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باد می وزید. پیاده رو پر از رنگ های قرمز و نارنجی شده 
بود. هلیا کیفش را روی دوش��ش جا  به ج��ا کرد. نگاهی به 
نگین انداخت و گفت: »کی می رس��یم پس؟ خس��ته شدم! 
تازه دیرم هم ش��ده!« نگین ابرو باال انداخت و گفت: »مگه 
نگفتی یه هدیه برای تولدت می خوای؟ هدیه ای که تو رو به 

آرزوهات برسونه. بیا دیگه! چقدر ادا اصول داری!«
هلی��ا بندهای کوله اش را روی ش��انه اش مرتب کرد و با 
خودش فکر ک��رد: »االن مامان تلفن رو س��وزونده از بس 
زنگ زده، می دونم یه پیغام حسابی و آبدار هم برام گذاشته 
که مو رو به تنم سیخ کنه!« فکرش پیش خانه و پیغام تلفن 
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بود و اصاًل به مس��یر توجهی نداشت. نگین سقلمه ای به او 
زد و با سرش به کنار خیابان اشاره کرد. هلیا هم نگاه کرد. 
توده ای س��یاه که دست و پاهایی پشمالو میان آن پیدا بود، 
حرکت می کرد و دم های باریک و بلندی از میان آن تکان 
می خوردند. انگار که آنجا قلمروشان بود. از کنار جوی آب 
راه می رفتند و از س��وراخی که به فاضالب می رسید، پایین 
می رفتند. زبان هلیا بند آمد. بدنش یخ کرد و دلش به هم 
خورد. فقط با چشمانش مسیر حرکت آن ها را دنبال کرد و 
بعد چشمانش سیاهی رفتند. تعادلش را از دست داد و سعی 
کرد به نگین تکیه کند. اما نگین انگار خودش را کنار کشید 

تا هلیا زمین بخورد.
ص��دای باد می پیچید و صدای نگین که می گفت: »بیدار 
شو!«. چشمانش را بسته بود و فقط یک چیز می دید: حرکت 
پشت سر هِم موش ها که مدام دم هایشان را تکان می دادند. 
خاطراتش دوباره برایش تکرار شدند: موش بزرگی از روی 

پتویش رد ش��د. هلیا س��ه س��الش بود. جیغ زد و مادرش 
دوان دوان ب��ه اتاق آمد. م��وِش کوچِک خانگی نبود. موش 
فاضالبِی بزرگ بود. موهای بدنش سیاه بود و خیلی کثیف 
به نظر می آمد. مادر خواس��ت که موش را از روی پتو بلند 
کند. موش وول می خورد و می خواست از دستان مادر فرار 
کند. دست مادر لرزید و موش روی صورت هلیا افتاد. هلیا 

جیغ زد و گریه کرد. 
صدای نگین را شنید که می گفت: »پاشو! رفتند! پاشو!« و 
صدای باد که زوزه می کشید. چشمانش را باز کرد. نگین را 
ب��ه عقب هل داد و گفت: »اینجا چه جاییه من رو آوردی؟ 

می خوای من رو به کشتن بدی؟«
بعد دهانش را کج کرد، سفیدی دندان هایش را نشان داد 
و ادای نگین را درآورد: »من می خوام دوس��ت صمیمی ت 
باش��م. یه کاری برات می کنم که هیچ وقت من رو فراموش 

نکنی. من هم مثل تو تنهام. بگو می خوام بُکشمت!«
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نگین پوزخندی زد: »فقط چند تا موش بودن! ببین! اونجا 
همون کتاب فروشیه که به ات گفتم.«

به آن طرف خیابان اش��اره کرد. مغازه ی کوچکی بود که 
خیلی سخت دیده می شد. انگار الی مغازه های دیگر گم شده 
بود. نگین گفت: »می ری می گی کتابی می خوام که مشکالتم 
رو حل کنه یا چه می دونم، من رو به آرزوهام برسونه! اون 

هم به ات یه کتاب می ده. همین! خداحافظ!«
ص��دای نگین کمی بغض داش��ت، ولی اصاًل نگذاش��ت 
اشکش در بیاید. ش��انه هایش را باال انداخت و از آنجا دور 
ش��د. منتظر خداحافظی هلیا هم نشد. هلیا با خودش گفت: 

»برو بابا! می خوای من رو بذاری سر کار؟«
س��اعت را نگاه کرد، حدود بیست دقیقه دیر کرده بود. 
نگاهی به مغازه که خیلی هم نزدیک بود، انداخت. زمان را از 
دست داده بود. راه را هم کج کرده بود و از چند تا کوچه ی 
پشت مدرسه گذشته بود. به هر حال دیر به خانه می رسید. 
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هلیا دِر کتاب فروش��ی را هل داد. در خورد به زنگوله ی 
باالی سرش و دلنگ دولونگ صدا داد. با صدای زنگوله حس 
خوبی پیدا کرد و این طور به نظرش آمد که زنگوله زودتر از 
او سالم کرده و آمدنش را خبر داده. چند لحظه بیشتر طول 
نکشید که مردی پشت پیشخوان ظاهر شد. کاله داشت و 
روی کالهش مثل چند تا سیب زمینی قلمبه قلمبه بود. موهای 
کنار گوشش فرفری بود. درست مثل سیِم تلفن های قدیمی. 
از آن ها که هر کاری می کنی، پیچش باز نمی شود و دوباره 
فر می خورد و مثل اولش می شود. عین همان بود! نوک بینی 
کشیده اش قرمز آلبالویی و رو به پایین بود. از بس الغر بود 

تصمیم گرفت به کتاب فروشی برود. حداقل می توانست کتاب 
را نشان مادرش دهد و بگوید برای خریدن کتاب رفته بوده. 
با خودش گفت: »من رو بُکشند هم حاضر نیستم این کتابی 
رو که به پیش��نهاد این دختره خریدم، بخونم. همین طوری 
می خرم که یه چیزی دس��تم باشه. یعنی دست خالی نرفته 

باشم خونه.« و به طرف کتاب فروشی راه افتاد.
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کتش توی تنش لق می زد. یک خال گنده ی بنفش هم کنار 
لبش داش��ت. سرش را کمی پایین آورد و با صدای آرامی 

گفت: »سالم خانم! می توانم کمکتان کنم؟« 
هلیا یک کم من و من کرد و بعدش گفت: »یه کتاب می خواستم!« 
کتاب فروش مو فرفری گفت: »بل��ه البته! چه جور کتابی 

می خواهید؟«
هلیا چانه اش را کرد توی مقنعه اش و با خودش فکر کرد: 
»چه حرف مس��خره ای زدم! اومدم کتاب فروشی می گم یه 

کتاب می خوام. دیوونه!«
صدای کتاب فروش هلیا را از توی مقنعه درآورد: »خانم 
من می دانم ش��ما چه کتابی می خواهی��د! یک کتاب که به 

سنتان بخورد. یک داستان پرهیجان و واقعی!«
هلیا دوید میان حرف های کتاب فروش: »یه کتابی می خوام 

که من رو به آرزوهام برسونه!«
کتاب فروش آرام دس��ت هایش را در هوا حرکت می داد 

و حرف می زد. انگار رهبر ارکس��تر بود و سمفونی آرامی را 
رهب��ری می کرد: »بله خانم! یک کتاب خ��اص! من از این 

کتاب ها زیاد اینجا ندارم. فقط یک چند تایی باقی مانده.«
وقتی کتاب فروش این حرف ها را می زد، هلیا توجه بیشتری 
به کتاب فروشی کرد. از بیرون خیلی کوچک بود. ولی داخلش 
سقف بلندی داشت و قفسه های کتاب تا سقف کشیده شده 
بودند. هلیا برای دیدن کتاب ها باید حسابی سرش را عقب 
می برد. اما س��قف آن قدر بلند بود که قفسه های کتاب در 
تاریکی گم می ش��دند. بوی عجیبی هم در فضا پراکنده بود. 
مخلوطی از بوی ش��مع، چای عطردار و یک بوی دیگر که 

هلیا نمی دانست از چیست. 
روی دیوار، کنار در، چند پوستر چسبیده شده بود. یکی از 
آن ها یک انگشت را نشان می داد که از وسط آن یک میخ 
رد ش��ده بود و از آن حتی یک قطره خون هم نچکیده بود. 
پایین آن نوشته بود: »اگر می خواهی به آرزویت برسی، باید 
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وقتی انگشت روی چیزی گذاشتی سفت به آن بچسبی!« هلیا 
انگشتش را نگاه کرد و با خودش گفت: »منظورش چیست؟« 
کتاب فروش ناگهان فریاد زد: »پیدا کردم! ها ها ها! فهمیدم 
به شما چه کتابی بدهم خانِم به دنبال آرزوها! اون باالست.«
به باالترین قفس��ه که چسبیده بود به سقف، اشاره کرد. 
هلیا غرق در پوس��تر روی دیوار بود و با فریاد کتاب فروش 
سریع س��رش را چرخاند و گردنش حس��ابی درد گرفت. 
گفت: »چه جوری کتاب رو می آرید؟« کتاب فروش لبخند 

زد و گفت: »کاری ندارد! فقط نگاه کن!«
بعد مثل یک پرنده روی نردبان مخصوص پرید. آخرین 
پله ی نردبان ده تا قفس��ه با قفسه ی آخر فاصله داشت. به 
راحت��ی دس��ت و پاهای باریک و ظریفش را بین قفس��ه ها 

گذاشت و شروع به شعر خواندن کرد:
-  هو هو هو

 می روم باال از کوه
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هو هو هو
می روم باال

بگو کتاب من کو؟
هو هو هو!

به سرعت به طبقه ی آخر کتاب ها رسید. انگشتانش میان 
کتاب ها جستجو کرد و کتابی را که جلدش سبز بود، برداشت 
و پایین آورد. همان طوری مثل یک پرنده پایین آمد. دهان 
هلیا باز مانده بود: »شما آقای کتاب فروِش پرنده هستید؟«

-  ش��اید ... ولی انگار دارم پیر می ش��وم. دارم نفس نفس 
می زن��م. خب کتاب را برای چ��ه می خواهید خانِم به دنبال 

آرزوها؟
-  برای تولد.

-  خب پس باید کادو شود.
-  نه! برای خودم! تولد خودمه. کادو نمی خوام.

-  چرا خودت؟!

-  کادوی تولد نداشتم.
 هلیا توضیح بیشتری نداد. کتاب فروِش پرنده گفت: »ولی 
باید کاغذ کادو داشته باشید خانم! آرزوی شما باید کادو شود!«

هلیا چیزی نگفت. کتاب فروش هم کتاب را با یک کاغذ 
کادوِی صورتی که گل های بنفش داشت کادو کرد و سؤال 
بیشتری نپرسید. هلیا سعی کرد آخرین قفسه ی کتاب ها را 
که نزدیک سقف بود، ببیند، ولی نمی توانست. نزدیک سقف 
خیل��ی تاریک بود و آخرین قفس��ه  ها معلوم نبودند. بوهای 
مختلفی که در فضا پیچیده بود، بینی هلیا را قلقلک می داد و 
دلش را به هم می زد. هلیا هم چنان در فکر آخرین قفسه ی 
کتاب ها بود که کتاب فروش، در حالی که کتابی کادو ش��ده 
را در دس��ت داشت، گفت: »تولدتان مبارک خانِم به دنبال 
آرزوها! قول بدهید که تا وقتی نرسیده اید خانه بازش نکنید!«

-  قول می دم.
کتاب کادو پیچ ش��ده را گرفت و خداحافظی کرد. در راه 
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به ساختمان شماره ی ده رسید. کلید را توی قفل چرخاند 
و ولش کرد. گذاش��ت تا چند لحظه تاب بخورد. چشمانش 
را بست. در تاریکِی زیر پلک هایش رنگ های مختلفی پیدا 
شدند. چش��مانش هنوز بسته بود. تصمیم گرفت در همان 
حالت، چشمانش را به چپ و راست حرکت دهد تا رنگ هاِی 
زیر پلکش با هم قاطی ش��وند. چشمانش را باز کرد. بعد با 
خودش فکر کرد می تواند بعضی وقت ها بعد از مدرس��ه به 
پارک برود و یک چیز دیگر به مامان بگوید. مثل همین االن 
که باید یک چیزی سِر  هم می کرد و به مامان می گفت. در 
را که باز کرد، المپ در ورودی سوخته بود و از در ورودی 

خانه طرز صحبت کردن کتاب فروِش پرنده توی ذهنش بود. 
با خودش گفت: »چقدر بامزه حرف می زد. مثل خارجی ها!« 

به نظرش خنده دار آمد. به نگین هم فکر کرد.
-  ش��اید حرف های نگین درس��ت بود. شاید هم درست 
نبود. وقتی س��رم گیج رفت و به شونه ش تکیه دادم، یه کم 

جاخالی داد که بیفتم. قشنگ معلوم بود! عوضی!
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نشر هوپا همگام با بسیاری از ناشران بین المللی از کاغذهای مرغوب با زمینه ی ِکِرم استفاده می کند، چرا که:
نور را کمتر منعکس می کنند و چشم هنگام مطالعه کمتر خسته میشود.

سبک تر از کاغذهای دیگرند و جابه جایی کتاب آسان تر میشود.
و مهم تر اینکه برای تولید این کاغذها درخت کمتری قطع میشود.

به امید دنیایی سبزتر و سالم تر

هوپا ناشر کتابهای خوردنی


