز مات  از او تشااااااااااااااا ر کزم .اما شو  از چزدمی 

آت م بمواتم  ال  بر زبان بیاور   اادای زتگ موبای م بود کم 

در تضااااااااااااااااااااای ب زماااااان شیچیاااااد و مکاااااالمااااام ماااااان را تیمااااام  اااااار  

ون کشااااید   و گذاشاااات.بک م طیل گوشر را از داخل کی م بت 

د  شاااااد  بود را باز کرد .با سااااایم هزدزتری کم بم دور  شیچی

دیدن درخواساااااااااات تماس ت ااااااااااونری از ساااااااااامت تییل کم روی 

 ااا  م ی گوشر تب  . ااامم بود قد  بم خب  برداشااامم و 

 خطاب بم سوتیا گ مم: 

 

_باااااااایاااااااد جواب باااااااد .تو میموبن بچااااااام هاااااااا رو ب رسااااااااااااااا   ش 

  السشون؟

 

ایم باال گرتت و اتگشااات شااا اااا  را بم نشااااتم ی مواتبت بر 

بم سااااااااااااااامت بچم ها برود.هماتطور کم بم ساااااااااااااااپس چرخید تا 
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سااااااااااااااامت دتت  قد  برمیداشااااااااااااااامم ت اهم برای ل صم ای روی 

ن زاتو زد  بود و    روی زمی 
ون مور بااااارتز کاااام مباااااباااال دخت 

موها   را تواز  می رد ثابت ماتد.با ل  زدی کوچک ش  

ی پاسااااخ را برا   تکان داد  و سااااپس وارد دتت  شااااد .گونزم 

داد  گااوشر باااااااام  اااااااااااااااا اا اااااااام ی را لاامااس کاارد  و بااااااااا تاا اایاااااااام 

ن  نشاااااااااا اااااااااامم و بم ت ااااااااااونر تییل کم روی ٬ امپیوتر پشاااااااااات مت 

    م ی گوشر تب  . مم بود چشم دوخمم. 

 

 _سال  بم زن اترن  مادر دتیا. 

 

برخالا هموشااام کم خادت داشااات در جوابم با  ااادای ب زد 

ی  بار در ا٬ب زدد یا دسااااااات ها   را تزد تزد برایم تکان دهد

ت ااااااااااااااا اام و تیماام ای ت ون م داد و باا جوابم ل  زااد کوچااک و 

  داب  آرا  گ ت: 

 

 تییل:سال  خونز ...مزا مت شد ؟
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گرتمم و مضاااااطرب بود.هیا شااااا اه   بم تییل ٬ل ا  خ ااااامم

ی تگران بود یا ایز م م ا م  ن  تداشت.ات ار کم از چت 
گ
هموشش

ر تزدیااک ای ذها  را درگت  کرد  بود.ابروهااایم را بااام ی ااادیگ

 رسید : تر کرد  و با تگرابن ش

 

.اتاا اااااااااق   _مااا  خاااوباام تااایاایل...امااااااااا تاااو اتااا ااااااااار خااوب تااو ااااااااااااااااا  

ش؟ ی شد ؟چرا ایزبدر گرتمم بم تصر مت  ن  اتماد ؟چت 

 

گوشم ی ل   را مضطرباتم بم دتدان گرتت و ش  را تکان 

 داد. 

 

ی نشد .  ن  ی  ن راسا ... تییل:تم آبجک چت 
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التم شوقن کشید و ات ار کم تموان ت جم م ا  را  امل کزد. 

کیسااا کزار  نشااا ااامم باشاااد بم سااامت چپ  ت ا  کرد.تگران 

 از رتمار خجی   دوبار  شرسید : 

 

ن خاتم  ال  بد  .سر شااد ؟مزی 
_تییل  را بزن دیگم دخت 

 شد ؟برای برسا  ات اق  اتماد ؟

 

 تورا ش  را بم نشاتم ی م ال ت تکان داد و گ ت: 

 

...برساااااااااااااااااااااا  و ماااااااا ی  تییل:تاااااام آبجک ن مااااااان خوب .کیسااااااااااااااا چت 

 ط...تبط... نشد .تب

 

شو  از آت م بمواتد  رت  را بم آخر برسااااااااااااتد چزد ثاتیم ای 

ل  ها   را روی ی دیگر تشار داد و بم م  خت   ٬م   کرد

 با  داب  آرا  
ماتد و در تزایت همرا  با کشیدن ت س لرزابن

 و شر از تردید گ ت: 
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 ....آزاد اومد  لزدن. تییل:آبجک 

 

 ۸۸۸ت_ #پار 

 

 

رد  کم هردو گوشاااااااااااااام از شاااااااااااااادت در یک ل صم ا  اااااااااااااااس ک

ب زدی سااااااااااااوب  کم در ش  شیچید کر شاااااااااااادتد و بم خون رنزی 

اتمااادتااد.تمااا  باادتم باام یااک ت اام یخ ت اادیاال شااااااااااااااااد و رناام هااایم 

ن را پس زدتد.ا  اس کرد  کم تما  جزان در س وب   ر اک ت 

مرگ ار ترو رتت.دیگر تموان اامم هیا  ااداب  را .شاازو .دیوار 

د و از هر کرا باااام م  ا دور ش  چرخیاااادتااااد و چرخیاااادتااااهاااا

تزدیک تر شدتد.گوب  کم ق د داشازد مرا در خودشان  ل 

 کززد. 
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دسااااات هاب  کم مدت ها بود در آرا  ترن   الت خود بودتد 

باان ق  م آتبادر بااال رتت کم  دوباار  بام لرزندن اتماادتد و رصن

ات ار می واسااااااااااااااات با  ااااااااااااااادا   سااااااااااااااا وب  کم بم جان دتیای 

 کراتم اتماد  بود را .ش زد. ا

 

هاز و واز بم ت اااونر تییل چشااام دوخمم بود .ل  ها   باز 

و . اامم موشاادتد اما م  قادر تبود   اادا   را .شاازو .ت س 

تمی شااااید .    شااااک داشاااامم کم هزوز هشاااایار باشاااام.ذهزم 

قادر بم هضااااااااااااااام کردن جم م ای کم دقیبم ای شو  شااااااااااااااااید  

مید  بود ؟اسااام بود  تبود.درسااات شااااید  بود ؟درسااات تز

تییل اسااام او را بم زبان آورد  بود؟آمدن او را بم او آمد  بود؟

 م  ختک داد  بود؟

 

مم   بود اشااااااااااااااا ا  شاااااااااااااااید  باشاااااااااااااام؟مم   بود گو  هایم 

مشاااکل شیدا کرد  باشااازد؟یا ایز م   مات از پشااات ای  گوشر 

هوشااامزد ل ز   بم درسااا   بم گو  هایم ترساااید  باشااازد؟اما 

ساام او را بم ود .اساام او آمد  بود.تییل اتم...درساات شاااید  ب
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زبان آورد  بود.اسااااایم کم     اگر میمرد  هم با شااااااایدن آن 

 برمیگشمم.درست شاید  بود ... 
گ
 دوبار  بم زتدی

 

ساااااااااااااااوب  کااام در میاااان گو  هاااا و ش  جرناااان شیااادا کرد  بود 

آه اااااااامم آه اااااااامم مموق  شااااااااد.دیوار ها دساااااااات از چرخیدن 

ت را در هم ش  ازد. دای برداشازد و  داها دوبار  س و 

ن های تییل بم گو  هایم رساااااااااااااااید.آه ااااااااااااااامم خزا ن خزان گ ی 

پ   زد  و بم او و برسااااااااااااا  کم  اال هردو با تگرابن از پشاااااااااااات 

 اااااا  م ی گوشر بم م  چشاااااام دوخمم بودتد ت ا  کرد .ل  

هایم آه ااااااامم لرزندتد و بم زمزمم ای آرا  از ی دیگر تا ااااااا م 

 گرتمزد. 

 

؟  _چ...سر گ   

 

 را تکان داد. واپ اتم ت اهم کرد و ش  تییل دل
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 تییل:آبجک  الت خوبم؟

 

 بم سوا  بک جا   بدهم ت اهم را ای  بار بم 
بک آت م پاسجن

 سمت برسا  چرخاتد  و دوبار  شرسید : 

 

 _م  درست شاید ؟اون...اون واق ا... 

 

بم جای تییل ش  را در تایید سوایل کم     تموان مم بود  

 تکان داد و گ ت: بم آخر برساتم  

 

ر ...آزاد اوتجاساااااااات.تو لزدتم.چزد روزی موشاااااااام کم برسااااااااا :آ

 اومد  اوتجا. 

 

ا  اس کرد  کم چشم هایم از جوش  داغ اشک شر شدتد 

و ت س هایم بم شمار  اتمادتد.دسمم را روی ق  م ی س زم 
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ا  گذاشاااااااااااااامم و پ   هایم را روی ی دیگر تشااااااااااااااار داد .ایزجا 

زنر  ..آمااد  بود باام شااااااااااااااازری کاام م ایزجااا بود. ٬ایزجااا بود٬بود

آساااااااااااااامان  ت س می شااااااااااااااید .اما...اما برای چم؟برای چم بم 

ایزجا آمد  بود؟ایزجا چکار داشااااات؟ت زد...ت زد کم تزمید  

 بود... 

 

ت ری کم بم تاگزان از ذهزم گذشااااااات وادار  کرد تا و شااااااات 

سم:   زد  چشم هایم را باز کزم و با  داب  لرزان بتر

 

 می زم؟شاااااااااااااااماا _میاادوتاام...میاادوتاام کاام
گ
ا بز  م  ایزجااا زتاادی

 گ مید کم م  ایزجا ؟برای شیدا کردن م  اومد ؟

 

هردو همزمان شها شاااان را بم نشااااتم ی م ال ت بم چپ و 

 راست تکان دادتد. 
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.ماا     یاام   ماام هم بز  تگ میم.آزاد ا اااااااااااااااال  تییل:تاام آبجک

.    رو   هم ختک   می  ن
گ
تمیاااادوتاااام تو توی لزاااادن زتاااادی

ااااااااات داشااااااااااتدار .اومد  ا .تبط مم باشااااااااااموتجا چون قرار  کارا

 برای چزد روز اوتجاست. 

 

لاا  هااایم را م کم روی ی اادیگر تشااااااااااااااااار داد  تااا ماااتع رنز  

اشااااااااااااااااااااااک هاااااااایم شاااااااااااااااو .اماااااااا مگر ق  م آرا  میگرتااااااات؟مگر 

میموان اااااااااامم ت س های بم شاااااااااامار  اتماد  ا  را مزصم کزم؟او 

ب د از گذشاااااات سااااااام ساااااااا   اال دوبار  ٬تزدیک م ٬ایزجا بود

م.ب د از سم سا  دور ماتدن دو زنر آسمان یک شزر بودیهر 

 از ی دیگر  اال دوبار  در یک تبطم از دتیا قرار گرتمم بودیم. 

 

اشاااک هاب  کم تما  مدت برای خب  تگم داشاااماشاااان تال  

ن روی گوتااام هاااایم را شیااادا  کرد  بود  شاتجاااا  را  ترو رن ی 

را دوبار  کردتد.ش  را میان دست هایم گرتمم و چشم هایم 

 تییل باری دیگر در گو  هایم شیچید.  . مم. دای آرا 
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.اول   تییل:ماااااا هم یکم شو  تزمیاااااادیم اومااااااد  اوتجااااااا آبجک

تمی واساااااااااااااااایم بزاااااااات بگیم.اماااااااا ب ااااااااد  ت ر کردیم بزت   

.ویل بااااور ک  هیجر در مورد تو بز  تگ میم.ا اااااااااااااااال  بااادوبن

ااااااااات  اومد   .تبط بم خاکر کارا ختک تدار  تو هم توی لزدبن

 وتجا. ا

 

تاخودآ ا  ماتزد یک تاقوس در ش  شووا  جم م ی آخر  

شیدا کرد.شاااااااااااااااماب زد  ش  را باال گرتمم و با خت   شااااااااااااااادن بم 

    م ی گوشر ل  زد : 

 

 _گ    کارت؟

 

 ۸۸۹#پارت_ 
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 بم جای تییل برسا  بود کم پاسخ سوالم را داد. 

 

اااااااااااات  برساااااااااااااا :آر ...قرار  چزد روزی اوتجا بموتم و دو تا کارا

 زدن مت  . اشمم باشم.ب د  از لد

 

ت ری کم بم تاگزان از ش  گذشاااااااااات ت  اااااااااام را بم ی  ار  بزد 

 آورد.مات و مبزوت ش  را تکان داد  و زنرل  تجوا کرد : 

 

 _تموشم...امکان تدار . 

 

 هردو شدراماتم ت اهم کردتد و چزر  در هم کشیدتد. 

 

؟ ؟خوبک  تییل:سر شد  آبجک
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ن دسااااااااااااااات هایم را روی  و شااااااااااااااات زد  از جا برخاسااااااااااااااامم و  مت 

کوبید .امکان تداشت.امکان تداشت.م ا  مم   بود.ت اید 

 ایزطور موشد. 

 

د هزوز هم بم  ن  اااااااااااادای تییل کم بک وق م اساااااااااااام مرا  اااااااااااادا مت 

ساااااااااااااااایااااااااد امااااااااا م  غرا در دتیااااااااای دیگری  گو  هااااااااایم مت 

بود .ت ری کم ذهزم را شر کرد  بود چزار ساااااااااااامون بدتم را بم 

 لرز  در آورد  بود. 

 

ن کزاااد  شااااااااااااااااادتاااد م بااام ی  اااار  از زمپااااهااای .بک آت ااام بااام تماااس ی 

 تاااا ااااااااااااااا ااام گرتمم و باااا قاااد  هااااب  ب زاااد و 
ن خااااتمااام دهم از مت 

ون دوند .   بت 
 شمابزد  از دتت 

 

؟  _سوتیااااا...سوتیا کجاب 
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با  اااااداب  ب زد اسااااام ساااااوتیا را ترناد کشاااااید  و ت اهم را برای 

ان شیاادا کردن او باام اکراا چرخاااتااد .کویل ت شااااااااااااااایااد کاام دو 

ون و با تگرابن بم سممم دوند.   دوان از یش از    الس ها بت 

 

؟ بن ن  سوتیا:خزان؟...سر شد ؟برای سر داد مت 

 

مباب   ا  اااااماد  و در  ایل کم قادر تبود  لرزندن ل  هایم 

 را مموق  کزم برند  برند  شرسید : 

 

 کم درمورد   را زدیم 
گ
_سااااااااوتیا...ای ...ای  گرو  توازتدی

 یم؟اسم توازتد    چ

 

 تردید چزر  در هم کشید و جواب داد: با 

 

 سوتیا:چزد تا توازتد  دار ...م  کم اسم همشون رو... 
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بک آت م اجاز  دهم جم م ا  را بم آخر برساتد بم بازوها   

 چزگ اتداخمم و گ مم: 

 

 _اسم توازتد  ی ا یل...اسم توازتد  ی ا یل رو بزم بگو. 

 

بزوت ت اهم مات و م ات ار کم از رتمار  شااااااااوکم شااااااااد  باشااااااااد 

کرد و سااااااااااااااپس ل  ها   را روی ی دیگر تشااااااااااااااار داد و برای 

 ل صم ای بم ت ر ترو رتت شو  از آت م بگوند: 

 

_تا جاب  کم میدوتم توازتد  ی ا اااااااااااایل گرو  یم ساااااااااااا و اااااااااااات 

 ایراتیم.اسمشم...ای خدا اسم  سر بود؟

 

 مضطرباتم بازوها   را تکان داد  و غرند : 
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 _سوتیا زود با . 

 

بوشاااااااااات  بم ت ر کردن  ادامم داد و در تزایت  ل صم ای چزد 

ات ار کم اساااااایم کم بم دت ال  بود را بم خاکر آورد  باشااااااد با 

 ل  زدی بزرگ مبابل  ورتم .ش  ن زد و گ ت: 

 

 سوتیا:آها یاد  اومد.آزاد...آزاد ابمکار.اسم  ایزم. 

 

 ۸۹۰#پارت_ 

 

 

ن شگیجااااام ای کااااام تااااااز  برای چزاااااد دقیبااااام بود کااااام از شر آ

ی بام ساااااااااااااااونم  خال  شااااااااااااااااد  بود  ای  باار باا قادرت بوشااااااااااااااات 

ن و زمااااااان را باااااام دور ش  باااااام گرد  در  بااااااازگشاااااااااااااااااااات و زمی 

 آورد.تاباوراتم بم ل  های سوتیا خت   ماتد  و تجوا کرد : 
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 ...یم بار دیگم بگو. _یم

 

گوب  کاام مموجاام بااد  ااایل ا  ت اااشااااااااااااااااد بااا همااان ل  زااد بزرگ 

 روی ل  ها   ت رار کرد: 

 

 ابمکار...توازتد  ی ونول  س م.  اد سوتیا:آز 

 

و سپس بم دت ا  ای   را بک م طیل    م ی گوشر ا  

را روشااااااااااااااا  کرد و پس از ثاتیم ای ت  ل آن را بم سااااااااااااااامت م  

 برگرداتد و ادامم داد: 

 

ساااااااااااااوتیا:ایزاها ...ایزم خ  ااااااااااااشاااااااااااام.ظاهرا توازتد  ی خییل 

بزرگ و مشااااااااااااااازورنااام.تبط برای چزاااد روز اوماااد  لزااادن.قرار  
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ارت داشمم باشم.میموبن باور ک ن کم ای  آد  قبو  ک  ایزجا 

 کرد  برای بچم های ما اجرای اخم ا  داشمم باشم؟

 

وع بم ساااااااوت کشااااااایدن  دوبار  کر شاااااااد  بود .م ز  دوبار  شر

کرد  بود. رکت ل  های سااااااااااااااوتیا را میدید  اما قادر تبود  

 اااادا   را .شاااازو .ت اهم تززا خت   ماتد  بود بم خ یساااا کم 

.ت ااااااونری از مردی م ی ت    او تب  . اااااامم بود   روی  اااااا

آشااازا کم روزااری تما  ه ااا   م  بود.مردی کم درسااات مثل 

سااااااااااااااااز  را بم خود  چ ااااااااااااااا اتد  بود و با ٬خاکرات دورز م 

ل  زاااادی کااااام بک اتاااااداز  دلمزاااااگ او بود  بااااام ٬ل  زااااادی بزرگ

ن چشم دوخمم بود.   دوربی 

 

اد  بودتد و تمت  م بم س    باال   آمد.پاهایم بم لرزندن ا

ن  دیگر قااادرت ش پاااا مااااتااادن تاااداشااااااااااااااامم.برای آت ااام روی زمی 

سااابوط ت زم بم تاچار دسااامم را بم دیوار گرتمم و ل  هایم را 

ن بااااااااز و . اااااااااااااااماااااام  ر بک هااااااادا برای ب  یاااااادن ذر  ای اک ااااااااااااااات 

کرد .ساااوتیا ات ار کم تاز  مموجم  ا  و روز  شاااد  باشاااد بک 
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تگرابن  باااا م طیل گوشر را از مباااابااال چشااااااااااااااامااااتم کزاااار برد و 

 بازونم را گرتت. 

 

؟سر شد یزو؟ الت خوبم؟  سوتیا:خزان...خزان خوبک

 

جوری خشاااااکم زد  بود کم     قدرت چرخاتدن زباتم را هم 

تداشمم.ت ونر او     برای ثاتیم ای از مبابل چشماتم کزار 

تااااات.خود  بود.واق اااااا خود  بود.از میاااااان تماااااا  آد   تمت 

دیگر قرار بود برای  وز مردی کاام دو ر ٬هااای ای  دتیااای بزرگ

بچم های آموزشاااااااااا ا  م  اجرا داشاااااااااامم باشااااااااااد او بود.از میان 

می یون هاااااا آد  کااااام در ای  دتیاااااای ل ز   وجود داشاااااااااااااااازاااااد 

شتوشاااات اتم اب کرد  بود تا او را باری دیگر بم ساااامت م  

ب شاتد.ت میم گرتمم بود تا ما دو ت ر را پس از سا  ها ترار 

ی دیگر قرار دهد.خدایا آخر  بلکردن از ی دیگر باز هم مبا

 ای  دیگر چم تبدیری بود. 
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بازونم را یک بار دیگر ٬ساااااااوتیا تگران تر و دلواپس تر از شو 

 تکان داد و مضطرباتم شرسید: 

 

ی بگو...چت شااد یزو؟می وای برات یم  ن سااوتیا:خزان یم چت 

 لیوان آب بیار ؟

 

ت اهم را آه اااااااااااامم باالتر برد  و بم چشاااااااااااام های مضااااااااااااطرب  

خمم.ل  های خشکم تززا برای زمزمم ی یک جم م دو چشم 

 . بود کم از ی دیگر باز شدتد 

 

 _باید برتامم رو کا ل ک ن سوتیا. 

 

هاز و واز از شایدن جم م ای کم اتمصار  را تمی شید اخم 

کرد و دسااااااا  را از روی بازونم پس کشااااااید.با تردید ش  را 

 تکان داد و شرسید: 
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 سوتیا:کدو  برتامم؟

 

تم را روی دیوار مشااااااااااااات کرد  و ای  بار با  ااااااااااااادای اتگشاااااااااااااما

 ب زدتری گ مم: 

 

.مااا  .بااایااد کا ااااااااااااااا   ک ن _برتاااماام ای کاام برای بچاام هااا رن   

تمیموتیم برنم برای تماشااااااااااااااای اجرای ای  توازتد .کا اااااااااااااا   

 ک . 

 

تاتم گ ت:   شوکم و شدرام  ورت  را مچالم کرد و م ت 

 

ی ر  ن ؟تااااااام خزان...ماااااااا تمیموتیم چت   و کا ااااااااااااااااااااالساااااااااااااااوتیاااااااا:سر

 کزیم.امکان  تو ت. 
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لم را از دساااااااااااااااات داد .باام هردو باازوی   برای یااک ل صاام کزت 

 چزگ اتداخمم و با  دای ب زدی غرند : 

 

_باید امکان داشاااامم باشاااام سااااوتیا.باید امکان داشاااامم باشاااام.ما 

 .  تمیموتیم برای تماشای ای  اجرا برنم.باید کا    ک ن

 

 ۸۹۱#پارت_ 

 

 

اتااااداز  از رتمااااار  تااااا چاااام از ت اااااه   ااااامال مشااااااااااااااا   بود کاااام

خجی  و تاگزابن ا  شاااااااااااوکم شاااااااااااد  بود.برای آت م آرامم کزد 

 آه مم قد  بم خب  برداشت و با ل  ن مالیم گ ت: 

 

ساااااااااااااااوتیاااا:خزان م  بااام زور و ز مااات تون ااااااااااااااامم ای  اجرا رو 

هماهزگ کزم.بم ساااااااااا    تون اااااااااامم تر ااااااااااا  رو بم دساااااااااات 
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دت .تو خو ختک  رو از ق ل بم بچم ها داد ٬بیار .جدا از ای 

دیدی کم همشاااااااااااااااون چبدر از شاااااااااااااااایدن ای  ختک ذوا زد  و 

ی رو کاااا اااااااااااااااااااااال کاازااایااام  ن خاااوشااااااااااااااااا ااااااااا  باااودن.تاامااایااامااوتاایااام چااات 

 خونز .تمیموتیم بچم ها رو ایزجوری تاامید کزیم. 

 

دسمم هایم تاامیداتم از روی بازوها   ش خوردتد و چشم 

هایم از اشااک شر شاادتد. ش با او بود. را ها   درساات و 

ا پاس ما  چاااااااام؟م  بااااااااایااااااااد چکااااااااار باودتااااااااد.امااااااااا...اماااااااامازاطف  

 می رد ؟باید چم بالب  بر ش خود    آورد ؟

 

اشااااااک هایم کم روی گوتم هایم رن مزد تگرابن دوبار  چشاااااام 

های سوتیا را شر کرد.قد  بم سممم برداشت و با دراز کردن 

 دست ها   بم کرتم شرسید: 

 

؟توروخدا  را بزن سااوتیا:خزان برای سر داری گرنم  می  ن

؟بگو سر   شد ؟برای سر یزو ایزبدر بزم رن   
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شو  از آت م بمواتد دست ها   را بم  ورتم برساتد خود  

را خب  کشااید  و از او تا اا م گرتمم و سااپس بک آت م  رقن 

بزتم یا توجیه بم ت ا  مبزوت و مم ج   ب زم با قد  هاب  

ورود  بم داخل  ب زد بم سااااااااامت شویس بزداشااااااااا   دوند .با 

 ت ش  ق ل گرتمم و مبابل آیزم ا  ماد . شویس در را پش

 

ت اهم کم بم چزر  ی رتگ شرند  و چشاااااااااااامان قرمز و اشاااااااااااک 

آلود  گر  خورد آخرن  سااااد مباوممم برای م کم ماتدن هم 

در هم شا  ت.با  ادای ب زد زنر گرنم زد  و دسات هایم را 

 م کم و بر در بر روی س زک کوبید . 

 

بیاید.تمیموان مم باور ات ار کم می واست از جا   در  ق  م

 یک بار دیگر ما دو ت ر 
گ
کزم...تمیموان ااامم باور کزم کم زتدی

را بم ساااااااااااامت ی دیگر کشااااااااااااتد  بود.آن هم بک آت م خودمان 

ختک داشاااامم باشاااایم.آتبدر آشااااوب و شااااو  زد  بود  کم     
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 تمیاادان ااااااااااااااامم برای چام بام گرنام اتماااد  بود .تمیادان ااااااااااااااامم از 

ب د از ساام سااا  خوشاا ا  شااایدن دوبار  ی اساام او آن هم 

.تمیاااااادان ااااااااااااااامم از ایز اااااام مم   بود دوبااااااار   ن بود  یااااااا غمگی 

 ی دیگر را ببیایم هیجان زد  بود  یا ایز م ترسید  بود . 

 

ا  ااااااااااااااااسااااااااااااااااتم جوری بم ی دیگر گر  خورد  بودتد کم     

تمیموان اااااااااااااامم تو اااااااااااااای  درساااااااااااااا   برای  الم شیدا کزم.تبط 

 اااااادای ب زد کم دلم می واساااااات تا ساااااااخت ها با میدان اااااامم  

گرنم کزم و اشااااک برنز .برای م ن کم ساااام سااااا  تما  شاااا  و 

برای م ن کم سااااااام ساااااااا  تما  ٬روز از او و تام  گرن مم بود 

اجاز  تداد  بود  کم کیس اسم او را مبابل م  بم زبان بیاورد 

تااااا م ااااادا دوبااااار  باااام یاااااد او و خشاااااااااااااااش از دساااااااااااااااااات رتماااام مااااان 

ایز ااام از  ال دوباااار  شاااااااااااااااایااادن اسااااااااااااااام  و تزمیااادن اااا٬بی مم

 هموشم بم م  تزدیک تر بود ت  م را از رنم هایم میدزدید. 

 

ت اهم را دوبار  بم ت ااااااااااونر  در قاب آیزم دوخمم و ل  هایم 

را م کم روی ی ااادیگر تشااااااااااااااااااار داد .رد رنمیل کااام بااام همرا  
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ن رن مااام بود گوتااام هاااایم را سااااااااااااااایاااا  کرد   اشااااااااااااااااااک هاااایم پاااایی 

قد  خب  تر یم را از ساااا زک جدا کرد  و چزد بود.دساااات ها

رتمم.بم دیوار پشااااااااااااااات ش  ت یم زد  و ساااااااااااااااپس هماتجا کزار 

ن نش مم.   دیوار ش خورد  و روی زمی 

 

تزدیک ٬او ایزجا بود.دوبار  همرا  م  زنر آساااااااامان یک شاااااااازر

تر از هموشاااااام.دساااااات تبدیر یک بار دیگر او را بم ساااااامت م  

ی خشاااااااااش آزاد و خزان  کشااااااااااتد  بود تا تززا ثابت کزد ق ااااااااام

یان  ترساااااااااااااااید  اسااااااااااااااات.و ب د از ای  ترار دیگر بک هزوز بم پا

 تاید  بود... 

 

 ۸۹۲#پارت_ 

 

 

سااااااااااااااایااایه و تااارنش شتاااش اتاااا را ترا گرتماام بود.خبرباام هااای 

غروب خبور کرد  بودتد و بم همرا  شرد  های  ۷ساااااااااااااخت از 
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تاااااا یم تا تم کشااااااید  شااااااد  و چراغ های تماما خامو  اتاا 

ا روزتم ی توری ر دسااااااات ی دیگر داد  بودتد تا هیدسااااااات د

 وارد اتاا نشود. 

 

کزج ت ت خواب نشااا ااامم بود  و زاتوهایم را ب ل ٬در تارنش

گرتمم بود .قاب خ س آزاد میان مالتم ها شززان شااااااااد  بود 

بک وق م مو اااااوخمزد.وتااااا یمم از  و چشااااام هایم از گرنم های

 کم ختک ا
یزجا بودن آزاد دیروز همیزطور بود.درساااات از زمابن

دیگر تموان مم بود  بم خود  بیایم.تموان مم را شااید  بود  

ن  بود  ب وابم یااااا ایز اااام     یااااک لبماااام غااااذا از ا ونم پااااایی 

 ب رسمم. 

 

تما  روز خود  را ایزجا گوشااااااام ی اتاا   س کرد  بود  و با 

خت   شاااااااااااااااااادن بااام خ س هاااای آزاد بک وق ااام اشااااااااااااااااااک رن مااام 

بود.مدا  تال  می رد مباب م  بود .سااااااااااااااوتیا بک اتداز  تگراتم

اشااا زد و با ساااوا  ها   مرا وادار بم  را زدن کزد.اما م  ب

 الم بدتر از آبن بود کم بمواتم  ال  بر زبان بیاور .بزابرای  
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بک آت م     دلیل رتمارهایم را برای او توتاااااااااااایح دهم خود  

 را از او شززان کرد  بود . 

 

ان اااامم وتاااا یمم با ا اااااال چم میموان اااامم بگونم؟چطور میمو 

توتااااااااایح دهم؟چطور میموان ااااااااامم بم او بگونم  آزاد را برا  

کم مردی کم زمابن همر  بود و سم سا  تما  از ت ر کردن 

بم او و     بم زبان آوردن اسااااااااااام  گرن مم بود   اال ایزجا 

بود و قرار بود کاام تردا برای بچاام هااای آموزشااااااااااااااا ااا  م  اجرا 

 داشمم باشد؟

 

یل کم ی  ها را بم ساااااااااااااااوتیا بگونم در  اچطور میموان ااااااااااااااامم ا

خود  هزوز تموان مم بود  هضم  کزم؟م  هزوز تموان مم 

بود  ایزجا بودن آزاد را باور کزم.تموان ااامم بود  باور کزم کم 

بازی شتوشااااااااااات پس از گذشااااااااااات ای  همم ما  و ساااااااااااا  ما را 

دوباااار  ش را  ی اااادیگر قرار داد  بود.در  ااااایل کاااام تمااااا  ای  

تاد  بود  کم هزار زور و ز مات بام خود  قبوال سااااااااااااااااا  هاا باا 

داسمان خشش ما دو ت ر دیگر بم پایان  رسید  است تبدیر 
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یااک بااار دیگر او را باام ساااااااااااااااماات م  کشااااااااااااااااااتااد  بود تااا باام م  

ب زماااتااد کاام بااایااد دساااااااااااااااات از گو  زدن و ترناا  دادن خود  

 بردار . 

 

درساااااااااااااات زمابن کم قرار بود از ٬ساااااااااااااام سااااااااااااااا  شو  در تروداا 

یم کم شاااااااااااااید ی دیگر جدا شااااااااااااونم بم ی دیگر وخد  داد  بود

یااااک روز در یااااک تبطاااام ی دیگر از دتیااااا ی اااادیگر را دوبااااار  

مالقات کزیم.آن زماان     ت ر  را هم تمی رد  کم روزی 

قرار باااشااااااااااااااااد دوبااار  او را ببیزم.امااا  اااال میاادیااد  کاام در  مااا  

م از تاااباااوری آن روزی کاام وخااد  ا  را باام ی اادیگر داد  بودی

دسااااات ی دیگر داد   را  رساااااید  بود و تما   ا زات دسااااات در 

بودتد تا از میان می یون ها می یون آد  کم روی ای  کر  ی 

 می ردتد دوبار  ما دو ت ر را مبابل ی دیگر قرار 
گ
خا  زتدی

 دهزد. 

 

 التااااااام از اتکااااااااری کااااااام     برای ل صااااااام ای ذهزم را رهاااااااا 

م را میان دسااات هایم تمی ردتد ت س لرزابن کشاااید  و  اااورت

 .  5830



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

ت درد در مرض ات جااااااااار قرار شززااااااااان کرد .ش  از شااااااااااااااااااااااد

داشاااااااااااااااااااات.    قر  هاااااای م ااااااااااااااا  ن کااااام خورد  بود  هم 

تموان اامم بودتد  الم را بزت  کززد.برای آت م  الم بزت  شااود 

ون  باید  اسااااااااااام ی ش  را موشاااااااااااکاتمم و م ز  را از درون  بت 

  رد . می شید  و بم دورترن  تبطم ی جزان شرتا.  می

 

  و خویسااااا روی گوتم دسااااات هایم را از روی  اااااورتم کزار زد

هایم را پا  کرد .قاب خ یس کم مبابل پاهایم اتماد  بود را 

برداشااامم و دوبار  داخل کشاااو قرار  داد .تمیموان ااامم کم تا 

ابد ایزجا باشااااا زم و بم خ س ها ت ا  کزم و اشاااااک برنز .باید 

 خود  را جمع و جور می رد . 

 

ا آه ااامم م ی آرا  کم بم در وارد شاااد وادار  کرد ت ااادای تب

 ش بچرخاتم و ل  های خشکم را از ی دیگر تا  م بدهم. 

 

 _بیا تو. 
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 ااادایم خشااادار و گرتمم بود.در بم آرا  روی پاشااازم چرخید 

و باز شااد.توری کم از ساامت سااال  بم اتاا تابید مجبور  کرد 

بم داخل اتاا کم چشاام هایم را تزگ تر کزم.سااوتیا با تگرابن 

 ش  کشید و آه مم شرسید: 

 

 وتیا:میموتم بیا  تو؟س

 

ش  را بم نشااااااتم ی تایید تکان داد  و او بک م طیل وارد اتاا 

ن ت ا  دلواپ ااا   شاااد.کزار  ل م ی ت ت نشااا ااات و با دوخی 

 بم  ورتم شرسید: 

 

 سوتیا: الت خوبم خونز ؟
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 لاا  هااایم را بک هاادا روی ی اادیگر تشااااااااااااااااار داد  و بک آت اام

ی بگونم چاتم ا  را روی زاتوهایم قرا ن ر داد .سااااااااااااااا وتم را چت 

کم دید تاامیداتم آیه کشاااااااااید و ش  را تکان داد.دساااااااااا  را 

 روی شاتم ا  گذاشت و گ ت: 

 

ساااااااااااااااوتیا:باشااااااااااااااام  را تزن.ویل بیا شاااااااااااااااا  ب ور.غذای مورد 

 خالقت رو آماد  کرد . 

 

 ش  را بم نشاتم ی م ال ت تکان داد  و تجوا کرد : 

 

ی  ن  تمی ور . _چت 

 

د و ات ار کم دیگر  اااااتک   اااااورت  را با تارا    در هم کشااااای

نز شد  باشد غر زد:   لتک
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سااااوتیا:باشااام خزان...م  واق ا ساااایع کرد  ش بم شت تذار  

.اما تو دیگم داری و بزت زمان بد  تا خودت بم  را بیای

؟چرا از دیروز ایزجوری  .تو چت شد  دخت  مزو دیووتم می  ن

 ات اق  اتماد ؟شدی؟چم 

 

اتم باز هم با همان  دای بک آت م ت اهم را بم سما  بچرخ

 گرتمم ا  زمزمم کرد : 

 

ی تو ت.ات اق  تی ماد .خوبم.  ن  _چت 

 

گوشااااااااااااااااام ی ل   را اااااز گرتااات و ش  را بااام یاااک کرا کج 

کرد.برای دقیبم ای در ساااااااااااا وت بم تیم رخم خت   ماتد و در 

د شرسید: تزایت با تردیدی کم آشکارا در  دا    ن  موز مت 

 

 سوتیا:اون آدمو موشزاش؟
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 ۸۹۳رت_ #پا

 

 

سااااوال  باخ  شااااد کم تاخودآ ا  ت اهم بم سااااما  کشااااید  

ن شاااااااد زبان  را روی  شاااااااود.از ج   شااااااادن توجزم کم مطمی 

ی شرسید:   ل  ها   کشید و ای  بار با اکمیزان بوشت 

 

سااااااااوتیا:مزصور ...مزصور  اون توازتد  ایم کم تردا قرار  برنم 

مگم ی تماشااااااای اجرا .همون آزاد ابمکار.اوتو موشاااااازاش برا

 تم؟

 

شااااایدن اساااام   اقن بود تا اشااااک باری دیگر در چشاااام هایم 

  بم بزتد.ل  هایم را م کم تر از شو  روی ی دیگر تشااااااااار 

داد  و تاا اااااااااهاام را دوبااااااااار  از چاازاار  ی کاازااجااکاااااااااو سااااااااااااااااوتاایااااااااا 

 گرتمم.تاامید تر از ق ل آیه کشید و مصاتم گ ت: 
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شزاسو ...موشزاسو  کم از دیروز ب د از شایدن سوتیا:مو

م  ایزجوری بزم رن    و خودت رو توی خوتم   س اسااااااااااا

.موشاااااااازاش کم تا اسااااااااام  میاد چشااااااااامات ایزجوری ُشر کردی

موشااااااااااا .موشااااااااااازاساااااااااااو  اما تمی وای درمورد  باها   را 

 .  بزبن

 

د و دلواپ اتم ادامم داد:   دسا  را روی شاتم ا  ترر

 

ان.تمیدوتم برای بزت  شاااااااااااااادن  الت سااااااااااااااوتیا:م  تگراتمم خز 

بن باید چیکار کزم.  ن سااااااام تو کم باها   را تمت  .باید از تراز بتر

 کم ای  آد  کیم؟

 

تااارس و تشااااااااااااااااااویااا  در ثاااااااااتااایاااااااام ای شاپااااااااای وجاااود  را تااارا 

گرتت.دسمم را تاخودآ ا  روی دسا  قرار داد  و با  داب  

 لرزان گ مم: 
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.ا ااااااااال ز تگو _ا ااااااااال...ا ااااااااال سااااااااوتیا.    یم   مم هم بم ترا

ی بدوتم.  ن  ت اید از ای  قضیم چت 

 

 تردید ابروها   را در هم کشید و ش  را تکان داد.  با 

 

 سوتیا:اما چرا... 

 

 دسا  را م کم تر تشار داد  و م مم اتم تالید : 

 

 .
گ
ی تمیش ن  _لط ا سوتیا.بزم قو  بد  کم بم تراز چت 

 

ن باااااام چشااااااااااااااام هااااااای شر از  چزااااااد ل صااااام ای مردد و تااااااامطمی 

  خواهشم خت   ماتد و در تزایت آیه کشید و بم تاچار ش 

 را بم م زای مواتبت تکان داد.چاتم ا  را تواز  کرد و گ ت: 
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ی تمی م.بم خودتم دیگم ارصار ٬ساااااااااااااااوتیا:باشااااااااااااااام ن بم تراز چت 

تمی زم.ای  موتااااااااوع رو همیزجا میبزدیم تا زمابن کم خودت 

ن  . اااال هم پاااشاااااااااااااااو برنم ش مت 
.بااایااد ب وای باااهااا   را بزبن

 . غذا ب وری

 

 کرا  گ مم: دسمم را از دسا  جدا کرد  و با ا 

 

ی تمی ور .  ن  _چت 

 

ن از جا هماتطور کم  ااااااااااااااتم بازونم را گرتت و با برخاساااااااااااااای  مصا

ون ب شااااااااااااااااااد  تال  می رد مرا بااام همرا  خود  از ت ااات بت 

 گ ت: 
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ساااااااااااااااوتیااا:بااایااد غااذا ب وری.از دیروز یاام وخااد  ی درساااااااااااااااات و 

.در تاااااام  میدوبن کم   ااااااابک  ت وردی.داری تاااااا   می  ن

 لط ا بیا. تورا هم بدون تو غذا تمی ور .پس 

 

.بم م و آیه کشااااااااید  و بم تاچار از روی ت ت ب زد شااااااااد 

برخاسااااااازم چشااااااماتم برای ل صم ای ساااااایایه رتمزد و مجبور 

شاااااااد  برای ش پا ماتدن بم ساااااااوتیا ت یم کزم.تورا دساااااااا  را 

چپ چ ر کم ت ون م داد  مکم کرد دور  مر  شیچید و با ت ا  

  . تا با قد  هاب  آرا  اتاا را پشت ش بگذار 

 

با ورودمان بم ساااااااال  بوی خو  غذا در ثاتیم ای مشاااااااامم را 

شر کرد و اشااااااااااااااامزاای کور شااااااااااااااااد  ا  را براتگی ات.تورا از شو  

ن نشااااا اااامم بود و اتمصار آمدن ما را می شااااید.مرا کم  پشااااات مت 

بم اتداز  ی  اااااااااااااااد ساااااااااااااااا  دل  در کزار مادر  دید ات ار کم 

ن ن خزدید و دساااااات ها   ر  ا برایم تزگ شااااااد  باشااااااد بم شاااااات 

باااااااال برد.بااااااا ل  زاااااادی کوچااااااک ج وتر رتمم و پس از آت اااااام 

 موها   را بوسید  کزار  روی یش از  زدیل ها نش مم. 
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ساااااااااااااااوتیا برای هردونمان غذا کشاااااااااااااااید و .شاااااااااااااااباب هایمان را 

وع بم غذا مباب مان قرار داد.چز الم را برداشاامم و  آه اامم شر

د خوردن کرد .م ااد  ی خااایل ا  در ابماادا غااذا را قبو  تمی ر 

 اما  م  م توان مم اشمزایم را پس بگت  . 

 

تورا خوشا ا  تر و آرا  تر از هموشام شگر  خوردن غذا   

ا  بود.در  اااایل کااام در  اااالااات خاااادی هز اااا  غاااذا خوردن اکتت

ی از بزااااتااام هاااا   ت بود و بزااااتااام میگرتااات اماااا امشااااااااااااااااا  ختک

سااااااااااااید.سااااااااااااوتیا ات ار کم  هیجان زد  و خوشاااااااااااا ا  بم تصر مت 

ت   شاااااااااد  باشاااااااااد با ل  زد بم او ت ا  مموجم خوشااااااااا ایل دخ

 کرد و شرسید: 

 

 سوتیا:خونز  برای تردا هیجان زد  ای؟
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سااااااوال  باخ  شااااااد تا چشاااااام های تورا آشااااااکارا بدرخشاااااازد و 

د.تورا ش  را  خزد  ای ت ودی روی ل  ها   شااااااااااکل بگت 

ن برد و جواب داد: بم   نشاتم ی تایید باال و پایی 

 

 تورا:خییل...خییل زناد. 

 

ت اه  را بم سااااااااااااااامت م  چرخاتد و هیجان زد  تر از و ب د 

 شو  شرسید: 

 

 تورا:تو هم برای تردا هیجان زد  ای خالم؟

 

چز ا  را میان اتگشااااااااااماتم تشااااااااااار داد  و ت ا  خت   ا  را روی 

.چطور میموان اامم بم غذای داخل .شااباب ثابت تگم داشاامم

ای  بچااااام بگونم کااااام ق  م در  اااااا  در آمااااادن از سااااااااااااااا زااااام ا  

ر میموان ااااامم  الم را برا   تو ااااای  کزم؟چطور بود؟چطو 

میموان ااااااااااااااامم بگونم مردی کااااااام برای دیااااااادن  هیجاااااااان زد  
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 ٬ای
گ
مردی کم تردا قرار اسااااااااات برای تو و دوساااااااااماتت توازتدی

کزد همان مردی اسااااااااااااااات کم چزد روز شو  خ  ااااااااااااااا  را در 

 اتاقم دیدی و درمورد  از م  سوا  شرسیدی؟

 

ار داد  و بک آت م ش  چز ا  را م کم تر میان اتگشماتم تشا

 را باال بگت   با  دای ت یفن تجوا کرد : 

 

 _م  تردا همراهمون تمیا . 

 

 ۸۹۴#پارت_ 

 

 

ت بم خود  ت ا  هردویشااااااااااااان در ثاتیم ای رتگ تاامیدی و  ت 

ا رها شد و داخل .شباب گرتت.چز ا  از میان اتگشمان تور 

 اتماد.با ل  هاب  آونزان بم م  خت   شد و شرسید: 
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 :تمیای؟تورا 

 

زنرچشاااااااااایم ت ایه بم سااااااااااوتیا اتداخمم و ش  را بم نشاااااااااااتم ی 

 م ال ت تکان داد . 

 

 _تمیا . 

 

چاتم ا  لرزند و اشاااااک در چشاااامان    بم زد.مشاااات های 

ن قرار داد و لجوجاتم گ ت:   کوچ   را روی مت 

 

 تورا:اگم تو تیای مزم تمت  . 

 

خاااجزاتاام ش  را باام ساااااااااااااااما  چرخاااتااد  و ت اااه  کرد .اخم 

  بود و ل  ها   را م کم روی ی دیگر تشااااااااار میداد تا کرد
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م ادا گرنم کزد.ای   ار را از م  یاد گرتمم بود.آه اااااامم دساااااا   

 بم موها   کشید  و گ مم: 

 

اتون _خونز  م   الم زناد خوب تو ااااااااااااااات.تمیموتم تردا باه

 بیا .اما تو باید بری.باشم؟

 

دساااات بم ساااا زم نشاااا اااات و با تکان دادن ش  بم نشاااااتم ی 

 م ال ت لج ازاتم ت رار کرد. 

 

کت  تورا:تمت  .اگم تو تیای تمت  .    توی اجرای خودمم شر

 تمی زم. 

 

 التم ش  را چرخاتد  و بم ساااااااااااااااوتیا ت ا  کرد .م مم ااااااااااااااااتم 

از م  خواه  کرد ش  را روی شااااااااااااتم کج کرد و با ت اه  

تا  رتم را پس بگت  .هردونمان تورا را بم خوبک موشزاخمیم.با 

   م  اگر ت ااااااااااااااامیم میگرتات کاام  اااری را اتجاا  وجود سااااااااااااااا
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تدهد قط ا از ت اااااامیم  برتمیگشاااااات.بزابرای  ای  م  بود  

کم باید برای را ن کردن  کوتا    آمد .ای  بود کم ت س 

 خمیف  کشید  و بم تاچار گ مم: 

 

 شم خونز .همراهمون میا . _با

 

ل  زدی کم از ل  ها   رخت بر . اااااامم بود در ثاتیم ای بم 

ت  بازگشااات و چشااام ها   درخشااایدتد.با خوشااا ایل  اااور 

 خزدید و جی  کشید: 

 

 _هوراااا. 

 

ل  زد کوچش زد  و موها   را تواز  کرد .تما  تالشااااااااام را 

ااااد نشااااااان دهم.  اما بم  ار گرتمم بود  تا خود  را آرا  و خونرا

تززاااا خااادا میااادان ااااااااااااااااات کااام در دلم چااام آت  و ب واب  بااام پاااا 
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او را در ساااااااااااااااااال  اجرا ببیزم و  بود.ت ر ایز ااام تردا مم   بود 

 دوبار  با او روبرو شو  ق  م را از س زم در   آورد. 

 

بم سااااااوتیا ت ا  کرد .شوساااااات ل   را بم دتدان گرتمم بود و با 

 بم م  ز  زد  بود.گوب  کم  امال ممو 
جم اتاااااطرابک کم تگرابن

د بود اما تمیدان اااااااات کم برای آرا  کردتم چم  دروتم موز ن مت 

   ساخمم است.  اری از دسا

 

ن را  از یااک کرا دلم می واساااااااااااااااات دهااان باااز کزم و هماام چت 

ن درمورد خود  و آزاد و خشاااااااااااااااش  برای او ت رن  کزم.همم چت 

ن  و تززا دوساااااااات م  بود.شاااااااااید اگر  تاترجا  میاتمان.او بزت 

ن ر  ا برای او ت رن  می رد  دلیل ای  همم تا آرا  ا  همم چت 

  را تااااااتوان تر از آبن را در  می رد.اماااااا از کرا دیگر خود

میااادیاااد  کااام ب واهم تماااا  آن روزهااا و خااااکرات را دوبااار  و 

دوبار  مرور کزم و با بم یاد آوردنشاااااااااااان هر بار بوشاااااااااااات  درون 

 خود  .ش زم و ترو برنز . 
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  و ت اهم را از ساااااااااوتیا گرتمم و  التم و آشااااااااا مم آیه کشاااااااااید

زوز خود  را دوبار  بم بازی کردن با غذایم مش و  ساخمم.ه

هم دلم تمی واساات تردا بم تماشااای اجرای آزاد برو  اما بم 

خاااکر تورا مجبور بود .و  اااال دیگر یااک دلیاال جاادیااد برای 

 مضطرب بودن داشمم... 

 

                                           *** 

 

 ۸۹۵#پارت_ 

 

 

ون زدیم ن پ م کم گذاشااااااااامم خیل ٬از خاتم کم بت  قد  روی اولی 

اری بودن هوا موسک از شما بم ساااااااااااااممم هجو  رغم گر  و بز

آورد و تا م ز اسم واتم را مزجمد کرد.تاخودآ ا  بازوهایم را 

ما را از چزدی  ساااااااااخت ب ل گرتمم و بم خود  لرزند .ای  ش 
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درسااااااات زمابن کم از خواب بیدار شاااااااد  بود  در شاش ٬شو 

وجود   س کرد  بود  اما  اال بم شاااااااادیدترن   د مم ا  

ود.گوب  کم در میاتم ی بزار زم ااااااااامان دوبار  از را  رساااااااااید  ب

 رسید  بود. 

 

بم ساااااااااااوتیا و تورا ت ا  کرد  کم ج وتر از م  پ م ها را پشااااااااااات 

ن میدوندتد.تورا ج اات  ش گذاشاامم بودتد  و بم ساامت ماشاای 

ن کزان آوازی کود اتم ش داد  بود و سوتیا پشت ش   و خت 

را  برود تا م ادا با  دای ب زد از او می واست م ماکاتم تر 

ن ب ورد.   زمی 

 

ن کم رسیدتد هردو ش چرخاتدتد و مزمصراتم بم م ن  بم ماشی 

 اهشااان کم هزوز باالی پ م ها ا  ااماد  بود  چشاام دوخمم.ت

وادار  کرد تا بم تاچار پاهایم را بم  رکت در آور  و از پ م ها 

ن شاااااااااد در  ااااااااازدیل  ن برو .ساااااااااوتیا کم از آمدن م  مطمی  پایی 

ن  را برای تورا باااز کرد و  م   کرد تااا ساااااااااااااااوار  خباا  ماااشااااااااااااااای 

شاااااااااود. مربزد ایم ن ا  را . ااااااااات و ساااااااااپس خود  را خب  
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ن را . ااااااااااااااات.با تردید بم م  کم  اال   در کشاااااااااااااااید و در ماشااااااااااااااای 

 کزار  ا  ماد  بود  ت ایه اتداخت و شرسید: 

 

 سوتیا: الت خوبم؟

 

بااازوهایم را اتاادی م کم تر ب اال گرتمم و بااا چزر  ای مچاالام 

 سخ داد : شد  پا

 

 _م د    درد می زم.ا  اس می زم تزوع دار . 

 

ون کشاااااااااااااااید و با  تورا از کی   قویط قر  های ت زاب  را بت 

 گرتماشان بم سمت م  گ ت: 

 

. س  وتیا:بیا.یش دو تا از ای  قر ا رو کم ب وری بزت  مویسر
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با تشااااااااااااااا ری زنرل ک قویط را از دساااااااااااااااا  گرتمم و در  را باز 

را بااارداشاااااااااااااااااامااام و داخاااااااال دهاااااااااتااام کااارد .دوتااااااااا از قااار  هااااااااا 

گذاشااااااامم.ک م خزک و گزتد  ی ت زا در ثاتیم ای ا ونم را شر 

کرد.سااوتیا ت ایه بم ساااخا  اتداخت و سااپس هماتطور کم 

د تا خود  را بم  اااااااااااازدیل راتزد  با  ن ن را دور مت  خج م ماشاااااااااااای 

 برساتد گ ت: 

 

_خج م ک  خزان.دار  دیرمون موشااااااااام.بچم ها تو آموزشااااااااا ا  

 مزمصرموت . 

 

ن را روشااا  کرد.با  و  ن شاااد و ماشااای  ساااپس خود  ساااوار ماشااای 

اکرا  آیه کشااااااااید  و بم ت  یت از او سااااااااوار شااااااااد .بک م طیل 

د و با ش  اااااااااار وع بم پا   را روی پدا  ااز ترا خ   تبرن ا باال شر

 بم سااااااامت آموزشااااااا ا  کرد.همزمان دسااااااات ج و برد و 
گ
راتزدی

ن  ن ماشاااااااااای   اااااااااادای موزنک را هم باال برد تا ساااااااااا وت ساااااااااازگی 

 تدهد. آزار  
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ن چ ااا اتد  و از ٬خ ااامم و بک  ا  ش  را بم شاااوشااام ی ماشااای 

شزجر  باااام خیااااابااااان هاااااب  کاااام بااااا شخاااات از کزااااارشااااااااااااااااااان خبور 

دتااد چشااااااااااااااام می ردیم و آد  هاااب  کاام  ن در شیاااد  روهااا قااد  مت 

وع اجرای آزاد ماتد  بود.قرار  دوخمم.هزوز یک سااااخ   تا شر

 از سااااااااامت آموزشااااااااا ا  بم سااااااااامت 
گ
بر ای  شاااااااااد  بود کم همش

 در 
گ
سااال  اجرا  رکت کزیم تا بچم ها شراکزد  نشااوتد و همش

کزار هم باشااااازد.از تصر ساااااوتیا کزت   کردن اوتااااااع ایزطوری 

ون دوخمم آساااااااااااااااان تر بود.هماتطور ک م ت اهم را بم مزاظر بت 

بود  بم تاگزان ت ری ذهزم را درگت  کرد.ش  را آه ااااااااااااااامم بم 

 سمت سوتیا چرخاتد  و گ مم: 

 

 _سوتیا... 

 

 ااااااااااااااااااااادای موزنااااااک را  مت  کرد و "هو " آرا  زنرلاااااا  تورا 

 گ ت.ل صم ای م   کرد  و سپس شرسید : 
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 _برای رزرو ای  اجرا چبدر شو  دادی؟

 

ابروهااا   را باااال اتااداخاات و بااا تردیااد ت اااهم کرد.ا  اااااااااااااااااس 

کرد  کاام مزصور  را مموجاام نشااااااااااااااااد  اساااااااااااااااات.بزااابرای  دوبااار  

 گ مم: 

 

برای بچم های ما _مزصور  ایزم با چم م  یعن را ن شاااااااااااااااادن 

سم.   اجرا داشمم باش ؟وقت نشد ایزو ازت بتر

 

ن شااااااااااااااااتم ها    ل  زدی کوچک بر ل  آورد و با باال اتداخی 

 
گ
  گ ت: بم سادی

 

 . ن ...شویل تگرتی   سوتیا:هیجر
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ابروهایم از شاااااااااااااااایدن پاسااااااااااااااا   تاخودآ ا  در هم کشاااااااااااااااید  

 شدتد.با تردید شرسید : 

 

؟ ن  _شویل تگرتی 

 

  ت تکان داد و گ ت: ش  را بم نشاتم ی م ال

 

.در واقع اول  قرار بود شو  زنادی بابت  ن ساااااااااااااااوتیا:تم تگرتی 

  از یم ای  رزرو شرداخت کزم.چون میدوبن اجرای اخم ااا

توازتااااد  ی م روا و اجااااار  ی ساااااااااااااااااااال  تمیموتاااام ارزون در 

.اما بیاد.    یم م  یعن رو هم بم خزوان بی اتم شرداخت کرد 

ن توا زتد  ی ا یل ت میم گرتمم ب د  بزم زتگ زدن و گ ی 

شویل درنااتت ت زاام و ای  اجرا رو مجااابن برای بچاام ها اتجاا  

کردن.شویل کم   بد .    شو  سال  رو هم خودشون شرداخت

م  بم خزوان بی اتم داد  بود  رو هم بزم پس دادن.باورت 

 موشم؟
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در  ااااایل کاااام مااااات و مبزوت باااام  رکاااات لاااا  هااااایم او خت   

تکان داد  و تال  کرد  تا  رقن  ماتد  بود  آه ااااااااااااااامم شی

بزتم.اما هیا  اااداب  از ا ونم خارز نشاااد.بم جا   ل  زدی 

و ق  م در سااااا زم کوچک و م و روی ل  هایم شاااااکل گرتت 

م کم تر تویااد.البماام کاام ای  هماام خو  ق  ک تززااا از آزاد بر 

   آمد.چم اتمصار دیگری از او داشمم؟

 

  و زنرل  زمزمم ت اهم را دوبار  بم سااااااامت شاااااااوشااااااام چرخاتد

 کرد : 

 

 _باور  موشم. 

 

و ساااوتیا دیگر  رقن تزد.اما آشاااکارا میموان ااامم سااازگی ن ت ا  

ا  اااااااااااااااااااااااس کزم.دقااااااااایف  ب ااااااااد بااااااااا خت   ا  را روی خود  

ن  زمان مم   بچم ٬رساااااایدتمان بم آموزشاااااا ا  سااااااوتیا در  مت 
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ها را جمع کرد و پس از آت م ساااااااااا ار  های الز  را بم آن ها 

 بم سمت
گ
 سال  اجرا  رکت کردیم.  داد همش

 

 ۸۹۶#پارت_ 

 

 

بچم ها از خوش ایل و هیجان روی پاها شان بزد تبودتد.در 

های ز  ن نادی در ای  دتیا وجود تداشااااااااااااازد  ایل کم م موال چت 

کم بمواتزد باخ  خوشاااااا ایل و خزدیدن ای  بچم ها .شااااااوتد 

اما امروز خزد  از ل  های هیچ دامشااااااااااااااان دور تموشاااااااااااااااد و 

 وشم بودتد. ذوا زد  تر از هم

 

ایط خادی بودیم دیدن خزدیدن ای  بچم ها آتبدر  اگر در شر

میموان اااااااااااات باخ  خوشاااااااااااا ایل ا  شااااااااااااود کم دلم ب واهد با 

دای ب زد جی  ب شم و تک ت شان را در آغو  بگت  .اما  

ایط ترا داشاااات.امروز بم همان اتداز  کم برای ای   امروز شر
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ن بود قرار بود برای م   سااااااااااااااا ت و ت س بچم ها هیجان اتگت 

گت  باشااااااااااد.آتبدر کم شااااااااااک داشاااااااااامم بمواتم تا پایان روز زتد  

 بماتم. 

 

الر بزرگ و  مت  از یک سااااخت ب د بم ساااال  اجرا رسااایدیم.تا

ن روزی   اتداخت  با شاااااااااااااا ویه کم تاخودآ ا  مرا بم یاد اولی 

کم در ایران برای تماشااااااااااای آزاد رتمم بود .تززا با ای  ت اوت 

تموشاااااااااااازاخمم.اما امروز او برایم مردی کم آن زمان هزوز او را 

 بود کم تما  خاکرات خوب و بد  مم  ش بم او بودتد. 

 

دساااااات هاب  لرزان و گر  با ٬در  ایل کم مضااااااطرب و شریشااااااان

شاااااااااد  مبابل ورودی تاالر ا  اااااااااماد  بود  و ج اااااااااارت ج وتر 

بردن قد  هایم را تداشمم تماشا کرد  کم سوتیا چطور تما  

دیگر جمع کرد و آن هاااا را یش پس از بچااام هاااا را در کزاااار ی ااا

ن بچم  دیگری بم داخل سااااااال  ترسااااااماد.زمابن کم از داخل رتی 

ن شاااااااااااااااد ش  را بم سااااااااااااااامت  م  چرخاتد و با تردید ها مطمی 

 شرسید: 
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 سوتیا:خزان؟تمیای؟

 

مضاااااطرب تر از شو  اتگشاااامان یخ زد  ا  را بم ی دیگر شیا و 

مموجم  تاب داد  و بم ز مت قد  ج و گذاشااااااااااااااامم.ات ار کم

و با   بم کردن دسااااا  شریشااااابن ا  شااااد  باشااااد آیه کشااااید 

دور باااازونم مرا بااام اج اااار بااام دت اااا  خود  بااام داخااال تااااالر 

 تد. کشا

 

.بچم ها در  ایل کم تضااااای سااااال  اجرا بزرگ و شر هیاهو بود 

در تال  بودتد  ااازدیل های دل واهشااان را اتم اب کززد با 

دتد و  ن ش و  اااااااااادای زنادی  اااااااااادای ب زد با ی دیگر  را مت 

ایجاااااد کرد  بودتااااد.چزااااد ت ر از  ااااارکزااااان تاااااالر هم در تال  

روی  زدیل  بودتد تا بم آن ها  مک کززد تا هر چم شنااااع تر 

تد.   ها جای بگت 
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تاااخودآ ااا  ش  را باام خباا  چرخاااتااد  و باام سااااااااااااااا  خااایل اجرا 

چشااااااااااااااام دوخمم.هزوز هیا توازتد  ای روی سااااااااااااااا   ضاااااااااااااااور 

میدان ااامم قرار بود مم  ش  تداشااات.چزدی   ااازدیل خایل کم

هاب  کم  بم توازتد  ی های بک آی باشااااااااازد بم همرا  تت گت 

 ااا زم خودتماب  مباب شاااان قرار داشاااازد در ق ااامت ج وب  

یک شیاتو در گوشاام ای از  اا زم بم چشاام می ورد ٬می ردتد

و ج وتر از همم ی آن ها  ااااااااااااااازدیل تک ت ر  ای قرار گرتمم 

 یم داد  بودتد... اااااااااازدیل بود کم یک ونول  ساااااااااال را بم آن ت

کم بم خوبک میدان ااااااااااااااامم تا چزد دقیبم ی دیگر قرار بود چم 

 کیس روی آن باش زد. 

 

روی  ازدیل ها شان نش مم بودتد.برای بچم ها  اال دیگر 

ت اادادی از بچاام هااای توات وا  هم از شو  م اال مزاااسااااااااااااااا ک 

ن ون چر هاااا ترتوااا  داد  شاااااااااااااااااد  بود.بزاااابرای   برای قرار گرتی 

 تبرن ک بر  هیا مشااااااااااکیل
وجود تداشاااااااااات. اال دیگر ساااااااااا وب 

تضاااااااا  کم رما شاااااااد  بود.ساااااااوتیا کم از خوب بودن اوتااااااااع 
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رتااایت ب   ت س خمیف  اکمیزان  ا اال کرد با ل  زدی 

 کشید و ک  دست ها   را بم ی دیگر چ  اتد. 

 

ساااااااااااااااوتیااااااا:خاااااا ...بیااااااا مااااااا هم برنم روی  ااااااااااااااازاااااادیل هااااااامون 

وع موشم.   .ش زیم.اجرا چزد دقیبم دیگم شر

 

اک   رت  م  بود .دساااااااااااا  را باری دیگر دور بازونم م 

  بااااام کرد و خواسااااااااااااااااااات تاااااا بااااااز هم مرا بااااام دت اااااا  خود  

م بمواتد قد  بردارد آه ااااااامم بازونم ب شااااااااتد.اما شو  از آت 

ون کشید  و زنرل  گ مم:   را از میان اتگشمان  بت 

 

 _تو برو...م  تمیا . 

 

 اهم مم ج  از  رتم سااااااااااااگرمم ها   را در هم کشااااااااااااید و ت

 کرد. 
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؟  سوتیا:تمیای؟ی  ن سر

 

 بم یش از  زدیل های ردی  آخر اشار  ای کرد  و گ مم: 

 

 موش زم.ج و را ت تو مم. _م  ای  خب  

 

در ایل کم از ت اه   امال مشاااااااااااا   بود کم تا چم اتداز  از 

 رتمار  گیج شد  بود ش  را با تردید تکان داد و گ ت: 

 

ج وب  رزرو  ساااااااااااااااوتیااااااااا:ویل  ااااااااااااااازاااااااادیل هااااااااای مااااااااا تو ردی 

 .  شدن.تموشم کم ایزجا .شی ن
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 التاام از ارصار  قااد  خباا  تر رتمم و برای آت اام او را در 

اتجا  شاااااااد  قرار دهم هماتطور کم روی  اااااازدیل مورد خمل 

 تصر  میاش مم گ مم: 

 

ورب  تدار  ب وا   .م  ایزجا را ت تر .رصن ن _تو برو ج و .شی 

ساااات تم برای ردی  او  .شاااا زم.بم هر ا  اجرا برای بچم ها

 م . 

 

ت زد  باام  اااااااااااااااورتم   بزتااد  ت 
چزااد ل صاام ای بک آت اام  رقن

ید  باشاااااااااد ب   کردن با خت   ماتد و در تزایت ات ار کم تزم

م  تاید  ای برا   تدارد آیه کشااااااااید و بم تاچار ش  را بم 

 . نشاتم ی تایید تکان داد 

 

ساااااااااااااااوتیاا:بااشاااااااااااااااام.هرجور کاام خودت را ات تری.بزات ارصار 

 مت   ج و.بزت   کزار بچم ها باشم. تمی زم.اما م  
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ن برد  و  ش  را باااام م زااااای مواتباااات بااااا  رت  باااااال و پااااایی 

ت ون   داد .آه مم دس   بم شاتم ا  کوبید ل  زد کوچش 

ن از م  قد  ها   را بم سااااااااااااامت ٬و سااااااااااااااپس با تا اااااااااااااا م گرتی 

 ااااااااااااااازدیل های ردی  ج و ساااااااااااااااوا داد و در تزایت روی یک 

  زدیل کزار تورا نش ت. 

 

ن ساااااااااااااااوتیابا رت اتاااااااااااااااطراب و شریشاااااااااااااااابن باری دیگر شاپای ٬ی 

م وجود  را شر کرد و ق  م را بم تزد تویدن وا داشااااات.اتگشااااامات

را دوبار  بم ی دیگر گر  کرد  و در  ایل کم  رن اتم شوست 

 ل م را میجوند  بم   زم ی اجرا خت   ماتد . 

 

 ۸۹۷#پارت_ 

 

 

ابااااال ت ر ایز ااااام تااااااا چزااااااد دقیبااااام ی دیگر قرار بود او را مبااااا

چشاااااااااااااااماتم ببیزم م د  ا  را بم شیا و تاب   اتداخت.رو  
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تبراتم خوردن قطرات شد خرا را آشاااااااااااااااکااااارا روی سااااااااااااااامون 

ا  اااااااااااااااااااس می رد .ق  م م کم تر از هموشاااااااااااااااااام در سااااااااااااااا زااام 

ب د از پشااااااااااات ش ٬می وبید.ب د از گذشااااااااااات ای  همم ساااااااااااا 

 تما  روزها و شااااااا  ها و ه مم ها و ما  هاب  کم بم 
ن گذاشااااااای 

گاااااذراتاااااد  بودیم  ااااااال دوباااااار  قرار بود او را   دور از ی ااااادیگر 

 ببیزم. 

 

 تاالر.بک 
ن آت م ختک  همیزجا بود.پشاااااات یش از دیوارهای همی 

ون با یک دتیا دلزر  و اتاااااطراب بم  داشااااامم باشاااااد م  ای  بت 

ن شرد  ها  اتمصار  نشاااااااااااا اااااااااااامم ا .ا مماال پشاااااااااااات یش از همی 

مشااا و  گ ت و گو با دوسااامان  بود.مثل هموشااام می زدید 

باااا هر باااار  رکااات دادن ش  موهاااای ل ااات و بک  اااالا  و 

ن مزد.یا شااااااید هم در اتاا گرنم نشااااا ااااامم  روی  اااااورت  مت 

بود و بم ت اااااااااااااااونر  در قاب آی زم ز  زد  بود و بم ای  ت ر 

ن شااااااازر شرواز خواهد  می رد کم ب د از لزدن بم سااااااامت کدامی 

داشااات.ا مماال یک ما  قزو  کزار دساااا  بود.یا شااااید هم 

از آن چای های گیایه م  ااااااااااااااو اااااااااااااا .شاااااااااااااااید  یک تزجان

 .  5863



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

ت  ا  را کزار گوشااا  قرار داد  بود و بم غر زدن های مدیر 

ا  گو  میداد.و یا شااااید هم بم شیامک های زبن کم برتامم 

د.  ن  ا  گذاشمم بود ل  زد مت 
گ
 ب د از م  قد  بم زتدی

 

ن باام ق  م ترو رتاات و  ت ر ا ممااا  آخر هماااتزااد خزجری خت 

درد اتاااداخااات.تااااخودآ اااا  دسااااااااااااااامم را روی  تماااا  وجود  را بااام

د  و ل م را اااااز گرتمم.یاااک زن  اااااااااااااار ق  ااااااااااااااااام ی سااااااااااااااا زااام ا  ترا

  دیگر؟ی  ن مم  
گ
بود؟مم   بود کاام زن دیگری وارد زتاادی

ا  شااااااااد  باشااااااااد؟مم   بود کم ب د از م  در های ق    را 

 رو بم یک زن دیگر باز کرد  باشد؟

 

ن تشونش و خزد  ی ذوا زد  ی  بچم ها بم با  دای باال رتی 

ون شرتاب شاااد  و بم خود   ی  ار  از دتیای اتکار ت  م بم بت 

هم را بااام چزاااد توازتااد  ی بااک آماااد .ش  را بااااال گرتمم و ت اااا

ی دوخمم کم  اال قد  بر روی  ااااااااااااا زم  آی و رهتک ارک ااااااااااااات 

ن روی  ااااااازدیل ها شاااااااان  گذاشااااااامم بودتد و در  ا  نشااااااا ااااااای 

ناشااان مرد بودتد اما در میانشااان یش  دو دخت  زن ا بودتد.اکتت
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 ونول  ها شااااااااااااان را در دساااااااااااات 
گ
هم خودتماب  می ردتد.همش

ن بو  دتد.رهتک ارک ااااااااااااااات  هم در گرتمم بودتد و آماد  ی تواخی 

گوشاااااااام ای ا  ااااااااماد  بود و اتمصار می شااااااااید کم توازتد  های 

ا ااااایل ونول  سااااال و شیاتو بم  ااااا زم بیایزد تا بمواتد  ار  را 

وع کزد.   شر

 

بچم ها دوبار  باال رتت و ت ا  ل صم ای ب د  دای تشونش 

م  ای  باااار بااام سااااااااااااااامااات ورودی  ااااااااااااااا زااام ی اجرا نشااااااااااااااااااتااام 

ر  ای بک اتداز  آشااااااااااااااازا و ل  زدی رتت.جاب  کم مردی با چز

بم گر  خورشاااااااااااید روی ون چر  نشااااااااااا ااااااااااامم بود و آه ااااااااااامم 

آه امم بم ساامت شیاتو  رکت می رد.مردی آشاازا کم دیدن  

کرد و ت س را در   در  مت  از یک ثاتیم چشمان مرا شر از اشک

 رنم هایم بم دا  اتداخت...آرنا. 

 

شاااید  بدتم تاخودآ ا  از  ااازدیل جدا شاااد و بم سااامت ج و ک

شاااد.مات و مبزوت بم آرناب  کم زن اتر و مرت  تر از هموشاام 

موهاب  کم بم زن اب  ٬با کت و ش واری شیک و خو  دوخت
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آراساااااااااامم شااااااااااد  بودتد و تم رییساااااااااار کم شو  از ای  هرگز روی 

ت  تدید  بود   اال مبابل شیاتو نشااااااااااا ااااااااااامم بود خت    اااااااااااور 

ماتد  بود .خود  بود؟واق ا خود  بود؟داشااااااامم درسااااااات 

 دید ؟واق ا آرنا بود؟می

 

هااااز و واز پ ااا  هاااایم را بااااز و . ااااااااااااااامااام کرد  و ش  را تکاااان 

داد .اشاااااااااااا ا  تدید  بود .واق ا خود  بود.اما آن آرناب  کم 

بود  کجا و آرناب   م  سااااام ساااااا  شو  از او خدا ات ن کرد 

ن تا  کم امروز مباب م روی  ااااااااااااا زم نشااااااااااااا ااااااااااااامم بود کجا؟زمی 

د  تر شااااااااد  بود.دیگر اثری از آساااااااامان ت یت  کرد  بود.جا اتما

هیا غم و غ اااام ای در  ااااورت زن ا   شیدا تبود.ورزند  تر 

و چزار شاااااااااتم تر شااااااااد  بود.ل  زد     برای ثاتیم ای از ل  

سید کم از ون چر  ها   دور تموشد.دیگر     بم تصر  تمت 

بااا اخمماااد باام ت س و ٬خجااالاات ب شااااااااااااااااد.آتجااا روی  ااااااااااااااا زاام

ااااااااد مبابل شیاتو نشااااااااا ااااااااامم بود  و با ل  زدی مزربان بم خونرا

ت زد  باام او چشااااااااااااااام  جم یاات بچاام هاااب  ت ااا  می رد کاام  ت 

دوخمااااام بودتاااااد.بچااااام هااااااب  کااااام ا ممااااااال     خوا.  را هم 
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 شااان شیاتو تمیدیدتد کم یک توازتد  ی توات وا  ب واهد برا

 بزوازد. 

 

ل  زاادی کوچااک خرامااان خرامااان راه  را باام ساااااااااااااااماات لاا  

تزمیااااد  بود  کاااام آن توازتااااد  ی هااااایم شیاااادا کرد. اااااال دیگر 

توات وایه کم ساااااااااااااااوتیا درمورد   را زد  بود چم کیسااااااااااااااا 

بود.آرنا در تزایت بم برادر  شیوسااامم بود.آرزوی دیرنزم ا  

  آزاد بر روی بر آورد  شاااااااد  بود و موتش شاااااااد  بود کم همرا

 ااااااااااااا زم  ضاااااااااااااور شیدا کزد.رونای بزرگ  بم واق یت ت دیل 

تش و قوی سااااااااخمم بود.و خدا شاااااااد  بود و از آرنا یک مرد مو 

میدان ااااااااات کم در آن ل صم با دیدن او چم غرور و اتم اری 

ق  م را شر کرد  بود.آتباااااادر کااااااام اگر مجبور تبود  خود  را 

و او را م کم  شززان کزم مثل دیواتم ها بم ساااااااااااما  میدوند 

د  تاا باداتاد تاا چام اتاداز  بام او اتم ار  اااااااااااااار در آغوشااااااااااااااام می را

تما  قو  هاب  کم بم م  داد  بود  می زم.آرنای خونز م  بم

شاااااااادی و خوشااااااا ایل را شیدا ٬خمل کرد  بود.موتش شاااااااد  بود

کرد  بود و بم دت ا  هدت  رتمم بود.دیگر شااااااااااااااا اه   بم آن 
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ن  تداشااااااااااات. اال دیگ  بک اتگت 
ن اااااااااا غمگی  ر درسااااااااااات شااااااااااابیم پرا

 برادر  شد  بود.برادر ... 

 

 ۸۹۷#ادامم_ 

 

 

ن دت م  باال رتت تم  ااااااادای تشاااااااونش بچم ها کم برای ساااااااومی 

ق  م باااام ی  ااااار  خااااایل شااااااااااااااااااد و ل  زاااد از روی لاااا  هااااایم شر 

کشااااااااید.اتگشاااااااماتم بک اخمیار روی زاتوهایم مشاااااااات شاااااااادتد و 

وع بااام تویااادن در ا ونم کرد. ااااااااااااااااادای قاااد  هاااا   را  ق  م شر

کوبید  شدن آن قد  های م کم و مزصم    شاید . دای

ل صم کم گوب  تما  دتیا را بم لرز  در آورد  بودتد.برای یک 

 س کرد  کم بوی خطر  از آن تا  م ی دور در رنم هایم 

ن  شیچید.بوی خطر ت خ و شاااااااااااااااامپوی موها   و بوی تزد و تت 

 اتت  شیو . 
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سااام قد ...د  قد . ااادای تشاااونش بچم ها ٬دو قد ٬یک قد 

 و باالتر رتت.بدتم بک اراد  میان  اااااازدیل مچالم و مچالم باال 

  کزم.هزوز هم تر شاااااااااااااااد.ات ار کم می واسااااااااااااااامم خود  را غی

جرات ت رد  بود  ت اهم را بم ساااااااااااااااما  بچرخاتم.هزوز هم 

ج اااااااااااارت دیدن  را تداشااااااااااامم.اما تا کجا میموان ااااااااااامم از ت ا  

کردن بم او اممزاع کزم؟تا کجا میموان ااااااااامم چشااااااااام هایم را از 

 چرخیدن بم سمت او مزع کزم؟

 

 ااادای قد  ها در تزایت مموق  شااادتد. ااادای تشاااونش ها 

ما  دتیا بم ی  ار  جوری در سااااااااااااا وت هم خامو  شااااااااااااادتد.ت

بان ق  م بم گو   غرا شد کم ترسید  ت زد  دای ب زد رصن

ن ترس هم باخ  شااااد تا تاخودآ ا  دساااامم را  همم برسااااد.همی 

 روی ق  م ی س زم ا  تشار بدهم. 

 

ایم شاتجا  ج اااارت چرخیدن بم سااامت  ااا زم را چشااام ه

هزار شیدا کردتد.ت  اااااااااام را در سااااااااااا زم   س کرد  و ش  را بم 

ز مت چرخاتد .ت اهم روی چزر  ای کم بم اتداز  ی هزار 
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.ق  م از تویدن ا  ااماد. اادای سااا  دلمزگ  بود  ثابت ماتد 

 زن ا   گو  هایم را شر کرد. 

 

 ...
گ
 آزاد:سال  بم همش

 

 ۸۹۸#پارت_ 

 

 اادا   درساات ماتزد خوبن تاز  در رگ های خشااکم جاری 

شیچید.ت س کشاااااااااااااااید .ب زد و شااااااااااااااااد و مثل هوا در رنم هایم 

خمیش.آتبدر خمیش کم گوب  تا شو  از شاااااااااااااایدن  ااااااااااااادای او 

ت س کشااااااااااااایدن را ب د تبود .ت اهم ق ل چزر  ا  بود.چزر  

ی زن ا و بک تب اااااااااا .چزر  ای کم دساااااااااات هایم برای تواز  

 ی می ردتد. کردن  بک قرار 

 

ت یت  کرد  بود.آتبااادر کاااام     از ای  تااااا ااااااااااااااا اااام ی دور هم 

  کزم.گذر زمان چزد تار موی سااا ید میان میموان اامم   ااا
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موها   بم جا گذاشااااااااااااااامم بود و جا اتماد  تر شاااااااااااااااد  بود.اما 

هزوز هم آزاد خود  بود.هزوز هم همااااان مردی بود کاااام بااااا 

ن  و تما  ق  م خاشاااب  بود .همان مرد با همان ل  زد  شااات 

ا.  ..همان مردی کم وق   قد  روی  ااااااا زم همان  ااااااادای گت 

  هااا را باام ساااااااااااااااماات خود  جااذب میگااذاشاااااااااااااااات هماام ی ت ااا

 می رد. 

 

چشاااام هایم بک اخمیار از اشااااک شر شااااد  بودتد و ب و ا ونم 

را باام درد اتااداخماام بود.مردی کاام خیااا  می رد  تااا آخر خمر  

ماااتم دیگر هرگز قرار تو اااااااااااااااات او را ببیزم  اااال مباااباال چشااااااااااااااا

 نش مم بود و با آن ل  زد ل ز   ا  ق د جاتم را کرد  بود. 

 

ارا از دیدن او بم وجد آمد  بودتد در جواب بچم ها کم آشاااااک

سالم  با  داب  ب زد سال  گ مزد و ذوا زد  برا   دست 

تکان دادتد.از میانشااااااااااااااااان تززا تورا بود کم با ت ایه مم ج  

نشاااااااااااا اااااااااااامم بود   ش  را بم خب  چرخاتد و بم جاب  کم م 

خت   شد.از ت اه   امال مش   بود کم می واست بگوند 
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تو ااااااااااااااات کم چزد روز شو  خ  ااااااااااااااا  را در  ای  همان مردی

 اتاقت دید ؟خود  است مگر تم؟همان مرد است. 

 

با ل  زدی کوچک ت اه  کرد  و اتگشت اشار  ا  را مبابل 

بی ن ا  تگم داشمم.با ای   ار از او خواسمم کم س وت کزد و 

خود  را بم تدیدن بزتد.او هم بک م طیل ش  را بم نشااااتم 

ن  برد و ساااااااااااااااپس ت اه  را دوبار  رو بم  ی تزمیدن باال و پایی 

 ج و چرخاتد و مش و  ت ا  کردن بم آزاد شد. 

 

 بچم ها زنرل  خزدید و ساااپس ونول  
گ
آزاد با دیدن ذوا زدی

 س   را از پایم ی  زدیل جدا کرد و آن را میان پاها   تگم

داشاااااااات.ق اااااااامت پشاااااااا   ساااااااااز را بم ساااااااامت چپ ساااااااا زم ا  

تگشاامان دساات راسااا  چ اا اتد و در ایل کم آرشاام را میان ا

 میچرخاتد با مزربابن گ ت: 
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ن کم امروز اتم ار ای  رو شیادا کرد  کم برای  آزاد:بم م  گ ی 

بچم های خارا ال اد  ای کم شاااک تدار  همشاااون در آیزد  

ا داشاااااااااااااااااماااااااام قااارار  تاااوازتااااااااد  هااااااااای مشااااااااااااااااازاااوری .شااااااااااااااااا  اجااار 

 باشم...درسمم؟

 

 ااااااادای خزد  و دسااااااات زدن بچم ها دوبار  بم هوا رتت.آرنا 

ز پشت ش آزاد خزدید و دیدن خزد  ا  باخ  شد تا بچم ا

هااای توات وا  ردی  ج و بو  از شو  باام وجااد بیااایزااد.آزاد 

آرشاااااااااااااام را با  ال   ٬را ن و خرساااااااااااااازد از خوشاااااااااااااا ایل بچم ها

ان  چرخاتد و سااااااپس تما یساااااار برای آخرن  بار میان اتگشاااااام

آن را بم ساامت ساایم های ساااز برد.با ل  زد چشاامش بم بچم 

 مشماقاتم بم او خت   شد  بودتد زد و گ ت: ها کم 

 

ند.   آزاد:امیدوار  از تماشای اجرا لذت بتک
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 ا  چشم ها   را . ت
گ
ش  ٬و ب د بزا بر خادت هموشش

ن اتداخت و پس از ساا وب  کوتا  آرشاام ا  را بم آر  ا  را پایی 

روی سااااااااااااااایم هااای ساااااااااااااااااز باام  رکاات در آورد و ثاااتیاام ای ب ااد 

از  تما  تضا را شر کرد.همزمان  دای دلزواز و ت س گت  س

ن ونول  ٬باااااا او وع بااااام تواخی  توازتاااااد  هاااااای باااااک آی هم شر

ها شاااااااااااااان کردتد و آرنا هم با  رکت دادن اتگشااااااااااااامان  روی 

وع بم همرایه کردن برادر  کرد.    الونم های شیاتو شر

 

ن در یک چشم بزم زدن بم تا. مان چزار سا  شو  همم چ ت 

ن برگشاااااات.دوبار  ت دیل شااااااد  بم هما ی کم برای اولی 
ن دخت 

از روی اج ار و تاچاری بم تماشاااااااااااااااای اجرای مردی رتمم ٬بار

بود کم     تام  را تمیدان ت.مردی کم بم م و دیدن  

شااااااااااااااای ماام و شااااااااااااااایاادای او شااااااااااااااااد  بود و ب ااد از آن دیگر هرگز 

تام  را از ذها  پا  کزد.هزوز هم همان  تموان ااااااااااااااامم بود 

ی کم قادر تبود ت  اه  را از روی مرد دخت  بود .همان دخت 

ی کم با تما  وجود  بم  ااااااادای  مباب   بردارد.همان دخت 

د  بود.   زن ای ساز مرد مباب   گو  ستر
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چبااادر دلمزاااگ شاااااااااااااااایااادن ای   اااااااااااااااااادا بود .چبااادر دلم برای 

ن روبروی  و تماشااااااا کردن  رکت م اهر اتگشاااااامان  نشاااااا اااااای 

تزگ شااااااد  بود.چبدر دلم می واساااااات در همان ل صم تما  

بم سمت او بر  و بازوهایم ٬یم را کزار بگذار ترس و تردید ها

را از پشت ش بم دور    بم کزم.چاتم ا  را روی شاتم ا  

قرار دهم و زنر گوشااااااااااااااا  تجوا کزم کااااااام هزوز هم چبااااااادر 

 ل ز   دوساااااااا  دار .اما بم جا   هزوز روی همان  ااااااازدیل

 نش مم بود  و مثل یک غرن م او را تماشا می رد . 

 

ی شاااادن بود اما برای م  مدت زمان بم شخت در   ا  سااااتر

ها بود کم دقیبم ها مموق  شد  بودتد.بم چشماتم میدید  

از کوچک تا بزرگ چطور ٬کم همم ی اتراد  ارصن در سااااااااااااال 

م اخ تماشاای سااز زدن آزاد شاد  بودتد.چشم های بچم ها 

 بم خم
گ
دتد.خد  ای با شی مش ن ال از شادی و امیدواری برا مت 

تاد و خاد  ی دیگری از بچام هاا ت ا  آزاد چشااااااااااااااام دوخمم بود

شاااااااااااااان را بم آرنا دوخمم بودتد.دیدن ایز م یک  ن ن آمت  ت  ااااااااااااای 
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توازتد  ی توات وا  روی  ااا زم  ضاااور داشااات و با مزارت 

د شاااااااااا  م ی امیدی را در د  ها شاااااااااان روشااااااااا  کرد   ن شیاتو مت 

 . بود 

 

 ۸۹۹#پارت_ 

 

 

ت زمید  کم زمان چطور گذشااااااااااااااات.زمان م زا   را برایم از 

د  بود.آتبدر م و تماشاااااااااااااااای او شااااااااااااااااد  بود  کم دساااااااااااااااات دا

  اااااااب دقایش و ثاتیم ها از دساااااامم در رتمم بود.بم خود  کم 

سااااید.بچم ها ذوا   بم گو  تمت 
آمد  دیگر  اااادای موساااایف 

ی زد  مشاااااا و  دساااااات زدن و تشااااااونش کردن توازتد  های رو 

 اااااااااااا زم بودتد و آزاد و آرنا با خزد  برا شااااااااااااان دساااااااااااات تکان 

 میدادتد. 
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مموجم شااااد  کم شتاش  ااااورتم از اشااااک هاب  کم  بم ی  ار 

ا اااااااااااااااال مموجم نشاااااااااااااااد  بود  از ی و چگوتم روی گوتم هایم 

جاری شد  بودتد خوس است.تورا با پشت دسمم  ورتم را 

د .آزاد پا  کرد  و خود  را بوشااااااااات  درون  ااااااااازدیل ا  ترو بر 

زمابن کم ذوا و هیاهوی بچم ها ٬ب د از گذشااات چزد دقیبم

کرد دسااا  را باال برد و با تکان دادن  در هوا اتدی تروک   

از آن ها خواسااااااات کم برای ل صم ای سااااااا وت کززد.بچم ها 

هم کم   اااااااااااااااابک شااااااااااااااای مم ی او شاااااااااااااااد  بودتد بک چون و چرا 

خواسااااااااااامم ا  را اجابت کردتد و در سااااااااااا وت روی  ااااااااااازدیل 

  شان نش ازد. ها

 

آزاد همرا  با کشاااااایدن ت س خمیف  ساااااااز و آرشاااااام ا  را کزار 

و سپس با اشار  ی دست از آرنا خواست تا ج وتر  گذاشت

بیاید و کزار او با  ااامد.آرنا هم با ل  زدی کوچک بک م طیل 

از شیاتو تا اااااااااا م گرتت و ون چر  را بم ساااااااااامت ج و هدایت 

.چزد ثاتیم ای کو  کرد و در تزایت در کزار آزاد مموق  شد 

 کشید تا  دای آزاد باری دیگر در تضای تاالر بویچد. 
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ی بچم ها از دوران کودی ا  گ ت.از روزهاب  کم هم   برا

ن بار ساز   و سا  آن ها بود و بم  مک پدربزرگ  برای اولی 

را بم دسااااااااااااااات گرتمم بود.از روزهاب  گ ت کم     خوا.  را 

ازتد  ی مشااااااااااااااازوری ت دیل هم تمیدید کم روزی بمواتد بم تو 

  بود شاااااااود اما آتبدر تال  کرد  بود و روناها   را باور کرد

کاام شاتجااا  توان اااااااااااااااماام بود باام هاادت  برساااااااااااااااااد.از روزهااای 

تااااااامیااااادی ا  برا شاااااااااااااااااااان گ ااااات.روزهااااااب  کااااام خیاااااا  می رد 

هیچوقاات تمیمواتااد باام آتچاام کاام می واهااد برساااااااااااااااااد امااا ب ااد 

ر تزااااایااات موتش دوبااااار  قوی تر از ق اااال ادامااام داد  بود تااااا د

 شد  بود. 

 

وع بم  را زدن با ب چم ها  م  م آرنا هم بم او شیوست و شر

کرد.برا شااااااان ت رن  کرد کم چم روزاار ساااااایا  و شرمشااااااب   را 

پشااات ش گذاشااامم بود تا شاتجا  توان ااامم بود بم ای  تبطم 

 ا   را زد.از ایز م 
گ
ااااااادی برسااااااااد.از روزهای تاامیدی و اترا
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بوالتد  بود کم بم درد هیا  اری برای سااااااااااااااا  ها بم خود  ق

 ا  را شیدا کزد. تمی ورد اما در تزایت توان مم بود را  زتد 
گ
 ی

 

بچم ها در سااااا وب  مط ش بم  را های دو برادر مباب شاااااان 

دتد.شااااایدن  را های  ن د  بودتد و     پ   تمت  گو  سااااتر

ن  بود  ن  ی آزاد و آرنا آتبدر برا شاااااااااان شااااااااات  شر از امید و اتگت 

ن    اال موشاااااد برا امیدواری را در چشااااام ها شاااااان کم از همی 

 دید. 

 

ا خواسااااااااااااااات کم هرگز امیدشاااااااااااااااان را از آزاد با مزربابن از آن ه

دسااااااااااااااات تدهزد.خواسااااااااااااااات کم هرگز دسااااااااااااااات از تال  کردن 

برتدارتد و برای هدا ها شااااان بجزگزدتد.بم آن ها قو  داد 

کم در کو  م اااات  قرار اساااات بوشاااات  از  اااادها بار شاااا  اااات 

د شاااااااااااااااوتد اما در تزایت موتبیت اسااااااااااااااات کم ب ورتد و تاامی

را های برادر  بم اتمصارشان را می شد.آرنا هم در تایید  

خزوان یااک توازتااد  ی توات وا  باام بچاام هااا اکمیزااان داد کاام 

هیا تبو ج ااااااااااااااامابن یا ب ران روس قدرت ای  را تدارد کم 
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ی  ن ماتع رسیدن یک آد  بم روناها و اهدات  شود.و تززا چت 

 ت  اهمیت دارد امید و تال  بک وق م است. کم در ای  م 

 

کشااااااایدن ت س خمیف     را ها شااااااان کم تما  شااااااادتد آزاد با 

ل  زاادی زد و ش  را روی شاااااااااااااااااتاام کج کرد.برای ل صاام ای 

 ساکت ماتد و سپس گ ت: 

 

آزاد:قرار  تک ت مون رو د  ساااااااااااااا  دیگم روی  ااااااااااااا زم های 

 بزرگ ببیزم و بزمون اتم ار کزم مگم تم؟

 

بچم ها را بم وجد آورد کم  دای خزد  ها و سوال  جوری 

ای سال  را برداشت.آزاد جی  های هیجان زد  شان در ثاتیم 

ی کاام توان اااااااااااااااماام بود روی بچام هاا  را ن و خرسااااااااااااااازااد از تاااثت 

بگذارد خزدید و از روی  زدیل ا  ب زد شد.دسا  را روی 

شاتم ی آرنا قرار داد و هردو پس از آت م ت صییم تما یسر بم 

دتد برای بچم ها بوسااام ترسااامادتد و دقیبم ای ب د در جا آور 
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بچاام هااا باام همرا  باااق  تیم میااان تشاااااااااااااااونش و ش و  اااااااااااااااادای 

   زم را تر  کردتد. 
گ
 توازتدی

 

ن کزان از روی  ااااااااااااااازدیل  با رتماشاااااااااااااااان بچم ها ج ااااااااااااااات و خت 

وع باام  را زدن بااا  هااا شاااااااااااااااااان ب زااد شااااااااااااااااادتااد و ذوا زد  شر

تگرابن در چزر  ی دیگر کردتد.دیگر هیا اثری از اتطراب و 

  امال آماد  بودتد تا 
گ
ها شان وجود تداشت. اال دیگر همش

د روز ب د بر روی  ااا زم بروتد و با اجرا شاااان  ااا زم را چز

 بم آت  ب شزد. 

 

در ٬سااوتیا کم آشااکارا از ش و  اادای بچم ها  التم شااد  بود

تزاااایااات بااام هزار زور و ز مااات توان ااااااااااااااااات آن هاااا را در کزاااار 

م ساااااااااااامت در خروسک تاالر هدایاشااااااااااااان ی دیگر جمع کزد و ب

 ا  نشاا اامم کزد.در  ایل کم تا آن ل صم  ماکان روی  اازدیل

بود  ت س خمیف  کشید  و از جا ب زد شد .با تزدیک شدن 

سااااوتیا قد  بم ساااامت او برداشاااامم و در کزار  ا  ااااماد .مرا 

 کم دید ل  زدی زد و شرسید: 
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 سوتیا:اجرای توا ال اد  ای بود مگم تم؟

 

 ش تکان داد  و زنرل  گ مم: در جو 
گ
 ا.  با ل  زدی ساخمش

 

 ال اد  بود. _آر ...توا 

 

 ت اه  را میان بچم ها چرخاتد و ذوا زد  گ ت: 

 

لشااون  سااوتیا:بچم ها خییل هیجان زد  ن.بم زور میموتم کزت 

ن  داد .   کزم.شایدن  رتای توازتد  ها   ابک بزشون اتگت 

 

 ۹۰۰#پارت_ 

 

 

 .  5882



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

م و م اات  ت اه  را دت ا  کرد  و بم زنرل  "هو " آرا  گ م

ی توجزم را ج ااااا  بچاااااام هااااااا خت   ماااااااتااااااد .باااااام تاااااااگزااااااا ن ن چت 

کرد.ابروهااایم در هم کشااااااااااااااایاااد  شااااااااااااااااادتاااد و تگرابن ق  م را شر 

کرد.ت اهم را دوبار  بم ساااامت سااااوتیا چرخاتد  و دلواپ اااااتم 

 شرسید : 

 

 _سوتیا...تورا کجاست؟

 

 شدراماتم پ   زد و ش  را تکان داد. 

 

ن بچم هاست دیگم. سوتیا   :ی  ن سر کم کجاست؟بی 

 

 اشار  کرد  و گ مم: با ش بم جم یت بچم ها 

 

ن بچم ها تو ت.ت ا  ک .   _بی 
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شاسااااایمم ش چرخاتد و م ااااات  ت اهم را دت ا  کرد.چزد ثاتیم 

ای با چشمان  در جم یت بم دت ا  تورا گشت و در تزایت 

ی ات ار کم بم  ااااااااااا ت  رتم بر برد  باشاااااااااااد و شااااااااااات شاپا

وجود  را ترا گرتت.ت اه  را بم سااااااااااااااامت م  چرخاتد و با 

 ان گ ت:  داب  لرز 

 

ساااااوتیا:خزان...تورا...تورا کجاسااااات؟چزد دقیبم شو  با بچم 

 ها بود یزو کجا غی   زد؟

 

بااا وجود آت اام خود  هم ترسااااااااااااااایااد  بود  امااا برای آت اام او را 

 آرا  کزم دسمم را روی شاتم ا  قرار داد  و گ مم: 

 

ن اکراتم.شااااااااااااید رتمم باشااااااااااام _باشااااااااااام تگر  ان نشاااااااااااو. مما همی 

.م   دت ال  میگرد  و شیدا  می زم.تو بچم ها دسااااااااااشاااااااااوب 

ون  . رو بتک بت 

 .  5884



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

 

باا تردیاد ت ااهم کرد و ش  را بام نشاااااااااااااااااتم ی م اال ت تکان 

 داد. 

 

 سوتیا:تم مزم همراهت میا . 

 

 تشار آرا  بم شاتم ا  وارد کرد  و با مالیمت گ مم: 

 

ها بموتم ساااااااااااااااوتیا.گ مم الز  تو اااااااااااااااات  _یش باید شو  بچم

.تورا  ممااا ون تگران بااااشر ن سااااااااااااااااااالزااام بت  ا یااام جااااب  توی همی 

 ترتمم.م  شیدا  می زم و ب د  میایم شوشمون باشم؟

 

ن بودتد.اما در تزایت  چشااااااااااااااامان  هزوز هم تگران و تامطمی 

ت ااااااااااااااامیم گرتت کم بم م  اخمماد کزد و شیدا کردن تورا را بم 

  داب  لرزان گ ت:  م  . پارد.آیه کشید و با 
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ن ..باشاام پس م  مت   ساااوتیا:باشاام.  و بچم ها رو ساااوار ماشاای 

می زم.ب ااااد  دوبااااار  برمیگرد  ایزجااااا.تااااا اون موقع شیاااادا  

 می  ن دیگم مگم تم؟

 

با ل  زدی کوچک چشااااااااااااااام هایم را بم نشااااااااااااااااتم ی تایید باز و 

. ااااااااااااااامااام کرد  و همااااتطور کااام پااااهاااایم را بااام سااااااااااااااامااات خبااا  

اتم کزار در خروسک می شاااتد  با اشااار   بم بچم ها کم بک  ااتک

 گ مم:   جمع شد  بودتد 

 

ون ایزجاااا _شیااادا  می زم تگران ت اااا  .تو بچااام هاااا رو بتک بت 

  التم شدن.مزم تورا رو شیدا می زم و میا  شوشمون. 

 

و ب د دیگر مزمصر شااااااااااااایدن پاسااااااااااااخ او تماتد .شاساااااااااااایمم بم 

با خب  چرخید  و بم سااامت شویس بزداشااا   تاالر دوند . 

م تگران وجود آت م بم سااااااوتیا اکمیزان داد  بود  کم تیازی ب
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بودن تو ت اما خود  از شدت تگرابن در  ا  دیواتم شدن 

ی تبود.خادت تداشاااات کم بدون اکالع  ن دخت  بود .تورا چزی 

دادن باام م  یااا مااادر      یااک قااد  بردارد.چاام برسااااااااااااااااد باام 

ا ایز م ب واهد تک و تززا بم دساااااااااااااشاااااااااااوب  یک مکان تاآشاااااااااااز

 برود. 

 

 کم رسااااااااید  بک م طیل در را 
باز کرد  و بم شویس بزداشااااااا  

وارد شویس شاااااااااااااااد .ت اهم را میان اتاقک ها چرخاتد  و با 

  داب  ب زد گ مم: 

 

؟  _تورا خونز ...ایزجاب 

 

هیا  ااااااااااداب  از هیچ دا  از دساااااااااااشااااااااااوب  ها بم گو  هایم 

ترسااااااید. التم و تاامید از شویس خارز شااااااد  و با قد  هاب  

دوند .توجزم بم یش نااااع تر دوبار  بم سااامت ساااال  ا ااایل ش 
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ن بود ج ااااا   از خاااااادماااااام ی تاااااااالر کاااااام شگر  جااااااارو زدن زمی 

 شد.تورا بم سما  قد  برداشمم و با  داب  لرزان شرسید : 

 

_ماا ااااااااذرت ماایاا ااوا ...شاااااااااااااااامااااااااا یاااااااام دخاات  بااچاااااااام ایاا  اکااراا 

با موهای ب زد و روشااااا  و یم ال ٬تدیدی ؟تبرن ا شااااا  ساااااالم

 وها . ش قرمز روی م

 

و زدن برداشاااااات و با ت ا  کردن برای ل صم ای دساااااات از جار 

ن برد و گ ت:  ن باال و پایی 
 بم م  ش  را بم نشاتم ی دان ی 

 

_ت ر می زم دید  باشاام ...اگم اشااا ا  ت زم چزد دقیبم ی 

تت.مزصور  همون  شو  داشاااااااات بم سااااااااامت بک اساااااااااایج مت 

 ق ممیم کم... 

 

توی ش زگ شوتگ گرد چشااااااام هایم بم ی  ار  بم قاخد  ی دو 

وان ااااامم     ثاتیم ای بوشااااات  آتجا بماتم و بم شااااادتد.دیگر تم
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ن   را های مرد گو  بدهم.و شااااااااااااااات زد  پاهایم را از زمی 

کزد  وبم ساااااااااااااامت پ م هاب  کم بم پشاااااااااااااات  اااااااااااااا زم و اااااااااااااال 

موشاااااااادتد دوند .پ م ها را دوتا یش پشاااااااات ش گذاشاااااااامم و در 

ن  ااااایل کاااام تمااااا  قاااادرتم را باااام  ااااار گرتماااام بود  تااااا ر  وی زمی 

 م پشت   زم رساتد . س زدری ت ور  خود  را ب

 

ت ا  ترساااااااااید  ا  را بم اکراا چرخاتد  و ت س ت س زتان بم 

دت ا  تورا گشااااامم.پشااااات  ااااا زم شااااا وغ و شر هیاهو بود.خد  

ای خجوالتم از کزار ی دیگر میگذشاااازد و خد  ای در گوشااام 

و کزااار بودتااد و مشااااااااااااااا و  قزو  خوردن بودتااد.قااد  هااایم را 

 وتر کشید  و زنرل  تجوا کرد : ج 

 

؟  _کجاب  تورا...کجاب 

 

بم هر کرا کم ش  می شاااااااااااااااید  تمیموان ااااااااااااااامم تورا را شیدا 

ن ترو رتماااااااام  کزم.ات ااااااااار کاااااااام آب شااااااااااااااااااااااد  بود و درون زمی 
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بود.تاااااامیااااداتاااام مباااااباااال در تیماااام باااااز اتاااااق  ا  اااااااااااااااماااااد  و ت ااااا  

شدرامم را باام اکراا چرخاااتااد .امااا شو  از آت اام بمواتم باام 

تورا مم   اساااااااات کجا  م رجوع کزم و بم ای  ت ر کزم کمذهز

باشاااد  ااادای آشااازای کود اتم ا  از جاب  پشااات ش  گو  

 هایم را شر کرد. 

 

 تورا:خالم ی م  یم خ س از تو توی اتاق  تگم میدار . 

 

ت س بم ی  ار  در ساااااا زم ا    س شااااااد و دساااااات هایم بم دو 

  ت م یخ ت دیل شااااااااااااااادتد. ااااااااااااااادا از اتاا پشااااااااااااااات ش  بم گو 

سااااااااید.بک ت س و و شااااااات زد  هر ساااااااا    کم بود بدن بم ٬مت 

کرخمم را بم  رکت در آورد  و بم ساااااامت در چرخید .و ای  

بار آشزاترن   دای مرداتم ی دتیا بود کم از آن سوی در بم 

 گو  هایم رسید. 

 

 خاتم کوچولو؟
گ
 آزاد:میموبن اسم خالم ت رو بزم بش
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 ۹۰۱#پارت_ 

 

 

توان باز و . ااااااامم کردن پ   خشاااااااکم زد  بود.جوری کم     

را هم از دساات داد  بود .م ز  بم ترساازا  ترن  شااکل هایم 

مم   ق ل کرد  بود و قدرت شردازشااااااااااااا  را از دسااااااااااااات داد  

وع بم سوت کشیدن کرد  بودتد و  بود.گو  هایم دوبار  شر

 تما  آد  های اکراتم در هالم ای از تارنش ترو رتمم بودتد. 

 

و تبط روی یک تبطم خت   چشااااااامان و شااااااات زد  ا  تبط 

ودتد.روی در چوبک تیمم باز اتاق  کم مباب م قد خ م ماتد  ب

کرد  بود.همان دری کم دقیبم ای شو   ااادای آشااازای او را 

از آن ساااااااااااااااوی  شااااااااااااااااید  بود . ااااااااااااااااداب  کم تورا را م اک  

 . خود  قرار داد  بود 
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ان قد  رو بم ج و برداشمم و بم در تزدیک تر ٬بک ت س و  ت 

دن  بم دساااااات لرزاتم را بم ساااااا    باال شااااااد .  ااااار برد  و با ترا

آن را اتدی بم سمت ج و هل داد .در بک  دا و ٬بدتم ی در

آه ااامم روی پاشااازم چرخید و با باز شااادن ت ااا م و تیمم ا  

 اجاز  داد تا ت ا  م  روی مزصر  ی داخل اتاا ثابت بماتد. 

 

ساا زم ا  ق  م در ثاتیم ای دیواتم وار خود  را بم در و دیوار 

شدتد.آتبدر س ت کم مجبور شد  کوبید و پاهایم س ت 

باااااااام چاازااااااااارچااوب در چاازااااااااگ ٬باارای ماااااااااتاااااااادن روی زاتااوهااااااااایاام

آزاد بود کاااام در مباااااباااال تورا روی ٬ب زااااداز .آتجااااا داخاااال اتاااااا

زاتوها   نشاااااااااااا اااااااااااامم بود.دساااااااااااات ها   روی بازوهای تورا 

بودتد و ل  زد مزربان و  اااااااامیماتم ا   ااااااااورت  را روشاااااااا  

ر  بم  اااااااااااورت کزجکاو و شااااااااااااید اتدی امیدوا  کرد  بود.ت ا 

تورا دوخمااام شاااااااااااااااااد  بود.جوری م مااااکااااتااام و آرا  او را میاااان 

دسااااااااااات ها   گرتمم بود کم گوب  با یک مج ااااااااااامم ی چی ن 

 ش ززد  کرا است. 
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در آن ساااااااااااااوی سااااااااااااا م تورا بود کم آرا  و بدون هیا مباوم   

تزدیک بم آزاد ا  اااااااماد  بود و اجاز  داد  بود تا دسااااااات های 

ن ن روی ل  ها   او روی بازوها   باشااااااااا ززد.ل   زد شااااااااات 

داشااات و جوری بم آزاد ت ا  می رد کم ات ار مدت هاسااات او 

 را موشزاسد. 

 

در  ایل کم سااااکت و خامو  هماتجا کزار در ا  اااماد  بود  

و شززابن آن ها را تماشاااااااااااا می رد  مجبور شاااااااااااد  تا برای خ م 

دهاتم قرار کردن  اااادای ت س های ساااازگیزم دساااامم را روی 

زاد دقیبم ای شو  از تورا خواساااااااااااامم بود تا بدهم.ت ر ایز م آ

اسااااااااااااام مرا بم او بگوند دیواتم ا  می رد.وای اگر تورا بم  را 

وای اگر دهان باز می رد و تا  مرا بم او میگ ت باید ٬  آمد

چکار می رد ؟اگر آزاد می زمید کم م  همان زبن ه ااااامم کم 

میدارد دیگر چطور میموان مم خ س ها   را در اتاق  تگم 

 بم شززان شدن از او ادامم بدهم؟
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در جواب آزاد ٬تورا شاتجا  پس از دقیبم ای ساااااااکت ماتدن

گوشاااام ی ل  ها   را کج کرد و شاااااتم های کوچ   را باال 

 . اتداخت

 

 .تو یم غرن م ای. تورا:م  تمیموتم اسم  رو بزت ب م

 

را پشت ش گذاشت  ت س آسود  ای بم ی  ار  مرز رنم هایم

ی لاا  هااای آزاد باام خزااد  ای دتاادان تمااا ت اادیاال و ل  زااد رو 

 شد.یک تای ابروها   را باال اتداخت و گ ت: 

 

آزاد: ش با تو م.م  یم غرن م  .اما اسااااااام آدما کم راز تو اااااات 

مگااام تااام؟م  تبط می وا  اسااااااااااااااام  رو بااادوتم تاااا بموتم یااام 

ی برا  امضااااااااا کزم.چون از اوتجاب  کم خ  ااااااااای م
ن   رو چت 

 کرتدارمم.  توی اتاق  دار  ا مماال 
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 و اتاااااااااااااااطراب باااری دیگر باام ق  م چزااگ اتااداخاات.بک 
تگرابن

ون  م طیل بااااا دسااااااااااااااااااات هااااای لرزاتم گوشر ا  را از کی م بت 

 کشید  و خجوالتم برا   سوتیا توشمم: 

 

 "بیا پشت   زم ی سال  اجرا.زود با "

 

هایم شیا  را ارسااا  کرد  و سااپس مضااطرباتم گوشر را بم ل  

را المماس کرد  کم اسااااااااااام مرا بم او چ ااااااااااا اتد  و در دلم بم تو 

تگونااد.تورا امااا در جواب آزاد رنز و ت ودی خزاادیااد.ش  را 

 بم نشاتم ی م ال ت تکان داد و گ ت: 

 

 ...اون کرتدارت تو ت. تورا:تم

 

ن جم ام ی کوتاه  ن جم م ی کوتا  و بام ظاهر ٬و همی  همی 

هردو در یاااااک ثااااااتیااااام یخ م مویل ا  برای آت ااااام م  و آزاد 

و مات و مبزوت شاااونم  اقن بود.ساایالب خاکرات بم ببزدیم 
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ی  ار  و شااااایاتم بم دور  چرخیدن گرتت و تززا دو جم م ی 

آشااااااااااااااازا بود کم از میان همزمم ی خاکرات گو  هایم را شر 

 . کرد 

 

 شما هم مزمصر خ س و امضا ه اید؟"٬"خاتم م ت  

 

 "تم م  کرتدارتون تو مم"

 

 ۹۰۲#پارت_ 

 

 

تاخودآ ا  از اشک شر شد  بودتد بم آزاد خت   با چشمابن کم 

ماتد .دید  کم ل  زد  چطور از روی ل  ها   شر کشااید 

و جا   را بم ت ایه شر از درد در چشاااااامان  داد.پ   ها   

 را آه مم باز و . مم کرد و با  دای ت یفن شرسید: 
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؟  آزاد:چ...سر گ   

 

داخت و بم اتم ها   را باال اتتورا در جواب یک بار دیگر شااا

 جواب داد: 
گ
 سادی

 

تااااورا:گااا ااامااام اون کاااارتاااااااادارت تااااو اااااااااااااااااااااات.بااازااام تااااگاااا اااااااات کاااااااام 

کرتدارتم.تبط بزم گ ت کم تو رو ق ال موشاازاخمم.گ ت کم 

تید و همدیگم رو تمیبیاید.برای  ن دیگم با همدیگم  را تمت 

 همیزم خ  اتو تو اتاق  تگم داشمم. 

 

ند و بک از چزر  ی آزاد میتر رتگ ثاتیم بم ثاتیم بوشت  و بوشت  

د. اال دیگر تورا را م کمت  از  ن قراری در چشااااااااااااااامان  موز مت 

ساااید با  ق ل میان دسااات ها   تگم داشااامم بود.گوب  کم میت 

 رها کردن  تما  امیدها   دوبار  تاامید شوتد. 
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در  ایل کم ترسااااااید  و مضااااااطرب در د  دخا می رد  کم تورا 

ی تگوند و ای  م ن از آن  کالمم ی ل ز   بوشاااااااااااااات  دیگر بم او چت 

ادامم شیدا ت زد ت اهم روی ساااااااااااااااوتیاب  ثابت ماتد کم دوان 

دوان بم سممم   آمد.با دیدن  ات ار کم ترشمم ی تجاتم را 

دید  باشاااااام ت س ب زد و آسااااااود  ای کشاااااید  و از در تا ااااا م 

گرتمم.قد  بم ساااااااامت او برداشاااااااامم و شو  از آت م تر اااااااات 

ن  سد با گرتی   مم: دست ها   شمابزد  گ کزد سوایل بتر

 

س ساااوتیا.تورا توی اون اتاقم.تبط برو داخل و از  ی تتر ن _چت 

ون بیاااااار .تااااام  رقن بزن تااااام بااااام ساااااااااااااااوایل جواب  اوتجاااااا بت 

ون بیار.باشم؟  بد .تبط تورا رو از اون اتاا بت 

 

هاااز و واز باام  اااااااااااااااورتم خت   شااااااااااااااااد و پ اا  زد شو  از آت اام 

سد:   شدراماتم بتر
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اون اتاااقاام؟باام ورا برای سر توی ساااااااااااااااوتیااا:سر شااااااااااااااااد  خزان؟ت

 سواالی ی ت اید جواب بد ؟

 

 کوتا  با  ااااااداب  کم بک آت م 
آ  لرزابن کشااااااید  و پس از م  ت

ب واهم بم ت ی  ترن   الت مم   ت دیل شد  بود تجوا 

 کرد : 

 

تم.اما ت اید  ن _همرا  آزاد توی اون اتاقم.دار  باها   را مت 

 . اجاز  بدی   باشون ادامم شیدا کزم

 

د  و م مم ااااااتم و ب د دساااااات  ااااار ها   را م کم تر از ق ل ترا

 ادامم داد : 

 

س.تبط  _خواه  می زم سااااااااااااوتیا...ساااااااااااوا  دیگم ای از  تتر

ون بیار.خواه  می زم.   تورا رو از اون اتاا بت 
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برای ثاتیم ای بک آت م  رقن بزتد بم چشاااااامان شر از المماساااااام 

م اتطراب خت   ماتد و سپس ات ار کم شاتجا  دلیل آن هم

 ا  را تزمید  باشااااااااااااااد شی بم نشاااااااااااااااتم ی تایید و بز
گ
م رن مش

 تکان داد و با ل  زدی کوچک گ ت: 

 

 .. پار  بم م . تگران ت ا ٬سوتیا:باشم

 

ن از م  بم  و ب د بک م طیل دسمم را رها کرد و با تا  م گرتی 

ساااااااااااااااماات اتاااق  کاام تورا و آزاد درون  شزااا  گرتماام بودتااد قااد  

 تر بک هدا هماتجا چزد ثاتیم ای برداشت.با رتما  
کوالبن

ا  ماد  و سپس ات ار کم ذه  خاموشم دوبار  بم  ار اتماد  

باااشااااااااااااااااد بوشااااااااااااااات  از آن ت  اال ت رد .بزااد کی م را م کم میااان 

د  و با قد  هاب  ب زد و شنااااع بم ساااااامت پ م 
ااااار اتگشااااااماتم ترا

هااای خروسک دونااد .دیگر     کاااقاات تااداشااااااااااااااامم برای یااک 
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بار هم درساات مثل هموشاام  ا بماتم.و ای ثاتیم ی بوشاات  آتج

 ترار کردن را اتم اب کرد . 

 

 ۹۰۳#پارت_ 

 

 

آن روز پس از تر  تاالر اجرا و در را  بازگشاااااااااااااااممان بم خاتم 

هیا  رقن میان م  و سااااااااوتیا و تورا رد و بد  نشااااااااد.سااااااااوتیا 

ساااااااااااااااید و تورا هم درمورد  هیا ساااااااااااااااوایل درمورد آزاد از م  تتر

اورد.و س وتشان برای   بر زبان تیمالقات کوتاه  با او  ال 

م  خوشااااااااااااااااااااااایزاااااااد تر از آبن بود کااااااام ب واهم تمااااااااییل برای 

شااااااا  اااااااما  نشاااااااان دهم.چون  اااااااادقاتم تم آماد  ی پاساااااااخ 

دادن بم ساااااوا  های ساااااوتیا بود  و تم قدرت شاااااایدن  را 

های تورا را داشمم.بزابرای  تما  م ت  در س وب  خجی  کم 

یمیان همزمم ی ب زد بچم ها شکل گ  شد.  رتمم بود ستر
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بم بزاتم ی ٬ب د از آت م بچم ها را بم آموزشااااااااااااااا ا  رسااااااااااااااااتدیم

شدردی کاام چزاادان هم شاااااااااااااااادیااد تبود باام ساااااااااااااااوتیااا گ مم کاام 

می واهم زودتر از او بااااااام خااااااااتااااااام برو  و بااااااااق  روز  را بااااااام 

ا ت بگذراتم.او هم کم ات ار بم خوبک دلیل ترار کردتم 
اساااااااات 

ن  سااااااااااااااا سااااااااااااااااد با را تزمید  بود بک آت م کوچ ت   رتم  وایل بتر

مواتبت کرد و برایم یک تاکیس گرتت تا بمواتم را ت تر بم 

 خاتم برسم. 

 

ایط خادی هموشاااااااااااااااام ترجیح میداد  کم  با وجود آت م در شر

م ااااات  میان خاتم و آموزشااااا ا  را شیاد  روی کزم اما ای  بار با 

 ت رد  و بک چون و چرا سوار تاکیس کم 
شوشززاد  م ال   

تم کم رسااااااااید  سااااااااد مباوم   کم بود شااااااااد .بم خابرایم گرتمم 

تما  روز برای جاری نشااااااااااااادن اشاااااااااااااک هایم بم آن ت یم کرد  

بود  شاتجا  در هم شااااا  اااات و  ااااادای هش هش ب زد گرنم 

ن مم  ا  تما  خاتم را شر کرد.هماتطور کم بک وق م اشااااااااااک مت 

بم ساااااااامت اتاقم قد  برداشاااااااامم و خود  را روی ت ت خوابم 

 اتداخمم. 
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برد  و آتبدر گرنم کرد  و اشااااااااااک  در بالشاااااااااام ترو   ااااااااااورتم را 

رن مم کم در تزایت هماتجا خوابم برد.یا شاااااااید هم بزت  بود 

بگونم کاام از  ااا  رتمم.چزاد ساااااااااااااااااخاات ب ااد کاام بااا دیاادن یاک 

 از آزاد چشااااااااااااااام هایم را باز کرد  هوا دیگر 
گ
رونای هموشاااااااااااااااش

 امال تارنک شااااااااد  بود و اتاا در ظ مت و ساااااااایایه ترو رتمم 

 بود. 

 

ن ت ا  کرد  ا چشم هاب  تیب مم باز بم ساخت دیجیما  کزار مت 

و از دیدن ایز م چزد سااااخت کوالبن را بم خوابیدن گذراتد  

ت زد  شد . دای گ ت و گو و خزد  های سوتیا  بود   ت 

سااااااااید.با وجود آت م بم یاد  و تورا و تراز از سااااااااال  بم گو  مت 

 جا   آید اما تداشمم تراز گ مم باشد امش  برای شا  بم ایز

 و بک دخوت خادت 
از آتجاب  کم بم ای  ش زدن های تاگزابن

داشت تیازی تبود کم از شایدن  دا   در خاتم ا  ت ج  

 کزم. 
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بک  و  م و خ مم از روی ت ت ب زد شد  و ل اس هایم را 

 اااااااااااورتم را ٬با یک دسااااااااااات ب وز و شااااااااااا وار را    خوض کرد 

ا با نر چشاااام هایم ر شاااا اااامم و تال  کرد  تا قرمزی و گودی ز 

اتدی کر   اور کزم.اما کویل ت شااااااااید تا ب زمم تالشاااااااام  امال 

بک تاید  اساااااااااااااااات.بزابرای  بک خیا  آرا   کردن شااااااااااااااااد  و با 

ون زد .   همان چزر  ی زار و شریشان از اتاا بت 

 

ی کردن بودتد و  ن خاتم مشاااااا و  آشااااااتر ن تراز و سااااااوتیا در آشااااااتر

تماشااا آن دو ت ر را تورا هم روی  اتت  نشاا اامم بود و با خزد  

می رد.چزد ل صم ای کو  کشید تا  ضور م  توجزشان را 

ج   کزد و ت ا  ها شاااااااااااااااان را بم ساااااااااااااااممم بچرخاتد.خزد  در 

ثاتیم ای از روی ل  های تراز و ساااااااااااااااوتیا م و شااااااااااااااااد و تورا 

ی کم  ن دساااااااات از تاب دادن پاها   کشااااااااید.ا مماال از آن چت 

سید   . ت ر  را می رد  اتمضاح تر بم تصر مت 

 

ااااااااااااااد ک  برای خود  شر  ج وتر رتمم و یاااک لیوان آب از آ.را

 کرد .تراز قد  بم سممم برداشت و با تگرابن شرسید: 
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 تراز:خزان؟ الت خوبم؟

 

بک آت م م اامبیما ت اه  کزم ش  را بم نشاااتم ی تایید تکان 

 داد  و گ مم: 

 

 _خوبم. 

 

 اااااااادایم خشاااااااادار و خجی  شااااااااد  بود.تراز با تردید یک تای 

 باال اتداخت و مصاتم شرسید:    را ابروها

 

؟قیاتم ت رو دیدی؟ات ار از مراسااام خمم   خوبک
تراز:مطما ن

 .  برگش  
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لیوان آب را ش کشید  و دوبار  شی تکان داد . و  م ی 

جواب های تراز را تداشاااامم.اما ال اقل تزمید  بود   سااااوا  و 

ی تگ مااااام  ن کاااااام ساااااااااااااااوتیاااااا و تورا هزوز درمورد آزاد باااااام او چت 

ن از  .لیواناتد  را دوبار  ش جا   قرار داد  و با تا اااااا م گرتی 

ن را خب  کشاااااید  و روی ٬تراز یش از  ااااازدیل های پشااااات مت 

 آن نش مم. 

 

ن قیاتم   ای  شک یم.   _خواب بود  تراز.برای همی 

 

از ت اه  مش   بود کم  رتم را باور ت رد  بود.دست بم 

سااااد اما  سااااوتیا ساااا زم ا  ااااماد و خواساااات تا سااااوا  دیگری بتر

خییل زود بم  مکم آمد.دسا  را روی شااتم ی تراز قرار داد 

 و گ ت: 
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.بم سااااااااوتیا:ایزبدر ش بم ش  تذار تراز.تبط خ اااااااامم ساااااااات

ن رو بچیایم.شاااااااااااااااا   جای ساااااااااااااااوا  و جواب کردن  مکم ک  مت 

 آماد  ست. 

 

تراز مش و اتم گوشم ی ل  ها   را کج کرد و برای آخرن  

یا بازوی  را کشاااااااااااااااید کم ساااااااااااااااوتبار بم م  ت ا  کرد.اما زمابن  

شاتجا  تاچار شاااااااد تا دسااااااات از خت   خت   ت ا  کردن بم م  

بردارد و باام  مااک او برود.باا ت ااایه شر از قاادردابن بام ساااااااااااااااوتیاا 

ت ا  کرد  و ش  را بم نشاااااااااتم ی تشاااااااا ر برا   تکان داد .در 

 جوابم ل  زد مزربابن زد و چشم ها   را باز و . مم کرد. 

 

د و ات ااقاب  کام در تااالر اجرا رت از آزاآن شاااااااااااااااا  هیا  رقن 

داد  بودتااد باام میااان تیااامااد.هر بااار کاام تراز درمورد روزی کاام 

سید سوتیا یک جوری او را دست  گذراتد  بودیم سوایل میتر

بم ش می رد و ب   را بم ساااااامت دیگری می شاااااااتد.اما     

 را تزدن در مورد ات اااقااات آن روز هم قرار تبود  ااا  مرا 

 د. بزت  کز
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 ۹۰۴ارت_ #پ

 

 

با وجود ش و  ااااااداها و شااااااوسن های ٬با وجود شاااااا ویعن خاتم

تراز کااام خیاااا  می رد  میمواتزااد  اااالم را بزت  کززااد ذه  م  

هزوز هم جااااااای دیگری بود.در خیااااااالم زمااااااان را باااااام خباااااا  

ای  بار رو در ٬دوبار  بم ساااااااااال  اجرا برمیگشااااااااامم٬برمیگرداتد 

ی رد .اجاااااااااز  رار تمروی آزاد قرار میگرتمم و دیگر از او ت

مرا در آغوش  ب شاد و دیگر ٬توازشم کزد٬میداد  مرا ببیزد

اجاز  تدهد کم از او دور شااو .اما در پایان تما  ای  خیا  ها 

هربار واق یت بود کم بم  اااورتم ساااییل می وبید و مرا دوبار  

ن شا  برمیگرداتد.   بر ش مت 

 

ن تراز هم سااوتیا هیا سااوایل م  از  آن شاا      ب د از رتی 

سید.با وجود آت م ت اه  تگران و دلواپس بود و با وجود  تتر
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آت م بم خوبک میدان اااااااااااامم چم سااااااااااااوا  هاب  در ذها  ترناد 

می شاااااااااااااایدتد اما ترجیح داد  بود کم ساااااااااااااااکت بماتد و اتمصار 

وع بم  را زدن کزم.تورا هم  ب شااااااااااااااد تا در تزایت خود  شر

 .    درساااات مثل مادر  ساااااکت ماتدن را اتم اب کرد  بود 

د.امااا ماادا   ن یااک  ال  هم درمورد مالقااات  بااا آزاد  را تمت 

ساااااااااید کم چرا ترار  بم م  خت   موشاااااااااد و با ت اه  از م  میتر

 کردن و شززان شدن در سایم ها را اتم اب کرد  بود ؟

 

دوبااار  باام اتاااقم برگشااااااااااااااامم.قر  خوابک کاام ماادت هااا بود باام 

ماد  ترساااا شاغ  ترتمم بود  را با یک لیوان آب بم م د  ا 

و سپس دوبار  بم ت ت خوابم خوند .ای  بار زودتر از دت م 

ی شو  خوابم برد و خییل زود دوباااار  در دتیاااای رونااااهاااایم 

ترو رتمم.رونااااهااااب  کااام تماااامشاااااااااااااااااان تززاااا بااام یاااک ت ر مزمیه 

 موشدتد. 

 

 بح روز ب د دیرتر از هموشم از خواب بیدار شد .خورشید 

ن ها و آد   ش و  امال اتاا را روش  کرد  بود و   دای ماشی 

 .  5909



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

ساااااااااااید.ساااااااااااوتیا و تورا زودتر از  وِن شزجر  بم گو  مت  ها از بت 

ون زد  بودتاااااااد و باااااااام آموزشااااااااااااااا اااااااا  رتمااااااام  م  از خاااااااااتاااااااام بت 

.هیچ ااااااادامشااااااااااااااااااااااان برای بیااااااادار کردتم تالشر ت رد  بودتاااااااد 

بودتد.ا مماال با خودشاااااااااااااان ت ر کرد  بودتد کم بزت  اسااااااااااااات 

  یم بوشت  ب وابم. 

 

ن دساات و  ااورتم دا شااااز ت ت خواب ج د  و پس از شااا اای 

ااااای ٬و م ااااااوا  زدن ل اس هایم را خوض کرد .آرا   م مصا

روی  ااورتم نشاااتد  و موهایم را د  اساا ک پشاات ش  جمع 

کرد .ق ااااااااد تداشاااااااامم در خاتم بماتم.تیاز داشاااااااامم خود  را با 

 ارهایم شگر  کزم تا تر ااااااااااااا   برای ت ر و خیا  کردن برایم 

 باق  تماتد. 

 

ون زد .روی  اا  م ی  م ر ت    و کی ا برداشاامم و از اتاا بت 

ت    چزد توتی ی شااااا  شیا  از تییل خودتماب  می رد.بک آت م 

ن  بااازشاااااااااااااااااان کزم گوشر را در کی م اتااداخمم.ساااااااااااااااوتیااا روی مت 

خاتم برایم یک کروساااااااااااااااان و یک یادداشااااااااااااااات کوچک  ن آشاااااااااااااااتر
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گذاشااااااامم بود.یک یادداشااااااات کم روی آن توشااااااامم بود "بیدار 

 ک   بامز  ی ل  زد در کزار . یک ششو و بدرخ " با 

 

ون زد  و  ن کروساااااااااااااااان از خاتم بت  ل  زدی زد  و با برداشااااااااااااااای 

تر  ن م ااات  آموزشااا ا  را در شو  گرتمم.هوا از هموشااام د  اتگت 

بود.آد  ها دیگر  امال ل اس های گرمشاااااااااان را کزار گذاشااااااااامم 

بودتد و  اال با ل اس های شااااااااااااااد بزاری شااااااااااااازر را زن اتر کرد  

ی کاام لیااا  در آن  ااار می رد یااک مااا  قزو  تاام ابودتااد.از  ااا

خرنااااااااد .برخالا روزهااااااااای دیگر لیااااااااا  در  اااااااااتاااااااام  ضاااااااااااااااور 

تداشااااااااااااااات.همکار  گ ت کم اتدی مرنو شاااااااااااااااد  اسااااااااااااااات و 

ون زد  در  د.از  اتم کم بت  مجبور شد  یک روز مرخ  بگت 

د  تا ب دا برا   یک شیا  ب رسمم و  ال  را جونا  ذهزم ستر

 شو . 

 

تما  تالشااااااااااااااام را بم  ار گرتمم بود  تا اد . بم م ااااااااااااااات   ادامم د

ذهزم را ساااااااااااااکت و خایل تگم دار .تمی واساااااااااااامم دوبار  بم او 

ت ر کزم.تمی واسااااااااااااااامم ت اااااااااااااااونر  را دوبااااااااار  باااااااام خاااااااااکر 
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بیاااااااااور .تمی واسااااااااااااااامم  اااااااااااااااااااااادا   دوبااااااااار  در گو  هااااااااایم 

 دوبااااار  وجود  را شر کزااااد.تبط 
گ
بویچااااد.تمی واسااااااااااااااامم دلمزش

وزهای شو  از بم ر می واسااااااااااامم بی یا  باشااااااااااام.می واسااااااااااامم 

دوبااار  دیاادن او باااز گرد .باام هر ااا  کاام دیگر قرار تبود او را 

تت.ای  شاااااااازر را هم مثل  اااااااادها  ببیزم.بم زودی از ایزجا مت 

شااااااااااااااازر دیگری کاااام شو  از ای  تر  کرد  بود تر  می رد و 

 شر زرا و برا و باش وه  را ادامم دهد.ت ر 
گ
تت تا زتدی مت 

 کردن بم او دلییل تداشت. 

 

ایم کم بم تزدیش آموزشااااااااااااااا ا  رسااااااااااااااایدتد ت س خمیف  د  هق

کشااااااااااااااایااااااااد  و مااااااااا  قزو  را م کم تر میااااااااان اتگشاااااااااااااااماااااااااتم 

د .آماااااااد  بود  تااااااا قااااااد  هااااااای آخر  را بردار  و وارد  اااااااااااااار ترا

آموزش ا  شو  اما بم ی  ار  خشکم زد.مثل یک مج مم ی 

یخ زد  هماااتجااا در میاااتاام ی شیاااد  رو ا  اااااااااااااااماااد .ت اااهم خت   

ن   کم مبابل ورودی گرا  ماتد روی ماشاااااااااای 
گ
تبیمت مشاااااااااش رتش

آموزشااا ا  مموق  شاااد.مرد میان اااا  کت و شااا وار شوشر کم 
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ن شیاد  شااااااد و در ساااااامت  ن بود تورا از ماشاااااای  راتزد  ی ماشاااااای 

ماتم باز کرد.   خب  را م ت 

 

ن  ثاتیم ای کو  کشاااااااااااااید تا یک مرد دیگر از در خب  ماشااااااااااااای 

ن را لم ن و براق  زمی  س شیاااااد  شاااااااااااااااود و تاااام ک   هااااای تمت 

با تم ٬زد.یک مرد با کت و شااا واری شااایک و خو  دوختکز

 مرت  روی  اااااااااااااااورت  و موهاب  کم بم زن اب   الت 
رییسااااااااااااااار

داد  شااااااااااااااااد  بودتاد.هماان موهااب  کاام  اااال چزااد تااار سااااااااااااااا یاد 

میاااانشاااااااااااااااااان خودتماااب  می ردتاااد.مباااابااال ورودی آموزشااااااااااااااا اااا  

ا  ااماد.دساات ها   را درون جی  های شاا وار  ترو برد و 

 ایه تاتذ بم تاب وی آموزش ا  خت   ماتد. ا ت برای ثاتیم ای ب

 

و درسااااااااااااااااات در هماااان ل صااام ای کااام قاااد  او  را رو بااام ج و 

ن  گذاشاات و بم پ م های ورودی تزدیک تر شااد م  ترو رن ی 

 ق  م را در س زم  س کرد . 
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 او ایزجا بود...آزاد ایزجا بود. 

 

 ۹۰۵#پارت_ 

 

 

ن از میان اتگشاااااااماتم  ورد ش خما  قزو  هماتزد یک مایه لت 

ن اتماد.ق اااااااااااام   از  اشر های شیاد   و مبابل پاهایم روی زمی 

 شاااااااااااااااادتد.دسااااااااااااااامم را تاخودآ ا  روی 
گ
رو از قزو  خوس و رتش

ق  ااااااااام ی سااااااااا زم ا  گذاشااااااااامم و در ایل کم بم شااااااااادت ت س 

د  ل  هایم را بک  دا و باز و . مم کرد . 
ن  ت س مت 

 

تمیموان ااااااااااااااامم بااااور کزم.تمیموان ااااااااااااااامم ایزجاااا بودن  را بااااور 

ن ایز اااام هزوز هم در خاااااتاااام روی ت اااات خوابم زم.پااااک ذیرتی 

خوابیااد  بود  و او را در روناااهااایم میااادیاااد  بااام مراتاا  برایم 

ن واق یت ایزجا بودن  بود.ا ااااال چطور  آسااااان تر از پذیرتی 

امکان داشاااااااااات؟...چطور امکان داشاااااااااات کم او بم ایزجا آمد  
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باشاااد؟بم آموزشااا ا  م ؟بم آموزشااا ایه کم     رو   هم 

ت کم م  مدیر  ه مم؟خدایا چم ات اق  در  ا  تداشختک 

 رت دادن بود؟

 

پاها   کم آخرن  پ م را هم پشاااااات ش گذاشااااااازد و دسااااااا  

کااام در ورودی آموزشااااااااااااااا اااا  را بااام داخااال هااال داد بااام ی  اااار  

ا  ااااااااااااااس کرد  کم یک ت ر یک ساااااااااااااطل شر از قط ات یخ را 

روی ش  خایل کرد.بم خود  آمد .بک م طیل پاهای یخ زد  

 جدا کرد  و با قد  هاب  کم بم هیا وجم مزصم   ا
ن را از زمی 

تبودتد بم سااااااااااااااامت پ م ها دوند .راتزد  ی آزاد هزوز هم در 

ن ا  ماد  بود اما  واس  بم م  تبود.   کزار ماشی 

 

شاسااااااااااااااایماام از پ اام هااا باااال دونااد  و خود  را خمال باام داخاال 

ن   آموزشاااااا ا  شرتاب کرد .وروتیکا کم در ساااااا وت پشاااااات مت 

بود با ورود تاگزابن ا  بم م زای واقیع   مم قال   ممنشااااااااا ااااااااا

ن  تیه کرد.و شاات زد  و با چشاام هاب  گرد شااد  از پشاات مت 
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برخواسااااااات و بم م  ز  زد.بک آت م بم ت ا  مم ج   توجیه 

 کزم با  داب  لرزان شرسید : 

 

 _اون...اون آقاب  کم چزد دقیبم شو  اومد تو...کجا رتت؟

 

بم  اااااااااااااااورتم خت   ماتد و ساااااااااااااااپس با  شدراماتمچزد ثاتیم ای 

 اشار  کردن بم ک بم ی باال جواب داد: 

 

 _رتت باال...می واست سوتیا رو ببیزم. 

 

ن بار روی ش  خایل شاااااااااد و   برای دومی 
آن ساااااااااطل یخ تامرب 

ا  ااااااااااااااااااااس کرد  کاااام قط ااااات بزرگ و شد یخ شتاااااپااااایم را 

  ا  خجی  شوشاتدتد.دیگر آتجا تماتد  تا وروتیکا بمواتد با ت

بوشااااااااااااااات  از آن رتمارهایم را کزکا  کزد.شاسااااااااااااااایمم تر از ق ل 

قد  هایم را ج و کشاااااااااااااااید  و از پ م ها باال دوند .وارد ک بم 
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ی دو  آموزشاااااااااااااا ا  کم شااااااااااااااد  دیگر خمال ت یساااااااااااااا برایم باق  

 تماتد  بود. 

 

د  م ااااات   را بم سااااامت  ن در  ایل کم و شااااایاتم ت س ت س مت 

ت  از ق ل تیمم رد .در دتدتت  مشاااااااات   خود  و سااااااااوتیا کج ک

باز بود.بک رمش و خ اااااامم پشاااااات در ا  ااااااماد  و با چ اااااا اتدن 

 دزدی بم داخل اتاا ش  کشید . ٬دسمم بم چزارچوب در

 

ن ساااوتیا ش پا  ت اهم ثابت ماتد روی آزاد کم در آن ساااوی مت 

ا  اااااااااااااااماد  بود و با ل  زدی کوچک و مودباتم بم او چشااااااااااااااام 

ن  بود کم پ دوخمم بود.در آن سااااااوی ساااااا م سااااااوتیا  شاااااات مت 

د.تال  می رد  ن ا  ااااماد  بود و با  اااااداب  آرا  با آزاد  را مت 

تاااا ل  زاااد بزتاااد اماااا ت ااااه  آشاااااااااااااااکاااارا شریشااااااااااااااااااان و آشااااااااااااااا مااام 

بود.ا مماال  ضاااااااااااااور تاگزابن آزاد در اتاق  او را مضاااااااااااااطرب 

 کرد  بود. 
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ش  را اتااادی ج وتر برد  تاااا بمواتم بااام مکاااالمااام شاااااااااااااااااان گو  

مزمم بم گو  اتزد یک ز بدهم. ااااااااادای تااااااااا ی  ساااااااااوتیا هم

 هایم رسید: 

 

ساااااااااااااااوتیا:م  واق ا مماسااااااااااااااا م آقای ابمکار...اما هموتطور کم 

 گ مم ت ر تمی زم بموتم بزمون  مش ب زم. 

 

ابروهایم تاخودآ ا  در ی دیگر کشید  شدتد.هزوز تموان مم 

بود  ب زمم کاام آزاد برای چاام باام ایزجااا آمااد  بود و ساااااااااااااااوتیااا 

د.  ن  داشت از چم  مش  را مت 

 

جواب ساااوتیا تاامیداتم آیه کشاااید و کزار  ی ل   را  آزاد در 

بم دتدان گرتت.برای ثاتیم ای در سااااااااااااااا وت بم ک   ها   

خت   ماتد و سااااااااااااپس در ایل کم تما  تالشاااااااااااا  را برای   ظ 

 کردن ل  زد دوسماتم ا  بم  ار گرتمم بود مایوساتم گ ت: 
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آزاد:م ذرت می وا  کم مزا ممون شاااااااااااد .راساااااااااااا  خودمم 

تم برای سر االن ایزجااا .تبط ب ااد از شاااااااااااااااایاادن یبااا تمیاادو دق

تون دیروز بزم زد دیگاااام تمون ااااااااااااااامم ج وی   رتاااااب  کاااام دخت 

خود  رو بگت  .بااا خود  ت ر کرد  کاام شااااااااااااااااایااد اون آد  کاام 

تون درمورد  باها   را زد همون آد  باشم کم...   دخت 

 

و ب اااااد بک آت ااااام جم ااااام ا  را بااااام پاااااایاااااان برسااااااااااااااااااااتاااااد زنرلااااا  

  کشااااید و ل صم ای م   کرد شو   بم گردندساااا   ٬خزدید

 از آت م ادامم دهد: 

 

آزاد:ا مماال االن بم تصرتون یم آد  دیووتم میا .اما تمیدوتم 

تون بااااخااا  شااااااااااااااااادن کااام باااا خود  ت ر کزم  چرا  رتاااای دخت 

مم زم بموتم آد  کم سا  هاست تدیدم  رو دوبار  ایزجا 

رو  آدرس ایزجا شیدا کزم.برای همیزم یکم شرس و جو کرد  و 

 شیدا کرد . 
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و بم دت ا  ای  جمالت  اااااااادا   باز هم تاااااااا ی  تر شااااااااد و 

خزااد  ا  باام ل  زاادی ت خ م ااد  شااااااااااااااااد.ش  را اتاادی روی 

شااااااااااااااااتم ا  کج کرد و ات ار کم ب واهد بم آخرن  ری ااااااااااااااامان 

 امید  چزگ ب زدازد تجوا کرد: 

 

آزاد:امااااا ات ااااار شااااااااااااااامااااا اون آد  کاااام م  دت ااااال  میگرد  رو 

 ؟ید...درسممتموشزاس

 

 ۹۰۶#پارت_ 

 

در  ایل کم با ت یساا   س شااد  در ساا زم پشاات در ا  ااماد  

د  بود  دید  کم ت ا   بود  و بم مکالمم شااااااااااااااااان گو  ساااااااااااااااتر

ساااااااااااااااوتیااا برای ل صااام ای بااام سااااااااااااااامااات م  چرخیااد و مموجاام 

 ضاااااااااااااااور  شاااااااااااااااد. الت چزر  ا  در ثاتیم ای ت یت  کرد و با 

 ب زد؟ت ایه خاجزاتم از م  شرسید کم چم  ار باید 
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جوا.  اتگشاااات اشااااار  ا  را مبابل بی ن ا  تگم داشاااامم و در 

با تکان دادن آه اامم ی ش  بم چپ و راساات از او خواساامم 

ن بزتد.میدان ااااااامم کم  تا سااااااا وت کزد و خود  را بم تدان ااااااای 

ای   ار  بک ر یم بود.میدان مم کم داشمم با ای  شززان  اری 

ت ع  ن مااتدن بمدر  ش هردونمان ظ م می رد .اما ای  شززاا

 از همم بم ت ع اوب  کم ب د 
هردونمان بود.یا شاید هم بوشت 

 ا  را زن اتر از هموشم بزا کزد. 
گ
 از م  توان مم بود زتدی

 

ساااااوتیا  التم و آشااااا مم آیه کشاااااید و دور از چشااااام های آزاد 

ش  را بم نشاتم ی تزمیدن برایم تکان داد و ب د ت اه  را 

ل  زااادی کوچااک  رخااااتاااد و باااا بااااری دیگر بااام سااااااااااااااامااات آزاد چ

 گ ت: 

 

ساااااااااااوتیا:واق ا مماسااااااااااا م کم تاامیدتون می زم آقای ابمکار.اما 

هموتطور کااااام ق ال گ مم  مش از  برتمیااااااد.ا ممااااااال شاااااااااااااااماااااا 

 رتااااااای دخت   رو زنااااااادی جاااااادی گرتمیااااااد.امااااااا خودتون کاااااام 
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ن رو زنادی بزرگ ٬میدوتید بچم ها اایه وقما میموت  همم چت 

ن هم از کرا .برای همی  ن
 ون م ذرت می وا . دخت   ازت کین

 

بم چشاااااااام هایم دید  کم چطور شاااااااا  م ی آخرن  کورسااااااااوی 

امید هم در چشااااام های آزاد خامو  شاااااد و ی س و تاامیدی 

روی چزر  ا  ساااااااااااایم اتداخت.با تارا    ل  ها   را روی 

د و ش  را بم نشاتم ی تزمیدن تکان داد.قد   ی دیگر ترر

 بم خب  برداشت و غمگیزاتم گ ت: 

 

شااااااااااااااااد .بام هر ااا  باااز  ازتون ممزوتم خاااتم.روز  آزاد:مموجام

 خو . 

 

ون  و ساااااااااااااااپس روی پاشااااااااااااااازم ی پاها   چرخید تا از اتاا بت 

شاسااااااااااااااایمم خود  را از مبابل در ٬بزتد.بم م و چرخیدن 

ن چزد قد  بم ساااامت خب  پشاااات ٬کزار کشااااید  و با برداشاااای 

یش از ساامون ها شزا  گرتمم.تماشااا کرد  کم او چطور با چزر  
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ن   و شاااتم هاب  اتماد  از اتاا خارز شااد و پس از ای اتدوهگی 

آت م یک دور ت اه  را بم اکراا آموزشااااا ا  چرخاتد ش  

ن رتت  . را تکان داد و از پ م ها پایی 

 

با رتما  برای دقایف  هماتجا ا  اااااااااااااااماد  تا از بازتگشاااااااااااااااما  

ن شااااااد  از آموزشاااااا ا   ن شااااااو  و سااااااپس زمابن کم مطمی  مطمی 

م گرتمم و قد  هایم را بم سااااامون تا ااااا  خارز شاااااد  اسااااات از 

 
گ
سااااامت دتت  ساااااوا داد .وارد اتاا کم شاااااد  ساااااوتیا با  التش

کزااار شزجر  ا  اااااااااااااااماااد  بود و تاااخا  را   جونااد.مرا کاام دیااد 

تورا  ااااااورت  را در هم کشااااااید و با تکان دادن دساااااات ها   

 در هوا غر زد: 

 

سوتیا:خالیم خزان.بم خاکر تو مجبور شد  تو چشمای مرد 

ی کاام مجااابن برای بچاام هااای آموزشااااااااااااااا اااهمون ا ال اااد  اتو 

 کارت برگذار کرد  ت ا  کزم و بز  دروغ ب م. 

 

 .  5923



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

ن   بک توجاااام باااام  اااااااااااااااااادای ب زااااد  ج وتر رتمم و پشاااااااااااااااااات مت 

نشاااا اااامم.چشاااام هایم را . اااامم و با شززان کردن  ااااورتم میان 

 ا  
گ
دساااااات هایم ت س خمیش و لرزابن کشااااااید .دیدن آشاااااا مش

تروک  کزد.قد  خییل زود  باخ  شاااد تا خ ااا اتوت ساااوتیا 

ن  شرسید:   ج وتر گذاشت و با ا  مادن در آن سوی مت 

 

 سوتیا:خزان؟ الت خوبم؟

 

 دست هایم را از  ورتم جدا کرد  و زنر ل  تجوا کرد : 

 

ی تو ت.  ن  _خوبم.چت 

 

گوشااااام ی ل  ها   را کج کرد و چزد ثاتیم ای سااااااکت ماتد 

سد:   شو  از آت م با تردید بتر
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 اون آد  کیم و چم تبیسااااااااااار ساااااااااااوتیا:هزوز  تمی وای بز
گ
م بش

 توی زتدگیت دار ؟

 

در سااااااااا وت بم  ااااااااازدیل ا  ت یم زد  و ت اه  کرد .دسااااااااات 

 ها   را بک هدا دو کرا بدن  تکان داد و ادامم داد: 

 

ی  ن ...م  خییل تال  کرد  کم ساکت بموتم و چت  ن سوتیا:ببی 

ساااااااااام.با خود  گ مم کم  مما ای  آد  تو گذ شاااااااااامم یم تب  تتر

دگیات داشااااااااااااااامام و اوتباادری مزم تو اااااااااااااااات کام کوچیااک تو زتاا

.امااا خزان...ای  آد  رو  ب وای در مورد  باااهااا   را بزبن

.گشاامم گشاامم آدرس ایزجا رو شیدا کرد  تا شاااید بموتم تو  ن ببی 

رو ایزجااا ببیزااام. ااامال م  وماام کااام تو برا  خییل مزیم.وق   

کم ق ااااااااام بز  گ مم تو رو تموشااااااااازاسااااااااام جوری تاامید شاااااااااد  

می واد گرناام کزاام.آخاام ای  آد  کیاام؟چاام  می ور  ت ر کرد 

 تو دار ؟چرا ایزبااااااادر برا  مزیم کااااااام 
گ
تبیسااااااااااااااار توی زتااااااادی

 ایزجوری دار  دت الت میگرد ؟
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در  ایل کم هزوز هم در ساا وت بم  ااورت کزجکاو  خت   

ن بم  ماتد  بود  آیه کشاااااااااید  و اتگشاااااااااماتم را روی ساااااااااطح مت 

اتاا  بک هدا بم سااامت شزجر  ی ی دیگر گر  کرد .ت اهم را 

چرخاتد  و در تزایت با تا ااااااااااااااا م دادن ل  هایم از ی دیگر 

 ق ل س وب  کم بم زباتم آون مم شد  بود را ش  مم. 

 

 _شوهر ساببم. 

 

اااااای از ثاتیم بم گردترن  اتداز  ی مم    چشااااااام ها   در کرا

ت زد  ت اهم کرد و ات ار کم بم ت دیل شااااااااااااادتد  .تاباوراتم و  ت 

 ا تردید شرسید: و  ها   شک کرد  باشد بسالمت گ

 

 سوتیا:شوهر...ساببت؟
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در جوا.  آه اااااااااااااااماااام ش  را تکااااان داد  و "هو "ی زنرلاااا  

ت  ن نشاااااااااااا اااااااااااات و با همان ل    ت  گ مم.خجوالتم ل م ی مت 

 زد  ا  شرسید: 

 

سااااااااااوتیا:تو ق ال ازدواز کرد  بودی خزان؟پس چرا هیچوقت 

؟ ی بزم تگ    ن  در مورد  چت 

 

 رل  گ مم: روی شاتم کج کرد  و زن ش  را اتدی

 

_چااون دلاام تااماایاا ااواساااااااااااااااااااااات درمااورد   اارا باازتاام.تاابااط 

ن رو ترامو  کزم.می واسااااااااااامم ایزجا یم  می واسااااااااااامم همم چت 

وع کزم.   جدید رو شر
گ
 زتدی

 

با تارا    ت اهم کرد و دساااا  را روی اتگشااامان گر  شاااد  ا  

 قرار داد. 
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؟االتم دلت تمی واد  درمورد  باها   را ساااااااااوتیا:االن سر

؟  بزبن

 

 ۹۰۷#پارت_ 

 

ت اه  کرد .چشااااام ها   مشاااااماا و تگران بودتد.ساااااوتیای 

 خود .ساااااااوتیاب  کم اایه اوقات مرا بم یاد تییل   
گ
هموشاااااااش

اتداخت.دلم می واساااااااااااات با او  را بزتم.دلم می واساااااااااااات 

ن را  ب د از ساااااااااااااا  ها سااااااااااااا وت کردن دهان باز کزم و همم چت 

هموشاااااااااام بم  را زدن ا میاز  برا   ت رن  کزم.بوشاااااااااات  از 

ا  اال کم شتوشاااااااات دوبار  آزاد را ش را  داشاااااااامم.خ ااااااااو اااااااا

وع بم  را زدن تمی رد    ا  قرار داد  بود.اگر امروز شر
گ
زتدی

ن هم بود کم  ن داشااااااااامم کم ق  م مز جر موشاااااااااد.برای همی  یبی 

ت س کوتا  و ت اااااا م و تیمم ای کشااااااید  و سااااااپس با  ااااااداب  

 ت ی  گ مم: 
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 با همدیگم آشزا شدیم.توی ایران.خاشش _ما چزد سا  شو 

هماادیگاام شااااااااااااااااادیم و ازدواز کردیم.امااا ب ااد  ات اااقااای ت جن 

خااااااااذاب ٬باااااا اااااازاااااامااااااون اتااااااماااااااااد.هااااااماااااااادیااااااگاااااااام رو اذیاااااااات کااااااردیاااااام

همدیگم رو رتجوتدیم و بم خودمون و اکراتیاتمون ٬کشیدیم

آسااااااااااااو  زدیم.اوتبدر توی اون اوتاااااااااااااع تارا ت کززد  شو  

اتاامااون رتااماایاام کاااااااام دیااگاااااااام خشااااااااااااااااباامااون تااماایاامااون اااااااااااااااااااااات تااجاااااااا

یم.اون بم خاکر م  از بد .هردومون داشاااااااااااایم تابود موشاااااااااااد

ن  گذشاااااااااامم بود و م  خییل خ اااااااااامم شااااااااااد  بود .از  همم چت 

جزگیدن و م کم موتدن برای خشااااف  کم ات ار ک  اااام شااااد  

 بود خ مم شد  بود . 

 

هر اااااری کاااام می ردیم هرچباااادر هم کاااام تال  می ردیم باااااز  

سااااااااااااایدیم.بم خاکر آساااااااااااااا  ا ب  کم بم آخر  بم ب  . اااااااااااااات مت 

م همدیگم رو ب  شااااااااایم و بم همدیگم زد  بودیم تمیمون اااااااااای

.یااا ال اقاال اون زمااان برای م  ایزجوری هماادیگاام اخمماااد کزیم

بود.با وجود ایز م هزوز  همدیگم رو دوسااااااااااااات داشاااااااااااااایم اما 
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تمیمون اااااااااااااااایم اوتااااااااااااااااااااع ب زمون رو درسااااااااااااااااااات کزیم.آدماااااای 

. ااارمون باام جاااب  
ن اکراتمون مااا رو ت اات تشااااااااااااااااار میااذاشااااااااااااااای 

روز رو هم بدون سااااااااااید  بود کم دیگم تمیمون ااااااااااایم     یم ر 

 تارا    و خذاب کشیدن بم ش  برسوتیم. 

 

با تارا    دسااا   بم  اااورتم کشاااید  و برای ل صم ای چشااام 

هایم را . ااامم.ساااوتیا در سااا وت مط ش بم  را هایم گو  

د  بود.ق  م از بم یاد آوردن دوبار  ی آن روزهای ت خ  ساااااااااااااااتر

کرد  بود  کاام ت ر کرد  بود  زمااان   تت  می شااااااااااااااایااد.اشاااااااااااااااا ااا 

ان اااامم بود روی زخم هایم مرهم بگذارد.ای  زخم ها هزوز تو 

 هم باز و خون آلود بودتد. 

 

_م  اون زمان خییل تاااا ی  و شاااا  اااامم بود .اوتبدر درد و 

خذاب کشاااید  بود  کم دیگم تمیمون ااامم ادامم بد .از تال  

میدید   از ایز م٬از شاااااااااایدن  را آد  ها٬از جزگیدن٬کردن

 زمون رو درسااااااااااااات کزیم هیا جور  تمیمون اااااااااااااایم اوتااااااااااااااع ب

خ ااااااااااااااامم شااااااااااااااااد  بود .باور کرد  بود  کم اون خشاااااااااااااااش دیگم 
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تمیموتاااام دوو  بیااااار .باااااور کرد  بود  کاااام اگاااام کزااااار همااادیگااام 

بموتیم جز ایز م بم همدیگم آسااااو  بزتیم هیا  ار دیگم ای 

 ازمون برتمیاد. 

 

موشااااااادیم.اون خمال بم خاکر م  هردومون داشاااااااایم ممالشر 

ن  پشااااااااااااااات پا زد   بود و می واسااااااااااااااات با چزگ و بم همم چت 

دتااااااادون رابطااااااام مون رو   ظ کزااااااام.اماااااااا م  دیگااااااام برناااااااد  

بود .دیگم کاقت تداشااااااااااااااامم توی اون رابطم بموتم و خذاب 

ن تمو  شم.تبط می واسمم  ب شم.تبط می واسمم همم چت 

  تا شااااید همم ی اون تارا    ها و خذاب کشااایدتا تمو  .شااا

 برگردیم
گ
.دیگاام ای  رو باااور هردومون دوبااار  بموتیم باام زتاادی

کرد  بود  کااام     اگااام کزاااار همااادیگااام بموتیم هم تمیموتیم 

دردی از هم دوا کزیم.برای همیزم بود کاام یاام روزی باااالخر  

 م آورد  و از  خواساااامم کم برای هموشاااام بر  و م  رو تززا 

 بذار . 

 

زد:    غمگیزاتم ت اهم کرد و ل 
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 سوتیا:از  خواس   بر ؟

 

ار  کردن ا ونم بود ش  را تکان داد  و با ب  اااان کم در  ا  پ

 گ مم: 

 

_خواسااامم بر .با خود  گ مم شااااید جداب  تززا را  چار  مون 

 کم بم خاکر م  رها 
گ
باشااااااااااام.ت ر کرد  شااااااااااااید اگم بر  و زتدی

کرد  بود رو دوبااااااار  از ش بگت   تجااااااات  میااااااد .ت ر کرد  

ری هردومون  م  م میموتیم همدیگم رو ترامو  کزیم ایزجو 

وع کزیم.  و   جدید رو شر
گ
 یم زتدی

 

ن تر از شو  شرسید:   ل  زنرنا  را بم دتدان گرتت و غمگی 

 

 سوتیا:اوتم را ت قبو  کرد کم بر ؟
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ای  بار ش  را بم نشااااااااتم ی م ال ت بم چپ و راسااااااات تکان 

 داد  و گ مم: 

 

همراه  بر .خواسااااااااااااااااات کاام بااا _قبو  ت رد.از  خواسااااااااااااااااات 

جای دیگم از دتیا زتدگیمون همدیگم ایران رو تر  کزیم و یم 

ن  رو ادامم بدیم.گ ت شاااااااید اگم از اوتجا دور .شاااااایم همم چت 

درساااااااااااات .شاااااااااااام.شاااااااااااااید بموتیم یم گوشاااااااااااام ی دیگم از دتیا بم 

 خشبمون یم تر ت دوبار  بدیم. 

 

ن ج وتر کشید و گ ت:   بدن  را اتدی روی مت 

 

 یل تو قبو  ت ردی. سوتیا:و
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وز ب  اااااااااااان کم در ا  خ م کردتم بود شاتجا   توان ااااااااااات شت 

میدان شود.ش  ت و با ش  ما  اجاز  داد تا اشک هایم 

هماتزد ابر بزار روی گوتم هایم برنزتد.ش  را میان دسااااااااااااااات 

 هایم گرتمم و با  داب  لرزان گ مم: 

 

_قبو  ت رد .تمون ااااااااااااااامم قبو  کزم.با خود  گ مم چم ترق  

ار  کم کجای دتیا باشاایم.م  دیگم قدرت ادامم دادن رابطم د

مون رو تداشااااااااااااااامم.گ مم هرجای دتیا کم برنم اون درد و اون 

خااااذاب همراهموتاااام.باااااز  هربااااار کاااام باااام هماااادیگاااام ت ااااا  کزیم 

ی جز غم و تااااااااارا    تمیبیایم.خییل خ ااااااااااااااااماااااااام بود   ن چت 

ساااااااااااااااااوتااایااااااااا. ااام آورد  باااود .دیاااگاااااااام رماااف  بااارای اداماااااااام دادن 

همیزم شوشززاد  رو قبو  ت رد .قبو  ت رد   تداشمم.برای

 .در خوض هموتجا موتد  و با لج ازی اون کم همراه  بر 

ن کرد .مجبور  کرد  کااااااام بر  و م  رو  رو مجبور بااااااام رتی 

وع کزم.هموتجا   بزت  رو شر
گ
پشاااااااااااااااات ش بذار .بر  تا یم زتدی

 موتد  و رتما  رو تماشا کرد 
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 ۹۰۸#پارت_ 

 

 

ی روی گوتم هایم اشاااااااااااک هایم هر ل صم با شاااااااااااد ت بوشااااااااااات 

ن مزد.ت اهم را دوبار  بم چز ر  ی ساااااااوتیا داد  و ات ار کم مت 

 ب واهم خود  را در برابر او تتک م کزم گ مم: 

 

ن  ت ااااااااااااااامیم  _اون زمااااان بااااا خود  ت ر می رد  کاااام ای  بزت 

اگااام زماااان بگاااذر  میموتااام  م  م ٬مم زااام.ت ر می رد  اگااام بر 

 بزت  
گ
وع کزاام.ت ر می رد   مزو ترامو  کزاام و یاام زتاادی رو شر

مم ی مشاااااااااااااااکالتمون  ل اگم دیگم کزار همدیگم ت اشااااااااااااااایم ه

موشاااااا  و دیگم دلییل برای خذاب کشاااااایدن باق  تمیموتم.ت ر 

ن رو ترامو   می رد  زمااااان میموتاااام  اااااری کزاااام کاااام هماااام چت 

کزیم.ای  همم سااا  از  ترار کرد .با کیساا درمورد   را 

ی تگرتمم چون خیااااااا  م ی رد  باااااااالخر  تزد .از  هیا ختک

د  رو ایزجا با تون مم مزو از ذها  پا  کزم.تال  کرد  خو 
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وع  ن رو از تو شر  جااااااادیاااااااد وتش باااااااد  و همااااااام چت 
گ
یااااااام زتااااااادی

 کزم.اما...اما... 

 

تموان ااااااااااااااامم جم م ا  را بم پایان برسااااااااااااااااتم. ااااااااااااااادای هش هش 

تاااااااا یفن از  زجر  ا  آزاد شااااااااد و سااااااااوتیا کم تا آن ل صم در 

آیه ٬پاشر ا با دیدن ترو  ساا وت مشاا و  تماشااا کردتم بود 

ن را دور زد.پشاااااااااااات ش    ا  ااااااااااااماد و هماتطور کم کشااااااااااااید و مت 

 دست ها   را دور شاتم هایم   بم می رد گ ت: 

 

سوتیا:اما ظاهرا اشا ا  می ردی خزان.چون ات ار هیچ دو  

 از شما تمون مم اون یش رو ترامو  کزم. 

 

 داد: چاتم ا  را روی ششاتم ا  قرار داد و ادامم 

 

د سوتیا:اون هزوز  دار  دت الت میگرد .بم خاکر شایدن چز

بچم ی شااااااا  ساااااااالم اوتبدر امیدوار  تا جم م از زبون یم دخت 
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شااااااااد کم آدرس آموزشاااااااا ا  رو شیدا کرد و اومد ایزجا تا شاااااااااید 

بموتااام تو رو شیااادا کزااام.م  چشااااااااااااااام هاااا  رو دیاااد  وق   کااام 

ی  ن د.توی اون چشم ها چت  ن بم جز داشت درمورد تو  را مت 

ن خونز .اون آد  تو رو از ذها  پا   خشاااااااااااااش وجود تداشاااااااااااای 

 د .گذر زمان باخ  نشد  کم بموتم تو رو ترامو  کزم. ت ر 

 

یش از دساااااااااااااااات ها   را زنر چاتم ا  گذاشاااااااااااااااات و با مالیت 

وادار  کرد تا ش بچرخاتم و ت اه  کزم.با ل  زد اشااااااااااااش کم 

 زنر چشم هایم را تر کرد  بود پا  کرد و گ ت: 

 

یا:و از ایزجاب  کم م  دار  ت ا  می زم چشااااااامای تو هم ساااااااوت

ن  ون ک ن داد مت  ت  کم هیچوقت تمون ااااا   اون رو از ق  ت بت 

...تمون      مگم تم؟٬و تراموش  ک ن
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بچاااام روی ی اااادیگر  در جوا.  لاااا  هااااایم را مثاااال یااااک دخت 

ن برد .با اتگشمان  گردتبزدی  تشار داد  و ش  را باال و پایی 

 رخشید را بم بازی گرتت و گ ت: کم دور گردتم مید

 

گردتبزد رو هیچوقت از   سااااااااوتیا:برای همیزم ه اااااااات کم ای 

گردتت جدا تمی  ن و بم هیا مرد دیگم ای تر اااااااات تزدیک 

 شدن تمیدی.چون هزوز  با تما  ق  ت خاشش اون آد . 

 

دسمم را بک اخمیار بم سمت گردتبزد  برد  و با تشار دادن  

و کوچک بر ل  آورد .سااا وتم  میان اتگشاااماتم ل  زدی ت خ

وتیا کوبید  باشد باخ  ات ار کم مزر تاییدی بر  دسیات س

شاااد تا   بم ی بازوها   را از دور شااااتم هایم باز کزد و ای  

بار مباب م روی زاتوها   باشاااا زد.دساااات های شد و لرزاتم 

 را میان دست ها   گرتت و شرسید: 
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؟ ااااااااال کااااااام ساااااااااااااااوتیاااااااا:پس چرا داری از  ترار می  ن خزان

هردوتون ب د از گذشاااااااااااااات ای  همم سااااااااااااااا  هزوز  دلمون گت  

؟چرا یم تر ت  همدیگم ست چرا خودتو از  م فن می  ن

دیگم بز  تمیدی؟چرا اجاز  تمیدی یم بار دیگم ببیامت و 

باااهااات  را بزتاام؟بااا ترار کردن از آد  کاام هزوز  ایزطوری 

 خاشباتم دوسات دار  قرار  سر رو بم دست بیاری؟

 

 اهم را بم تبطم ی ات ااااااا  دساااااات هایمان دوخمم و زنرل  ت

 گ مم: 

 

سم. _   برای دوبار  دیدن  آماد  تو مم.میت 

 

 ابروها   را در هم کشید و شرسید: 

 

ش؟از رو بااااام رو شاااااااااااااااااااادن باااااا آد  کااااام  ساااااااااااااااوتیاااااا:از سر میت 

؟  خاشبیسر
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 شوست ل م را  رن اتم جوند  و خاجزاتم جواب داد : 

 

 _در م تمی  ن سوتیا... 

 

 دست هایم را م کم تر تشار داد و مصاتم ت رار کرد: 

 

ن ترساااااااات دلییل تدار  خزان.چون بی ودی داری سااااااااوتیا:چو 

 هزوز  خاشش ای  آد ؟پس چرا 
گ
.مگم تمیش از  ترار می  ن

 خودتو از  م فن کردی؟

 

 التم دسااات هایم را از دسااات ها   جدا کرد  و شی تکان 

وان ااات ترس هایم را داد .ساااوتیا تمیموان ااات در م کزد.تمیم

 
گ
 از روی ب زمد.هیچ س تمیموان اااااااات مرا ب زمد.با آشاااااااا مش

ن دو قد  بم خب  دهان باز ٫ اااااازدیل ب زد شااااااد  و با برداشاااااای 
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کرد  تاااااا  رقن بزتم.امااااا شو  از آت ااااام بمواتم  ال  بر زباااااان 

بیاور   ااادای زتگ گوشر ا  بود کم از داخل کی م ب زد شاااد 

 و در تضای اتاا شیچید. 

 

ن ت اهم ل  هایم  را دوبار  بم ی دیگر چ ت کرد  و با گرتی 

کی م را برداشاااااااامم و موبایل را از داخ   ٬ااز  ااااااااورت سااااااااوتی

ون کشااید .اتمصار داشاامم کم اساام تییل و یا شاااید هم تراز  بت 

را روی  ااااااااااااااا  ااام ی گوشر ببیزم.اماااا زماااابن کااام ت ااااهم روی 

شاااااامار  ی تاشاااااازاش کم روی  اااااا  م تب  . اااااامم بود ثابت 

  م تاخودآ ا  خایل شد. ماتد تم ق 

 

 ۹۰۹#پارت_ 
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م و بم سااااااااااوتیا چشاااااااااام دوخمم.ات ار بک هدا ش  را باال گرتم

کم مموجم دگرگوبن  الم شاااد  باشاااد تورا از روی زاتوها   

 ب زد شد و بم سممم آمد. 

 

تم؟ ن  سوتیا:ی دار  زتگ مت 

 

ن  اااااا  م ی ت    بم ساااااامت او با  شرسااااااید و م  با تگم داشاااااای 

 د :  دای آرا  پاسخ دا

 

 _تاشزاسم. 

 

 گ ت: دست ها   را بم  مر  زد و پس از م  ت کوتا   

 

ساااااااااااااااوتیااا:خاا  جواب بااد ...شاااااااااااااااااایااد والاادی  یش از بچاام هااا 

ت .  ن  کم م موال بم تو زتگ مت 
 باشم.میدوبن
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در تایید  رت  آه ااامم شی تکان داد  و سااااپس اتگشااامم را 

ن رتگ پاسخ برد .با وجود آت م  دس  بم سمت دایر  ی ستک

سید و بم ا مما  خییل زناد والدی  سوتیا   بم تصر مت 
مزطف 

جوهای آموزشاااا ا  پشاااات خط بود اما تمیدان اااامم یش از هتن 

 کم چرا بم ی  ار  تا ای  اتداز  مضطرب شد  بود . 

 

ن باااا  در تزاااایااات پس از دقیبااام ای درتاااگ کردن و   زجاااار رتی 

اتکار  توان ااااااااااااااامم ج اااااااااااااااارتم را جمع کزم و تماس را پاساااااااااااااااخ 

ا مضاااااااااااااااطرباااتاام بااااال برد  و باااا قرار دادن  کزااار دهم.گوشر ر 

 بک ش اهت بم تجوا تبود گ مم:  با  داب  کم٬گوشم

 

 _الو؟

 

و کویل ت شاااید کم  ااادای مرداتم ی بک اتداز  آشااازاب  از آن 

ساااااااااااااااوی خط در گوشااااااااااااااام شیچید. اااااااااااااااداب  کم آن را بم خوبک 
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موشااااااازاخمم. اااااااداب  کم مزر تاییدی بر تما  اتاااااااطراب هایم 

 بود. 

 

 آرنا... ٬آرنا:خزان...مزم

 

 ۹۱۰#پارت_ 

 

 

ب  کم بم هیا وجم  ااااااادا٬در یک ل صم با شاااااااایدن  ااااااادا  

اتمصار شایدن  را تمی شید  زاتوهایم جوری س ت شدتد 

ن دوبار  روی  کم مجبور شااااد  برای ساااابوط ت ردن روی زمی 

 شو  ترک  کرد  بود  باش زم.مات و بک 
 زدیل کم ل صاب 

تام  و  از دیوار مباب م چشااااااام دوخمم و هدا بم تبطم ی 

 زد :  با  داب  کم گوب  از تم چا  در   آمد ل 
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 _آ...آرنا؟

 

ساااااااااااااااوتیااا تگران از دیاادن  ااالم و شااااااااااااااااایااد اتاادی کزجکاااو برای 

تزمیدن ایز م چم کیساااااااا پشاااااااات خط ت    بود کم در خرض 

یک ثاتیم ایزگوتم  ا  مرا دگرگون کرد  بود بم ساااممم آمد و 

ن ت یاام زد.یش از دساااااااااااااااات هااا   را روی مباااب م باام  ل اام ی مت 

 زجر  ا  خارز  شاااااااااااااااااتام ا  قرار داد و بک آت ام  ااااااااااااااااداب  از 

 تززا با باز و . مم کردن ل  ها   شرسید: ٬شود

 

 سوتیا:کیم؟

 

تموان مم پاسجن بم سوال  بدهم.تموان مم چون ماتم برد  

بود و تموان ااااااااامم چون  ااااااااادای آرنا یک بار دیگر در گوشااااااااام 

 شیچید. 

 

 آرنا:آر  آرنا... الت خوبم؟
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را روی بزاق  ت خ و بااد ک م دهاااتم را شر کرد  بود.لاا  هااایم 

ی ااادیگر تشاااااااااااااااااار داد  و برای قورت دادن  تال  کرد .اماااا 

ات ار کم را  ا ونم . مم شد  بود.بک آت م ت    روی زباتم 

سااااااااااایدتد داشااااااااااامم باشااااااااااام  و   مات شراکزد  ای کم بم ذهزم مت 

 برند  برند  گ مم: 

 

 .تو چجوری...شمار  ی م ... _آرنا...تو.. 

 

سااااااااات و   اااااااااابک بم تموان ااااااااامم هیچ دا  از جم م هایم را در 

پایان برسااااااااااااااتم.اما او ات ار کم مزصور  را تما  و  ما  تزمید  

 باشد خونرداتم پاسخ داد: 

 

آرناااااااا:شاااااااااااااااماااااااار  ت رو چااااااام جوری شیااااااادا کرد ؟از برسااااااااااااااااااااااا  

رجوری کم گرتمم .را ن کردن  چزدان آسااااااااون تبود اما ه

 بود شمار  ت رو از  گرتمم. 
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ید از دسااااااااات آتبدر گیج و گزگ بود  کم     تمیدان ااااااااامم با

برسااااااااا  خ اااااااا ابن باشاااااااام یا تم.زباتم را روی ل  های خشااااااااکم 

کشاااااااااااااااید  و شاتجا  توان ااااااااااااااامم   مم ها را درون ذهزم کزار 

 ی دیگر قرار دهم.با تردید شرسید : 

 

...برای سر شمار    رو از    ؟_برای سر  گرت  

 

ن  در جوابم ل صم ای ساااااااااااااااکت ماتد و سااااااااااااااپس همرا  با گرتی 

 یک د  خمیش پاسخ داد: 

 

 رنا:میدوتم کم توی لزدبن خزان. آ

 

ق  م با شااااایدن  رت  درساااات مثل یک بم  ساااااخ   کم بم 

وع بااام تزاااد تویااادن  ثااااتیااام هاااای آخر  رسااااااااااااااایاااد  بااااشااااااااااااااااااد شر
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اتاام بود کاام تمیموان ااااااااااااااامم  کرد.ل ا  آتبااادر جاادی و ما گت 

م .بزابرای  شرسید :  تادید   بگت 

 

 _برسا  بزت گ مم؟

 

 پاسخ داد: 

 

ی ت ن گ مم.خود  تزمید  کم ایزجا توی آرنا:تم.برسااا  بزم چت 

 .  لزدبن

 

ابروهایم را بک هوا در هم کشید  و بم سوتیا ت ا  کرد .هزوز 

هم کزجکاواتم بم م  چشااااااااااااااام دوخمم بود و مزمصر بود تا بم 

ت  کرد.اگر برساااااااااااااااااااا  تمااااااس خااااااتمااااام دهم.ت ری ذهزم را درگ

ی تگ ماام بود پس او از کجااا  ن درمورد ایزجااا بودتم باام آرنااا چت 

 می زم؟او کم ا اااااااااااااال مرا تزمید  
گ
بود کم در ای  شااااااااااااازر زتدی

 تدید  بود.پس چطور مم   بود کم... 
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شدرامااااتااام شی تکاااان داد  و باااا ت ر کردن بااام ای  ایاااد  کااام 

 مم   است در  ا  یک دس   زدن بم م  باشد گ مم: 

 

.تمیدوتم کم سر باخ  شاااااااد  ت ر ک ن  _داری اشاااااااا ا  می  ن

 م  توی لزدتم اما... 

 

آت اام اجاااز  دهااد درویعن کاام ش هم کرد  بود  را باام شو  از 

 آخر برساتم آیه کشید و میان  رتم شرند. 

 

آرناااا:خزان...بااام م  دروغ تگو.چون م  چزاااد دقیبااام ی شو  

هت توی همون ماشاااااای ن نشاااااا اااااامم بود  کم ج وی آموزشاااااا ا

پار  بود و آزاد از  شیاد  شااااد.با چشاااامای خودمم دید  کم 

ن آموزشاااااا ا .پس ا ااااااال ساااااایع ت   ب د از آزاد رت   داخل او 

 .  برا  درویعن ش هم ک ن

 

 .  5949



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

وا رتمم.دهاتم دوخمم شاااد و دروغ هاب  کم در ذهزم یش پس 

از دیگری ردی شااااااااااان کرد  بود  تو اااااااااات و تابود شاااااااااادتد.یک 

د  بود.میاادان اااااااااااااااات کاام ایزجااا دسااااااااااااااا   تزد  بود.واق ااا مرا دیاا

ه اااااااااااااامم.تما  تال  هایم برای م فن شاااااااااااااادن بم ب  . اااااااااااااات 

 .با  داب  لرزان و مضطرب شرسید : خورد  بودتد 

 

؟  _بم آزاد گ   

 

 با ل  ن کم آشکارا تارا ت و دل ور بود پاسخ داد: 

 

ون و  ی تگ مم.وق   از آموزشااااااااااااااا ا  اومد بت  ن آرنا:تم بز  چت 

اوتجااا شیاادا کزاام تزمیااد  کاام بزم گ اات کاام تمون اااااااااااااااماام تو رو 

ی کاااام تمیموتم درک  کزم  ن  کردی.اماااا چت 
خودتو از  م فن

 چرا داری ای   ار رو می  ن خزان؟ ایزم کم

 

 .  5950



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

پاسااااااجن بم سااااااوال  تداد .بم  اااااازدیل ت یم زد  و  رن اااااااتم 

مشاااااااااا و  جوندن شوساااااااااات ل م شااااااااااد .او هم ات ار کم از ابمدا 

 : مزمصر شایدن پاسجن از سمت م  ت اشد ادامم داد 

 

؟ای  همم سااااااااااااا   آرنا:چرا داری خودت رو از آزاد قایم می  ن

همدیگم موتدی .میدوبن گاذشااااااااااااااامم.ای  همام سااااااااااااااااا  دور از 

چبدر دل  برات تزگ شااد ؟میدوبن  ل ای  سااا  ها دور از 

 کرد  و چبدر خذاب کشااااااااااااااید ؟برای سر 
گ
تو چم جوری زتدی

 اااال کاام ب ااد از ماادت هااا دوبااار  ایزباادر باام هماادیگاام تزدیااک 

؟ شدی   داری باها  مو  و گربم بازی می  ن

 

  مم: اتگشماتم را روی زاتونم مشت کرد  و زمزمم وار گ

 

_بزت   م  رو تبیزم.دیدن م  جز ایز م قرار  زخمای قدییم 

 . رو دوبار  برای هردومون باز کزم تایجم ی دیگم ای تدار 

 :�🌺�سازی کم  دا   توب  
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 ۹۱۱#پارت_ 

 

 ل  ن شماتت بار گ ت: آیه از ش تاس  کشید و با 

 

؟آزاد از دقیباام ای 
گ
آرنااا:زخمااای قاادییم؟خزان سر داری میش

ات شاااید  خواب  کم  رتای بچم رو تو سااال  کارا اون دخت 

.اوتبااادر  و خورا  برا  تموتاااد .ات اااار  س کرد  تو ایزجااااب 

امیدوار شاااااااد  کم تمیموتم     یم ل صم آرو  و قرار بگت  .با 

زتگ زد و هردوشااااااااون بم دروغ  وجود ایز م بم برساااااااااا  و تییل

 تمی  ن اماااا بااااز  خواسااااااااااااااااات 
گ
ن کااام تو اوتجاااا زتااادی بز  گ ی 

بگرد .آدرس آموزشاا اهت رو شیدا کرد تا شاااید بموتم  دت الت

تو رو ایزجاااااااا شیااااااادا کزااااااام.میااااااادوبن وق   بااااااادون دیااااااادن تو از 

ون اومد چبدر تاامید بود؟ م موتد  بود گرنم  آموزشااااااا ا  بت 

دن  رو تماشاااااااا ک ن اما خودت کزم.چطور تون ااااااا   اوتجا بو 

 رو بز  نشون تدی؟ی  ن ا ال دلت برا  تزگ نشد ؟

 

 .  5952



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

 لرزابن کشید  و م م التم تالید :  التم آ  

 

 _آرنا... 

 

 باز هم اجاز  تداد تا جم م ا  را بم پایان برساتم. 

 

آرنا:خزان م  میدوتم کم دوبار  دیدن آزاد برات سااااا مم.ویل 

دوساااااااااااااااا  داری کااام ایزجوری داری ایزم میااادوتم کااام هزوز  

.درساااااااااااااااااااات هموتطور کااااام اون هزوز  تو رو  از  ترار می  ن

ن دوسااات دار  ...شاااما دوتا گذشااامم ی ت جن رو با همدیگم .ببی 

تاااااجااااارباااااااام کاااااردیااااااااد مااااایاااااااادوتااااام.امااااااااا زمااااااااان زنااااااااادی از اون روزا 

ایااط خااوض شااااااااااااااااااااااد ٬گااااااااذشااااااااااااااااماااااااام هاام تااو هاام آزاد تاا اایاات  ٬شر

برای هیچ دوممون دیگم آدمای ساااااابش تو ااااااید.پس ٬کردی 

 سر یم تر ت دیگم بم همدیگم تمیدی ؟

 

 م   کوتایه کرد و سپس با ل  ن مالیم تر ادامم داد: 
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.خودت میدوبن کم چبدر  آرنا:خزان...تو هزوز  خونزد  م ن

برای م  خونز و ارزشااامزدی.بم خاکر تو بود کم م  تون ااامم 

 برگرد .امروز  هر جاااای اااایه کااام تو زتااادگیم 
گ
دوباااار  بااام زتااادی

بم خاکر قوالییم کم سم سا  شو  بم تو داد .پس  دار  تبط

اگااام تو هیچوقااات  ااااری رو اتجاااا  تمیاااد  کااام تو دلااات ت واد. 

ی ٬تمی وای کاااام آزاد ب زماااام ایزجاااااب  باااااشاااااااااااااااااام ن م  بز  چت 

تمی م.از ای  مکالمم ی ت  زیمون هم ال  تا  ا  باها   را 

تم.اما از خودت می وا  کم یکم بوشت  روی ای  موتوع  ن تمت 

.واق ا می وای بم شززان شاااااااااادن و ترار کردتت ادامم ت ر ک ن 

بار دیگم آزاد بدی؟تمی وای ب د از ای  همم سا  ال اقل یم 

؟ ؟یم بار دیگم باها   را بزبن  رو ببی ن

 

لاااا  زنرنزم را باااام دتاااادان گرتمم و  رقن تزد .در واقع  رقن 

ن تداشاااااامم.از یک کرا میدان اااااامم کم آرنا درساااااات  برای گ ی 

کرا دیگر ترس هاااای خود  بودتاااد کااام خبااا  میگوناااد و از 
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تگزم میداشاااازد.سااا وتم کم کوالبن شاااد ت س خمیف  کشاااید 

 و گ ت: 

 

آرنا:م  تمی وا  بزت تشااااااااااااااااار بیار  خزان.تبط زتگ زد  تا 

بزت ب م با ای  م فن شاااااااااااادتا و ترار کردتا داری بم هردوتون 

.شااااااااما کم با همدیگم دشاااااااام  تو اااااااااید.ب د از ای   ظ م می  ن

ر موتدن  داقل میموتید یم بار هم همدیگم رو همم سا  دو 

 ببیاید...تمیموتید؟

 

 گ مم: آه مم شی تکان داد  و زنرل   

 

 _تمیدوتم آرنا...واق ا تمیدوتم. 

 

ات ار کم از قاتع کردتم تاامید شااااااد  باشااااااد ثاتیم ای ت  ل کرد 

 و سپس گ ت: 
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نم خزان.اگم تا اون  آرنا:م  و آزاد چزد روز دیگم از ایزجا مت 

موقع هزوز  ب وای خودت رو از آزاد م فن ک ن و تبیزو  

م  ٬ببیزو  درکت می زم.اما اگم یک در اااااااد ت ااااااامیم گرت   

آدرس همیل کام تو  اقاامت دارنم رو برات می رسااااااااااااااامم.دلم 

می واد کم ق ل از رتمزمون بیای و برای یم بار هم کم شاااااااااااد  

 .  آزاد رو ببی ن

 

د ادامم  و ب د با  اااااااااااااااداب  کم خواه  و امید در آن ن موز مت 

 داد: 

 

آرنا:خزان...لط ا اجاز  تد  کم برادر  یم شااااااااااااااازر دیگم رو هم 

 با تاامیدی تر  کزم...لط ا. بدون دیدن تو 

 

بم خود  کم آمد  دیگر آرناب  پشااااااااااااات خط تبود.تماسااااااااااااامان 

پاااایاااان یااااتمااام بود و م  آتبااادر غرا در اتکاااار  بود  کااام     
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شر را آه ااااااامم تر ااااااات ت رد  بود  از او خدا ات ن کزم.گو 

از گوشاااااام تا اااااا م داد  و ت اهم را بم چزر  ی مزمصر سااااااوتیا 

 ید  شرسید: دوخمم.با ابروهاب  در هم کش

 

 سوتیا:ی بود؟

 

د  و گ مم:   گوشر را میان اتگشماتم ترر

 

 _آرنا بود...برادر آزاد. 

 

 چشم ها   را گرد کرد و مشماقاتم بم سممم خم شد. 

 

 سوتیا:واق ا؟برای سر زتگ زد  بود؟سر میگ ت؟

 

 با همان  دای ت ی  و آرامم جواب داد : 
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 _از  خواست کم بم دیدن آزاد بر . 

 

ن خزااااد  ا ی دتاااادان تمااااا در ثاااااتیاااام ای روی لاااا  هااااا   ساااااااااااااااتک

ن ت یم زد و با زدن .شااااااااااااا  ن در هوا  شاااااااااااااد.مجددا بم ل م ی مت 

 گ ت: 

 

مشاااا  اااام کم  سااااوتیا:دیدی؟ را مزم دقیبا همیزم... امال 

 برادر  آد  خاق یم. 

 

شو  از آت اام بمواتم پاااساااااااااااااااجن باام  رت  باادهم گوشر میااان 

وی دساااااااااااااااااات هاااایم لرزناااد و ت ااااهم روی شیاااا  جااادیااادی کااام ر 

 ااااااااااااااا  ام تب  . ااااااااااااااامام بود ثاابات مااتاد...یک شیاا  جادید از 

 سمت آرنا. 
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بااا تردیااد اتگشااااااااااااااامم را روی  ااااااااااااااا  اام کشااااااااااااااایااد  و شیااا  را باااز 

وشاااااا  همل را برایم ترسااااااماد  کرد .هماتطور کم گ مم بود لوک

بود.لوکوشاااا  همان مکابن کم از م  خواساااامم بود تا در آن بم 

میم تزاب  را مالقات آزاد برو .و  اال توبت م  بود تا ت ااااااااااااااا

 بگت  ... 

 

                                              *** 

 

 ۹۱۲#پارت_ 

 

 

 _خاتم...بم مب د رسیدیم. 

 

 از بم پایان رساااایدن  اااادای راتزد  تاکیساااا کم با بک 
گ
  و اااا ع

ن در گو   م ااااات  ختک میداد همزمان با مموق  شااااادن ماشااااای 
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  م اااااااااااات  هایم شیچید.در  ایل کم ترجیح داد  بود  تما  کو 

را با چشاااااااام هاب  . اااااااامم و شی کم بم ت یم اا   اااااااازدیل ت یم 

داد  شد  بود بگذراتم آیه کشید  و بم تاچار چشم هایم را 

شاااااااااوشااااااااام چرخاتد  و ت اهم خت   باز کرد .ش  را بم سااااااااامت 

ماتد روی همل بزرگ و باشاا ویه کم در آن سااوی خیابان بم 

 زن اترن  شکل مم   خودتماب  می رد. 

 

تمیموان مم باور کزم کم بم ایزجا آمد  بود .باور  هزوز هم 

برایم دشاااوار بود کم توان ااامم بود  ج اااارت بم خرز بدهم و 

زمابن کم ٬خت شو دلم را را ن بم ایزجا آمدن کزم.چزد سااااااااا

آرنا لوکوشااااا  همل را برایم ترسااااااماد  بود و خواه  کرد  بود 

ن بود  کم قرار ت بود بم کم بم دیدار برادر  برو   امال مطمی 

خواهش  اهمی   بدهم و     یک قد  بم سمت ای  همل 

بردار .اما ب د  ساااااااااوتیا آتبدر پاتشااااااااااری کرد  بود و آتبدر 

ر کرد  بود کاام در تزاایات  را هااای آرنااا را زنر گوشااااااااااااااام ت را

ت اا یم  شااد  بود .و  اال ایزجا بود .در آن سااوی خیابابن 

ن درو ٬در تارنش و سااااااااااایایه شااااااااااا ٬کم بم همل مزمیه موشاااااااااااد

 .  5960



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

اتم اتمصار شیاد  شاااااااااااااااادتم را  تاکیسااااااااااااااا کم راتزد  ا  بک  اااااااااااااااتک

می شاااااااید نشااااااا ااااااامم بود  و بم همیل کم در آن ساااااااوی خیابان 

 ار از شیاد  شدتم میدرخشید چشم دوخمم بود .راتزد  کم ات

 شرسید: 
گ
 تاامید شد  بود با خ مش

 

 _خاتم شیاد  تموشید؟

 

سید.ش  را بم ج و چرخات د .با لزجم ا  ایرلزدی بم تصر مت 

ابروهاب  در هم کشاااااااااید  از آیزم بم م  چشااااااااام دوخمم بود.از 

رتمار بک ادباتم ا  تارا ت شد  اما امش  رمف  برای ب   

تداشاااامم.راتزد  ها در ای  شاااازر م موال رتمار دوسااااماتم کردن 

و خوبک داشااازد.اما از شااانس م  امشاا  بد اخالا ترناشااان 

 گت  م  اتماد  بود. 

د  و گ مم:  بزد چر  کی م را میان  اتگشماتم ترر

 

 _مم زم چزد دقیبم ایزجا مزمصر  بموتید؟

 .  5961



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

 

ابروهاااااااا   را مم جااااااا  بااااااااال برد و ت اااااااایه بااااااام سااااااااااااااااااااااخا  

هاااان بااااز کرد تاااا م اااال ااات کزاااد اماااا شو  از آت ااام اتاااداخااات.د

 بمواتد  رقن بزتد خجوالتم ادامم داد : 

 

_خواه  می زم...ا مماااااااال  ااااااار  تبط چزااااااد دقیباااااام کو  

 یگرد . می شم.ب د  برم

 

چزد ثاتیم ای با تردید از داخل آیزم بم  اااااااااااااورتم خت   ماتد و 

.از در تزایت آیه کشید و ش  را بم نشاتم ی تایید تکان داد 

ن شااااااد  ل  زد م وی بر ل  آورد   را ن شاااااادن  کم مطمی 

ن شیاد  شااااااااااااااد .دساااااااااااااامم ی کی م را میان  و سااااااااااااااپس از ماشاااااااااااااای 

د  و برای دقیبم ای هماتجا کزا ار ن اتگشامان شد  ترا ر ماشای 

ا  ااااااااااااااماد  شو  از آت م بمواتم ج ااااااااااااااارتم را جمع کزم و چزد 

 قد  بم سمت ج و بردار . 
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بم ای  ت ر می رد  کم با هر قد  کم برمیداشااااااااااااااامم در ذهزم 

در اتمزای ای  م ااات  قرار بود بم کجا برسااام؟واق ا داشااامم بم 

تمم؟واق اااااا؟تاااااا ای  اتاااااداز  شاااااااااااااااجااااااع شااااااااااااااااااااد   دیااااادار آزاد مت 

دن  آماد  بود ؟ا ااااااااااال چرا داشاااااااااامم بم بود ؟ی  ن برای دی

تمم؟ایزجاااااا چکاااااار داشااااااااااااااامم؟قرار بود بااااام او چااااام  دیااااادن  مت 

سااااااااااااااایااد چاام  ن بگونم؟اگر دلیاال آماادتم را میتر جوابک برای گ ی 

داشاااااامم؟اگر ب د از دیدن  دیگر تمیموان اااااامم از او د  ب زم 

ن را برایماااان سااااااااااااااا ااات تر  چااام؟اگر ای  دیااادارز مجااادد همااام چت 

 می رد چم؟

 

کم از ذهزم میگذشاااااات قد  هایم کزد و کزد تر   با هر سااااااوایل

موشااااادتد.ترس دوبار  تما  ق  م را شر کرد  بود و هر ثاتیم مرا 

پشاااااایمان تر می رد.باید همیزجا مموق   از آمدتم پشاااااایمان و 

موشااااااااااااااااد ؟باید بم خب  برمیگشااااااااااااااامم؟باید چشااااااااااااااام هایم را 

می  اااااااااااااامم و او را تادید  میگرتمم؟باید اجاز  میداد  بک آت م 

ن بود؟مرا ب  بیزد ای  شزر را تر  کزد؟ت میم درست همی 
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پاهایم بم ی  ار  از  رکت ا  ااااامادتد و دیگر تموان ااااامم از آن 

وز هم تا ااااااااااااااا م ی زنادی تا ورودی ا ااااااااااااااایل شو  تر برو .هز

همل داشمم.ت اهم را بک هدا بم اکراا چرخاتد .تگز اتان 

همل با ل اس های م  اااااااو اااااااشاااااااان مبابل ورودی ا  اااااااماد  

ن های گران قیماشاااااااااااان  بودتد.خد  ای پس از آت م با ماشاااااااااااای 

مبابل همل مموق  موشدتد سونیا ها را بم چزد مرد کت و 

دتد و از شااااا وار شو  کم یبیزا از خد مم ی همل بودتد مو اااااتر

ن ها را برا شاااان پار  کززد.ت اهم  آن ها می واساااازد تا ماشااای 

چزااد جوان باام ٬باام ساااااااااااااااماات دیگری چرخیااد.اتاادی آتطرا تر

ن هااا شااااااااااااااااان دور ی اادیگر جمع شااااااااااااااااد  بودتااد و همرا  دورب ی 

مشااااا و  گ ت و گو بودتد.هر چزد دقیبم ی  ار ت اهشاااااان را 

و ات ار کم از آمدن کیس بم سمت ورودی همل میچرخاتدتد 

تاامید شااااااد  باشاااااازد ش تکان میدادتد و بم ساااااااخت ها شااااااان 

 ت ا  می ردتد. 

 

 هزوز تر ت ت رد  بود  کم در ذهزم دلیل آتجا بودنشان را 

شرداز  کزم کم بم ی  ار   ادای جی  و ترناد هیجان زد  ی 
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چزاااد دخت  جوان از سااااااااااااااامااات ورودی همااال گو  هاااایم را شر 

ن بم دساااااااااااااات هیجان کرد.همزمان دید    کم جوان های دوربی 

زد  از دایر  ای کاام بااا ی اادیگر تشااااااااااااااا یاال داد  بودتااد شراکزااد  

دتد بم  ن هاا شااااااااااااااااان را بااال میتک شاااااااااااااااادتاد و همااتطور کام دوربی 

ورودی همل دوندتد.با چشااام هاب  گرد شاااد  و ت ایه  سااامت

مم ج  آه ااااااامم ش چرخاتد  و م ااااااات  دوندنشاااااااان را دت ا  

 صم بود کم او را دید . کرد .و درست در همان ل 

 

 ۹۱۳#پارت_ 

 

مبااااابااال درواز  ی ورودی هماااال ا  ااااااااااااااامااااد  بود.باااا لااا  هااااب  

توازتد  هاب  کم شو  ٬خزدان و چزر  ای دوسااااااااماتم.تززا تبود

ی  آن ها را بم همرا  او روی اسایج دید  بود  در کزار  از ا

بودتد اما اثری از آرنا در جم شاااان تبود.چزد دخت  جوان کم 

از کرتداران  بودتد جی  و داد کزان بم دور او بدون شااااااااااااک 

ن خ س سااااااااااااااا فن بااا او را    باام زد  بودتااد و تباااتاااااااااااااااااای گرتی 

ن بم دسااااااااااااا   هم کم  اال تزمید   داشاااااااااااااازد.جوان های دوربی 
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ت ااارتااد اتاادی خباا  تر ا  اااااااااااااااماااد  بودتااد و بک وق اام  بود  ختک

 خ س میگرتمزد. 

 

مثل یک مج اااااااااااامم ی یجن کم در  ا  ذوب شاااااااااااادن باشااااااااااااد 

ا  ااااااااماد  بود  و بم او چشاااااااام دوخمم بود .تم قدرب   هماتجا 

 داشااااااااااااااامم و تم پاب  برای پس کشااااااااااااااایدن.ت   
ن برای ج و رتی 

ن ها هر ل صم  ااااااااورت  را روشاااااااا  می ردتد و وادا ر  دوربی 

می ردتد تا هر چزد ثاتیم ی  ار چشم ها   را تزگ تر کزد.با 

د و با تک ت شاااااااااااان خ س  ن وب  با کرتداران   را مت 
خوشر

.میموان ااااامم  ااااادای خزد  ی ب زد و زن ا   را از   اتداخت

همان تا  م .شزو .برخالا هموشم کت و ش وار تپوشید  

ن  ا  شیش بم ت  دبود  اشت .ل اس های غت  رسیم و در خی 

کم باخ  موشااااااااااااادتد هیا شااااااااااااا اه   بم یک مرد چزل و چزد 

 سالم تداشمم باشد. 

 

تماااااا  وجود  دونااااادن و شر کشااااااااااااااایااااادن بااااام سااااااااااااااامااااات او را   

ساایل ٬ک بید.دلم می واساات با تما  تواتم بم سااامت او بدو 

 .  5966



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

جم ی   کاام میاااتمااان تااا ااااااااااااااا اام اتااداخماام بودتااد را کزااار بزتم و 

با  ااادای ب زد خود  را بم آغو  او ب زداز .دلم می واسااات 

در آغوشاا  گرنم کزم و بم او بگونم کم دلم بم اتداز  ی یک 

وسا  دتیا برا   تزگ شد  است.کم هزوز هم دیواتم وار د

دار .کم اشااااااااا ا  می رد  کم ت ر کرد  بود  با جدا شاااااااادتمان 

وب  تامرب  ات ار  ون کزم.اما تت  میمواتم خشااش او را از ق  م بت 

 باز میداشت.  کم مرا از دوندن بم سمت او 

 

بزابرای  هماتجا ا  اااااماد  و او را تماشاااااا کرد .تماشاااااا کرد  کم 

و چشاام چطور در دتیای شر زرا و برا شاازرت  میدرخشااید 

هااا را از درخشااااااااااااااایاادن  کور می رد.تماااشاااااااااااااااااا کرد  کاام چباادر 

د.تماشااااا کرد  کم  ن خوشاااا ا  بود و چطور از تم د  ل  زد مت 

.همان جای ایه بم همان جای ایه رسااااااید  بود کم الیب  بود 

کاااام ساااااااااااااااااااا  هااااا شو  برای رسااااااااااااااایاااادن باااام آن او را رهااااا کرد  

بود .همااااااان جااااااای ااااااایه کاااااام اگر در کزااااااار م  میماااااااتااااااد هرگز 

 ان ت بم آن دست شیدا کزد. تمیمو 
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در  ایل کم داغ شااااااااااادن چشااااااااااام هایم را از جوشااااااااااا  اشاااااااااااک 

ا  اااااااااااااااس می رد  آه اااااااااااااامم قد  بم خب  برداشاااااااااااااامم و د  

رتمم.اشااااااااااااااا ا  کرد  خمیف  از هوای خزک و مطبوع شاااااااااااااا  گ

بود  کم بم ایزجا آمد  بود .ایزجا بودتم دلییل تداشااااااااااااااات.او 

 ت اید مرا میدید.ت اید دوبار  درگت  م  موشاااااااااااااد 
گ
. اال کم زتدی

 اال کم از تم د  خوشااااااااااااااا ا  بود و ٬ا  خایل و اید  آ  بود

 اال کم دیگر دردی در دل  تداشااااااااااااااات پس ت اید ٬می زدید

داد .ت اید شتوشممان را ی  ار دوبار  خود  را بم او نشان می

د . اال کم هردوی ما م ااااااااااااااات  جدید  ن دیگر بم ی دیگر گر  مت 

ر دلییل برای دیاادار دوبااار  زتاادگیمااان را شیاادا کرد  بودیم دیگ

 مان وجود تداشت. 

 

ل  هایم را م کم روی ی دیگر تشاااااار داد  و یک قد  دیگر 

ثاال باام خباا  برداشااااااااااااااامم.آماااد  بود  تااا برو .آماااد  بود  تااا م

هموشااااااام ترار کزم.آماد  بود  تا یک بار دیگر چشاااااااام هایم را 

ی ا  برگرد .اما ب د همم   خاک ااااااااااااااات 
گ
روی او ببزد  و بم زتدی

ن  بم ی  ار  ت یت  کرد.دتیا چرخید و واروتم شاااااااااااد و زمان از  چت 
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 رکت ا  اااااااااماد.ت زمید  کم آیا ن ااااااااایم بود کم بوی خطر مرا 

مرا در گو  بم مشااااااااااااااا  او رساااااااااااااااتد یا شتوشاااااااااااااات بود کم تا  

ها   زمزمم کرد.اما او بم ی  ار  ش  را باال گرتت.ت اه  

چرخاتد  را از میاان جم ی   کام دور تاا دور  را گرتمم بودتاد 

و در تزایت چشااااااااام ها   بودتد کم روی  اااااااااورت م  ثابت 

 ماتدتد. 

 

رتگ بم تاگزان جوری از چزر  ا  رخت بر . اااااااااااات کم     

ری کم میان اتگشمان  از آن تا  م توان مم ببیزم .خود ا

تگم داشاااااااااامم بود مثل یک مایه از دسااااااااااا  ش خورد و روی 

ن اتماد و ل  ها   بم زمزمم ای خامو  باز و  . ااااااااااااااامم زمی 

شااااااااااادتد.زمزمم ای کم شااااااااااااید بم گو  های هیچ دا  از آد  

اما برای م  ب زدتر از ٬هاب  کم دور  را گرتمم بودتد ترساااااااااید

 ترناد می شید..."خزان". هر ترنادی بود.زمزمم ای کم تا  مرا 

 

 ۹۱۴#پارت_ 
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هاااز و واز هماااتجااا ا  اااااااااااااااماااد  بود  و باام او چشااااااااااااااام دوخماام 

بود کااااام     دیگر قااااادرت بود .بااااادتم جوری از  اااااار اتمااااااد  

 رکت دادن خضاااااااالت پ کم را هم از دسااااااات داد  بود .ق  م 

هماتزد یک  یوان و یسر در س زم ا  ت ر  می شید و ق د 

د  بود...واق ا مرا دید  بود.ت ا  خت   جاتم را کرد  بود.مرا دی

ا  هزوز هم بم  اااورت م  ق ل بود.اشااا ا  تمی رد .خیا  

را دیااااد  بود.چرا و چگوتااام ا  را توهم تبود.او واق اااا م٬تبود

تمیاادان ااااااااااااااامم.ایز اام چرا باام ی  ااار  ش  را باااال گرتماام بود و 

آتبدر با ت اه  گشاااامم بود تا چشاااامان  در تزایت روی م  

زد را تمیدان اااااااااااااامم.ایز م چگوتم  ضااااااااااااااور م  را در ثابت بمات

تارنش و ظ مت شاااااااااااااااا   س کرد  بود در  تمی رد .در آن 

در ش  ترناد می شید. داب   ل صات تززا یک  دا بود کم

کم مدا  ت رار می رد دیگر زمان ترار کردن بم پایان رساااااااااااااید  

 است. 

 

 .  5970



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

ت اه  هزوز هم ماِت  ااورت م  بود.جم یت کرتداران و 

ت ار  ان هزوز بم دور    بم زد  بودتد و ساااااااااااایع در ج   ختک

د.ات ار  ن توجم او داشااااااااازد اما او دیگر     بم ساااااااا    پ   مت 

جز آن تبطم ای کم م  در  ا  ااااااماد  بود   کم تما  دتیا بم

مباااابااال چشاااااااااااااااماااان  رتاااگ بااااخمااام بود.ات اااار کااام م  بااام تززاااا 

ق اااااامت روشاااااا  دتیا   ت دیل شااااااد  بود .همان کورسااااااوی 

ز آن چشم برمیداشت تما  جزان  زنر و رو امیدی کم اگر ا

 موشد. 

 

ت زمید  کم چبدر زمان گذشاااااااات.ت زمید  برای چزد دقیبم 

ان ا  ااااااااااااامادیم و بم ی دیگر چشااااااااااااام آتجا در دو سااااااااااااامت خیاب

دوخمیم.باااام خود  کاااام آمااااد  تمااااا  جم ی   کاااام باااام دور آزاد 

  بااام زد  بودتاااد کزجکااااواتااام م ااااااااااااااات  ت ااااه  را دت اااا  کرد  

هاب  شرساااشاااگر و آزاردهزد  بم م  خت   شاااد   بودتد و با ت ا 

بودتد.سااااااا وت سااااااازگی ن کم بم تاگزان بر تما  خیابان ساااااااایم 

 می رد.  اتداخمم بود  الم را بد 
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تاخودآ ا  یک قد  بم خب  برداشااااااااااااااامم.دید  کم ت ا  آزاد با 

دیدن خب  رتمزم رتگ و شااااااااااااات بم خود گرتت.ت دادی از 

د را کزار زد و دو قد  آد  هاب  کم ش راه  قرار گرتمم بودت

بم ساامت ج و برداشاات تا خود  را بم م  برساااتد.اما کویل 

کردتد.خد  ای از ت شاااااااااااید کم جم یت دوبار  راه  را ساااااااااااد  

وع بم شرساااااایدن سااااااوا  هاب  کردتد و 
ت اران کزجکاواتم شر ختک

ن ها شان چرخیدتد تا بم سمت  خد  ای دیگر همرا  با دوربی 

 م  قد  بردارتد. 

 

شااااااااااااااات در یک ل صم جوری شاپایم را ترا اتاااااااااااااااطراب و و 

گرتت کم مثل یک کود  و شااات زد  بم خب  دوند .آزاد 

ه  را بم سااااااامت م  باز کزد و با هزوز هم در تال  بود تا را

ت اران را هم بم  هر قد  کم بم ساااااااااااامت م  برمیداشاااااااااااات ختک

دت اااا  خود  می شااااااااااااااایااد.دوناادن و دور شااااااااااااااااادتم را کاام دیااد 

ا  اااااااااااااااداب  ب زد تامم را ترناد دساااااااااااااااا  را در هوا تکان داد و ب

 کشید. 
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 آزاد:خزان...خزان  تک ک . 

 

با وجود با وجود آت م بم تارش مش و  ترناد کشیدن بود و 

ت اران تمیموان ااازد  را  ن داشاامم هیچ دا  از ختک آت م یبی 

ها   را مموجم شاااااوتد اما همیز م تزمید  بودتد او در  ا  

 اقن بود تا قد  ت بی  کردن و  اادا زدن م  اساات برا شااان  

ن ها شاااااان را  ها شاااااان را بم سااااامت م  شنااااع تر کززد و دوربی 

ن کززد.   آماد  ی خ س گرتی 

 

اخ  قد  هایم را شنااااع تر کرد  و بم سمت با اتطرابک مض

تاکیس دوند .آزاد هزوز هم از پشات ش مش و   ادا زدتم 

بود اما م  ترسااید  تر از آبن بود  کم ب واهم با  اامم و با او 

ن های رو د ر رو شاااااااااااو .تمی واساااااااااامم بماتم و ک مم ی دوربی 

ن موق ی   قرار  ت ااااااااران شاااااااااااااااو .ایزجاااااااا تبود  تاااااااا در چزی  ختک

تبود  تااا ساااااااااااااااو   ی ت ااا  هااای کزجکاااو آد  هاااب   بگت  .ایزجااا 

 شو  کم بم خاکر آزاد می واسازد از هونمم ش در بیاورتد. 
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بم تاکیسااااااااااا کم رساااااااااااید  دیگر     ثاتیم ای م طل ت رد .در 

ن  ساااااااااااامت ن خود  درون ماشاااااااااااای 
خب  را باز کرد  و با اتداخی 

خطاب بم راتزد  کم از سااااااااوار شاااااااادن تاگزابن ا  ت ج  کرد  

  داب  لرزان گ مم: بود با 

 

 _لط ا  رکت کزید. 

 

 با تردید ش  را بم سممم چرخاتد و شرسید: 

 

 _ المون خوبم؟

 

ن تزدیک شد    کم  اال بم ماشی 
ت ارابن از پشت شوشم بم ختک

ت ایه اتداخمم و ساااااااااااااپس م مم ااااااااااااااتم تر از شو  ت رار بودتد 

 کرد : 
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 _لط ا شنااااع تر  رکت کزید...زود باشید. 

 

ن را  تورا ش  را بم نشااااااااتم ی تایید تکان داد و ساااااااپس ماشااااااای 

ت ااااارهااااا بمواتزااااد قااااد  هااااای  روشااااااااااااااا  کرد و شو  از آت اااام ختک

ن بردارتد با شخ   شساااااا  آور  پایاتوشااااان را بم سااااامت ماشااااای 

وع باام  رکاا ت کرد.ت س خمیف  کشااااااااااااااایااد  و بااا چرخاااتاادن شر

ن بم پشااااات ٬ش  بم سااااامت خب  از شاااااوشااااام ی پشااااا   ماشااااای 

ن  ش  ت ااا  کرد .دیااد  کاام آزاد  چزااد قااد  باام دت ااا  ماااشااااااااااااااای 

دوند و ساااپس تاامیداتم در میاتم ی جاد  مموق  شاااد و دور 

 شدتمان را تماشا کرد. 

 

چشااااام هایم را غمگیزاتم . ااااامم و ش  را بم ت یم اا   ااااازدیل 

د  و ق  م بم تزدی  ن د .هزوز هم بم س    ت س ت س مت  ستر

ا ب٬در سااااااااااااااا زم می وبید.    با وجود ایز م از او گرن مم بود 

وجود ایز اام تر ااااااااااااااااات نشاااااااااااااااااد  بود بااا او  رقن بزتم امااا ای  
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واق یت کم او دیگر تزمید  بود م  هم در ای  شاازر  ضااور 

د  دار  ت یت  تمی رد. اااال دیگر میاادان ااااااااااااااااات کاام مرا شیاادا کر 

ن داشمم  است.دیگر تمیموان مم خود  را از او شززان کزم.یبی 

 کم دیر یا زود شیدایم می رد. 

 

 ۹۱۵#پارت_ 

 

 

 ...مب دتون کجاست؟_خاتم

 

 ااادای راتزد  کم در گو  هایم شیچید بم تاچار چشااام هایم 

را بااااز کرد  و باااا  ااااااااااااااااااداب  آرا  آدرس خااااتااام را برا   باااازگو 

ان داد و ساااااااااااااااپس باااا کرد .شی بااام نشاااااااااااااااااااتااام ی تزمیااادن تکااا

چرخاتدن ترمان ت یت  م ااااااااااات  داد.باری دیگر چشااااااااااام هایم را 

برای یک ثاتیم . ااااااااامم و تا زمابن کم بم مب اااااااااد برسااااااااایم     

 بازشان ت رد . 
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ن مبابل خاتم از راتزد  ٬ساااااااااخ   ب د با مموق  شاااااااادن ماشاااااااای 

تشاااااااااااااا ر کرد  و شیاد  شااااااااااااااد .برای ل صم ای مبابل پ م های 

های روشااااااااا  خاتم کم از پشااااااااات ورودی ا  اااااااااماد  و بم چراغ 

دتد چشم دوخمم شو  از آت م بازوهایم را  ن شزجر  سو سو مت 

ون کشااااااااااااااایاادن ب اال بگت   و از پ اام هااا باااال   برای بت 
برو .رمف 

  یدهایم از داخل کی م تداشمم بزابرای  دسمم را باال برد  و 

زتگ کزار در را بم  دا در آورد .دقیبم ای کو  کشید تا در 

شااود و ت اهم روی چزر  ی سااوتیا کم از الی در  بم آرا  باز 

ون ش  کشاااااااااااااید  بود ثابت بماتد.مرا کم دید ل  زدی  بم بت 

  در ثاتیم ای روی ل  ها   تب  . اااااااااات.اتدی بزرگ و شز

هماااتطور کاام باام م  ٬خباا  تر رتاات و بااا  اااماال باااز کردن در

 اجاز  ی ورود میداد هیجان زد  شرسید: 

 

 سوتیا:خ ؟؟؟چطور شو  رتت؟
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ن اتداخمم.روی  بک  و  م وارد خاتم شد  و کی م را روی زمی 

میان تزدیک ترن  م ل نشاااااااااااا اااااااااااامم و با شززان کردن  ااااااااااااورتم 

 دست هایم زنرل  تجوا کرد : 

 

 _اتمضاح. 

 

ل  زد بم همان شخ   کم روی ل  ها   نشااااااااااااااا ااااااااااااااامم بود 

تاااپاادیااد شاااااااااااااااااد و جااا   را باام گر  ای بزرگ میااان ابروهااا   

 ت و با ا  مادن مباب م شرسید: داد.قد  بم سممم برداش

 

سااااااوتیا:مزصورت از اتمضاااااااح چیم؟چم ات اق  اتماد؟تون اااااا   

 ببیزو ؟

 

را از روی  اااورتم کزار زد  و آه ااامم شی تکان دسااات هایم 

داد .روی دسااااااااااااااامم ی م ل نشااااااااااااااا ااااااااااااااات و کزجکاو تر از شو  

 شرسید: 
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 سوتیا:خ ؟با همدیگم  را زدی ؟سر گ ت؟

 

 : آیه کشید  و زنرل  تجوا کرد 

 

 _تم...تمون ایم با هم  را بزتیم. 

 

چزر  ا  هر ثاااااااتیاااااام بوشااااااااااااااات  و بوشااااااااااااااات  در هم کشااااااااااااااایااااااد  

 تم ا  قرار داد و تاامیداتم گ ت: موشد.دسا  را روی شا

 

ساااااوتیا:آخم چرا؟مگم تو ترتمم بودی اوتجا کم باها   را 

؟پس چوشد؟  بزبن

 

خ ااااااااااااااامم و  التم بم م ال ت یام زد  و با یادآوری ات اقاب  کم 

 همل رت داد  بودتد مایوساتم گ مم:  مبابل
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برای  را زدن رتمااااااام بود .امااااااا وق   رسااااااااااااااایاااااااد  کاااااام ٬_چرا

ت ارا دورشااو می واساات از همل بر  ون و کرتدارا  و ختک   بت 

گرتمم بودن.وق   هم کم مموجم م  شااااااااااااااااد و خواساااااااااااااااات بم 

ت ارا هم توجزشاااااااااااااااون بم م  ج   شاااااااااااااااد.مزم  کرتم بیاد ختک

برو نشااااااااااام از اوتجا ترار ترساااااااااااید  و برای ایز م باهاشاااااااااااون رو 

 کرد . 

 

از شاااااایدن  را هایم مثل توبر کم شزجر شاااااد  باشاااااد باد  

 ونزان کرد و با تارا    غر زد: خایل شد.ل  ها   را آ

 

ی برای ترسااایدن وجود  ن ساااوتیا:آخم برای سر ترار کردی؟چت 

ن و شااااااااااااااید   تداشااااااااااااات.تزایما قرار بود چزدتا خ س ازت بگت 

. ب دا درموردت چزدتا آرتیکل ب ن  زوی  .همی 

 

 با خ  اتوت ت اهم را بم سما  چرخاتد  و گ مم: 
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ت اشااااااااااا .اما برای م  _ساااااااااااوتیا شااااااااااااید ایزا برای تو ترسااااااااااازا  

ترسزاک .م  از مرکز توجم بودن ممز ر .از ایز م آدما ن  ت 

بزم کزجکاو .شااااااااااا  ممز ر .م  بوشااااااااااات  از ت ااااااااااا  زتدگیم رو 

 جام م گرنز بود .از  چم اتمصاری داری؟

 

 لاا  ات ااار کاا
گ
مزاادی م مموجاام تااارا    ا  شااااااااااااااااد  باااشااااااااااااااااد بااا شر

اتیم ای زنرنا  را بم دتدان گرتت و شااااااااااتم ا  را تواز  کرد.ث

 ساکت ماتد و سپس با ل  زدی کوچک گ ت: 

 

سااااااااااااوتیا:باشاااااااااااام...اشااااااااااااکایل تدار . داق   ایزم کم االن دیگم 

.مطمازم کم...   میدوتم تو هم ایزجاب 

 

ر برساتد  دای زتگ شو  از آت م بمواتد جم م ا  را بم آخ

در بود کم بم تاگزان تضای خاتم را شر کرد.تاخودآ ا   ورتم 

مضاااااطرباتم بم ساااااوتیا ت ا  کرد .ات ار کم  را در هم کشاااااید  و 
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از شو  مزمصر شاااااایدن  ااااادای زتگ بود  باشاااااد ل  زدی بر 

 ل  آورد و گ ت: 

 

ون. ااماامااااااااا  سااااااااااااااااوتاایااااااااا:تااراز .تااورا رو بااااااااا خااود  باارد  بااود باات 

 خودشوت . 

 

از روی دسمم ی م ل ب زد شد و ٬بم دت ا  ای   راو سپس 

شوقن  بااا قااد  هاااب  ب زااد باام ساااااااااااااااماات در رتاات.باا رتما   التام

کشااااااااید  و چشاااااااام هایم را . اااااااامم.ش  بک اتداز  درد داشاااااااات 

ن داشاامم درد      با قر  های م اا   هم  جوری کم یبی 

د.دسااااااااااااااات هایم را روی دسااااااااااااااامم های م ل  قرار تبود آرا  بگت 

د  و از جا ب اار رخاسااامم.با خود  ت ر کرد  کم شااااید اگر بم ترا

ا ت کزم  الم بزت  .شود.ا ما ت ت خوابم برو  و اتدی است 

 قد  او  را هم بردار   اااداب  کم از 
شو  از آت م بمواتم    

ن  سااااامت در بم گو  هایم رساااااید مرا از آسااااامان ه مم بم زمی 

شرتاب کرد. اااااااااااااااداب  کم بم هیا وجم اتمصار شاااااااااااااااایدن  را از 

 خاتم ا  تمی شید . پشت در 
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آزاد:خاتِم ساااااااااوتیا...میدوتم کم خزان ایزجاساااااااات.میدوتم کم 

 می زم.م
گ
   باید باها   را بزتم... ایزجا زتدی

 

 ۹۱۶#پارت_ 

 

 

ان هماتجاب  کم ا  ماد  بود  خشکم زد.سوزشر ٬مات و  ت 

مرگ اااار بااام ی  اااار  از ترا ش تاااا شزجااام ی پااااهاااایم را بااام آت  

کم دیوارهای خاتم بم لرز  در   کشااااااید و بم چشااااااام هایم دید 

آماادتااد.جوری کو  و مااات ماااتااد  بود  کاام     قااادر تبود  

رخاتم و بم خب  ت ا  کزم.باور ایز م گو  هایم گردتم را بچ

اشاااااااا ا  شااااااااید  بودتد بم مرات  از باور ایز م او واق ا مبابل 

 در خاتم ا  ا  ماد  بود برایم آسان تر بود. 
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د؟چطور مم   بود خاااتاام ا  را چطور مم   او ایزجااا باااشاااااااااااااااا

شیاادا کرد  باااشااااااااااااااااد؟ی  ن واق ااا بیاادار بود ؟خواب و خیااا  و 

واق ا ایزجا بود؟در ایل کم درساااااات ماتزد یک  توهم تبود؟او 

ساااااااااااااااااک بک ت س و مبزوت همااااتجاااا در میااااتااام ی ساااااااااااااااااال  ٬مت 

ا  اااااااماد  بود  ای  بار  ااااااادای ساااااااوتیا بود کم بم گو  هایم 

 رسید. 

 

ن تو ااااااااا مم کم دارند درمورد سر  را ساااااااااوتیا:م ...م  مطمی 

تید.  ن  مت 

 

ل ا  مضااااطرب و شریشااااان بود.دیدن تاگزابن آزاد مبابل در 

مااان او را هم درساااااااااااااااات باام اتااداز  ی م  غااات مت  کرد   خاااتاام

بود. اااابح امروز مبابل ای  مرد ا  ااااماد  بود و بم دروغ بم او 

ای   گ مم بود کم مرا تموشاااااااااازاسااااااااااد.و  اال او را دوبار  در شر

رد  بود کم میدان ااااااااااااااات دیگر تمیمواتد بم او دروغ مالقات ک

 بگوند. 
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اتاادی  رکاات  باام هر سااااااااااااااا    و جااان کزاادبن کاام بود گردتم را 

داد  و ت اهم را بم خب  چرخاتد .سااااااوتیا مبابل ورودی در 

با چزر  ای مضاااااااطرب بازوها   را ب ل گرتمم ٬ا  اااااااماد  بود

بود و تال  داشااااااااااااااااات تااا بااا قاااماات کوتاااه  را  ت ااا  آزاد باام 

با ٬داخل خاتم را سااااااد کزد.در آن سااااااوی در آزاد ا  ااااااماد  بود

شوشااااااااااااابن ا  موهاب  کم روی ٬چزر  ای شریشااااااااااااان و آشااااااااااااا مم

پ   شاااااد  بودتد و ق  ااااام ی سااااا زم ای کم از شااااادت ت س 

تت.در زاونم ای  ن مت  های ساااااااااااااازگیا  بم ساااااااااااااا    باال و پایی 

ا  ااااااااااااماد  بود کم قادر بم دیدن م  تبود اما م  از آتجاب  کم 

د  بود  میموان ااااااااااااااامم بم را    او را ببیزم.ات ار کم از ا  اااااااااااااااما

 ا  تشااااادید شاااااد  با
گ
شاااااد قد  شاااااایدن پاساااااخ ساااااوتیا  التش

ج وتر گذاشااااااات و با  اااااااداب  کم تما  تالشااااااا  را برای کزت   

 ارت اش  بم  ار گرتمم بود گ ت: 

 

میدوتم االن داخل ٬آزاد:ببیاید...میدوتم کم خزان ایزجاسااات

.خود  تاااا ایزجاااا م فن موشااااااااااااااااام ای  خوتااام سااااااااااااااااات و دار  از 
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ت بی   کرد .تمی وا  اذیا  کزم.تمی وا  مجبور  کزم 

 بزتم.اما... کم باها   را 

 

  دا   لرزند و رتگ خواه  بم خود گرتت. 

 

آزاد:اماااااا م  امشاااااااااااااااااااا  دیاااااادم ...دیااااادم  کاااااام اوماااااد  بود 

همل.میدوتم کم برای دیدن م  اومد  بود.میدوتم کم اوتجا 

م اما تمون ااااااااااااااات.ازتون خواه  می زم بود تا با م   را بزت

بز  بگید اگم امشااااااااااااااا  باها   را ٬بز  بگید م  ایزجا 

ح همیزجااااا پشاااااااااااااااااات در موشااااااااااااااا زم و مزمصر  تزتاااام تااااا  اااااااااااااااب

میموتم.بز  بگید اگم تیاد و باها  و  را تزتم از ایزجا ُجم 

 تمی ور . 

 

ت ااا  بک قرار  را باام داخاال خاااتاام ٬و ب ااد ش  را باااال گرتاات

  ب زدتر ت رار کرد: چرخاتد و با  داب  
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آزاد:شاااااااااااااااایاااااااادی خزان؟شاااااااااااااااایاااااااادی سر گ مم؟میاااااااادوتم کاااااااام 

.میدوتم کم داری بم  رتا  گو  میدی.م  امشاااااااا   اوتجاب 

 تا وق   کم باهات  را تزد  از در ای  خوتم ُجم تمی ور . 

 

 ااااااااادای ب زد  تاخودآ ا  دلم را لرزاتد و وادار  کرد تا قد  

ایدن ترناد  چشااام رو بم ج و بردار .ساااوتیا شاسااایمم از شااا

 ها   را گرد کرد و با ل  ن شماتت بار غر زد: 

 

وتیاااااا:آقاااااای م ت   خواه  می زم آرو  تر  ااااااااااااااا  ااااات سااااااااااااااا

کزید.تبرن ا تیمم شااااا م.تمیموتید ای  وقت شااااا  یزو بیاید در 

 خوتم ی م  و داد و بیداد را  بزدازند. 

 

تااااااا  باخ  شاااااااد تا آزاد خجالت زد  از  ل   ا م مزد و م ت 

زنر ب زدازد و همزمان با کشیدن ت س لرزان و  ار  ش  را 

 با  داب  آرا 
 تر بگوند:  خمیف 
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آزاد:واق ااا م ااذرت می وا .ق اااااااااااااااااد ایز اام تااارا ممون کزم یااا 

ایز م براتون دردش . ااااااااااااز  رو تدار .تبط واق ا...واق ا تیاز 

دار  با خزان  را بزتم.م  بوشااات  از سااام ساااالم کم ای  دخت  

ساااااالم کم تمون ااااامم      ااااادا  رو رو تدید .بوشااااات  از سااااام 

ون ااااااااااااااامم شیاادا  کزم .شااااااااااااااازو .برای همیزم  اااال کاام دوباار  ت

تمیموتم تصاهر کزم کم همدیگم رو تموشزاسیم و چشما  رو 

رو  ببزد .شااااااااااااااااید خزان بموتم ای   ار رو اتجا  بد  اما م  

 تمیموتم. 

 

ک  دسااااات ها   را مبابل  اااااورت  بم ی دیگر چ ااااا اتد و 

 د: م م التم ادامم دا

 

آزاد:لط اااااا...لط اااااا تبط یااااام باااااار از  ب وایاااااد بااااااهاااااا   را 

بگیااد م  ایزجااا مزمصرشااااااااااااااام.بگیااد تااا وق   باااهااا   بزتاام.بز 

  را تزد  از ایزجا ت ون تمی ور .خواه  می زم... 
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سوتیا آشکارا میان دو رایه ماتد  بود.از چزر  ا  مش   

بود کاام  را هااای آزاد   ااااااااااااااااابک او را ت اات تاااثت  قرار داد  

دتد.اما از کرقن هم میدان ت کم تمیمواتد بدون اجاز  ی بو 

ن هم در ساا وب  آزاردهزد  م  پاسااجن  بم او بدهد.برای همی 

 بم چزر  ا  خت   ماتد  بود و شوست ل   را   جوند. 

 

 ۹۱۷#پارت_ 

 

 

دیگر تموان اامم بوشاات  از آن خب  ا  اامادن و شززان شاادن را 

 ؟مگر خود  تاب بیاور .ا اااااااااااااااال برای چم شززان شاااااااااااااااد  بود

بود ؟مگر تبود  کااام امشااااااااااااااااا  برای دیااادن او بااام همااال رتمااام 

خود  تبود  کم ت اااامیم گرتمم بود  او را ببیزم؟پس  اال کم 

 او ایزجا بود برای چم خود  را شززان کرد  بود ؟
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در یک ل صم تما  ج اااااارب  کم از دسااااات داد  بود  هماتزد 

ن بم وجود  بازگشت و ترس و اتطراب ر  ا از گردابک سزمگی 

قد  هایم  ق  م دور کرد.اتگشماتم را کزار بدتم مشت کرد  و 

را رو بم ج و سوا داد .خوب میدان مم کم     اگر باز هم 

از دیدن  اممزاع می رد  او هماتطور کم گ مم بود تا  ااااااااااااابح 

پشاااااااااااااااااااااات در ماااازاااامااااصاااار  ماااایااااماااااااااتااااااااد.تااااماااایاااا ااااواساااااااااااااااااااماااام آزار  

بدهم.تمی واسااااااامم اذیا  کزم. ش با آرنا بود.ما کم دشااااااام  

دیگر تبودیم.او هزوز هم خشاااااااااااااااش م  بود.هزوز هم بزرگ ی 

 .هزوز هم آزاِد م  بود...   ق مت از ق  م بود ترن

 

قد  هایم در تزایت در تزدیش در مموق  شدتد.برای ل صم 

ای چشااااااااااااام هایم را . ااااااااااااامم و د  خمیف  از هوای خاتم کم بم 

خاکر باز بودن در اتدی شد شااااااااااااد  بود گرتمم شو  از آت م 

چشم هایم را باز کزم و با قرار دادن دسمم روی شاتم  دوبار 

 ی سوتیا زمزمم کزم: 

 

 _سوتیا...تو دیگم میموبن برگردی داخل. 
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درست در همان ل صم ای کم باد زمزمم ی آرامم را بم گو  

 و امید در چشااااااااااااااام 
گ
ها   رسااااااااااااااااتد دید  کم چطور تور زتدی

های روشاااااااااا  درخشاااااااااید و ت س های تزد و تامزصم  آرا  

 تمزد.دید  کم چطور با ت ا  بک قرار  بم دت ا  م  گشااتگر 

ن شااد در همان تزدیش ا  اماد  ا  اشاک در  و زمابن کم مطمی 

چشمان    بم زد.دید  کم در یک چشم بر هم زدن از یک 

ااااااااااااا بچم ای خوشااااااااااااا ا  و  مرد بال  تاامید ت دیل شااااااااااااااد بم پرا

هیجان زد  کم آماد  بود تا از ذوا و خوشااااااااااااااا ایل ترناد ش 

 . دهد 

 

ها را در و ا مماال سااوتیا هم توان ات بم همرا  م  تما  ای  

ن دلیل هم بود کم  چزر  ی او بک قرار او ببیزد.شااااااااااااید بم همی 

باااااا ل  زااااادی بزرگ بک ٬بک آت ااااام     ثااااااتیااااام ای را ت   کزاااااد

م طیل از ش راهمااان کزااار رتاات و بااا کزااار رتما  مااا دو ت ر 

در چشاااااااااام هم  شاتجا  مبابل ی دیگر قرار گرتمیم و چشاااااااااام

 دوخمیم. 
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زا سااااااااااام ثاتیم کو  کشاااااااااااید تا و ب د از آن تززا سااااااااااام ثاتیم...تز

نز شااااااااود پاها   را ج و ب شااااااااد و با بم ٬ اساااااااام ی  ااااااااتک او لتک

 و بک 
گ
 اا ر رساااتدن تا اا م ی میاتمان بازوها   را با دلمزش

د ٬قراری بم دور بدتم   بم کزد  اااااااورت  را در گردتم ترو بتک

هماتطور کم هر ثاتیم مرا ٬وهایمو با ت س کشااااایدن از خطر م

د زنر گوشم تجوا کزد: بوشت  و بوشت  بم خود    می رر

 

 آزاد:باالخر ... 

 

 ۹۱۸#پارت_ 

 

 

بااوی خااطاار ٬ اا ااباااااااام ی بااااااااازوهااااااااای ماارداتاااااااام ا ٬آغااوشاااااااااااااااا 

همم و همم خون شاادتد میان ٬ اادای زمزمم ی آرام ٬تا 

توان ٬ت س شاااااااااااااااادتد درون رنم هایم٬رگ های خشااااااااااااااا ید  ا 
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 ااات و لرزاتم.دوبار  زتد  شاااد .دوبار  شااادتد در زاتوهای سااا

  ممولد شد .چشم هایم از آرام  . مم ت س کشید .دوبار 

ن بم بازوهای او باال  شااادتد و دسااات هایم برای چزگ اتداخی 

د  و مثل تشااااااازم ای کم  اااااار آمدتد. اااااااورتم را بم سااااااا زم ا  ترا

پس از ساااااااااااااااا  ها شدرایم شاتجا  بم آب رساااااااااااااااید  باشاااااااااااااااد 

 کشید .    رن اتم از خطر وجود  ت س

 

  کاام گوب  جوری خود  را میااان بااازوهااا   مچااالاام کرد  بود

می واسااااامم در وجود   ل شاااااو .مثل یک گزجشاااااک باران 

خورد  در آغوشااااااااااااااا  می رزناااااد .آتبااااادر از خطر تا  ت س 

کشاااااااااااااااید  بود  کم دیگر رنم هایم بم درد اتماد  بودتد.او هم 

 ااال  از م  بزت  تبود.اشاااااااااااااااااک هااا   گردتم را خوس کرد  

و ل  ها   بک وق م موهایم را میبوسااااااااااااااایدتد.جوری  بودتد 

ساااااااید با رها کردتم  مرا بم خود  چ اااااااا اتد  بود کم ات ار میت 

 دوبار  امم کزد. 
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هیچ داممان دری از گذر زمان تداشاااااااااایم.ات ار کم دتیا برای 

هردونمان واروتم شاد  بود.خبربم های سااخت بم جای ج و 

ن رو بم خب  میچرخیدتد و چی ن شاااا  ااام م ی خشااابمان رتی 

ن خورد  بود و بم هزار  ت م ت دیل شااد  کم سااا  ها شو  زمی 

بود سااااااااااااااا اات در تبال بود تااا یااک بااار دیگر ت اام هااا   را باام 

ی دیگر مم اال کزد.هماتطور کم  ااورت خوس از اشاا   را 

بم گردتم تشار میداد  دای ت ی   باری دیگر در گوشم 

 شیچید. 

 

بودتاااااات رو .ق  م تزدیااااااک آزاد:میاااااادون ااااااااااااااامم کاااااام همیزجاااااااب  

ن کم اشاااااااااا ا  می  زم اما م  ا  ااااااااااس کرد  بود.همم بزم گ ی 

ن شازری.میدون مم کم داری  میدون مم کم زنر آسامون همی 

.میدون مم کم باید دت الت بگرد .   تزدیِک م  ت س می یسر

 

  بم ی آغوشااااااا  اتدی شااااااال شاااااااد و قد  میاتمان تا ااااااا م 

را  اتماد.تبط یک قد .تبط بم اتداز  ای کم بمواتد  اااااااااااااورتم

د و چشم در چشم هایم بدوزد.ل   زد میان دست ها   بگت 
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نشاااااااااا اااااااااامم روی ل  ها   هیا سااااااااااز ی   با اشااااااااااش کم تما  

 اااااااااورت  را خوس کرد  بود تداشااااااااات.درسااااااااات مثل روزهای 

قدیم با شاتگشاااااااامان  گوتم هایم را تواز  کرد و با ل  زدی 

ن  ادامم داد:   شت 

 

روشااااااا ر آزاد:خداروشااااااا ر کم بم  رتاشاااااااون گو  تداد .خدا

 کزم. کم دت الت گشمم.خداروش ر کم تون مم شیدات  

 

جاادا ماااتاادن از آغوشااااااااااااااا  م ز خاااموشااااااااااااااام را دوبااار  باام  ااار 

اتداخت.بم خود  آمد .داشاااااااااااااامم چم  ار می رد ؟هردونمان 

داشااااااااااااایم چکار می ردیم؟تاخودآ ا  چزر  در هم کشااااااااااااید  و 

یک قد  بم خب  برداشااااااااامم.دیدن خب  کشااااااااایدتم ل  زد را 

از روی ل  ها   م و کرد.با تردید اخم کرد و در ثاتیم ای 

ا   را تکان داد تا  رقن بزتد.اما  دا   با سوایل کم ل  ه

 از میان ل  های م  آزاد شد در  زجر  خامو  ماتد. 
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 _برای سر اومدی ایزجا آزاد؟

 

ن از شایدن سوایل کم یبیزا اتمصار شایدن   شوکم و تامطمی 

کرد و ابروها   را باال را تمی شااااااااید چشاااااااام ها   را تزگ تر  

مم و با  ااااااااااااداب  تاااااااااااا ی  تر ادامم اتداخت.ش  را زنر اتداخ

 داد : 

 

 _برای سر اومدی دت الم؟

 

ل  زااادی از روی بزااات و تاااابااااوری زد و باااا تکاااان دادن ش  

 پاسخ داد: 

 

آزاد:چرا اومد  دت الت؟چون دلم برات تزگ شد  بود.چون 

یزمت.چون تمون ااااااااااامم کاقت بیار  تو یم شااااااااااازر باشااااااااااایم و تب

دیگااااام غرن ااااام تمون ااااااااااااااامم جوری رتماااااار کزم کااااام ات اااااار باااااا همااااا

 ایم...ای  دیگم چم سوالیم خزان؟
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بک آت م ش  را باال بگت   دساااااات بم ساااااا زم ا  ااااااماد  و زنرل  

 گ مم: 

 

 _ت اید میومدی.اشا ا  کردی. 

 

مااات و مم ت  پ اا  هااا   را باااز و . اااااااااااااااماام کرد و ل صاام ای 

سد:   ساکت ماتد شو  از آت م بتر

 

 آزاد:اشا ا  کرد ؟

 

ن    تر اتداخمم و زمزمم کرد : ش  را از آتچم کم بود پایی 

 

 _آر ...اشا ا  کردی. 
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 اااااااااااااااااااااادای تااااااااک خااازااااااااد  ی خ ااااااااااااااااا ک ا  در گاااو  هااااااااایااام 

شیچید.اتگشااااااااااااا  را بم سااااااااااااممم نشاااااااااااااتم گرتت و با ل  ن ما 

اتم گ ت:   گت 

 

؟تو اوبن آزاد:باشااااااام..  .باشااااااام م  اشاااااااا ا  کرد .اما خودت سر

برای دیدن م  بم همل اومدی خزان.تو هم  بودی کم امش 

 اشا ا  کردی؟

 

د  و ش  را بم نشاتم ی  ل  هایم را م کم روی ی دیگر ترر

تایید تکان داد .خزد  ی خ اااااا ک ا  بزرگ تر شااااااد.یک قد  

ج وتر گذاشاات و با قرار دادن دساات ها   روی شاااتم هایم 

 گ ت: 

 

آزاد:اشاااااااااااااااا اااااااا  ت ردی.تبط دلااااااات برای م  تزاااااااگ شاااااااااااااااااااااد  

زگیاات درساااااااااااااااات باام همون اتااداز  کاام م  داشااااااااااااااامم از دلمبود. 

 دیووتم موشد .قبو  کردن  ایزبدر برات س مم؟
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ت ااااهم شاتجاااا  بااااال آماااد تاااا روی چشاااااااااااااااماااان آشااااااااااااااا مااام ا  

 باش زد.ثاتیم ای ت  ل کرد  شو  از آت م بگونم: 

 

 بزوتم ی خوبک برای دوبار  باز کردن زخمای قدییم 
گ
_دلمزش

 تو ت. 

 

و  اااورت  را رو بم آسااامان گرتت شو   تاامیداتم آیه کشاااید 

سد: از آت   م چشم ها   را ببزدد و بتر

 

آزاد:زخمای قدییم؟خزان واق ا؟ب د از سم سا  دور موتدن 

سااااااام ساااااااایل کم ل صم بم ل صم   برای م  مثل ٬از همدیگم

جززم گااذشااااااااااااااااات دوبااار  هماادیگاام رو شیاادا کردیم و تو هزوز  

؟  داری سیع می  ن مزو پس بزبن

 

 .  5999



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

 ۹۱۹#پارت_ 

 

 

د  تا ت ااا یم غیم شوسااات ل م را  رن ااااتم جوند  و تال  کر 

د نشااااااااااو .ت ا  بک هدتم را بم آن 
ن کم درون  اااااااااادا   موز مت 

سااااااااااااااامت از خیابان کم در تارنش م و شاااااااااااااااد  بود دوخمم و با 

 ل   شدی کم خود  هم از آن ت رت داشمم گ مم: 

 

تاام چااون دیاااااااادار دوبااااااااار  مااون دلاایاایل  ن _هاازااوز  پ اااااااااااااااااااااات ماات 

باید مثل سااااام ساااااا  گذشااااامم چشااااامامون رو تدار .چون تبط 

مدیگم می  اااااااااااایم و همدیگم رو تادید  میگرتمیم.آزاد روی ه

ما ا ال ت اید دوبار  با همدیگم رو بم رو موشدیم.بم خودت 

ت ااا  ک .باام م  ت ااا  ک .مااا دیگاام آدمااای سااااااااااااااااام ساااااااااااااااااا  ق اال 

تو ااایم.هردومون م اات  زتدگیموتو شیدا کردیم.هردومون یاد 

باااااایاااااد خوشااااااااااااااا اااااا  بااااااشااااااااااااااایم.تو دقیباااااا گرتمیم کااااام چجوری 

   کم لیاقا  رو داری.م  باالخر  تون ااااااااامم هموتجاب  ه ااااااااا
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 . ااااااااااااااااااااز .پس برای سر دوباااااار  دارنم 
گ
برای خود  یااااام زتااااادی

 خودموتو آزار میدیم؟

 

 التم دساااااا   بم  ااااااورتم کشااااااید  و شی تکان داد .ت اهم را 

ن او دوخمم و اتاتم کرد :   دوبار  بم چشم های غمگی 

 

ت اید اشاااااااااااااااا ا  از م  بود.میدوتم کم امشاااااااااااااااا   _میدوتم کم

میوماااااااد  باااااااام اون هماااااااال.ت ااااااااایااااااااد خود  رو بزاااااااات نشااااااااااااااااون 

 جدیدت برخورد 
گ
میداد .ت اید دوبار  مثل  ااااااااااااخبم بم زتدی

 می رد  و خوش الیت رو خراب می رد .میدوتم کم ت اید... 

 

ی بر ل  نشاتد و میان  رتم شرند.  ن  شوزخزد تم  ر آمت 

 

 آزاد:خوش الیم رو؟
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کرد .دساااااااااااااااا  را بااام خاااادت لااا  هااااب  تیمااام بااااز ت ااااه    باااا 

 ا  پشاااااااااات گردن  برد و با کج کردن ش  ادامم 
گ
هموشااااااااااش

 داد: 

 

 کوت   
گ
 ٬آزاد:تو واق اااا ت ر می  ن کااام م  تو ای  زتااادی

گ
زتااادی

 جدید خوش الم؟
گ
 کم تو اسم  رو گذاش   زتدی

 

ن بود.زنرل  زمزمم کرد :    دا   دوبار  در  ا  اوز گرتی 

 

 _آزاد... 

 

ا  کوبید و اجاز  تداد تا وا    دساااااا  را بم ق  ااااام ی سااااا زم

 ی دیگری بر زبان بیاور . 
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آزاد:شااااااید تو خوشااااا ا  باشر خزان.شااااااید تو تون ااااامم باشر 

 جدیدی کم برای خودت ساااااااخ   خوشاااااا ایل 
گ
توی ای  زتدی

.اما م  خوشااااااااااااا ا  تو ااااااااااااامم.    یم روز   رو شیدا کرد  باشر

   یم روز  نشااد کم از توی ای  ساام سااا  خوشاا ا  تبود . 

    یم روز  نشااااااد کم بم یاد تو تی مم.    یم ٬دلم ب زد تم 

 روز  نشد کم بدون ت ر کردن بم تو ش روی بال  بذار . 

 

 با  داب  ب زدتر دو کرا یبم ی ل اس  را تکان داد و غرند: 

 

 شوچ کاام هرروز هرروز  رو 
گ
آزاد:غرا شااااااااااااااااد  توی یاام زتاادی

م هااا ل  زااد بزتم و تصاااهر با مجبور بود  ج وی چشااااااااااااااام آد 

 کزم.بم جاب  رساااااااااااااااید  کم دیگم از خود  و ای  
خوشااااااااااااااا    

ماساااک ل  زد و خوشااا ایل روی  اااورتم ت رت شیدا کرد .از 

 کم بدون تو مجبور شااااد  ادامم   بد  ت رت شیدا 
گ
ای  زتدی

؟ بن ن  کرد .تو داری از کدو  خوش ایل  را مت 

 

 .  6003



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

  ترو برد و بک ای  بار اتگشاامان هردو دسااا  را میان موها 

ر خود  چرخیااد.پشاااااااااااااااات باام م  ا  اااااااااااااااماااد و بااا هاادا باام دو 

  داب  آرا  تر ادامم داد: 

 

ی بگت  .از هر ی  آزاد:ساااااااااااااااام سااااااااااااااااالام کام تمون ااااااااااااااامم ازت ختک

از هری شاغمو گرتمم یم جواب ت  باال ٬درموردت شرسااااااید 

ن یم بار بزم  شرت کرد تو  ورتم.برای ایز م دست بم ش  کین

ن ایرابن یاام بااا ن از ایران رت   گ ی  ن هزوز ش یاام ٬ر گ ی  بااار گ ی 

وع کردی.هیچ س  ن  ااار جاادیااد شر  ااار سااااااااااااااااابب   یاام بااار گ ی 

    شمار  ت    جدیدت رو بزم تداد کم ال اقل بموتم بزت 

ن  ن خزان ایزطور خواساااااااااااااااماااااااام.بزم گ ی  زتااااااااگ بزتم.بزم گ ی 

 جااااادیاااااد برای ٬می واد تورو ترامو  کزااااام
گ
می واد یااااام زتااااادی

وع کزاام ن دیگاام دت ااال  تگرد.بزم  خود  شر اغشاااااااااااااااو ش ٬گ ی 

    تال  ت   بز  زتاااااااگ بزبن چون اون ایزطوری ٬تگت  

خواسااااااااااااااامم...تو میدوبن م  هر بار با شاااااااااااااااایدن ای   رتا سر 

 کشید ؟
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قطر  ای اشااااااااااااااااک از چشااااااااااااااام  ترو چ یااد و روی گوتاام ا  

غ طیااااد.بااااا خشاااااااااااااااوتاااات آن را از روی  اااااااااااااااورت  پااااا  کرد و 

م ا  می وبید هماتطور کم اتگشااااااااااات اشاااااااااااار  ا  را بم سااااااااااا ز

 تر شد.  دا   آرا  

 

آزاد:تو هرموقع کم دلت می واساااااااات میمون اااااااا   م  رو شیدا 

.ماایاامااون اااااااااااااااا   دتاا ااااااااالاام بااگااردی.ماایاامااون اااااااااااااااا   شاغاام رو  کاا ن

ی.چون تو هموشم میدون    م  کجای دتیا .چون م   بگت 

ش.کم   و  الم رو بتر
هموشم مزمصر بود  تا تو بزم زتگ بزبن

 دلااات برا  تزاااگ شاااااااااااااااااد 
گ
 م  رو از تااام دلااات کااا٬بزم بش

گ
م بش

.اما تو     یم بار  ب  شااااااااااااااایدی و می وای دوبار  کزار  باشر

 بزم زتگ تزدی خزان.    یم بار. 

 

روزا ت دیل شااااادن بم ه مم ها و ه مم ها ت دیل شااااادن بم ما  

ها و سا  ها...اما تو     یم شیامم برا  ت رسمادی.تم خودت 

م قد  بم یم قد  بم ساااااااااااااااممم برداشااااااااااااااا   تم اجاز  دادی م  ی

از خودت م رو  کردی.مزو از خشاااااابت  سااااااممت برگرد .مزو 
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م رو  کردی.باااااا وجود ایز ااااام میااااادون ااااااااااااااا   بااااادون تو قرار  

خذاب ب شم مزو از خودت دور کردی.و  اال... اال کم ب د 

 اال کم ب د ٬از گذشاات ساام سااا  دوبار  تون اامم شیدات کزم

  روبرو ٬از گذشت سم سا  دوبار  تون مم  ورتت رو ببیزم

؟آر ؟وا  مادی و مزو بم خوش   ا  بودن ممزم می  ن

 

 ۹۲۰#پارت_ 

 

 

با هر  ال  کم بر زبان   آورد  اااااااااااااادا   بوشاااااااااااااات  و بوشاااااااااااااات  

می رزند.آتبدر ترناد کشااااید  بود کم دیگر ت  اااا  بم ساااا    

 شت شد  بود 
گ
باال   آمد. ورت  از شدت خشم و  التش

 و آت  درون چشم ها   ش  م می شید. 

بود .مثل یک ت م یخ روبروی  با تبطم مبابل او م  اما دقی

ا  ااااااااااااااامااااااد  بود  و بااااام سااااااااااااااا    ت س می شااااااااااااااایاااااد .در برابر 

ن   ال  بم زبان  ترنادها       قدرت تداشاااااامم کم کوچ ت 
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بیاااور .خمال ال  شااااااااااااااااد  بود  و  اااری باام جز خت   خت   ت ااا  

 کردن بم او از دسمم بر تیم آمد. 

 

 ٬دقیبم ای کم گذشااااااااات
گ
  ا  را کم دید آ سااااااااا وت و بزت زدی

خمیف  کشااااااید و  ااااااورت  را میان دساااااات ها   شززان کرد و 

 ا  تروک  کزد.در 
گ
سپس آتبدر در آن  الت ماتد تا  التش

تزایت زمابن کم اتدی آرا  تر شااااااد دساااااات ها   را کزار زد و 

ت اااه  را دوبااار  باام  اااااااااااااااورت م  دوخاات.ل  زنرنا  را بام 

ن قد  بم ج و سااااات ها   را دو د٬دتدان گرتت و با گذاشااااای 

 گردتم قرار داد و گ ت:   کرا

 

آزاد:م  توی ساااام سااااا  گذشاااامم     یم روز رو هم دور از تو 

بااااااااا خوشااااااااااااااا ااااااااایل باااااااام شاااااااااااااااااااااا  ترساااااااااااااااوتااااااااد  خزان.ویل االن 

االن ٬االن کم ایزجاب  ٬خوشااااااااااااا الم.االن کم تو دوبار  روبرو 

کم دوبار  تزدیکم وا  اااااااادی و میموتم ایزجوری لم ااااااات کزم 

 خوش الم. 
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تمزااد و روی دساااااااااااااااات هااا   تاااخودآ ااا  باااال ر  دساااااااااااااااات هااایم

ن  ار  برا    اقن بود تا ت یس آسود  ب شد و  نش ازد.همی 

لااااا ااااا ااااازاااااااادی هااااارچااااازااااااااد  ااااامااااارتااااااااگ روی لاااااااا  هااااااااا اااا  تااااباااا  

ببزاااادد.همااااتطور کاااام باااام تر  شاتگشاااااااااااااااماااان  را روی گردتم 

  رکت میداد تجواگوتم شرسید: 

 

؟  آزاد:تو خوش ا  تو   

 

کرد و درساااااااااااات مثل تشااااااااااااار اتدی بم ما دساااااااااااات ها   وارد  

 د  زمزمم وار و بک هوا پاسخ داد : خو 

 

_وق   کم هردومون خییل خوب میدوتیم خوش ایل هامون 

قرار تو ااااات دوو  زنادی داشااااامم باشااااا  چم ترق  دار  کم م  

 خوش ا  باشم یا تم؟
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ابروها   با اخیم غ یظ بم ی دیگر شیوتد خوردتد.غمگیزاتم 

ن دت اهم کرد و ل  ها   بم شااااااااااااکل یک مز ر   ن رو بم پایی 

 آمدتد. 

 

ن  آزاد:ایزجوری تگو.زمان خییل زنادی گذشاااااامم خزان.همم چت 

خوض شاااااااااااااااد .م  و تو هم خوض شااااااااااااااادیم.بم خودمون ت ا  

 بم آد  هاب  کم چزار ساااااااااااااااا  شو  ٬ک 
ن دیگم شااااااااااااااا اه   ببی 

 بودیم دارنم؟

 

اتگشااااااااااااااامااااتم را دور ما هاااا     بااام کرد  و تال  کرد تاااا از 

هم خب   او     یک ش ساااااااااااااااوزنگردتم دورشاااااااااااااااان کزم.اما 

 ت شید.مصاتم ادامم داد: 

 

آزاد:خزان مگم م  و تو ساااااااااااااام سااااااااااااااا  شو  توی اون تروداا  

ل ز   بم همدیگم قو  تدادیم کم یم روزی یم جای دیگم از 

دتیا دوبار  همدیگم رو میبیایم؟مگم قو  تدادیم کم دوبار  
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هماااادیگاااام رو شیاااادا می زیم؟خاااا  امروز همون روز .پس چرا 

 اااااااااااااااایم همااااادیگااااام رو شیااااادا کزیم داری اال کااااام دوباااااار  تون ااااا

؟چرا بااااااااز  داری  بن و از  ترار می  ن ن ایزجوری مزو پس مت 

؟آخااام تو  بن تاااا مزو از خودت دور ک ن ن همااام ی زورت رو مت 

؟  چمم دخت 

 

د  و ای  بار  ااااااار دساااااااات هایم را روی ق  اااااااام ی ساااااااا زم ا  ترا

اتداخمم  .ش  را دوبار  زنر موتش شااااااد  تا او را بم خب  براتم

بک آت ااام بااام ٬یااادن ت ااااهم از چشاااااااااااااااماااان اتااادوهگیا و باااا دزد

 هیچ دا  از سوا  ها   پاسجن بدهم گ مم: 

 

 _لط ا از ایزجا برو آزاد. 

 

مات  برد.تاامیدی بر چزر  ا  ساااااااااااااااایم اتداخت و چاتم ا  

 .شرسید: آشکارا لرزند 
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 آزاد:بر ؟

 

 ب  اااااااااان کم در ا ونم بود ق ااااااااااد جاتم را کرد  بود و م  دیگر 

خب  تگم داشااااااااااااااما  تداشاااااااااااااامم.بزابرای  مجبور قدرب  برای 

ن اشاااک هایم از او ش  را تا مرز ٬شاااد  برای شززان ت ا  داشااای 

ن ب زداز  و زنرل  بگونم:  ن گردتم پایی 
 ش  ی 

 

_آر  برو.ایزجاااا بودتااات دلییل تااادار .ای   رتاااا...ای   رتاااا تااام 

ن تم از تو.پس...   قرار  دردی از م  دوا کین

 

د و خامو  شاااااد و اشاااااک ها با ای جم م لرزن ااااادایم در اتمز

ن تگم  ی روی  ااااااورتم غ طیدتد.دیگر     پایی 
شاااااادن بوشاااااات 

ن ش  هم قرار تبود او را گو  بزتد.تزمید  بود.لرز   داشااااااااااااای 

ن را برا   لو داد  بود.قد  ج و آمد و با   اااااااااااااااادایم همم چت 

قرار دادن دساااااااااااااااا  زنر چااااتااام ا  مجبور  کرد تاااا ش  را بااااال 
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های شت و خوس از اشااااااکم چشاااااام راتم بم چشاااااام بگت  .تاباو 

 دوخت و شرسید: 

 

؟  آزاد:خزان تو...تو داری گرنم می  ن

 

با خ ااا اتوت دساااا  را از روی  اااورتم پس زد  و با  اااداب  

 ب زد غرند : 

 

_آر ...آر  دار  گرنم می زم.چزد سالم کم دار  گرنم می زم.از 

کردی همون روزی کم تو توی اون تروداا  ل ز   بزم پشااات  

دار  گرنم می زم.    یم روز رو هم بدون گرنم کردن و رت   

 تگذروتد . 

 

و ب د دسااات هایم را روی چشااام هایم قرار داد  و با  اااداب  

 ت ی  تر تالید : 
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 _ل زت بزت چرا داری مجبور  می  ن ای   رتا رو بزتم. 

 

بک م طیل تا ااااااااااااااا م ای کم میاتمان اتماد  بود را پشااااااااااااااات ش 

آغو  گرتمزم بم سااممم    را برای در گذاشاات و دساات ها 

دراز کرد.از ترس آت ااام م اااادا دوباااار  خود  را در آغوشااااااااااااااا  

ب از  و ت اااااااا یم  شااااااااو  خود  را خب  کشااااااااید  و اتگشاااااااات 

 اشار  ا  را بم سما  گرتمم. 

 

 _تم....تم ا ال ایزکارو ت   آزاد.ا ال ت  . 

 

 ۹۲۱#پارت_ 
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دتد مات و مبزوت با دساات هاب  کم در هوا خشااک شااد  بو 

قاااد  ا  ا  ااااااااااااااامااااد و ت اااا  دل ور و تااااامیاااد  را تثاااار در یاااک 

 اااااااااااااااورتم کرد.ل صاام ای کو  کشااااااااااااااایااد تااا آیه از ش یاا س و 

ن دست ها   بگوند:  ن اتداخی   تاامیدی ش دهد و با پایی 

 

آزاد:باشااااااااااام.هرجور تو ب وای.م  دار  دیووتم موشااااااااااام خزان 

 ویل ای  بار  مثل هموشم هرجور تو ب وای. 

 

ن غیم کااام در  ااااااااااااااااادا د ق  م را مچاااالااام می رد.دلم    موز مت 

ن دیااااادن  تبود اماااااا در آن ل صاااااات آتبااااادر  را ن بااااام غمگی 

آشاااااااااااااااوب و  التم بود  کم تم قادر بود   ا  او را بزت  کزم و 

ن یک  تم  ا  خود  را.بازوهایم را ب ل گرتمم و با برداشااااااااااااااای 

ت اهم را بم  ورت  داد  و دهان ٬قد  دیگر بم سمت خب 

ن  ا شو  از آت م بمواتم  ال  بر زبان ی بگونم.امباز کرد  تا چت 

بیاور   دای توق  ماشی ن کم در تزدیش مان ترمز زد هردو 

نم و باام خباا  ش  ت رمااان را وادار کرد تااا ت ااا  از ی اادیگر بگت 

 بچرخاتیم. 
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ن تراز  ن ماشاای 
 مت  از یک ثاتیم برایم کو  کشااید تا با شاازاخی 

 ا  شاا
گ
د.بآ  از تزا  ب زد شااود و آشاا مش  بم دت بگت 

گ
ا خ اامش

چزارچوب در ت یم زد  و تماشاااااااااااااااا کرد  کم چطور تراز با در 

ن  ن تورا از ماشایا  شیاد  موشاود و درهای ماشای 
آغو  گرتی 

را ق اال می زااد.آتباادر غرا  را زدن و خزاادیاادن بااا تورا بود 

 کم هزوز مموجم  ضور ما باالی پ م ها نشد  بود. 

 

ن پ٬در تزایت  کم قد  روی اولی 
گذاشاااااااات تورا بود کم  م  زمابن

ی  ن دقیباا ٬ش  را باااال گرتاات و ت اااه  را باام باااالی پ اام هااا

هماتجاب  کم م  و آزاد ا  ااااااااماد  بودیم دوخت.چشاااااااام های 

تی اام ای ا  در ثاااتیاام ای بااا دیاادن آزاد در کزااار م  از ذوا و 

خوشااااااااااااااا ااااایل گرد شاااااااااااااااااادتااااد و خزااااد  ای بزرگ  اااااااااااااااورت  را 

تت و با  اااداب  گر   شوشااااتد.اتگشااا  را بم سااامت آزاد نشااااتم

 ب زد گ ت: 
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 تورا:یه...تو خالم   رو شیدا کردی. 

 

جم اااام ی کوتااااا  و تااااام زوم  برای آت اااام تراز چزر  در هم 

ب شاااااد و کزجکاواتم م اااات  اشاااااار  ا  را دت ا  کزد  اقن بود.و 

در همان ل صم بود کم چشمان  در تزایت بم چزر  ی آزاد 

و ماااات و  گر  خوردتاااد و م  دیااااد  کاااام چگوتااام ت اااااه  ک

شااااااد.خضااااااالت  ااااااورت  آشااااااکارا شاااااال شاااااادتد و گر  ی میان 

ابروها   جا   را بم شدرایم در چشاااااااااااااامان  داد.در  ایل 

کم از چزر  ا   امال مش   بود کم بم سالمت ب زاب  ا  

شااااااااااااااااک کرد  بود یااک پ اام باااالتر آمااد و ای  بااار ت اااه  را باام 

سااااااااااااامت م  چرخاتد.در جوا.  تززا توان ااااااااااااامم ت یم ا  را از 

 چوب در بگت   و بک هدا شی تکان بدهم. زار چ

 

ی ن ااا ت  در آن ساااوی سااا م آزاد ا  اااماد  بود کم وتاااع بزت 

 او غات مت  شاااااد  بود 
بم تراز تداشااااات.آتبدر از دیدار تاگزابن

کم     تمیدان ااااات   با  ااااات چم واکایسااااار نشاااااان دهد.از 

آخرن  باااری کاام ب ااد از یااک دخوا و جزجااا  بزرگ ی اادیگر را 
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زنادی میگذشااااااااااات و یبیزا امان تمی رد کم  مدتدید  بودتد 

تراز هم بم همرا  م  بم لزدن تبل مکان کرد  باشاااااااااااااااد.ت ایه 

کم در چشمان  بود برایم خجی  بود.ت ایه کم تمیموان مم 

برای آن تااااا  اتم اااااب کزم.تمیاااادان ااااااااااااااامم ت جاااا  بود و یااااا 

  ااااادت و خ اااا اتوت.اما هر آتچم کم بود چزدان دوسااااماتم 

سید   . بم تصر تمت 

 

تراز یک پ م ی دیگر باالتر آمد و تورا شاتجا  توان ااااااااااااااات با 

ن گااااذاشاااااااااااااااما  کزااااد.باااام  تبال کردن هااااا   او را وادار باااام زمی 

ن رسااااااااااااااایدتد دوان دوان  م و آت م پاهای کوچ   بم زمی 

هماتطور ٬باق  پ م ها را پشت ش گذاشت و با رسیدن بم آزاد

 رار کم دساااااااااااااات ها   را دور پای او   بم می رد ذوا زد  ت 

 کرد: 

 

 .  تورا:تون    خالم   رو شیدا ک ن
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شاتجا  با ٬آزاد کام تاا آن ل صم بام تراز چشااااااااااااااام دوخمم بود

ا  ااااس دسااات های کوچک تورا بم دور پا   ت س خمیف  

 بر لااا  نشااااااااااااااااااتاااد.مباااابااال تورا روی 
گ
کشااااااااااااااایاااد و ل  زاااد  مرتش

زاتوها   نشااا ااات و با دسااات کشااایدن بم موهای روشااا  او 

 گ ت: 

 

 تون مم شیدا  کزم. ر  آزاد:آر ...باالخ

 

تورا رنز رنز خزدید و ش  را باال گرتت تا بم م  ت ا  کزد.در 

جوا.  ل  زد م زویع بر ل  آورد  و چشم هایم را برا   

باز و . امم کرد .تراز هزوز هم با دتیاب  از شدرایم روی پ م 

ی سااااااااااااااو  ا  ااااااااااااااماد  بود و بم ما چشاااااااااااااام دوخمم بود.مالقات 

ساااااااااا  آن هم مبابل در خاتم ی م   سااااااااام تاگزابن آزاد ب د از 

آتباااادر برا   دور از اتمصااااار بود کاااام     تمیاااادان اااااااااااااااااات   

بااا  اااااااااااااااات چاام خ س ال میل از خود  نشااااااااااااااااان دهااد.کویل 

ت شااااااید کم سااااااوتیا هم با شااااااایدن  اااااادای تورا باری دیگر بم 

جم مان شیوسااات.با تگرابن ت ایه با م  رد و بد  کرد و ات ار 
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ر ذه  شااااااااااااااا وغم جرنان م دکم از چشااااااااااااااام هایم بم اتکاری ک

داشااااااااااازد بر برد  باشااااااااااد تورا تورا را در آغوشاااااااااا  گرتت و با 

 ل  زدی مضطرب گ ت: 

 

ساااااااااااااااوتیاااا:بزت  تو ااااااااااااااااات برنم داخااال؟ماادت زناااادیااام کااام ایزجاااا 

 وا  ادی . 

 

ن خاکر هم  م اک  سااااااااااااوال  یبیزا آزاد بود.شااااااااااااید بم همی 

بود کم آزاد شو  از م  و تراز ت اه  را بم سمت او چرخاتد 

ل  زدی مودباتم ش  را بم نشاااااااااااااااااتم ی م ال ت تکان  و با 

 داد. 

 

 آزاد:ممزوتم خاتم سوتیا.اما م  دیگم می واسمم بر . 

 

و سااااااااااپس ت اه  را بم ساااااااااامت م  چرخاتد و با ل  ن کم د  

 ش  مم بودن  را ترناد می شید ادامم داد: 
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آزاد:بم هر ا  آد  کم برای دیدن  بم ایزجا اومدتم تماییل 

ن باها  تدار .پس ت ر می زم دیگم بزت  باشاااام دبرای  را ز 

 کم بر . 

 

 ۹۲۲#پارت_ 

 

 

د  و ت اااهم را از  اااااااااااااار تاااخودآ ااا  لاا  هااایم را روی ی اادیگر ترا

چشااااااااااااااامان  دزدید .ق  م با ب زدترن   اااااااااااااااادای مم   ترناد 

می شااااااااااااااید "از او ب وا  تا بماتد" و خب م مدا  امر می رد کم 

ن  ت ااااااااامیم مم   اسااااااااات".از دورایه کم در آن   "رتما  بزت 

ار بود .از یک کرا دلم می واسااااااااااااات بم  ن گت  اتماد  بود  بت 

سید  کم ب واهم   را ق  م گو  کزم و از کرا دیگر میت 

تاادای خب م را تااادیااد  بگت  .م  همااان مااارگوناد  ای بود  کام 

 .  6020



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

سد.و خشش آزاد برای  میگ مزد از ری مان سیا  و س ید میت 

 . م  دقیبا همان ری مان سیا  و س ید بود 

 

سااااااا وتم و دزدیدن ت اهم ق    را از آتچم کم بود بوشااااااات  در 

هم شاااااا  اااااات.مایوساااااااتم ل  زنرنا  را بم دتدان گرتت و با 

ن هماتطور کم  ن یک پ م بم ساااااااااااامت پایی 
پشاااااااااااات ش گذاشاااااااااااای 

ت اه  را هزوز روی  ورت م  ثابت تگم داشمم بود زنرل  

 گ ت: 

 

 .  آزاد:ش  ب ت 

 

واب شاا  ب ت   جبم جای م  سااوتیا بود کم از روی ادب 

را داد.چزد ل صم ی دیگر هماتجا ا  ماد و بم م  ت ا  کرد و 

در تزایت با ترو بردن دست ها   درون جی  های  اکا  

چرخید و باق  پ م ها را پشاات ش گذاشاات.بم ساامت ماشاای ن 

کم در آن ساااااااااااااوی خیابان پار  شاااااااااااااد  بود قد  برداشااااااااااااات و 
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ن پشااات ترمان ن را ٬دقیبم ای ب د با نشااا ااای  وشااا  کرد ر ماشااای 

 و با شخ   شسا  آور بم سمت اتمزای خیابان  رکت کرد. 

 

زاتوهایم کم تا آن ل صم بم سااااااااااااااا    مرا ش پا تگم ٬با رتما 

وع بااام لرزنااادن کردتاااد و وادار   داشااااااااااااااامااام بودتاااد بااام ی  اااار  شر

ن خوردتم شاااااااااااااااو  بم چزارچوب  کردتد تا برای آت م ماتع زمی 

ایل کم با یک  در چزگ ب زداز .سااوتیا تگران و مضااطرب در 

دسا  تورا را ب ل گرتمم بود دست دیگر  را بم سممم دراز 

 کرد و با تواز  کردن بازونم شرسید: 

 

 سوتیا:خونز ... الت خوبم؟

 

در جوا.  تززا بم تکان دادن ش  اکم ا کرد  و هماتطور کم 

هزوز هم چزااااااارچوب در را گرتماااااام بود  باااااام داخاااااال خاااااااتاااااام 

ن بم م  چشم  ر برگشمم.تراز کم تا آن ل صم د  سزگی 
س وب 
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وع باااااام دت ااااااا  کردن قااااااد  هااااااایم کرد و  دوخماااااام بود تورا شر

  دایم زد. 

 

 تراز:خزان...موشم  را بزتیم؟

 

بک اخمزا بم سااااااوال  قد  هایم را ادامم داد  و م اااااات  اتاقم را 

در شو  گرتمم.آتبدر بزم رن مم و خ ااااااااااااااامم بود  کم     تا 

  بدهم.هماتطور سااااوالتداشاااامم دهان باز کزم و پاسااااجن بم 

کم آخرن  قد  ها را برمیداشااامم از پشااات ش  ااادای ساااوتیا 

را شااااااااااااااااید  کم بم او میگ ت بزت  اساااااااااااااااات مدب  مرا بم  ا  

ای  در م  خود  بگاااذارد.باااا تماااا  وجود  از او کااام در هر شر

می رد و هوایم را داشاااااااااااااااات ممزون بود .قد  بم داخل اتاقم 

ن در پشاااااااات ش  کم ت رن    داد ترجیح ٬گذاشاااااااامم و با . اااااااای 

ات اقات امشااااااااا  و چزد روز گذشااااااااامم برای تراز را بم ساااااااااوتیا 

 . پار . 
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.پال  روی ت ت خوابم دراز کشاااید  و چشااام هایم را . ااامم

گردتبزد  را در مشمم گرتمم و در س وت و تارنش م و بم 

آن چزااد دقیباام ای کاام در آغو  او از بزااد دتیااا و تمااا  غم و 

 .آغوشر کم سااام ساااا  کرد  غ ااام ها   رها شاااد  بود  ت ر 

تماا  برای ترامو  کردن  جاان کزاد  بود  و  ااال... اال با 

ت رار دوبار  ا  تما  جان کزدن هایم بم شوسر م د  شااااااااااد  

 بودتد. 

 

آن شاااااا  تا  اااااابح     برای دقیبم ای تموان اااااامم پ   روی 

ون ترتمم و هیچ س هم برای  را  هم بگاااذار .از اتااااا بت 

شایدن  را های سوتیا بک آت م  ز با زدن بم اتاقم تیامد.ترا

ساااااااااااااااوا  و جوابم کزد خاتم را تر  کرد و ساااااااااااااااوتیا و تورا هم 

ترجیح دادتااد تااا مرا باام  ااا  خود  بگااذارتااد تااا ب کاام بمواتم باا 

 ا  اساتم کزار بیایم. 

روز ب د بم آموزشاااااااااااا ا  ترتمم.شدرد را بزاتم کرد  و خود  را 

ا و تییل کاام آرناا تااک و تززااا در خاااتاام   س کرد .باام شیااا  هااای

یبیزا سااوا  های زنادی برای شرساایدن داشااازد توجیه ت رد  
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و ترجیح داد  کم شیا  های لیا  و ون مور بارتز را کم از روی 

 برایم ترسماد  بودتد بک پاسخ بگذار . 
 تگرابن

 

تما  روز بم جز چزد تزجان قزو  ی توری و یک کروساااااااااااااااان 

ن دیگری ت ورد  و زمااااابن کاااام ساااااااااااااااوتیااااا و ت باااام خاااااتاااام ورا چت 

برگشازد جوری رتمار کرد  کم ات ار اوتاع  امال ترما  است 

و مشااااااااااااکیل وجود تدارد.هرچزد کم خوب میدان اااااااااااامم تصاهر 

های م  قرار تبود ساااااااااااااااوتیا را گو  بزتزد.اما همیز م تزمید  

بود دلم تمی واهد درمورد ات اقات شاا  گذشاامم  رقن بزتم 

 برایم  اقن بود. 

 

 ااااااااااااااادا در آورد و یک پاکت  ا بمزتگ خاتم ر ٬آن شااااااااااااااا  شیک

م ااااااامطییل شاااااااکل کم برای م  ترساااااااماد  شاااااااد  بود را ت ونل 

اات  ساااوتیا داد.داخل پاکت ب یط ونو  ای برای تماشاااای کارا

ن  سااااااااااال   آزاد قرار داشاااااااااات کم تردا قرار بود در یش از بزرگت 

ت ها  برگذار شاااااااااود.در  اااااااات لزدن ی  ن رونا  آلتک های کارا

چک خودتماب  می رد کم ت کو کزار ب یط یک  اغذ یادداشااااااااااا
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روی آن با خ  آشاااااازا توشاااااامم شااااااد  بود : "از  اااااامیم ق   

 امیدوار  کم تردا تو را آتجا مالقات کزم". 

 

 ۹۲۳#پارت_ 

 

 

ساااااااااااااااوتیااااا بااااا ت ااااایه امیاااادوار باااااالی ش  ا  اااااااااااااااماااااد  بود و بااااا 

چشااااااااااااامان  ترناد   کشاااااااااااااید کم  مما باید بم تماشاااااااااااااای ای  

اااااااااااااات بروی ا  ب یط را داخل  زد  .در برابر ت ا  هیجانکارا

ن بم او گ مم کم اگر  پاکت برگرداتد  و با قرار دادن  روی مت 

 مشماا است میمواتد خود  بم تماشای کارت آزاد برود. 

 

واق یات ای  بود کاام از اخماااا ق  م می واسااااااااااااااامم کاام دخوت 

اااااااااااااات  برو .اما ترس هایم  آزاد را بپذیر  و بم تماشاااااااااااااااای کارا

میداشااااازد.م  از ایز م  تگم بودتد کم مثل هموشاااام مرا خب 

ساااااید .از  وع دوبار  با آزاد داشااااامم باشااااام میت  ب واهم یک شر
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ایز م ب واهم بم او و خشااااابمان یک تر ااااات دوبار  بدهم و 

ن ق  م و اخمماد  را تجربم کزم و شااااااات  باری دیگر شااااااا  ااااااای 

 داشمم. 

 

م  آزاد را ب شاااااااااااااااید  بود .مدت ها بود کم او را ب شاااااااااااااااید  

 ن  ت بم او تداشمم.اما هزوز خشیم بود .دیگر هیا کیزم و 

هم هماااان زبن بود  کااام یاااک زماااابن بااااور  و رونااااهاااا  بااام 

.زبن کم روزهای ساااایا  و شر از دساااات او خاک اااات  شااااد  بودتد 

دردی را در کزاااار او تجربااام کرد  بود.زبن کااام یاااک باااار از او و 

خشاااااااب  برند  بود و  اال از تجربم ی دوبار  ی تما  ای  ها 

سااااید.و ای  ابدا رب  بم ب شاااایدن یا ت  شاااایدن او  ترس میت 

 تداشت. 

 

    اگر هردوی ما ٬    اگر ساااا  های زنادی گذشااامم بودتد

ت یت  کرد  بودیم اما هزوز هم م  همان زن بود  و او همان 

مرد بود.ما همان دو ت ری بودیم کم خشاااااااااااااااش را ی  ار تجربم 

کرد  بودیم و ساااااااااااااااپس آن را از دسااااااااااااااااااات داد  بودیم.مااااا دو 
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یااک ق ااااااااااااااااام ی خاااشاااااااااااااااباااتاام ی م مموماام  ت از شااااااااااااااا  اااااااااااااااواا

ی بم جز درد  ن  کم برای هردونمان چت 
بودیم.ق اااااام ی خشاااااااف 

وع دوباااار  ا   بااام یاااادااااار تگاااذاشااااااااااااااامااام بود و  ااااال... ااااال شر

ج اااااااااارب  را میط بید کم م  تمیموان ااااااااامم آن را در ق  م شیدا 

ن ترس هااا بودتااد کاام مرا وادار باام پس زدن آزاد و  کزم.و همی 

ن از او می  .چون خوب میدان ااامم کم تم م  و تم ردتد گرن ی 

 او تاب و توان تجربم ی یک ش  ت دوبار  را تداشایم. 

ااااااااااااات  بزابرای  هماتطور کم بم سااااااااااااااوتیا گ مم بود  بم آن کارا

ترتمم و دخوت آزاد را بک جواب گذاشاااااااامم.اما تما  آن شاااااااا  

اااااااااااااات باام  بیاادار ماااتااد  و تااا  ااااااااااااااابح باام خ س هاااب  کاام از کارا

ا  گذاشااااااااااااااامم موشااااااااااااااادتد  کرد .خ س هاب  کم در   ت ا اشااااااااااااااات 

 آزاد تبود. 
گ
 هیچ دامشان اثری از ل  زد زن ا و هموشش

 

دو روز ب دی را هم در خاتم گذراتد  و بم آموزش ا  ترتمم.با 

وجود آت م تززا دو روز بم زمان اجرای بچم های آموزشااااااااا ا  

خ ااااااااااااااامااام تر و  التااام تر از آبن بود  کااام ب واهم ٬مااااتاااد  بود
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ی  بود کاام تمااا   ااارهااا را باام ساااااااااااااااوتیااا زم.اخود  را درگت   ااار ک

ن م اا کرد  بود .  د  بود  و خود  را از همم چت   ستر

و تاام آرنااا ٬یط ای  ماادت تاام دیگر آزاد برای دیاادتم آمااد  بود

شیا  برایم ترسااماد  بود.میدان مم کم هزوز در لزدن  ضاور 

اات دیگر داشااات کم قرار بود  داشاااازد.آزاد هزوز هم یک کارا

ار شااااااااااود و ب د از آن لزدن را بم مب ااااااااااد برگذساااااااااام روز دیگر 

پاااااریس تر  می رد.و ای  ی  ن تززااااا دو روز دیگر زمااااان باااااق  

بود تا باز هم بم اتداز  ی یک دتیا میان ما دو ت ر تا ااااااااااااااا م 

 بی مد. 

 

سااااااخت از ه ت غروب خبور کرد  بود.بک  و ااااا م و ک ااااال 

خاتم ا  اااااااااااااااماد  بود  و هماتطور کم شودر قزو  ی  ن در آشاااااااااااااااتر

د  بک هاااادا باااام ا   توری
ن را درون لیوان آب جو  هم مت 

 اااااااااااا  م ی روشاااااااااااا  ت ونونون چشاااااااااااام دوخمم بود.بم جز م  

هیچ س دیگری در خاتم  ضااااااور تداشاااااات.سااااااوتیا بم همرا  

ون رتمم  ساااااااامان  برای رصا شااااااااا  بت  دوساااااااامان دور  ی دبت 

 بود و تراز هم تورا را بم همرا  خود  برای گرد  برد  بود. 

 .  6029



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

خاتم خارز  هایملیوان را میان دسااااااااااااااات  ن د  و از آشاااااااااااااااتر اااااااااااااار ترا

شااااااااد .روی م ل مبابل ت ونونون نشاااااااا اااااااامم و در ساااااااا وت بم 

توشااااااااایدن قزو  ا  مشااااااااا و  شاااااااااد .تززاب  و بیکاری  التم ا  

د   هم از ساااااااا وت لذت میتک
.ای  روزها کرد  بود اما از کرقن

 بوشت  از هر زمان دیگری بم س وت ا میاز داشمم. 

 

بن  دای زتگ موبای م شیچیدن تاگزاغرا در اتکار  بود  کم 

در تضاا  واسم را جمع خود  کرد.لیوان قزو  را در دست 

ن  گوشر را ٬چپم تگم داشاااااااااااااامم و با خم شاااااااااااااادن بم ساااااااااااااامت مت 

برداشاااامم و بم  اااا  م ا  چشاااام دوخمم.با دیدن تا  سااااوتیا 

کم روی  ااااااااااا  م خودتماب  می رد با ت ج  ابروهایم را باال 

 اسخ داد . اتداخمم و بک م طیل تماس را پ

 

 سوتیا؟_ 
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 اادای مضااطرب  در ثاتیم ای از آن سااوی خط گوشاام را شر 

 کرد. 

 

ساااااااااااااااوتیا:خزان؟خوتام ای؟امیدوار  از خواب بیادارت ت رد  

 باشم. 

 

 ت ج م از شایدن ل   مضطرب  مضاخ  شد.گ مم: 

 

؟  _تم خونز  بیدار بود .سر شد ؟چرا ایزبدر مضطربک

 

 تورا پاسخ داد: 

 

بم  مک ا میاز ٬مد برا  شو  او  ساااااوتیا:راساااااا  یم مشاااااکیل

دار .یاااااااام آدرس باارات ماایاا اارسااااااااااااااااماام.ماایاامااوبن زود خااودت رو 

؟  برسوبن
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 دلواپ اتم چزر  در هم کشید  و شرسید : 

 

 _چم مشکیل؟سر شد  سوتیا؟ الت خوبم؟

 

 دوبار  خجوالتم پاسخ داد: 

 

ن رو برات توتااااااااااایح مید .االن  ساااااااااااوتیا:وق   اومدی همم چت 

باشم؟زود خودت کزم.لوکوش  رو برات می رسمم باید قطع  

 رو برسون. 

 

ای  را گ ت و ساپس بک آت م مزمصر شاایدن ساوا  دیگری از 

 سمت م  بماتد ت    را قطع کرد و بم تماس پایان داد. 

 

 ۹۲۴#پارت_ 
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مات و مبزوت ت    را از گوشااااااااام دور کرد  و بم  اااااااااا  م ی 

جااادیااادی از گوشر ز  زد .ل صااام ای کو  کشااااااااااااااایاااد تاااا شیاااا  

د و هماتطور کم گ مم بود سااااااااااااااوتیا روی  اااااااااااااا  م تب  ببزد

لوکوشااااااااااااااا  را برایم ب رسااااااااااااااامد.بک م طیل شیا  را باز کرد  و بم 

آدرش کم برایم ترسماد  بود خت   شد .چشم هایم در ثاتیم 

ای باااام گردترن   ااااد مم   رسااااااااااااااایاااادتااااد.لوکوشااااااااااااااا ن کاااام برایم 

ن  ترسااااااااااااااامااااد  بود لوکوشااااااااااااااا  یش از م روا ترن  و گران تر 

 رسموران های لزدن بود. 

 

اتم چزر  در هم کشااااااااااید  و بم ت ر ترو رتمم.تم م  و شدرام

 رسااااااااموران هاب  
ن تم سااااااااوتیا م موال خادت تداشااااااااایم در چزی 

شا  ب ورنم.اما ا مماال دوست های قدییم سوتیا برخالا 

ما بم رسااااموران های شاااایک و گراتبیمت خالقم داشااااازد.برای 

ن هم بود کم سوتیا ش ا  ز آتجا در آورد  بود. همی 
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کشااااااید  و ب د از آت م یک تاکیساااااا ختک کرد  با ت س خمیف   

ن از روی م ل بک م طیل بم ساااااااااامت اتاقم دوند  تا ٬برخاساااااااااای 

ل اااس هااایم را خوض کزم.آتباادر خج اام داشااااااااااااااامم کام م مویل 

ن کی  و  ترن  ل اس هایم را بم ت  کرد  و سااااااااااپس با برداشاااااااااای 

ون زد .سااااااااااااوار   یدهایم و شوشاااااااااااایدن ک   هایم از خات م بت 

 س را برای راتزد  بازگو کرد . تاکیس شد  و آدر 

در کو  م ااااااااااااات  چزدی  مرت م بم ساااااااااااااوتیا زتگ زد  و برا   

شیا  ترساااااماد  اما او پاساااااجن بم هیا کدا  از شیا  ها و تماس 

 دیگر اماااتم را برنااد  بود.دلم مثاال سااااااااااااااات  و 
هااایم تااداد.تگرابن

سااااایم ت ر  سااااامت شکم میجوشاااااید.تا زمابن کم بم مب اااااد بر 

 م اوت کشید  شد. هزار و یک سزارنوی م

 

در تزایت با رساااااااااایدتمان بم مب ااااااااااد از راتزد  تشاااااااااا ر کرد  و 

ن شیاد  شااد .کی م را روی دوشاام اتداخمم  شاساایمم از ماشاای 

و بم ساااااااااامت رسااااااااااموران دوند .ساااااااااااخممان خصیم و شر زرا و 

برق  کاااااااام از آتچاااااااام ت ر می رد  بااااااااا شاااااااااااااااا و  تر باااااااام تصر 

ساااااااااااید.ورودی دن را پشااااااااااات ش گذاشااااااااااامم و ب د از یط کر  مت 
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م اااااات  یک راهروی ن ااااااابما کوالبن شاتجا  بم ساااااااال  ا اااااایل 

رسااااااااموران رسااااااااید .با ورود تاگزابن ا  بم سااااااااال  ت ا  مم ج  

ها شااااااان نشاااااا اااااامم بودتد و تا  ن همم ی آد  هاب  کم پشاااااات مت 

آن ل صاااااااام مشااااااااااااااا و  رصا شااااااااااااااااااااااا  بودتااااااااد باااااااام ساااااااااااااااممم 

د  و تما  تالشاااااام را چرخید.اتگشااااااماتم را بم ی دیگر قالب کر 

تا ن ااااااا ت بم ت ا  ها شاااااااان بک ت اوت باشااااااام.در بم  ار گرتمم 

ها بم دت ا   ن خوض ش  را بم اکراا چرخاتد  و در میان مت 

ساااااوتیا گشااااامم.اما هیا اثری از ساااااوتیا در پشااااات هیا یک از 

های رسموران تبود.  ن  مت 

 

مجددا بم  ااا  م ی ت  زم خت   شاااد  و با باز کردن  ااا  م 

روی  اااااااااااا  م اتگشااااااااااااماتم را تزد تزد ٬یم با سااااااااااااوتیای شیا  ها

 رکت داد  تا شیا  برا   ارسااااااااا  کزم و ختک رساااااااایدتم را بم 

او بدهم.اما هزوز موتش نشاااااااااااااااد  بودن بوشااااااااااااااات  از چزد   مم 

تایپ کزم کم  اااااادای مرداتم ای از پشاااااات ش در گو  هایم 

 شیچید. 
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 .  _شبمون ب ت 

 

ی بم برای آت م بمواتم  اااااااااااااااا    ااااااااااااااادا را .شااااااااااااااازاسااااااااااااااام تیاز 

  تداشااااااااااامم.اما باز هم با چرخیدن و ت ا  کردن بم پشااااااااااات ش 

چشاااامابن گرد شااااد  و ت ایه مم ج  بم خب  چرخید  و بم 

کااااام باااااا ل  زااااادی موقراتااااام ٬پااااادر الیزاااااا٬چزر  ی ون مور باااااارتز

مباااااب م ا  ااااااااااااااامااااد  بود چشااااااااااااااام دوخمم.او دیگر ایزجاااا چکاااار 

 ؟داشت

 

 _آقای بارتز؟

 

ن ل  زااد مود.  آه اااااااااااااااماام بااا تردیااد زمزماام کرد  و او بااا همااا

 ذاشت. قد  ج وتر گ

 

_ت ر می رد  دخوتم رو قبو  ت ردیااااااااد.دیگاااااااام داشااااااااااااااامم از 

 اومدتمون تاامید موشد . 
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شدرام و گیج  ورتم را در هم کشید  و چشم هایم را تزگ 

؟چااااام قبو   د؟چااااام دخوب  ن تر کرد .ای  مرد از چااااام  را مت 

؟  کردبن

 

 رتون تموشم. _ب  شید آقای بارتز م  واق ا مموجم مزصو 

 

و ل  زد روی ل  های او اتدی  مرتگ با  دای آرا  گ مم 

 تر شد.یک تای ابروها   را باال اتداخت و گ ت: 

 

_م  از خاتم سااوتیا خواساامم کم دخوِت شااا  م  رو بم شااما 

برساااااااااااوتم و از کرا م  ازتون ب واد کم امشااااااااااا  با همدیگم 

ن کم شاااااااما  دخوتم رو قبو  شاااااااا  ب ورنم.ا شااااااوتم بم م  گ ی 

بموتم.برای همیزم ه اااااات کم  کردی  و باید ایزجا مزمصرتون

 شما اومدی  ایزجا.درست تمی م؟
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برای چزد ل صم تاباور و مم ت  بم  اااااااااااااااورت  خت   ماتد  و 

سااااپس ات ار کم تاز  مموجم تبشاااام ای کم سااااوتیا برایم رن مم 

بود شاااااااد  باشااااااام تاامیداتم آیه کشاااااااید  و پ   هایم را روی 

د .خااادایاااا ای  دخت  ق اااااااااااااااااد دیواتااام کردن مر ی ااادیگ اااااااااااااار ا ر ترا

داشاااااااات؟واق ا با ون مور بارتز برایم قرار ترتو  داد  بود؟آن 

هم بک آت م تصر مرا ب واهد؟آن هم ب د از تما  ات اقاب  کم 

 یط چزد روز اخت  رت داد  بودتد؟

 

 ۹۲۵#پارت_ 

 

 

 چشااااااااااااااام هاااایم را بااااز کرد  و دسااااااااااااااا   بااام  اااااااااااااااورتم 
گ
باااا  التش

 ور بارتز هزوز هم با ت ایه شدرام و شرساااااشاااااگر کشاااااید .ون م

کشااااااااااااااید تا پاسااااااااااااااخ مرا بم م  چشاااااااااااااام دوخمم بود و اتمصار  

 .شزود. 
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م ااااذباااااتاااام باااام او ت ااااا  کرد  و گوشااااااااااااااااااام ی لاااا  هااااایم را کج 

کرد .واق ااا تمیاادان ااااااااااااااامم کاام   بااا  اااااااااااااااات باام او چاام جوابک 

میداد .ون مور بارتز مرد خوب و م ت   بود.هموشااااااام با م  

ماااتاام  اخاا  رتمااار کرد  بود و هرگز  اااری ت رد  بود کاام باام ت 

تارا    ا  شااود.از خالقم ای کم ن اا ت بم م  داشاات هم با 

ختک بود .امااا ای  را هم میاادان ااااااااااااااامم کاام ای  خالقاام باام هیا 

ن  ای  تبود  ٬وجم دو کرتم تبود.جدا از همم چت  ا ااال در شر

ن رسااااااااااااااامورابن باشااااااااااااااا زم و شاااااااااااااااااااا   کاااام ب واهم بااااا او در چزی 

 از زم از هموشاام آشاا مم تر و شاا وغ تر بود و بوشاات  ب ور .ذه

 هموشم تیاز بم تززا ماتدن داشمم. 

اما از کرقن هم تمیموان اامم دخوت او را گ اااماخاتم رد کزم و 

ب ااااد  پااااا باااام ترار بگااااذار .مرد بیچااااار  باااام خیااااا  ایز اااام م  

ن رزرو کرد  بود و بااااام  دخوت  را پاااااذیرتمااااام بود  برایماااااان مت 

رچزد کم م  ابدا از دخوت  اکالیع اتمصار  نشاااااااا اااااااامم بود.ه

ا ای  کم تب اااااااااااااات  او تبود.مطمازا اگر در جوا.  تداشاااااااااااااامم ام

مثاال دیواتاام هااا میگ مم کاام تمیمواتم دخوت  را قبو  کزم و 

ب ااد  رساااااااااااااااموران را تر  می رد  از رتمااار  تااارا اات و دلمت  
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موشد.و م   ادقاتم دلم تمی واست مرد م ت   مثل او را 

 . از خود  برتجاتم

 

د مموجم شااااد  ابروها   کم از تارا    در هم کشااااید  شاااادت

کم ساا وتم بو  از  د کو  کشااید  اساات.بزابرای  همرا  با 

ل  زدی  مرتگ بر ل  ٬کشااااااااااااااایدن ت س ت ااااااااااااااا م و تیمم ای

 نشاتد  و گ مم: 

 

ن ایزجا .   _ب م.بم خاکر همی 

 

آرام  در ثاتیم ای دوبار  بم چزر  ا  بازگشاااااااات و ل  زدی 

شرکشااید  بود باری دیگر جان گرتت.تورا با  کم از ل  ها  

ی کم در کزار شزجر  ی بزرگ رساااااااااااااموران قرار د ن ساااااااااااااا  بم مت 

گرتمم بود اشار  کرد و بک آت م  ال  بر زبان بیاورد با ت اه  

ن همرایه کزم.آه ااااااااامم  از م  خواسااااااااات تا او را بم سااااااااامت مت 

شی تکان داد  و در س وت قد  ها   را دت ا  کرد .ل صم 
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ن جای گرتمیم و اارساااااااااااااون مزو را ای ب  در  د هردو پشاااااااااااااات مت 

اخمیارمان گذاشااااااااااااات.با وجود آت م ا اااااااااااااال اشااااااااااااامزاب  بم غذا 

خوردن تداشاااااامم اما از روی ادب یک غذای ساااااااد  ساااااا ار  

داد  و ون مور هم بم تاب یت از م  همان غذا را سااااااااااااااا ار  

 داد. 

 

ن  ن بم ی دیگر ٬با دور شاااااادن اارسااااااون از مت  اتگشااااااماتم را زنر مت 

م.بر خالا ب کرد  و ت ا  م ذبم را بم مرد مباب م دوخمقال 

م  ل  زدی مزرباتم و  امییم بر ل  داشت و مشماقاتم بم 

م  چشاااااااااام دوخمم بود.دقیبم ای بک آت م  ال  میاتمان رد و 

بااد  شاااااااااااااااود باام ی اادیگر خت   ماااتاادیم و در تزااایاات او بود کاام 

ن س وت شو  قد  شد.   برای ش  ی 

 

م دخوتم رو قبو  کردیااااد.تمیموتیااااد _واق ااااا ازتون ممزوتم کاااا

کاااام توی ای  ل صاااام چباااادر از ایزجااااا بودتمون ت اااااااااااااااور کزیااااد  

 خوش الم. 
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تال  کرد  تااا در جوا.  ل  زاادی هر چزااد کوچااک بر لاا  

بیاااور .امااا موتش نشاااااااااااااااااد . التاام تر از آبن بود  کاام ب واهم 

تصاهر بم خوش ا  بودن کزم.ایزجا بودتم تززا از روی ادب 

د.اما خدا میدان اااااااااات کم در دلم برای شیدا و رودربا  اااااااااا   بو 

ن  ب  ک  دساااااا  ل صم شاااااماری کرد ن ساااااوتیا و گذاشااااای 

می رد .ت ااا  ون مور هزوز هم روی  اااااااااااااااورتم ق اال بود.برای 

آت اااااام اتاااااادی از سااااااااااااااازگی ن جو بکاااااااهم ت اااااااهم را باااااام اکراا 

 چرخاتد  و بک دلیل گ مم: 

 

 _واق ا رسموران قشزگیم. 

 

م ی مواتبت با  رتم تکان زنرل  خزدید و ش  را بم نشااااااات

 داد. 

 

 ر ت ر می زم.س یبم ی شما  را تدار . _مزم همیزطو 
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اااااااااااااای از ثااااتیااام ت اااا  مم ج م را دوباااار  بااام سااااااااااااااامااات او  در کرا

 چرخاتد  و با تردید شرسید : 

 

 _س یبم ی م ؟

 

اتگشااااااااااااااامان  را زنر چاتم ا  بم ی دیگر قالب کرد و جواب 

 داد: 

 

امشااا مون یم رساااموران دیگم رو _البمم.راساااا  م  برای قرار 

ن کم شاااااااااااااااما ای  در تصر داشااااااااااااااامم.اما خات م ساااااااااااااااوتیا بزم گ ی 

ن  ن تا ایزجا مت   دوساااات دارند و از  خواساااای 
رسااااموران رو بوشاااات 

 رزرو کزم. 
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با هر  ال  کم از دهان ون مور بارتز خارز موشااااااااااااااااد م ز م  

یاااااک قاااااد  بااااام ات جاااااار تزدیاااااک تر موشااااااااااااااااااااد.ایزجاااااا چااااام ختک 

د  بود؟برای چم برای م  و ون مور بود؟سوتیا چم مرگ  ش

در رساااامورابن کم م  شو  ٬بود؟آن هم ایزجا قرار ترتو  داد 

از امشاااااااااااا  هرگز پایم را درون  تگذاشاااااااااااامم بود ؟هدت  از 

 ای   ارها و  را های خجی  و غرن  چم بود؟

 

ن با اتکار   در  ایل کم خمیبا درون ذهزم در  ا    زجار رتی 

دلیل برای  ارهای ساااااااااوتیا شیدا بود  و تال  می رد  کم یک 

ای بم ساامت ورودی سااال  رسااموران  ت اهم برای ل صم٬کزم

چرخید.دید  کم چزد مرد جوان و شااااااااااااااایک شو  با ل  هاب  

خزدان قد  بم داخل رساااموران گذاشاااازد و با ورودشاااان همم 

 ی ت ا  ها را برای ثاتیم ای بم سمت خود کشیدتد. 

 

و با خود  ت ر کرد   تاخودآ ا  چشااااااااااام هایم را تزگ تر کرد 

دیااد  ا  کاام تااا ای  اتااداز  برایم کاام ای  چزر  هااا را ق ال کجااا 
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 داشاااااااامم کم آن ها را ق ال جاب  دید  بود .اما 
ن آشاااااااازایزد؟یبی 

 کجا؟

دقیبا در همان ل صم ای کم داشااااااااااااااامم بم ٬و در همان ل صم

م ز  تشاااااااااااااااار   آورد  تا دلیل آشااااااااااااااازاب  آن چزر  ها را شیدا 

زان ق ل شاااد بم  اااورت آشااازای مردی کم ت اهم بم تاگ٬کزم

د رسااااااموران شااااااد.مردی کم با آمدن  م ز مرا آخر از همم وار 

 بم  یل ممالشر کرد...آزاد! 

 

 ۹۲۶#پارت_ 

 

 

ق  م بااااا دیاااادن  باااام م زااااای واقیع   ماااام ثاااااتیاااام ای از تویاااادن 

بااان  را پس گرتاات.رناام هااایم  ا  اااااااااااااااماااد و ساااااااااااااااپس دوبااار  رصن

ن را پس زدتد و چشم هایم جوری ر گرد شدتد کم شک   اک ت 

 دربیایزد.  تداشمم هر ل صم مم   بود از  دقم
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تاباور و شدرام چزدی  مرت م پ   هایم را باز و . ااااااااامم کرد  

ن شااااااااااااو  کم درساااااااااااات دید  ا .با خود  ت ر کرد  کم  تا مطمی 

شااااااااید اگر چشااااااام هایم را باز و . ااااااامم کزم ب زمم کم اشاااااااا ا  

  در آساااااااماتم دید  بود  و مردی کم آتجا بم همرا  دوسااااااامان

 ود. ی ورودی رسموران ا  ماد  بود آزاد تب

 

اما ت ر  اشااااااااااااااا ا  بود.چون اهمی   تداشاااااااااااااات کم چزد مرت م 

چشاااام هایم را ببزد  و دوبار  بازشااااان کزم. بیبت قرار تبود 

ت یت  کزااد.خود  بود.تاام اشاااااااااااااااا ااا  دیااد  بود  و تاام خواب و 

 خیا  بود.آزاد بود کم آتجا ا  ماد  بود. 

 

دسااااااامم را بم سااااااامت سااااااا زم ا  برد  و روی ق   تا  تاخودآ ا 

تشار  داد .دیگر تم میموان مم ون مور بارتز را ببیزم  آرامم

و تااااام هیا کااااادا  از آد  هااااااب  کااااام در رساااااااااااااااموران  ضاااااااااااااااور 

 داشازد.ت اهم تبط و تبط روی یک ت ر خت   ماتد  بود. 
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تمیموان اااااااااااامم باور کزم.تمیموان اااااااااااامم در  کزم.او ایزجا چکار 

داشاااااااااااااااات؟چطور مم   بود باام ایزجااا آمااد  باااشااااااااااااااااد؟آن هم 

ن ت ااااااااادقن امکان دقیبا ٬امشاااااااا  ن ساااااااااخت؟مگر چزی  در همی 

 پذیر بود؟ا ال با خبل جور در   آمد؟

 

 _ المون خوبم؟

 

 ااااااااااادای ون مور هماتزد یک ساااااااااااطل آب یخ روی ش  خایل 

شااااااااااااد.گیج و گزگ ت اهم را بم ساااااااااااامت او کم با تگرابن بم م  

چرخاتد  و ل  هایم را مثل یک مایه باز چشااااام دوخمم بود 

 و . مم کرد . 

 

؟  _سر

 

ایم آتبدر ت ی  بود کم تاخودآ ا  ابروها   را در هم  د

 کشید و باالتزم ا  را اتدی بم سمت ج و مممایل کرد. 
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_شرساااااااااید   المون خوبم؟یزو رتگ از  اااااااااورتمون شرند.ات اق  

 اتماد ؟

 

ا  هاا       تمیاادان ااااااااااااااامم کاام بااایااد چاام پاااساااااااااااااااجن باام ساااااااااااااااو 

بدهم. امال دساااااااااااااااات و پایم را ام کرد  بود .ق  م مثل ق   

یک گزجشااااااااااک ترسااااااااااید  در ساااااااااا زم می وبید و تما  بدتم یخ 

کرد  بود.بک آت اام  ال  بر زبااان بیاااور  ت ااا  از چشااااااااااااااام هااای 

تگران  گرتمم و دوبار  ش  را بم سااااااااااامت ورودی رساااااااااااموران 

ن مرت م از  ار اتمادن ق  م  را ا  اااااااس چرخاتد .و برای دومی 

 کرد .چون ای  بار آزاد هم بم م  چشم دوخمم بود. 

 

ابروهاااب  کاام باام ی اادیگر گر  خورد  ٬ اااااااااااااااورب  بر اتروخماامبااا 

ت ایه خ ااااااااا ک و  التم و  اااااااااورب  کم بم م زای واقیع ٬بودتد

 ال  از خشااااام شت شاااااد  بود آتجا ا  اااااماد  بود و بم م  ز  

 زد  بود. 
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ر داد  و بزاا ت جن بک اخمیار ل  هایم را روی ی دیگر تشااااااااااااا

خورد .ثاتیم ای کم زنر زباتم جمع شد  بود را بم س    ترو 

کو  کشااااااااید تا ت اه  از روی م  برداشاااااااامم شااااااااود و ای  بار 

روی ون مور ثابت بماتد.و خدا میداتد کم اگر ان اااااااااااااااان قادر 

ن داشااااامم ٬بود با ت اه  ان اااااان دیگری را بم قمل برسااااااتد یبی 

   را از دست میداد. کم ون مور در همان ل صم جان

 

اتداز  ی  پس از گذشاااااااااااااااات دقیبم ای کم گوب  بم٬در تزایت

مجبور شاااد تا بم ارصار دوسااات ها   ت ا  از ٬هزار ساااا  بود

ی کاام  ن م  و ون مور بردارد و باام ات اااا آن هااا باام ساااااااااااااااماات مت 

 گوب  از ق ل رزرو کرد  بودتد قد  بردارد. 

 

ن مشااااااااااااات کرد  و در دلم بم خد ا المماس اتگشاااااااااااااماتم را زنر مت 

ن م  و ون مور  شاااااااااان در دورترن  تبطم از مت  ن قرار کرد  کم مت 

داشاااااااااامم باشااااااااااد تا مجبور ت اشاااااااااام باق  شاااااااااا  را زنر ت ا  های 
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مرگ ار او بگذراتم.اما زمابن کم قد  ها شااااان دقیبا بم ساااامت 

ی کم  ن ما اممداد کرد و هر یک روی یش از  ااااااااااااااازدیل های مت 

ن ما قرار گرتمم بود نش  ازد تزمید  کم ای  بار دقیبا کزار مت 

 هم دخاهایم بم گو  خدا ترسید  اتد. 

 

ن کزاری ت ا  کرد .آزاد از خمد  با   ش چرخاتد  و بم مت 
تگرابن

ن ما  ا بم مت  اااار روی همان  ااااازدیل نشااااا ااااامم بود کم دقیبا مرا

ت ایه خ  ک و اخم غ یظ و ترسزا  ٬بود.با چزر  ای خبوس

ن کاااام ق  م را باااام لرز  در   آورد دساااااااااااااااااات هااااا   ر  ا روی مت 

 مشت کرد  بود و بم ما چشم دوخمم بود. 

 

 ۹۲۷#پارت_ 

 

 

 گت  اتمادن در 
گ
ای  کم ا اااااااااااااال آمادی ایط مزخرقن بود.شر شر

آن را تااداشااااااااااااااامم.از یااک کرا ون مور بیچااار  کاام مم جاا  از 
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ت یت  تاااااگزااااابن رتمااااار م  اتمصااااار درناااااتاااات یااااک توتااااااااااااااایح را 

  بود می شاااااااااید.و از کرا دیگر آزاد کم گوب  هر ل صم آماد

د و خرخر  ی ون مور را بجود.  ن  تا از جا برخت 

 

دن اارساااوبن کم غذاهایمان را برایمان آورد  بود با تزدیک شااا

آ  لرزابن کشاااااااید  و  اااااااورتم را لمس کرد .اارساااااااون غذاها را 

ن  ن قرار داد و پس از شرسااااایدن ای  ساااااوا  کم آیا بم چت  روی مت 

ن  تا ااااااااااااااا م گرتت و با دیگری ا میاز دارنم یا تم مجددا از مت 

 قد  هاب  ب زد دور شاااااااااد.همزمان یک اارساااااااااون دیگر در کزار 

ن آزاد و دوساااااااااااااااماااااااان  ا  ااااااااااااااامااااااااد و باااااااا قرار دادن مزو در  مت 

 مزمصر ماتد تا س ار  ها شان را ث ت کزد. ٬اخمیارشان

ت اهم را بم .شاااااااااااااباب غذایم دوخمم و تما  تالشااااااااااااام را بم  ار 

زوز هم با تگرابن گرتمم تا خود  را جمع و جور کزم.ون مور ه

ا  را  بم م  چشاااااااااااام دوخمم بود.برای آت م ت یت  رتمار تاگزابن 

برا   توجیم کزم ل  زدی م اااازویع و  مرتگ بر ل  آورد  

 و گ مم: 
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_م ااذرت می وا  آقااای بااارتز.راساااااااااااااااا  چزااد روزناام کاام یکم 

شدرد دار  و  ااااالم خوب تو اااااااااااااااااات.تیاااازی تو اااااااااااااااااات تگران 

 .شید. الم خوبم. 

 

اتدی آسااااااود  شااااااد  باشااااااد گر  از ابروها   ات ار کم خیال  

 گ ت: 
گ
مزدی  باز کرد و با شر

 

ی  مزم کم باید بابت ایز م شااااااما رو با توجم بم ک ااااااالممون _ا

بم شاااااااااااااا  دخوت کرد  خذر ب وا .راساااااااااااااا  خود  هم مایل 

بود  وق    اااالمون  یم بزت  شااااااااااااااااااد دخوتمون کزم.اماااا خااااتم 

ترنم.برای  سوتیا بزم اکمیزان دادن کم امش  زمان مزاس 

ن هم...   همی 

 

دلییل برای با وجود آت م هزوز هم تموان ااااااااامم بود  در ذهزم 

اشم اما برای آت م بوشت  از آن با ٬رتمارهای خجی  سوتیا بت 
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 ون مور بارتز نشاو  
گ
مزدی ن شدرد  باخ  شر بزاتم ی دروغی 

 شی بم نشاتم ی م ال ت تکان داد  و گ مم: 

 

بااارتز.گ مم کاام  ااالم _تیااازی باام خااذرخوایه تو ااااااااااااااااات آقااای 

 خوبم.الز  تو ت تگران .شید. 

 

ن مرت م در جوابم ل  زدی  ااااامی یم بر ل  آورد و برای دومی 

ت س را    کشاااااااااااااید.اتدی م   کرد و ساااااااااااااپس با اشاااااااااااااار  بم 

 .شباب غذای مباب م گ ت: 

 

_پس بیاید شااااممون رو ب ورنم.م  ق ال ای  غذا رو امم ان 

اوتجااااب  کااام شاااااااااااااااماااا  ت رد  اماااا بااام تصر خوشااااااااااااااامز  میااااد.و از 

 اتم ا.  کردید شک تدار  کم بک تصت  . 

 

ود  کم     تموان اااامم در پاسااااخ ت رن  و آتبدر مضااااطرب ب

تمجید  یک ل  زد کوچک برل  باشااااااااااااااااتم.چاقو و چز ا  
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کزار .شباب را با دست هاب  لرزان برداشمم و همزمان اتدی 

ن کزااارنمااان را دیااد بز  تم.بااا ش  را کج کرد  تااا بمواتم دزدی مت 

خود  ت ر کرد  کاام  ممااا تااا االن   بااا  اااااااااااااااات ت اااه  را از 

داشاااااااااااااااماام باااشاااااااااااااااااد و خود  را باام گااپ و گ اات بااا روی م  بر 

 کم آن ت ا  خت   و 
دوساااااامان  مشاااااا و  کرد  باشااااااد.اما زمابن

ن مرت اام روی خود  شیاادا کرد  تزمیااد   تاااتااذ  را برای دومی 

 کم اتکار  باز هم شوچ از آب در آمد  اتد. 

 

ا همان چزر  ی آشاااااااااا مم و خ اااااااااا ک ا  بم م  ز  هزوز هم ب

ای  مدت     پ   ها    زد  بود.شاااک داشااامم کم در تما 

را باز و . ااامم کرد  باشاااد.دوسااامان  با  ااادای ب زد مشااا و  

خزدیدن و گپ و گ ت با ی دیگر بودتد اما او هیا توجیه 

بم ب یشاااااااااااان تداشااااااااااات.ل  ها   را جمع کرد  بود و دتدان 

دیگر تشااااااااااااااااااار داد  بود کااام آشاااااااااااااااکاااارا هاااا   را جوری بااام ی ااا

 میموان مم اتب اض ت   را ببیزم. 
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اتم ت ا  از چشااااام های آشاااااوب  گرتمم و خود  را بم مضاااااطرب

بازی کردن با غذایم مشاااااااااا و  ساااااااااااخمم.خدایا آخر ای  دیگر 

چم ت ااااااااادقن بود؟چطور مم   بود هردوی ما امشاااااااا  و در 

م ای  سااااااااااااااااخت ش از ایزجا در آورد  باشااااااااااااااایم؟مگر از ای  ه

م ااااااا ر  تر موشاااااااد؟چرا ما دو ت ر مرت  ش را  ی دیگر قرار 

 لزاااادن کاااام ا ممااااا  میگرتمیم؟آن 
گ
هم در شااااااااااااااازری باااام بزری

 دیدارهای ت ادقن در آن یک در هزار بود. 

 

 غذا  بک تصت  . ٬_هموتطور کم  دس زد  بود 

 

ااااااااااادی مشاااااااااااا و  لذت   م  با خونرا
گ
ون مور کم تارغ از  التش

ای بک  اااااااااااااادا گ ت و ت اه  را بردن از غذا   بود با خزد  

ن تایید بم م  دوخت.آیه کشااااااااید  و ه ماتطور کم برای گرتی 

بااااااااا یااااااااک دساااااااااااااااامم بک هاااااااادا چز ااااااااالم را درون .شااااااااااااااااباااااااااب 

 دست دیگر  را زنر چاتم ا  زد  و شرسید : ٬میچرخاتد 
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ساااام ٬_آقای بارتز تمی وا  گ اااامات باشاااام.اما مم زم ازتون بتر

 باشم؟کم دلیل ای  دخوت شا  سر میموتم 

 

ساااااااااااااوا  تاگزابن ا  باخ  نشاااااااااااااد کم ل  زد ل  ها   را تر  

ن  ارد و کزد.ش  را آه اااامم  ن برد و با کزار گذاشاااای  باال و پایی 

  ا  بک ت ارا پاسخ داد: ٬چز ال 
ن  مودباتم و در خی 

 

 _دلم می واد بوشت  شما رو .شزاسم. 

 

تاخودآ ا  ابروهایم را باال اتداخمم و آه مم پ   زد .دوبار  

ر ل  خزدید و ل صم ای سااااااااااااکت ماتد شو  از آت م ت س زن

زدن بم  ااازدیل ا  جم م ا   ن ااابما خمیف  ب شاااد و با ت یم

 را بم پایان برساتد. 

 

_می وا  شاااما رو بوشاات  .شااازاساام چون بم شاااما خالقم مزد  

 خاتِم خزان... 
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 ۹۲۸#پارت_ 

 

 

ت س در ثاتیم ای با شاااااااااااااایدن ابراز خالقم ی تاگزابن و دور از 

ار  جوری در سااااااااااااا زم ا  بم دا  اتماد کم مجبور شاااااااااااااد  اتمص

از ی دیگر باز کزم و  رن اااااااااتم برای ب  یدن هوا ل  هایم را 

ت س ب شاااام.شو  از آت م     بمواتم در ذهزم جم م ای کم 

شاااااااااااااااایاااااد  بود  را تجونااااام و ت  یااااال کزم و شااااااااااااااااااات زد  ش 

ن  ن کزااارنمااان چشااااااااااااااام دوخمم تااا تززااا مطمی  چرخاااتااد  و باام مت 

ن شو  کم  دا ی ون مور بم گو  های مردی کم روی آن مت 

ما  هم و غمم ای  نشاا اامم بود ترسااید  باشااد.در آن ل صم ت

بود کم آزاد جم م ای کم ون مور بم زبان آورد  بود را نشاید  

ت اهم بم  ااااااورت قرمز و چشاااااام هاب  کم  باشااااااد.اما زمابن کم

کشاااااید گر  خورد تزمید  کم خمال آت  درونشاااااان شااااا  م  

 یدوار بودن زنادی دیر شد  است. برای ام
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ون مور  ت ا  خشااااااااااااااامگیا   اال دیگر روی م  تبود.ب کم بم

مزمیه موشااد.جوری بم او خت   ماتد  بود کم ات ار هر ل صم 

آماد  بود تا بم ساااااااامت او  م م ور شااااااااود و مرد بیچار  را زنر 

د.اما جای شااااااااااا ر  باق  بود کم آتبدر  مشااااااااااات و لمد  بگت 

ت کم ت واهد وجزم ی خود  را روی خشاااام  کزت   داشاااا

د و دست بم  ار ا مباتم ای بزتد.   زنر سوا  بتک

 

  زنرنزم را باام دتاادان گرتمم و ت اااهم را دوبااار  باام ساااااااااااااااماات لاا

ون مور چرخاتد . اابوراتم بم م  چشااام دوخمم بود و اتمصار 

 بم ابراز خالقم ا  بدهم.بک هدا شی 
می شاااااید تا پاسااااااجن

 ل  زمزمم کرد : تکان داد  و با  داب  ت ی  زنر 

 

 م  واق ا... ٬_آقای بارتز
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داشااااااااااااااات کرد کم از از  ااااااااااااااادای تااااااااااااااا ی  و لرزاتم ایزگوتم بر 

اا بم خشاااااش تاگزابن ا  شاااااوکم شاااااد  ا .بزابرای  ل  زد  اخت 

 مزربابن بر ل  آورد و گ ت: 

 

_میدوتم کم اتمصار شاااااااااااااایدن  رو تداشااااااااااااااید.ت ر می زم کم 

رو باااااابا   خییل تااااااگزاااااابن بیاااااان  کرد  و امیااااادوار  کااااام م 

ب  شااااید.راسااااا  م  هیچوقت توی بروز دادن ا  اااااساااااتم 

زنادیم کم ای  ا  ااااااااس رو ن ااااااا ت بم  خوب تبود .اما مدت

شااااااما داشاااااامم و با خود  ت ر کرد  کم دیگم وقا  رسااااااید  با 

 شما در میون  بذار . 

 

زبان  را روی ل  ها   کشااااااااااااااید و پس از م  ت کوتا  ادامم 

 داد: 

 

 م  ه اااید.دو سااایل موشام  _شااما  م و بو  در جرنان
گ
زتدی

اااااااااا  رو از دسااااااااااات داد  و از اون موقع با دخت     الیزا کم همرا
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 می زم.از شااااااااااااااا ل و تجارتم ختک دارند و ت ر می زم کم 
گ
زتدی

یط ای  یک سایل کم الیزا رو بم آموزش ا  شما میار  تون مم 

ند.میدوتید  باشااید م  رو .شاازاسااید.از وتااح روس الیزا باختک

ون ت اااااااااااااادا و مرگ مادر  دیگم تمون ااااااااااااات بم کم ب د از ا

ا از زمابن کم با خود  بیاد و اوتاااااع ساااا    رو میگذروتم.ام

شما آشزا شد   ال  خییل بزت  شد  و روز بم روز هم دار  

 بزت  موشم. 

 

همزمااان بااا باام زبااان آوردن ق اااااااااااااااماات آخر جم اام ا  ل  زااد 

ن ن روی ل  ها   تب  . ااااااااااااااات.ش  را اتدی روی  شااااااااااااااات 

 کرد و گ ت: شاتم کج  

 

_الیزا شااااما رو خییل دوساااات دار .یط دو سااااا  گذشاااامم شااااما 

کااااام تون اااااااااااااااایاااااد بااااااهاااااا  ارت ااااااط برقرار   تززاااااا کیسااااااااااااااا بودیاااااد 

اما میموتم از چشاااااااما  ٬کزید.درسااااااامم کم تمیموتم  را بزتم

 شیدا کرد .هر موقع 
گ
ب وتم کم تا چم اتداز  بم شاااااما وا. ااااامش

ت  و خزد  م ن یاد کم  را از شااااااااما موشاااااااام چشااااااااما  برا مت 
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روی ل  ها .هرروز زودتر از م  از خواب بیدار موشااااااااااام و 

آموزشااااااااااااااا ا  و بموتم شاااااااااااااااما رو  آماد  موشااااااااااااااام تا برساااااااااااااااوتم 

ون بزتیم یم شاااااااااااااااکالت  ببیزم.هرروز ق ل از ایز م از خوتم بت 

 برمیدار  تا برای شما بتک . 

 

و ب د  ااااادا   اتدی تااااا ی  تر شاااااد و ت اه  رتگ جدی 

 د: تری گرتت شو  از آت م ادامم ده

 

_راسا ...م  ت ر می زم کم دخت   شما رو بم جای مادر  

 پذیرتمم باشم. 

 

از  را ها   شاااوکم شاااد  بود  کم     تمیدان ااامم  آتبدر 

چم باید بگونم.دیگر     جرات تداشمم کم ش  را بچرخاتم 

و بم آزاد ت ا  کزم.شاااک تداشااامم کم تما   را های ون مور 

  دوخمم بود و مزمصر را شااااااااید  بود و  اال چشااااااام  را بم م

 .  6061



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

بود تا پاسخ مرا .شزود.زباتم را روی ل  های خشکم کشید  

 با  دای آرا  گ مم: و 

 

 _آقای بارتز...م  واق ا تمیدوتم کم سر باید ب م. 

 

ن قرار داد و با ل  زد گ ت:   یش از دست ها   را روی مت 

 

_میدوتم کم از شاااااااااااااااایدن  رتا  غات مت  شاااااااااااااااادید.ازتون هم 

ن امشاااا  بزم جواب بدی .اما باور دار  اتمصار تدار    کم همی 

ا ال اد  ای باشااااااااایم.م  کم ما میموتیم کزار همدیگم زوز تو 

 شاااااما تو ااااات و شاااااما هم 
گ
میدوتم کم مرد دیگم ای توی زتدی

 
گ
میدوتید کم م  چم جور آد  ه ااااااااااااااامم.م  میموتم یم زتدی

خااایل براتون تراهم کزم و میاادوتم کاام شااااااااااااااامااا هم میموتیااد یاام 

 ال اد  برای الیزا باشید.پس...  مادر توا

 

 شی تکان داد  و میان  رت  شرند . 
گ
 با آش مش
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یم ل صم.م  مموجم نشااااااد .شااااااما االن دارند بم ٬_آقای بارتز

 م  شوشززاد ازدواز میدید؟

 

ن برد و پاسخ  با اکمیزان ش  را بم نشاتم ی تایید باال و پایی 

 داد: 

 

شوشااااااااززاد  ت ر کزید _ب م.و خییل خوشاااااااا ا  موشاااااااام اگم بم 

 و... 

 

هزوز تر ااااااااااااااات ت رد  بود  آن "ب م" ی ابمدای جم م ا  را 

کم بم ی  ار  با شاااااایدن  ااااادای مرداتم ای کم در   هضااااام کزم

تضای میاتمان شیچید و مم اق ا دس   کم روی شاتم ا  قرار 

بان ق  م در ثاتیم ای  گرتت شاپای وجود  یخ . اااااااااااات و رصن

 بم هزار رسید. 
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 یس قرار تو ت بم شوشززاد شما ت ر کزم. آزاد:ایزجا ک

 

 ۹۲۹#پارت_ 

 

ت  ااااااااااااااادا چرخید کم گردتم آتبدر شنااااع و تاگزابن بم سااااااااااااااام

شاااک تداشااامم  ااادای ترا ترا مزر  ها   را شااااید .هاز و 

ان بم آزاد کم باالی ش  ا  ماد  ٬واز با ت ایه بزت زد  و  ت 

بود و دساااااا  را روی شااااااتم ا  تشاااااار میداد چشااااام دوخمم و 

ن و خ  ک ل   هایم را بک  دا باز و . مم کرد .ت ا  خشمگی 

بود و دتدان ها   ا  م ااامبیما روی چزر  ی ون مور ق ل 

 از شدت  ر  دوبار  بم ی دیگر ق ل شد  بودتد. 

 

تمیموان ااااااااااااااامم باااااور کزم.تمیموان ااااااااااااااامم آتجااااا بودن  را باااااور 

ن  ب زااااد شاااااااااااااااااااد   کزم.تمیموان ااااااااااااااامم بااااااور کزم کااااام از ش مت 

ن ما  جمع دوسااااااااااااامان ٬بود را تر  کرد  بود و خود  را بم مت 

م  بم رساااااااااااااااااتد  بود تا تززا در کزار م  با  ااااااااااااااامد و بم جای 
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شوشااااااااااااززاد ازدواز ون مور پاسااااااااااااخ مزفن بدهد.    خوا.  را 

ن  اری را اتجا  دهد.   هم تمیدید  کم ب واهد چزی 

 

ون مور شدرام و گیج بااا ابروهاااب  در هم کشااااااااااااااایااد  باام او کاام 

تااد  میااان گ اات و گونمااان شرنااد  بود مثاال یااک مزمااان تاااخوا

خت   شااااااااااااااااااااد  بود.رتبااااااای آزاد هم دساااااااااااااااااااات  یم از ون مور 

 با ت ایه مم ج  بم آزاد چشم دوخمم بودتد تداشاز
گ
د.همش

ت زد  با ی دیگر شا شا می ردتد.کویل ت شید کم ت ا   و  ت 

 آد  هاب  کم در رساااموران  ضاااور داشاااازد هم بم سااامت 
باق 

یم دقیبااام ماااا بااام را    ت ااادیااال بااام ماااا چرخیاااد و در  مت  از ت

  اتون توجم  ل رسموران شدیم. 

 

 ا دیگم ی ه اید؟_ب  شید؟ایزجا چم ختک ؟شم
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ون مور بود کاام در تزااایاات بااا ل  ن  التاام شرسااااااااااااااایااد و آزاد در 

پاسااااااااا   ل  زدی م زادار بر ل  آورد.دساااااااااا  را م کم تر 

د و گ ت:   روی شاتم ی م  ترر

 

ی کم مزمم ایزم آزاد:مزم تو اااااااات کم م  ی ه اااااااامم ن .تززا چت 

کم شاااااما جوابک کم دت ال  بودید رو گرتمید.پس ای  مراسااااام 

 شا  دو ت ر  تون دیگم تمومم.  م  ر  ی

 

ن تر  و ب د بم دت ا  ای   را دسااا  را از روی شاااتم ا  پایی 

ن بازونم خطاب بم م  ادامم داد:   برد و با گرتی 

 

 _پاشو خزان.باید برنم. 

 

بود     یک   مم از  را های  ون مور کم  امال مشااااااااااااا  

آزاد را ت زمید  بود ت ا  شرسشگر  را بم سمت م  چرخاتد 

 شرسید: و 
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؟شاااااااااااااااماااا  ن _خااااتم خزان...ایزجااا چااام ختک ؟ای  آقااا ی ه ااااااااااااااای 

 ا شون رو موشزاسید؟

 

بک آت م بمواتم پاساااااااااااااجن بم ساااااااااااااوا  ها   بدهم ت اهم را بم 

 چزر  ی آزاد دوخمم و ل  زد : 

 

؟  _داری چیکار می  ن

 

 در جوابم یک تای ابروها   را باال اتداخت و گ ت: 

 

 آزاد:دار  از ایزجا تجاتت مید . 

 

 دای ون مور باری دیگر در تضای میاتمان شیچید.  
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 _م  واق ا تمیموتم در  کزم.ایزجا چم ختک ؟ای  آقا ی... 

 

ت ا  هردونمان ای  بار همزمان بم ساااااااااااااامت او چرخید و شو  

برای پاساااااااخ دادن بم ساااااااواالت  داشااااااامم از آت م م  تر ااااااا   

 باشم آزاد بود کم با خ  اتوت میان  رت  شرند. 

 

ی ه مم کم ای  زن خاشبشم...مشکل  ل شد آزاد:م  مرد

 آقای بارتز؟

 

جوا.  جوری غاااااات مت   کرد کااااام گوب  یاااااک ت ر بااااام م کم 

ترن  شااکل مم   بم  ااورتم سااییل زد  باشااد.رتگ آشااکارا از 

ت اه  کو  و مات شاااااااااااااااد.تاباوراتم  چزر  ی ون مور شرند و 

 چشم ها   را میان م  و آزاد چرخاتد و زمزمم کرد: 

 

 ر می رد  کم... _اما م  ت 
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 جم م ا  باری دیگر با  دای آزاد تیمم تما  ماتد. 

 

آزاد:ت ر می ردیاااد هیا مردی توی زتااادگو  تو ااااااااااااااااات مگااام 

تم؟خ  ظاهرا کم اشااااااااااااا ا  می ردید.چون م  دقیبا همیزجا 

 وا  ماد .  روبروتون

 

تما  رسموران در س وب  م و ترو رتمم بود و همم ی ت ا  

ب  ها روی ما سااااااااااااااام ت ر ق ل بود  کم گرن اتم را   .تاباوری و  ت 

گرتمم بود آه ااااااااااااااامم آه ااااااااااااااامم تروک  می رد و جا   را بم 

م ااااااااااااااااری و خجال   آزاردهزد  میداد.ل  زنرنزم را م کم  شر

ازونم با تااااااااااااااا ی  بم دتدان گرتمم و همزمان با تکان دادن ب

 ترن   دای مم   گ مم: 

 

.ولم ن ؟همااام دارن بااام ماااا ت اااا  می ین  _آزاد چیکاااار داری می  ن

 ک . 
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اااااااااااااااتاااام تر از شو  اتگشااااااااااااااامااااان  را دور بااااازونم شیچیااااد و  مصا

ن   هماتطور کم با مالیمت وادار  می رد از روی  اازدیل برخت 

 زنر گوشم گ ت: 

 

م  از ایزجا آزاد:پس بزت   هرچم زودتر از جات ب زد شر و با 

ون.ایزجوری تما   زودتر تمو  موشم.   بیای بت 

 

 ۹۳۰#پارت_ 

 

 

برداشااااااات و در  ایل کم بازوی  را با دسااااااات دیگر  کی م را 

دور شااااتم هایم اتداخمم بود تا م ادا قد  از او تا ااا م بگت   

ن بم ون مور ت ا  کرد و گ ت:   با ل  زدی تم  رآمت 
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بارتز.امیدوار  از باق  شااااااااااااااااممون لذت _شااااااااااااااابمون ب ت  آقای 

ند.   بتک

 

ن  ن از مت  مرا هم مجبور کرد تا ٬و ب د چرخید و با تا ااااا م گرتی 

اه  بم ساامت خروسک رسااموران قد  بردار .خجالت بم همر 

م ار ش  را بم خب  چرخاتد  و خطاب بم ون مور  زد  و شر

 گ مم: 

 

_م  واق ا م ذرت می وا  آقای بارتز.واق ا بابت امشااااااااااااااا  

 ماس م.واق ا تمیدوتم چطور باید... م

 

شو  از آت م بمواتم م ذرت خوایه هایم را بم آخر برساااااااااااتم 

 د  چ  اتد و گ ت: مرا م کم تر بم خو 

 

؟مگم  آزاد:خذرخوایه ت  .برای سر داری خذرخوایه می  ن

  ار اشا ایه اتجا  دادی؟
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د  و ت اه   اااااااااااااار با خ ااااااااااااااا اتوت ل  هایم را روی ی دیگر ترا

م بم ت اهم ل  زد  ر  در آوری بر ل  نشاتد .بک توجکرد 

ون زدتمان از  و قد  ها   را ب زد تر کرد.دقیبم ای ب د با بت 

ان و برخورد ن ااااااااااااااایم خزاااک شااااااااااااااا ااااتااام بااام  اااااااااااااااورت رسااااااااااااااامور 

شاتجا  توان ااااااااامم   بم ی بازوی  را از دور شااااااااااتم ٬هایمان

هااایم باااز کزم و او را باام خباا  هاال باادهم.بااا خ ااااااااااااااا اااتواات باام 

 ترناد کشید :  ورت  ز  زد  و 

 

؟  _داری چیکار می  ن آزاد؟داری چیکار می  ن

 

ترناد دسااات ها   را از دو کرا باز کرد و بم تاب یت از م  

 کشید: 

 

آزاد:م  دار  چیکااار می زم خزان؟م  دار  چیکااار می زم؟در 

؟  واقع تو داری چیکار می  ن

 .  6072



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

 

با خزد  ای از روی خ ااااااااااااااا اتوت شاااااااااااااااااتم هایم را باال داد  و 

 گ مم: 

 

دار  چیکاار می زم آزاد؟داشااااااااااااااامم مثال هر آد  خاادی دیگم _ 

ای توی رسااااااااااااموران شااااااااااااا  می ورد .اما تو چیکار کردی؟مثل 

ن  بااا ااازااااااااد کاااردی و تااامااااااااا اا  را   دیاااووتاااااااام هااااااااا مااازاااو از ش مااات 

.زد  بم شت؟  اتداخ  

 

تک خزد  ی خ ااااااااااااااا ک ش داد و با تزد تزد تکان دادن ش  

 پاسخ داد: 

 

ش .م  چرا باید تو رو با یم مرد آزاد:آر  زد  بم ش .زد  بم 

ن ببیزم خزان؟چرا باید ببیزم تو با یم مرد  دیگم پشااااااااااااااات یم مت 

را اوتجا بودی آخم تو با اون مرد  دیگم اومدی ش قرار؟چ

؟  چیکار میموبن داشمم باشر
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 ترناد کشید : 
گ
 اتگشماتم را میان موهایم ترو برد  و با  التش

 

 آزاد؟م  
گ
باید برای  ارا  بم تو جواب پس _تو سر داری میش

بد ؟درمورد ایز م کیو ببیزم و با ی شااااااااااااااااا  ب ور  باید از تو 

دیگم ای بر  ش قرار چون تو اجاز  بگت  ؟ ش تدار  با کس 

 خوشت تمیاد؟

 

 
گ
چشااااااااااااااام ها   را گرد کرد و با همان خزد  ی از روی  التش

 ا  شرسید: 

 

 ار؟آزاد:تو واق ا با اون آد  اومد  بودی ش قر 

 

دسااااات بم سااااا زم ا  اااااماد  و تبط برای آت م  ر ااااام را خایل 

 کزم لج ازاتم جواب داد : 
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کرد  باشاام؟ون مور واق ا _چم اشااکایل دار  اگم واق ا ایزکارو  

مرد خوبیم و مزو دوسااااااااااااااات دار .چرا ت اید بز  یم تر ااااااااااااااات 

 بد ؟

 

ن اتگشااااا  بم ساااامت  قد  ج وتر گذاشاااات و با نشاااااتم گرتی 

 رسموران غرند: 

 

د:مرد خوب؟تر ااااااااااااااااات؟تو باام اون مرتی اام چاام تر ااااااااااااااا   آزا

میموبن بدی خزان؟چم تر ااااااااااا   میموبن بز  بدی؟بم آد  

 مااادر خوبک کاام بزاات شوشاااااااااااااااززاااد ازدواز میاا
د  تااا تبط بموبن

 برای دخت   باشر چم تر    میموبن بدی؟

 

ای  بار دیگر تموان اامم پاسااجن بم ترناد  بدهم.ل  هایم را 

ت دیگری از خیااااااااابااااااااان جمع کرد  و ت اااااااااهم را باااااااام ساااااااااااااااماااااااا
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چرخاتد .ساا وتم را کم دید یک قد  دیگر ج وتر گذاشاات و 

 ای  بار با  دای آرا  تری ادامم داد: 

 

وتم ا  ااااااااااااسااااااااااات بم اون آد  ممبابل تو ااااااااااات.دید  آزاد:مید

وق    رتا  رو شایدی چجوری و شت کردی.ت ر کردی 

مموجم نشد  وق   تزمیدی دار  بزت شوشززاد ازدواز مید  

وکم شااااااادی؟تو داری سااااااایع می  ن کیو گو  بزبن چجوری شااااااا

 خزان؟

 

با وجود آت م  ش  امال با او بود اما دلم تمی واسااااااااااااات کم از 

اا موتااااااااااااااا م کوتاااا   بیاااایم و بااام درسااااااااااااااا    را هاااا   اخت 

کزم.بزااابرای  ت ااااهم را دوبااار  بااام سااااااااااااااامااات او چرخاااتااد  و بااا 

 خ  اتوت توپید : 

 

؟ی  ن م   ش تاااادار    تاااا _خاااا  کاااام سر آزاد؟آخر  کاااام سر

 جدید 
گ
آخر خمر  با مرد دیگم ای وارد رابطم .شااام و یم زتدی
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برای خود  . اااااااااااااز ؟ ش تدار  مرد دیگم ای رو وارد زتدگیم 

 زم؟ ش تدار  کم ب وا ... ک

 

 ااااادای ب زد و ترناد گوتم ا  بم ی  ار  ق ل سااااا وت بر ل  

 هایم آون ت. 

 

 آزاد:تم خزان  ش تداری... ش تداری. 

 

ت ااااه  کرد  و پ ااا  هاااایم را بااااز و . ااااااااااااااامااام ماااات و مبزوت 

کرد . التم آیه و ش  را تکان داد.ل صم ای ساااااااااااکت ماتد 

دتم و چرخاتدن و ساااااااپس با دراز کردن دساااااااا  بم سااااااامت گر 

 گردتبزد  میان اتگشمان  با  دای آرا  تری گ ت: 

 

آزاد: ش تااااداری مرد دیگاااام ای رو وارد زتاااادگیاااات ک ن خزان 

.چون هزو  ز  ب د از گذشااااااااااات سااااااااااام چون هزوز  خاشاااااااااااش م ن

ساااااااااااااااااااا  گردتبزاااادی کاااام م  بزاااات داد  دور گردتماااام.اگاااام مزو 
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اگااااام دلااااات دیگااااام باااااا م  تبود بااااااز  ای  ٬ترامو  کرد  بودی

؟باز  میزداخمو  گردتت؟گردتب  زدو تگم میداش  

 

دساااااات دیگر  را بم ساااااامت گردن خود  برد و زتجت    بم 

ون کشاااااااااااااید و ب ا های ازدواجمان را از زنر یبم ی ل اسااااااااااااا  بت 

 تکان دادنشان ادامم داد: 

 

...مزم هزوز ای    بم ها رو تگم داشاااااااامم.    برای  ن آزاد:ببی 

ز  نشاااااااااااد کم از یم روز  از خود  دورشاااااااااااون ت رد .    یم رو 

گاااردتااام درشاااااااااااااااااون بااایااااااااار .چاااون هااازاااوز  ماااثاااااااال دیاااووتاااااااام هااااااااا 

خااااشااااااااااااااابمم.چون هزوز  ق  م برای تو   تپااام.خزان م  و تو 

خااااااشاااااااااااااااش همااااادیگااااام  هزوز  مم  ش بااااام همااااادیگااااام ایم.هزوز 

ایم.آخااااام چرا دسااااااااااااااااااات از لج اااااازی کردن باااااا م  برتمیاااااداری 

؟ بن ن ؟چرا مزو پس مت 
 دخت 

 

 ۹۳۱#پارت_ 
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م ی چشم هایم را شر می رد دسا  با اشش کم آرا  آرا   اس

را از گردتم پس زد  و قاااااااد  خبااااااا  تر رتمم.د  خمیف  از 

هواب  کم  اال گوب  هزار درجم شدتر شد  بود گرتمم و پس 

 ت  یل کوتا  گ مم:  از 

 

تم چون تمی وا  هیا کاادوممون یاام بااار دیگاام  ن _پ اااااااااااااااات مت 

تمو  اون دردهاب  کم برای ترامو  کردنشون سا  ها جون 

دیم رو تجرباااام کزیم.چون تمی وا  دوبااااار  شااااااااااااااا  اااااااااااااااااات کزاااا

ب ورنم.تمی وا  دوبار  بم همدیگم آسااااو  بزتیم و همدیگم 

 م آزاد؟رو تاامید کزیم.تزمیدن ایزا ایزبدر برات س م

 

تاتم سگرمم ها   را در هم کشید و ش  را بم نشاتم  م ت 

 ی م ال ت تکان داد. 
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شااا  ااات ب ورنم  آزاد:آخم برای سر ت ر می  ن قرار  دوبار 

خزان؟برای سر ت ر می  ن قرار  دوبار  تما  اون ت جن ها رو 

تجربااااام کزیم؟مگااااام ماااااا هزوز  آدماااااای سااااااااااااااااااام چزاااااار ساااااااااااااااااااا  

 ا  ک .ا ال شا اه   بم آزاد و ق  یم؟توروخدا بم خودمون ت

ن بار همدیگم رو دیدن   کم چزد ساااااااااااااااا  شو  برای اولی 
خزابن

 ن باق  موتد ؟دارنم؟اثری از اون آزاد و خزان توی وجودمو 

 

ن  اااورتم  د  و با گرتی  اار آشااا مم پ   هایم را روی ی دیگر ترا

 رو بم آسمان تالید : 

 

مم _چم ترق  می زم آزاد؟چم ترق  می زم کم چزد سا  گذش

باشااااااااااام؟چرا سااااااااااایع داری خودتو گو  بزبن و چشاااااااااااماتو رو بم 

  بیبت ببزدی؟

 

ااااتم  ااااورتم را میان دساااات ها   گرتت و وادار  کرد تا  مصا

 ر  بم چشم ها   ت ا  کزم. دوبا
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آزاد:ترا می زم خونزدلم.ترا می زم...ترا می زم چون اون 

زمااااان مااااا دو تااااا آد  بودیم کاااام ب زمون یاااام دتیااااا دروغ و راز و 

زان  اری وجود داشااااااااااااااات.م  با دروغ بزت تزدیک شاااااااااااااااد  شز

بود  و تو گذشاامم ت رو از  شززان کرد  بودی.ما اون زمان با 

بااام خااااکر اون همااام درویعن کااام  همااادیگااام  اااااااااااااااااادا تبودیم و 

ن ترا  ب زمون بود د  همدیگم رو ش وتدیم.اما االن همم چت 

کرد .االن دیگااااااام هیا دروغ و شززاااااااان  ااااااااری ب زمون وجود 

گم مثل ک  دسااااااااات همدیگم رو موشااااااااازاسااااااااایم.دیگم تدار .دی

قرار تو ت همدیگم رو تاامید کزیم.سم سا  دوری و جداب  

مون ااااااااااااااااات اون یش رو رو ت مااال کردیم اماااا هیچ ااادوممون ت

ترامو  کزم.چون خشااابمون هیچوقت بم آخر  ترساااید.ما 

تبط ج ااااااااااااااامامون رو از همدیگم جدا کردیم اما ق  امون بم 

 همدیگم و ل موتدن. 

 

شاتگشاااامان  گوتم هایم را تواز  کرد و با  ااااداب  آرا  تر با 

 ادامم داد: 
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تاام خاازان.ایاا  تااوب  کاااااااام داری 
ن آزاد:ماا  خااود  رو گااو  تااماات 

.با ایز م هزوز  ق  ت مم  ش بم مزم  خودت رو  بن ن با ٬گو  مت 

ایز م هزوز  خاشاااااااش م ن اما باز  بم ترساااااااات اجاز  میدی کم 

ور تگم میداری.ویل ب زمون تا اااا م بزدازن و مزو از خودت د

تا کجا می وای بم ای  دور موتدن ادامم بدی؟سااااااااااااااام ساااااااااااااااا  

 جداب  برای هردومون  اقن تبود؟

 

چید  بود کم دلم می واسااااااااااات خطر  جوری در رنم هایم شی

چشااااااااااااااام هاااایم را ببزاااد  و تاااا آخر دتیاااا خود  را در آغو  او 

شززان کزم.اما  اااااااااااااداهاب  کم درون ش  ترناد دور ماتدن ش 

دتد وادار  می ردتد تا المماس ق  م را تادید  بگت   و داد  بو 

ن دیوار میاتمان رتایت تدهم.   بم ترو رن ی 

شر از المماساااا  خت    برای دقیبم ای در ساااا وت بم چشاااامان

ن ل  زنرنزم دساااااااااااااات ها   را از  ماتد  و سااااااااااااااپس با ااز گرتی 

 
گ
روی  اااااااااااااااورتم پس زد  و خود  را خب  کشاااااااااااااااید .با  التش

 زنرل  گ مم:  ش  را تکان داد  و 
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_م  تمی وا  دوبااااار  باااام گااااذشااااااااااااااامااام برگرد  آزاد.می وا  یااام 

 جدید داشااااامم باشااااام.می وا  بم یم آد  جدید تر ااااات 
گ
زتدی

ن بد  و یم رابطم ی م مویل و بک دردش و ک اال تزدیک شااد

 کم الیبیسااااار رسااااایدی.تو 
گ
کززد  رو تجربم کزم.تو هم بم زتدی

و دوبار  با اون هم باید بم یم آد  جدید د  ببزدی و خشش ر 

ن بم خب  تبط دوبار  بم هردومون آد  تجربم ک ن  .برگشاااااااااااااای 

تم.ایز م از همدیگم دور باشاااایم و راهمون رو جدا  ن آسااااو  مت 

ز هم اداماااااااام باااااااادیم باااااااام ت ع هردوموتاااااااام.ال اقاااااااال ایزجوری ا

 مطماایم کم دیگم قرار تو ت ق   همدیگم رو .ش زیم. 

 

ا   را از تااااامیاااداتااام ش  را روی شااااااااااااااااااتااام کج کرد و لااا  هااا

ی دیگر تا  م داد تا  رقن بزتد اما م  مزمصر شایدن  را 

ها   تماتد .ت اهم را از  ورت  گرتمم و با چرخیدن روی 

قد  بم سااامت  اشااایم ی خیابان برداشاامم ٬ی پاهایمپاشااازم 

تا دسااااااامم را برای تاکیسااااااا کم در  ا  تزدیک شااااااادن بود تکان 
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اال بتک   دای او دهم.اما شو  از آت م بمواتم     دسمم را ب

 بود کم باری دیگر از پشت ش در گو  هایم شیچید. 

 

وع  آزاد:اگاااام واق ااااا می واسااااااااااااااا   یاااام رابطاااام ی جاااادیااااد رو شر

اق ا دلت می واساااااااااااااات بم یم آد  جدید تر اااااااااااااات اگم و ٬ک ن 

بدی پس چرا توی ای  ساااااااااااااام سااااااااااااااایل کم گذشاااااااااااااات ای   ار رو 

ت ردی؟برای سر ساام سااا  تمو  تززا موتدی و هموتطور کم 

 یم رابطم ی م مویل و بک دردش و ک اااال کززد  خو 
گ
دت میش

وع ت ردی؟  رو با یم آد  بم غت  از م  شر

 

ا در  اااشااااااااااااااایاام ی بک آت اام باام ساااااااااااااااما  ش بچرخاااتم هماااتجاا

خیابان ا  ااماد  و بازوهایم را ب ل گرتمم. اادا   ای  بار از 

 تا  م ای تزدیک تر بم گو  هایم رسید. 

 

د دقیباام ی شو  باااهااا  آزاد:مطمازم کاام اون مردی کاام چزاا

ن مردی تبود کاام یط ای  سااااااااااااااااا  هااا تال   ن بودی اولی  ش مت 
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کرد بزت تزدیک .شااااااااااااام.پس بزم بگو چرا ب د از م  بم هیا 

 رد دیگم ای تر ت تزدیک شدن تدادی خزان؟م

 

 ۹۳۲#پارت_ 

 

 

مضااااااطرباتم ل  هایم را بم ی دیگر چ ت کرد  و بازوهایم را 

ا داشاااااااااامم کم دسااااااااااِت م کم تر ب ل گرتمم.ا  اااااااااااس کودی ر 

دروغ ها   رو شد  بودتد.پاسجن بم سوا  ها   تداد .در 

خوض پاهایم را ج وتر کشاید  و دسامم را برای تاکیس کم در 

ا  تزدیک شاادن بود تکان داد .تورا ج وتر دوند و با   بم  

کردن اتگشاااامان  دور بازونم مرا بم سااااامت خود  کشااااید و 

 چشم در چشماتم دوخت. 

 

بااااااااد  خزان.تمیموبن همیزجوری بااااااااذاری و  آزاد:جواب مزو 

 بری.از ترار کردن خ مم نشدی؟
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ون   در  ایل کم تبال می رد  بازونم را از میان اتگشامان  بت 

 ب شم تالید : 

 

 _آزاد توروخدا دست از ش  بردار.ولم ک  بذار بر . 

 

 مرا بوشت  بم سمت خود  کشید و غرند: 

 

 سواال  رو بدی. آزاد:ولت تمی زم.باید جواب 

 

 با خ  اتوت ترناد کشید : 

 

 _م  جوابک تدار  کم بزت بد . 
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دسااااااااااات دیگر  را دور  مر  اتداخت و با توشااااااااااا زدی ک زم 

ن گ ت:   آمت 

 

د:واق ا؟جوابک تداری؟مم زم دلی   ای  باشااااااااااااااام کم تما  آزا

اون  رتاب  کم درمورد رابطم ی جدید و آد  جدید زدی یم 

    خودتم باورشون تداری؟مشت مزخرا بود  باش  کم  

 

د  و بم اج ار خود  را از  ار دساات هایم را ت ت ساا زم ا  ترا

ون کشااااااااااااااید .ترسااااااااااااااید  بود .از ایز م    ااااااااااااااار بازوها   بت 

ی بوشااااااااااااااات  آتجا بماتم و ب د  دهان باز کزم و تما  دقیبم ا

ون  سااااااااااااااامااان ق  م دت  کرد  بود  را بت   را هااااب  کااام در قتک

اا کزم کم هزوز برنز  ترسید  بود .از ایز م   م بیاور  و اخت 

هم دیواتم وار خاشاااااااااااب  بود  ترساااااااااااید  بود .از ایز م ساااااااااااد 

مباوم   کم با چزگ و دتدان تگز  داشااااااااااامم بود  ترو برنزد 

 و ت  یم ا  اساتم شو  ترسید  بود . 
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ت اهم را از چزر  ی آشاااااااوب  گرتمم و شاسااااااایمم چرخید  تا 

ن تاکیساااااااااااااا د ساااااااااااااات تگم بم ساااااااااااااامت خیابان بدو  و برای اولی 

دار .می واسااااااااااااااامم ترار کزم.می واسااااااااااااااامم برو  و خود  را در 

دورترن  تبطم ی دتیا شززان کزم تا مجبور ت اشاااااااام بم سااااااااوا  

یااااک ل صاااام ت زمیااااد  کاااام چاااام  هااااا   جواب باااادهم.امااااا در 

ن باام ی  ااار  واروتاام شاااااااااااااااااد  اتماااد.ات ااار کاام زمی 
ما پااایم ٬ات اااق 

پاااااا پاااااایم شیا خورد و شو  از آت ااااام بمواتم برای ش ٬چرخیاااااد

ن ترود  مااااتااادن بااام جااااب  چزاااگ ب زاااداز  باااا زاتوهااایم روی زمی 

 آمد  و درد شاپای وجود  را شر کرد . 

 

شااااااد و از شااااادت   ااااااداب  شاااااابیم جی  و تالم از  زجر  ا  آزاد 

اشااااااااک بم چشاااااااام هایم دوند.بدتم را ٬درد و سااااااااوز  زاتوهایم

ن خب  تر کشاااااااااااااااید  و با دراز کردن پاهایم بم زخم ٬روی زمی 

آلودی کاام روی هردو زاتونم خودتماااب  می رد چشااااااااااااااام خون 

دوخمم.بدجوری زخیم شاااااااااااد  بودتد و ساااااااااااوز  و شاااااااااااازا  

 داشازد. 
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ن آزاد در ثاتیم ای با تگرابن بم سااااااااااااممم دوند و   کزار  روی زمی 

زاتو زد.دلواپ ااااااااااااااااتم ت ایه بم زخم روی زاتوهایم اتداخت و 

 شرسید: 

 

؟ الت خوبم؟  آزاد:خزان خوبک

 

 شکمم جمع کرد  و تالید : پاهایم را سمت 

 

 _خییل مو وز . 

 

با وساااااااااااااااواس و تگرابن یک بار دیگر بم زخم هایم ت ا  کرد و 

 سااااااااپس هماتطور کم دسااااااااا  را دور شاااااااااتم هایم   اتداخت

 گ ت: 

 

 آزاد:بدجوری زخیم شدن.ت ر می  ن بموبن ش پا وا یس؟
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نشاااتم با وجود آت م درد اماتم را برند  بود آه اامم ش  را بم 

ن دساااااااااااات دیگر  بم ساااااااااااا    از ٬ی تایید تکان داد  و با گرتی 

ن ب زد شاااااااد  و ش پا ا  اااااااماد .ت ا  دلواپ ااااااا  را بم  روی زمی 

  ورتم دوخت و شرسید: 

 

 درموت ا ؟ آزاد:می وای برنم

 

در  ایل کم از شااادت درد  اااورتم را مچالم کرد  بود  زنرل  

 غر زد : 

 

  ا  آخم؟_ی بم خاکر دوتا زخم ساد  مت   درموت

 

ن  را   ل مم   بم  اتدی ت  ل کرد و ساااااااااااااااپس ات ار کم بزت 

 ذها  رسید  باشد گ ت: 
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نم خوتم ی تو.   آزاد:باشم.پس مت 

 

ا چشااااااااااااااام هااب  گرد شااااااااااااااااد  درد برای ثااتیام ای از یااد  رتات.ب

 اااااااااااااااورتم را باام ساااااااااااااااما  چرخاااتااد  و خت   خت   و مم جاا  

 ت اه  کرد . 

 

نم؟  _مت 

 

وجیه کزااد دساااااااااااااااا  را برای یااک بک آت اام باام ت ااا  مم ج م ت

 تاکیس تکان داد و خونرداتم گ ت: 

 

نم.باام هر ااا  یش بااایااد اوتجااا باااشاااااااااااااااام کاام زخماااتو ٬آزاد:آر  مت 

ن کزم.   تمت 
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تاتم چزر  در هم کشی  د  و گ مم: م ت 

 

ن کزم.الز  تو ت کم تو...   _م  خود  میموتم زخمامو تمت 

 

ا قد    بم ی بازوی  را دور شااااااااااااااتم هایم م کم تر کرد و ب

کم بم سااااااامت تاکیسااااااا کم مبابل پاهایمان مموق  شاااااااد  بود 

 برداشت مرا هم وادار کرد تا بم همراه  ج وتر برو . 

 

وای م  آزاد:ب اا  ت   خزان.چون چاام تو ب وای و چاام ت 

همراهاااات میااااا .خودت میاااادوبن کاااام مم   تو اااااااااااااااااات بااااا ای  

وتاااااااا یمت اجاز  بد  تززا بری.پس بی ودی خودتو خ اااااااامم 

ن شو.  ا ن سوار ماشی   ت  . اال هم لط ا بدون هیا اخت 

 

 ۹۳۳#پارت_ 
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در  ااایل کاام هاااز و واز باام  اااااااااااااااورت جاادی ا  خت   ماااتااد  

ا  بود  ل  هایم را م کم روی ی دیگر تشاااااار داد  تا خزد  

را کزت   کزم.از ایز م دو زخم سطج روی زاتوهایم را ت دیل 

با م  بم خاتم ا   بم بزاتم ای کرد  بود کم بم خاکر  بمواتد 

بااایااااااااایااااااااد خااازااااااااد  ا  گااارتاااماااااااام باااود.ایااا  مااارد چااازااااااااد سااااااااااااااااااااااالااا  

بود؟شزج؟چطور میموان ااااااااااات تا ای  اتداز  لج از و یک دتد  

د و بم دت ا   باشااااااااااااد؟چرا را ن تموشااااااااااااد کم مرا را تادید  بگت 

 خود  برود؟چرا برای بم دسااااااات آوردن دوبار  ی م  
گ
زتدی

سید؟ت گران تبود؟مثل ایزطور تبال می رد؟ی  ن او ا ال تمیت 

 م  از ش  ت خوردن دوبار  و شت تداشت؟

 

ساااید آیا ق اااد ساااوار  با شاااایدن  ااادای راتزد  تاکیسااا کم میتر

شدن دارنم یا تم بم خود  آمد .آزاد هزوز هم با چشم هاب  

ن بم م  ز  زد  بود و ت اه  ترناد می شاااااااااااااید کم قرار مط می 

یااااد تبود از ت ااااااااااااااامیم  برگردد.بزااااابرای  ای  م  بود  کاااام بااااا

ت  یم  موشد .آ  کوتایه کشید  و شاتجا  با پایان دادن 

ن  بم ارت اط چشم هایمان قد  ج وتر گذاشمم و سوار ماشی 
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وزمزداتم بر ل   شااااد .کویل ت شااااید کم او هم با ل  زدی شت 

ن در کزار  آدرس خاتم ا  را برای راتزد  ٬سوار شد و با نش ی 

 بازگو کرد. 

 

چک ترن   ال  میاتمان رد و تا زمابن کم بم مب د برسیم کو 

ن تضااااا را شاااا  اااامم  بد  نشااااد.تززا  ااااداب  کم ساااا وت ساااازگی 

ن بود.درد زاتوهایم اتدی تروک   بود  اااااااادای رادیوی ماشاااااااای 

را ا  اااااااااااااااااس کرد  بودتاد امااا هزوز هم ساااااااااااااااوزشر تااااااااااااااا ی  

می رد .آزاد هر چزاااد ثااااتیااام ی  اااار  اااااااااااااااورت  را بااام ساااااااااااااااممم 

سد تال  می رد  تا از چزر  ا   میچرخاتد و بک آت م سوایل بتر

 ب زمد کم آیا هزوز هم درد دار  یا تم. 

 

 اااااااااادقاتم در اخماا ق  م آرزو می رد  کم سااااااااا وت میاتمان 

شااا  ااامم شاااود.دلم می واسااات مثل هموشااام دهان باز کزد و 

ا   مرا بم چال  ب شاااااااااد.    اگر در تزایت قرار با  را ه

بود جم م های م مویل مان بم ب  ت بزرگ ت دیل شاااااوتد باز 

دلم می واساااااااااااااااات کام باا او  را بزتم.از ایز ام تک ی م با هم 
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ار بود .از کرقن تال  می رد  کم او  ن خود  مشاا   تبود بت 

را از خود  دور تگاااام دار  و از کرا دیگر مثاااال دیواتاااام هااااا 

ی تزدیک بودن  بود . الم از ترس های ل ز   ا  تشااااااااااااااازم 

بزم می ورد. اااااا  میموان ااااااااااااااامم باااااام اتااااااداز  ی او شاااااااااااااااجااااااع 

میموان ااااامم مثل او با ترس هایم مباب م کزم و بم باشااااام. ا  

چشاااااماتم را تززا بم ٬جای دسااااات و شزجم تر  کردن با گذشااااامم

 آیزد  بدوز . 

 

ن مبابل خاتم٬در تزایت رشاااااااااااامم ی ٬با مموق  شاااااااااااادن ماشاااااااااااای 

کار م  هم پار  شاااااااااااااد.آزاد کرایم را   ااااااااااااااب کرد و ساااااااااااااپس ات

ن در  ن شیاد  شد و با باز تگم داشی  و دراز  زودتر از م  از ماشی 

اتمصار کشاااااااااید تا م  هم شیاد  ٬کردن دساااااااااا  بم سااااااااامت م 

شاااااااااااو .بک آت م م ال    نشاااااااااااان دهم دساااااااااااا  را گرتمم و بم 

ن سااااااوتیا مبابل در  ن رساااااااتد .ماشاااااای   مک او پاهایم را بم زمی 

ر  تبود.ظاهرا هزوز بم خاتم برتگشاامم بود.خدا میدان اات پا

کم ب د از دردشی کم امشااااااااااااااا  برای م  سااااااااااااااااخمم بود کجا 

 غی   زد  بود. 

 .  6095



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

 

ون کشااااااااید  و لز ان لز ان بم ساااااااامت    یدهایم را از کی م بت 

پ اام هااای ورودی قااد  برداشااااااااااااااامم.بک م طیل بااا دو قااد  ب زااد 

ایم خود  را بااام م  رسااااااااااااااااااتاااد و دساااااااااااااااا  را دور شااااااااااااااااااتااام هاا

اتاااداخااات.باااا ابروهااااب  بااااال شرناااد  از ت جااا  ت ااااه  کرد  و 

 گ مم: 

 

 _هزوز میموتم را  بر . 

 

ت  بم سااااااااااااااامت خود  کشاااااااااااااااید و با ل  زدی مرا اتدی بوشااااااااااااااا

 م زادار جواب داد: 

 

 آزاد:میدوتم. 
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چشااااااااااااااام هااا   را برا   چرخاااتااد  و همرا  بااا کشااااااااااااااایاادن آ  

اتاااد .باااا کوتاااایه از پ ااام هاااا بااااال رتمم و   یاااد را در ق ااال چرخااا

ورودمان بم خاتم شاتجا  را ن شااااااااااد کم شاااااااااااتم هایم را رها 

زد و م ماکاتم کزاد.در خوض بک م طیل مباابال پااهاایم زاتو 

 مکم کرد کم ک   هایم را در بیاور .دیگر تموان اااااامم بوشاااااات  

از آن ل  زد  را شززان تگم دار .ای  مرد امش  ق د دیواتم 

 کردن مرا کرد  بود. 

 

از پاهایم در آورد دوبار  شپا ا  ااااااااماد و مرا ک   هایم را کم 

بم سااااااااااااااامت م ل ها هدایت کرد. مکم کرد روی تزدیک ترن  

ن م ل باشااااااااا  زم و ساااااااااپس با در آوردن کا  و باال زدن آسااااااااامی 

اه  س ید مرداتم ا  شرسید:   های شت 

 

آزاد:خااا ...ج  ااام ی  ماااک هاااای اولیااام رو کجاااا میموتم شیااادا 

 کزم؟
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خاتم ش  را بم ت یم اا  م ل چ ااااااااا ن  اتد  و با اشاااااااااار  بم آشاااااااااتر

 پاسخ داد : 

 

خوتم. اب زت او  از سمت باال.  ن  _تو آشتر

 

نشاااااااااااااتم ی تزمیدن تکان داد و با قرار دادن کا  ش  را بم 

قد  ها   را ٬روی دسااامم ی م یل کم روی آن نشااا ااامم بود 

خاتم کشاااید.با رتما  تاخودآ ا   اااورتم را بم  ن بم سااامت آشاااتر

 از خطری کم گوب  با تار کت تزدیک تر کرد  و ت س 
خمیف 

ن شااااااااااااااد  بود کشااااااااااااااید .ات ار کم را ن نشااااااااااااااد   و شود  خجی 

اخمیااار دراز کرد  تااا کاات را بردار  و بااا  دسااااااااااااااامم را بک ٬باااشااااااااااااااام

دن  بم  اااورتم  رن اااتم تر خطر  را ت س ب شاام.اما  اار ترا

خاتم را پشت ش میگذاشازد بم  ن با شایدن قد  هاب  کم آشتر

 خواسمم ا  چشم شوشاتد .  تاچار چشم هایم را . مم و از 
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ت اهم ثابت ماتد روی اوب  کم با ج  م ی  مک های اولیم 

ن زاتو زد و ج  م را باز کرد.ت م ای شا م را بم مباب م روی ز  می 

بمادی  آغشااااااااااااامم کرد و ساااااااااااااپس آن را بم سااااااااااااامت زاتونم برد و 

م ماکاتم روی زخمم کشااااااااااااااید.از سااااااااااااااوزشر کم بم تاگزان  ل 

 ا  تالم کرد  و پاهایم را تکان داد .با وجود  را شر کرد تاخودآ 

 تارا    ت اهم کرد و زنرل  گ ت: 

 

 مو  موشم. آزاد:ب  شید.االن ت

 

 ۹۳۴#پارت_ 

 

 

ل  هایم را بم ی دیگر چ  اتد  و ش  را بم نشاتم ی خوب 

بودتم تکان داد .مجددا ش  را زنر اتداخت و بم کشاااااااااااااایدن 

دیگر درد  شا م روی زخم هایم مش و  شد.اتدی کم گذشت

را ا  اااااااااااااااااس ت رد .بم م ال ت یام زد  و تمااشااااااااااااااااا کرد  کم او 
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ن کردن زخم هایم را بم ساااااااااااااااااتد. ار  کم  چطور تمت  پایان مت 

تما  شااااااد شا م های کثی  را داخل پالسااااااایک اتداخت و زنر 

 ل  غر زد: 

 

 باام خاااکر ترار کردن از م  چاام بالهاااب  ش خودت 
ن آزاد:ببی 

 میاری. 

 

 د  و  ش بم جات  گ مم: ش  را روی شاتم کج کر 

 

 _بم خاکر ترار کردن از تو تبود.تبط پا  شیا خورد. 

 

 تزگ کرد و مصاتم ت رار کرد:  چشم ها   را برایم

 

 .  آزاد:پات شیا خورد چون سیع داش   از م  ترار ک ن
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 بم تب ید از خود  چشم هایم را تزگ کرد  و شرسید : 

 

سر باز  میای  _اگم میدوبن می وا  ازت ترار کزم پس برای

 دت الم؟

 

بم پایم ی م ل روبروب  ت یم زد و با قرار دادن سااااااااااااااااخد هردو 

 زاتوها   جواب داد: دسا  روی 

 

آزاد:چون ای   ارنم کم هموشاااااااااام اتجا  مید .تو هموشاااااااااام از  

ترار می  ن و م  هربااااااار دت ااااااالاااااات میگرد .هربااااااار دت ااااااالاااااات 

 میاااادو م و هر بااااار برای شیاااادا کردن و تگاااام داشاااااااااااااااازااات تال 

 می زم. 

 

 کم تاخواسااااااامم روی ل  هایم نشااااااا ااااااامم بود بم 
گ
ل  زد  مرتش

 اااااااااااااادا   بود ق  م را مچالم تاگزان رتگ باخت.غیم کم در 

 کرد.با  داب  ت ی  شرسید : 
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؟  _چرا ایزکارو می  ن

 

 شاتم ها   را باال اتداخت و با ل  زدی ت خ جواب داد: 

 

سم از ایز م یم ل صم دست از دوندن د ت الت آزاد:چون میت 

بردار  و ب ااااد  تو اوتباااادر از  دور .یسااااااااااااااار کاااام دیگاااام تموتم 

.تمی وا  از دسااااااااااااااااااات شیااادات کزم.چون تمی وا  امااات کزم

 بد .تمی وا  بم یش دیگم ب ازمت. 

 

ن تر شد.    دا   ت ی  تر و ل ا  غمگی 

 

از هر کیساااااا ٬آزاد:ساااااام ساااااااِ  تما  امت کرد .بم هر دری زد 

ب د از سااااام ساااااا   شرساااااید  تمون ااااامم شیدات کزم. اال هم کم

.با یم  باالخر  تون ااااااااااااااامم شیدات کزم باز  داری از  ترار می  ن
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ن موشااااااااااااااای ن اماااا از م ن کااام میااادوبن مرد دیگااام پشااااااااااااااااات یااا م مت 

 . ی جوتم رو بم خاکرت بد  ترار می  ن   ارصن

 

 ش  را اتدی خب  تر برد و شرسید: 

 

آزاد:میدوبن وق   امش  با اون مردی م تو رسموران دیدمت 

 ؟ا  ااااااس کرد  مم زم بمت  .ا  ااااااس کرد  چم  ایل شاااااد

  را  ت  اام . اامم شااد  و قرار  خ م .شاام.دلم می واسات بیا

میدوبن ٬ج و و با دسمای خود  خ م   کزم.تو مزو موشزاش

ن آد  تو اااااااااااامم.اما توی اون ل صم آماد  بود  کم  کم همچی 

رد کزم.آمااااااد  بود  کااااام جون  رو 
ُ
 اااااااااااااااورت اون آد  رو خ

 اال اون رساااااااااااااااموران ل ز   رو باام آتو    بگت  .آماااد  بود  کاام

 ب شم. 

 

 و شاااااااااااااا  اااااااااااااامم بود کم بک هوا برای آ
ن را  ل ا  آتبدر غمگی 

 کردن  گ مم: 
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 _م  امش  بم خواست خود  اوتجا تبود . 

 

ن جم م ای را تداشااااااااااااامم باشاااااااااااااد  ات ار کم اتمصار شاااااااااااااایدن چزی 

ن ت یم ا  از م ل تاباوراتم  چشاااااام ها   را گرد کرد و با گرتی 

 ل  زد: 

 

؟آزا  د:سر

 

ل  هایم را چزدی  مرت م بک هدا باز و . مم کرد  و سپس 

 گ مم: همرا  با کشیدن آیه از ش  
گ
  التش

 

_م      رو مم ختک تاداشاااااااااااااااات کام ون مور باارتز امشاااااااااااااااا  

اوتجا مزمصرمم.سااااااااااااوتیا بزم زتگ زد و گ ت کم بم  مکم تیاز 

دار .آدرس اون رسااااااموران رو برا  ترسااااااماد و از  خواساااااات بم 
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 .اما وق   رسید  با ون مور رو بم رو شد  و تزمید  اوتجا بر 

تمیدوتم چرا کم گو  تبشاااااااااااااام ی سااااااااااااااوتیا رو خورد .خودمم 

ایزکار رو کرد اما     اگم یم در ااد میدون اامم ون مور اوتجا 

 مزمصرمم امکان تداشت برای دیدن  بر . 

 

چشااااام ها   آشاااااکارا درخشااااایدتد و ل  زدی بزرگ روی ل  

بااااز هم ج وتر کشااااااااااااااایاااد و باااا هاااا   تب  . ااااااااااااااااات.بااادن  را 

دسااااااااااااااااات هااا   را روی زاتوهااایم ٬رسااااااااااااااااااتاادن خود  باام م 

 شرسید:  گذاشت و امیدواراتم

 

ت    چون هزوز  ق  اااااات مم  ش باااااام مزاااااام.درساااااااااااااااااااات ٬آزاد:تمت 

 هموتطور کم ق   م  هزوز  مم  ش بم تو م...مگم تم؟

 

 تاخودآ ا  ل  زد  را با ل  زدی م و پاسخ داد  و گ مم: 

 

ن جواب ای    سوا  ایزبدر برات مزمم؟_دون ی 
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ن دست هایم گ ت:   ش  را با اکمیزان تکان داد و با گرتی 

 

 اوتبدری مزم کم میموتم بزم یم جون دوبار  ب  شم. آزاد: 

 

ت اهم را بم تبطم ی ات ا  دست هایمان دوخمم و س وت 

د و بدن  را  ااااااار اتم دساااااااات هایم را م کم تر ترا کرد .بک  ااااااااتک

کم بمواتد  اااااااااااااااورت  را در یک اتدی باالتر کشاااااااااااااااید.آتبدری  

ی  اااااورت م  تگم دارد.یش از دسااااات هایم را رها  ساااااات   مت 

 کشیدن اتگشمان  روی  ورتم زمزمم کرد:   کرد و با 

 

آزاد:سااااااا وت ت   خزان. را بزن.ای  شااااااا زجم رو تموم  

 ک . 
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بم ل  ها   کم آه ااامم باز و . ااامم موشااادتد چشااام دوخمم 

 و بم س    ت س کشید . 

 

 _م ... 

 

ن تر آورد و روی ل  هایم  اتگشت ش ا  را از گوتم ا  پایی 

 گز  داشت. کشید و در تزایت روی ل  زنرنزم ثابت ت

 

.بگو کااام تو هم ب اااد از م   آزاد:بگو کااام هزوز  خااااشاااااااااااااااش م ن

 .  تمون    بم آد  دیگم ای ت ا  ک ن

 

 اااااااااااااااورت  تزدیاااک و تزدیاااک تر آماااد.آتبااادر تزدیاااک کااام هر  

گر  کزد.ت اه  را بم ت س های داغ   ااورت یخ زد  ا  را  

ل  هایم دوخت و ل  زنرنزم را  رن اااااااااتم تر از ق ل تواز  

ن شاادتد و رو بم . اامم شاادن  کرد.پ   هایم تاخودآ ا  ساازگی 

رتمزد.شو  از آت م  امال ببزدمشاااااااااااااااان دید  کم پ   های او 
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هم روی ی دیگر اتمادتد و  ااااااااورت  از آتچم کم بود تزدیک 

ی کم ل  هایمان ی دیگر .اما درست در همان ل صم اتر شد 

را لمس کردتد  اااااااادای شیچیدن   ید در ق ل بود کم تضااااااااای 

 اتم را شر کرد... خ

 

 ۹۳۵#پارت_ 

 

 

و شااااات زد  و شاسااااایمم بم ی  ار  چشااااام هایم را باز کرد  و 

ت اهم ٬با خب  کشاااااایدن ش  و هل دادن او بم ساااااامت خب 

را بم ساااااااامت در ورودی سااااااااال  چرخاتد .با دیدن سااااااااوتیا کم 

واز در آسماتم ی در ا  ماد  بود و با ت ایه بزت زد  هاز و 

  بود برا از ش  شرنااد.خجااالاات زد  باام مااا دو ت ر خت   ماااتااد

ت اهم را دوبار  بم ساامت آزاد چرخاتد .برخالا م  بم تصر 

سید کم از موق یت شو  آمد  خجالت زد  باشد.بوشت   تمت 

ل  هاب   التم و تاامید بود.ای  را موشاااد از ت ا  مایوسااا  و 
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اااااااااااااابچم ها کج شااااااااااااااااد  بودتد بم را     کم درساااااااااااااااات مثل پرا

ماتدن بوساااااام مان   ااااااابک اخ ااااااا.  را  تزمید.ات ار کم تاکا 

 بزم رن مم بود. 

 

مااا  واقااا ااااااااا مااا ااااااااذرت ٬سااااااااااااااااااوتااایااااااااا:خاااااااادای مااا ...خاااااااادای مااا 

می وا .ا ااااال تمیدون اااامم کم شااااما ایزجایید.وگرتم ایزجوری 

 یزوب  تمیومد  تو. 

 

تزد تزد ٬چم و خجالت زد ساااااااااااااااوتیا بود کم با ل  ن دسااااااااااااااااپا

وع بام  را زدن کرد و یاک قاد  بام خبا  برداشاااااااااااااااات.بم  شر

خزد  داری با دساااااااااااا  را  چشااااااااااامان  را ساااااااااااد کرد و  شاااااااااااکل

تت ادامم داد:   هماتطور کم باز هم خب  تر مت 

 

ون.لط ا ت ر کزید کم ا ااااااااااااال ایزجوری  سااااااااااااوتیا:برمیگرد  بت 

ی رو خراب ت رد  ن ند  تو خوتم و چت  .خدایا مثل یم مزا م تتر

 باور  تموشم ایزجوری مزا ممون شد  باشم. 
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شاااااااااااااااااایااااااااد  و از روی مااا اااااااال  اااالتاااااااام از شااار  ااارقن ا  آیه ک

 برخواسمم.دست هایم را بم  مر  زد  و گ مم: 

 

ی  ن ون ساااااوتیا.مزا ممون نشااااادی و چت  _الز  تو ااااات بری بت 

 رو خراب ت ردی.بیا تو. 

 

آزاد بالتا ااا م از روی زاتوها   ب زد شاااد و دسااات بم سااا زم 

زار  ا  ماد.برای آت م  رتم را تایید کزد ت اه  کرد .یک ک

 ا باال اتداخت و لج ازاتم شرسید: لزگم از ابروها   ر 

 

ی رو خراب ت رد ؟ ن  آزاد:چت 

 

د.چشاام هایم را برا   تزگ کرد    م ماتد  بود خزد  ا  بگت 

و با ت اهم برا   خط و نشاااااااااااان کشااااااااااید .بم تاچار آ  ب زدی 
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با ل  زدی ٬ت اه  بم سااااااااامت ساااااااااوتیاش داد و با چرخاتدن 

 کم اج ار در آن بیداد می رد گ ت: 

 

 خزاتم خاتم سوتیا.  آزاد: ش با 

 

سااااوتیا آه اااامم دسااااا  را از مبابل چشاااامان  کزار زد و ت ا  

مزد  و پشااااااااااااااایمان  را بم ما دو ت ر دوخت.بک هدا یک 
شر

کر  از موهاااااب  کاااام روی شااااااااااااااااااااتاااام ا  رن ماااام بودتااااد را دور 

 ا ل  زدی م  ر  گ ت: اتگشا  شیچاتد و ب

 

یک سااااااااااااوتیا:م  واق ا ازتون م ذرت می وا .باور کزید     

در ااااااد هم ت ر تمی رد  توی خوتم باشااااااید.ی  ن ا ااااااال ت ر 

تمی رد  کم امشاااااااااااا  اوتاااااااااااااع اوتبدری ب واد ب زمون خوب 

شو  بر  کم بم ایزجا برساااااااید.اگم میدون ااااااامم امکان تداشااااااات 

 کم... 
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ااای از ثا تیم چشاااام های م  و ق اااامت آخر جم م ا  در کرا

ز آزاد را بم گردترن  اتداز  ی مم   رسااااااااااااااااتد.هردو هاز و وا 

ت ااایه از ش گیجک بااا ی اادیگر رد و بااد  کردیم شو  از آت اام 

 دوبار  بم سوتیا چشم بدوزنم.تاباوراتم شرسید : 

 

؟  _سوتیا تو االن سر گ   

 

 شدراماتم پ   ها   را باز و . مم کرد و ل  زد: 

 

 ؟سوتیا:سر گ مم

 

قد  ج وتر گذاشاامم و با چشاام هاب  تزگ شااد  ش  را روی 

 شاتم کج کرد . 
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_گ    ت ر تمی ردی امشااااااااااااا  اوتااااااااااااااع ب زمون خوب شو  

 بر ؟

 

ات ااار کاام تاااز  تزمیااد  باااشااااااااااااااااد در میااان وراسک هااا   چاام راز 

مزیم را لو داد  اسااااااااااااااااات لااا  زنرنا  را م کم اااااز گرتااات و 

را تزدید وار بم چزر  ا  را مچالم کرد.اتگشااااااااااااااات اشاااااااااااااااار  ا  

 سما  نشاتم گرتمم و ادامم داد : 

 

میدون ااا   م  و آزاد امشااا  قرار  تو رساااموران _ساااوتیا...تو 

 همدیگم رو ببیایم؟

 

بچم ی خطاکار دساااااات ها   را پشاااااات  مر   مثل یک دخت 

 بم ی دیگر گر  کرد و زنرل  گ ت: 

 

 سوتیا:خ ...ت ر کزم میدون مم؟
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 روی گیجک تکان داد . مات و مبزوت پ   زد  و شی از 

 

؟چطور مم   بود باااادوبن ساااااااااااااااوتیااااا؟مااااا      _میاااادون ااااااااااااااا  

خودمون هم ختک تداشایم کم امش  قرار  اوتجا با همدیگم 

رو بم رو .شیم.ا ال مگم تو مزو ت شوتدی اوتجا کم ون مور 

 بارتز رو ببیزم؟پس چطور... 

 

درساااات مثل تورا کم هرموقع می واساااات م ااااا م ی مزیم را 

وع توتااایح دهد ر  ند شر ن میتر وی شزجم ی پاها   باال و پایی 

ن شر  ندن کرد و با چ ااااااااا اتدن ک  دساااااااات ها   بم باال و پایی 

 بم ی دیگر مبابل  ورت  جواب داد: 

 

ن رو برات توتیح مید .اما  سوتیا:باشم...باشم االن همم چت 

 قو  بد  ب د  مزو زتد  بذاری باشم؟
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زاد بود کم شو  از آت م بمواتم پاساااجن بم خواهشااا  بدهم آ

هماتطور کم ٬کزار چزد قد  ج وتر گذاشت و با ا  مادن در  

بااازونم را میگرتاات تااا خباا  تگزم دارد خطاااب باام ساااااااااااااااوتیااا 

 گ ت: 

 

آزاد:شااااااااااااااامااا از کجااا میاادون اااااااااااااااایااد کاام م  امشاااااااااااااااا  توی اون 

 رسموران با همکارا  قرار شا  دار  خاتم سوتیا؟

 

مان  بم ت اه  را بم چزر  ی آزاد داد و با قالب کردن اتگش

رب پس از ل صم ای سااااااااااااااا وت با ل  زدی مضاااااااااااااااط٬ی دیگر

 جواب داد: 

 

 آزاد:خ ...برادرتون بزم گ ت. 

 

با  اااااااااااااااداب  ب زد و تاباور تبرن ا ٬هردو در یک ل صم همزمان

 ترناد کشیدیم: 
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 _آرنا؟؟؟؟؟؟

 

 ۹۳۶#پارت_ 

 

ن برد و برای آت م بم  ش  را بم نشاااااااااااااااااتم ی تایید باال و پایی 

را م کم روی ی دیگر تشار داد.گیج  خزد  تی مد ل  ها  

د  و ثااااتیااام ای بااام آزاد ت اااا  کرد  شو  از و ماااات ش چرخااااتااا

 آت م دوبار  بم سوتیا چشم بدوز . 

 

_آرنا بزت گ ت؟تو مگم ا ااااااااااااااال آرنا رو موشاااااااااااااازاش؟مگم تا 

؟ ن   اال ا ال دید  ؟چجوری با همدیگم تبشم رن می 

 

.ش  را هزوز هم در تال  بود تاااااا خزاااااد  ا  را مزاااااار کزااااد 

 اتدی کج کرد و گ ت: 
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ز شو  کااااااام  اااااااااااااااااااااد در  اااااااااااااااااااااد ساااااااااااااااوتیااااااا:خاااااا  تاااااااا چزاااااااد رو 

وق   کم تو توی آموزشااااااااا ا  ٬تموشااااااااازاخمم .اما دو روز شو 

 تبودی برای دیدتم اومد اوتجا و با همدیگم آشزا شدیم. 

 

سد:  ت زد  بتر  ای  بار توبت آزاد بود کم  ت 

 

 آزاد:آرنا اومد بم دیدن شما؟

 

قد  ج وتر گذاشااااااااات شو  از آت م  زنرل  "هو "ی گ ت و 

وع بم    را زدن کزد. تزد تزد شر

 

ساااااااوتیا:اومد  بود آموزشااااااا ا  تا از   مک ب واد چون بم جز 

م  کس دیگم ای تمیمون اات  م   کزم.بزم گ ت کم شاااما 

ق ااااااااااااااااد تاادارنااد دوبااار  باام دیاادن خزان بیااایااد چون تمی وایااد 
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 مزا م  باشید و از کرا دیگم هم خزان هیا جور   ارصن 

دسااااااااات  تبود دوبار  با شااااااااااما رو بم رو .شاااااااااام و اگم دساااااااااات رو 

میذاشایم لج ازنمون دوبار  ب زمون تا  م میزداخت و برای 

همیزم از  خواسااااااات کم  م   کزم تبشااااااام   رو خمیل کزم 

تا ایزجوری بموتیم شما دو ت ر رو توی خمل اتجا  شد  قرار 

 و دوبار  با همدیگم رو بم روتون کزیم.  بدیم

 

تزد تزد جم م ها   را پشااااااات ش هم ردی  کرد  بود  آتبدر 

کم زمابن کم  را ها   بم آخر رسااااااااایدتد مجبور شاااااااااد یک 

ت س خمیش ب شد و دسا  را روی ق  م ی س زم ا  قرار 

ن باااااار ش  را چرخااااااتاااااد  و بااااام آزاد ت اااااا   دهاااااد.برای چزااااادمی 

ت ساات   کرد .برخالا م  کم هزوز هم در دتیای بزت و  ت 

وچک بر ل  داشااااااااااات.اتگشاااااااااااا  را رو بم می رد  ل  زدی ک

 خاتد و گ ت: سوتیا در هوا چر 

 

آزاد:پس برادر  ازتون خواسااااااااااااات کم امشااااااااااااا  ساااااااااااااوتیا رو بم 

 رسموران ب شید تا اوتجا بموتم م  رو مالقات کزم؟
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ن آه ااامم ی ش سااااوتیا بود.دت الم ی  ن رتی  جوا.  باال و پایی 

 سوا  آزاد را گرتمم و شرسید : 

 

ن   ااااار ایزاااام کاااام اوتجااااا برا  بااااا _و تو هم ت ر کردی   کاااام بزت 

 تز قرار بذاری؟ون مور بار 

 

  ش بم جات  دست ها   را بم  مر  زد و پاسخ داد: 

 

سااااااااااوتیا:باشاااااااااام میدوتم کم تبشاااااااااام ی خییل هوشاااااااااامزداتم ای 

تبود.امااا باااایاااد چیکاااار می رد ؟ایزجوری تبود کااام بموتم بزااات 

ا  ب م یه لط ا برو بم ای  آدرس چون شوهر ساببت کم مد

ا ایز م بک داری از  ترار می  ن قرار  امشااااااااا  اوتجا باشااااااااام.ی

مبدمم بزت ب م بیا دوتاب  برای شاااااااااا  برنم بم رساااااااامورابن کم 

ق ال     یاام بااار هم پااامون رو اوتجاا تااذاشاااااااااااااااایم.مطمازم کام 

 بزم شک می ردی. 
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 قد  ج وتر گذاشت و با باال دادن شاتم ها   ادامم داد: 

 

آقای بارتز ٬یومدی آموزشااااااااااااااا ا ساااااااااااااااوتیا:ای  چزد روزی کم ت

سااااااااااااااایااد و میگ اات کاام باام شیااا  هااا  ماادا   ااالاات رو از  میتر 

ن  رتا  مموجم شاااد  کم ق اااد دار  تو رو  جواب تمیدی.بی 

برای شااااااااااااااااا  دخوت کزاام.برای همیزم بااا خود  ت ر کرد  کاام 

ن  ایاااد  ی مم   همیزااام کااام برای تو و آقاااای باااارتز توی  بزت 

د  بود قرار ساااات کزم و همون رساااامورابن کم آرنا از   را ز 

یم موق یت دراماتیک دوبار   ایزجوری شاااااااااااما دو ت ر رو توی

بااا هماادیگاام رو باام رو کزم.میاادوتم کاام ایااد  ی چزاادان خوبک 

 تبود اما تززا ت ری بود کم توی اون ل صم بم ذهزم رسید. 

 

هردو اتگشت اشار  ا  را میان ما دو ت ر چرخاتد و با خزد  

 : ای بزرگ و دتدان تما گ ت
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ن ت ااا  ساااااااااااااااوتیااا:و ظاااهرا ایااد    جواب داد .چون باام خودتو 

ن ٬کزید چزد دقیبم شو  وق   تزدیک بود همدیگم رو ببوساای 

ن  دیدممون.آخرن  باری کم دیدممون داشااااااااید ج وی در همی 

 خوتم با همدیگم دخوا می ردید ویل امش ... 

 

شو  از آت م بمواتد جم م ا  را بم آخر برساااااااتد ک  دسااااامم 

   گرتمم و با شرندن میان  رت  هشدار داد : را بم سما

 

 یا...تمی واد ادامم بدی.مزصورت رو مموجم شدیم. _سوت

 

با همان خزد  ی با تم   اتگشااات شااا ااات هردو دساااا  را 

بم نشااااااااااااااااتم ی موتبیت باال گرتت و شااااااااااااااااتم ها   را با یک 

رق  رنز تکاااان داد.از  اااار  تااااخودآ ااا  هردونمااان بااام خزااد  

ی دیگر ا  ااااااامادیم و او همرا  با کشااااااایدن  اتمادیم.رو در روی

برای ثاتیم ای بم ل  هایم خت   ماتد شو  از ٬آساااااود ت یسااااا 

 آت م با  دای آرا  بگوند: 

 .  6121



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

 

 _ت ر کزم یم تش ر بم آرنا بدهکار باشم. 

 

 شاتم هایم را باال اتداخمم و گ مم: 

 

 _از کرا م  بز  بگو یش ک   . 

 

ردن پشااااااااااااااات دساااااااااااااااا  را بم سااااااااااااااامت گردن  برد و با لمس ک

اتجا ا  اااماد  بود و ت ایه بم ساااوتیا کم هزوز هم هم٬گردن 

ذوا زد  باام مااا دو ت ر چشااااااااااااااام دوخماام بود اتااداخاات شو  از 

 آت م با اکرا  بگوند: 

 

 آزاد:اموتم بزت  باشم م  دیگم بر ... 
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با وجود آت م دلم تمی واسااااااات برود اما ش  را بم نشااااااااتم ی 

 مواتبت تکان داد  و زنر ل  گ مم: 

 

 آر ...دیگم باید بری. _ 

 

بم سااااااااااااااامت در رتت.بازوهایم را  قد  بم خب  برداشااااااااااااااات و 

ب ااااال گرتمم و قاااااد  هاااااا   را دت اااااا  کرد .ک   هاااااا   را 

از خاتم خارز شاااااااااد و روی ٬شوشااااااااااید و با چرخاتدن دساااااااااامگت  

ن پ م ا  ماد.میان چزارچوب در ا  ماد  و شرسید :   اولی 

 

 _برات تاکیس ختک کزم؟

 

ن تر ر   تت و جواب داد: یک پ م پایی 

 

ن   تم کم بیاد دت الم. آزاد:تم.بم راتزد    زتگ مت 
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 ۹۳۷#پارت_ 

 

 

ش  را بااااام چزاااااارچوب چ ااااااااااااااا ااااااتاااااد  و زنرلااااا  "هو " آرا  

گ مم.ت اااه  برای ل صاام ای از باااالی شاااااااااااااااااتاام ا  باام داخاال 

خاتم چرخید و روی ک   کم آتجا بم جا گذاشااااااااااااااامم بود ثابت 

اداری زد و یااک پ اام ماااتااد امااا  رقن تزد.باام جااا   ل  زااد م زاا

ن تر رتت.   ی دیگر پایی 

 

آزاد:ت ر کزم دیگم باید ب م شااااااااااا  ب ت  و ب دشااااااااااام راهم رو 

 ب شم و بر . 

 

بک اخمیار خزدید  و چشاااااااااام هایم را بم م زای مواتبت باز و 

 . مم کرد . 
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 .  _آر .باید همیزکارو ب  ن

 

 هردو دسا  را پشت گردن  برد و با تارا    شوقن کشید. 

 

 دلم تمی واد بر . آزاد:اما 

 

 چزارچوب در جدا کرد  و دست بم س زم ا  ماد . ش  را از 

 

 _تا ابد کم تمیموبن ایزجا وا یس. 

 

دوباااار  یاااک پ ااام بااااالتر آماااد تاااا تاااا ااااااااااااااا ااام ی میااااتماااان را  مت  

کزاااد.لااا  زنرنا  را بااام دتااادان گرتااات و پس از م  ت کوتاااا  

 شرسید: 
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 آزاد:ی میموتم دوبار  ببیزمت؟

 

 جواب داد : را باال اتداخمم و با بدجایس شاتم هایم 

 

 _شاید هیچوقت. 

 

 با اکمیزان خزدید و پشت چشیم برایم تاز  کرد. 

 

ن ت ا .   آزاد:بم تصر م  خییل مطمی 

 

 دای زتگ گوشر ا  کم ب زد شد دیگر تموان مم بم اذیت 

ون کشااااید  کردن  ادامم دهم.گوشر را از جی  شاااا وار  بت 

بم ا  خت   ماتد شو  از آت م و برای ثاتیم ای بم  ااااااااااااااا  م 

تماس پاساااااااااااااااخ دهد و با تزدیک کردن ت    بم گوشااااااااااااااا  بم 

وع بم  را زدن کزد.   ات  ویس شر
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ن االن می واسااااااااااااااامم بزت زتگ بزتم.آر  باید ٬آزاد:رابرت همی 

بیای دت الم.لوکوشااااااااااااااا  رو برات می رسااااااااااااااامم.زناد از همل دور 

؟  تو ت.ت ر می  ن بموبن زود خودت رو برسوبن

 

دادن ش  ادامم ساااااااااااااااکت ماتد و سااااااااااااااپس با تکان  ل صم ای

 داد: 

 

ن االن لوکوش  رو برات می رسمم.   آزاد:باشم.همی 

 

و ساااااااااااپس بم تماس خاتمم داد و بک م طیل لوکوشااااااااااا  را برای 

راتزد  ارسااااااا  کرد. ار  کم با ترساااااامادن لوکوشاااااا  تما  شااااااد 

مجددا ش  را باال گرتت و ت اه  را بم م  دوخت.ل  زد 

ن ن ت ون م  داد و گ ت:  شت 
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   دار  میاد.دیگم واق ا باید بر . آزاد:راتزد  

 

و ب د چزد پ م ای کم باق  ماتد  بود را پشاااات ش گذاشاااات و 

ن پ اام هااا ا  اااااااااااااااماااد.دسااااااااااااااااات هااا   را درون جیاا  هااای  پااایی 

 ش وار  ترو برد و گ ت: 

 

 .  آزاد:ش ت ب ت 

 

 بازونم را بم چزارچوب در چ  اتد  و زمزمم وار گ مم: 

 

 .  _ش  ب ت 

 

اتم بردارد خبا  خبا  رتت و بک آت ام ت ااه  را از چشاااااااااااااااما

خود  را بم اواسط کوچم رساتد.دسا  را باال برد و با تکان 

 دادن  در هوا با  دای ب زدتری گ ت: 
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 .  آزاد:ش  ب ت 

 

با خزد  اتگشاااامم را بم نشاااااتم ی ساااااکت بودن مبابل بی ن ا  

ت تگم داشاااااااامم.بم تاب یت از م  خزدید و یک بار دیگر دساااااااا

شو  از آت م بچرخد و بم سااااااااااااااامت  ها   را در هوا تکان داد 

اتمزااای خیااابااان قااد  بردارد.تااا زمااابن کاام  ااامال در شیا خیااابااان 

تاپدید شود هماتجا ا  ماد  و دور شدن  را تماشا کرد .در 

آیه کشااااااااااید  و بم ٬تزایت زمابن کم دیگر تموان اااااااااامم ببیزم 

ای سوتیا داخل خاتم برگشمم.در را کم پشت ش  . مم  د

 رد. گو  هایم را شر ک

 

 سوتیا:ت ر کزم یاد  رتت کا  رو بتک . 

 

ش  را بم سما  چرخاتد .با دیدن کت آزاد کم میان دست 

 روی لااا  هاااایم تب  
گ
هاااا   خودتمااااب  می رد ل  زاااد بزری
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ن کت از دسااااااات ها   آن را بم ٬. ااااااات.ج وتر رتمم و با گرتی 

ن ااااااااااااااااتم  اااااااااااااااورتم تزدیک کرد  و هماتطور کم خطر  را  ر 

 زنرل  گ مم: ت س می شید  

 

 _یاد  ترتمم.خمدا ایزجا جا  گذاشمم. 

 

با وجود آت ام مزصور  را مموجم نشااااااااااااااااد  بود اما با ل  زدی 

ن دست بم س زم ا  ماد و گ ت:   شیطزت آمت 

 

تم.  ن ن ی دار  باالخر  ل  زد مت   سوتیا:ببی 

 

 کت را از  ورتم دور کرد  و چشم غر  ای ت ون   داد . 

 

کردی.هزوز  از دساااااااااااااااااااااااات   یاااااااااد  رتماااااااام چیکااااااااار  _ت ر ت 

 خ  اتیم. 
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لااا  پاااایی ن ا  را باااا  اااال   کود ااااتااام آونزان کرد و از باااازونم 

 آونزان شد. 

 

سااااوتیا:لط ا خ اااا ابن ت ا .خودت میدوبن کم ق ااااد و توت 

 بدی تداشمم.تبط می واسمم  مک کزم. 

 

تموان اااااااامم در برابر ل   بچم ااتم ا  مباومت کزم و ل  زد 

د و از بااازونم آونزان  قاات هاااب  کاام ایزطوریتزتم.و  ن  را مت 

موشاااااااااااد بوشااااااااااات  از هموشااااااااااام مرا بم یاد تییل   اتداخت.چپ 

 چپ ت اه  کرد  و گ مم: 

 

 اما مزو   اااااااابک ج وی ون مور 
_ق اااااااد و توت بدی تداشااااااا  

قیاااااتاااام ی مرد بیچااااار  ٬بااااارتز خجااااالاااات زد  کردی.خاااادای م 

 قرار  هزوز  ج وی چشاااااااااااااااماااامااام.از ای  باااام ب ااااد بااااا چاااام روب  

 م رو .شم؟باها  رو ب

 .  6131



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

 

 ۹۳۸#پارت_ 

 

 بازونم را رها کرد و کزجکاواتم شرسید: 

 

؟مگاام اوتجاا چاام ات ااق   ساااااااااااااااوتیاا:چرا بااایااد خجااالات زد  باااشر

 اتماد؟

 

باااا یاااادآوری ات ااااقااااب  کااام در رساااااااااااااااموران رت داد  بودتاااد آیه 

 کشید  و گ مم: 

 

_می واسااااااااااااااا   سر .شااااااااااااااام؟آزاد م  و ون مور رو اوتجا دید و 

بیچاااار  بک ختک از همااام جاااا داشااااااااااااااااات بزم تااام شاااااااااااااااااد.مرد دیوو 

شوشاااااززاد ازدواز میداد کم یزو آزاد ش رساااااید و مزو بم زور از 

 .  6132



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

ن ب زاااد کرد.تمیموبن ت اااااااااااااااور ک ن چبااادر خجااالاات  پشااااااااااااااااات مت 

 کشید . 

 

 هیجان زد  چشم ها   را گرد کرد و جی  کشید: 

 

ساااااااااااوتیا:شوشاااااااااااززاد ازدواز؟؟؟م  ت ر می رد  تبط قرار  یم 

 اشم.   ی ساد  بشا  دو ت ر 

 

ن جواب  پشت چشیم برا   تاز  کرد  و با ل  ن ک زم آمت 

 داد : 

 

_راساااااا  بم تصر م  کم ا اااااال بم یم شاااااا  دو ت ر  ی سااااااد  

شااااااااااااااا اه   تداشااااااااااااااات.کرا خمال داشااااااااااااااات درمورد ایز م م  

 میموتم مادر خوبک برای دخت   باشم خیا  شردازی می رد. 
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 گر کوبید. با شخوشر خزدید و دست ها   را بم ی دی

 

ش می م خییل هم بد نشاااااااااااااااد.ی  ن  ساااااااااااااااوتیا:اما اگم از م  بتر

برای ون مور بارتز واق ا تارا ت شااد .اما چرا بم تیمم ی ٬آر 

شر لیوان ت ا  ت زیم؟ال اقل ای  ماجرا تون ااااااااااااااات تو و آزاد رو 

 دوبار  بم همدیگم تزدیک کزم. 

 

 سگرمم هایم را در هم کشید  و با بد خ ف  غر زد : 

 

شااااااااااااااااااادبن ساااااااااااااااوتیااااا؟هیچ س بااااام م  تزدیااااک تزدیاااااک _چااااام 

 نشد .چرت و شرت تگو. 

 

ن برد و موزناتم گ ت:   ابروها   را باال و پایی 
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 خونز .مطمازم کااام 
گ
ساااااااااااااااوتیاااا:او  البمااام کااام تو راساااااااااااااااااات میش

 همیزطور . 

 

ساااااااااااااب مم ای بم شز وی  کوبید  و ساااااااااااااپس هماتطور کم کت 

قد   آزاد را بم ساااااااا زم ا  چ اااااااا اتد  بود  از او دور شااااااااد  و با 

اب  ب زااد باام ساااااااااااااااماات اتاااقم باام را  اتماااد .شو  از آت ام وارد هاا

 اتاا شو  از پشت ش  با  داب  ب زد گ ت: 

 

سوتیا:تو هرسر دلت می واد بگو.اما م  میدوتم کم شما دو 

ت ر هزوز  خااااشاااااااااااااااش همااادیگااام ایاااد.ایزو     یااام آد  کور هم 

. میموتم ب زمم  .سیع ت   اتکار  ک ن

 

وارد اتاا شااااااااااااااااد  و در را    بدهمبک آت م پاساااااااااااااااجن بم  رت

 کم روی ل  هایم تب  . مم 
گ
پشت ش  . مم.ل  زد بزری

بود هیا جور  ق د پا پس کشیدن تداشت.ت یم ا  را بم در 

ن چشااااام هایم د . ش ٬داد  و با . ااااای  ااار کت را در آغوشاااام ترا
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 امال با ساااااااااااااااوتیا بود.ما دو ت ر هزوز هم دیواتم وار خاشاااااااااااااااش 

کور هم میموان ااااااااااااااااااات ک آد   ی ااااادیگر بودیم.ای  را     یااااا

 ب زمد... 

 

 ۹۳۹#پارت_ 

 

ن آماد  سااااااات؟بچم ها تا د  دقیبم ی دیگم باید بم  _همم چت 

   زم ی اجرا برن. 

 

ن بار زمان  ضور   کم برای چزدمی 
شایدن  دای مرد جوابن

بچام هاا روی ساااااااااااااااِ  اجرا را یااد آوری می رد بوشااااااااااااااات  از آت م 

باااااااااخاااااااا  اتاااااااااااااااطراب بچاااااااام هااااااااا شاااااااااااااااود مرا باااااااام هو  و وال 

تداخت.مضااااااااااااااطرباتم بم بچم ها کم  م و بو  آماد  بم تصر ا

سیدتد ت ا  کرد  و شوست ل م را  رن اتم جوند .   مت 
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ساااااااوتیا در میان دایر  ای کم بچم ها بم دور  تشااااااا یل داد  

ن زاتو زد  بود و باااا مزرباااابن بااام آن هاااا قوت  بودتاااد روی زمی 

ق اا  میااداد.پس از روزهاا و ه مام هااا تمرن  و آماااد  شاااااااااااااااادن 

وزی کم اتمصار  را می شااااااااایدیم شاتجا  ترا رساااااااااید  بود و ر 

تمزد و  بچم ها باید تا چزد دقیبم ی دیگر بر روی  ااا زم مت 

ن  اجرای مم   را بم تما   میگذاشازد.   بزت 

 

با وجود آت م بم تواتاب  و اساااام داد تک ت شااااان باور داشاااامم 

 اما میموان ااااامم بم را    آثار ترس و تگرابن را در چشااااام های

ن اجرای  م  اااااااااااااااومشااااااااااااااااااااان ببیزم.اجرای امروز قرار بود اولی 

خمو  و واقیع زتدگوشااااااان باشااااااد.اجراب  کم بم م زای واقیع 

 ال  میموان ااااات برا شاااااان شتوشااااات سااااااز باشاااااد و آیزد  ی 

ون   را برا شان رقم بزتد.در میان آد  هاب  کم آن بت 
درخشابن

 روی  ااازدیل ها شاااان نشااا ااامم بودتد و اتمصار می شااایدتد تا 

وع شاااااااااااااااود موسااااااااااااااایبیدان ها و اسااااااااااااااام داد یاب های  اجرا شر

مشااااازوری  ضاااااور داشاااااازد کم اگر ت ت تاثت  تواتاب  بچم ها 
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 برای ادامم ی راهشان 
گ
قرار میگرتمزد میموان ازد  مک بزری

 باشزد. 

 

رهتک ارک ت  و موسیبیدان مشزوری کم ٬ دای آقای تی   

بان مراساااااام امروز بود از ساااااامت  اااااا زم ی اجرا بم گ ن   و مت 

سااااااااااید.می روتون بم دساااااااااات گرتمم بود و داشاااااااااات درمورد  مت 

ایز م تا چزد دقیبم ی دیگر قرار اسااااااات اجراب  بم یاد ماتدبن 

از گرویه از بچم های اساثزاب  و با اسم داد را تماشا کززد با 

مزماتان  اا  ت می رد.مردی کم تر اات بک تصت  امشاا  را 

ن ر  زی کم و مدیون او بودیم.خوب بم خاکر داشااااااااااااااامم کم اولی 

بم دیدن او رتمم بود  تا از او ب واهم تر    در اخمیار بچم 

ن تبود کاام ایااد  ی  هااای آموزشااااااااااااااا ااا  قرار دهااد چزاادان مطمی 

خوبک باشااااااااااااد.اما چزد روز ب د زمابن کم بم آموزشاااااااااااا ا  آمد  

بود و با بچم ها و اسااااااام دادشاااااااان از تزدیک آشااااااازا شاااااااد  بود 

 رار دهد. قپذیرتمم بود کم ای  تر ت را در اخمیارشان 

 

  دای مرد جوان باری دیگر در تضا شیچید. 
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 _تبط هشت دقیبم ی دیگم. 

 

دساااااااااااااااات از جوندن ل  هاب  کم دیگر بم خون اتماد  بودتد 

کشاااااااااید  و بم سااااااااامت بچم ها قد  برداشااااااااامم.درسااااااااات ماتزد 

 سوتیا مباب شان زاتو زد  و با ل  زدی کوچک شرسید : 

 

ن خوبم بچم ها؟برای اجرا آماد  ا  د مگم تم؟ی_همم چت 

 

 ل  زد م  وماتم ای ت ون م دادتد و شها شان را بم 
گ
همش

نشااااااااااااااااتم ی تایید تکان دادتد.موهای الیزا و تورا کم ج وتر از 

 ببیم ا  ماد  بودتد را تواز  کرد  و گ مم: 

 

_میدوتم کم مم زم یکم اتااااااااااااطراب داشاااااااااااامم باشااااااااااااید.اما م  

  . ر مطمازم کم میموتید از پ   بربیاید.بزمون باور دا
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اااابچم ای د  ساااااالم بم تا  توماس کم خب  تر از باق  بچم  پرا

 ها ا  ماد  بود با ل  هاب  آونزان شرسید: 

 

؟ازمون تاامید موشید مگم تم؟  _اگم از پ   برتیایم سر

 

باام جااای م  ساااااااااااااااوتیااا بود کاام او را در آغوشااااااااااااااا  کشااااااااااااااایااد و 

  ورت  را بوسید. 

 

ا توماس.امساااااااااااااااوتیا:ما هیچوقت از شاااااااااااااااما تاامید تموشااااااااااااااایم 

میدوتیم کم شاااااااااااااااما میموتید اتجام  بدید.تبط  اتیم آرو  

 باشید و از دیدن جم یت مضطرب نشید.باشم؟

 

ت اهشااااان نشااااان میداد کم     دلمر  سااااوتیا هم تموان اااامم 

ن داشاااامم   کزد. ش هم داشااااازد.یبی 
بود بار دلزر  شااااان را  مت 
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ن م اولیت  کم اگر م  هم بم س  و سا  آن ها بود  و چزی 

 را 
گ
در شو  داشااااااااااااااامم باام اتااداز  ی آن هااا مضاااااااااااااااطرب و  بزری

شریشان موشد .ش  را  یم روی شاتم کج کرد  و با ل  زدی 

 بزرگ تر گ مم: 

 

 براتون 
گ
_میااادوتم کااام تگراتیاااد بچااام هاااا.امروز قرار  روز بزری

باشااااااااااااااام.ای  اجرا میموتم یم شتوشااااااااااااااات جدید رو براتون رقم 

دید.چون اتجاام  بابزتام.و م  بااور دار  کام شاااااااااااااااماا میموتیاد 

اسااااااااام داد تک ت مون رو بم چشاااااااااما  دید  و دلم می واد کم 

.پس لط ا شااااااما هم بم  ن ببیم هم بموت  ای  اساااااام داد رو ببیین

 خودتون باور داشمم باشید باشم؟

 

میموان ااااااااامم ببیزم کم آرام  اتد  اتد  بم چزر  ها شاااااااااان 

باز میگشااااااااااااااات.خرسااااااااااااااازد از ایز م توان ااااااااااااااامم بود  ذر  ای از 

سااااشاااان زم دهان باز کرد  تا بم  را هایم ادامم را  م ک اساااات 

باااادهم.امااااا هزوز تموان اااااااااااااااماااام بود   ال  بر زبااااان بیاااااور  کاااام 
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 دای آشزای مرداتم ای از تا  م ای تزدیک گو  هایم را 

 شر کرد. 

 

آزاد: ش بااا خاااتم ماادیر  بچاام هااا.مزم  مم دار  کاام شاااااااااااااااماا از 

 پ   برمیاید. 

 

بااا دیاادن  کاام ا  کرد . تاااباااوراتاام ش چرخاااتااد  و باام خباا  ت اا

دسااااات بم سااااا زم بم یش از دیوارها ت یم زد  بود و با ل  زدی 

بزرگ و مزربان بم م  چشاااااااااام دوخمم بود ت س در ساااااااااا زم ا  

ن ب زد شد  و با    س شد.مم ت  از آتجا بودن  از روی زمی 

ن قد  بم سما  هاز و و واز شرسید :   برداشی 

 

؟  _آزاد؟...تو ایزجا چیکار می  ن

 

 .  6142



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

دیوار گرتت و دساااااااااااااااات ها   را داخل جی   ا  را از ت یم 

ش وار  ترو برد.اتدی تزدیک تر آمد و با اشار  ای کوتا  بم 

 بچم ها پاسخ داد: 

 

 آزاد:امروز برات روز خییل مزمیم.تمیمون مم از دسا  بد . 

 

 ۹۴۰#پارت_ 

 

 

شدراماتم ابروهایم را در هم کشاااااااااااااااید  و  اااااااااااااااورتم را مچالم 

 کرد . 

 

 کم...   ا تزمیدی_اما تو از کج

 

 چشمش بم سوتیا زد و گ ت: ٬با خزد  ای زنرل ک 
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آزاد:خ ...بذار ایزطوری بگیم کم یم دوسااااااااااااااات لط  کرد و 

 بزم ختک داد. 

 

تزمیدن مزصور  خییل برایم سااااااااااا ت تبود.آیه کشاااااااااااید  و 

چپ چپ بم ساااااااااااااااوتیا ت ا  کرد .در جواب یش از آن خزد  

و اتگشاااااامان شاااااا اااااات هردهای دتدان تما   را ت ون م داد و 

دسا  را باال گرتت.ت اهم را مجددا بم سمت آزاد چرخاتد  

 و بک هوا شرسید : 

 

_برای سر اومدی ایزجا؟مگم تردا کارت تداری؟ت اید االن 

 شت خییل ش وغ باشم؟

 

یااک قااد  تزدیااک تر آمااد و بااا قرار دادن دسااااااااااااااااات هااا   دو 

 کرا  ورتم جواب داد: 
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 شم. وز مزم کزارت باآزاد:دلم می واست توی ای  ر 

 

و سااااااااااااپس ت اه  را بم ساااااااااااامت بچم ها چرخاتد و با مزربابن 

 ادامم داد: 

 

آزاد:از کرقن هم ت ر کرد  شااااید ایزجا چزد ت ر باشااا  کم از 

 دیدتم خوش ا  .ش . 

 

ن  رت   اااقن بود تااا بچاام هااا کاام تااا آن ل صاام ساااااااااااااااااکاات  همی 

وع بم خزدیدن  و ا  اااااماد  بودتد بم ی  ار  با  ااااااداب  ب زد شر

ن کرد ن ج اااااااااااات و خت  ن ب ززد و بم ساااااااااااامت او بدوتد.تورا اولی 

ت ری بود کم خود  را بم او رساااااتد.دساااات های کوچ   را 

ن  زبابن شرسید:   دور پای او   بم کرد و با شت 

 

؟  تورا:تو اومدی اجرای ما رو تماشا ک ن
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ن ب زااااد کرد.بااااا  آزاد بک م طیل خم شاااااااااااااااااااد و او را از روی زمی 

بم ی آرا    کوبید و گ ت: بم تو  بی ن ا   اتگشا  رصن

 

آزاد:آر  اومد  اجرای شااااااااااما رو ببیزم.چون  امال مطمازم کم 

کوتید.   قرار  بت 

 

تورا ذوا زد  دسااااااااااااااااااات هاااااا   را دور گردن او   بااااام کرد و 

 پاها   را تکان داد. 

 

کوتیم؟  تورا:واق ا ت ر می  ن قرار  بت 

 

ن قرار داد.ای  ب ار مبابل آزاد دوبار  خم شااااااااد و او را روی زمی 

ن زاتو زد و با اکمیزان گ ت: همم ی   بچم ها روی زمی 
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آزاد:آر .مطمازم کم قرار  چزد دقیبم ی دیگم  ااااااا زم رو بم 

 جاب  
ن آتو  ب شاااااااید.چون مزم خییل ساااااااا  شو  دقیبا همی 

بود  کااام شاااااااااااااااماااا امروز ه اااااااااااااااایاااد.و همااام ی ای  تگرابن هاااا و 

تون اامم اتااطراب ها رو بم وقا  تجربم کرد .اما در تزایت 

  . از پ   بربیا

 

 ل صم ای کوتا  س وت کرد و سپس ادامم داد: 

 

ن بااار ج وی یاام جم یاات بزرگ  _روزی کاام قرار بود برای اولی 

اجرا داشاااامم باشاااام رو خییل خوب یاد  میاد.تبرن ا هم اااا  و 

سا  شماها بود .اوتبدر تگران و مضطرب بود  کم مدا  از 

سااااااااااااااایااد  اگااام تموتم اتجاااام   ؟اگاام خراب خود  میتر باااد  سر

ببیاام رو تاااامیااد کزم و تموتم از پ ااااااااااااااا  بربیااا ؟امااا کزم؟اگاام 

 میدوتید سر باخ  شد کم جا تزتم و ادامم بد ؟
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بچم ها کزجکاواتم بم او خت   ماتدتد و ش تکان دادتد.ل  زد 

مزربابن بر ل  نشااااااااااااااااتد و همرا  با تواز  کردن موهای تورا 

 گ ت: 

 

بو ااااات یا ش ساااااا  ب د توی آزاد:ایز م میدون ااااامم می وا  

م جای ایه باشااااااااااااااام.با تما  وجود  می واسااااااااااااااامم کم موتش چ

.شااااااام.می واسااااااامم در آیزد  ت دیل بم آد  .شااااااام کم همم بم 

ن   موتبیا  غ طااام ب ورن.می واسااااااااااااااامم بااام بااااالترن  و بزت 

جای ا  مم   برسااام.همیزم باخ  شاااد کم ت ااا یم نشااام و جا 

اخمماااااااد کرد  و باااااام خود  ٬تزتم.پس تواتاااااااییم رو باااااااور کرد 

ن  ور   ن از خود  رو بم تما   گذاشااااااااااااااامم.و  اال ب د از بزت 

سااا  دقیبا تو همون جای ایه ه اامم کم   گذشاات تبرن ا ش

اون زمان آرزو  رو داشاااااااااااامم.تبط بم خاکر ایز م خود  رو 

 باور کرد . 

 

ت اه  را میان بچم ها کم آشاااااااااااااااکارا ت ت تاثت   را ها   

ن ب زد شااااااااد و قرار گرتمم بودتد چرخاتد و ساااااااا  پس از روی زمی 
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دست ها   را بم  مر  زد. دای مرد جوان ای  بار ب زدتر 

 از دت ات شو  بم گو  رسید. 

 

 _تبط یک دقیبم ی دیگم.آماد  باشید. 

 

اتگشاااااااااااماتم را بم ی دیگر قالب کرد  و بم آزاد خت   شاااااااااااد .با 

ل  زدی دلمر  کززد  ک  دساااات ها   را بم ی دیگر کوبید 

 ها گ ت:  و خطاب بم بچم

 

زاااام رو مااااا  خودتون کزیااااد توازتااااد  هااااای آزاد:برنااااد و  ااااااااااااااا 

 کوچولو. 

 

 اااااااادای خزد  و جی  هیجان زد  ی بچم ها برای آخرن  بار 

باال رتت و تک تک مشااات های کوچ شاااان را بم مشااات گر  

شااااد  ی آزاد کوبیدتد شو  از آت م با راهزماب  دسااااایار آقای 

ن دیگر دلییل تی    بم سمت   زم  رکت کززد.با رتماشا
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ما هم در پشااات  ااا زم باق  تماتد.ساااوتیا زودتر برای ماتدن 

ن رتت تا خود  را بم یش از  ااازدیل های  از ما از پ م ها پایی 

ردی  او  برساااااااااتد و با ای   ار  م  و آزاد را با ی دیگر تززا 

گذاشت.دست بم س زم مباب   ا  ماد  و با ل  زدی کزایم 

ن گ مم:   آمت 

 

ون دخوت باام ادماام ق ال خااادت تااداشااااااااااااااا   بااد_تااا جاااب  کاام یاا

 مراسیم بری. 

 

خزدید و دسااااااااااا  را بم سااااااااااممم دراز کرد تا موهایم را پشاااااااااات 

 گوشم بزتد. 

 

 آزاد:برای ایز م کزار تو باشم بم دخوت تیاز تدار . 

 

و سااااااپس با شاتگشاااااات شاااااا ااااااا  چاتم ا  را تواز  کرد و در 

 ادامم ی  رت  گ ت: 
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 تیومد .سوتیا دخوتم کرد. بدون دخوت ٬آزاد:و در تم 

 

 ای ابروهایم را باال اتداخمم و با بدجایس گ مم: یک ت

 

 تو هم تر ت رو از دست تدادی. ٬_اون بزت گ ت بیای

 

یک قد  ج وتر گذاشااااااات و پشاااااااات دسااااااااا  را آه ااااااامم روی 

 گردتم کشید. 

 

خییل زود ٬آزاد:البمم کم از دسااااااااااات تداد .بزت کم گ مم بود 

 . دوبار  همدیگم رو میبیایم

 : �🌺�سازی کم  دا   توب  

 ۹۴۱رت_ #پا
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تاااااااخودآ ااااااا  باااااام  رت  ل  زااااااد زد  و یااااااک قااااااد  خباااااا  تر 

وع اجرای بچاام هااا تماااتااد  بود.بااایااد هرچاام  ی باام شر ن رتمم.چت 

سااااااااااااااااتدیم.ات ار کم  زودتر خودمان را بم  ااااااااااااااازدیل هایمان مت 

مموجم ت ری کم در ش داشااااااااااامم شاااااااااااد  باشاااااااااااد بازوی  را بم 

سااااات تا دسااااامم را دور بازوی  ساااااممم گرتت و با ت اه  خوا

کزم.بک آت م م ال    نشااااااااااااااان دهم بازوی  را گرتمم و     بم

ن رتمیم و بم سااااااامت ردی   ل صم ای ب د هردو از پ م ها پایی 

 او   زدیل ها قد  برداشایم. 

 

تراز و سااااوتیا دساااات در دساااات ی دیگر روی دوتا از  اااازدیل 

های ج وب  نشااااااااااااااا ااااااااااااااامم بودتد و با  اااااااااااااااداب  آرا  با ی دیگر 

ت ا  تراز مموجم م     ت می ردتد.خییل کو  ت شاااید تا  ااا

.با چشاااام هاب  گرد شااااد  ت اه  را بم دساااات م  و آزاد شااااود 

کم دور بازوی آزاد   بم شاااااااااااااد  بود دوخت و ب د زنر گو  

ی را زمزمم کرد.سوتیا هم در جوا.  با شخوشر  ن سوتیا چت 

 خزدید و ش  را بم نشاتم ی تایید برا   تکان داد. 
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 دارن؟تراز و سوتیا با همدیگم رابطم آزاد: 

 

 اااااااااااااااادای تجواگوتاام ا  وادار  کرد تااا ت اااهم را از آن دو ت ر 

بگت   و بم سااااامت او ش بچرخاتم.آه ااااامم شی تکان داد  و 

 گ مم: 

 

 _موشم ایزجوری گ ت. 

 

چشاااام ها   آشااااکارا برا زدتد و ات ار کم باری از روی شاااااتم 

کشااید.با تردید ها   برداشاامم شااد  باشاازد ت س آسااود  ای  

   و شرسید : چزر  در هم کشید

 

 _چرا ات ار از شایدن  خوش ا  شدی؟
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همااتطور کام بام همرا  خود  مرا بام سااااااااااااااامات  ااااااااااااااازادیل ها 

 هدایت می رد جواب داد: 

 

ن چزد دقیبم ی شو  ت ر  آزاد:چرا خوشاااااااا ا  نشاااااااام؟تا همی 

 می رد  تراز هزوز  خاشش تو م. 

 

نشاااااا اااااامم.تاخودآ ا  چزر  خزدید  و روی یش از  اااااازدیل ها 

آن شاااااااا ک کم تراز را مبابل در خاتم ا  دید  ی شریشااااااااان  در 

 بود در ذهزم تب  . ت.شرسید : 

 

_پس برای همیزم بود کم اون شااااااااااا  وق   تراز رو ج وی در 

؟  خوتم   دیدی اوتجوری بزم رن   

 

 کزار  نش ت و با زدن دسا  زنر چاتم ا   ادقاتم گ ت: 
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ش  اوتجا دیدم  با خود  گ مم دیگم آزاد:دقیبا.وق   اون 

ی کم می واسااات ت ن مو  شاااد آزاد.تراز باالخر  تون ااات بم چت 

 
گ
بر .با همدیگم ایران رو تر  کردن و اومدن ایزجا تا یم زتدی

 . ن رو باخ   .همم چت  ن وع کین  جدید رو شر

 

ش  را اتدی کج کرد و با دزدی ت ا  کردن بم تراز و ساااااااااوتیا 

 ادامم داد: 

 

ت س را ت االن خیالم را ت شااااااااااد.دیگم میموتم یم آزاد:اما 

 ب شم. 

 

دلم می واسااااااااات با ب زدترن   ااااااااادای مم   بم  را ها   

ب زاااد  اماااا خوب میااادان ااااااااااااااامم کااام اگر ای   اااار را می رد  بااام 

چشااام تما  آد  هاب  کم در ساااال   ضاااور داشاااازد دیواتم بم 

سااااااااااااید .بزابرای  خزد  ا  را بم ساااااااااااا    ترو خورد  و  تصر مت 

ی آتطرا تر را بااام اکراا چرخااااتاااد .آقاااای باااارتز اتاااد ت ااااهم 
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روی یش از  زدیل های ردی  او  نش مم بود و چشمان  

را باام مااا دوخماام بود.بااا دیاادن  تاااخودآ ااا  ل  زاادی خجااالاات 

زد  بر ل  آورد  و آه اامم شی برا   تکان داد .در جوابم 

باااااا مزرباااااابن ش  را تکاااااان داد و ت  ااااااااااااااایم کوچاااااک بر لااااا  

تد کم از ال با ای   ار  می واساااات بم م  ب زمانشاااااتد.ا مما

ات اا دو شاااااا  شو  دلمت  تو اااااات و اوتاااااااع میاتمان خوب 

 است. 

 

آسود  خاکر از ایز م مشکیل میاتمان وجود تداشت ت ا  از 

او گرتمم و ش  را بم سااااااامت  ااااااا زم ی اجرا چرخاتد .آقای 

ابن ا  بود و بچم ها  تی  ااا  در  ا  بم پایان رسااااتدن سااا تن

  امل سازها شان را در دست گرتبا آ
گ
مم بودتد و اتمصار مادی

 . می شیدتد تا  را های آقای تی    بم پایان برسزد 

شاتجا  پس از گذشاااااااااااات  دودا ساااااااااااام دقیبم آقای تی  اااااااااااا  

ابن ا  را با همرایه تشونش  ضار بم پایان رساتد و رو  س تن

بم بچم ها ا  اااااااماد.ت س خمیف  کشاااااااید و پس از ت  یل کوتا  

اتم باال بدسااااااااااااااات  ن رد و در تزایت ها   را بم همرا  چوب مت 
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ن ٬ل صم ای ب د با تکان دادن دسااااااااااااااات ها   بچم ها تواخی 

 سازها شان را آغاز کردتد. 

 

 ت س گت  ترو رتت.چشم ها 
بم ی  ار  تما  سال  در س وب 

 خت   ماااتاادتااد روی توازتااد  هااای کوچش کاام باام 
گ
بااا شااااااااااااااای مش

زها شااااااااااااان را بم  اااااااااااادا در زن اب  و تواتاب  هرچم تما  تر سااااااااااااا

هماااااهزااااگ ترن  اجرای مم   را باااام تمااااا    آورد  بودتااااد و 

ایط  گذاشمم بودتد.بچم هاب  کم شاید هیچ س بم خاکر شر

ن چزد دقیبم  خا ااشااان آن ها را جدی تمیگرتت اما در همی 

 ی کوتا  ثابت کرد  بودتد کم چم اسم داد درخشابن دارتد. 

 

و اتم ار شر شااد  بودتد تاخودآ ا  با چشاام هاب  کم از اشااک 

ایم را روی ق  م قرار داد  و با دساااااات دیگر  یش از دساااااات ه

ن  ت اهم  ن کت آزاد چزگ اتداخمم.با ل  زدی شااااات  بم آسااااامی 

کرد و ساااااااااااااااپس بااااااااا جاااااااادا کردن اتگشااااااااااااااامااااااااتم از پااااااااارچاااااااام ی 

اتگشاااااااااااااماتمان را بم ی دیگر قالب کرد و دسااااااااااااامم را ٬ل اسااااااااااااا 
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و زنر گوشاااااااااام آه اااااااااامم تشااااااااااار داد.ش  را اتدی ج وتر آورد 

 تجوا کرد: 

 

  ار می زم. آزاد:بزت اتم

 

 ۹۴۲#پارت_ 

 

 

ن ابرو باال اتداخمم و ل  زد :   مردد و تامطمی 

 

 .  _بم م ؟م  اوبن تو مم کم باید بز  اتم ار ک ن

 

لاا  پااایی ن ا  را باام دتاادان گرتاات و بااا کشااااااااااااااایادن اتگشاااااااااااااااات 

 ش ا  پشت دسمم جواب داد: 
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دور هماادیگاام جمع آزاد:تو اوبن ه ااااااااااااااا   کاام ای  بچاام هااا رو 

باااام ای  بچاااام هااااا امیااااد و هاااادا  کردی.تو اوبن ه ااااااااااااااا   کاااام

.تو بودی کم باخ  شااااااااادی بموت  امروز ایزجا باشااااااااا  و دادی

اسااااااااااااام داد و تواتایوشااااااااااااون رو بم ای  آدما نشاااااااااااااون بدن.تو بم 

ن  ی ادامم   ای  بچم ها رتگ پاشااااااااااایدی و بزشاااااااااااون اتگت 
گ
زتدی

و  دادن دادی.درساااااااااااااااااات هموتطور کاااام باااام آرنااااا  مااااک کردی

جات ای  بچم هاب  زتدگو  رو تجات دادی.تو ترشاااااااااامم ی ت

خزان.و م  باااا تماااا  وجود  بااام ای  خزان جااادیااادی کااام بز  

 ت دیل شدی اتم ار می زم. 

 

ت اه  را دوبار  بم سااااااااااااااامت بچم ها چرخاتد و پس از م  ت 

 کوتا  ادامم داد: 

 

آزاد:ی میاادوتاام اگاام تو تبودی ای  بچاام هااا االن کجااا بودن و 

تت.شاااید مجبور مواساام داد شاادن شااون چم جوری هدر مت 

تا آخر خمر دساااااات  م گرتمم شاااااادن و تادید  گرتمم شاااااادن از 

ن و روز بم روز بوشاااااات   کرا آدمای اکراتشااااااون رو ت مل کین
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.اما  اال بزشاااااااااااااااون ت ا   ن با تاامیدی دساااااااااااااااات و شزجم تر  کین

ن و چطور ت س  ک .ت ا  ک  کم بم خاکر تو االن کجا نش ی 

 سااااااااااام دادشاااااااااااون بزد آوردن.ت ا  ک  کم چبدر ای  آدما رو با ا

.بچم هاب  کم 
ن خوش ال  و چبدر بم خودشون اتم ار می ین

ن ای   شاااااااااااااااااایاااد اگااام بااام خااااکر تو تبود هیچوقااات تمیمون ااااااااااااااای 

 . ن  ا  اس رو تجربم کین

 

نز شاااااااااااااااد  بودتد  با چشااااااااااااااام هاب  کم  اال دیگر از اشاااااااااااااااک لتک

ت اه  کرد  و دساااااااا  را تشاااااااار داد . اااااااورت  را دوبار  بم 

د  بود پا  چرخاتد و اشش کم زنر چشمم را خوس کر سممم 

 . کرد 

 

آزاد:تک تک روزهای ای  ساااااااام سااااااااایل کم گذشاااااااات رو با ت ر 

کردن بم تو گذروتد .هرروز هرروز از خود  شرساااااااااااااااید  ی  ن 

االن کجاسااااااااااااات؟ ال  چطور ؟دار  چیکار می زم؟زتدگو  

رو چطور میگاااااذروتااااام؟ماااادا  تگران ای  بود  کااااام تون ااااااااااااااا   

کااام و جور ک ن یاااا هزوز  مثااال آخرن  بااااری   خودت رو جمع
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؟بم خود  میگ مم تو  دید  بودمت شااااااااااااا  ااااااااااااامم و شریشاااااااااااااوبن

برگشااااااااااااااا   باااااااام دتیااااااااای خودت آزاد.تو زتاااااااادگیاااااااات رو از ش 

.دوبااااااااار  خاااودت رو جاااماااع و جاااور کاااردی.اماااااااا خااازان  گااارتااا  

نم  ؟اوتم تون ااامم دوبار  ش پا .شاااام؟یا هزوز  همون دخت  سر

 سیا  و س 
گ
 ید  باق  بموتم؟کم می واست توی زتدی

 

ایی ن ا  ثابت تگم داشااااااات و بم ایز م اتگشاااااااا  را روی ل  پ

 کرد اهمی   تداد. 
گ
 ر  ل م ش اتگشا  را رتش

 

آزاد:اماااا االن دیگااام جواب تماااا  ساااااااااااااااوا  هاااامو گرتمم.دیگااام 

میموتم ببیزم کم ای  سااااااااااااااام ساااااااااااااااا  رو چم جوری گذروتدی و 

ن زن بابا  بزت اتم ار می زم.خوش الم کم میبیزم بم چز ی 

کم میبیزم باالخر    قوی ای ت دیل شااااااااااادی خزان.خوشااااااااااا الم

نت رو پشااااات ش بذاری و از مزطبم  تون ااااا   دتیای خاک ااااات 

ون بیای.خوش الم کم میبیزم خودت رو  ی ام  زتدگیت بت 

بم ایزجا رساااااااوتدی.بم ایزجاب  کم دیگم از آدما ترار تمی  ن و 
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.خوشااااااااا الم  برخ س برای  مک کردن بزشاااااااااون تال  می  ن

. م میبیزم دیگم خودت رو توی سایم ها مک   فن تمی  ن

 

یک بار دیگر اشااااااااااااک زنر چشاااااااااااام هایم را پا  کرد و با ل  زد 

 ادامم داد: 

 

 آزاد:    از ایز م میبیزم گرنم می  ن هم خوش الم. 

 

تموان ااااامم بم  رت  ت زد .با پشااااات دسااااات رد اشاااااک های 

 روی گوتم هایم را پا  کرد  و گ مم: 

 

 لم. بزم تگ مم بود از دیدن گرنم کردتم خوش ا_تا  اال کیس 

 

ل  زاد  را شررتاگ تر کرد و باا کج کردن ش  روی شاااااااااااااااااتم 

 ا  جواب داد: 
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آزاد:م  روزهای زنادی از زتدگیم رو بم تماشااااااااااااااااای ایز م تو 

ون برنزی  تمیمون    دردها و غ م هات رو با گرنم کردن بت 

مویسااااااااااااااار اما گذروتد .هربار کم میدید  داری از درون تابود 

بمت  . ارصن بود  چشما  تمیموبن گرنم ک ن دلم می واست 

.اما  اال  رو بم تو بد  تا شاااید بموبن با چشاامای م  گرنم ک ن

کم باالخر  میموتم چشااااااااااااااامای قشااااااااااااااازگت رو ایزجوری خوس 

 ببیزم خیالم را ت شد . 

 

اتگشماتمان هزوز هم بم ی دیگر ق ل بودتد و هیچ داممان 

شااااااااااااااااان تمی ردیم.ت اهم را بام تبطم ی تالشر برای جادا کردن

 دست هایمان دوخمم و زنرل  گ مم: ات ا  

 

_برای ایز م بموتم بم ای  تبطم از زتدگیم برسااااااااااااااام باید از تو 

 دور موشد . 

 

 .  6163



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

 ش  را آه مم بم نشاتم ی تایید تکان داد و گ ت: 

 

آزاد:میاااااادوتم.برای همیزم ه ااااااااااااااااااااات کاااااام دیگاااااام تمی وا  از 

وتم؟شاااااااااااااید تبدیرمون توی جداییمون شااااااااااااکایت کزم.ی مید

ن بود  کم یم  روزی از همدیگم جدا .شاااااااایم و چزد سااااااااا  همی 

از همدیگم دور بی میم تا ب د  یم روز دیگم توی یم تبطم 

در ایل ٬ی دیگام از دتیاا دوباار  بموتیم همادیگام رو شیادا کزیم

ی شدیم.   کم هردومون ت دیل بم آدمای  بزت 

 

د و دساام٬و ب د  ااورت  را اتدی ج وتر آورد ار م را بم تر  ترا

با  ااااااااااااااداب  آرا  تر ٬یگر  زنر چاتم ا با قرار دادن دساااااااااااااات د

 ادامم داد: 

 

آزاد:و ای  آد  بزت  ای  بااار دیگاام تمی واد تو رو از دسااااااااااااااااات 

بد .و از تم دل  امیدوار  کم تو یم تر ااااات دیگم بز  بدی 

وع کزم.  ن رو از او  با تو شر  تا بموتم همم چت 
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 ۹۴۳#پارت_ 

 

 

ن  بم  ی بگونم ل  هایم را جمع کرد  و در ساا وتبک آت م چت 

چشم ها   خت   ماتد .و او ات ار کم از ابمدا مزمصر شایدن 

پاسجن ت اشد با مزربابن ل  زد زد و دسا  را از زنر چاتم ا  

ن ت اه   برداشاااات.ت یم ا  را بم  اااازدیل ا  داد و با دوخی 

مرا هم وادار کرد تااااا از دتیااااای بزااات و ٬باااام  ااااااااااااااا زاااام ی اجرا

ون بیایم و ت اهم را بم بچش   م ها بدوز . درایم ا  بت 

 

تا زمابن کم اجرای بچم ها بم پایان برساااااااااد دیگر کوچک ترن  

 ال  میاااااتمااااان رد و بااااد  نشااااااااااااااااااد.هردو در سااااااااااااااا وب  مط ش 

ت اهمان را بم ساااااااااااااا  اجرا دوخمم بودیم و تصاهر می ردیم کم 

تماب  بچم ها ه ااااااااایم.اما  بیبت ای  
غرا در تماشااااااااای هتن
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و رو مان  د کم تززا ج اممان بود کم آتجا  ضاور داشتبو 

 در دتیاب  دیگر بم شرواز در آمد  بود. 

 

ن آمدن دساااات های ٬در تزایت با بم پایان رساااایدن اجرا و پایی 

بچم ها ساازها شان را کزار گذاشازد و جم یت ٬رهتک ارک ت  

شااااگ ت زد  و خزدان از روی  اااازدیل ها شااااان برخاسااااازد و 

وع باام تشاااااااااااااااونش کر  دن و دساااااااااااااااات زدن کردتااد.بچاام هااا هم شر

و خوشاااااااااااااا ا  ت صییم تما یساااااااااااااار بم جا آوردتد و  هیجان زد 

دساااااات ها شااااااان را برای م  و آزاد تکان دادتد.با چشاااااام هاب  

گرنان و شر از اتم ار برا شان بوسم ای ترسماد  و سپس ش 

چرخاتد  و بم ساااااوتیا ت ا  کرد .درسااااات مثل م  با اشاااااک و 

ی رسااااااااااااماد و روی پاها   باال و خزد  برای بچم ها بوساااااااااااام م

ن میتر   ند. پایی 

 

زمابن کم هیجان جم یت  ارصن در ساااااال  اتدی ٬دقایف  ب د

آقای ٬تروک  کرد و  ااااااااااادای تشاااااااااااونش ها  مرتگ تر شااااااااااادتد

تی  ااااااااااااااا  برای آخرن  مرت اام از تواتاااب  و اسااااااااااااااام ااداد بچاام هااا 
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قدردابن کرد و ساااااااااپس از دساااااااااایار  خواسااااااااات تا آن ها را بم 

م  و آزاد هم ٬هدایت کزد.با رتماشاااانسااامت پشااات  ااا زم 

 اااااااا زم را دور زدیم و بم ساااااااامت پ م ٬ا سااااااااوتیا و ترازبم ات ا

سیدتد قد  برداشایم.   هاب  کم بم بک اسایج مت 

 

 اااادای جی  و خزد  های شر از ذوا بچم ها تما  تضااااا را شر 

کرد  بود.ما را کم دیدتد ذوقشان دو چزدان شاد.هیجان زد  

و سااااوتیا تک ت شااااان را در آغو   بم ساااامممان دوندتد و م 

و تراز اتدی خب  تر در کزار ی دیگر ا  ااااماد  کشاااایدیم.آزاد 

بودتد.هزوز  ال  میانشاااااااااااااااان رد و بد  نشاااااااااااااااد  بود اما هردو 

 ل  زد بر ل  داشازد و بم ما چشم دوخمم بودتد. 

ن ایز اااام  چزااااد دقیباااام ای را باااام  را زدن بااااا بچاااام هااااا و گ ی 

م گاااااذراتااااادیم و ب اااااد توبااااات چبااااادر بااااام آن هاااااا اتم اااااار می زی

تا ج و بیایزد و بچم ها شاااااااااااااااان را در خاتواد  ها شاااااااااااااااان بود 

تد.   آغو  بگت 
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آتبدر خوش ا  بود  کم دلم می واست با ب زدترن   دای 

ن ترن  بار دتیا  مم   ترناد ب شم.ا  اس می رد  کم سزگی 

از روی شاااتم هایم برداشاامم شااد  بود.برتامم ای کم مدت ها 

ن  شاااااکل مم   برا   ز مت کشااااا ید  بود  شاتجا  بم بزت 

تمااام بود و  ااااال دیگر میموان ااااااااااااااامم یاااک ت س را ااات شو  ر 

ن بود  کم  ب شااااااااااااااام.م  وظی م ا  را اتجا  داد  بود  و مطمی 

ب ااد از ای  آیزااد  ی درخشاااااااااااااااااابن در اتمصااار بچاام هااا خواهااد 

 بود.و بابت ای  بم خود  اتم ار می رد . 

 

ز برگشاااااااااااااااایم.تراز بک بم همرا  ساااااااااااااااوتیا بم سااااااااااااااامت آزاد و ترا

وتیا اتداخت و شاااااابیبم ا  را م طیل دسااااااا  را دور  مر ساااااا

بوسااااااید.و سااااااوتیا ای  بار دیگر برای شززان کردن رابطم شااااااان 

تالشر ت رد.بم جا   خزدید و ش  را روی شااااااااااااااااتم ی تراز 

قرار داد.ت س خمیف  کشید  و با چرخاتدن ت اهم بم سمت 

 ل  زدی بر ل  آورد  و گ مم: ٬آزاد

 

 مزون کم امروز اومدی. _م

 .  6168



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

 

بااا ترو بردن دساااااااااااااااا  درون جیاا  قااد  تزدیااک تر شااااااااااااااااد و 

 ش وار  جواب داد: 

 

ن روز مزیم کزارت  آزاد:باید میومد .تمیمون اااامم توی همچی 

 ت اشم. 

 

 و سپس ت اه  را میان م  و سوتیا چرخاتد و ادامم داد: 

 

نک می م.اجرای توا ال اد  ای بود.ای   آزاد:بم هردوتون تتک

شما  ها آیزد  ی درخشابن در شو  دارن.خ و ا دخت  بچم 

 خاتم سوتیا.باید بز  اتم ار کزید. 

 

ی بر ل  آورد و چشااااااام  ن سااااااااوتیا در جواب ل  زد تشاااااااا ر آمت 

ها   را باز و . ااااااااااااامم کرد.ت ا  آزاد ای  بار روی  ااااااااااااا  م ی 

 .  6169



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

ساااااخا  ثابت ماتد.ل صم ای ساااااکت ماتد و سااااپس با دادن 

  ت: دوبار  ی ت اه  بم چشمان م  گ

 

را دار  و باااایاااد آمااااد  آزاد:دیگااام باااایاااد بر .میااادوبن کااام تردا اج

 .شم. 

 

ن برد  و بازوهایم را  ن باال و پایی 
ش  را بم نشااااااااااااتم ی دان ااااااااااای 

دساااااااااا  را داخل جی  کا  ٬ب ل گرتمم.پس از ت  یل کوتا 

ون کشااااید و ب د  برد و پاک   م ااااامطییل شاااااکل را از جی   بت 

 با گرتما  بم سمت م  گ ت: 

 

 :ای  ما  تو م. آزاد 

 

   و آن را از دسا  گرتمم. با تردید بم پاکت ت ا  کرد
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 _ای  چیم؟

 

 شرسید  و او با کج کردن ش  روی شاتم جواب داد: 

 

 آزاد:دخوتزامم ی کارت تردا. 

 

 ۹۴۴#پارت_ 

 

ابروهااایم را باااال اتااداخمم و بک آت اام پاااکاات را باااز کزم ت اااه  

ب واهم بک درتگ پاساااااخ مزفن بم کرد .ات ار کم تگران باشاااااد 

 را باال گرتت و گ ت: شوشززاد  بدهم ک  دسا  

 

آزاد:ق اااال از ایز اااام جواب مزفن باااادی لط ااااا او  باااام  رتااااا  

 گو  بد . 
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کزجکااااواتااام ابروهااایم را در هم کشااااااااااااااایاااد  و مزمصر مااااتاااد  تاااا 

ن   را ها   را ادامم دهد.قد  ج وتر گذاشاااااااااااااات و با گرتی 

 کوتایه گ ت:   پس از کشیدن ت س٬بازوهایم

 

توی لزااادن بااااشااااااااااااااااام  آزاد:اجرای تردا قرار  آخرن  اجرای م 

خزان.ترداشاااااا  ب د از تمو  شاااااادن اجرا لزدن رو بم مب ااااااد 

تران ااااااااااااااام تر  می زم و تا مدت ها بم ایزجا برتمیگرد .ی  ن 

تردا آخرن  روزناام کااام میموتیم همااادیگااام رو توی ای  شااااااااااااااازر 

 مالقات کزیم. 

 

 دست داشمم دوخت و ادامم داد: ت اه  را بم پاک   کم در 

 

مشاااااااااااااااااا  بزاااات میااااد  چون بااااا تمااااا  آزاد:ای  دخوتزاااااماااام رو ا

.می وا  ترداشااااااا  وجود  می وا  کم ترداشااااااا  اوتجا باشر 

برای تماشاااااااااااااااای اجرا  بیای و تو رو اوتجا ببیزم.ای  بار همم 
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ن ترا دار .ای  باااار اومااادن یاااا تیومااادتااات برا  خییل خییل  چت 

 مزمم چون... 

 

ا از روی بازوهایم باالتر آورد و ای  بار روی دساااااااااااااات ها   ر 

رارشاااااااان داشااااااات.با شاتگشااااااامان  بم تر  شوسااااااامم را گردتم ق

 تواز  کرد و گ ت: 

 

اگاااااام ترداشااااااااااااااااااااا  برای ٬آزاد:چون اگاااااام دخوتم رو قبو  ک ن 

تماشااااااااااااااااای اجرا  بیای و تو رو اوتجا ببیزم می زمم کم قبو  

ی کردی یاام تر اااااااااااااااات دیگاام باام خودمون باادی خزان.اگاام بیااا

وع تاااااز  داشاااااااااااااااماااام  می زمم کاااام تو هم می وای بااااا م  یاااام شر

ن باا .می زمم کاام تو هم باام اتااداز  ی م  می وای هماام چت  اشر

وع کزیم و یااام تر ااااااااااااااااات دیگااام بااام خشاااااااااااااااف  کااام  رو از او  شر

 . هیچوقت تمو  نشد بدی

 

 ل  ها   لرزندتد و  دا   اتدی ت ی  تر شد. 
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 برای ایزجاااا می زمم کااام دیگااام دلییل٬آزاد:اماااا...اماااا اگااام تیاااای

رو بزم بدی  موتدن تدار .می زمم کم ت واس   اون تر ت

ن رو تمو  شاااااااااااااااااد  بااادوتم.برای  و باااایاااد یااام باااار دیگااام همااام چت 

همیزم از ایزجا مت  .مت   و دیگم ش راهت قرار تمیگت  .مت   

 و دیگم با ارصار کردتا  اذیات تمی زم. 

 

 ادامم داد: دسمم را گرتت و با چ  اتدن  بم س زم ا  

 

ا رو آزاد:ویل اگم بیای...اگم بیای دیگم هیچوقت ای  دسااااااااااااااام

    اگم دتیا بم آخر برساااااااام ٬و  تمی زم خزان.    اگم بمت  

ن بیاد دیگم هیچوقت ای  دساااااااااااااااما رو و   و آسااااااااااااااامون بم زمی 

تمی زم.دیگااام هیچوقااات از تو تمیگاااذر .دیگااام بااادون تو     

س و هیا یااااام قااااادمم برتمیااااادار .دیگااااام اجااااااز  تمیاااااد  هیچ 

ی توی ای  دتیا خشبمون رو ازمون بگت  .  ن  چت 
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م وار در ساااااااا زم می وبید و ت س هایم یش در میان ق  م دیوات

مرز رنم هایم را پشاااااااااااااات ش میگذاشااااااااااااااازد.با وجود گر  بودن 

دساات های او دساات های م  جوری یخ زد  بودتد کم دیگر 

تمیموان مم   شان کزم.تراز و سوتیا هزوز هم در کزارمان 

ن بم ما دو ت ر چشاااااااااام   ساااااااااازگی 
ا  ااااااااااماد  بودتد و در ساااااااااا وب 

بم دس   کم روی س زم ی او نش مم بود خت   دوخمم بودتد. 

شاااااااااد  و تال  کرد  تا  را ها   را در ذه  بزم رن مم ا  

شرداز  کزم اما م ز  خمال ق ل کرد  بود.ل صم ای سااااااااکت 

 ماتد و ب د با  داب  کم     از شو  هم لرزان تر بود گ ت: 

 

آزاد:لط ا تا ترداشااااااا  بم  رتا  ت ر ک  و ت ااااااامیت رو بگت  

  ترداشاااااااااااا  اوتجا مزمصرت میموتم تا بیای.می وا  خزان.م

باادوبن کاام اگاام دخوتم رو قبو  ک ن و بیااای م  رو ت اادیاال باام 

 خوش  ت ترن  مرد دتیا می  ن و اگم تیای... 

 

جم م ا  را بم آخر ترسااااااتد.بم جا   چزر  در هم کشااااید و 

دسااااااااااااااامم را رهااااا کرد و قااااد  باااام خباااا  ٬ن دادن ش بااااا تکااااا
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ت ماتد و ساااااااپس ل  زد کوچش بر برداشااااااات.دقیبم ای سااااااااک

 ل  نشاتد و گ ت: 

 

آزاد:م  دیگم باید بر .ویل می وا  بدوبن از االن تا ترداش  

تک تک ٬کم بر  روی اون اساااااااااایج و سااااااااااز  رو دسااااااااات بگت  

 روتم. ثاتیم ها و دقیبم ها  رو بم اتمصار اومدن تو میگذ

 

دو قد  دیگر بم سااااااااااااااامت خب  برداشااااااااااااااات و یبم ی کا  را 

.زبان  را روی ل  ها   کشاااااااااااااااید و شو  از آت م مرت  کرد 

پ م های خروسک را پشااااااااااااااات ش بگذارد با  ااااااااااااااادای آرا  تری 

 اتاتم کرد: 

 

آزاد:از تااام ق  م امیااادوار  کااام ترداشاااااااااااااااااا  تو رو اوتجاااا ببیزم 

 خزان. 
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بم م زای واقیع   مم و ب د دیگر تماتد تا پاساااااااااااااجن از م  کم 

وتیا تکان داد و د.ش  را برای تراز و ساااااال  شاااااد  بود  بگت  

سپس چرخید و پ م ها را پشت ش گذاشت و ل صم ای ب د 

از مبابل ت اهم م و شاااااد.با رتما  ت یسااااا کم تما  مدت در 

سااااااااااااااا زاام ا    س شااااااااااااااااد  بود شاتجااا  تر اااااااااااااااات رهاااب  شیاادا 

هم را بم سمت تراز و کرد.دسمم را روی ق  م قرار داد  و ت ا

م  چشاااااااااام سااااااااااوتیا چرخاتد .هردو در ساااااااااا وب  کر کززد  بم 

 دوخمم بودتد. 

 

ت اهم ای  بار روی دخوتزامم ای کم هزوز هم در دساااااااامم بود 

ثابت ماتد. اااااااااااااداب  بم ب زدترن  شاااااااااااااکل مم   در ش  ترناد 

ن بااااق   می شااااااااااااااایاااد کااام دیگر زماااابن برای تردیاااد کردن و گرن ی 

تززا دو را  شو  رو داشمم.یا باید ترس تماتد  بود. اال دیگر 

م تاادای ق  م گو  میااداد  و باام باا٬هااایم را کزااار میگااذاشااااااااااااااامم

خشاااااااااااااابمان یک تر اااااااااااااات دوبار  میداد .و یا باید درد دوبار  

جدا شاااااااااااااادن از او را بم جان می رند .و میان ای  دو اتم اب 
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تززا یک مرز بارنک خودتماب  می رد.مرزی بم بارنش ل م ی 

ن  اغذ ای    دخوتزامم... تت 

                                            *** 

 

 ۹۴۵#پارت_ 

 

خبربم های ساااااااااخت در مبابل چشاااااااام های سااااااااوزتا  و ت ا  

خت   ا  شنااااع تر و شااااااااااااااامااابزد  تر از هموشاااااااااااااااام دوناادن گرتماام 

بودتااد.آتباادر شنااااع در بر ی اادیگر میاادوناادتااد کاام گوب  برای 

ک  ااااااام شاااااااد  تبال هرچم زودتر بم پایان رسااااااااتدن ای  شااااااا  

م ی می ردتد.شااااااید هم از م ن کم سااااااخت ها بود آتجا گوشااااا

اتاا نشااااااااا ااااااااامم بود  و با ت اهم دوندنشاااااااااان در بر ی دیگر را 

 دت ا  کرد  بود  خ مم شد  بودتد. 

 

روی ٬خود  هم تمیدان اااااااااااااامم کم چزد سااااااااااااااااخت بود کم آتجا

 گوشاااام ی دیوار نشاااا اااامم بود  و با زاتوهاب  جمع شااااد  
ن زمی 
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  ماتد  بود .همیزبدر میدان ااااااااااااامم کم زمان بم سااااااااااااااخت خت  

بن کم روز روشاااااااا  را بم شاااااااا  تارنک کوالبن بود.آتبدر کوال

ت دیل کرد  بود و خضااااااااااالتم را از شاااااااااادت درد و کرخ   بم گز 

 گز اتداخمم بود. 

 

 اغذ دخوتزامم ای کم از د شااااااااااااااا  بوشااااااااااااااات  از هزار بار باز و 

ن اتماد  . ااااااااااااااامم و مرور  کرد  بود  مبابل پاهایم روی  زمی 

بود و سااااااااااااااااخ   کم روی آن قید شاااااااااااااااد  بود برایم ده  کجک 

وع اجرا   گذشااااااااااااااامم می رد  .تبرن ا یک ساااااااااااااااااخ   از زمان شر

بود.اجراب  کم قرار بود آخرن  تر ااااات دیدار م  و او در ای  

شااااااااااااازر باشاااااااااااااد.اجراب  کم  مت  از یک سااااااااااااااخت دیگر بم پایان 

سید و ب د او را بم مب د پاریس بدرقم می رد   . مت 

 

تززا یک سااااااااااااااخت زمان باق  ماتد  بود و م  هزوز ایزجا کزج 

مم بود  و بم سااااااااااخت ز  زد  بود .بالتک ی  و اتاقم نشااااااااا ااااااااا

خ ااااامم از ت ااااامییم کم هزوز هم تموان ااااامم بود  آن را بگت   
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زاتوهااایم را ب اال گرتماام بود  و هر دقیباام زمااان را بوشااااااااااااااات  و 

 بوشت  از دست میداد . 

 

ب د از آت م دیروز ای  ٬یروز ب د از شاااااااااااااااایدن  را های د

ا میان سااا ت ترن  دخوتزامم را بم دسااات هایم داد  بود و مر 

 ا  رهااااا کرد  بود
گ
    تموان اااااااااااااااماااام بود  برای ٬دورایه زتاااادی

ل صام ای پ ا  هاایم روی ی ادیگر بگاذار .تموان ااااااااااااااامم بود  

ن ب رسااااااااااااااامم و یااا     یااک ت س  یااک لبماام غااذا از ا ونم پااایی 

ار ماتد  بود  و در تارنش بم را ت ب شاااااااام.تما  شاااااااا  را بید

ن  بح و روشزاب  دخوتزامم ا  ز  زد  بود .    ترا رسید

ون ب شزد.   روز هم تموان مم بودتد مرا از ای  اتاا بت 

 

سااااااااااااااوتیا و تراز را از د شاااااااااااااا  دیگر تدید  بود .هردویشاااااااااااااان 

چزااادی  دت ااام تال  کرد  بودتاااد تاااا مرا بااام  را زدن وادار 

ونشااااااااااااااااان کرد  بود .گت  اتماد  بود  کززاد اماا م  از اتااا بت  

خ   کم هر ثاتیم وسااااااااااااط برزسن کم م ز  را بم یک بم  سااااااااااااا

امکااااااااان مز جر شاااااااااااااااااااااادن  وجود داشاااااااااااااااااااااات ت اااااااادیاااااااال کرد  
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بود.تمیموان اااامم ت اااامیم بگت  .تمیموان اااامم خود  را از میان 

ون ب شم.   دورایه بت 

 

درساات مثل تما  وقت هاب  کم پای او ٬درسااات مثل هموشاام

هم در جدا  میان ق   و خب م گت  اتماد   وسط بود ای  بار 

ن ترس ها بود .ق  ک کم می واسااااات مرا و  ادار بم کزار گذاشااااای 

و تردیدهایم کزد و خبیل کم درسااااااااات مثل هموشااااااااام مرا وادار 

می رد تاااا روزهااای ت خ گاااذشاااااااااااااااماام ماااان را بااام یااااد بیاااور .و م  

ق ید .   تمیدان مم کم باید بم ساز کدامشان مت 

 

ر کزااااار او را میط بیااااد.اوب  کاااام بااااا شیاااادا تمااااا  وجود  بودن د

 ا  مر 
گ
ا دوبار  م ماد خود  کرد  شاااااااااادن دوبار  ا  در زتدی

بود.شد  بود  شبیم م مادی کم ما  ها و سا  ها برای آت م 

اخمیاد  را تر  کزد جان کزد  بود و  اال باز هم بم دا  آن 

م.با .ای  بار شاااادید تر از ق ل.او را می واسااااماخمیاد اتماد  بود 

بزد بزد وجود  او و خشااب  را می واساامم. ارصن بود  برای 

ن دساات ها  ٬آغوشاا ماتدن در  شااایدن  اادا   و ٬گرتی 
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 اااااااال شاااااااااااااااااااااادن در آن خاااااطااااار تااااا اااااس گااااات   جاااااااااتااااام را هااااام 

وع کزم.می واسمم   تاز  را با او شر
گ
بدهم.می واسمم یک زتدی

دوبار  خشاااااااااش را با او تجربم کزم.می واسااااااااامم چشااااااااام هایم را 

های گذشمم مان ببزد  و دوبار  دست های  روی تما  ت جن 

امااان از ترس هاااب  کاام ل صاام ای او را بگت  .امااا ترس هااایم... 

 رهایم تمی ردتد. 

 

 ااداب  در ش  بود کم بک وق م ترناد می شااید اگر دوبار  آن 

ت جن هاااا را تجربااام کزیاااد چااام؟اگر یاااک باااار دیگر اخمماااادت را 

ک بار دیگر .شااااااااااااااا زد؟اگر یک بار دیگر تاامیدت کزد؟اگر ی

ن ق  ت شاااااود چم؟اگر ای  بار هم تمواتید اگر ٬باخ  شااااا  ااااای 

اگر دوبار  در ای  رابطم ٬بار هم بم ی دیگر آساااااااو  بزتیدای  

شااا  ااات ب ورند چم؟میموابن باز هم خودت را جمع و جور 

؟میموابن دوبار  شپا شااوی؟میموابن دوبار  جدا شاادن از  ک ن

روغ هااا   تو را باام او را تاااب بیاااوری؟اگر یااک بااار دیگر بااا د

؟ د میموابن زتد  بمابن  بازی بگت 
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 از ق
گ
  م گوایه میااااااداد کاااااام دیگر قرار تبود ق اااااااااااااااماااااات بزری

شاااااااااااا  اااااااااااات را تجربم کزیم.میدان اااااااااااامم کم آزاد دیگر آن آد  

 بود تاااا بااام ت یت  
ن چزاااد روز دیااادن   ااااقن سااااااااااااااااااابش تبود.همی 

کردن  بر بتک .میدان ااااااااااااامم کم اگر یک تر ااااااااااااات دیگر بم او 

ر امکااان تااداشااااااااااااااااات کاام مرا تاااامیااد کزااد یااا ق  م را میااداد  دیگ

یا راز و درویعن میااان مااا دو ت ر دیگر ه٬.شااااااااااااااا زااد.جاادا از آن

وجود تداشاات کم ب واهد میاتمان جداب  ب زدازد.هردونمان 

ن ایز م  ی دیگر را مثل ک  دساااااات موشاااااازاخمیم.دیگر دان اااااای 

اااااااااا توتیش بود و یا ایز م م  باخ  ت ج شااااااااااادن برادر   او پرا

برای هیچ داممان اهمی   تداشت.ات ار کم سا  شد  بود  

تاز  بم ای   بایش ت خ بر برد   ها از آن روزهای شاااااااااااااااو  کم

بودیم تا ااااااااااااااا م داشاااااااااااااااایم.اما با وجود همم ی ای  ها باز هم 

سااااید اگر یک بار  تمیموان اااامم آن  ااااادای ل ز   کم مدا  میتر

دیگر مجبور شاااااااو  او را از دسااااااات بدهم چطور زتد  خواهم 

ون کزم. ماتد را   از ش  بت 

 

 ۹۴۶#پارت_ 
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مرا وادار کرد تااا   اااااااااااااااادای تباام ی آرا  کاام باام در اتاااا خورد 

ن ت ااهم از  ن باا اتکاار  بردار  و باا گرتی  دساااااااااااااااات از   زجار رتی 

ش  را بم سااااااااااامت در بچرخاتم.زباتم را ٬ ااااااااااا  م ی سااااااااااااخت

 روی ل  های خشکم کشید  و با  داب  ت ی  گ مم: 

 

 _کیم؟

 

چرخید و ل صم ای ب د تراز و سوتیا در آه مم روی پاشزم 

واپس میاااان چزاااارچوب بودتاااد کااام باااا چزر  هااااب  تگران و دل

ظاهر شاااااادتد.ل  هایم را یک بار دیگر با زباتم خوس کرد  و 

 شرسید : 

 

 _سر شد ؟قیاتم هاتون چرا ایزجورنم؟
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تراز بک آت اااااام  رقن بزتااااااد چزااااااد قااااااد  ج وتر گااااااذاشاااااااااااااااااااات و 

  را بم  ااااااااااااااورتم ل م ی ت ت نشاااااااااااااا اااااااااااااات.ت ا  تاتذ٬مباب م

 دوخت و پس از دقیبم ای س وت شرسید: 

 

سااااااااااااااااااخماام خودت رو توی ای  اتاااا   س تراز:میاادوبن چزااد 

 کردی؟

 

در جوا.  آ  لرزابن کشید  و چشم هایم را . مم.ش  را بم 

 دیوار چ  اتد  و زنرل  گ مم: 

 

 _تم.تمیدوتم. 

 

ای  بااااار توباااات ساااااااااااااااوتیااااا بود تااااا ج وتر بیااااایااااد و کزااااار ت اااات 

با  اامد.اتگشامان  را مضااطرباتم بم ی دیگر شیا و تاب داد و 

 گ ت: 
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ااااات آزاد تموتد .واق ا سااااااوتیا:خزان.ز  مان زنادی تا پایان کارا

 تمی وای بری بم دیدن ؟

 

بک آت م چشم هایم را باز کزم ش  را آه مم بم دیوار کوبید  

 و گ مم: 

 

 _    ایزم تمیدوتم. 

 

ا را شر کرد.کزار تراز  اااااااااااادای آ   التم ی سااااااااااااوتیا بود کم اتا

روی ل م ی ت ت نشااااااا ااااااات و دساااااااا  را زنر چاتم ا  زد.بم 

ار چشاااااام هایم را باز کرد  و دوبار  ت اهشااااااان کرد .هردو تاچ

اخم بر چزر  داشازد و با تارا    بم م  ز  زد  بودتد.پاهای 

ن دراز کرد  و گ مم:   کرخمم را روی زمی 
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م بدوتید تو _اوتطوری بزم ت ا  ت زید.جای م  تو ااااااااااااااااید ک

 چم برزسن گت  اتماد . 

 

ی ن بگوند تراز بود  شو  از آت م ساااااااااااااااوتیا بمواتد در جوابم چت 

 کم دس   بم تم ریش  کشید و و شرسید: 

 

 تراز:هزوز  مثل دیووتم ها خاشبیسر مگم تم؟

 

ماماا اجاااااااا  از سااااااااااااااااوا  دور از اتامااصااااااااار  اباروهااااااااایام را باااااااااال 

چش زد و اتداخمم.ات ار کم پاسااا   را گرتمم باشاااد ل  زد کو 

 گ ت: 

 

 تراز:ای  ی  ن آر . 

 

 داد: و ب د ش  را روی شاتم کج کرد و ادامم 
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؟چرا  تراز:پس اگم هزوز  خاشااااابیسااااار چرا االن ایزجا نشااااا ااااا  

ی دت ال ؟چرا داری زمان رو از دست میدی؟  تمت 

 

ی بر ل  آورد  و گ مم:  ن  تاخودآ ا  شوزخزد کزایم آمت 

 

ش؟توب  کم یم روزی برای جدا شادن _ایزو تو داری از   میتر

 ما دو ت ر هر اری کم میمون    کردی؟

 

را    کج کرد و ش  را تکااان داد.ت اااه  لاا  هااا   را بااا تااا

را از چشماتم دزدید و پس از ل صم ای س وت با ل  ن تاد  

 و پشیمان گ ت: 

 

تراز:م  اون زمااااان اشاااااااااااااااا ااااا  کرد .ت ر می رد  کاااام دار   ااااار 

ت ر می رد  کاام دار  تو رو تجااات ٬ا  میااد درساااااااااااااااات رو اتجاا
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از  میااد  امااا اشاااااااااااااااا ااا  می رد .بااا خود  میگ مم کاام اگاام تو رو 

ون ب شااااااااااااااام اگاام اجاااز  تااد  بری دت ااا  آزاد در ٬اون رابطاام بت 

 باات خوبک کرد .ت ر می رد  اگاام از آزاد دور بموبن  م  م 

ی تراموش    برگردی. م  م یاد میگت 
گ
میموبن دوبار  بم زتدی

.ت ر می رد  اگم آزاد  ک ن  ون ک ن و اوتو از ق   و ذهزت بت 

یت برمیگرد .اما ت اشاااااااام خوشاااااااا ایل و آرام  دوبار  بم زتدگ

 اشا ا  می رد . 

 

ت اه  باری دیگر بم چشااااااااام هایم ق ل شاااااااااد.بدن  را اتدی 

 روی ت ت ج وتر کشید و ادامم داد: 

 

  .اشا ا  کرد  و سم ساتراز:م  اون زمان اشا ا  کرد  خزان

تما  درد کشاااااااایدن تو رو تماشاااااااا کرد .تماشاااااااا کرد  کم ب د از 

ای د  ببزااااادی و  آزاد دیگااااام تمون ااااااااااااااا   بااااام هیا مرد دیگااااام

تمون ااااااااااااااا       برای یاام بااار از تاام دلاات ب زاادی.برای ایز اام 

خودت رو مجبور باام ترامو  کردن  ک ن باام هر دری زدی 
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...تمون اااااا   و ای   و بم هر کزابک چزگ اتداخ   اما تمون اااااا  

 تمون ازت سم سا  تما  کو  کشید. 

 

ن دسااااااااااااااات هایم بم ساااااااااااااااممم دراز  دسااااااااااااااات ها   را برای گرتی 

تردید کرد  و ساااااپس بم آرا  دسااااات ها   را  کرد.ل صم ای

 گرتمم.با ل   م کم تری گ ت: 

 

تراز:م  اون روزا خودخوا  بود  خزان.خودخوا  بود  و 

 خودخواهیم چشما  رو کور کرد  بود.اوتبدر کم تمیمون مم

ن دیگم ای ت ر کزم.و تو رو  بم جز خود  و ا  ااااسااااتم بم چت 

اشااااااااااااااامم.هرباااااار کااااام باااااا همون خودخوایه از آزاد دور تگااااام د

اااااااااااااتت کرد  و بزت گ مم کم  می واساااااااااااااا   بری دت ال  مزصا

جدای مون ت ااااااااااااامیم درسااااااااااااا   بود .ت ر می رد  میموتم جای 

اون رو توی زتادگیات بگت  .ت ر می رد  کام اگام زماان بگاذر  

ی کم اون رو ترامو  ک ن و بم جای اون م   م  م ی اد میگت 

ترامو  .اما تو هیچوقت اون رو رو دوسااااااااااااات داشااااااااااااامم باشر 

ت ردی.هیچوقت دسااااااات از دوسااااااات داشاااااااما  ت شااااااایدی و 
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هیچوقت اجاز  تدادی مرد دیگم ای جا  رو توی زتدگیت 

 بگت  . 

 

ن   ت اه  را ای  بار بم سمت سوتیا چرخاتد و ل  زدی شت 

 . بر ل  نشاتد 

 

وع ٬تراز:زمان گذشاااااااااااااااات.اومدیم ایزجا  جدید رو شر
گ
یم زتدی

  شد .زبن کم م  ن کردیم.م  ایزجا خاشش یم زن توا ال اد

ن رو از تو  واقیع خشااااااااش رو بزم نشااااااااون داد.تون اااااااامم همم چت 

.تو ب د از  وع کزم.تون مم خوش ا  باشم.اما تو تمون    شر

باشر آزاد دیگم     یم روز  تمون اااا   از تم دلت خوشاااا ا  

و م  هرروز هرروز خود  رو بابت ایز م چرا اون زمان اجاز  

 تداد  بری دت ال  شزن  کرد . 

 

 ۹۴۷#پارت_ 
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ثااااااتیااااام ای م ااااا  کرد و ساااااااااااااااپس همرا  باااااا کشااااااااااااااایااااادن ت س 

دساااااااااات هایم را م کم تر از ق ل میان دساااااااااات ها   ٬خمیف  

 . تشار داد 

 

تراز:اما امروز شتوشاااااااات یم تر اااااااات دوبار  ش را  شااااااااما دو 

ر قرار داد .ب د از ساااااام سااااااا  دور موتدن از همدیگم شااااااما ت 

زمون داد  تا رو دوبار  بم همدیگم رسااااااااااااوتد  و یم تر اااااااااااات ب

وع کزیااااااااد.آزاد امروز ایزجاااااااااساااااااااااااااااااااات  ن رو از تو شر هماااااااام چت 

ن شاااااااااازر   شااااااااااازر .امشاااااااااا  یم جاب  توی همی 
ن خزان.توی همی 

 کم خشااااااب  رو دوبار  
گ
مزمصر  تا تو بری شوشاااااا  و بز  بش

 .  قبو  می  ن

ش میاادوتم کااام تگرابن دوباااار  شااااااااااااااا  ااااااااااااااااات ٬میااادوتم کااام میت 

روزای سااااااااااااااا    رو ٬ب ورناااد.گاااذشااااااااااااااامااام ی خوبک تاااداشاااااااااااااااایاااد

د  همااااادیگااااام رو ٬همااااادیگااااام رو تااااااامیاااااد کردیاااااد٬روتااااادیااااادگاااااذ

اما زمان زنادی از اون روزا گذشااااااااامم.هردوتون یم ٬شااااااااا  اااااااااید

 رو مرت   شااااااااااادی  و تاوان  رو هم 
گ
زمابن اشاااااااااااا اهات بزری
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ابد بم خاکر گذشاااااااامم . ااااااااوزوتید و  دادی .اما قرار تو اااااااات تا 

 همدیگم رو . وزوتید.می زیم سر می م؟

 

د  و لا  هاایم کام از ب و می رزنا اااااااااااااار دتد را روی ی ادیگر ترا

 تجوا کرد : 

 

؟  _اگم دوبار  ش  ت ب ورنم سر

 

ن  ن کشاااااااااااااااید و ای  بار مباب م روی زمی  خود  را از ت ت پایی 

  ت: زاتو زد.با ل  زدی مزربان  ورتم را تواز  کرد و گ

 

؟اگم ای  بار بموتید از پ ااااااا   تراز:اگم شااااااا  ااااااات ت ورند سر

شاااازگ تر از دت م ی بربیاید؟اگم ای  بار داساااامان خشاااابمون ق

ن هموتطوری باشاااااام  ؟اگم ای  دت م همم چت  ق ل شو  بر  سر

؟  کم تو می وای سر

 .  6193



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

 

ن ترنزتد تزد تزد پ   زد  و گ مم:   برای آت م اشک هایم پایی 

 

ن باشم  کم ای  بار از پ   برمیایم؟  _چجوری میموتم مطمی 

 

 با ل  هاب  . مم خزدید و شاتم ها   را باال اتداخت. 

 

ن باااااااشر خزان.تااااااا زمااااااابن کاااااام امم ااااااان  تراز:تمیمو بن مطمی 

تااا زمااابن کاام دوبااار  ای  تر اااااااااااااااات رو باام خودتون تاادی ٬ت  ن 

 بم همیزم خونزدلم. 
گ
 زتدی

گ
.قشزش ن باشر  تمیموبن مطمی 

 

و ش  را اتدی کج کرد شو   دست هایم را شاتجا  رها کرد 

 از آت م بگوند: 
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بدی  بم ترسااات اجاز ٬تراز:میموبن تما  شاا  همیزجا .شاای ن 

کم مات ت .شاااااا  و یم بار دیگم خشااااااش زتدگیت رو از دسااااات 

بااادی و ب اااد  تاااا روزی کااام زتاااد  ای باااابااات ترساااااااااااااااو بودتااات 

ن االن از جاااات ب زاااد   همی 
اااااااااااااات ب وری.یاااا ایز ااام میموبن  را

ون ب٬شر  زبن و بری شاغ مردی کاااام دوساااااااااااااااا  از خوتاااام بت 

ن رو از او  باها    کم آماد  ای تا همم چت 
گ
داری و بز  بش

وع ک ن   .ت میم با تو م. شر

 

 بم سوتیا ت ا  کرد  و با ب و ل  زد : 

 

 _باید چیکار کزم سوتیا... 

 

در جوابم بااااااااا مزربااااااااابن ل  زااااااااد زد و از روی ت اااااااات ب زااااااااد 

 شد.دسا  را بم سممم دراز کرد و گ ت: 
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سوتیا:باید بم  دای ق  ت گو  بدی خونزدلم.برو اوتجاب  

 کم ق  ت بزت میگم. 

 

ن ب زد شااااااد و با ا  اااااامادن در کزار ای  بار تراز هم از رو  ی زمی 

درسااااااااات مثل او دساااااااااا  را بم ساااااااااممم دراز کرد و در ٬ساااااااااوتیا

 ادامم ی  را او گ ت: 

 

تراز:یم بار برای هموشاام ترسااات رو برنز دور خزان.چشاامات 

گذشااااااااااامم ببزد و تبط بم آیزد  ت ر ک .خشااااااااااابت رو رو روی  

 دوبار  پس بگت  و م  رو از سااااااااااااااازگی ن بار ای  خذاب وجدان

تجات بد .بزت قو  مید  توی ای  دتیا مردی وجود تدار  

کم بموتم بوشااااااااااااات  از آزاد تو رو دوسااااااااااااات داشااااااااااااامم باشااااااااااااام.برو 

دت ال .اجاز  تد  داسااامان خشااابمون یم بار دیگم تاتمو  باق  

 بموتم. 
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ی بود کم تیاز داشاااااااامم برای دور  ن  را ها شااااااااان تما  آن چت 

ن ترس و تردیدهایم .شااااااااااااازو .ق  ک کم تا آن
ل صم رمف   رن ی 

وع بم تویدن کرد  برای تویدن تداشت بم ی  ار  دیواتم وار شر

و شاپای وجود  را غرا در گرماب  خوشایزد کرد. ش با تراز 

اااااااااااااات بود.ت ااایااد اجاااز  میااداد  ترس هااایم یااک بااار دیگ ر  را

خشااااااش را بر دلم بگذارتد.ت اید اجاز  میداد  ترس از گذشاااااامم 

یک بار دیگر او را از دست  تر ت آیزد  را از ما بدزدد.ت اید 

میاااداد . ااااال کااام شتوشاااااااااااااااااات ی  اااار دیگر ماااا را بااام ی ااادیگر 

 اال کم هزوز هم خاشااااااااااااااب  بود  و هزوز هم ٬رساااااااااااااااتد  بود

د. خاشبم بود ت اید اجاز  میداد  کم خشبمان بم  ت 

تمم٬بااااایااااد شیاااادا   می رد  بااااایااااد باااام او ٬بااااایااااد باااام دیاااادن  مت 

ن را از تو ب وع کزم. میگ مم کم می واهم همم چت   ا او شر

ن  شاسااااااااااااااایمااااام دساااااااااااااااااااات هااااااا شااااااااااااااااااااان را گرتمم و از روی زمی 

 برخاسمم.ت اهم را بم ساخت روی دیوار دوخمم و شرسید : 

 

 _چبدر دیگم زمان دار ؟
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 سوتیا هیجان زد  جواب داد: 

 

:تیم سااااااااااااخت.اگم تراتیک ت اشااااااااااام و بم اتداز  ی  اقن ساااااااااااوتیا 

 شنااااع بروتیم میموتیم بم موقع برسیم. 

 

 ل اس هایم را خوض کزم شااامابزد  بم سااامت در بک آت م     

 دوند  و گ مم: 

 

_پس خج م کزید.باید تا ق ل از ایز م اجرا  تمو  شااااااااام مزو 

ااااات .ب د از اجرا م اااااامبیم بم ساااااامت برسااااااوتید بم سااااااال  کارا

 شرواز دار .ت اید دیر برسیم.  تران م

 

ون دونااادتاااد.خجوالتااام  هردو بک م طیل بااام دت اااالم از اتااااا بت 

 را شوشید  و از سوتیا شرسید : ک   هایم 
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 _تورا کجاست؟

 

ن بزد کمابن ها   تبال می رد پاساااااااخ  هماتطور کم برای . ااااااای 

 داد: 

 

 سوتیا:توی اتاق  خوابید .تگران ت ا . 

 

تکاااان داد  و ل صااام ای ب اااد باااا شی بااام نشاااااااااااااااااااتااام ی تااااییاااد 

ن  ون زد  و بم سااااامت ماشااااای  شوشااااایدن ک   هایم از خاتم بت 

د کم تراز و سوتیا هم خودشان را بم تراز دوند .کویل ت شی

ن رسااااتدتد و ل صم ای ب د هر سااام ت ر ساااوار شااادیم و  ماشااای 

ن را بم  رکت در آورد.   تراز با شخ   شسا  آور ماشی 

 

 ۹۴۸پارت_ 
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کم رسااااااااااااااایدیم تزمیدیم امیدهایمان برای بم خیابان ا ااااااااااااااایل  

ن تراتیک  امال شوچ و بیزود  بود  اتد. اااااااااااا   وجود تداشاااااااااااای 

ن ها خمال   خیابان را . اامم بودتد و بم ز مت موشااد رو ماشاای 

 بم ج و  رکت کرد.با تگرابن بم تراز ت ا  کرد  و گ مم: 

 

 _تمیموتیم بم موقع برسیم مگم تم؟

 

 دسا  را روی بوا تشار داد و گ ت: 

 

سیم.هزوز زمان دارنم.   تراز:تگران ت ا .بم موقع مت 

 

وع بم جوندن تاخز م مضااااااااااااطرباتم بم  اااااااااااازدیل ت یم زد  و شر

کرد .برخالا دلمر  تراز بم خوبک میدان ااااامم کم قرار تبود 

ن ها  بم موقع برسیم.تراتیک بم س     رکت می رد و ماشی 

 .  6200



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

تمزد اما زمان برخ س  هردویشااااااااااان ساااااااااا ت تر از آن ج و مت 

مثل یک شرتد  ی ساااااا ک با  در  ا  شرواز بود.در دلم مدا  

م خود  را ل زااات می رد  کااام چرا زودتر ت ااااااااااااااامیمم را تگرتمااا

بود  و ایزبدر زمان ت   کرد  بود .شااااااید اگر زودتر از خاتم 

دیم گت  ای  تراتیک ل ز   تمی مادیم.  ن ون مت   بت 

 

 . ااااااااااااااامم و ش  را بااااام  ااااااااااااااازااااادیل
گ
 چشااااااااااااااام هاااااایم را باااااا  التش

چ ااااااااااااااا ااااتاااد .دقاااایش بااام شخااات در بر ی ااادیگر میااادونااادتاااد و 

تر اااات تیم ساااااخمم مان را  مت  و  مت  می ردتد.سااااوتیا مدا  

 بم م  ت ا  می رد و تال  می رد تا با ل  زد زدن بم با تگرابن 

م  قوت ق   بدهد اما میموان اااامم از چشاااام ها   ب واتم 

 کم او هم درست بم اتداز  ی م  تگران بود. 

 

ن دقیبا بو اات و شزج دقیبم توان ااایم شاتجا   ب د از گذشاای 

ااات  رکت  از تراتیک خال  شاااااونم و بم سااااامت ساااااال  کارا

 اااااااااامم کم دیر کرد  بودیم.یبیزا اجرا   تا کزیم.در دلم میدان
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االن تما  شد  بود و شاید     خود  را بم هواشیما رساتد  

 بود.با تگرابن از سوتیا شرسید : 

 

 _سوتیا ت  زت همراهمم؟

 

 ش  را بم نشاتم ی تفن تکان داد و گ ت: 

 

سوتیا:تم.اتبدر خج م کردیم کم تو خوتم جا گذاشمم .تراز 

؟تو گوشوت رو بردا  ش  

 

درست مثل سوتیا ش  را بم نشاتم ی م ال ت تکان داد و 

 گ ت: 

 

 تراز:تم.مزم یاد  رتت بر  دار . 
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جوند .ل زت زنرل  ت یسااااااار داد  و با  ر  شوسااااااات ل م را 

ن  بم ای  شاااانس.تراز هماتطور کم تا  د مم   شخت ماشااای 

 را بوشت  می رد برای آت م اتطرابم را  مت  کزد گ ت: 

 

ساااایم.شاااااید هزوز تراز:تگران ت  ا  خزان.شزج دقیبم دیگم مت 

 اوتجا باشم.شاید ترتمم باشم. 

 

 م م التم چشم هایم را . مم و زنرل  گ مم: 

 

 . مما تا االن رتمم. _دیر شد .خییل دیر شد 

 

ن را از آتچم کم بود   التم ش  را تکان داد و شخت ماشاااااااااااااای 

ن برساااد بوشااات  کرد.تا زمابن کم آن شزج دقیبم ی ل ز   بم پایا

بوشاااااااااات  از هزار بار مرد  و زتد  شااااااااااد .زمان کم تا شو  از آن 

شزج دقیبم در  ا  شرواز بود  اال بم آزاردهزد  ترن  شااااااااااااااکل 

.در تزایت گوب  کم ب د از گذشت هزار مم   ک  آمد  بود 
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ااات  ن را مبابل تاالر کارا سااااا  بم مب ااااد رساااایدیم.تراز ماشاااای 

ت   کزم  مموق  کرد و م  بک آت اااااااام     ثاااااااااتیاااااااام ای را 

ن ایز م "هماتجا  ن شیاد  شاااااااااااد  و با گ ی  شاسااااااااااایمم از ماشااااااااااای 

 مزمصر  بماتزد" بم سمت تاالر دوند . 

 

د و ای  باادان م زااا  ااامال خ وت و بک تجمع بو    ورودی تاااالر

اااات شو  از رسااااایدتم بم پایان رساااااید  بود.ل صم  بود کم کارا

ای ا  ااااااااااااااامااااد  و بااام اکراا ت اااا  کرد .هیا تگز اااابن مباااابااال 

تا  اااماد  بود و ای  باخ  شاااد تا در د  خدا را شااا ر  ورودی

ون زد  بود  کام ترامو   کزم.آتبادر شاسااااااااااااااایمام از خاااتاام بت 

ارد تاالر کم شاااااد  بم جای کرد  بود  دخوتزامم ا  را بردار .و 

آت م از آساااان اااور اسااام اد  کزم از پ م ها باال دوند  و خود  

ت بود.تم را بم سااااااال  اجرا رساااااااتد .سااااااال   امال خایل و ساااااااک

تماشااااااسر ای روی  ااااازدیل ها نشااااا ااااامم بود و تم توازتد  ای 

روی  ااااا زم  ضاااااور داشااااات.بم جز چزد مردی کم مشااااا و  

بودتد هیا آد  دیگری جا بم جاب  وساای م های روی  اا زم 

 در سال   ضور تداشت. 
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ون زدن از سااااااااااااا زم بود و ت یسااااااااااااا کم بم  با ق  ک کم در  ا  بت 

دوند  و مبابل یش از سااااااا    باال   آمد بم سااااااامت اساااااااایج 

مردها کم هدتون روی گو  ها   داشااااات ا  اااااماد .مرا کم 

دیاااد هااادتون را از روی گو  هاااا   برداشااااااااااااااااات و باااا ت اااایه 

 مم ج  شرسید: 

 

 یموتم  م مون کزم خاتم؟_م

 

دساامم را روی ق  اام ی ساا زم ا  قرار داد  و هماتطور کم بم 

د  گ مم:  ن  س    ت س ت س مت 

 

می وا  اوتو ٬وازتد  ی ا ااااااااااااااایل امشااااااااااااااا ت٬_آزاد...آزاد ابمکار

 ببیزم.هزوز...هزوز ایزجاست؟ایزجاست مگم تم؟
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شدراماااتااام شوشاااااااااااااااااابن ا  را خااااراتاااد و پس از ل صااام ای ت ر 

 ب داد: کردن جوا

 

اااات تمو   _راسااااا   دودا بو ااااات دقیبم ای موشااااام کم کارا

شااااااااااد .هموتطور کم میبیاید دیگم کیساااااااااا ایزجا تو ااااااااات.تما  

 . ن  توازتد  ها رتی 

 

 واراتم با چشم هاب  کم از اشک شر شد  بودتد شرسید : امید

 

_امااااااا مم زاااااام اون ترتمااااااام بااااااااشااااااااااااااااااااام؟مم زاااااام هزوز همیزجااااااا 

باااااااااشاااااااااااااااااااااام؟تاااوی پشاااااااااااااااااااااات  اااااااااااااااااا ااازاااااااام یااااااااا شااااااااااااااااااااااایااااااااد  اتاااااااااا 

. ٬..تمیدوتمگرنم.   هرجاب 

 

 ش  را بم نشاتم ی م ال ت تکان داد و گ ت: 
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 _مماس م خاتم.اما ت ر تمی زم ایزجا باش . 

 

ن دیگر  ی بگوناااد هااادتون  را دوباااار  روی و ب اااد بک آت ااام چت 

گو  ها   برگرداتد و بم ادامم ی  ار  مشاا و  شااد.دیگر 

تمیموان ااااااامم ق  م را در سااااااا زم ا  ااااااااس کزم.چشااااااام هایم از 

اشااااک مو ااااوخمزد و زاتوهایم دیگر کاقت شپا تگم داشااااازم 

را تداشااااااااااااازد.اتگشاااااااااااماتم را میان موهایم ترو برد  و مثل یک 

ن  وع بم اشاااااااااااااااک رن ی  بچم شر کرد .تما  شاااااااااااااااد  بود.دیر   دخت 

رسید  بود .از دسا  داد  بود .یک بار دیگر او را از دست 

 داد  بود . 

 

 گآخر ۹۴۹#پارت_ 

 

بر بم س زم ی شر از درد  کوبید   مشت گر  شد  ا  را بر در 

 و زنرل  زمزمم کرد : 
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_دیر رساااید .دیر رساااید .باز  تو رو از دسااات داد .تمون ااامم 

.تمون اااااااااامم بزت ب م می وا  بزت ب م چبدر دوسااااااااااات دار 

وع کزم.تمون مم...   همم سر رو از او  با تو شر

 

 ااااااااااادای هش هش گرنم هایم تما  تاالر را برداشاااااااااامم بود.دیگر 

م تبود کم کیسااااااااااا  ااااااااااادای گرنم ا  را .شااااااااااازود.در آن برایم مز

ی برایم مزم تبود.تمیدان اااااااامم باید چم  ن ل صم دیگر هیا چت 

کرد  بود.تمیدان ااااااااااااااامم    ار کزم.تاامیدی شاپای وجود  را شر 

تمم یااا آت اام باام آرنااا  کاام آیااا بااایااد باام دت ااا  او باام تروداااا  مت 

ن برادر   د  و از او می واسااااااااااااااامم کاااااااام ماااااااااتع رتی  ن زتااااااااگ مت 

.م ز  درساااااااااااااااااااااات  ااااااااار تمی رد.خب م باااااااام جاااااااااب  قااااااااد شاااااااااااااااود 

سااااااااااااااااااااااتاااااااد .چطور  تمیاااااااداد.چطور باااااااایاااااااد خود  را بااااااام او مت 

 میموان مم شیدا   کزم تا بم او بگونم کم... 

 

 شما هم مزمصر خ س و امضا ه اید؟٬اد:خاتم م ت  آز 
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ق  م بم ی  ار  با شاااایدن  ااادا   از تویدن ا  اااماد و از ترا 

شااااااک هاب  کم تا آن ل صم ش تا تو  اتگشااااااماتم یخ . اااااات.ا

هماتزد باران بزاری روی گوتم هایم جاری شاااااااااااااااد  بودتد بم 

ن را پس زدتد.خود   ر تاگزان مموق  شدتد و رنم هایم اک ت 

... ااااااااادای خود  بود.واق ا  ااااااااادای او بود.خیا  ت رد  بود 

واق ا  ااااااااادای او را شااااااااااید  بود  مگر ٬توهم تزد  بود ٬بود 

 تم؟

 

و مات و مبزوت بم پشت ش  گردتم را بم س    چرخاتد  

ن  بر ل  دقیبا  ت ا  کرد .ت اهم روی او کم با ل  زدی شااااااااااات 

پشااااااااااات ش  ا  اااااااااااماد  بود و بم م  چشااااااااااام دوخمم بود ثابت 

تاااد.اشاااااااااااااااااک هاااایم باااا دیااادن  بااااری دیگر روی گوتااام هاااایم ماااا

ون  غ طیدتد و خزد  ای از ش شاااااااااااااااوا از میان ل  هایم بت 

جااا بود.مزمصر م  ج ااااااااااااااااات.ترتماام بود.جاااب  ترتماام بود.همیز

ماتد  بود.تززایم تگذاشااامم بود.ش  را بم نشااااتم ی م ال ت 

تکان داد  و با اشک و خزد  پاسجن کم میدان مم هردونمان 

 از بر بودیم را بر زبان آورد :  آن را 
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 _تم م  کرتدارتون تو مم. 

 

خزدید و یک قد  ج وتر گذاشااااااااااات.ش  را روی شااااااااااااتم کج 

 ل  ها   گ ت: کرد و با کشیدن زبان  روی 

 

 باخ  تاامیدی مزم. ٬آزاد:چبدر  ی 

 

دیگر تموان اااااااااااامم بوشاااااااااااات  از آن کاقت بیاور .هماتطور کم با 

تمان بود را با دو قد  ب زد گرنم می زدید  تا ااا م ای کم میا

پشااات ش گذاشااامم و با   بم کردن دسااات هایم دور گردن  

خود  را باام آغو  او اتااداخمم.ل  هااایم را باام شوساااااااااااااااات داغ 

 ن  چ  اتد  و با  داب  لرزان گ مم: گرد

 

 و خییل دوست دار  آزاد...خییل دوسات دار . _تو ر 
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ز خطر  ااااااورت  را میان موهایم ترو برد و با ت س کشاااااایدن ا

هماتطور کم مرا م کم تر از هموشاااااااااام در آغوشاااااااااا  ٬موهایم

د زنر گوشم تجوا کرد:   می رر

 

 تمی زم.هیچوقت. _دیگم هیچوقت تو رو از ای  آغو  جدا 

 

و م  با آرام  ش  را بم س زم ی او کم برایم ام  ترن  تبطم 

ی دتیا بود چ اا اتد  و چشاام هایم را . اامم.چون میدان اامم 

دو ت ر یک بار دیگر دقیبا در همان کم ق ااااااااااام ی خشاااااااااااش ما 

تبطم ای کم ساااااا  ها شو  ما را بم ی دیگر مم ااااال کرد  بود 

وع دوبار .تزز ا با ای  ت اوت کم ای  بار آغاز شد  بود.یک شر

دیگر پااای هیا راز و هیا درویعن در میااان تبود.و هردونمااان 

خییل خوب میدان اااااااایم کم ای  بار دیگر هیا پایان ت جن در 

 ی  ق م ی خاشباتم اتمصارمان را تمی شید... اتمزای ا
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 پایان.

شقانه خدمت  ستان عا این هم از پارت های پایانی این دا

 شما...

 ️❤خرم رو پایین براتون مینویسمحرف های آ

 خب...

صدایش تویی" هم باالخره با تمام خوبی ها و  "سازی که 

 بدی ها و کم و کاستی هاش امشب به پایان راهش رسید.

شت شید.دو نو سال برای من طول ک ن این رمان دقیقا دو 

سققا ی که هرروز هرروزش رو با عشققب پای این داسققتان 

ترین شکل ممکن سرنوشت نشستم و تالش کردم که به به

 شخصیت ها رو پیش ببرم.

سقازی که صقدایش تویی او ین تبربه ی من در این ف ا 

م بود.او ین تبربه ای که  حظات شققیرین زیادی رو برام رق

شنا  شما عزیزان آ ستان مهربانی همچون  زد و من رو با دو

 کرد.

 .  6212



SHAHREGOFTEGO

 هنگامه امیدی                                                                       سازی که صدایش تویی       

 

میدونم که این داستان هم مثل خیلی از داستان های دیگه 

کاسققت هایی داشققت و شققاید گاهی اوقات باع  کم و 

 اوقات گاهی٬کردم قو ی بد اوقات گاهی٬ناامیدیتون شققد

 میخوام اما کنم تقدیمتون موقع به رو ها پارت نتونسققتم

شم رو کردم تا همه چیز بدو صادقانه تمام تال نید که من 

شکل ممکن پیش ببرم و اتفاقات رو جوری که  رو به بهترین 

 کنار همدیگه بچینم.قابل قبول باشن 

شه شتن به که زمانی تا٬آزاد و خزان تا همی  بدم ادامه نو

 و کتاب هزار اگه حتی.میمونن باقی من های بچه عزیزترین

باز هم آزاد و خزان تا ر دیگه شققخصققیت هزار و خلب کنم 

همیشققه یه جایگاه خات توی قلب من خواهند داشققت.و 

شون در ق شن جایگاه سته با شما رو امیدوارم که تون لب 

 هم پیدا کرده باشن.

از تک تک شما عزیزان ممنونم که طی این مدت همراه من 

هاتون من رو  یت  ما ها و ح با مهربونی  ید و همواره  بود

تون کردید.و امیدوارم که بتونم حمایت شققرمنده ی خود
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هاتون رو برای کتاب های بعدیم هم داشققته باشققم چون 

مخاطب هایی هستید  صادقانه شما بهترین و مهربون ترین

شه.و چقدر خوب که این  شته با سنده میتونه دا که یه نوی

 افتخار نصیب من شده.

.یا اگر داسققتان عشققب خزان و آزاد ما هم تا همینبا بود

بای تا فقط ما٬خوام بهتر بگمب  تونسققتیم داسققتان این

شون شیم همراه ستان اما با شب دا  ابد تا نفر دو این ع

شیرینی  که نفری دو.داره ادامه شیب ها و تلخی و  فراز و ن

های زیادی رو تبربه کردن اما در نهایت تونستن عشقشون 

 رو زنده نگه دارن و دوباره دست های همدیگه رو بگیرن.

شروع خواهم کرد.احتماال یک به زود ستان جدیدی رو  ی دا

ماهی به خودم استراحت بدم و بعدش با یک سوژه ی قوی 

نم نو م م تون  گردم.از بر مدت  تر  ین  طی ا که 

 گوشققزد بهم رو ایرادهام مادرانه و خواهرانه٬دوسققتانه

 باع .شققدید من راه چراغ قشققنگتون نقدهای با و کردید
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خارم هد افت مان در اگر بود خوا عدی هم من رو  ر های ب

 .همراهی کنید و با حمایت هاتون به من د گرمی بدید

حال تایپ رو در  "آخرین انتخاب"در حال حاضققر تنها رمان 

دارم که باید به پایان برسققونمش.اگر مایل به خوندنش 

تا شققرایط رو براتون  ید  بد یام  به من پ ید  ید میتون بود

 توضیح بدم.

صیت های و در پایان ممنونم که تا  شخ اینبا همراه من و 

این قصه بودید.تک تکتون رو از صمیم قلب دوست دارم و 

 به داشتنتون افتخار میکنم.

 ️❤ارادتمند شما....هنگامه امیدی

 .  6215



Thank You!
Plese Follow Us in Us Website : 

Www.20Novel.Com

https://20novel.com/

