بازی
ثِ سًی کِ در پبرک کٌبر هي ًطستِ ثَد اس ثچِّبین ضکبیت کزدم .ضبیذ اس سز ػبدت ضبیذ ّن ثِ خبطز ایٌکِ چیشی
گفتِ ثبضن.
سى گفت« :ثچِّبیت کَچکٌذ .ثشرگ کِ ثطًَذ»...
در صذایص ٍػذُای اس تزس ثَد کِ اًگبر دلص ًیبهذ ّوِاش را یک جب تؼبرفن کٌذ .ثب چطن ثچِّب را پیذا کزدم ٍ
گفتن« :ثشرگ کِ ثطًَذ ،چِ هیضَد؟»
ٍ فکز کزدم هوکي ًیست اتفبق هْوی ثیفتذ .آیٌذُ ثِ ضؼز کٌِْای هیهبًذ کِ ّوِ آى را اس حفظٌذ.
دّبًص اًگبر کِ ًبغبفل چیش تزش ٍ تلخی را یک جب قَرت دادُ ثبضذ ،جوغ ضذ ٍلی چیشی ًگفت .سیز چطوی ثِ
دستّبیص کِ رٍی کیف چزهیاش حلقِ ضذُ ثَد ًگبُ کزدم .ػبدت کزدُام سي سىّب را اس رٍی دستّبیطبى
تطخیص ثذّن .دستّب آرام سزحبل ٍ جَاى ثَدًذ.
پزسیذم« :چٌذ تب ثچِ داریذ؟»
گفت دٍ تب ٍ لجخٌذی سد کِ خبصیت ثیطتز لجخٌذّب را داضت؛ چٌذ سبل جَاىتزش کزد.
«توبم لذتطبى در ّویي کَچکیضبى است .ثشرگ کِ ثطًَذ »...
هثل ضؼجذُثبسی هطتص را آرام ثبس کزد ٍ چیشی ًبهزئی را تَی َّا ٍل کزد.
«ّیچ».
ّیچ اٍ هثل ثبدکٌک گٌذُ ثذٍى ًخی ثَد کِ تب هذتّب جلَ چطنّبین آٍیشاى هبًذ.
ّویطِ ثزای دًذاى درآٍردى ،راُ رفتي ،حزف سدى ٍ هذرسِ رفتي ثچِّب رٍسضوبری کزدُ ثَدم .ػجلِ داضتن سٍدتز
ثشرگ ثطًَذ ٍ حبال اٍلیي ثبر ثَد کِ چٌیي حسی ًذاضتن .حبل آدهی را داضتن کِ یکذفؼِ هتَجِ غیت ضذى کیف پَلص
هیضَد .درد تٌذ ٍ تیشی اس گیجگبّن ػجَر کزد .تزس ثَدً .باهٌی ثَد یب پطیوبًیً .ویداًن .ثچِّب را جوغ کزدم ٍ ٍقتی
ثِ خبًِ رسیذم فقط یک چیش هیخَاستن .دلن هیخَاست پسزم در ّوبى دُ سبلگی ثوبًذ ٍ دختزم قذ ًکطذ .ػالقِای
ثِ آیٌذُ ًذاضتن.
در دٍر کنضتبة سًذگی ،ثچِّب َّیت تبسُای پیذا کزدًذ .در سبیِ ًگبُ تبسُام ثِ آًْب آرام آرام آراهطی ثِ دست آٍردم.
حبال دیگز ثِ چطن هي هَجَدات کبهلی ثَدًذ کِ حزکبت ٍ رفتبرضبى پز اس تبسگی ٍ ضگفتی ثَد .سى تَی پبرک حقیقت
سبدُای را ثِ یبدم آٍردُ ثَد .ایي کِ آًْب ّز رٍس ثشرگ هیضًَذ ٍ هي ثچِّبین را در ایي ضکل ٍ ضوبیل در ّیچ جبی
دًیب ٍ در ّیچ سهبًی ثبس ًخَاّن یبفت.
یک رٍس پسزم رختخَاثص را جوغ ًکزد .خیلی سبدُ گفت« :دٍست ًذارم».
فزدای آى رٍس داستبى تکزار ضذ .ثیاختیبر یبد سى تَی پبرک افتبدم ٍ ثب پزیطبًی فکز کزدم کِ پسزم ثشرگ ضذُ است.
دختزم دٍ سبل ٍ سِ هبُ اس اٍ کَچکتز ثَدٍ .لی اٍ ّن پٌج رٍس ثؼذ ثشرگ ضذ .اس خَاة کِ ثیذار ضذ ثِ رختخَاثص دست
ًشد .لگذی ّن ثِ لحبفص سد.

چٌذ رٍس ثؼذ پسزم اس هذرسِ آهذ ٍ ثذٍى آى کِ لجبسّبیص را ػَض کٌذ سز سفزُ ًطست .یبدآٍری کزدم:
«اٍل لجبس .ثؼذ ًبّبر».
صذایص ثِ ًظزم کلفتتز اس رٍسّبی پیص آهذ .در سکَت ثِ صَرتص ًگبُ کزدم .هوکي ثَد ثبس ّن فزیبد ثشًذ .صذا
آهزاًِ ٍ تْذیذآهیش ثَد ٍ هي ّیچ خَضن ًیبهذ.
دختزم هثل هیوًَی ثِ تقلیذ اس اٍ سز سفزُ قْز کزد .حبضز ثَدم ّز دٍ را سًذاًی کٌن تب هثل رٍسّبی قجل ثبقی ثوبًٌذ.
ایي کبر را کزدم ٍلی چٌذ رٍس ثؼذ پسزم اتبق را پز اس کتبة ٍ دفتزّبیص کزد ٍ ًوزُ ریبضیاش را اس هي پٌْبى کزد.
سِ هبُ ثؼذ رٍثِرٍی هطبٍر رٍاىضٌبسی ًطستِ ثَدم کِ دستّبیص را رٍی هیش ثِ ّن ًشدیک هیکزد ٍ اس ّن دٍر
هیکزد.
«هیداًیذ خبًن ارتجبط ضوب ٍ فزسًذاًتبى چِ ضذُ؟»
ثِ دستّبیص ًگبُ کزدم کِ ثِ ّن ًشدیک ضذ ٍ اًگطتّب ثب یک حزکت سزیغ در ّن فزٍ رفت.
«قفل ضذُ».
گفتن« :ثلِ».
ٍ فکز کزدم ای کبش ّوِ چیش سًذگی قفل داضت ٍ جیتّبی آدم پز ثَد اس کلیذ ثزای ثبس کزدى ایي قفلّب.
«ثزای ثبس ضذى آى چِ کبر ثبیذ کزد؟»
ثیاختیبر گفتن« :کلیذ».
ثیاػتٌب ثِ جَاثن گفت« :ثبیذ راُحلی پیذا کزد».
ثؼذ گفت کِ جذل فبیذُ ًذارد .حزف ٍ حذیث فبیذُ ًذارد .رٍی هیش خن ضذ ٍ خیلی هحزهبًِ گفت:
«ایي را ثِ ضوب ثگَین کِ تَسل ثِ سٍر ٍ تٌجیِ ّن اٍضبع را ثذتز خَاّذ کزد».
ثبر دیگز یبد ّیچ سى تَی پبرک افتبدم ٍ ثب ضزثِای کِ هطبٍر رٍی هیش سد اس جب پزیذم.
«تکٌیک ثسیبر هَثزی را ثِ ضوب یبد هیدّن .هطوئٌأ جَاة هیگیزیذ».
کبغذّب را ثب خط خَضی ًَضتن ٍ ثب چست کَچکی ثِ دیَار سدم .خیلی طَل کطیذ تب ثچِّب را هتَجِ دٍ ثزگ کبغذ
رٍی دیَار ثکٌنّ .ز دٍ ثب صذای ثلٌذ ضزٍع ثِ خَاًذى کزدًذ .در کبغذّب آرسٍ کزدُ ثَدم پسزم ّز رٍس رختخَاثص را
جوغ کٌذ ٍ دختزم کفصّبیص را در جبکفطی ثگذاردّ .ز دٍ ثب صذای ثلٌذ خٌذیذًذ ٍ ثب کٌجکبٍی ًگبّن کزدًذ.
ثزایطبى غذا کطیذم .ثٌب ثِ سفبرش هطبٍر حزفی ًشدم ٍلی ثچِّب ثب ّیجبى سیبد ًبّبر خَردًذ ٍ ثب ضیطٌت ًگبّن
کزدًذ .ثبٍر ًویکزدًذ اّل ثبسی ثبضنّ .ویطِ جذی ثَدم .ضَخی ًویکزدم ٍ سبلّب ثَد کِ ثبسی را فزاهَش کزدُ
ثَدم.
رٍس ثؼذ هتَجِ کبغذی رٍی کبثیٌت آضپشخبًِ ضذم .پسزم ًَضتِ ثَد« :آرسٍ دارم هبهبى قز ًشًذ».
اس هذرسِ کِ آهذ هذادی ثِ دستص دادم ٍ گفتن ایي غز است .قز ًیست.
ضَّزم ٍقت خَاة کبغذی اس سیز ثبلطص پیذا کزد ٍ آى را ثب تؼجت خَاًذ.
«آرسٍ هیکٌن هبهبى هَّبیص را ضبًِ ثشًذ».

رٍس ثؼذ پسزم پیزاٌّص را رٍی صٌذلی اًذاخت ٍ ثب ایي کِ آرسٍی تبسُ ًَضتِ ضذٓ رٍی دیَار را خَاًذ آٍیشاًص ًکزد.
ًشدیک ػصز ،خَاّزم کِ توبم رٍس هْوبى هب ثَد ،رفت ٍ هي پطت در کبغذی دیذم.
«آرسٍ دارم هبهبى ایي قذر دّي لخ ًجبضذ ٍ ثِ خبلِ اس ثبثب ثذ ًگَیذ».
هذاد را دم دست گذاضتن .پیبمّبی دختزم کَتبُ ثَد.
«آرسٍ دارم هبهبى ثخٌذد».
«آرسٍ دارم هبهبى خَضقل ثطَد».
«آرسٍ دارم هبهبى دٍستبی هزا ثِ خبًِ دػَت کٌذ ٍ ثِ آًْب ضکالت تبرف کٌذ».
دستطَیی ّن اس آرسٍّب در اهبى ًوبًذ .پسزم آرسٍ داضت تَی سَح ،پیبس ًزیشم .آرسٍ داضت یک اتبق کَچک ثزای
خَدش داضتِ ثبضذ کِ ثتَاًذ دیَارّبیص را پز اس ػکس کٌذ.
دًذاىّبین را کِ هسَاک هیسدم کبغذی رٍی آییٌِ دیذم.
«دیطت هبهبى داد سد .آرسٍ دارم هبهبى فَش ًذّذ ٍ سز پَل ثب ثبثب دٍا ًکٌذ».
ثچِّب ثب حبلتی هزهَس هیرفتٌذ ٍ هیآهذًذ ٍ پطت سزضبى کبغذّبی کَچکی جب هیگذاضتٌذ .جبکفطی ،یخچبل ٍ
الثِالی ظزفّب پز اس آرسٍ ضذُ ثَد.
اس ثچِّب خَاستن ًشدیکن ثٌطیٌٌذ .پسزم اس کیف هذرسِاش چٌذ ٍرق کبغذ رًگی ٍ چست کبغذ درآٍرد.
گفتن« :ثبسی توبم ضذ».
ثب دلخَری ًگبّن کزدًذ .اس قیبفِّبی ثْتسدُ ٍ غوگیٌطبى خٌذُام گزفت .تب خَاستن حزف ثشًنّ .ز دٍ ثبال پزیذًذ .ثِ
گزدًن آٍیشاى ضذًذ ٍ داد سدًذ.
«هبهبى حبال یک ثبسی دیگز».

