توانست جواني
حاال اميد خودش را در موضع آدم آگاه ميديد و مي
به خوش تيپي او را منتظر حرفهاي خودش بگذارد:.
من قبل از اومدن زيبا خانم اينجا بودم.جوان با شنيدن اسم زيبا ،گل از گلش شکفت:
پس زيبا اينجا بوده! گفتم بوي عطرش تو فضا پيچيده!-خانم مهربوني بود ،از من چند تا باميه خريد.
جوان نگاهي به اميد انداخت و لبخندي زد:
بله ،ب���وي مهربونيش کامال معلومه .در مقابل اين مهربوني چيزيازت نخواست؟
خواست جوان را
اميد که از متلک جوان خوش���ش نيامده بود ،مي
دست به سر کند ولي اين کار را قدر نشناسي نسبت به زيبا احساس
کرد:
-گوشيش خاموش شده بود .نتونست که شماره ت رو بگيره .مامورها
هم اينجا بودن و نشد که منتظرت بمونه.
جوان يک ده هزارتوماني نو از درون کيف پولش بيرون کش���يد و به
اميد داد و يک باميه برداشت.
آفرين! چه پسر باهوشي .نگفت کجا ميره؟رفت تو خرابه!کرد اميد س���ر به سر او گذاشته ،ابرو در هم
پسر جوان که فکر مي
کشيد و با دس���ت ،چانه ي او را باال آورد .آفتاب چشمهاي اميد را
اذيت ميکرد.
مثل اينکه نميخواي يه جواب درس���ت و حسابي بدي .ده تومنيرو رد کن بياد.
حاال نوبت اميد بود که طلبکارانه جواب دهد .ده هزار توماني را سمت
جوان گرفت:
گفتم که ،رفته تو خرابه .يه خرابه پش���ت مدرسه ست .گفت اونجامونه .بگير؛ اين هم پولت.
منتظرت مي
جوان لبخندي زد و گونه اميد را با مهرباني نوازش کرد و يک ده هزار
توماني ديگر هم به اميد داد.
فکر ميکنم امروز ديگه به اندازه کافي درآمد داش���تي ،برو ،تو اينهات رو هم ببر خونه ،خودت بخور.
گرما نمون .باميه
اميد دور شدن او را نگاه کرد و بدون اينکه جوان متوجه شود ،اداي
حرف زدن او را درآورد و به کار خودش خنديد .گرما بيش���تر شده
بود و شيره يِ باميههاي داخل سيني خشک شده بود .اميد از بطري
ها پاشيد.
کوچکي که همراهش بود کمي شيره ي آماده روي باميه
ِ
طاقت تحمل گرما
شد .اميد داشت
گرما هر لحظه بيشتر و بيشتر مي
را از دست ميداد .تصميم گرفت حاال که حتي بيشتر از سود باميهها
اي
گيرش آمده ،چند باميه را هم خودش بخورد .همانجا نشست باميه
برداشت و خورد .دوست داشت باميههاي بيشتري بخورد و تصميم
گرفت از خودش پذيرايي مناسبي داشته باشد .باميه ديگري برداشت
و پشت سر آن باميهاي ديگر.
چند دقيقه بعد ،س���يني باميه کامال خالي شده بود .اميد احساس

ميکرد که حالش خوب نيس���ت .در خوردن باميه خيلي زياده روي
کرده و حالت تهوع به او دس���ت داده بود .گرما هم اوضاع را بدتر کرده
بود .خيلي زود دل پيچه هم سراغش آمد و دردهاي نامنظمي را درون
شکمش احساس کرد .نياز داشت که محتويات شکمش را خالي کند.
کرد .به اطراف نگاه کرد
پيچيد و او را بيتاب مي
درد ،درون شکمش مي
و شروع به دويدن کرد.
اي تصميم گرفت که از
خودش را به کنار ديوار خرابه رسانده بود .لحظه
خلوتي و خارج از ديد بودن خرابه براي رفع حاجت استفاده کند .خيلي
طول نکشيد بر ترسش غلبه کند .فرصتي براي تصميم گرفتن نداشت.
داخل خرابه پيچيد و از چند ورودي رد شد و به محوطه نسبتاً بزرگي
رسيد .سيني را کناري گذاشت و دنبال جاي مناسبي گشت .چالهاي
وسط محوطه به چشمش خورد و سريع خودش را به کنار چاله رساند.
با دقت به اطراف نگاه کرد و وقتي مطمئن ش���د که کسي آن اطراف
نيست ،براي رفع حاجت آماده شد...
خودش را که راحت کرد ،کنار سيني خالي باميه اش برگشت .در سايه
ديوار روي سکويي کوتاه نشس���ت .کمي که حالش بهتر شد ،فکري
که به ذهنش رس���يده بود ،تمام بدنش را لرزاند .يعني ممکن بود اين
چاله ،دهان زمين باش���د؟!! حاال ديگر شک نداشت .سريع بلند شد.
شد .ولي
س���يني را زير بغلش زد .بايد هر چه زودتر از آنجا خارج مي
دانستند که
شد ،چه؟ اگر مي
ها رو در درو مي
اگر هنگام خروج با بچه
اميد با دهان زمين آنها چه کاري کرده اس���ت ،او را تا حد مرگ کتک
ميزدند .گوش���ش را تيز کرد تا ببيند صداي���ي از بچههاي خرابه به
گوشش ميخورد يا نه!
هاي ريزي را ميشنود .با دقت گوش کرد.
احساس کرد صداي خنده
ها او را ديده بودند به جاي خنديدن
شايد اش���تباه کرده بود .اگر بچه
االن به او هجوم آورده بودند .دوباره گوش تيز کرد؛ اشتباه نکرده بود،
هاي خفهاي را ميش���نيد .با ترس و لرز نگاهي به اطراف
صداي خنده
انداخت؛ اتاقهايي که اط���راف محوطه بودند تاريک بودند و به وضوح
ديده نميشدند .در يکي از اتاقهاي خرابه که نور خورشيد نميگذاشت
به درستي داخل آن را ببيند ،دو سايه ي محو ديد که پشت دو جفت
چش���م براق نمايان بودند .ديگر دليلي براي ايستادن نداشت .هر چه
توان داش���ت در پاهايش جمع کرد و بدون اينکه پشت سرش را نگاه
کند به سمت بيرون خرابه دويد.
زيبا و پسر جوان که از اول شاهد تمامي اتفاقات بودند و به زور ،جلوي
خنده خود را گرفته بودند ،قهقهاي س���ر دادند و از شدت خنده اشک
در چشمانشان جمع شد.
اميد در حالي که سيني را محکم زير بغل گرفته بود به سرعت از کنار
ماشين پليس رد شد و در خم اولين کوچه از چشمهاي پليسهايي که
داخل ماشين نشسته بودند پنهان شد.
خنده زيبا و پسر جوان گويا تمامي نداشت و داالنهاي تو در توي خرابه
را پر کرده بود.
خورشيد همچنان به شدت ميتابيد.
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نیمه راه بهشت
ای��ن رمان از لح��اظ موضوع و طرح
داستانی اعتبار خاصی ندارد .اما از نظر
افشاگریهای سیاسی اثری است ممتاز
و تا حدودی كم نظیر.
س��عید نفیس��ی در نگارش رمان از
اطنابات و ط��ول و تفصیلهای بالزاك
ای سود جسته است ،ضمن آن
مآبانه
كه جز در لحظاتی نتوانسته به تشریح
كامل و ظریف رواب��ط جامعه بالزاكی
نزدیك شود.
داس��تان در طبقات و سطوح باالی
جامعه سالهای نگارش اثر جریان دارد.
نام آدمهای متع��دد آن یا ترجمه به
معنی و حروف درهم ش��ده نامهای
واقعی سیاستمداران و متنفذان روز
است ،یا كلماتی ساخته شده بر وزن
آن نامهاس��ت .بنابر این با كمی دقت
توان هویت واقعی بازیگران صحنه
می
را تشخیص داد.
مث ً
ال فرازجوی (فرود) ،روش��ن سفید
بخت (نیر سعیدی) ،دكتر طیبی (دكتر
طاهری) ،الك بدن��ی (ملك مدنی)،
دكتر ادبار (دكت��ر اقبال) ،علی اكبر
دیپلماسی (علی اكبر سیاسی) ،سید
عنعناتی (سید ضیاء) ،باالرو (ساعد)،
باتنگان (بازرگان) ،اختالج (ابتهاج)،
مس��واك زاده (مصباح زاده) ،روانگاه
فاسد (جهانشاه صالح) ،بدپوز خوش
كیش) ،عورتگر (صورتگر) ،خس��یل
الكی (خلیل ملكی) ،سپهبد زرمدی
(سپهبد احمدی) همه از شخصیتهای
معروف عصرند .بیش��تر صحنههای
كتاب را ضیافتهای مجلل ،یا مجالس
خصوصی مردم باالی جامعه از جمله
دهد .مردمی
فراماسونها تشكیل می
كه بهشت موعودش��ان فالن كشور
خارجی اس��ت و به س��وی سرزمین
كنند.
معبود سلوك می
نویسنده اطالعات خود را از چگونگی
محیط رش��د ،تربی��ت ،ترقی و نیل
ها به مناصب عالی و شبكه روابط
آدم
فاسد آنان ارائه میدهد :روزگاری كه
تعیین وكیالن و وزیران با س��فارش
و تصویب سفارتخانههای خارجی ،یا
بر اث��ر مواضعه و تبان��ی عوامل ذی
نفوذ و صاحبان امتیازات مادی انجام
میگیرد .اعمال این قدرت بی مهار به
آنجا میكشد كه چون بستنی فروش
محله بی اختیار چشم در چشم یكی
از متنفذان دوخته ،به جایی میافتد
كه عرب نی میاندازد .و بدین ترتیب
ارزش رمان نفیس��ی در س��ندیت
هایی است كه در
بخشیدن به افسانه
افواه عوام بود ،اما هیچكس بدان وزنی
نمینهاد.
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