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برای نوید

یک
راس��تش این بود که ما هر دو دزد بودیم .هر دو گردنبند دزدیده
بودیم .بع��د هم همان رو ِز آفتابی بیریخ��ت گردنبندها را آورده

بودیم طالفروش��ی خیابان منیری برای فروش .یکجورهایی حس

میکردم او همزاد من است یا نیمهی گمشدهای چیزی .این خیاالت
مرب��وط به بخش هپروتی و چِرت مغزم اس��ت .آخر کی دیده که

نیمهی گمشده یا همزاد یک دختر سیزدهساله پیرزن خیکی کوتاهی

ن هم دختر مردنیای مثل من!
باشد شبیه کدوتنبل؟ آ 

اما وقتی سر راهم سبز شد ،این فکرها مثل مگس وزوزو تو سرم
میچرخید .اص ً
ال س��ر راه هر کس دیگری که سبز میشد ،معلوم
نبود بتواند مقاومت کند و با او نرود.

یک س��اعتی میشد دور و بر طالفروشی میپلکیدم ،اما جرأت

نمیکردم بروم تو .هربار كه نزديك در طالفروشي ميشدم ،قلبم

تندتن��د ميزد و رويم را برميگردان��دم .انگار نه انگار آنجا كاري
دارم .رد ميش��دم و تا ته خيابان ميرفتم .نوش��تهی روي همهی

مغازهها را خوانده بودم .از عطاري براي خودم كمي آلبالوخش��كه
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خريده و خورده بودم .بيستبار موبايل بابا را نگاه كرده بودم ببينم

بود .گردنبنده رو میگم».

شمرده بودم .مثل وحشيها به محض باز شدن در دويدند بيرون

عمهپروین هم حقش بود .احس��اس کردم یک نفر هست که این

را گرفتم و درس��ت وقتی برای بار هزارم نفس عمیقی کش��یدم و
یک دو س��ه گفتم که بروم تو طالفروش��ی ،دیدمش .از دو ِر دور

حریف من میشه».

عمهپري زنگ نزده باشد .جلوي دبستان پسرانه همهی پسرها را
و پخش ش��دند کف خيابان .ديگر داشت خلوت ميشد .تصميمم

ش��بیه توپ رنگی بزرگی بود که آرام قل میخورد و جلو میآمد.

س��ينههاي بزرگش خيلي جلوتر از خودش بودند ،طوري كه فكر

ی��اد گردنبند ت��ه جیبم افتادم .توی مش��تم فش��ارش دادم.

را میفهمد و دلم کمی خنک شد .گفت« :زن مفتخور .فكر كرده
صدایش كلفت بود .برگش��ت نگاهم کرد و همزمان چشمها و
دهانش را باز و بس��ته کرد .احتماالً میخواس��ت چشمکی ،چیزی

بزند .پوس��ت صورتش سیاهس��وخته بود .چشمهایش یکطوری

كردم احتماالً هيچوقت نميتواند از باال کفشهایش را ببيند .شلوار

کمرنگ بود انگار با س��رنگ رنگش را کش��یده باش��ند .دماغش

بودند؛ جورابهاي بنفش با طرح ميكيموس .مانتوي كوتاه گلدار

برقگرفتهها رفتم عقب و آرام گفتم« :پس تو هم دزدی؟!»

گشاد كوتاهی پوش��يده بود و جورابهايش از زير آن بيرون زده
و جليق��های قهوهاي هم روي آن پوش��يده بود .جليقهاش پولك و

گلدوزي داش��ت .كفشهايش پالستيكي س��ياه بودند با گلهاي

په��ن بود و لبهای کلفتش هم تی��ره و کمی چروکخورده .مثل
زل زد تو چشمهام و گفت« :تو چقدر زشتی بچه!»

س��وراخهای دماغم را گش��اد کردم که حرصش را دربیاورم.

آبي كج و كوله .روس��ري گلداری هم س��رش بود .آن را پش��ت

آشغال! او هم از همان آشغالهایی بود که آدم را ندیده میخواهند

بيرون زده بودند .يك كولهپش��تي صورتي کوچک دستش گرفته

بع��د ،از پله آمد پایین و روبهرویم ایس��تاد .قدش از من کمی

سرش گره زده بود و موهاي سفيدش شلخته و نامنظم از زير آن

بود ،چرك و كهنه با عكس ميكيموس خندانی رویش که دست

دستكشپوش سفيدش را به کمرش زده بود .يك چمدان چرمي
ی قدیمی.
نارنجي هم دنبال خودش ميكشيد ،از آن مکعبیها 

نفسنفس میزد .صاف آمد و از تنها پلهی جلوی طالفروش��ی

باال رفت ،همانجا پش��ت به من و رو به مغازه ایستاد .بدون اینکه
رویش را برگرداند و نگاهم کند ،گفت« :باالخره ازش گرفتم .حقم

زشتیاش را به رخش بکشند .گفت« :نکن بچه! ُعقم گرفت».

بلندتر بود .نفس که میکشید ،سینهاش خسخس میکرد .لبهای
چاق چروکش را آورد جلو ،چشمهای ریزش را تا آخر بازکرد و
گفت« :دزد عمهاته! من میگم چیزی رو که حقم بود ،برداشتم».
 -خُ ب منم حقم بود!

 -آه��ان! پ��س دزدی کردی .حاالهم وایس��ادی اینجا ،جرأت

نداری بری تو .میترسی؟ آره؟
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خودم را کشیدم« :من جرأت ندارم؟ کی به کی میگه! بعدشم،

ان��گار حرفم را نش��نید .از تو ليف گردنبن��دی درآورد قد کف
دست .چشمهام چهارتا شد .راستیراستی قد کف دست بودِ ،گرد و

 -هه! یه پر کاه بدترکیب .ریغونه! اسمت چيه؟

مردهش��ور خندهاش را ببرند .آب دهان��م را قورت دادم .گردنبند

من که مثل تو نیس��تم .آقاهه تا تکون بخوره ،پریدم س��ر خیابون.

مثل پر کاهم!»
 -آوا!

براق ،شبیه خورشیدخانومهای ته بشقابهای قدیمی ،با همان خندهها.
خورشیدخانومش را گذاشت تو لیف .گفتم« :اون چی بود؟»

خشكش زدُ .زل زد به جايي نزديك صورتم و گفت« :آوا ...آوا»...

 -دیدی که گردنبند بود .حاال میآی یا نه؟ ببين تو مغازه پیش

 -االن اومدم .منتظرم اون زنه بره ،مغازه خلوت شه ،بعد برم.

بع��د آرام گفت« :اس��مم ثروته .پيش يارو عزي��زي ،مامانياي

بعد به خودش آمد« :چند ساعته اینجایی؟»

 -آره جون عمهات! بههر حال اگه میخوای بفروشیش ،میتونی

با من بیای .برات میفروش��مش .اگه نه ،اینقدر اینجا بمون علف

شتر زیر پات درآد.

یارو صدات درنیادها .من حرف میزنم.
چيزي صدام كن».

معل��وم بود بهج��ز خپل هیچی ص��داش نمیک��ردم .رفت تو

طالفروش��ي .گردنبند عمهپروین را توی مش��تم فش��ار دادم و

یقهی مانتوم را گرفت و کش��ید سمت خودش و گفت« :نشون

دنبالش رفتم .گردنبند عمهپروین یک قلب نازک بیش��تر نبود،

یقهام را از دستش بیرون کشیدم و داد زدم« :ولم کن! چرا دهن

اما آن موقع من به گردنبندها فكر نميكردم .فقط به لیفی فکر

بده ببینم چیچی داری؟»

بوگندوت رو میکنی تو صورتم؟ ببینم اگه راست میگی ،خودت

چ��ی داری؟ فکر کردی بچهام؟ نمیفهمم میخوای طالی من رو
ِکش بری بعدش دربری؟»

پوزخن��دی زد ،ابروهای کمرنگش را ب��اال داد و گفت« :بچهی

احمق!»

بعد از تو چمدانش لیف س��یاه کوچکی درآورد .بدنم یخ کرد.
این ِ
لیف سیاه را میشناختم .یاد مامانم افتادم .نفسم بند آمد .زیر
لب گفتم« :این چیه؟»

شبیه پولک با یک زنجیر باریک مثل نخ.

میکردم که گردنبند خورش��یدخانم خپل توش بود ،همان لیف

سیاه لعنتی .همان لیفی که این همه سال شبها بهاش زل زده بودم.
عکس خودم و مامان .حاال یکی لنگهاش پیدا شده بود ،دست این

بوغریب.
پیرزن عجی 

طالفروش��ي نبش خيابان منيري يك طالفروش��ي قديمي بود.
ن��ه د ِر برقي و زنگ داش��ت و نه نردههاي طاليي .کف ويترینش

پارچهی مخمل قرمزی پهن بود كه همهی طالها كنار هم روي آن

هوپا از همین نویسنده منتشر کرده است:

«به عقیـدهی یک کرم عجـیب است
که انسان کتابهایش را نمیخورد».
بخشی از شعر «کرمهای شبتاب»
رابیندرانات تاگور

هوپا ناشر کتابهای خوردنی

نشر هوپا همگام با بسيارى از ناشران بينالمللى از كاغذهاى مرغوب با زمينهى کرم استفاده میکند ،چرا که:
نور را كمتر منعكس میكنند و چشم هنگام مطالعه کمتر خسته مىشود.
سبكتر از كاغذهاى ديگرند و جابهجايى كتاب آسانتر مىشود.
و مهمتر اینکه براى توليد اين كاغذها درخت کمتری قطع مىشود.

به اميد دنيايى سبزتر و سالمتر

