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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. 



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 کتاب های خوردنی


