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با صداي عبور اتومبيلها، س���يني باميه را روي سطِح س���يمانِي سکوِي ديواري که موسسه 
خيريه را از خيابان جدا مي کرد، مي کش���يد و با صداي اتومبيل بعدي س���يني را دوباره سر 
جاي خودش قرار مي داد. به آسمان چش���م دوخت؛ خورشيد سوزانتر از هميشه به سمت 
چشمهايش هجوم آورد. چشم از خورشيد برداشت. دلش مي خواست باميه هاي داخل سيني 

را بشمارد ولي حال و حوصله اش را نداشت. 
فصل امتحانات بود و اميدي به فروش هميشگي نداشت. زماني که دبيرستان دخترانه تعطيل 
مي ش���د چند دقيقه بيشتر طول نمي کشيد که سيني پر از باميه اش به فروش مي رفت ولي 
از وقتي امتحانات شروع شده بود، فروش سابق را نداشت. با خودش فکر کرد چه مي شد اگر 
او هم مثل بچه هاي همسن و سالش مي توانست پدر و مادري سالم و ثروتمند داشته باشد و 
اعتياد واژ ه ای نامفهوم باش���د که مبتالياِن به آن را با تعجب و ناباورانه نگاه کند، ولي زندگي 
با او بي نهايت بي رحم بود؛ پدر و مادرش گرفتار مواد مخدر ش���ده بودند و خانواده کامال از 

هم پاشيده بود. 
وجود دبيرستان دخترانه و موسسه خيريه کنار هم، موقعيت مناسبي بوجود آورده بود تا او 
سيني به دست، باميه هايش را به فروش برساند؛ دختران دبيرستان از باميه هاي او مي خريدند 
و افرادي هم که به موسس���ه خيريه تردد مي کردند بيشترشان خّيريني بودند که دلسوزانه 
دستي به سر او مي کشيدند و باميه اي برداشته  و مبلغي بيشتر از مبلغ باميه به او مي دادند. 

ولي امروز گويا روز او نبود؛ نه خبري از دختران دبيرس���تان بود که از امتحان بيرون بيايند و 
نه تردد خيرين مثل روزهاي قبل بود. گويا گرماي هوا تاثير خودش را گذاش���ته بود. حتي 
خبري از بچه هايي که هر روز اين س���اعت در خرابه ِي پشت دبيرستان از سر و کول هم باال 
مي رفتند و او را از وارد شدن به خرابه اي که "دهان زمين" در آن قرار داشت منع مي کردند، 

نبود.
شايد امروز که بچه ها نبودند، بهترين فرصت بود تا داخل خرابه شود و از رازي که بچه ها آن 
را دهان زمين نامگذاري کرده بودند سر دربياورد ولي جرات اين کار را نداشت. چون يک بار 
که خواسته بود وارد خرابه شود بچه ها متوجه شده  و قبل از ورودش حسابي او را گوشمالي 
داده بودند، طوري که او هيچ گاه حتي هوس نکرده بود که دوباره آن را تجربه کند. اينگونه 

بودکه دهان زمين همچون رازي سربسته و دست نيافتني برايش باقي مانده بود.  
احس���اس سرگيجه مي کرد. دنبال سايه اي گشت تا خودش را در پناه آن از تابش آفتاب دور 
نگه دارد ولي همه جا زير تابش مستقيم آفتاب بود. هيچ کس توي خيابان نبود جز چند نفر 
مامور پليس که موقع امتحانات سر و کله شان براي تامين امنيت حوالي دبيرستان دخترانه 

پيدا مي شد که آنها هم جلو دبيرستان داخل اتومبيل، زير کولر نشسته بودند.
احس���اس مي کرد حالش خوب نيس���ت. گرما کالفه اش کرده بود. دختري که اصال شبيه 
دختران دبيرس���تان نبود، از دور ديده مي ش���د که همانطور که سرش توي گوشي بود جلو 
مي آمد. جلو دبيرستان که رسيد، چشمش به ماشين پليس افتاد، راهش را کج کردو به سمت 

پسرک باميه فروش راه افتاد و در حالي که حواسش به پليس بود، خود را به او رساند. 
 -اسمت چيه پسر خوب؟

-من؟ "اميد".

-من هم اسمم "زيبا" ست.
اميد نگاهي به فرش���ته زيبايي که روبرويش ايستاده بود انداخت؛ دختري زيبارو با چشماني 
درشت و سياه و لباني سرخ که عطر روي لباس گرانقيمتش هوش از سر اميد پرانده بود. زيبا 
دستپاچه به نظر مي رسيد. يک چشمش به ماشين پليس بود و يک چشمش به گوشي. اميد 
دوس���ت داشت بچه هاِي دهان زمين االن حضور داشتند و مي ديدند که اين فرشته آسماني 
دارد با او گفتگو مي کند، آنوقت مي توانست براي هميشه براي آنها بادي به غبغب بياندازد. 

 -مي تونم گوشيتون رو ببينم؟
زيبا گوشي خاموش را جلو چشمان اميد گرفت:

-خاموش شده کوفتي! آخه االن چه وقت باتري تموم کردن بود؟! ببينم اين مامورها تا کي 
اينجا مي مونن؟

-تا وقتي که دخترا بيان امتحان بدن و برن.
زيبا که حس���ابي کالفه به نظر مي رسيد، نگاهي به ماشين پليس انداخت و چند قدم از اميد 

دور شد ولي انگار که چيزي يادش افتاده باشد برگشت: 
 -تا کي اينجايي؟

-تا وقتي که باميه هام رو بفروشم.
زيبا يکي از باميه ها را برداشت و بدون آنکه سرخي لبهايش روي آن ماليده شود، گاز کوچکي 

زد:
-اگه من به اندازه همه باميه هايي که داري بهت پول بدم، يه کار برام مي کني؟

اميد که از خوشحالي نزديک بود بال دربياورد، سعي کرد خودش را عادي نشان دهد:
-چه کاري؟

-يه آقا پس���ر خوش تيپي مياد اينجا؛ احتماال شلوار لي پاشه و يه تيشرت زرشکي خوشرنگ 
تنشه. عينک آفتابي هم داره. يه ساعت طاليي هم دستشه، رو مچ دست راستش.

اميد که احس���اس مي کرد کار اين فرشته ي زيبا پيشش گير است، نگاهي به اطراف کرد تا 
شايد کسي از بچه هاي خرابه را ببيند. او مي دانست که بچه هاي صاحِب دهان زمين اگر او را 
با زيبا ببينند، اين حرف دهان به دهان خواهد گشت و برايش کلي اعتبار کسب خواهد کرد! 

ولي شانس با او يار نبود و گرما بچه ها را خانه نشين کرده بود. 
 -خوب؟ من بايد چکار کنم؟

زيبا نگاهي دوباره به ماشين پليس انداخت. يکي از پليس ها نگاهش را به او و اميد دوخته بود. 
 -اگه ديدي بهش اطالع بده که من گوشيم خاموش شده. باشه؟ 

بيس���ت هزارتومان درآورد و بدون اينکه پليس متوجه شود در جيب پيراهن اميد گذاشت. 
شيش���ه ادکلنش را درآورد و پيراهن رنگ و رو رفته اميد را خوشبو کرد. اميد غرق زيبايي او 
بود و خدا خدا مي کرد که يکي از بچه ها از راه برس���د و اين صحنه را ببيند، ولي انگار حضور 
فرشته مهربان هم قرار بود مثل رازي بزرگ در دل او بماند. اصال شايد بد نبود که او هم رازي 

داشته باشد که هيچ کس از آن خبر نداشته باشد.
زيبا شيشه ادکلن را در کيفش گذاشت و گفت:

-اينجا جايي رو سراغ داري که بشه اونجا منتظر کسي موند؟ 
 -چرا همينجا منتظرش نمي موني؟

اميد دوست داشت که زيبا بيش���تر در کنار او باشد و آنقدر بماند که سر و کله همه بچه ها 
پيدا ش���ود. زيبا نگاهي به ماشين پليس انداخت تا به اميد بفهماند که چرا کنار او نمي تواند 

منتظر بماند.
اميد لبخند معناداري زد و به فکري که مثل برق در مغزش جا گرفته بود متمرکز شد: 

 -پشت مدرس���ه يه خرابه ست، مي توني اونجا منتظرش باش���ي. ميگم بياد داخل خرابه. 
خوبه؟

زيبا که از شنيدن اسم خرابه چندشش شده بود و نمي خواست لباسهاي تر و تميزش کثيف 
ش���ود، ِمّن و ِمّني کرد ولي از آنجايي که چاره اي نداشت قبول کرد. آرام خم شد و دستي به 

نرمي روي سرش کشيد و راه افتاد:
-من منتظرم!

اميد در جايي ميان زمين و آسمان ِسير مي کرد. تمام اتفاقاِت خوِب ممکن برايش افتاده بود؛ 
در روزي که اميدي به فروش باميه هايش نداش���ت، به اندازه سود روزانه اش پول گرفته بود، 
فرش���ته زيبا و مهرباني با او همکالم شده بود، او را خوشبو کرده بود و  مهمتر از همه اينکه 
خرابه را از تملّک بچه ها درآورده بود و حاال قرار بود کساني غير از بچه ها، که خود را صاحب 
خرابه مي دانستند، وارد آنجا شوند و اين به اندازه فتح يک کشور توسط کشوري ديگر براي 

اميد ارزش داشت. 
حاال برايش انتظاِر ديدن جوان خوش تيپي که زيبا مش���خصاتش را گفته بود و او فراموش 
کرده بود که اس���مش را بپرسد، کمتر از زيبا نبود. چشم به راه دوخته بود تا ورود باشکوه او 
را ببيند. ده، بيس���ت دقيقه اي بيشتر نگذشته بود که جواني با مشخصاتي که زيبا گفته بود 
نزديک شد و در حالي که پشت سر هم شماره اي را با گوشي مي گرفت، تا جلو در دبيرستان 
آمد. وقتي تلفن همراه را داخل جيب ش���لوار لي گذاشت متوجه ماشين پليس و نگاههاي 
پرسش���گر آنها ش���د. او هم مانند زيبا راهش را کج کرد و به سمت مقابل دبيرستان و جلو 

موسسه خيريه که اميد آنجا ايستاده بود رفت. 
اميد که بدش نمي آمد کمي سر به سر جوان بگذارد، چيزي نگفت و منتظر ماند که ببيند او 

چکار خواهد کرد. جوان اطراف را با دقت از نظر گذراند و با نااميدي سمت اميد رفت.
-از کي اينجايي؟
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