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 .گذرد؛ پس بخندیم تا خوش بگذردزندگی می

شوند، مثل قصه ما که سر دراز داشت و های شیرین، همیشه چاشنی لبخندت میخاطره

 .داستانمان هم که پر از حرف بود

آیند شد؛ چون آیند شد. خوشایی شروع شد که مهاجرت من برایم خوشداستان ما از ج

خودم آشنا شدم. قرار بود تو قصه من و اون چهارنفر با چهارنفر درست شبیه

 !زیادی رقم بخوره، اتفاقاتی که شروعشون از مدرسه بوداتفاقات

 :خالصه سه جلد

ای داشت؛ ماجرا ولی شروع سادههای این گروه هم طوالنی بود و هم خیلی پرداستان بچه

 !هامهاجرت چندباره یکی از بچه

 ...بار این مهاجرت، فقط برای گذروندن زندگی نبود، بلکه برای زندگی کردن بوداما این

:خالصه
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قدر کور جا بود که این گره آنزندگی اون با زندگی چندنفر دیگه گره خورد و مشکل این

شدند و می یدا کنند، باید دخترانه، مردخواستند نجات پها میشد که اگر اون

دار این زد و نگههای سال، زبانجنگیدند تا اتفاقاتی رو رقم بزنند که سالجنگیدند. میمی

 .شدعالم با

 :سخن نویسنده

با سالم خدمت تمام عوامل سایت تک رمان و خوانندگان عزیزی که افتخار 

 .ددادند و شروع به خواندن این رمان کردن

دونم سری خاطرات مدرسه من و دوستانم هست و میاین جلد در واقع یک

 .شم نگاهی بهش بندازینممکنه پسند همه نباشه ولی خوشحال می

ضمن شروع، یک نکته رو خدمتتون بگم که این رمان یک مجموعه سه جلدی 

درپی و در عین حال مستقل از هم هست؛ بنابراین حتی اگر جلد اول رو پی

 .گرده، باشیددید، منتظر جلد دوم که با هیجان بیشتری برمینخون

 .که حضورش کمک شایانی به من کرد «H.M5» این اثر تقدیم به
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 :مقدمه

 ها نمیره؛دو چیز هیچ وقت از یاد آدم

 های خوب و روزهای خوبدوست

 وقت از دل آدم نمیره؛و یک چیز هم هیچ

 .های خوب گذشتروزهای خوبی که با دوست

 .های خوبمبه یاد روزهای خوبم با دوست

*** 

 «هدی»

اومد از اومد. بدم میبار دیگه مهر اومد. مثل هر سال از یک مهر بدم مییک

اومد از اینکه باید برای پنجمین بار رفتم، بدم میجایی که باید به اون می

واز! بار توی اهکردم؛ اون هم نه توی تهران، بلکه این م رو عوض میمدرسه

که کردم، چه برسه به اینواقعاً من خودم زندگی مهاجرت مانندم رو باور نمی

 .ای باور کنهکس دیگه

 !هدی! زود باش دیگه -

تر روی موهای فرم کشیدم و پوفی کردم. موهای من همیشه شونه رو م*حکم

ای من هایی که تو بچگی فر باشند و بعد از بین برند، نه. موهفر بودند؛ نه از اون

 .تلفنی طبیعی بودن که این هم خوب بود و هم بدفر سیم
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م رو دم اسبی موهام رو بافتم و دوباره با یک کلیپس جمعشون کردم و مقنعه

ایستاد؛ مثل همیشه! بعد از هفت سال نمیروی سرم کشیدم اما صاف وای

 .م رو درست و حسابی بپوشممدرسه رفتن، من هنوز یاد نگرفتم مقنعه

م کشیدم و در جواب مامانم که با صدای مهربونی صدام کرده ت از مقنعهدس

 :بود، گفتم

 .اومدم مامان -

وجه پام رو تو دیدم، به هیچها و شوق مامان و بابام رو نمیواقعاً اگر زحمت

ها و شوقشون رو های اونذاشتم؛ اما خب، وقتی تمام این تکاپومدرسه نمی

 .تر میشم تا به اهدافم برسمممبار مصبینم، هزارانمی

های زیادی کشیدم؛ بنابراین قصد ندارم جای زندگیم هم سختی من تا همین

 .مثل یک آدم عادی، یک زندگی عادی داشته باشم

کوله مشکیم رو روی کیفم انداختم و دِ بدو؛ کتونی هولوگرامم رو هم پوشیدم و 

رسه عزیزم که شبیه گونی به سوی پارکینگ پرواز کردم. دستی به لباس مد

هام زدم. ماشینمون که زمینیم کرده بود کشیدم و عینکم رو به چشمسیب

 .جلوی پام رسید، در عقب رو باز کردم و زود سوار ماشین شدم

 :آفتاب تند و سوزناکی روی صورتم بود. جام رو عوض کردم و رو به بابام گفتم

 !ردبیل؟شد حاال به جای اهواز بریم ابابا! نمی -
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 :های عسلی خندونش بهم گفتبابام با چشم

 .شااهلل دور بعد مهاجرتان -

های تهرانم بدتر حرصی شدم و به صندلی تکیه دادم. بار دیگه یاد دوست

شد؟ من رو به همین زودی ها چیقدر ادعای معرفت اونافتادم. خدایی این

 یادشون رفت؟

هواز اومدیم ؛ ولی خب توقع داشتم یک االن یک هفته بیشتر نیست که ما به ا

خبری ازشون بشه. من روز آخر با همشون خداحافظی کردم و اومدم. دروغ 

وقت رفیق من نبودند، یعنی من رفیق نداشتم ولی خب بهشون ها هیچچرا؛ اون

 .عادت که کرده بودم

مون قدر تو فکرهام غرق شدم که نفهمیدم کِی به مدرسه رسیدیم. مدرسهاون

یک ساختمون سفید رنگ بود که در آهنی آبی رنگ کوچکی داشت که باز بود 

 .کردندوآمد میجا رفتو همه از اون

ساختمون، یک نرده آهنی بود که از دو طرف باز شده بود و جلوش  اما کنار اون

شد. اون در پشتی یک مسیر کوتاه بود که انگار به در پشتی مدرسه ختم می

 .ها هم از این در جلوییرفتند و یک سریها از اون میریهم باز بود؛ یک س
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خب، یعنی چی حاال؟ موهام رو کنار زدم و نگاهی به مدرسه کناری کردم. 

ها هم درست روبروی مدرسه ما، یک مدرسه دوره دوم دخترونه بود، در اون

 .شون سفیدِ آهنی و در پشتیشون هم آبی کاربنیطور بود؛ در جلویی همین

باز شدن در توسط بابام، لبخندی به روش پاشیدم و نگاهم رو از مدرسه  با

 .گرفتم

کردن و هاشون رو ب*غ*ل میآموزها با شادی دوستسری از دانشیک

 .گفتنهاشون میها هم از خاطرهسریخندیدن؛ یکمی

 .وقت تجربه نکردملبخند تلخی زدم و تو دلم گفتم؛ این مورد رو من هیچ

خوام یکم خوام از همه دوری کنم. میدفعه نمیجربه نکردم؛ ولی ایندرسته ت

 .ها جور بشمبیشتر با آدم

جلوی هر دو مدرسه یک باغچه طویل بود که چند تا درخت قشنگ و سبز هم 

 .جلوشون بود

 .ها گرفتم و منم وارد مدرسه شدمبا اومدن مامان و بابام، نگاهم رو از باغچه

 بینه توی راهنمایی کسی با مامان و باباش بیاد؟ونم، کی میدولی آخه من نمی

خواستند من رو کردند و میهام داشتند به من فکر میکار کنم خب، اونچی

تنها نزارند؛ ولی با ورود به راهروهای مدرسه، خدا رو شکر ناظم مدرسه که 

 .دیروز برای دادن پروندم دیده بودمش، مانع ورود اولیا به مدرسه شد
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ناظم ما، یا بهتر بگم خانم غفوری یک لباس فرم بنفش پوشیده بود و یک تیکه 

از موهای روشنش هم بیرون بود. مامان و بابام که بیرون مدرسه موندند، نفس 

 عمیقی کشیدم. سر بلند کردم و دنبال کالسم رفتم؛

م دونم کالسم باید هشتولی انگار کالس من گم شده بود! تا جایی که من می

 !جا که فقط هفتم و نهم بودیک باشه، ولی این

هو یک تر بگردم؛ اما یکبا دستم شقیقم رو ماساژ دادم و سعی کردم دقیق

دختر از کالس نهم که هدبند صورتی رنگی داشت، بیرون اومد و رو به من 

 :گفت

 !گردی؟دنبال چه کالسی می -

 :حالی لبخندی زدم و گفتمبا خوش

 !هشتم یک -

 :اون هم خندید و گفت

 !برو بیرون راهرو؛ کالست تو حیاطه -

 .سری رو بهش تکون دادم و سریع رفتم

چه نهمیه خوبی بود؛ آخه تا جایی که من یادم میاد، من پارسال ر*اب*طه 

گفتند، منم ها زور میها نداشتم. البته خب تقصیر من نبود؛ اونخوبی با نهم

 .رفتحرف زور تو کتم نمی
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 .هو روی ترمز زدمه حیاط که رسیدم یکب

 صبر کن ببینم! مگه کالس تو حیاطم داریم؟

نگاهم رو دور تا دور حیاط چرخوندم که چشمم چند تا دانش آموز رو جلوی 

 .چند تا کالس گرفت

هاش تو حیاطه! ولی حیاطش چقدر بزرگه؛ جا عجیبه که کالسواقعاً چقدر این

ه! به هر حال این که مهم نیست، مهم اینه که از احتماالً مدرسش قدیمی ساز

 .دفتر دوره. خب فکر کنم یک حسن از این شهر کوره مانند پیدا کردم

کدوم  ها هیچداشتم تو دلم گفتم، حاال نکنه اینهمون طور که قدم برمی

 فارسی بلد نباشند و عرب باشند؟

 «هشتم یک»بود  افکارم رو پس زدم و در کالسی رو باز کردم که روش زده

*** 

 «حوا»

تر وارد کالسمون شدم. پارسال هفتم یک و مانند هر سال یک سال بزرگ

 .جا بودمامسال هشتم یک؛همون مدرسه و همون

خندیدند، هایی که روی میز معلم نشسته بودند و بلند بلند میبا دیدن بچه

 که گشتم الیخ جای یک دنبال به و دادم تکون بهشون سفٔ  سری به معنای تا

 .شدم روبرو پارسالم دستی کنار مبینا، با
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 !آخ مبینا؛ یک شخصیت لجباز و تو دل برو

ایش هارمونی های قهوههای خوشگلش با چشمصورت مبینا تپلی بود و گونه

ای روشن خاصی داشت. پوستش سبزه بود و موهاش هم همیشه کوتاه و قهوه

 .بود

میز یکی مونده به آخر کنار مبینا جای  باهاش سالم و علیکی کردم و توی

 .گرفتم

 .این هم از تنها دوستم

به هر حال مدرسه شور و شوق خودش رو داشت؛ ولی خب مگه چی داشت جز 

 درس و بدبختی؟

 .کالس تنهام جا آشنا زیاد دارم، ولی تو اینجاست که من اینجالب این

 .دم معاشرتی نبودمدر واقع برام مهم هم نبود، عادت داشتم؛ چون آ

های کالس ما عوض نشده بودند، البته نگاهم رو دور کالس چرخوندم. انگار بچه

حوصله بودم، یکی از دخترهای کالس که به غیر از دو سه نفر. هر چی من بی

میز دوم نشسته بود، غرق خنده و شادی بود. نگاهم رو روش قفل کردم؛ اما 

 .نشناختمهرچی به ذهنم فشار آوردم اون رو 
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ای تیره بودند؛ های مشکی و گیرایی داشت؛ در واقع مشکی نبودند، قهوهچشم

رنگی که تضاد قشنگی با پو*ست سفیدش داشت. خب البد شاگرد جدیده؛ اما 

 .بوده جاماشااهلل انگار صد ساله که این

 .خواست برم سراغش، ولی زود بود. دلم میچی بگم واال؟ مردم عجیبن دیگه

 :کنی رو به مبینا زدم و گفتمبش

 !شناسی؟گم اون دختر رو میمبینا! می -

مبینا که مثل همیشه سرش با لباسش گرم بود، خط دستم رو دنبال کرد و 

 .نوچی زیر لـ*ـب گفت

. همون لحظه ملیسا در حالی که یک دستش تو پوفی کردم و دوباره پنچر شدم

ها که فکر کنم یش بود، با یکی از بچهای سورمهش به کولهجیبش و دست دیگه

های پارسالش بود؛ اومد و پشت سر ما نشست. ملیسا جز یکی از دوست

تر از اون دختر تر از مبینا و روشنای داشت، تیرهای تیرههای قهوهچشم

جدیده. تا جایی که یادمه موهای ملیسا فر ریز بودن و کوتاه. اون هم عین 

 .هاش برعکس اون درشت بودنداما چشممبینا پوستش سبزه بود؛ 

 :اون هم نشست و رو به من و مبینا گفت

 خنده؟ انگار جدیده، نه؟گم اون دختره کیه داره میها! میسالم بچه -
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وا چه جالب! انگار همه ماتشون برده به اون دختره. چطور نیومده این قدر با 

 گرفته؟ همه گرم

 :سری تکون دادم و گفتم

 .جدیده آره! -

غری زد و رفت پشت سرم نشست؛ چون معلم ریاضی پارسالمون، با یک دست 

 .ای وارد کالس شده بودمانتو و شلوار سورمه

*** 

 «ملیسا»

 .طرف در رفت و جمعیت کالس نصف شدزنگ تفریح که خورد، هر کی از یک

 . با حرص ایشیتا چشم چرخوندم دیدم دختر جدیده از کالس بیرون رفته

 :گفتم و ادامه دادم

 شناسه؟جا رو میاول صبحی کجا رفت خو؟! مگه این -

طرف و به برگشتم که صاف با هلیا روبرو شدم. با خوشحالی کشوندمش یک

 !حرف گرفتمش؛ خب حداقل بهتر از هر چیه

 .ای سوخته هلیا خیره شدم و مشغول حرف زدن شدیمهای قهوهبه چشم

 .ندمی و بینی کوچولو هلیا تنگ شده بودآخی! دلم برای پو*ست گ
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 .یکم که حرف زدیم و همون طور که نگاهم به در بود، دیدم دختره برگشت

 :هو بلند شدم که هلیا هم با من بلند شد و موهاش رو کنار زد و گفتیک

 ...استیگفتم آهنگ جدید بیآره، داشتم می -

ها کنسرتش رو قطع کرد و چهاومدم بگم یک لحظه وایستا که دیدم یکی از ب

 :داد زد

 .ها معلم جدیدبچه -

 .کنان به پنجره اشاره کردمنهلیا برگشت سمتم و من

 :رفتم پشت سر حوا و مبینا و رو به رها گفتم

 !رها! رها! پاشو برو کنار ببینم بیرون چه خبره -

 :رها هم با خنده گفت

 !دره میاجوری دا وایستا! وایستا! آخه نگاه چه -

پوفی کردم و منم عین حوا روی میز نشستم و به بیرون نگاه کردم؛ اما نگاه 

 !کردن من مصادف شد با باز شدن در و ورود همون معلم جدید

 !یعنی تف به این شانس -

 .با حرص سر جام نشستم و به معلم جدیدمون خیره شدم

 .یتون هستمزندگها من خانم توکلی، دبیر درس تفکر و سبکبچه -
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م گرفت. موهای رنگ ای که به خودش گرفته بود، خندهاز اسمش و قیافه

هام ش بور بود و رنگ رژ لـ*ـباش هم صورتی مات. سرم رو بین دستهشد

قایم کردم تا نوبت معرفی به من برسه. قشنگ بعد حدود نیم ساعت یا شاید 

جدیده داره خودش  هم یک ساعت، سر بلند کردم که دیدم کنار دستی دختر

 .کنهرو معرفی می

 !گم دختر جدیدهاوه! چه به موقع! نگاه کن هنوز هم می

 :بالخره بلند شد و با خنده گفت

 !من هدی مفتخر هستم -

 !اوخی، هدی -

 .نشست و بعدش هلیا بلند شد

 !هوف خدا، یادم رفته بود از هلیا اسمش رو بپرسم

ش نگاه حوا بهم خورد و بعدش اون هم خنده خندیدم،در حالی که ریزریز می

ی توکلی. بیخیال نگاهم رو ازش گرفتم غرهگرفت که این مصادف شد با چشم

که زنگ خورد. نگاهی به ساعتم کردم و خیلی باشخصیت و سریع سمت اون 

 .دختر جدیده یا بهتر بگم هدی، راه افتادم

 :کشیدم و با لبخند گفتم . نفس عمیقیها رو کنار زدم و جلوش رفتممزاحم

 .سالم! من ملیسام! خوش اومدی -
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های نازک و صورتی رنگش با بینی ای تیره بود و لـ*ـبهاش قهوههدی چشم

 .قلمیش هارمونی خوبی داشت

 :حالی و شادی جواب دادمن رو که دید، خندید و با خوش

 ...منم سالم ملیسا! آره، اسمت رو شنیدم؛ اسم قشنگی داری. راستی -

 :پریدم تو حرفش و گفتم

 !هدی -

 :خندید که ادامه دادم

 .منم اسمت رو شنیدم -

 :گفت

 .چه عالی! خوشبختم -

 :هو دل رو به دریا زدم و تندتند گفتممِنی کردم و یکمِن

 گم میای پیش من بشینی؟می -

 :هاش رو به هم کوبید و گفتهو با ذوق برخالف تصورم، دستیک

 !جاستجا... کالً جام اونمیرم واسه اونخ! میز آخر؟! من میآ -

نگاهی به عقب کرد که حوا براش دستی تکون داد و هدی هم متقابالً جوابش 

 :رو داد. گفت
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 کنار دستیت کیه؟ -

 :تندتند گفتم

 .تو وسایلت رو جمع کن بیا تا من اون رو درست کنم -

 :خندید و گفت

 .االن میام -

زد. های پشتی هدی حرف میو رفتم سراغ رها که داشت با یکی از بچهبدوبد

 :خودم رو لوس کردم و گفتم

 !شی بری جای هدی؟گم پا میرها؛ می -

 :رها نگاهم کرد و گفت

 هدی کیه؟ -

 :کرد، گفتهدی در حالی که داشت کیفش رو جمع می

 !منم دیگه رها خانم -

 :گاهی کرد و گفترها خندید و اون هم به دوستش ن

 !آره، حتماً -

حالی به جاش که در عرض یک ثانیه خالی شد، نگاه کردم که حوا هم با خوش

 :بلند شد و گفت
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 !ماشاهلل ملیسا -

 :خندیدم و گفتم

 !ما اینیم دیگه -

بنده، رفتم کیفش رو در حالی که دیدم هدی تازه داره زیپ کیفش رو می

 :گرفتم و با خنده گفتم

 کشه؟جوری این قدر کیف جمع کردنت طول میهمیشه این  -

 :خندید و گفت

 .تازه زود جمع کردم که -

ای نثارش کردم که با کنار دستیش و دو نفر جلوییش خداحافظی کرد و ماشااهلل

 .سمتم اومد

 ری؟کنی؟مگه داری میچی رو خداحافظی میچی -

 .مکار کنم خب؟ دست خودم نبود؛ حسود بودچی 

 :گفت

 .ها اعضای گروه من هستندنه عزیزم؛ خب اون -

 :زیر ل*ب گفتم

 یه زنگه گروه تشکیل دادی؟ -
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 :رسید به حوا و مبینا و گفت

 !سالم -

 :و بعد ادامه داد

 !ها شنیدم -

 :با بهت گفتم

 چی رو؟ -

 :گفت

 .منظورم گروه درسی بود دختر -

 :خندیدم که حوا گفت

 !سالم -

 :بینا هم گفتم

 !سالم -

 :هو هلیا که چند تا میز جلوتر بود گفتیک

 هدی؟ کجایی؟ -

 :هدی سرش رو بلند کرد و گفت
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 !جام هلیااین -

پرسی شده بود که هدی ادامه بهش چشمکی زدم و نشستم. حوا مشغول احوال

 :داد

 !راستی حوا! اسم خیلی جالب و قشنگی داری -

ها و موهاشون کامالً تضاد هم سفید بود اما رنگ چشمپو*ست حوا عین هدی 

هاش هاش عسلی؛ اما هدی چشمبودند. حوا موهاش بور بود و رنگ چشم

 .طور ی تیره بود و موهاش هم همینای تیرهمشکی یا قهوه

زیر ل*ب خندیدم و ایشی گفتم که مبینا زد زیر خنده و همون موقع سرکار 

 .خانم آقاجاری وارد کالس شد

 :ش و نیومده گفتچادرش رو باال زد. موهاش رو کرد تو مقنعه

 .خوامها دو تا نماینده آموزشی میبچه -

 :هدی با خنده گفت

 !جوری گفت؟اوه! چرا این  -

 :مبینا گفت

 ...کنیطبیعیه، عادت می -
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. هلیا تند بلند شد و رفت سراغ آقاجاری و سری تکون دادم و زیر خنده زدیم

 :رسید بهش، آقاجاری گفت تا

 !هلیا! موهات رو جمع کن -

 .همه منفجر شدند

 !هلیای بدبخت

خاطر صافیش و بلند بودنش، همیشه زیادی البته از حق نگذریم موهای هلیا به

تو دید بود و مثل پارسال امسال هم این مشکل رو داشت. البته هلیا خیلی با 

 .ها جا زده نمایندهمهارت قضیه رو پیچوند و خودش رو جزو

دوباره مشغول حرف و معرفی شدیم تا آقاجاری گروه نمایشش رو راه بندازه و 

 :البته بعدش اعالم کرد

 !ها کی سرود جدیدی مد نظر داره برای گروه سرود؟بچه -

 :هو هدی حرفش رو قطع کرد و بشکنی رو هوا زد و گفتیک

 .کالم بلدمخانم من یه سرود بی -

 :ند شدن هدی، همه برگشتند سمت ما که آقاجاری گفتبا بل

 کالم؟بی  -

 :هدی ادامه داد
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 !یعنی زبان اشاره -

 :کشیدن که آقاجاری گفت« هو»همه 

 .عالیه! عالیه! اسم گروهت رو بنویس و بیار دفتر -

 :تامون زد و زیر لـ*ـب گفتهدی چشمکی به هر سه

 اید؟پایه -

 :حوا گفت

 !یهچهار پا -

 :گفتم

 .پایه -

 :مبینا هم نگاهی به ما کرد و گفت

 .پایه -

زدیم زیر خنده که آقاجاری با ورود معلم زنگ آخر، اومد بره که دوباره برگشت 

 :و گفت

 تو تازه اومدی این جا؟ -

 !و این داستان ادامه داشت

*** 
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 «حوا»

 :غر زدم

 کدوم وَری باشه؟خیال دیگه، چه فرقی داره دستامون هدی بی -

 .الحق که معلمی سختگیرتر از هدی تو جهان نیست

کنیم، کلمات رو یاد گرفتیم؛ اما هدی االن یک هفته شده که داریم تمرین می

گه هماهنگ نیستیم. البته ناگفته نماند، توی این یک هفته دوستی ما می

 .العادهخیلی پیشرفت عجیبی داشت؛ یک پیشرفت فوق

 :ش رو باال داد و گفتمقنعهپوفی کرد و 

 .خیلی هم فرق داره -

 :هلیا و مبینا هم روی زمین ولو شدن که ملیسا غر زد

 .آی کثیفه، نخوابید، پاشید -

با حرص باند رو برداشتم که صداش رو قطع کنم؛ اما همون موقع در باز شد و 

 .بازم خانم آقاجاری وارد شد

 :نگاهی بهمون کرد و گفت

 .خواد درس بدها برید سر کالستون؛ معلمتون میهبچه -

 :هو ملیسا گفتیک
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 خانم نه، ما هنوز هماهنگ نشدیم! مگه نگفتید فردا اولین اجرامونه؟ -

ش رو جلو کشید و مبینا و هلیا هم با سرعت نور نشستن که هلیا زود مقنعه

 :گفت

 .؛ آره آخه فردا از اداره میانخانم -

م گرفت و با ذوق برای از فرار کالس، مخم زده هدی، خندههتبا دیدن قیافه بُ

 :رو به کار انداختم و گفتم

 ...خانم -

 :آقاجاری دیوونه شد و گفت

 .خب! صبر کنید بهتون نامه بدم، بدید به معلمتونخیلیخب خیلی -

هدی سریع بلند شد و چشمکی بهمون زد. بعد یک سکندری رفت که 

 :دفتر. سرش رو از الی در بیرون آورد و به ما گفت آقاجاری رو ببره

 ...ها به پیشچهار پایه -

 :. داد زدمزدیم زیر خنده و با هم به دفتر رفتیم

 ها کفشم کو؟بچه -

 .ملیسا ایشی گفت و کفشش رو پوشید و رفت

 :هلیا بشکونی ازم گرفت و سرم رو چرخوند و گفت
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 !چشمات رو باز کن دختر -

 .که رفت، نگاهی به مبینا کردم و سریع پوشیدمهلیا 

رو و تا اومدیم بیاییم تو دفتر، هدی هلمون داد بیرون و با خنده دوییدیم تو راه

 :گفت

 .هیس! برا همتون گرفتم؛ بریمهیس -

 .مون میخکوب شدیمهو همهخندیدیم، یکدر حالی که می

 .دجلومون خانم غفوری، ناظم محترممون وایستاده بو

 .نگاهم افتاد به انگشترهای تو دستم

 !اوهاوه،  -

 .های هدی افتادهام رو تو جیبم کردم که نگاهم به دستسریع دست

 !، هدیهوف... هدی -

 :های هلیا سمتم برگشت. ل*ب زدمتند لگدی به پاش زدم که بین حرف

 .دستات رو بیار پشتت -

دادم. لـبش رو گ*از گرفت و تند  این رو گفتم و انگشترهام رو بهش نشون

 :هو خانم غفوری گفتکاری که گفتم رو کرد؛ اما یک
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ای این جا هدی، محسنی، منتظری، هلیا و زواری؛ دیگه به هیچ بهونه -

 .نبینمتون

آروم بیرون رفتیم. اما تا رسیدیم تو حیاط، همه با هم چشمی گفتیم و آروم

 :هدی داد زد

 .ها بدوییمبچه -

 :ینستادم و گفتموا

 .بدوییم -

 :هلیا گفت

 چی؟ -

نفس زنان اما دیر گفت؛ ما شروع به دوییدن تا دم در کالس کرده بودیم. نفس

 .وایستادیم تا همه رسیدن

 :بریده گفتهدی بریده

 .هو بریم تو کالسها بیاید همگی با هم یکبچه -

 :ا خنده گفتم گرفت و دستیگره در رو ل*مس کردم. ملیسا بخنده

 !یک -

 :هلیا هم گفت

 !دو -
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 :و بعد همه با هم گفتیم

 !سه -

داد، تو هو وسط حرف قربانی که داشت فعل مضارع رو توضیح میبعد یک

 .کالس ظاهر شدیم

 :قربانی با عصبانیت گفت

 . ...این چه طرز -

 :هدی که جلومون بود، رفت پیشش و گفت

 .ریمخانم االن می -

 !، کالس رفت رو هوابا این حرفش

 :قربانی منفجر شد و گفت

 !پس چرا اومدید؟ -

 :هلیا گفت

 .خانم گفتیم اطالع بدیم -

 :قربانی گفت

 .الزم نکرده -
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ها هدی از پشت عالمت داد عقب برید. چند قدم که ما رفتیم عقب، هدی برگه

 :هو گفترو گذاشت روی میز و بعد آروم دور شد. یک

 !بابای همگی -

 .و در رو کوبید

 :ملیسا داد زد

 !دِ فرار کنین دخترا -

 :هو هدی گفتخندیدم که یک

 .من زیادی گرممه -

 :مبینا گفت

 .طبیعیه -

 :هدی خندید و بطریش رو نشون داد. گفتم

 خوای چی کار کنی؟تصفیه میبا آب -

 :هلیا منفجر شد و گفت

 . ...تصیفهآب -
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قمقمه هدی شباهت خاصی به لوله سفیدرنگ خب راست میگم دیگه، 

هو روی هاش آب رو باال سرش برد و یکتصیفه داشت. هدی بین خندهآب

 :خودش خالی کرد. بعد ادامه داد

 .آخی، خنک شدم -

 :هلیا گفت

 .ای دخترتو دیوونه -

 :مبینا اضافه کرد

 .دیگه شک نکن -

 .ملیسا پاشید هو سمت من وش رو تکون داد و یکهدی قمقمه

 :ملیسا جیغی زد و گفت

 !منم قمقمه دارم -

 .وایی خدا، خیس شدم

 :هو گفتمیک

 هدی؟ -

 .ش افتاد دنبالم که منم سمت شیرآب رفتمبا قمقمه
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شیر آب رو باز کردم و شروع به آب پاشیدن به سمتش کردیم؛ یکی من، یکی 

 !مبینا

 :ش رو گذاشت کنار و گفتهدی هم قمقمه

 .کنیمخب یکسان بازی می -

 :هو گفتمیک

 .ملیسا و هلیا -

تا این رو حرف رو زدم، هلیا پشت هدی دراومد و ک*م*ر منم خیس آب شد و 

 .این یعنی ملیسا هم پشت من بود

 .ای زدم که هلیا بازم بلندتر از من جیغ زدجیغی کر کننده

 .بچه ها زیر دوربینید -

 :یواش از زیر دوربین کنار رفتیم. مبینا گفتهو ساکت شدیم و یواشیک

 یعنی غفوری دید؟ -

 :هدی گفت

 !نه -

مون سمت شیر آب رفتیم. و بعدش سمت شیر آب هجوم برد. بعدش هم همه

 !کشیدهاین قدر آب بازی کردیم که شدیم موش آب
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 :باالخره هدی نشست و گفت

 !هاوای بچه -

 :رتش رو خشک کرد و گفتخندیدم و شیر آب رو بستم. ملیسا صو

 خوایم سرود تمرین کنیم؟گم االن میمی -

ای به ساعتش کرد و بعد با ای هدی رو نگاه کردم که اشارهبا حالت خر کننده

 :صدای زنگ گفت

 !نه و الفرار -

 .هامون رو چ*ن*گ زدیم و به سمت در دوییدیمکیف

 :گفتم

 .ها بیاید از در معلما بریم بیرونبچه -

ها و خواستیم از زیر دوربین در آهنی آبی رنگ ورود و خروج معلمدر واقع می

 .دبیرها رد بشیم

 :ملیسا گفت

 .بریم -

 :هلیا گفت

 غفوری نیاد؟ -
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 :مبینا هم رفت و گفت

 !نیومد که، برو -

 :هدی هم نگاهش رو از اطراف گرفت که گفتم

 .برو، زود باش -

مون رو کر یام بیرون صدای خانم غفوری گوش همهلحظه آخر که اومدم منم ب

 !کرد و سرعتمون رو صد برابر

 !محسنی -

*** 

 «هدی»

تا سرویسم وایستاد، با دو از ماشین پیاده شدم و دوییدم طرف در که جلوی 

 :م گرفت و گفتمدر مدرسه حوا رو دیدم. خنده

 کنی؟این جا چی کار می -

 :خندید و گفت

 .بالاومدم استق -

 :با خوشی گفتم

 خوب کردی. بقیه نیستن؟ -
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ی مبینا در حالی که اشترودل دستش بود، پیدا اومد چیزی بگه که سر و کله

 :شد. از همون جا دستی برام تکون داد و گفت

 .سالم هدی -

 :منم متقابالً دستی تکون دادم و گفتم

 .اول صبح چرت و پرت نخور -

ت که غذاش تو گلوش پرید. من و حوا سری به نشونه ش گرفبا این حرفم خنده

 :کرد اضافه حوا دوباره که دادیم تکون سفٔ  تا

 بریم دفتر؟ -

 :گفتم

 .آره، بریم تا بقیه هم برسن -

 :سه تاییمون از در پشتی وارد شدیم که گفتم

 ها بدوییم؟بچه -

بینشون الیی ها کردیم. هاشون، شروع به دوییدن بین بچهبا سر تکون دادن

 .شدیمکشیدیم و رد میمی

تا رسیدیم به جلوی دفتر، آروم وایستادیم و خیلی قشنگ و مجلسی داخل 

 .دفتر پرورشی رفتیم و تا در رو باز کردیم، با هلیا و ملیسا رو به رو شدیم
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 :با خنده گفتم

 .خوبه، از این به بعد مقرمون این جاست -

 :ملیسا گفت

 .آره، دقیقاً -

 :ولی هلیا با استرس گفت

 .ها بیایید تمرین کنیدبچه -

هو همه جدی شدن و تأیید کردن. منم سری تکون دادم و کیفم رو یک

 :رویی گفتنهای کالس روبهدرآوردم و بعدش رفتم که در رو ببندم که بچه

 !باز شماها این جا رو قُرُق کردین؟ -

 .از در رو بستمبا خنده تندتند سر تکون دادم و با نیش ب

 :حوا آهنگ رو گذاشت و گفت

 .بریم -

 :ها در رو کوبید و گفتهو یکی از بچهتازه آهنگمون شروع شده بود که یک

 .گه بیایید وقت اجرائهها خانم آقاجاری میبچه -

 :حوا گفت
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 !نه -

 :هلیا جیغ زد

 بگو صبر کنه -

 :منم بلندتر گفتم

 .نه؛ بگو االن میایم -

 :زمان گفتنلیسا و مبینا که کنار هم بودن، همم

 !چی؟ -

 :برگشتم و گفتم

خیال دیگه کار سختی ها این همه تمرین کردیم این جا و تو خونه! بیبچه -

 .تونیمنیست، ما می

 :هلیا گفت

 هامون افتاد چی؟اگه کاله -

 :گفتم

 .ندازیممون میهمه -

سرود ایران بود ولی بی کالم؛ یعنی ما با  هو آهنگمون شروع شد. سرود مایک

 .رفتیمآهنگ، زبان اشاره می
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 :رو به مبینا که نفر اول بود، گفتم

 .مبینا بدو -

اون هم بدوبدو موهاش رو صاف و صوف کرد و بیرون رفت. رو کردم به ملیسا 

کرد، اون هم وقتی نگام رو دید، های سفیدش رو درست میکه داشت دستکش

 :پشت سر مبینا رفت و بعد هلیا؛ اون هم کالهش رو مرتب کرد و گفتبدوبدو 

 برم؟ -

 :ل*ب زدم

 .آره عزیزم، برو -

 :اون هم که رفت، رو به حوا گفتم

 .نوبت توئه -

 :کالهش رو برداشت و گفت

 .منتظرتیم -

انداخت، تکون دادم که اون های عسلیش که منو یاد بابام میسری رو به چشم

 .تهم رف

ها کردم رو شدم. نگاهی به بچهحاال نوبت من بود؛ کالهم رو برداشتم و وارد راه

و به سمت جایگاهم رفتم. اول از عقب، مبینا و ملیسا کنار هم ایستاده بودن و 
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جلوشون هم حوا و هلیا و بینشون من. حاال که منم رسیدم، متن آهنگ هم 

 .شروع شد

 فدای اشک و خنده تو» -

 «...تپنده تو دل پر و

هم این سرود رو اجرا کردم، باز هم  باید اعتراف کنم؛ من با اینکه پارسال

های ها که بار اولشون بود. من فقط قیافهاسترس داشتم، چه برسه به بچه

 .دیدمدیدم و از گروهمون هم فقط دست حوا رو میها رو میمبهوت بچه

بلند شدیم و بعد نگاهی به هم، ها، کار تموم شد. بألخره با دست زدن بچه

 .دوباره سمت سالن و دفتر راه افتادیم

 :موقع خروجمون، خانم غفوری گفت

 !با همه کاراتون، اجراتون عالی بود -

*** 

 «حوا»

 :مبینا هم کیفش رو روی صندلیش انداخت و گفت

 .بیا بریم دیگه -

 :کتاب رو بستم و با خنده گفتم
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 گارد استقبال؟ -

ن هم خندید و سری تکون داد. منم به تابعیت از اون، بلند شدم و راه حیاط او

 .رو پیش گرفتیم. چند دقیقه بعدش ما جلوی در، منتظر دخترها بودیم

چنان مراحل بازرسی تر از حد عادی بود؛ چون همامروز هم جلوی در شلوغ

 .کیف داشتیم

 :هو مبینا به دستم کوبید و گفتیک

به خانم غفوری گفتم؛ ما انتظامات بشیم، گفت آره با دوستات  حوا دیروز -

 !وایسید

 .هانهات کیم گرفت. آره اگه غفوری جون بدونه دوستخنده

 :گفتم

 مبینا مطمئنی؟ -

 :گفت

 .آره به خدا -

 :سری تکون دادم و دخترها رو کنار زدم و گفتم

 .با اجازه همگی -

 :ود، گفتش نصف سرش بیکیشون که مقنعه
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 کجا، کجا؟ -

 :مبینا به جای من گفت

 .ما انتظاماتیم؛ برو بپرس -

 :ای باال انداختم و گفتمبا شک نگاه کرد که شونه

 .برو بپرس -

 :خیال شدن و گفتندو نفرشون بی

 .پس شروع کنید به گشتن -

چپ زدم و کتابم رو باز کردم. مبینا هم من که خودم رو به کوچه علی

م گرفت و نگاهی به ها رفت. خندهای به من رفت و بعدش سراغ کیفغرهچشم

بیرون کردم که دیدم هدی داره میاد. براش دستی تکون دادم که اون هم در 

حالی که کیفش روی یک دوشش بود، دو دستی برام دست تکون داد. همون 

 .موقع هلیا هم رسید، از ماشین بیرون اومد و تو ب*غ*ل هدی پرید

 :م گرفت و مبینا رو کشیدم و گفتمندهخ

 .بیا بریم -

 :اون هم نگاهی کرد و گفت

 .ئه اومدن؛ بریم -
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اون دو تا از اون ور شروع کردن به دوییدن و ما هم از این ور. بهم که رسیدیم، 

 .ها هم رو بـ*ـغل کردیمعین این ندیده

 :هدی گفت

 .به به، گارد استقبال -

 :ه هلیا گفتچشمکی براش زدم ک

 میس نیس؟ -

 :مبینا گفت

 .اوخی! قافیه شد -

 :با خنده سری تکون دادم که هدی گفت

 .مونیمبریم کیفامون رو بذاریم؛ میایم منتظرش می -

 :همگی با هم سری تکون دادیم که گفتم

 .باید کیف بگردیم -

 :هدی گفت

 چی چی؟ -

 :مبینا گفت
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 .ها رو هم ضایع کردیم. اوناهاشون، تازه نهمخوبه دیگه؛ بهتر از عالفیه -

 :هو گفتمبرگشتم و یک

 !رفتن که -

 :مبینا گفت

 .بفرما -

 :هلیا کیفش رو درآورد و گفت

 .خوبه، خوبه؛ اشکال نداره. اشکال که چه عرض کنم؛ عالی شد -

 .با خنده به محض درآوردن کیفش، به سمت بوفه رفت

 :و گفتممنم آبنباتم رو درآوردم 

 .مبینا بدو -

 .ها شدخورد، مشغول گشتن کیفمبینا با ذوق در حالی که ساندویج می

 :خورد هدی گفتبا اومدن هلیا درحالی که چیبس می

 .صبر کن منم برم آبنبات بگیرم -

 :مبینا رو به من و هدی داد زد

 اید؟مگه شما دو تا بچه -
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 :کنان گفتزمزمهکرد، هدی در حالی که رنگ انتخاب می

 .نچ -

 :م گرفت و گفتمخنده

 .سخو خوشمزه -

هو یک ش گرفت و تندتند سر تکون داد که یکهدی هم با این حرفم خنده

 :بچه کوچولو، جلوی هدی اومد و گفت

 .اون گفت بیام تو بگردی؛ ولی من هیچی ندارم -

 .شه، چقدر کوچولو بود؛ قشنگ نصف قد ما بودباورم نمی

 :ای به مبینا کرد که هدی زیپ باز کیفش رو بست و گفتبا دستش اشاره

 تو هفتمی، نه؟ -

 :سری تکون داد که هدی گفت

 .بدو برو -

 :م گرفت و گفتمخنده

 .بدبخت چقدر ترسیده بود -

 :مبینا گفت
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 چرا گذاشتی بره؟ -

 :هدی بیخیال دستی تکون داد و گفت

 .عزرائیل نشو مبی خیال! هفتم بود.بابا بی -

 :م گرفت و گفتمخنده

 .آره؛ مبینا عزرائیل، توام جبرئیل -

 :با خنده گفت

 چرا جبرئیل؟ -

 :گفتم

 !که خبر زیاد داریزنی، دوم هم اینکه خیلی حرف میاوالً این -

 :الیکی نشون داد و گفت

 .توام میکائیل، دختر بارون -

 :با نیش باز گفتم

 .عالیه -

 :یا از اون ور گفتهل

 پَه من چی؟ -
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 :ای متفکرانه گفتهدی با قیافه

 ...هوم... عزرائیل، جبرئیل، میکائیل و -

 :گفتم

 .و اسرافیل -

 :هلیا هم گفت

 !قشنگه -

های کالسمون رو دید و دوباره اون هم همون موقع هدی دوباره یکی از بچه

 .همون طوری کیش کرد و رفت

 :تهو مبینا گفیک

 خواد بیاد؟ها دیگه کسی نیست. ملیسا نمیبچه -

 :هلیا گفت

 .رهوای االن باقری می -

 :سرم رو بیرون کردم و گفتم

 .اومد -

 :هممون تو کوچه ریختیم و داد زدیم
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 .ملیسا بدو -

 :خرامان اومد و گفتملیسا ولی خرامان

 چیه؟ چه خبره؟ -

 :گفتیم

 .دیر شده -

 :باری گفتهو رگبعد یک

 .آخ، واقعاً؟ منتظرم بودید؟ وای، ببخشید -

 :سری تکون دادیم که هدی گفت

 .اوه، باقری رفته. با سرعت دو مارتن بدویید -

غیاب دیگه صبر نکردیم و عین جت دوییدیم. دبیر مطالعاتمون داشت حضور

 .کرد که ما پشت سر هم رسیدیممی

 :مزاحم معرکه، داد زد ها یا بهتر بگم؛ خر مگسیکی از بچه

 .ها پیداشون شدوای خانم زلزله -

 .این هم البد لقب جدیدمونه

 :زنان گفتم رو خوردم که هدی نفسخنده
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 .سالم خانم -

 :گفتم

 .سالم -

 :باقری با عصبانیت گفت

 کجا بودید؟ -

 :کنان گفتمِنهلیا مِن

 ...خانم منتظر -

 :لبته خوب کاری هم کرد و گفتمبینا وسط حرف هلیا پرید و ا

 .خانم بوفه بودیم -

 :ملیسا هم اضافه کرد

 .خانم سرویسمون دیر اومد -

 .کردیم که کسی نگه چرا ماها کیف نداریمبه هم چسبیدیم و خدا خدا می

 :باقری گفت

 .برید دفتر -

 ...!وای نه! دفتر، غفوری؛ نه
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 :گفتم

 .خانم ببخشید -

 :هدی اضافه کرد

 .شهخانم تکرار نمی -

 :باقری نگاهی بهمون کرد و گفت

 .بار آخرتون باشه -

 .همه با هم چشمی گفتیم و با نیشی بازتر از قبل نشستیم

*** 

 «ملیسا»

 !شینیداز دفعه بعد سر کالس من، شما چهار تا پیش هم نمی -

 .زده سر بلند کردیمخندیدیم، بهتهر چهار تامون در حالی که می

 :زمان گفتیمبه هم نگاهی کردیم و هم

 چی شد؟ -

 .که همون موقع زنگ خورد و فرصت نشد ما توی بهت بیشتری بمونیم

 :مبینا غر زد



www.taakroman.ir  

 

  

46 

 

   رمان خاطرات نوجوانی

  کاربر انجمن تک رمان سادات میرباقریحنانه  
 

 .گم ساکت شید. حاال بیایید خر بیارید و باقالی بار کنیدوای، هی می -

 :خندید، پاشد و گفتهدی در حالی که می

 .رهش میخیال بابا، دفعه بعد یادبی -

ش رو خورد و کاغذهای روی میز پر نقش و نگارمون رو جمع کرد و حوا خنده

 :گفت

 .های سِرّی رو بریزیم دورخیلی خب، خیلی خب؛ پاشید این نامه -

های سری، یکی مون زدیم زیر خنده. این نامهبا دیدن یه لشکر نامه مچاله، همه

یه نماد درست کرده بودیم و به هامون بود. برای هر حروف دیگه از اکتشاف

 .نوشتیمجای اینکه حرف بزنیم، نامه می

 :گفتم

 .شدیمگفت ساکت شید، ما بدتر میبدبخت هر چی می -

 :همگی با هم زیر خنده زدیم و داد زدیم

 .الیک -

 :ها در حالی که سرش تو کتاب بود، داد زدیکی از بچه

 .ساکت شید دیگهخورید اول صبحی؟ بابا شماها چی می -

 :هدی از روی میز پرید و گفت
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 .خوام کنسرت راه بندازمساکت یعنی چی عزیزم؟ تازه می -

 :حوا خندید و گفت

 !اوه، اوه! الفاتحه -

 :هویی گفتمخندیدم، با یک ایده یکمنم در حالی که می

 .ها بیایید یه اکیپ بشیمبچه -

 :مبینا متفکرانه گفت

 ن از یه اکیپ کمتره؟خب االن چیمو -

 :هاش رو شکوند و بعد ادامه دادحوا قولنج دست

 ؟«M» نیست و دوتامون «H» مگه ما پنج تا، سه تامون اول اسمون -

 :هممون با ذوق سر تکون دادیم که تیر آخر رو زد و گفت

 «H.M5» شیم؛پس می -

ود، جیغی زد و های روزگار بنشست و از خرخوناین دفعه اسما که میز اول می

 :گفت

 «H.M5» ساکت شید؛ با همتون -

ما هم بدتر، از خوشحالی جیغی زدیم و شروع به خوندن و گیتار زدن روی میز 

 .کردیم
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 :بعد اینکه قشنگ یکم قر دادیم و شادی کردیم، هلیا گفت

 .هاتون رو بدید؛ چت کنیمخب، خب؛ شماره -

قتی رسید به مبینا، مبینا با حالت اول شماره من رو نوشت و بعد هم حوا. و

 :زاری بهش گفت

 .طرف من نیا. من فعالً گوشی ندارم؛ موقوفه -

 :ملیسا خندید و گفت

 برای مزاحم نشدنش تو درسا حتماً، آره؟ -

 :ای آویزون سر تکون داد که هدی گفتمبینا با ل*ب و لوچه

 .مخوناوه! بابا من کالً با گوشی و کامپیوتر درس می -

 :گفتم

 !جونم؟ -

 :ای باال انداخت و گفتشونه

 .هام تو گوشیه خوهمه جزوه -

 :هلیا خندید و گفت

 .خب هدی بیا بنویس -
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 .تا هلیا این حرف رو زد، معلم فارسیمون وارد کالس شد

 :هلیا ول کن نبود؛ اومد و گفت

 .هدی بدو بنویس -

 :هو صفاری هم داد زدیک

 .جاتهلیا بشین سر -

 :هلیا هم که هول شده بود، گفت

 .خانم یه لحظه، یه شماره دیگه هم بگیرم؛ اومدم -

 .هو کالس منفجر شدو با این حرفش یک

*** 

 «حوا»

 .هام رو باز کردم و خدا خدا کردم که نظرم درست باشهچشم

 :هو اسما اعالم کردیک

 .خب متأسفانه دیشب فاطمه رو از دست دادیم -

 :گفت هدی

 .اوه! دُکی نداریم دیگه -
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 :بعدش هم سر بلند کرد و گفت

 .دالی دکی میس... ئه هلیا! خوش اومدی -

های باالی سرم، سر بلند کردم که دیدم هلیا داره با ملیسا با شنیدن حرف

 :زنه. گفتمحرف می

 .سالم مجدد دخترا -

 :ای بهمون رفت و ادامه دادغرههمون موقع اسما چشم

 .خب ولی کارآگاهمون به من گفت که به مدیا شک داره -

 :اوه! نفسم رو حبس کردم که هدی گفت

 به کدوم بدبختی شک داره کاراگاهمون؟ -

 :دستی بهش زدم و گفتم

 .هیس دختر -

 :خندید و گفت

 .واال خو -

 :اسما اشاره به مدیا کرد که اون هم پوفی کرد و بلند شد، بعد یکم مکث گفت

 .آقا من چی بگم؟ من که نکشتم اون بدبخت رو -
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 :پقی زدیم زیر خنده که مبینا هم پیداش شد و از باالی سرم گفت

 ئه میس چرا لو رفت؟ -

 :ملیسا پوفی کرد و گفت

 .کشتنم -

 :ش گرفت و گفتهدی خنده

 .خدا نکنه -

 :اسما گفت

 کیا بهش شک دارن؟ -

ن و سه تای دیگه دست بلند کردیم. هدی هم مون، ماز پنج نفر باقی مونده

 :عین هر دور، نگاهی کرد و گفت

 !خو دخترا؛ من چه رای بدم چه ندم؛ این بنده خدا اخراجه دیگه. پَه هیچ -

 :مدیا با حرص گفت

 !هدی -

چپ زد زیر چشمی مشکوکانه نگاهی به هدی کردم که خودش رو به کوچه علی

 :هو اسما گفتو بعد یک

 !ب و در پایان بازی، مافیاها برنده شدنخ -
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 :هو با این حرف هدی جیغ زد و گفتیک

 !ایول -

 :های این اطراف با بهت گفتنی بچههمه

 تو مافیا بودی؟ -

 :شد، تندتند سر تکون داد و گفتش که تموم نمیهدی بین خنده

 !آره -

 :ملیسا منفجر شد و گفت

 !هدی تو منو کشتی؟ -

 :ش رو خورد و گفتهو خندهکهدی ی

 .نه، نه! ئه! تو رو نه، تو رو همون مدیا کشت -

 :م گرفت و گفتمخنده

 .ملیسا بیا حقش رو گذاشتم کف دستش -

 :هو دست به ک*م*ر، سر و کلش پیدا شدمدیا هم یک

 .خیلیم خوب کردم -

 :ملیسا گفت
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 .خوان منو بردارنایش! از بس که مهمم؛ هی می -

 :ش گرفت و گفتبینا هم خندهم

 !گیآره عزیزم؛ همینه که تو می -

 :هلیا رو به من گفت

 تو کاراگاه بودی؟ -

 :منم سری تکون دادم که مبینا ادامه داد

 اون وقت هدی ور دلت بود، نفهمیدی مافیائه؟ -

 :ها گفتم اومدم چیزی بگم که یکی دیگه از بچهبین خنده

 .رسیدکرد، واال به عقل جنم نمیخودش رو تبرعه می بابا جوری که هدی -

 :هدی خندید و گفت

 !ایمنفرمایید ئه! دست پرورده -

هو دیدم از باالی سر خیس شدیم؛ ملیسا و هلیا دست به ک*م*ر و قمقمه یک

 .به دست، باالی سر ما بودن

 :ایشی گفتم که هدی زیر خنده زد و کیفش رو چ*ن*گ زد و رو به من گفت

 !دِ بدو -
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 .م رو درآوردممنم فشنگی بلند شدم و قمقمه

 :هدی ملیسا رو خیس کرد و گفت

 ...ما موش آبکشیده -

 :هو هلیا جلوم ظاهر شد و گفتمنم دنبال مبینا بودم که یک

 !من رو خیس کن، لطفا -

هو کپ کردم و بعد زیر خنده زدم. در یک آن، کل آبم رو روش ریختم و یک

 :دادم ادامه

 ...ما موش آب کشیده -

حرفم رو کامل نکرده بودم که منم توسط مبینا خیس شدم. برگشتم تا خیسش 

 !هو هلیا از کنارم آبش رو روی مبینا پاشیدکنم اما آب نداشتم که یک

های حاال به طریق-نگاهی به هم کردیم و زدیم زیر خنده. کالً هممون 

 .شدیمخیس می -متفاوت

 :ش گرفت و گفتدهمبینا خن

 ...ای لشکر صاحب زمان -

 :ملیسا ادامه داد

 ...ایم، آمادهآماده -
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 :هو هدی وسط حرف ملیسا پرید و گفتیک

 .ایم«H.M5» لشکر صاحب زمان نه؛ ما لشکر -

 :هلیا داد زد

 !آره -

 :ادامه دادم

 ... «H.M5» پس؛ ای لشکر -

 :و در آخر همه با هم جیغ زدیم

 !ایمایم، آمادهمادهآ -

 :و از قضا همون موقع معلم ورزشمون هم داد زد

 !گروه مفتخر؛ همتون یه منفی -

*** 

 .با بی حالی روی مبل نشستم و منتظر فردا شدم

اس اومد. گوشیم رو برداشتم امهو برام اسبه تلویزیون خیره شده بودم که یک

د. شماره ناشناس بود اما متن پیام، و تا پیام رو دیدم، نیشم تا بناگوش باز ش

 .دادصاحبش رو لو می

 .سالم کاراگاه -
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 :با خنده تایپ کردم

 .سالم هدی -

 چه خبر؟ خوبی؟ -

 .هی واال سالمتی، عالفی دیگه -

 .وا! تو چطور عالفی؟! من هزار تا کار ریخته سرم -

 :زده نوشتمبهت

 چه کاری آخه؟ -

 :موذیانه نوشت

 ...بماند -

 :دوباره نوشتم

 .خیلی خب پس؛ منم برم -

 :اون هم نوشت

 .باشه گلی، پس بابای -

 :نوشتم

 .بای -
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این ماجرا هم ادامه داشت ولی نه مثل قبلی کوتاه مدت، این یکی خیلی بلند 

 .مدت بود

*** 

 «هلیا»

رفتم و از ماشین پیاده شدم و تندتند با معاون آموزشیمون که باهاش می

اومدم، خداحافظی کردم که هدی رو دیدم. عین هر روز بـ*ـغلش کردم که یم

 .دیدم ملیسا هم اومد

هدی ملیسا رو ندید و دویید سمت حوا و مبینا. منم پیش ملیسا رفتم و 

 :خندیدم و گفتم

 .چه عجب میس؛ زود اومدی -

 :خندید و گفت

 بده مگه؟ -

 :هو دیدم دست به ک*م*ر شد و داد زدیک

 !آهای! چشمم روشن -

آمد گویی های ملیسا، اون سه تا دست از خوشبا شروع شدن حسودی

 .برداشتن
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 :هدی خندید و گفت

 .اوخی! میسی خوش اومدی -

 :ملیسا یکی ابروش رو باال داد و گفت

 .اومدمآره، آره؛ خوش  -

 :هو با جیغ گفتهدی لـ*ـب و لوچش رو آویزون کرد که مبینا یک

 .ها اردو داریمچهب -

هو هدی جیغی زد که گوشم کر شد اما ویندوزم باال اومد و منم پشت یک

 .تر زدمسرش یک جیغ بلند

 :ملیسا نگاهی به هر دومون کرد و گفت

 ئه! چتونه؟ -

 :حوا گفت

 .خوایم بریم اردو ولی یه مشکلی هستخو حق داریم؛ بالخره می -

 :هدی ساکت شد و گفت

 !وای -

 :زمان گفتیممنو و ملیسا هم
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 چی؟ -

 :مبینا با تته پته گفت

 .شاید من نتونم بیام -

 :هدی وا رفت و گفت

 چرا؟ -

 :رگباری گفتم

 .ها؟ چرا؟ برای چی؟ بیا! باید بریم -

 :مبینا گفت

 .آخه ما اون روز قراره بریم شوشتر مهمونی؛ کالً مدرسه نمیام -

 :هدی گفت

 زمانش کِیه؟ -

 :حوا زود گفت

 .شنبه -

 :هدی تفکرکنان گفت

 شه آخر هفته یه کاریش بکنی و بیای؟هوم... حاال نمی -
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 :مبینا شونه باال انداخت و گفت

 .کنم یه کاریش بکنمنامه گرفتم، سعی میرضایت -

 .نامه درآورد و به دست من، هدی و ملیسا دادبعدش هم مبینا سه تا رضایت

 :هدی گفت

 ها شما چی؟چهب -

 :حوا گفت

 .من هستم -

 :هدی ایولی گفت که خندیدم و اضافه کردم

 .منم میام -

 :ملیسا هم گفت

 .رم رو مخ مامانم و میاممنم می -

 :هو گفتحوا یک

 هدی؟ -

 :رعد و برقی برگشتم سمت هدی و گفتم

 هدی؟ -
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 :زد، بشکنی هم زد و گفتهاش داشت برق میهدی که چشم

 !یه درصد فکر کنین من نیام -

 :ملیسا دستی زد و گفت

 !اگه مبینام جور کنه و بیاد که دیگه محشره -

 :هو گفتمیک

 .رسیمها بیایید بریم؛ وگرنه باز دیر میبچه -

هامون گیر اومدیم از در بریم تو که باز این دخترهای جلوی در به بازرسی کیف

 .دادن

 :وا زودتر گفتهدی اومد چیزی بگه که ح

 ...ما انتظاماتیم خوشگله؛ بابای -

 .دست ملیسا رو گرفتم و پشت سر دخترها، با خنده رفتیم تو

*** 

 «حوا»

 .ای نوشتم و از زیر میز به عقب دادمنامه

 :هدی تا گرفت، زیر خنده زد و گفت

 !ابولهول -



www.taakroman.ir  

 

  

62 

 

   رمان خاطرات نوجوانی

  کاربر انجمن تک رمان سادات میرباقریحنانه  
 

 :مبینا حرصی برگشت و رو به هدی گفت

 .گمخانم میهدی؛ ساکت نشی به  -

 :زیر خنده زدم که ملیسا گفت

 ...گیاهه ابولهول! نمی -

 :پاش بلند شدم و نشوندمش و گفتمبهمبینا حرصی بلند شد که منم پا

 !وای، مبینا -

هو معلم ریاضیمون نگاهش رو از اون طرف کالس گرفت و برگشت سمت ما یک

 :و گفت

 !دم دفتراین دفعه اسماتون رو می -

 :ی غر زدهد

 ...خانم -

 :های یک اکیپ دیگه گفتاز اون ور کالس هم یکی دیگه از بچه

 ...خانم ما که -

 :خانم ملکی گفت

 !هیس، بسه -
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 .نگاهی به ساعت کردم و سر جام نشستم

 :هدی غر زد

 خوره؟کِی زنگ می -

 :سارا از اون ور کالس رو به ماها گفت

 !زنیدشماها چقدر حرف می -

 :ملکی با حرص گفت

 !گه؛ روت سیاهدیگ به دیگ می -

 :هو کالس منفجر شد که ملیسا گفتیک

 ...یک -

 :نگاهی به عقب کردم و هماهنگ با هدی گفتم

 !دو... و... سه -

 .و بعدش زنگ خورد. ما هم خیلی ریلکس از کالس بیرون زدیم

 :مبینا حرصی گفت

 !دیگه به من نگید ابولهول -

 :دید و روی میز نشست و ادامه دادهدی خن

 !ابولهول جونم -
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 .هو حرصی از کالس بیرون زدمبینا هم یک

 :صداش زدم

 ؟ آهای مبینا؟مبینا -

 :ملیسا ایشی گفت و همچنان ادامه داد

 .خو شوخی کردیم -

 :در حالی که جلوی در وایساده بودیم، هلیا رد شد و گفت

 .رم دفتربا عرض پوزش می -

 :خندید و گفتملیسا 

 چاپلوسی هلیا؟ -

 :زیر خنده زدم و رو به هدی گفتم

 .هدی بیا بریم -

 :هدی از روی میز پایین اومد و گفت

 .من فقط شوخی کردم -

 :دستش رو گرفتم و گفتم

 .کنیجوریه؛ عادت می. مبینا اخالقش این دونممی -

 :از کالس که بیرون رفتیم، گفتم
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 .انچی فلفلی بخوریمها بریم کربچه -

عادتمون بود دیگه ولی یکیمون کم شده بود؛ آخه این اولین دعوامون بود. 

 !کردیم؟! ما هم دعوا میشدباورم نمی

 :هو دیدیم خانم غفوری اسم دو نفر رو پیچ کردتا نزدیک بوفه شدیم، یک

 .سارا فتحی، هدی مفتخر؛ بیایید دفتر -

های حیاط پرید و بعد دی که رفت و روی نیمکتمون روی ترمز زدیم جز ههمه

 :گفت

 .بیایید بپریم -

 :جیغ زدم

 !هدی؛ نه -

ها هم جمع شدن تا برن سر هو همون موقع خانم غفوری بیرون اومد و بچهیک

 .صف اما هدی، خانم غفوری رو ندید

 :ملیسا جیغ زد

 ...!وای هدی؛ خانم غفوری -

 :وم پایین پرید و لـ*ـب زدهدی روی ترمز زد و خیلی آر

 دید منو؟ -
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 :ملیسا تندتند گفت

 .بدتر از اون؛ فکر کنم خانم مالکی اسم تو و سارا رو داده دفتر -

 :هدی گفت

 !نه -

 :هو مدیا و ساغر از جلومون رد شدن که مدیا گفتیک

 .آره -

 :هدی زیر خنده زد و گفت

 .ئه! لیلی و مجنون اومدن -

 :م گرفت که ملیسا باز جیغ زدعیت خندهتو این موق

 !شهت خونده میهدی االن فاتحه -

 :هدی هم ساکت شد و گفت

 .خیلی خب باشه، باشه؛ شماها برید تو کالس تا من بیام -

 :همون موقع مبینا عصبانی تو کالس رفت. هدی هم نگاهی بهش کرد و گفت

 .زود میام دخترا -

 :گفتم
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 .نه، منم میام -

 :ملیسا گفت

 .ما میایم -

 :سارا بدوبدو اومد و رو به هدی گفت

 .هدی بدبخت شدیم -

 :هدی نفسی کشید و رو به ما دو تا م*حکم گفت

 .گفتم نه! نمیایید برید تو کالس تا بیام -

 .و دست سارا رو گرفت و رفت« نه»اومدم حرفی بزنم که دوباره گفت؛ 

 :گفت ملیسا از اون ور هلیا رو دید و

 !حوا؛ هلیا اوناهاش -

 .هدی لجباز بود، خیلی هم لجباز اما کسی که لجبازتر از اون بود، من بودم

رو خوری رفتم که اون جا هدی و سارا رو دیدم که تو راهآروم پشت دیوار آب

 .دوییدن

 :جلوتر رفتم و در جواب ملیسا که اصالً نفهمیدم چی گفت، جواب دادم

 .آهان باش -
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 :لیسا پشت سرم اومد و گفتم

 .وایسا بهش بگم و بیام -

ای گفتم و جلوتر رفتم. منم دوییدم و رفتم. جلوی دفتر بود اما دوباره باشه

 .رو وایسادمبیرون از راه

کرد. آروم توی خانم غفوری داشت یک چیزهایی رو با عصبانیت بلغور می

نشونی برام کشید که لـ*ـب هاش خط و رورفتم که هدی منو دید؛ با چشمراه

 :زدم

 .هیس -

رو هجوم بردیم که خانم غفوری به سمت من هو هل خوردم و هممون تو راهیک

 .برگشت؛ البته حاال یعنی ما

 .آروم نگاهی به پشت سرم کردم که ملیسا و هلیا رو دیدم

 :خانم غفوری به ماها توپید

 !کنید؟شماها این جا چی کار می -

 :مِنی کرد و گفتهدی مِن

 .خانم غفوری؛ خانم آقاجاری با دخترا کار داره -

 :چپ به هدی نگاه کرد و گفتخانم غفوری چپ
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 تو دیگه چرا هدی؟ -

 :هو ملیسا گفتد و یکشم گرفت که هدی ساکت منم خنده

 شه این دفعه رو چشم پوشی کنید؟خانم نمی -

به انگشترهای هدی افتاد. انگشتر زمان با حرف ملیسا، همون موقع نگاهم هم

 :ایم رو تو جیبم کردم و لـ*ـب زدمنقره

 .هدی؛ خیلی سر به هوایی -

 :هو غفوری هم منفجر شد و گفتیک

 .به شما ربطی نداره خانم منتظری در ضمن همتون برید بیرون، سریع -

 .هلیا ببخشیدی گفت و ما رو به بیرون هل داد

 :گفتم از در که رفتیم بیرون،

 !ملیسا این چی بود گفتی؟ -

 :ملیسا با استرس گفت

 !تونستم فقط نگاه کنمکار کنم؟ نمیخو چی  -

 :پوفی کردم و ادامه دادم

 .هدی انگشتراش رو درنیاورده بود -
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 :هو تو صورتش زد و گفتهلیا یک

 .الفاتحه -

ومدند؛ هدی در هو هدی با خنده و سارا با استرس بیرون اایشی گفتم که یک

 .حالی که از خنده منفجر شده بود، به سمت ما سه تا اومد

 :گفتم

 خندی؟زهرمار! چرا می -

 :چپ نگام کرد و گفتملیسا چپ

 هدی؟ -

 :هدی ادای غفوری رو درآورد و انگشتش رو تهدیدوار نشون داد و گفت

 ...زنیدبار آخرتونه سر کالس حرف می -

 :ده که هلیا گفتمون زدیم زیر خنهمه

 هدی انگشترات رو گرفت؟ -

هاش کردم که دیدم انگشتری در کار نیست. وایی گفتم که نگاهی به دست

هاش رو که یکیش نگینش آبی بود و بلندتر زیر خنده زد، از تو جیبش انگشتر

 .یکی هم بنفش رو درآورد

 :ملیسا گفت
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 چی بهت گفت؟ -

 :هدی گفت

 .م و بسگفت دیگه دستت نبین -

 :ملیسا آهانی گفت و ادامه داد

 .خوبه؛ پس بذار تو جیبت -

 .هاش رو دوباره دستش کردهدی چشمکی زد و انگشتر

 :هلیا خندید و گفت

 .ای دخترخیلی دیوونه -

 :هدی دستش رو جلو آورد و گفت

 .ایمدیوونه -

 :هام رو روی هم گذاشتم که هدی لـ*ـب زددست

 !ستان ابولهول رو به خانم غفوری گفتهولی مبینا دا -

 :گفتم

 !نه -

 :هدی سری تکون داد و گفت
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 .متأسفانه -

 :هلیا گفت

 دونی؟از کجا می -

 :هدی گفت

 س؟دیم. کی پایهغفوری بهم گفت ولی خو جوابش رو می -

 :ملیسا گفت

 خوای چی کار کنی؟می -

 :هدی سکوت کرد که گفتم

 .من هستم -

 :گاهی به هلیا کرد و گفتهدی ن

 هلیا؟ -

 :هلیا هم نگاهی به ملیسا کرد و با هم گفتن

 .ما هم هستیم -

*** 

 «هدی»
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جلوتر از دخترها به کالس رفتم و وضعیت رو بررسی کردم؛ هوم، خوب بود. جز 

 .ای نبودچهارپنج نفر، کس دیگه

 :رو به ملیسا که کنارم بود، گفتم

 .هابرو سراغ بچه -

دوهزاریش افتاد و تند سری تکون داد و رفت تا سر همون چهارپنج نفر رو گرم 

 .کنه

 :ای به کامپیوتر کالس کردم و گفتمبعد به حوا که پشت سرم بود، اشاره

 .برو -

 :مکثی کرد و گفت

 .باشه -

 :که رفت، هلیا اومد از کنارم رد بشه که جلوش رو گرفتم و گفتم اون

 .به در باشه؛ مبینا نباید بیادهلیا حواست  -

 :پوفی کرد و گفت

 !خیلی خب، باشه... فقط زود باش -
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مون یکی که به لطف حوا، همه-م رو سری تکون دادم و آبنبات همیشه آماده

درآوردم و خیلی ریلکس به سمت میز حوا و مبینا راه  -تو جیبمون داشتیم

 .افتادم

نگاهی انداختم؛ کتابش تو کیفش بود. سر جای مبینا نشستم و تو کیفش رو 

 !هوف! یعنی تو کیفش دست کنم؟

کردن. با خودم کلنجاری رفتم و ها کردم که منتظر من رو نگاه مینگاهی به بچه

 :دست خالی از جام بلند شدم که هلیا گفت

- «H.M5» 

یه اوه، نه! این رمزه یعنی مبینا داره میاد. ملیسا قضیه رو پیچوند و منم توی 

تصمیم ناگهانی، کتاب زبان مبینا رو برداشتم و زیر تخته شاسیم، تو بـ*ـغلم 

گذاشتم. به سمت حوا رفتم و جام رو باهاش عوض کردم. تا کتاب رو گذاشتم 

زیر کیس کامپیوتر، مبینا اومد و نگاش به نگام خورد. ناشیانه نگام رو گرفتم و 

 .دست حوا رو کشیدم و از اون جا دورش کردم

 :ملیسا گفت

 تموم شد؟ -
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مون سری تکون دادم و آروم سر جام نشستم. خانم قاصدی هم وارد شد و همه

نشستیم اما با سکوت؛ انگار هیچ کدوممون قصد حرف زدن نداشتیم. از این 

 ...!سکوت متنفر بودم، متنفر

 :هو قاصدی گفتیک

 !شماها که باز پیش هم نشستید -

جلوم بودن، نگاهی بهم کردن که حرصی دفتر و کتابم  ملیسا و حوا که کنارم و

 :رو از تو جا میز چ*ن*گ زدم و گفتم

 !ها این زنگ خیلی مضخرفهبچه -

جا شدم. پشت سر من، حوا و ملیسا هم بلند شدن و هر و با این حرفم، جابه

 کدوم روانه یک طرف کالس شدن. اه! چطوری این زنگ رو بگذرونیم؟

 :هم گفت همون لحظه مبینا

 .خانم کتاب زبان من نیست -

های پر استرستشون رو دیدم. منم ها برگشتم که قیافهناخوداگاه به سمت بچه

 !ها نداشتم ولی خب، تقصیر من بوددست کمی از اون

 :خانم قاصدی گفت

 .حتماً جا گذاشتیش مبینا -

 :مبینا گفت

 .نه خانم، آورده بودم -
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 :قاصدی هم پوفی کرد و گفت

 ها ببینید اشتباهی برنداشتید؟یب نشده که! بچهغ -

 :مبینا با لحنی شکاک گفت

 دخترا شماها برنداشتید؟ -

 :سری بلند کردم که هلیا گفت

 .تونی چک کنینه دست ما نیست، می -

 :مِنی کردم و گفتمهلیا طوری نگام کرد که یعنی یه چیزی بگو. مِن

 .آره، دست ما... نیست -

 :ها، با حرفش آتیشی به باروت ما زدگه از بچههمون لحظه یکی دی

 !همون پس؛ شماها قهرید که ساکتید -

 :حوا گفت

 .نخیر نیستیم، شما نگران نباش -

 .ها، سرم رو روی میز گذاشتمبا حالت زاری پوفی کردم و بعد نگاهی به بچه

*** 

 با خوردن زنگ کالس، عین قِرقی از جام بلند شدم. وای که چقدر این زنگ

سخت و بد گذشت. بلند شدم و دوییدم سمت دخترها، همون موقع مبینا با 

داری از جلوم رد شد. منم با سکوت به رفتنش خیره سکوت و نگاهی معنی

 :شدم که حوا گفت

 حاال چی کار کنیم؟ -
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 :گفتم

 .گردونیمکتاب رو برمی -

 :هلیا پوفی کرد و ادامه داد

 .هافهمه بچهمی -

 :ملیسا گفت

 .که چی؟ بألخره باید برش گردونیم دیگهخب  -

 :سری تکون دادم و گفتم

 .ها رو سرگرم کنید تا کتاب رو بذارم سر جاشدخترا؛ بچه -

شون سری تکون دادن که منم آروم راه افتادم و کتاب رو با هزار استرس و همه

هو ها رد شدم که یکخیلی آروم بیرون کشیدم و زیر بـ*ـغلم زدم. از بین بچه

 !ها بهم خورد و تخته شاسی و کتاب افتادیکی از بچه

مون لو رفت، همهزبونم بند اومده بود. اگه تخته شاسی از روی کتاب کنار می

 .رفتیممی

 :حسنا گفت

 .آخ ببخشید هدی -

کردم، تندتند برخالف همیشه سری ها رو حس میدر حالی که بدجور نگاه بچه

ب رو برداشتم و از همون جا تو جامیز تکون دادم و روی زانو نشستم. کتا

 .گذاشتمش

 :ها به کالس اومد و گفتهو یکی از بچهیک
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 .ها؛ این زنگ معلم نداریم. خانم حسینی نمیادبچه -

 :حوا گفت

 .پس دینی پرید -

 :دستشون رو گرفتم و گفتم

 .سها بیایید بریم، هوای کالس گرفتهبچه -

 :هلیا سری تکون داد و گفت

 پیش زهرا و بقیه؟ من برم -

 :تندتند گفتم

 .آره، آره برو -

 .هلیا دستی برامون تکون داد و رفت

 :حوا گفت

 .مام بریم بیرون پس -

 :ملیسا گفت

 جرأت حقیقت بازی کنیم؟ -

 :ای کردم و بطری اخطار آبم رو برداشتم و گفتمتک خنده

 .تونم! بریمچهارپایه -

*** 

 »ملیسا«

 :هدی رو به حوا گفت
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 .جرأت اوم -

 :خندیدم و گفتم

 .هدی اذیتش نکن -

 :هدی خندید و گفت

 !اذیت چیه؟ خو جرأته دیگه -

 :حوا هم گفت

 .عزیزم راحت باش -

 :هدی گفت

 .خانمی برو سر کالس یکی از دبیرا، یه چیزی بگو بیا -

 :گفتم

 !اوه، هدی بیخیال -

 .ای باال انداخت و پاشدحوا هم خندید، شونه

 :گفتم

 !ریم دفترای باز میهد -

 :هدی گفت

 .ره سر کالسادونم چیزی بشه، نگران نباش آجی. حوا نمیبعید می -
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حوا هم رفت دم در کالس مالکی و اشاره کرد بیایید. هدی پاشد و دست منم 

 .گرفت و بلندم کرد. بدوبدو رفتیم پشت در کالس هشت سه

 :گفتم

 ...!حوا نه! کالس مالکی -

 .که حوا هم در زد و رفت توهدی خندید 

 :مالکی گفت

 .هلنا بیا این رو حل کن -

 :حوا هم گفت

 .خانم مالکی، ببخشید خانم غفوری منو فرستادن بگم هلنا بیاد دفتر -

ای به حوا رفت و رو به هلنا غرهها اوهویی کشیدن که مالکی چشمهمه بچه

 :گفت

 !زود برگرد -

 .عین قِرقی سر تکون داد و اومد هلنا که دختر عمه حوا بود،

 :تا هلنا بیرون اومد، هدی گفت

 !حوا ایول -

 :هلنا هم نگاهی به ما کرد و گفت
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 جرأت و حقیقت بود؟ -

 :حوا سری تکون داد و به هدی گفت

 .برای کم کردن روی بعضیا -

 :هدی گفت

 !تو محشری دختر -

 :ا گفتخندیدم و اِهم اِهمی کردم که حوا رو به هلن

 !خب دیگه برو -

 :هلنا اومد چیزی بگه که هدی تند گفت

 .کننها دارن نگاه می، کجا بره؟! بچهنه -

 :زده سری تکون داد که گفتمحوا بهت

 خو حاال چه کنیم؟ -

 :هدی دست هلنا رو گرفت و گفت

 !گردیمریم و برمیتا دفتر می -

 :گفتم

 اگه غفوری دید، چی؟ -



www.taakroman.ir  

 

  

82 

 

   رمان خاطرات نوجوانی

  کاربر انجمن تک رمان سادات میرباقریحنانه  
 

 :هدی گفت

 !ا معلم نداریم دیگهریم کتابخونه. خو مگیم داریم میمی -

 .مون سری تکون دادیم و راه افتادیمهمه

 :هلنا گفت

 .ها چقدر به موقع بود؛ سوال رو بلد نبودموای، بچه -

 :حوا خندید و گفت

 !ما اینیم دیگه -

ه پیچیدیم. تا رو رسیدیم، خیلی آروم رفتیم تو و به سمت کتابخونتا به در راه

ور هم از دیدیم خبری نیست، عین قِرقی به سمت کتابخونه پیچیدیم و از اون 

 .خارج شدیم -خوریخورد به دیوار پشت آبکه می -رو در پشتی راه

 :گفت -ای داشتمپل و بامزهکه قیافه تپل-حوا رو به هلنا 

 .یمرتو برو دستشویی بعد برو سر کالس، ما هم از این جا می -

 :هلنا خندید و گفت

 .بازم بیاید -

 :هدی هم خندید و گفت

 .منتظر باش پس -
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 :سه تایی راه افتادیم که حوا گفت

 .چرخونمامن می -

 :دوییدیم، هدی گفتدر حالی که می

 ...چرخوندن... کار... من... بود -

شه رو زدیم زیر خنده و ریلکس زیر سایه دیوار نشستیم که حوا با خنده شی

 .چرخوند

 :روش نشست که گفتمهدی روبه

 شینی؟روی این میکیش، کیش! چرا روبه -

 :هدی گفت

 .روش بشینوای! خو بیا تو روبه -

 :روش بودم؛ گفتحوا هم با خنده به من زل زد که حاال روبه

 جرأت یا حقیقت؟ -

 :دفعه پافشارانه رو بهش گفتمآب دهنم رو قورت دادم و این 

 .جرأت -

 :حوا اوهویی کشید و گفت



www.taakroman.ir  

 

  

84 

 

   رمان خاطرات نوجوانی

  کاربر انجمن تک رمان سادات میرباقریحنانه  
 

 .کنم به هدیباشه؛ پس من نوبتم رو واگذار می -

 :ای کرد و گفتهدی خنده

 !ایول عزیز دلم. خب، خب ملیسا خانم -

 :غر زدم

 !ئه! قبول نیست -

پچ هو رفت در گوش حوا چیزی رو پچهاش برقی زد و یکهو چشمهدی یک

 .کرد

 :بهم مالیدم و گفتمهام رو با استرس دست

 ها؟بچه -

 :های شیطون نگام کرد و گفتهو حوا با چشمیک

 !وای هدی -

 :بعد رو به من ادامه داد

 .پر برو وسط حیاطملیسا خانم؛ پاشو کالغ -

 :داد زدم

 !چی؟ -
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 .حرصی هدی رو نگاه کردم که اون هم به افق خیره شد

 :لـ*ـب زدم

 !دارم برات هدی خانم -

 .این رو گفتم و با حرص بلند شدم

 :م گرفت و گفتمخودم هم خنده

 تا کجا باید برم؟ -

 :ای به دروازه زمین هندبال وسط حیاط کرد و گفتهدی اشاره

 .جا خانم تا اون -

 :حرصی روی پاهام نشستم و گفتم

 !دارم برات هدی -

ها هرهر کردند، س اونهام رو باالی سرم گذاشتم و غارغارکنان رفتم. از بدست

های دیگه که کم و بیش تو حیاط م گرفت. خودمون کم بودیم، بچهمنم خنده

 !کردندهای فرار کرده از تیمارستان، بهمون نگاه میبودند هم عین این دیوونه

 :هدی داد زد

 .میس؛ بسه بیا -

 :م گرفت و دو تا غارغار دیگه کردم که حوا هم داد زدخنده
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 .یا راضی شدیمآره، ب -

 :بلند شدم و خبیثانه داد زدم

 .چرخونممن می -

 :هدی گفت

 .باشه، باشه؛ قبول. بفرما اخطار آب تقدیم شما -

حوا هم زد زیر خنده که روی زمین و قمقمه رو چرخوندم. افتاد طرف من و 

 .حوا

 :اتالف وقت گفتم خندیدم و بی

 .آخ حوا! پاشو رو سر خودت آب بریز -

 :حوا با خنده گفت

 !وای، میس رحم کن -

 :هدی لـ*ـب و لوچش رو آویزون کرد و گفت

 !وای میس -

 :خندیدم و گفتم

 !پاشو، پاشو راه نداره -
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ها بدوبدو اومد ش رو برداشت که یکی از بچهحوا پوفی کرد و با خنده قمقمه

 :پیشمون و گفت

 !ره دفتردخترا، دخترا؛ مبینا داره می -

 .ین رو گفت و رفتا

 :هدی با بهت گفت

 !سمون خوندهدفعه بریم دفتر، فاتحه ها بدبخت شدیم؛ اینبچه -

 :دست حوا که خشکش زده بود رو گرفتم و نشوندم. لـ*ـب تر کردم و گفتم

 ...شاید، شاید داستان کتاب رو نگه -

 :هدی سرش رو چسبوند به دیوار و گفت

 !سهمون خوندره بریم دفتر، فاتحهاگه بگه و امروز دوبا -

 :حوا گفت

 ...و اگه نگه -

 :گفتم

ریم خونه و تا شنبه هم خوره و میشیم یا زنگ میبابا یا فاتحه خونده می -

 .رهخانم غفوری یادش می

 :هدی گفت
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 !دقیقا-

 :های ما، پنجر شد و گفتهلیا هم با ذوق اومد چیزی بگه که با دیدن قیافه

 شده دخترا؟ چی -

نگاهی به هدی کرد که سکوت کرده بود و بعد حوا که اون هم تو بهت بود و بعد 

 .رو من موند

 :گفتم

 .هیچی، انگار مبینا فهمید کتاب کار ما بوده -

 :هلیا گفت

 !اوه، نه -

 .و بعد اون هم روی زمین نشست

 :هو بحث رو عوض کرد و گفتحوا یک

 شهربازی؟ها میایید بریم بچه -

 :هدی لبخندی زد و گفت

 کِی، کجا؟ -

 :حوا هم گفت
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 (...) فردا بریم شهربازیِ -

 :گفتم

 فردا، کِی؟ -

 :حوا گفت

 .اوم، مثالً شیش -

 :هلیا گفت

 .باید مامانم رو راضی کنم -

 :منم گفتم

 .اگه داداشم باشه، باهاش میام -

 :حوا سری تکون داد و رو به هدی گفت

 دی خانم؟ه -

 :هدی هم لبخندی زد و گفت

 .راضی کردن بابام کاری نداره ولی من فردا باشگاه دارم -

 :گفتم

 .یه روز بپیچونش دیگه -
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 :هدی با خنده گفت

 .ارزهشه ولی خو میپیچوندن استاد برام گرون تموم می -

و زنگ هدستش رو آورد و زد قد حوا و بعد به دست من و هلیا زد که بعدش یک

 :خورد. بهم نگاهی کردیم و بعدش همگی با هم جیغ زدیم

 !تموم شد و رفت -

 .هامون رو چ*ن*گ زدیم و برای بدرقه رفتیمکیف

*** 

 «حوا»

غروب شده بود و برنامه شهربازیمون هم رو هوا بود؛ چون هلیا و ملیسا 

 .ش معلوم نبودنتونستن بیان و هدی هم هنوز برنامه

 .و با حرص پاشدم و به هلنا زنگ زدم و ماجرا رو بهش گفتمپوفی کردم 

 :اون هم خندید و گفت

تونه تا شش بیاد حوا؛ اشکال نداره به آقای بختیاری زنگ بزن ببین می -

 .زنگم تا راضیش کنم اونم بیاددنبالمون یا نه. منم به رویا می
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خدا همیشه  گفت؛ راننده سرویس ما یعنی آقای بختیاری، بندهراست می

حاضر و آماده بود. جز اون رویا که دوست هلنا بود و آرزو که دختر داییم بود، 

 .تر بودنشون یکی از یکی پایههمه

 :مون، از خدا خواسته ویندوزم راه افتاد و گفتمبا مرور برنامه

 .زنگم به آرزو، اونم ببریمآره، آره بگو. منم بعد رضایت آقای بختیاری، می -

م هم بیشتر از من ذوق کرد و تلفن رو بی خداحافظی قطع کرد. خنده اون

 :گرفت و زمزمه کردم

 !دیوونه -

وقفه به مامانم خبر دادم و عین کاله قرمزی جلوش نشستم تا به آقای بی

 !جوشید. خدایابختیاری زنگ بزنه. دلم عین سیر و سرکه می

 :هو دیدم مامانم گفتیک

 .ون، خدانگهدارباشه، ممنونم ازت -

 :از جا پریدم که مامانم گفت

 .برو حاضر شو -

ایولی رو هوا گفتم و به آرزو زنگیدم. تندتند و رگباری بهش قضیه رو گفتم، 

بینمت. جیغی جا میاون هم که چهارپایه؛ گفت با نازنین که دوستش بود، اون
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فن رو زدم و تلفن رو قطع کردم. نفس عمیقی کشیدم و یک بار دیگه تل

ش رو برداشتم تا به هدی زنگ بزنم. امیدوارانه به جای چت، این دفعه شماره

 .سیو کرده بودم، گرفتم« جبرئیلم»که 

 :دو تا بوق خورد که صداش تو تلفن پیچید

 جونم آجی؟ -

 :با مهربونی گفتم

 .هدی خانمی؛ یه اکیپ جور کردم -

 :با بهت لـ*ـب زد

 واقعاً؟ -

 :گفتم

 .جای تو خالیهفقط  -

 :مکثی کردم و ادامه دادم

 میای؟ -

 :مِنی کرد و گفتاون هم مِن

 .بینمت خوشگلهمعلومه که میام، می -

 :با خنده نگاهم رو از تلفن گرفتم و تو دلم گفتم
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 .شهجوری زود حل مینیگا کن توروخدا، وقتی خدا بخواد، یه مشکل چه  -

لوار لی مشکی با یک مانتو قرمز جیگری جلوی کمد رفتم و تفکرکنان یک ش

دار، بیرون کشیدم. عین جت پوشیدمش و موهای عسلی رنگم تیره جلو دکمه

ها رو یک طرفه بافتم و یک شال مشکی هم بیرون رو هم شونه زدم. بعدش اون

 .کشیدم و روی سرم انداختم

کنان ایببا صدای بوق ماشین، گوشیم رو تو کیف دستی مشکیم انداختم و بای

از خونه بیرون زدم. کتونیِ مشکیم رو هم پوشیدم و رفتم دم در. آقای 

م گرفت و در حالی که بختیاری که رسید، دیدم آرزو و نازنین تو ماشینن؛ خنده

 .گرفتم، سوار شدمشماره هلنا رو می

*** 

 «هدی»

 :شلوار جین لی رو پام کردم و رو به بابام گفتم

 !خوابیه آخه االن؟ بابا بیدار شو! چه -

 :لویی گفتآبابام با صدای خواب

 خوای بریم؟کجا می -

 :ای آویزون گفتمکمربندم رو بستم و با لـ*ـب و لوچه

 .بابا؛ گفتم که دخترا تو پارک منتظر منن -
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 :رفتم باال سرش و گفتم

 .بابا؟... لطفا پاشو، دیر شد -

 :خندید و گفت

 .ریمبدو لباست رو بپوش، ب -

دار مشکیم رو پوشیدم. موهام رو مانتوی جلو باز پلیسه ای گفتم وبا ذوق باشه

هم باالی سرم بستم و شال آبی رنگمم روی موهام انداختم. در آخر هم 

دستکش انگشتیِ مشکیم رو پوشیدم و با دیدن بابام که حاضر و آماده منتظرم 

 :بود، تو آینه نگاهی به خودم انداختم و گفتم

 .بابا برو، میام تو پارکینگ -

رفتم و  -های بافتنی قرمزی روش داشتکه گل-بدوبدو دنبال شال مشکیم 

اون رو دور گر*دنم انداختم. بند کیف مشکیم رو هم روی دوشم انداختم و در 

داشتم، با مامانم خداحافظی کردم. بدوبدو کتونی صورتی حالی گوشیم رو برمی

 .ه سمت پارکینگ پرواز کردممشکیم رو هم پام کردم و ب

ماشین بابام رو دیدم که توی کوچه منتظرم بود، لبخندی زدم و در حالی 

 :دوییدم، تماس حوا رو جواب دادممی

 جونم حوا؟ -

 :تو ماشین نشستم که حوا گفت



www.taakroman.ir  

 

  

95 

 

   رمان خاطرات نوجوانی

  کاربر انجمن تک رمان سادات میرباقریحنانه  
 

 .کجایی تو؟ ما اومدیم -

 :لـ*ـب زدم

 ...بابایی تندتر -

 :رو به حوا گفتم

 !گرم کنید تا بیام آجی؛ سرتون رو -

 :حوا هم گفت

 یعنی بازی کنیم؟ -

 :اومد بگم؛ ولی گفتمکه دلم نمیبا این

 .دونه بکنید تا عین قِرقی برسمآره، یه  -

 :همون موقع آرزو گوشی رو از دست حوا گرفت و گفت

 کجایی هدیی؟ -

 :م گرفت و گفتمخنده

 .رسمیکم دیگه می -

 :گفت صدای هلنا هم اومد که

 !باشه، منتظرتیم پس -
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 .ای گفتم و با خنده تلفن رو قطع کردمباشه

*** 

ها گشتم؛ هام دنبال بچهیک ربع بعدش با هول و وال تو پارک اومدم و با چشم

 !دادچون حوا گوشیش رو جواب نمی

کنان حوا را روی کشتی صبا بایهو دست بایگشتم، یکطوری که میهمون 

ش توی هوا بهم ریخته شده بود و تو صورتش ریخته بافته شده دیدم. موهای

 .بود

م گرفته بود، از یک طرفم حرصم گرفته بود؛ آخه گوشیش از یک طرف خنده

 !ده، اون وقت روی کشتی صبا نشسته؟رو جواب نمی

 :سری تکون دادم و لـ*ـب زدم

 !دارم برات -

 :دوهزاریش افتاد و گفت

 .بیا -

 :فتبابام هم گ

 برم بلیط بگیرم برات؟ -
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نگاهی بهشون کردم که دیدم نیمکت روی دم اژدها که دخترها نشستن، پره و 

 جلوشون چهارپنچ تا پسر نشستن؛ پس کجا برم؟

 :پوفی کردم و زمزمه کردم

 .برید، بیایید -

ها هم باال هو کشتی صبا راه افتاد و صدای جیغ اونحوا اومد چیزی بگه که یک

 .رفت

م گرفت و منتظرشون همون جا وایسادم. یک دور پارک رو بازرسی کردم خنده

 :اما طولی نکشید که حوا از پشت بهم رسید و گفت

 !اومدیسالم هدی جونم، دیرتر می -

 .م گرفت و یادم رفت قرار بود باهاش قهر کنمخنده

 :گفتم

 !علیک سالم خانمی -

پرسی ایین اومدن و مشغول سالم و احوالها هم پاون هم خندید که بقیه بچه

 .شدیم

شناختم، امشب یک تیپ اسپرت شلوار بگ با مانتو جلو هلنا رو که خوب می

شناختم، اون هم یک مانتو باز مشکی پوشیده بود. جز اون آرزو رو هم می



www.taakroman.ir  

 

  

98 

 

   رمان خاطرات نوجوانی

  کاربر انجمن تک رمان سادات میرباقریحنانه  
 

لیزری آبی و بنفش پوشیده بود! جز اون دو تا، دو تای دیگه هم بودن که طبق 

شون یک های آرزو و هلنا هستن؛ یکیا خانم، فهمیدم دوستگزارشات حو

 .هم یک هودی آبیمانتو صورتی داشت و اون یکی 

 :آرزو گفت

 بریم تاب؟ -

 :تند گفتم

 .بریم -

دو همه با هم لشکری به سمت تاب بزرگ وسط پارک راه افتادیم. همه دوبه

همه رفتیم و روی یکی ها رفتن. من و حوا هم جلوتر از شدن و به سراغ تاب

 .نشستیم

 :شه! گفتممن که نشستم، دیدم حوا داره به افق خیره می

 حوا خانم چیه؟ -

 :آروم گفت

 !اینا امنه؟ من تا حاال سوار نشدم -

 :م گرفت و گفتمخنده
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راستش تهرانیاش که من رفتم، امن بود. این هم امن بودن یا نبودش مهم  -

 .نیست؛ با همیم دیگه

ای نثارم کرد و کنارم نشست. تا نشست، ش کردم که دیوونهشمکی هم حوالهچ

 .ها رو گرفت و تاب رو راه انداختیک پسره اومد بلیط

 ی عشقای پریزاده» -

 رسیدی آخر بهش

 به اینکه دست سرنوشت

 «...خواستقلبت رو واسه من می

رفت، همچنین یشد و تاب هم باالتر مکم داشت بلندتر میصدای آهنگ کم

 .اومدسوز باد نسبتاً خنکی هم می

 هی، بگو سختت نیست انقد جذابی» -

 «...حالِ من خوبه با حالت

آخرای پاییز بود و هوا در اصل تو اهواز سرد نبود ولی خب این باال استثنا قائل 

 .بود

بای من سمت داخل بودم و حوا به سمت بیرون. با بابام و بقیه دخترها بای

 .ردمک
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 انقد از تو گفتم؛ از تو و زیباییت» -

 عشقم افتاده دنبالت

 بیخیال همه

 دنیا مال همه

 «...بسه که تو دوستم داری

 :ای زدم و گفتمو بعد دست حوا رو گرفتم که دیدم سردهِ سرده. جیغ خفه

 چرا انقدر سردی؟ خوبی؟ -

 :لبخندی زد و گفت

 .شنیخ میآره، آره خوبم. فقط دستام زود  -

هام هام رو درآوردم و دستش رو م*حکم تو دستمنم لبخندی زدم و دستکش

 .گرفتم. خندید و با نگاهش به یک دنیا آرامش مهمونم کرد

 نگو پیش کسی» -

 شی کسیتو نمی

 عشق من تو شاهکاری

 تلخی اما خوشی
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 کشیآدم رو می

 ی قاجاریعین قهوه

 دلُ با یه نگاه

 جابری تا کمی

 عشق من تو شاهکاری

 لرزه دلم تماماًبینمت میوقتی می

 وقتی بلنده موهات تو اوج پیچ و تابم

 گهچشمام ز*ب*ون وا کرده، اسم تو رو می

 شه دیگهدونم که این دل واسه من دل نمیمی

 شه دیگهدل نمی

 شه دیگهدل نمی

 بیخیال همه

 دنیا مال همه

 «...بسه که تو دوستم داری

 :ای به درخت بـ*ـغلش کردم و گفتماشاره
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 تونی پات رو بهش بزنی یا نه؟حوا ببین می -

 :تندتند با ذوق سری تکون داد و گفت

 .صبر کن، صبر کن -

 .ایستاد و دیگه وقتی نبوداز شانس ما تاب داشت وای می

 :ور کرد و بعد گفتور اون  حوا یکم این

 !شه هدینمی -

 کسی نگو پیش «-

 شی کسیتو نمی

 ...»عشق من تو شاهکاری

 :تاب که ارتفاعش کم شد، گفتم

 .خو اشکال نداره، نشد دیگه! بیا بریم -

 :تا رسیدیم پایین، عین قِرقی به پایین پریدم که حوا گفت

 خب کجا بریم؟ -

 :ها گفتمبا ذوق عین بچه

 !بازیماشین -
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 :و گفتش گرفت و اومد چیزی بگه که آرزخنده

ریم دوباره بازی ها پسره یادش رفت از من و نازنین بلیطا رو بگیره! ما میبچه -

 !کنیم

 :م گرفت و رو بهشون سری تکون دادم و رو به هلنا و رویا گفتمخنده

 بازی، میایید؟ریم ماشینما می -

 :هلنا گفت

 .هاریم بشینیم روی نیمکتنه شماها برید، ما می -

 .ا نگاهی بهم کردیم و دِ بدو رفتیممن و حو

*** 

 «حوا»

ماشین من قرمز و ماشین هدی آبی بود. تا پام رو روی گ*از گذاشتم، هدی زد 

 .بهم! جلل خالق! فرمون رو چرخوندم و سعی کردم از دستش فرار کنم

 !راستش اوالش حسش رو نداشتم ولی هدی ماشاهلل انرژی

هو از جلوم دنده عقب تش رفتم که یکفرمون رو چرخوندم و صاف به سم

گرفت و همون موقع یکی هم زد بهش! از ته دل خندیدم و به پشت سرش 

 .رفتم. حاال جاهامون عوض شده بود
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دنگ! بألخره کوبیدم بهش. هدی هم زد زیر خنده و فرمونش رو پیچوند. تازه 

تو ماشین شدم که آژیر پایان بازی دراومد. ایشی گفتم و از داشتم شارژ می

 :گهپاشدم که دیدم هدی می

 !ایی! راه برو دیگه -

 :سری به نشونه افسوس براش تکون دادم و گفتم

 !پاشو دختر -

 .هوایی بود و بعدش هم سفینه فضاییبعد از اون نوبت ترن

اون شب خیلی کارها کردیم، خیلی کار. از آهنگ خوندمون بگم، یا از بازی 

شد انجام داد؛ اما، امان که لـ*ـذت این و با هر کسی میکارها ر کردنمون؟ این

 .سکارها بسته به بودن اون آدمه که دلت به دلش بسته

*** 

 «هلیا»

 :کردمدوییدم، با آهنگ تند ریمیکس زمزمه در حالی که با خنده می

 «...تو دلم رو بردی از قصد به دلت گیر داده قلبم» -

باز کردم و دوییدم سمت دخترها که روی  در سالن اجتماعات مدرسه رو

صندلی اول نشسته بودن. لباس فرم فرزانگان رو تو بـ*ـغلشون انداختم و 

 :گفتم
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 .بیایید؛ آقاجاری داد -

 :هاشون رو از دستم گرفتن که هدی گفتشون لباسهمه

 گم؛ مبینا رو ندیدید؟می -

 :حوا پوفی کرد و گفت

 .فقط صبح دیدمش -

هایی آویزون مشغول پوشیدن ای باال انداخت و همه با قیافهم شونهملیسا ه

 .هامون شدیملباس

 :دستمال گر*دنم رو انداختم و غر زدم

 .ها! ا*و*ف! گره مخصوص این رو که آخر یاد نگرفتیمبچه -

 :ش گرفت و گفتهدی خنده

 .ی آماده رو برداشتیمهای با گرهدفعه قبل دستمال گ*ردن -

های فرزانگان به مون زدیم زیر خنده که از قضا همون موقع، یکی از بچههمه

سمت ما اومد. وارد سالن که شد، کالهش رو از روی موهای لَختش برداشت و 

 :گفت

 .ها نوبت گروه سرود شماستبچه -

 .هامون رو برداشتیمهای بازمون کردیم و کالهنگاهی بهم و به دستمال گ*ردن
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 :گفتم

 !ا کجاست؟ اومد؟مبین -

 :حوا کالفه گفت

 دستمال گ*ردن نندازیم؟ -

هو از پشت سرم دستی گره دستمال گر*دنم رو م*حکم کرد. دستم رو یک

 :های نرم مبینا که لـ*ـب زدگذاشتم روی دست

 !اینم گره مخصوص -

 :برگشتم به پشت و گفتم

 !مرسی -

 .چرخیداون هم با مهربونی نگام کرد و به سمت ملیسا 

 :رو بهش گفت

 از دست من ناراحتین؟ -

 .ملیسا سکوت کرد که مبینا هم با ناراحتی گره اون هم زد و به سراغ حوا رفت

 :حوا زمزمه کرد

 ...برد دفتراون روز کارت اصالً درست نبود! اگه غفوری ما رو می -
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 :مبینا حرفش رو قطع کرد و گفت

 .خوامدونم؛ معذرت میمی -

 :ها که مبینا دستش رو گرفت و گفتبرگشت و اومد بره روی پله هدی

 !دونم کارم خیلی بد بود. من اون روز حالم خوب نبودببخشید، می -

 :هدی صبر کرد، برگشت و رو بهش گفت

 شده بود؟ چی -

 :مبینا سرش رو پایین انداخت که حوا گفت

 چرا بهمون نگفتی؟ -

 :ا لبخند غمناک و شیرینی زد و گفتبا شروع شدن آهنگمون، مبین

 .گماالن بیایید بریم، بعد براتون می -

*** 

 «ملیسا»

 :از جلوی بوفه هلیا رو کنار کشیدم و گفتم

 راستی دخترا چرا عکساتون رو نفرستادین گروه؟ -
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وی، حاال تو خونه و گلمون بود؛ به جای چت تو پیاین هم جدیدترین دسته

کردیم ولی باز مبینا نبود؛ نه امروز این جا چت می «H.M5» توی گروه مجازی

 .بود و نه تو گروه مجازیمون. ولی خب مهم این بود که آشتی کرده بودیم

 :هدی با بهت گفت

 عکسای چی؟ -

 :روی سرم کوبیدم و گفتم

 !عکسای پنجشنبه دیگه -

 .ه زدنهو زیر خندهدی و حوا اول با بهت نگاهی به هم کردن و بعد یک

 :ش گرفت و گفتهلیا هم خنده

 !نوبت اینا رو شفا بدهخدایا بی  -

 :هاش گفتم گرفت که حوا بین خندهمنم خنده

 !ملیسا وای ما، ما هیچی عکس نداریم -

 :ش رو خورد و گفتجانم؟! رو به هدی نگاهی کردم که خنده

 .چی نداریمدونم چطوری یادمون رفت که عکس بگیریم؛ هیبه خدا نمی -

 :هلیا گفت

 ...امکان -
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 :جیغ زدم

 !نداره -

 :هدی از خنده منفجر شد و گفت

 .داره، داره -

 :ها داد زدهو یکی از بچهیک

 .سها فلشم آمادهبچه-

 :هدی آژیر شد و حوا رو هل داد و رو بهش گفت

 ...فلش، فلش -

 :همه عین جت از روی میز پریدیم پایین که هلیا گفت

 من با زهرا اینا میام، اشکال نداره؟ -

 :با لبخند گفتم

 .بابا؛ برو بابای نه -

دستی برامون تکون داد و رفت. تا برگشتم، دیدم هدی من رو کشید و برد. 

 .هامون رو چ*ن*گ زدیم و دِ بدو ریختیم تو حیاطکیف

 :هدی داد زد
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 .حوا؟... بدو... فلش، فلش مائه -

رو شلوغ و پر بود و خانم غفوری و ریختیم که دیدیم اوه، اوه! راهرهو تو راهیک

 .هم عین جالد وایساده بود

ها دست من و حوا رو کشید و آب دهنم رو قورت دادم که هدی عین مامان

دونم چی گفت که نامه سه نفرمون رو داد و نمیرفت پیش خانم غفوری. رضایت

های هم به ترتیب، عین جوجه اردکخودش رو نفر اول صف هشتم جا کرد! ما 

بالنسبت زشت؛ پشت سرش رفتیم اما، ریحانه اینام درست کنار ما بودن؛ 

ی خرگوشیش خواستن فلش بذارن. ریحانه موهای بافت شدههایی که میهمون

 .رو انداخت پشتش و با لبخندی شرورانه نگاهمون کرد

 :زدهدی هم بالفاصله جاش رو با حوا عوض کرد و لـ*ـب 

 .کار خودته -

خانم آقاجاری، عین جت از جاش « ها برید.هشتم»حوا چشمکی زد و با حرف 

بـ*ـو*س سفید رنگ رفتیم. هی ما م گرفت و ما هم تو مینیکنده شد. خنده

 .ها بودتر از این حرفبدو؛ ریحانه اینا بدو اما حوا سریع

 :ن و هدی گفتنفس زنان فلش رو داد به راننده و رو به محوا نفس

 .حل شد -
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بـ*ـو*س و رو به ریحانه اینا ادامه هدی دست حوا رو گرفت و پرید تو مینی

 :داد

 !ایشاال شما برگشتنه -

بـ*ـو*س هجوم بردیم. هدی لبه منم چشمکی براشون زدم و سمت آخر مینی

پنجره نشست، حوا کنارش و منم کنار حوا. هنوز کنارمون جا بود اما این جا 

 .قر ما بودم

کشیدن و دیدن، ایولی میبـ*ـو*س تا ما رو میاومدن تو مینیها که میبچه

بـ*ـو*س پر شد. وقتی دیدیم فقط نشستن. طولی نکشید که مینیتندتند می

 :خانم جاری با ما اومد، جیغی زدیم که هدی شروع کرد

 ها چی بخونیم؟بچه -

 :خانم جاری گفت

 !هدی -

 :وچش رو آویزون کرد و گفتهدی لـ*ـب و ل

 جونم خانم؟ -

خانم جاری سری تکون داد و با لبخند نشست که آهنگ پخش شد و ما هم 

 :شروع کردیم به آهنگ خوندن
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سرخوش و گیجم؛ منو از این وسط جمع کن ببرم جایی که هیچ کسی  «-

 !نباشه

 واسمبینم؛ محوِ توست حشناسم. تو رو میحالِ من خوبه هیچ کسو نمی

رسه به تو صِدام یکم بکن نگام؛ آره همونی که من دونم کجام اصالً نمینمی

 خواممی

میرم، نه رم؛ نباشی میتو نگاهت منم، منم به خودِ تو زُل زدم. حاشیه نمی

 »نمیشه از تو بگذرم

خوندیم و نصفه از هر آهنگ میجوری نصفه خوندیم. همینزدیم و میجیغ می

 .رفتیم بعدیمی

مگه چه گناهی کرده که دلم افتاده دستت؟ بیخیال شو این همه ناز دیگه « -

 بسه

راه بیا کشتی ما رو با اون چشای عسلیت خیالت تـ*ـخت تو دلم هیشکی جز 

 تو اصالً نیست

کنی دل آدم رو ولی بری، زیر و رو میبا اون نگاه صد ریشتری دل رو درجا می

 » !مونه اثرینمی

 :چشمکی زد که با هم رو به حوا گفتیمهدی به من 

 ...چشم عسیلمون رو قشنگه -
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هو ماشین وایساد. هدی ایشی نثار راه و جاده کرد که حوا زیر خنده زد که یک

 :حوا گفت

 !خب راه نزدیک بود دیگه -

*** 

 «هدی»

هو پام لغزید؛ همون دست دخترها رو گرفتم و دوییدم جلوی رودخونه که یک

 :ا بازوم رو گرفت و جیغ زدموقع حو

 !هدی -

روی دو تا پاهام وایسادم و با لبخند جواب نگاه نگران و عصبانیش رو دادم و 

 :گفتم

 !خو پام لیز خورد دیگه حوایی -

 :هو دست در دست آال پیداش شد. لبخندی زد و گفتملیسا هم یک

 .اینم چهار نفر -

های ون بود، اون هم از اون خرخونمای همهمدرسهسرویسی من و همآال هم

ای رنگ مهربونی داشت که های قهوهروزگار بود اما خب دختر بدی نبود. چشم

 .هارمونی خوبی با پو*ست گندمیش ایجاد کرده بود



www.taakroman.ir  

 

  

114 

 

   رمان خاطرات نوجوانی

  کاربر انجمن تک رمان سادات میرباقریحنانه  
 

 -کردکه با بهت به کارهای ما نگاه می-رو بهشون ایولی گفتم و بلیط آال رو 

ایساده بود، دادم و قایق پدالی سفید رو ها رو به آقایی که اون جا وگرفتم. بلیط

های دیگه درگیر بهش نشون دادم. آقائه هم چون ما نفر اول بودیم و هنوز بچه

آنالیز کردن پارک بودن و پیداشون نبود، تند برامون همون قایقی که گفتیم رو 

 :آورد و رو بهمون گفت

 .بفرمایید اینم قایق؛ دو نفر جلو و دو نفر هم عقب -

قسمت عقب قایق که یک دسته روی قسمت سکو مانندش بود، اشاره کرد و  به

 :ادامه داد

 .اون دسته هم فرمونشه-

 :تا حرف آخرش رو زد، عین قِرقی گفتم

 !دخترا؛ فرمون مال منه -

زدن زیر خنده که با دو رفتم و نشستم تو قایق. حوا هم اومد بیاد عقب که 

 :ملیسا به دست ک*م*ر گفت

 !ا؛ جلو خانمشم -

 .هو پقی زیر خنده زدم و دستش رو گرفتم که حوا هم جلوی من نشستیک

 :آال با مظلومیت گفت
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 من کجا بشینم؟ -

 :ش رو خورد و خودش عقب اومد، پیش من و رو به آال گفتملیسا خنده

 .عزیز دلم بشین جلوی من -

ون ور رفتم که خرده با فرم آال بدبخت هم لبخندی زد و گرفت نشست. یک

 :همون آقائه گفت

 .پدال بزنین تا راه بیافته -

 :نگاهی به زیر پام کردم که ملیسا بشکونی ازم گرفت و گفت

 .پا بزن دیگه -

 :خندیدم و گفتم

 .باشه خو -

 :حوا گفت

 بریم؟ -

 :ها کردیم و گفتیمهمه با هم نگاهی به پدال

 !بریم -

 :رو انداختم تو بـ*ـغل ملیسا و گفتم هافرمون رو گرفتم و خوراکی
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 .پذیرایی کن؛ مهمون داریما -

 :هو حوا جیغ زدها رو ازم گرفت که یکش گرفت و بعدِ ایشی، خوراکیخنده

 ...!هدی؛ غاز -

 :پفک تو دستم افتاد و فرمون رو روی دنده عقب گذاشتم و گفتم

 چی؟ -

 :هو آال هم جیغ زدیک

 !داره دخترا این جا غاز -

ها رو برداشت و برای همون غازهای توی آب، ملیسا پقی زیر خنده زد و پفک

 .دونه ریختدونه

 :هو آال گفتیک

 !ترسممن می -

فتم تو دلشون اما چون آال گفت؛ دیگه رگفت که عمراً بگه، صاف میاگه حوا می

تم. حوا هو کالً قایق رو کج کردم و برگشگنـ*ـاه داره. لبخندی زدم و یک

ای نثارم کرد که با نیش باز به راهم ادامه دادم. ملیسا هم نصف دیوونه

 :ها رو جلو داد و ادامه دادخوراکی

 ها کنسرت؟بچه -
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 :هاش رو تکوند و شروع کردحوا دست

 «...بینم چرامن درونگرا تا تو رو می» -

 :زمان گفتیمهام رو بهم کوبیدم و با ملیسا همدست

 «...جوری دوست دارهونم بگم دلم چهتنمی»-

های اون اطراف که تازه وارد قایق شده بودن، با بهت بهمون نگاه کل بچه

 :کردن که آال گفتمی

 !هاشماها خیلی باحالید بچه -

 :هوا قایق رو چرخوندم و گفتمدوباره بی

 .بر منکرش لعنت -

پدال سنگین شده. هو کشف کردم که چقدر دخترها که جیغ زدن، منم یک

 :ای به ملیسا کردم که گفتنگاهی موشکافانه

 آدم ندیدی خواهر؟ -

 :متفکرانه جیغی بر اثر کشف جدیدم زدم و با چشمکی گفتم

 !نچ؛ خوشگل ندیدم -

 .ملیسا پشت چشمی برام نازک کرد که به ک*م*ر حوا کوبیدم

 :هو گفتآال یک
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 هی؛ چی شد؟ -

 :حوا هم خندید و گفت

 چیه هدی خانم؟ -

 :گفتم

 !؟بد نگذره -

 :چیبسش رو خورد و یکی هم داد دست من و گفت

 !نه؛ عالیه -

وار نگاش کردم. از بس برای اینکه نگاهی به چیبس تند فلفلی کردم و افسوس

 .جلوی این دو تا کم نیارم، چیبس و پفک فلفلی خوردم؛ منم عادت کردم

 :جیغ زدم

 .پا بزن تنبل -

 :هو گفتکی

 مگه من و تو با همیم؟ -

 :با چیزی که دیدم، با مکث گفتم

 ...بله -
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 :پام رو از رو پدال برداشتم و اشاره به اون سمت پل چوبی کردم و گفتم

 ور پل؟ دخترا بریم اون -

 :آال تند گفت

 .رهکس هم نمی نه هدی، نباید بریم خطرناکه؛ هیچ -

 :اما حوا با نیش باز گفت

 !نه بابا؛ خطرناک چیه آال جون؟ -

 :ای آویزون، ملیسا رو نگاه کردم که اون هم گفتبا لـ*ـب و لوچه

 .پس بریم -

 :منم با خنده گفتم

 .شه!... بزنید بریمآال جونم نترس هیچی نمی -

 :این دفعه حوا با حرص گفت

 !هدی -

 :فرمون رو کج کردم و گفتم

 .زنمیباشه، باشه؛ االن پا م -
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پام رو روی پدال گذاشتم و صاف به زیر پل رفتیم. دستم رو بلند کردم و 

 .دیواره پل رو ل*مس کردم

 :حوا گفت

 .این جا دیگه غاز نیست -

 .سری تکون دادم که ملیسا هم دستش رو بلند کرد و دیواره رو ل*مس کرد

 :تندتند گفتم

 .دخترا تند پا بزنید -

هو قایق تکون پدال گذاشتیم و جلوتر رفتیم که یکهمه پاهامون رو روی 

زمان شد با جیغ محکمی خورد و کف قایق با یک چیز سخت برخورد کرد و هم

 .آال. آی آرومی گفتم که ملیسا هم جیغش رو خفه کرد

 :حوا لـ*ـب زد

 !شد؟چی  -

ه قایق رو تکون دادم که دیدم انگار گیر کرده. سرم رو بیرون آوردم که متوج

 .های مشکی و کلفت آب گیر کردهشدم قایق روی لوله

 :گفتم

 .دخترا گیر کردیم -



www.taakroman.ir  

 

  

121 

 

   رمان خاطرات نوجوانی

  کاربر انجمن تک رمان سادات میرباقریحنانه  
 

 :حوا هم بلند شد و بعد نگاهی گفت

 .رو لوله آب گیر کردیم -

 :آال گفت

 حاال باید چی کار کنیم؟ -

 .کس نبود؛ انگار زیادی دور شدیم اون اطراف هیچ

 :آب دهنم رو قورت دادم و گفتم

 .تون پا بزنید به عقببشینید و همهدخترا  -

مون نشستیم و شروع کردیم به پدال زدن. پدال زیر پام با این دفعه همه

چرخید اما زور و قدرتش کافی نبود! مسیر فرمون رو سرعت سرسام آوری می

 !شدعوض کردم؛ عقب، جلو، چپ، راست؛ نمی

 :تحدود چهار یا پنج دقیقه بی وقفه پا زدیم که ملیسا گف

 .خورهها فایده نداره، تکون نمیبچه -

 :حوا هم آروم گفت

 !آخ پام -

 .گفت؛ پاهای منم بدجور د*ر*د گرفته بودنا*و*ف! راست می

 :سرم رو به قایق چسبوندم که آال با بغض گفت
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 چی کار کنیم؟ -

های هو یک خانم چادری که یک پسر بچه بـ*ـغلش بود، از پشت نردهیک

 :گفترودخونه 

 .دخترا یکی باید هلتون بده -

 :پوفی کردم و در یک آن، از جام بلند شدم. ملیسا هم پا شد و گفت

 کنی تو؟چی کار می -

هو با بلند شدن ملیسا، قایق تکونی خورد که آال دوباره ترسیده جیغ یک

ای زد. حوا دست ملیسا رو گرفت و نشوندش ولی بعد خودش بلند شد و خفه

 :گفت

 .طوری باید وایسیم تا تعادل برقرار بشه این -

های روشنش زل زدم. دستم رو م*حکم گرفت که سری تکون دادم و تو چشم

 .پام رو روی لبه قایق گذاشتم

 :حوا گفت

 .مواظب باش -

ها نگاهی کردم؛ زیاد سری تکون دادم و به جسم آهنی لنگر مانند روی لوله

 .مپریدفاصله نبود اما باید می
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 :ملیسا گفت

 اگه بیوفتی تو آب چی؟ -

 :با عصبانیت گفتم

 .افتم ملیسانمی -

هو حوا دستم رو ول کرد و اومد بپره که دستش رو م*حکم چسبیدم و یک

 !خواست به جای من بپرهگرفتمش؛ حوا می

 :با عصبانیت اومدم چیزی بگم که همون موقع آال داد زد

 ...هاآهای بچه -

های هم بودیم، برگشتیم و خط دست مون در حالی که خیره تو چشمهر دو تا

ها نزدیک ما شد. یک قایق دونفره آال رو دنبال کردیم؛ بألخره قایق یکی از بچه

 .صورتی رنگ

 :ملیسا جیغ زد

 .آهای دخترا؛ بیایین کمک... ما گیر کردیم -

 :بعد هم نگاهی به ما دو تا کرد و گفت

 !ست خودتون، بگیرید بشینیدتا کار ندادین د -

 :مون گرفت که آال ادامه دادهم من هم حوا، تو این موقعیت خنده
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 .دخترا بیاید از پشت قایق ما رو هل بدین -

آروم دست حوا رو ول کردم و خودم هم نشستم. یکی از دخترهای تو اون 

 :قایق دونفره که موهاش بور بود و بافته شده، گفت

 !گروه ایرانئه شماهایید؟  -

 :م شدت گرفت که حوا گفتخنده

 .آره، آره؛ ماییم -

 :تر بود، گفتاون یکیشون که قدش کوتاه

 ها چی؟اگه ما گیر کنیم روی لوله -

 :گفتم

 .دینافتین؛ چون از بـ*ـغل هل میشماها نمی -

 .نگاهی بهم کردن و بعد مکثی، پاروزنان به سمتمون اومدن

 :زدیک شدن، رو به دخترها گفتمبه قایقمون که ن

 .تندتند پا بزنید -

 :دستم رو به فرمون گرفتم و رو بهشون گفتم

 ...!حاال -
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ها از کنار ما رو هل دادن، بتونیم بیاییم فرمون رو چرخوندم عقب تا وقتی اون

 !ها هم با تمام قدرت بهمون زدن؛ اما هنوز هم زورشون کافی نبودبیرون. اون

 :امید شده نالیدملیسا نا

 !آخ، نه -

 :همون دختر قد کوتاهه گفت

 شه، نه؟نمی -

 :تند گفتم

 .صبر کنین -

شد از کنار ها کج کردم. اگه نمیفرمون رو عقب کشیدم و به سمت مخالف لوله

 !ریمشیم و جلو میها رد میها رد شیم؛ پس از روی لولهلوله

 :رو بهشون گفتم

 .زنید به مابرید عقب و یهو ب -

 :همون مو بوره سری تکون داد و گفت

 .باشه -

 :منم سری تکون دادم و گفتم

 ...دوباره دخترا؛ سه... دو... یک -
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هو به قایق ما کوبیدن و بعد از یک تکون شدید و سرعت عجیب ما، قایق یک

ش ها کنار رفت. بعد نگاهی بهم، همه با هم جیغ زدیم و بعدبألخره از روی لوله

 .هم رو بـ*ـغل کردیم

 :رو به اون دو تا گفتم

 .هامرسی بچه -

ها هم دستی برامون تکون دادن و عقب رفتن. همون لحظه هلیا رو هم اون

 :باالی پل دیدیم. با بهت گفت

 شماها زیر پل بودین؟ -

 :گفتم

 !بله؛ چه جورم -

 :حوا زیر خنده زد و گفت

 .دخترا پاشید جا عوض کنیم -

 :فتمگ

 .یِس ما بریم جلو -

 :ملیسا یکی ابروش رو داد باال و گفت

 من و تو دیگه هدی؟ -
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 .دادم، از جام پاشدمم رو خوردم و در حالی که سرم رو تکون میخنده

 :آال گفت

 .مواظب باشین -

 :دستش رو گرفتم و در یک آن، جاش رو با خودم عوض کردم و لـ*ـب زدم

 !نترس دختر -

هو دیدم کل اون اطراف دارن ش کردم و به جای حوا رفتم. یکی حوالهچشمک

ها. کنن، الخصوص خانم آقاجاری و همون آقای صاحب قایقما رو نگاه می

م گرفت؛ انگار زیادی تو دید بودیم و زیاد قایق بازی کرده بودیم! کالً خنده

 .کردیماین بود که ما باید ماجراجویی می «H.M5» عادت

ها اجویی همراه با هیجان و عشق؛ دو اصل مهم زندگی. زندگی بدون اینماجر

چی بود؟ جز تکرار یه تکرار! ماجراجویی خوبه با هیجانش، خطرش و حتی 

 !مرگش

*** 

 «ملیسا»

گیر حلبی قرمز رنگ داشت رو اون چهار چرخ کالسکه مانند که یک آفتاب

 .شت مشکی رنگهوبیخیال شدم و رفتم سراغ دوچرخه سایز بیست

 :هدی گفت



www.taakroman.ir  

 

  

128 

 

   رمان خاطرات نوجوانی

  کاربر انجمن تک رمان سادات میرباقریحنانه  
 

 ملیسا؟ -

 :گفتم

 !کیش، کیش -

اون دو تا هم زیر خنده زدن و رفتن تو اون کالسکه و هدی هم طبق معمول 

پشت اون فرمون گنده رفت. هنوز نرفته بودن که پام رو روی پدالش گذاشتم و 

 !دیدم کمکی نداره و زینش خیلی باالئه

 :داد، نگاهی کردم و رو به دخترها گفتمجاره میها رو ابا بهت به خانمی که این

 !تونممن نمی -

 :هدی پرید پایین و گفت

 تونی؟عزیزم ،خانم رشید، چی رو نمی -

 م گرفت و تند از روش پیاده شدم. این دوچرخه برا من که قد بلندخنده

«H.M5» و  بودم هم بلند بود! در واقع اول منم، بعد هدی، بعد مبینا، بعد حوا

 .بعد هم هلیا

 :ش گرفت و گفتحوا خنده

 .منم که عمراً بیام؛ هدی پاشو -

 :هدی هم با خنده اومد سمتم و گفت
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 .برو پیش حوا -

ایشی گفتم و با خنده رفتم پیش حوا. حوا جای هدی پشت فرمون رفت و منم 

 .کنارش

 :هدی داد زد

 .برید منم میام -

 :بلند گفتم

 .باشه -

 :حوا گفت

 بریم؟ -

نگاهی به هدی کردم که کوله صورتی رنگش رو پشتش انداخت و سوار 

 .دوچرخه شد

 :گفتم

 .آره برو -

هدی که راه افتاد، حوا هم رفت. من و حوا پامون رو روی پدال های دوچرخه 

مانندش گذاشتم و پا زدیم اما زیاد دور نشده بودیم که دیدم هدی وایساد، 

 .که وایساد افتادالبته داشت می
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 :حوا هم دور زد و گفت

 .کالً دوچرخه بزرگه -

 :م گرفت و گفتمخنده

 .شه دیگهنمی -

 .نزدیکش شدیم که دوباره دو تامون پایین پریدیم و رفتیم پیش هدی

 :حوا گفت

 هدی خوبی؟ -

 :هدی لباسش رو تکون داد و گفت

 ...آره بابا خوبم ولی این زیادی -

 .یم و کلمه بزرگه رو خوردیمبهم نگاهی کرد

 :حوا رو به خانمه گفت

 .خانم دوچرخه باشه پیش خودتون -

 .سه تایی تندتند تأیید کردیم و به سراغ دوچرخه دونفره رفتیم

 :تفکرکنان گفتم

 چه جوری بشینیم؟ -
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 :هاش رو گرفت به دو طرف نرده و گفتحوا تند رفت عقب کالسکه و دست

 .من که جام خوبه -

 :هدی گفت

 .اوفتیحوا می -

 :پریدم پشت فرمونش و گفتم

 .ریمافته؛ آروم مینمی -

 :هدی گفت

 .پس فرمون مال منه -

 :ای آویزون کردم و بعد تند بـ*ـو*سی براش فرستادم و گفتملـ*ـب و لوچه

 !یه دور مال من؟ هدی جون -

 .حوا زیر خنده زد و دست هدی رو گرفت و باال کشید

ها رو دیدیم و دور زدم و افتادیم توی جاده پارک. اون بین کلی بچه

 .بازی درآوردیممسخره

بعد از یک دور، ما جاهامون عوض شد؛ من رفتم جای حوا و هدی اومد جای 

 .من، حوا هم بـ*ـغلش

 :هدی نشست و گفت
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 ها بریم یه جای جدید؟بچه -

 :حوا گفت

 .بریم -

 :گفتم

 .ندیمون هدی به کشتن -

 :زیر خنده زد و گفت

 .دمدم، نمینمی -

رو رفت. سواری رو دور زد و توی جاده ماشینهو بریدگی پیست دوچرخهیک

 :کرد، هی کشیدم و گفتمخورد و حالم رو خوب میطور که بادی بهم میهمون 

 ری؟هدی کجا می -

 :هدی گفت

 !ها؛ استخربچه -

 :بود، تو دلم گفتمم گرفته در حالی که خنده

 !ش هم هدیرسه به استخر؛ نمونهکشش یه شناگر همیشه می -

 :حوا زیر خنده زد و گفت
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 .ببخشید عزیزم تجهیزات نداریم -

 :هو گفتمدرازی براشون، یکریحانه اینا رو دیدم و بعد ز*ب*ون

 .ها تند بریدبچه -

گذاشتن و دِ برو که  هر دو تاشون نگاهی بهم کردن و پاشون رو روی پدال

 ...بریم

*** 

 «حوا»

بألخره نوبتمون شد. ماشین اولمون رفته بود مدرسه و تعدادی کمی مونده 

ارزید. خدایی امروز جای مبینا و هلیا خالی بود، بودیم اما خب به معطلیش می

 !خیلی خالی

 :دست مدیا رو کشیدم و گفتم

 .مدیا بیا دیگه -

 :هدی گفت

 ...ألخرهها ببچه -

نگاهی بهم کردیم و با جیغ سراغ سالتو بزرگ وسط پارک رفتیم. من کنار هدی 

ملیسا بود که روی  -یعنی سمت دیوار -روی صندلی قرمز نشستم و کنارم 
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صندلی زرد رنگ نشسته بود. هدی هم صندلیش آبی و مدیا هم که اون سمت 

 .دیوار بود، صندلیش سبز بود

 :ت و لـ*ـب زدهو دستم رو گرفهدی یک

 ...!ترسمحوا من می -

 !شدترسید؟! باورم نمیبابا! هدی می م گرفت. نههو از شدت حرفش سرفهیک

مون رو های روی قفسه سـ*ـینهدر حالی که یک پسره داشت محافظ

 :بست، دست هدی رو گرفتم و لـ*ـب زدممی

 .از هیچی نترس، از هیچی -

هو بعد چند ثانیه مکث، سالتو تکون محکمی لبخندی زد و سکوت کرد. یک

خورد و رفت عقب. ملیسا جیغی زد که سالتو از عقب چرخید و صاف روی 

زمین اومد؛ طوری که صورتم با زمین مماس بود. خندیدم و با شوق جیغ زدم. 

امون نداد و دوباره باال رفت، رفت باال وایساد و از جلو چرخید. این دفعه هدی 

 .ندیدهم جیغ زد و خ

 :هو ملیسا با جیغ گفتیک

 ...!مامان! غ*لط کردم-

 .بُرترشد و ما هم از خنده رودهسالتو هی سرعتش بیشتر و بیشتر می
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هو سالتو اون باال وایساد و چرخید و با چرخیدنش، کفش مدیا هم به پایین یک

ه پرت شد. زیر خنده زدم و با مماس شدن دوباره صورتم با زمین، جیغی از ت

 .دل زدم

*** 

امروز بهم صبح به خیر نگفته، اومدیم؛ آخه من و هدی عادت داشتیم حتی اول 

 !صبح قبل از مدرسه هم با هم چت کنیم ولی دیشب دعوا کردیم دیگه! هوف

از ماشین پیاده شدم و با هلنا و آرزو خداحافظی کردم و وارد مدرسه شدم. 

 .مثل همیشه من نفر دوم بودم و مبینا اول

 :مبینا تا منو دید، اومد سمتم و بعد از اینکه بـ*ـغلم کرد، گفت

 چته تو اول صبحی؟ -

 :سر بلند کردم و گفتم

 !هیچی فقط هدی که اومد، بگو من نیومدم -

 :مبینا گفت

 !وا! این چه کاریه؟ -

 :مـ*ـاچش کردم و گفتم

 ...کاری که گفتم رو بکن، لطفا عزیزم -
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 :هو گفتسکوت کرد، بعد یکسری تکون داد و 

 از دیروز چه خبر؟ پارک خوب بود؟ -

 :حوصله سری تکون دادم و گفتمبی 

 .واال خوب بود ولی جات خالی بود -

در اصل خوب که نه؛ عالی بود ولی خب االن حال من بد گرفته بود. مبینا هم 

 :هو با نگاهی به پشت سرم گفتپنجر شده، سری تکون داد و یک

 ...دی اومده -

 :کیفم رو م*حکم گرفتم و گفتم

 ...!من نیستما -

زده سری تکون داد که دوییدم تو سالن مدرسه. حتی اون جا هم منو با بهت

دیدن؛ چون تنها بودم. پوفی کردم و از سالن بیرون زدم و بدو بدو بهت می

 .رفتم سراغ کالس هشت سه؛ کالس هلنا که کنار کالس ما بود

 :ز کردم و تا دیدمش، گفتمدر رو با

 !هلنا پاشو -

 شناختن، در واقع کلهاشون زیر خنده زدن؛ چون همشون ماها رو میبچه

«H.M5» شناختنرو می. 
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هلنا تند پاشد و منم رفتم جای اون که زیر پنجره بود و بعدش هم زیر میزش 

میز  رفتم. دقیقاً همون لحظه هدی در کالس رو باز کرد. با سکوت از زیر

 .دیدمشمی

 :ها گفترو به هلنا و بچه

 جاست؟ها حوا این بچه -

 :هلنا نچ بلندی گفت و ادامه داد

 .بابا، اصالً حوا رو ندیدم نه -

 :هاشون گفتیکی دیگه از بچه

 .خب پس برو دیگه -

 .دید؛ ولی حقش بوددلم براش سوخت. من رو نمی

الس بیرون زد. از زیر میز بیرون اومدم که ای آویزون از کمکثی کرد و با باشه

 .هو دیدم بیرون از کالس، جلوی پنجره وایسادهیک

 :های مشکیش شدم که گفتچشم تو چشمِ چشم

 !پس هستی! ...باشه فقط باش؛ قهر باش -

 .من رو تو بهت گذاشت و ول کرد رفت

 :زده و هول کرده رو به هلنا گفتمبهت
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 .مرسی از کمکت -

زمان با رسیدن ملیسا به در، منم م عین فشنگ بیرون زدم. درست همو من

 .رسیدم. با ملیسا هم قهر بودیم؛ سر چت با هم دعوا کردیم

نگاهی بهم کردیم که از اون ور هلیا در رو باز کرد. با هلیا هم قهر بودیم! یعنی 

 !بدجور قهر تو قهر شده بود

کنار رفت. تو کالس هجوم آوردم  هلیا با دیدن ما، حرفش تو دهنش ماسید و

مون تو کالس، اون دو زنه. با اومدن همهکه دیدم مبینا داره با هدی حرف می

تامون سر بلند کردن. هدی از جاش بلند شد و بعد گفتن چیزی به مبینا رفت و 

 .توی ردیف وسط نشست. پوفی کردم و کالفه رفتم سر جام

 :مبینا دستم رو گرفت و گفت

 چتونه؟ شماها -

 :ای به دخترها، گفتمهو قاط زدم و بعد اشارهیک

 !دونم، از اونا بپرسچه می -

مبینا ایشی گفت و کنار رفت. رفتم کنار پنجره و سرم رو روی میز گذاشتم. 

 .کنیمفهمم چرا درستش نمیفهمم چرا قهر کردیم و دقیقاً نمیدقیقاً نمی

 .یکم که گذشت، ملیسا پیشم اومد
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 وا؟ح -

 :هام برداشتم که ادامه دادسکوت کردم و فقط حصار دستم رو از جلوی چشم

تون بد حرف زدم؛ نباید گروه رو باشه، قبول. دیشب من قاط زده بودم با همه -

 .کردمترک می

 .جوری گفت، آتیشم خاموش شد. حداقل اون اعتراف کرد وقتی این

 :وار گفتمناخودآگاه زمزمه

 .تقصیر تو نبود؛ من و هدی هم از قبل با هم دعوا کرده بودیم نه همش هم -

 :هلیا هم از پیش هدی پاشد و به کنار من اومد. اون هم گفت

 کنی که هدی جوش بیاره؟خب، حوا خانم چرا با یکی دیگه چت می -

 :م گرفت ولی بعدش حرصی گفتمخنده

 .ه منآمل فقط یه دوست قدیمیه، در ضمن خودش پیام داد ن -

 :هو هدی گفتیک

 !نه که توام بدت اومد -

 :تند گفتم

 .زدی؛ بد نگذشت که بهتتوام داشتی با فاطمه حرف می -
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 :نفسش رو با حرص بیرون داد که ملیسا گفت

 !اوه، شماها چقدر حسود بودین من خبر نداشتم -

 :مبینا گفت

 ؟خوایم کلیپا رو ببینیموای! خو بس کنید دیگه. نمی -

زد ولی سکوت کردم. ملیسا اول منو با اینکه دلم برای دیدن کلیپامون پر می

 .یک مـ*ـاچی کرد و بعدش هم هدی رو

 :هلیا لـ*ـب و لوچش رو آویزون کرد و گفت

 !من -

مون گرفت که ملیسا پاشد هلیا و مبینا رو هم مون ناخودآگاه خندههو همهیک

 .یک مـ*ـاچی کرد

 :گفتها یکی از بچه

 .بابا پاشید آشتی کنید؛ کالس زیادی خلوته -

 :مون گرفت که ملیسا گفتدوباره خنده

 .تون آشتی، گفتم ببخشید دیگهمنم با همه -

 :هلیا گفت

 .منم آشتی -
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 :مبینا هم زیر خنده زد و گفت

 .منم که آشتی -

 :ملیسا رو کرد به هدی و مبینا هم رو به من گفت

 .آشتی کنید پاشید شماهام -

 :هلیا هم ادامه داد

 ...زود، زود -

 :لـ*ـب زدم

 .از طرف من بگین ببخشید -

 :هلیا ایولی گفت و رفت پیش هدی و دوباره اومد و گفت

 گه مگه خودت ز*ب*ون نداری؟هدی می -

شون ملیسا ایشی کشید و دستم رو گرفت و بلندم کرد. این قدر تندتند همه

هو دیدم هدی جلوم وایساده. فرصت حرف نداشتم فقط یکجا شدن که بهجا

ناخودآگاه لبخندی زدم و دستم رو براش باز کردم. اون هم اول نگام کرد و بعد 

 .پرید بـ*ـغلم

 :م*حکم با تموم وجودم کشیدمش تو آ*غو*شم که گفت

 !ایمخیلی دیونه -
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 :از خودم جداش کردم و چشم تو چشمش شدم و گفتم

 !رم دیوونهدوست دا -

 :هام داد و لـ*ـب زدهدی نگاهش رو تو چشم

وقتی مبینا گفت حالت بد شده و نیومدی، هزار بار مردم و زنده شدم؛ نکن با  -

 .کار رو دخترمن این 

 :هام تو هم رفت و رو به مبینا گفتماخم

 مبینا؟ عزیزم چی بهش گفتی؟ -

 :ای باال انداخت و گفتمبینا هم شونه

 .گفتم فشارت رفته باال و نیومدی خو -

 :هلیا زیر خنده زد و گفت

 جانم؟ -

 :مرد، گفتملیسا در حالی که داشت از خنده می

 مبینا مگه حوا مرض قند داره که فشارش بره باال؟ -

 :ش گرفت و گفتمبینا هم خودش خنده

 .دونم خوچه می -
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 :نگاهی به هدی کردم و با مهربونی گفتم

 ...!عزیزم -

این حد بترسونمش. برای اینکه از دلش دربیارم، لپش رو خواستم تا من نمی

کشیدم و دِ درو فرار کردم. دوهزاریش افتاد و اومد دنبالم که همون لحظه در 

که قدی نسبتاً -کالس باز شد و قامت خانم باقری، دبیر محترم مطالعاتمون 

قتی ماها رو وسط کالس دید، تو نمایان شد. و -بلند با موهایی تیره داشت

 :اولین حرفش گفت

 .زودزود هر پنج تاتون برید سرجاتون -

 :هدی سرش رو کج کرد و گفت

 جا بشینیم؟شه همین خانم نمی -

 :خانم باقری هم حتی بدون نیم نگاهی به ما، گفت

 !به هیچ وجه -

 :ها زیر خنده زدن که ملیسا روی شونه هدی زد و گفتبچه

 .بالنسبت خر نشد -
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ماها هم از خنده منفجر شدیم و تندتند وسایالمون رو برداشتیم و تو دل معلم 

رفتیم. من میز اول، سمت راست کالس کنار دیوار؛ کنار فاطمه که یک دختر 

 .العاده ساکت بود، جا گرفتمفوق

 :فاطمه که امروز موهاش رو تیغ ماهی بافته بود، از جاش بلند شد و گفت

 !واویال -

م گرفت و سر میز نشستم که از چشم خانم باقری دور نموند و اشاره خنده

 :کرد

 .برو ته -

هدی بدبخت که میز اول، ردیف وسط چسبیده به میز خانم باقری بود. 

مون رو نقش بر آب کرد. خواستیم مثالً نزدیک هم باشیم که باقری نقشهمی

 .با من عوض کرد ش گرفت و پاشد جاش روفاطمه هم خنده

 :ها از پشت سرم گفتیکی از بچه

ترین فهمم تو چطور یهو شکوفا شدی. تو که پارسال یکی از ساکتمن نمی -

 !ها بودیبچه

 :مبینا که رد شد بره دو تا میز پشت من، گفت

 .هستش خانم محترم «H.M5» اثر -
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 :پقی زیر خنده زدم که هدی گفت

 !زنینا؛ فاطمه، مریمنبینم به رفیقام حرف ب -

م شدت گرفت که ملیسا رو مریم از پشت سرم ایشی کرد و ساکت شد. خنده

ای مثل ما آویزون، رفت ته میز ردیف سمت چپ کالس. ملیسا دیدم که با قیافه

کنار مدیا بود، باز جای اون خوب بود. من کنار یک آدم سایلنت و هدی هم 

طور؛ اون هم با  بته هلیا هم همینکنار اسما ،یک خرخون واقعی، بود. ال

های گروه ریحانه های خوابیده رفت دو تا میز پشت سر ملیسا، کنار بچهنیش

 .نشست

 :هدی غر زد

 ...خانم -

 .خانم باقری هیسی رو به هدی گفت و سر بلند کرد

جوری پخش جوری شده! چه  م گرفته بود، نگاه توروخدا وضعمون چهخنده

 .تونیم ساکت بشیمه میشدیم. حاال مگ

زن هدی رو دیدم. زود انگشتم رو روی تا این از ذهنم گذشت، نگاه چشمک

 :بینیم گذاشتم و گفتم

 !ساکت هدی، ساکت -
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کردم، این دفعه صاف جامون تو دفتر غفوری جون اگه من هم همراهیش می

 .بود

نگاهش دونم چی گفت بهش که ش رو آویزون کرد. مبینا نمیل*ب و لوچه

عقب رفت و چشمکی به همراه یک م*اچ تو هوا براش فرستاد. همون لحظه 

 :باقری گفت

 .برگه در بیارید -

 :هدی چرخید و گفت

 خانم امتحان؟ -

 :ای بهش زد و گفتپشت سری هدی سلقمه

 .گیرنخانم گفتن اول بخونیم، بعدش امتحان می-

 :بعد نگاهی به هممون گفتهو دستش رو بلند کرد و هدی آهانی گفت و یک

 .ها یاال بخونیدبچه -

م گرفت و کتاب رو باز کردم. درس جدید آسون بود؛ یعنی ما جلسه پیش خنده

همون موقع که درس داد خوندیم. بنابراین خیلی ریز و ماهرانه دفترم رو توی 

کتاب باز کردم و شروع به کار کردن روی سوژه جدیدمون کردم؛ یعنی آهنگ 

 .کیه، منم تهیکیه
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تا قلم به دست شدم، نگاه سنگینی رو روی خودم حس کردم. تو دلم جیغ 

 :زدم

 !هدی -

زنان، اول دفتر تو کتابش رو نشون داد و  عصبانی نگاهش کردم که چشمک

ای به مبینا کرد. نگاهی به مبینا کردم که دیدم چند تا برگه نشون بعد اشاره

 .داد و دوباره مشغول شد

ای کردم که دیدم م رو خوردم و به هدی اشارهغره ملیسا خندهدیدن چشمبا 

 .ریلکس صندلیش رو عقب داد و بهش تکیه داد و مشغول کار شد

 :خندیدم، شروع به شعر سرودن کردمدر حالی که می

 !کیه؟ کیه؟ منم حوا"

 !کسی نیست؛ من و هدی

 ".ام بدیماس به اس بهم وصلیم؛ وقتشه بهم پی

 .دونم کسی پیدا بشه که شبیه ما چت کنهدایی من بعید میخ

 :ریزریز خندیدم و ادامه دادم

 شد دلت خواست؟چی "

 !منم دلم خواست
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 "!هدی، هدی؛ تو دلت یه فضای مجازیه

 .مرد برای کارهای مجازیهمینه دیگه هدی آروم و قرار که نداشت، می

 ...ال، ال، ال"

 زنگ بزن به من فوری

 "...، ال، الال

با بلند شدن خانم باقری، تند دفتر رو بستم و مدادم رو روی متن کتاب 

 .داد، از کنارم رد شدگذاشتم. باقری هم در حالی که سر تکون می

شدم، نگاهم رو از هدی گرفتم و بازم در حالی که داشتم از خنده منفجر می

 :نوشتم

 هکری نیست؛ فقط منم و تو"

 دم، فقط لطفاً نکن هک منوم رو بهت میتاپهدی؛ من لپ

 !هدی! هدی

 "زارم تا تو بمونی در امانمن خودم رو جات می

باقری، برگه رو تو جیبم گذاشتم و تند کتاب رو « ها رو ببندیدکتاب»با حرف 

ها کردم که هم هدی و هم مبینا به طور نامحسوس جمع کردم. نگاهی به بچه

 .ها رو جمع کردنبرگه
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ها از هو دیدم یکی از بچهها رو گفت، مشغول نوشتن شدیم. یکباقری سوال تا

 :پشت سرم گفت

 !هدی؟ آهای هدی جونم؟ -

 :هام چهار تا شد و برگشتم عقب که ادامه دادچشم

 !سوال چهار؛ برسون لطفا -

 :سری به نشونه افسوس تکون دادم و گفتم

 ...صداش نکن هدی جون. بنویس -

 .گفتن من و هدی با هم یکی شد« امیرکبیر»لحظه که همون 

 :هو گفتباقری هم یک

 !هدی -

 :هدی در حالی که خم شده بود، لبخندی زد و گفت

 .خانم ببخشید خودکارم افتاد... من تموم کردم -

این رو گفت و برگه رو روی میز گذاشت. منم با بلند شدن ملیسا، بلند شدم و 

 .م. بعد ما؛ هلیا و مبینا هم بلند شدنبرگم رو روی میز گذاشت

هو دیدم قطره قطره داره بارون میاد. با ذوق طور که وایساده بودم، یکهمون 

 :به بیرون نگاه کردم که هدی هم ذوق کرده گفت
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 !خانم حاال که کاری نداریم، بریم بیرون؟ آخه داره بارون میاد -

 :پنج نفرمون کرد و گفتخانم باقری نگاهی به هدی و بعدش به تک تک 

تونه تا آخر زنگ، یه کنفرانس همراه یه نمایش کوتاه برای درس کی می -

 جدید آماده کنه؟

 :حرفش تموم نشده بود که هدی گفت

 .دیم خانمما انجام می -

 :باقری یکی ابروش رو باال داد و گفت

 !شما؟ -

 :هدی بالفاصله گفت

 .امن، حوا، ملیسا، هلیا و مبین -

 .گه؛ شک نداشتمدونستم میم گرفت. میخنده

 :اسما که کنارش بود، تکونی به خودش داد و گفت

 .منم میام -

 :ریحانه هم پاشد و گفت

 .من و سارا هم میایم -
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 :هدی لبخندی زد که خانم باقری تأکیدکنان گفت

 .برید تو حیاط ولی صداتون باال نره -

کتاب و خودکارش رو برداشت و بلند شد. منم هدی چشمی گفت و عین قِرقی 

 :مریم رو بلند کردم و گفتم

 .یاال، یاال پاشید دخترا -

 .به دو دقیقه نشد که نصف کالس رو خالی کردیم

مون اومدیم بیرون، چسبیدیم بهم، درست زیر بارون. یکی از وقتی همه

 .هامون بارون بودقرار

 :و گفتم مثل حلقه شدیم که برگم رو درآوردم

 ...هدی، سوپی -

 «سوپی»گفتیم؛ در واقع سوپرایز که به قول ملیسا ما می

 .هدی جیغی زد و با شوق شروع کرد بلندبلند خوندن

 .شدهامون بیشتر میخوند، خندهبا هر بیتش که می

 :ملیسا گفت

 !دم، فقط لطفاً نکن هک منو هدی جونتاپم رو بهت میمن لپ -
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هامون بلندتر شد که مبینا از تو جیبش کاغذش رو ت، خندهاین رو که گف

درآورد. اون هم یه برگه دفتر رو شکل قلب کرده، در واقع یک اوریگامی قلب 

تامون بود ولی یه مدل باحال. اسم هدی وسط  بود و توی قلب اسم هر پنج

ا. کاغذ توی یه قلب بود و دورش هم اسم من بود به همراه مبینا، ملیسا و هلی

بـ*ـغل قلب هدی، یه قلب دیگه بود که اسم من توش بود و کنارش اسم 

مبینا. اون سمت هدی یه قلب دیگه بود، که توش اسم ملیسا بود و اسم هلیا 

هم کوچولو کنارش نوشته شده بود. کنار اسم من قلب هلیا بود با اسم هدی و 

ود. کالً فانتزی تو قلب مبینا کنار اسم ملیسا هم، اسم هدی کوچولو نوشته ب

 .خیلی قشنگی بود

 :ملیسا با مهربونی گفت

 !العینی -

 :م گرفت که هلیا تند پرسیدخنده

 چی گفتی؟ -

 :زنان گفتهدی هم تند چشمک

 .گفت عزیزم -

ی تو جیبش رو درآورد. وای، نه! مون زدیم زیر خنده که هدی هم برگههمه

 !ون بود! خداکردم؛ چتامدیگه این رو اصالً باور نمی
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 «چت من و حوا»نوشته بود، 

 :ساعت دوازده زده بود

 !بخیر... نه ظهر بخیرسالم! صبح  -

 .استیکر خنده هم فرستاده بود

 .تنبل! آهای، خرسی جونم! هوی بابا، گاو! بیدارشو -

 ...کلیپ، آهنگ، فیلم و سی و شش تا پیام بعدش

 :ساعت دوازده و ده دقیقه فرستاده بود

 !سالم هدی جونم -

 !حاال تو کجایی؟! عشقم! جونم -

 .استیکر خنده فرستاده بود

 ...بیست پیام بعد

 اهای االغ

 بیشعور بیا

 (استیکر خنده) -

 (۱۲:۱۵دوباره سالم، سرویس بودم ببخشید، ویندوز باال اومده؟ )ساعت 
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 .استیکر خنده(، آره) -

 .د، زود، سریعکنی... تنخب چه خبر، کجایی، چه می -

 اعه بازجویی؟ -

 !بازجوییه -

 ...تله)تله پاتی( شد -

 (بله، بله.)استیکر خنده -

 ...و این داستان ادامه دارد

گفت دقیقا چتامون این شکلی بود. هدی هم . راست میشدخندم قطع نمی

 .چشمکی زد و منفجر شد

م کردن و رفتن سراغ اومد که ملیسا و هلیا نگاهی بهمبینام خندش بند نمی

 :قسمت پایین

 :چت من و ملیسا

 ( ۱۸:۰۰سالم میس. )ساعت  -

 ( ۲۰:۰۰سالم. )ساعت  -

 ( ۲۰:۰۵چطوری، خوبی، چه خبر؟ )ساعت  -

 ( ۲۰:۱۰خوبم، مرسی. کاری نداری؟ )ساعت  -
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 ( ۲۰:۱۰ری؟ )ساعت اعه می -

 ( ۲۰:۱۵بابای. )ساعت  -

 (۲۰:۱۵بای. )ساعت  -

 :گفتملیسا 

 جوریم، آره؟ من این -

 :هلیا زد زیر خنده و گفت

 ...جا رو بخون وای خداحرص نخور، حرص نخور. این -

 :چت من و هلیا

 (۱۴:۰۰سالم هلی. )ساعت  -

 (۱۴:۲۰سالم هدی. )ساعت -

 (۱۴:۲۰چه خبر؟ )ساعت -

 (۱۴:۲۰پرسن؟ )ساعتگم فردا چی میهی سالمتی، می -

 (۱۴:۲۰م. )ساعتها؟ فردا؟ علو -

 (۱۴:۲۰اهان، مرسی. )ساعت -

 (۱۴:۲۰بابای. )ساعت -
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 (۱۴:۲۰ری؟ اعه، بابای. )ساعتمی -

 (Bts استیکر)

 (.Bts استیکر)

 :هلیا برعکس ملیسا زد زیر خنده که هدی تند برگه رو برگردوند و گفت

 .اینجا رو داشته باشید -

 :H.M5 گروه

Btsمیس، میکاییل، شما ، 

 :کائیلمی

 .شهسالم، گایز کلیپ داره درست می -

 :من

 .بده، بده بیاد -

 :میکائیل

 .کشه، داره میاد. دخترا نیستن بریم اونورطول می -

 :در حال تایپ Bts همون لحظه

 .آهای کجا... من هستم -
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 :چند دقیقه بعد

 :میس

 .گذرهور خوش مینه، نه بذار برن... اون -

 :میکائیل

 .ریمعه خو نمیا -

 :من

 .خیال آره بابا، بی -

 :میس

 .نه، نه برید پیوی پشت سرم حرف بزنید -

 :من

 ...اوه، خدا. باز شروعید -

:Bts 

 ...واویال -

بهم نگاهی کردیم و من و هدی منفجر شدیم. مبینا هم پشت سر ما. هلیا 

سام که ماها رو بدبخت هم زیر چشمی نگاهی به ملیسا کرد و یهو ترکید. ملی
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دید، دیگه طاقت نیورد و اونم زد زیر خنده. هنوز محو خنده بودیم که یهو 

 :اسما گفت

 .اهای، کم هرهر کنید، خیر سرتون اومدید کار درسی کنید -

 :بین خندم گفت

 .اوه، اوضاع قاراش میش، شد -

 :هدی خندش رو خورد و رو به اسما گفت

 .اباشه چنگیز مغول، منو نکشی -

 :چپ نگاهش کرد که گفتماسما اول چپ

 .تونه که، تیمورم هستنمی -

ای به خودم کردم که هدی واقعا جدیش گرفت و تو دو دقیقه، من رو اشاره

گذاشت تیمور و مبینا رو هم پسرم. ملیسا و هلیا رو هم کرد شاه محمد و 

ز. بقیه پسرش. برا اینکه دهن اسما رو هم ببنده اونم گذاشت همون چنگی

ها رو از جمله مدیا و ساغر رو هم مرتب کرد. تقریبا بعد یه ربع که مشغول بچه

کشید رو کنار زدم تا ها که داشت برام سبیل میحفظ متن بودیم، یکی از بچه

مبینا رو ببینم که چی دستش بود. اون یه شنل سبز رنگ گیر اورده بود و 

 :و دید، گفتانداختش رو دوشم. خندم گرفت که هدی تا من

 .بابا تیمور... دیالوگت رو بگو ببینم -
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 :خندم رو خوردم و با لحنی خشن گفتم

 .من تیمور گورکانی هستم و این هم پسرم شاهرخ -

 :وقتی به مبینا اشاره کرد، پقی زد زیر خنده و گفت

 .پسر قدش از پدر بلندتره -

 :و گفت ها زدن زیر خنده که هدی خندش رو خوردیهو همه بچه

 .تو عالی شدی عشقم، هم تو و هم پسرت -

 :ملیسا هم دست هلیا رو کشید و گفت

 ...ولی من از پسرم بلندترم. بگو دیگه راوی -

 ...با دیدن سبیل با ماژیک کشیده شده ملیسا، همه یه بار دیگه منفجر شدن

 "ملیسا"

ردم که دیدم همه کرانچی به دست با خنده هجوم بردیم تو کالس. نگاهی ک

های زیادی تو کالس نیستن، بنابراین رو کردم به خودمون و یهو رو به حوا بچه

 :گفتم

 (.حوا، حوا، تعی. )حوا، حوا، بیا -
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تونست جواب بده با ابروهای گیم، اما نمیفهمید چی میهلیا که تا حدی می

شد و دست هدی خیال باال رفته ما رو نگاه کرد. مبینا که کال عربی بلد نبود بی

 .رو کشید که ببره اما هدی نرفت

 :حوا خندش گرفت و گفت

 (!المن؟! )برا چی؟ -

ای به هدی که داشت حرص دوباره مثال چشم و ابرویی اومدم و بعد اشاره

 :خورد، کردم و گفتممی

 (.تعی اشوی انلوع هدی. )بیا یکم هدی رو اذیت کنیم -

 :حوا خندش رو خورد و گفت

 (.خادایه. )نه، گنـ*ـاه دارهال  -

دونستم میاد، بنابراین سکوت کردم. پشتش رو کرد بهم اما همون لحظه می

 :برگشت و گفت

 ( خوش، شن گیلیل؛ هه؟ )باشه، چی بگیم؛ ها؟ -

 :تر گفتمابرویی باال انداختم و آروم
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ن خل اوم، هیچ الکی. عود اگلیچ فرد شی انتی التگولین ال هه علکی ها، اما -

گم که به کسی نگی، اشوی انلوع هه. )اوم، هیچی الکی. یعنی یه چی بهت می

 (.الکی یکم اذیتش کنیم

 :سری تکون داد و با چشمکی گفت

 ()باشه خوش. -

 :دیگه هدی طاقت نیاورد و گفت

 .گین، هان؟ منم که نخودمچی می -

 :به هدی گفت هلیا که گیج و منگ شده بود و این یعنی نفهمیده بود رو

 .خیال، هدی بی -

 :مبینا هم اضافه کرد

 .گن بخدا، چرت و پرت میآره، هدی -

 :اما هدی دست بردار نبود و جیغ زد

 !حوا، ملیسا -

 :ای که به هردومون رفت رو به حوا ادامه دادمبعد چشم غره

 .حوا، یادت نره. به کسی چیزی نگو -

 :ترکید گفتده میحوا در حالی که داشت از خن
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 .گمباشه. باشه، به کسی نمی -

 :و رو به هدی ادامه دادم

 .تا یاد نگیری، وضع همینه خانومی -

 :هدی با جیغ گفت

 .زنین تا من نفهمم. دارم براتونعربی حرف می -

 :ساکت شد و یهو گفت

 (ها)گاو البقرات. -

 .همه از خنده منفجر شدیم

اب عربیمون با عربی ز*ب*ون ما مشترک بود رو به تنها چیزی که تو کت

 .ز*ب*ون اورد

 :من و حوا نگاهی بهم کردیم و همزمان گفتیم

 (.)تو هم گاوی، هم االغ انتی بقرات الحمارا. -

دیگه هدی صبر نداشتش تموم شد و دست حوا رو کشید برد کنار در، در واقع 

ها ریختن تو یدیم که بچهخندیه جای خلوت. ماها هم همچنان داشتیم می

 :کالس. مغزم هوشیار شد و تند گفتم

 .ها، بریم آب بازی تا حسینی نیومدهبچه -
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 :مبینا نالید

 .وای، نه -

 :ولی هلیا بر عکسش گفت

 .بریم، بریم -

منم قمقم رو برداشتم و دست هر دوتاشون رو کشیدم که رسیدم به اون دوتا، 

رو دید، دوید طرف اخطار  گام کرد و تا قمقمههدی با لبخند رضایت بخشی ن

آب خودش و شیشه آب حوا رو براش انداخت. حوا هم بطریش رو تو هوا قاپید 

 :و گفت

 .بریم -

ها پر، یهو تا از در رفتیم بیرون یهو همه پخش شدن. همه که ماشاال قمقمه

 .غیب شدن

هو دیدم حسینی کارتون نکنه. دست به ک*م*ر شدم که یوایی خدا بگم چی

 علوم اومد. وای، چرا انقدر زود اومد؟

قمقمه رو م*حکم گرفتم و دیدم هلیا بدو بدو اومد. تند دوییدم طرفش و 

 :گفتم

 .هلیا، بدو حسینی اومد -
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 :هلیا دستش رو کوبید به لپش و برگشت عقب و داد زد

 ...مبینا، مبینا بیا -

شد که هلیا منو کشید کنار د میهمون لحظه، حسینی داشت از جلوی کالس ر

 :و بعد گفت

 .شیماگه بریم، بدبخت می -

 :یهو از اونور هدی داد زد

 ...حوا، حسینی؛ بدو -

 .تو این موقعیت خندمون گرفته بود، حوا! حسینی

همون لحظه هم دیدم هدی، حوا رو پیدا کرد و هر دوشون از در پشتی 

به ما کرد و در یک آن هممون  ایدستشویی اومدن بیرون. هدی اشاره

گرفت که رسیدیم. دوییدیم سمت در کالس. دیگه واقعا نفسم داشت می

 :حسینی با اخم نگاهمون کرد و گفت

 کجا بودید؟ این چه وضعشه؟ -

مون به سرفه افتاده بودیم که حسینی در کالس رو باز کرد و رفت تو. ما همه

حسینی اومد دوباره چیزی بگه که هم نگاهی بهم کردیم و پشت سرش رفتیم. 

های هفتم که از قضا جزو شاگردای محبوب حسینی بود، اومد یهو یکی از بچه

 :تو کالس و رگباری گفت
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 ...خانم حسینی، خانم آقاجاری هدی مفتخر، حوا محسنی، ملیسا -

 :ها گفتخندم شدت گرفته بود که یکی از بچه

خوان، واری. بابا این پنج تا رو باز میملیسا منتظری، هلیا ملکی، مبینا ز -

 .ایناهاشون عزیزم، ایناهاشون

 :دختره بدبخت با بهت بعد نگاهی به ما گفت

 ...اعه شماها -

خندمون رو به زور خوردیم که حسینی با اخم شدیدی رو به دختره که تل زده 

 :بود، گفت

 خانم آقاجاری خواستشون؟ -

 :دختره گفت

 .ن زود بیانبله خانم، گفت -

 :حسینی هم با اخم بدجوری گفت

 .برید -

ما هم از خداخواسته عقب عقب زدیم بیرون و به محظ خروج، جلوی چشمای 

 .متعجب دختره از خنده منفجر شدیم
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مون، خانم خسروی که خانومی نسبتا قد تا رفتیم دفتر دیدیم معاون آموزشی

خندیدیم رد از کنار ما که هر هر میکوتاه و چاق بود با اخمای تو هم و هل شده 

 :شد و گفت

 .زود بیایید، بریم -

 ش ساکت شدیم، که هدی لـ*ـب بازهمه با این حرف یهویی

 :مون داد و گفتکرد چیزی بگه که خودش هل

 .دیر شد، بریم -

 :گفتم

 ریم؟خانم کجا می-

هلیا که نزدیک در  های فرم فرزانگان رو برایاز اونور یهو خانم آقاجاری لباس

 :بود انداخت و گفت

 .رید یه مدرسه دیگه برا اجرا سروددارید می -

 :حوا گفت

 ...ها، علومبچه -

 :همه با هم جیغ زدیم

 .پرید-
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همون لحظه صدای )کی بود( عصبانی خانم غفوری اومد که ما عین قرقی از در 

د مشکی رنگ کرد و ای به پرایمدرسه رفتیم بیرون که خانم خسروی اشاره

 :گفت

 .سوار شید -

 :مبینا گفت

 خانم... اینجا؟ -

خانم خسروی نگاهی به راننده که آقایی مسن سال با سر طاس بود کرد و 

 :گفت

جوری بشینید  تونیم بشیم، بنابراین باید با هم بریم. یهدو تا ماشین که نمی -

 .دیگه، نزدیکه

ی رو به هلیا که سرویسش هم بود کرد و بهم نگاهی کردیم که دوباره خسرو

 :تر بود، بهش گفتتر و ریزه میزهچون از هممون قد کوتاه

 .تو بیا پیش من، هلیا -

راننده اومد حرفی که خسروی دست هلیا رو کشید و رفت نشست. هدی 

 :خندید و گفت

 .اوخی، هلیا کوچولو -
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فتاد و تند رفتم کنارش و مبینا خندید و تند رفت سوار شد. منم دو هزاریم ا

در رو بستم. حوا اومد بشینه که اشاره کردم اونور. حوا ایشی گفت رفت از 

 :اونور مبینا، سوار شد. نوبت هدی که شد، خندش گرفت و گفت

 .خواید من نیام، هان؟ توروخدا تعارف نداریمامی -

 :حوا با حرص گفت

 .مآره، فقط کم مونده تو نیای. بیا بشین ببین -

بد جور خندم گرفته بود با حرف )تکون بدید( حوا رفتم جلوتر و در واقع تو 

 :خود در که مبینام اومد کنارتر و گفت

 .کار کنم خوباعه، وای. چی  -

حوا هم چسبید به صندلی که هدیِ بدبخت اومد و روی لبه صندلی نشست تا 

. هلیا داشت بد جور در رو بستیم. ماشین که راه افتاد از وضعمون خندم گرفت

تر نشسته بود، خورد. هدی خندید و رو به مبینا که از همه راحتحرص می

 :گفت

 تو راحتی عزیزم؟ -

 :مبینام خندش گرفت و گفت

 ...عالی -
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کرد، حوا کوفتی نثارش کرد و همون موقع در حالی که به بیرون اشاره می

 :گفت

 .ها خونموناعه، بچه -

 :فتبعد رو به هدی گ

 .هدی بیا بریم بهت چایی بدم -

 :از خنده منفجر شدیم که گفتم

 .خوامحوا من قهوه می -

 :ای کرد و گفتحوا الیکی گرفت و به سرش اشاره

 .کنم، بفرماییددارم تو ذهنم یادداشت می -

خالصه انقدر چرت و پرت گفتیم و راننده بدبخت رو با اون سر طاسش که 

 .ه اال اهلل رو سوژه کردیم که نفهمیدیم کی رسیدیمگفت ال الیسره می

ها یا اینایی که از زندان میان بیرون ولی تا ماشین وایساد عین این قحطی زده

از ماشین ریختیم بیرون و تازه نگاهمون به مدرسه افتاد. اوه، یه مدرسه 

 .دخترونه دوره دوم

 :همه بهم نگاهی کردیم که خسروی گفت

 .زود بپوشید تا بریم لباساتون رو -
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نگاهم رو از در بزرگ سفید رنگ که الش باز بود، گرفتم و بعدش هممون بهم 

نگاهی کردیم و لباسا رو انداختیم تو بـ*ـغل همدیگه. دو دقیقه نشد که پنج 

نفرمون عین قطار کنار هم وایسادیم و همزمان با گذاشتن کالهامون، پشت سر 

تمام دخترای مدرسه که فرمشون توسی  خانم خسروی رفتیم توی مدرسه.

رنگ بود، حدود ده تا صف بودن که پشت سر هم ایستاده بودن. ما هم درست 

از وسطشون رد شدیم که دیدیم چند تا از مسئوالی آموزش و پرورش روی 

های جلوی در سالن مدرسه نشسته بودن. انقدر ما بخاطر این سرود صندلی

شناختن. یه خانم که ها ما رو میایه همه این ادارهور رفته بودیم کور و اوناین

آمد گفت و ما رو به یه احتماال ناظم مدرسه بود با خوش رویی بهمون خوش 

 :اتاق با در چوبی توی سالن بزرگ سبز رنگشون راهنمایی کرد و گفت

 .اینجا منتظر باشید دخترا، چند دقیقه دیگه اجراتونه -

باز کردیم دیدیم پنج تا دختر چادری که معلوم بود تشکری کردیم و تا در رو 

خونن، سرودشون درباره ایران بود. انگار آخرش از ما بزرگترن دارن سرود می

بود، چون دستاشون رو بردن باال و انگار قله رو نشون دادن و بعد با هم 

 :شون گفتبارید تا اینکه یکیانداختن پایین. از نگاهاشون کنجکاوی می

 .م، خوش اومدینسال -

 :هدی گفت

 .سالم، مرسی -
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 :یکی دیگشون که الغرتر از بقیه بود، تند گفت

 .کردنتونیم اجراتون رو ببینیم؟ آخه اینجا خیلی ازتون تعریف میمی -

 :ای بارش کرد و لـ*ـب زدشون سقلمهاون یکی

 .بفرمایید تمرین کنید تا نوبت اجراتون بشه -

 :استرس گفت هلیا عین همیشه پر

 .تمرین بریم -

 :اما حوا دستش رو گرفت و با چشمکی گفت

 ، مگه نه هدی؟ما که نیاز به تمرین نداریم -

هدی هم دو هزاریش افتاد و تند نگاهی به من که به شدت مردد بودم کرد و 

 :گفت

 .ایممعلومه که نداریم، آماده -

کی دیگشون که از بقیه هم با نگاه هدی ساکت شدم و خندم و خوردم که ی

 :تر بود، گفتخوشگل

 .لطفا یه بار برامون اجرا کنید -

 :یهو دلم براش سوخت و تند گفتم

 .باشه عزیزم، حتما -
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خیال همه دخترا برگشتن سمتم که زل زدم تو چشمای هدی که بالخره بی 

 :شد و از بینمون اومد بیرون و دستاش رو بشکن زنان برد باال و گفت

 .دخترا، تندتند زود سریع بریم -

نگاهی به من کرد که فلش رو انداختم تو بـ*ـغل مبینا. مبینا هم فلش رو 

 .وصل کرد به باند حوا و داد بهش

 .حوا باند رو روشن کرد و گذاشت رو میز

 :هوا گفت هدی دوباره بی

 ...همه ته اتاق، بدو، بدو -

ه کردن و کنار رفتن. ما هم خندمون رو اون دخترای بدبخت با بهت به ما نگا

جا نشست.  خوردیم و رفتیم ته اتاق. هدی هم ریلکس پرید روی میز و همون

 :ادامه داد

 ...مبینا خانم -

مبینا هم خندش رو خورد و رفت روبروی دخترای بهت زده وایساد. همون 

 :دختره که گفت اگه خواستین تمرین کنید به هدی گفت

 ری؟تو نمی -

 :هدی نگاهشو داد به من که راه افتادم و گفتم
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 .مطمئن باش، میاد -

 .بدتر رفتن تو بهت که با دیدن قیافه حوا خندم گرفت

 :کنار مبینا وایسادم که هدی ادامه داد

 ...حوا جونم -

حوام ساکت شد و اومد جلوی مبینا، به چهار ثانیه نکشید که هدی پرید پایین 

 :و گفت

 .جونو هلیا  -

خندیدیم کرد و اومد جلوم. آهنگ که ها که میهلیام با استرس نگاهی به ما

تاشون با شروع شد هدی هم اومد وسطمون و شروع کردیم. جلوی نگاه هر پنج

هم قد برداشتیم و برگشتیم سر جامون. همون موقع در باز شد و خانم 

، همون جلوی در خسروی با همون ناظم مدرسه وارد اتاق شدن که با دیدن ما

 .وایسادن

 .لبخندی از سر رضایت زدم و دستم رو بردم باال

 :طولی نکشید که آهنگ تموم شد و همون دختر خوشگله، گفت

 ...واو -

 :یکی دیگشون که تا حاال ساکت بود، گفت
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 شماها چقدر تمرین کردید؟ -

 :نگاهی بهم کردیم که همون ناظمشون تند گفت

 .ماها هم کم سوال کنید بیایید وقت اجراتونهآفرین دخترا، ش -

 :بای کردیم، که هدی تند گفتلبخندی بهم زدیم و باهاشون بای

 ...بریم -

 :حوا پرید تو حرفش و گفت

 !هیس -

 :خسروی هم تند گفت

 .جا صبر کنید دخترای خوبی باشید و همین -

 :تند گفتم

 .بله، بله. خیالتون راحت، بفرمایید -

 :ه بسته شد هدی تند گفتدر ک

 ها بریم تو کالساشون؟بچه -

هام رو، رو به آسمون بلند کردم و برای هممون آرزوی کوبیدم تو سرم و دست

 :شفاعت کردم. حوا چشمکی به من زد که مبینا با من هم دردی کرد و گفت

 .آروم بگیرید -

 :هدی به هلیا و مبینا نگاهی کرد و گفت
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 ...لطفا دخترا -

تامون رو گرفت و تا دم در کشید. هدی هم پاشد و دست هر سهحوا 

 :لبخندشیطونی زد و در رو باز کرد. سرش رو کرد بیرون و لـ*ـب زد

 .بیایید -

 .جلویی هجوم بردیمبعد یهو هممون به اتاق

 !تجربیاوه، روی درش نوشته بود؛ دهم

 :تا کردیم و با هم گفتیممن و هدی نگاهی به اون سه

 !آینده شماستکالس -

 :حوا با ذوق رفت کنار پنجرشون و گفت

 !یس، البته -

مبینا و هلیا هم سری تکون دادن و مشغول اکتشاف شدن. کالس نسبتابزرگی 

هاش سفید داشت. صندلیتا پنجره با قاب آهنیبود که عین کالس ما دو

 :هوشمند هم داشتن. هدی تفکرکنان گفتتخته بزرگ نفره بودن و یکتک

 .بریم کالس من رو پیدا کنیم-

هلیا دست از بررسی برداشتم و دوباره بعد چک با کشیده شدن دستم توسط

 :روبرو که نوشته بودامنیتی زدیم بیرون و صاف رفتیم تو کالسکردن مسائل

 .ریاضیدهم -

 :تند در رو بستم و گفتم

 خیالت راحت شد؟ -
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 :فتدور چرخید و گمبینا زد زیر خنده که هدی یه

 .اوم، آره. حاال بریم کالس تو -

 :حوا دستی به پشتم زد و گفت

 .آروم و قرار نداره کال -

 :هدی دوباره در رو باز کرد که هلیا لـ*ـب زد

 تو صبح چی خوردی؟ -

ستون قایم شد و بعد گفتن این حرف بدو هدی هم آروم رفت بیرون و پشت

 :ور سالنبدو از جلو دخترها رد شد و رفت اون

 !ضعفهپلو با خورشت دلخالی گشنهواال، جات -

 :لبخندی زوری به یکی از دخترهای اون مدرسه زدم که مبینا ادامه داد

 .پاچه رو که حتما خورده باشییعنی تو هیچی نخوردی؟! واال باید کله -

زدم تو سرشون و هلشون دادم تو. وقتی در رو بستم دیدم همشون روی 

 :های قفل شدنم گفتمراحت و ریلکس! از بین دندونیها ولو شدن، خیلصندلی

 .هولیدخیلی -

 :حوا گفت

 .مودونیم -

های تکراری که با این حرفش هممون زدیم زیر خنده. نگاهی دوباره به کالس

 :انسانی بود، کردم که هلیا گفتدفعه متعلق به دهمکه این

 شیم؟دخترها، یعنی از هم جدا می -
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ها و سکوت کردم. یعنی هممون ساکت شده از صندلیآروم نشستم رو یکی 

 .بودیم

 :طنزی گفتکه جو رو عوض کنه با لحنحوا خندید و برای این

 .شیمنگران نباش داش، ما جدا نمی -

بست که یهو یکی در اتاق رو باز کرد و با هامون نقشکم لبخندی رو صورتکم

 .باز شدن در هممون از جا پریدیم

ا اینجایید؟ وای چقدر دنبالتون گشتم. چقدر شماها عه، آخی شماه -

 !کنجکاوید

 :نگاهی بهم کردیم و لبخندمون کش اومد که دخترچادریه ادامه داد

 ...بفرمایید، وقت اجراتونه -

 "هلیا"

من و حوا داشتیم جلوی در مدرسه با هدی، ملیسا و مبینا که در حال سوار 

 :کردیم که حوا گفتمیشدن به همون پرایدمشکی بودن، خداحافظی 

 .رفتیمشد همه با هم میکاش می -

اومدم جوابی بدم که در توسط ریموت تو دست سرایدارمدرسه، برای 

اجرامون رسید، باز شد. نگاهی به حوا کردم و حسینی دینی که وسطخانم

 :گفتم

 .رسهبدو بریم تا ببینیم کی زودتر می -

ی، پریدیم تو تیبای سفیدرنگش. حوا حسینحوا هم لبخندی زد و با بوق خانم
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 .های عقبجلو و منم روی صندلیرو صندلی

یکم که معذبانه خوش و بش کردیم، برخالف تصورمون با دست فرمون سریع 

 .حسینی به مدرسه رسیدیمخانم

 :تا ماشین وایساد تند گفتم

 .خسته نباشید، مرسی خانم؛ حوا بریم -

گرفت. از ماشین پریدم بیرون که حوا هم انقدر تندتند گفتم که خودم خندم 

 :وقتی اومد پایین زد زیر خنده و گفت

 ها کوشن؟خب، خب بچه -

ای به تفریح بود. اشارهزیادی پیچیده بود بنابراین صددرصد زنگصدای همهمه

رفت تو. من و حوا هم تند چسبیدیم خسروی کردم که داشت از در اصلی می

غفوری خاطر از جلوی خانمخند ژکوند با آرامشلببهش و بعد تحویل دادن یک

 .بوفهرد شدیم و هجوم بردیم سمت

نفر نبود کوبه. اما نه، صبر کن! یکتا رسیدیم به بوفه دیدیم یکی داره به در می

بوفه نفر بودن. هدی، ملیسا و مبینا! من و حوا نگاهی بهم کردیم و از صفسه

تا در رو باز کردیم که باز شدن سه های متحیر اونزدیم بیرون و جلوی چشم

در مصادف شد با تو بـ*ـغل هم رفتن ماها. قشنگ که هم رو بـ*ـغل کردیم 

 :هدی گفت

 کی اومدین؟ -

تا آبنبات بگیرم، آخه امروز بوفه تا پنجها حرف بزنن رفتم سمتمنم تا اون
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 .آبنبات نخورده بودیم

 :حوا گفت

 ...تازه -

راهرو رو داد. وری هشدار نزدیک شدنش از تویغفکه یهو صدای داد خانم

ها رو جنگی انداختم تو جیبم و بعد نگاهی بهم، شروع کردیم به آبنبات

 .دوییدن

کال عادت نداشتیم سر وقت برسیم سر کالس. اما؛ شانسی که داشتیم این بود 

که معلم رفته بود سر کالس، اما معلم کار و فناوری ما تو هپروت بود. جلوی در 

که رسیدیم، حوا نگهمون داشت که هدی هم عالمت هیسی به اسما که با 

دبیرمون که تو بهت کرد نشون داد و ما هم از پشتغره نگاهمون میچشم

تشریف داشت، رد شدیم و ریلکس نشستیم. تا نشستیم هدی دوباره پرید و 

 :ـب زد*لـ

 .هامونکلیپ -

 :و گفتمالیری برگشت سمتون یهو جیغی زدیم که خانم

 باز چه خبرتونه؟ -

 :هدی گفت

 .بار اولین نفرها ماییمخانم خودتون دفعه قبلی گفتین این -

 :سرش همزمان گفتیمما هم پشت

 مگه نه خانم؟ -
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 :ها گفتیهو یکی از بچه

 .ها رو ببینیمخانم مالیری، بزارین کلیپ این -

هم خندش گرفت و ای مالیری رو نگاه کردیم که اون هممون با حالت خر کننده

 :گفت

 .خب باشه، باشهخیلی -

ها رو انداختم برا هدی که گرفتش و عین جت هجوم برد سمت آبنبات

ها رو هم ریلکس انداختم عقب که همشون رو تو هوا هوشمند. بقیه آبنتتخته

قاپیدن. اما یهو وقتی هدی فلشش رو وصل کرد، سیستم ارور داد. همون موقع 

 :ریحانه هم گفت

 .خیالشهدی نمیشه، بی -

 :ملیسا جیغ زد

 .نخیر میشه -

 :هدی هم ادامه داد

 .کقیقه وایسیدفقط ی -

 .بچه هام با پرویی شروع کردن شمردن

- ۵۵ ،۵۴ ،۵۳ ،۵۲ ،۵۱ ،۵۰ 

 :حوا گفت

 .اگه نشه، جدا بدبختیم -

 :مبینا هم ادامه داد
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 .حاللههدی خونت -

معکوس شروع شد. رفت که شمارشهدی هم تند تند داشت با کامپیوتر ور می

 .ثانیه پلی شداما، کلیپ ما دقیقا روی پنج

مند هدی جیغی زدیم که هممون از خوشحالی در جواب لبخند رضایت

های تکیمون، عکس های توی مدرسمون، عکسکلیپمون شروع شد. عکس

هایی که درست کردیم، همه و همشون با آهنگ مورد عالقمون برای نوشته

 .کلیپ، درس کار و فناوریمونساختپروژه 

 (.قدیمی، لطفا با آهنگ بخونید و ل*ذت ببریدصالحی رفیقآهنگ صالح)

 چتر و باران منی جان منی، دل بدهی، یا بکنی

 ام، دل به دریا بزنیام آمدهدل به دریا زده

 تو بیمارمی ما رخ بنما که بیرد شو از کوچه

 یارمآسمان ابر شده صبر بده، به من ای

 بی تو بیمارم

 قدیمی تو که هنوز زندگیمی، بگو کجا رو دنبالت بگردم؟رفیق آی

 .تو کل شهر رو دوره کردموفایی آی رفیقم کجایی؟ که بیآی هنوز بی

 قدیمی تو که هنوز زندگیمی، بگو کجا رو دنبالت بگردم؟آی رفیق

 .کردم شهر رو دورهتو کلوفایی آی رفیقم کجایی؟ که بیآی هنوز بی

 تو بیا راه برو حض کنم، ببینم باز تو رو حض کنم

 تو شبام ماه بشی خیره بشم، ناز تو قهر کنی هی بکشم
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 دنیا رو نبر جان مننفر جان من، دلقراره یکبی

 ای گوش نکن، من قدیمی رو فراموش نکنبه صدای تازه

 قدیمی تو که هنوز زندگیمی، بگو کجا رو دنبالت بگردم؟آی رفیق

 .تو کل شهر رو دوره کردموفایی آی رفیقم کجایی؟ که بیی هنوز بیآ

 قدیمی تو که هنوز زندگیمی، بگو کجا رو دنبالت بگردم؟آی رفیق

 .تو کل شهر رو دوره کردموفایی آی رفیقم کجایی؟ که بیآی هنوز بی

خوبمون در باز شد و زد که از شانسشوقم حلقه میهایکم داشت اشککم

 :نهمی وارد شد و گفته یکدفعاین

 . ...گفتن هدی مفتخر، حوا محسنی و خانم با اجازتون؛ از دفتر -

 :جیغی زدن و گفتنها یکبچه

 .تارو ببرین، کال نیارینبابا این پنج -

ها رو هل دادیم تو جیبمون و به افق ای به ماها رفت که آبنتغرهخانم چشم

 :گفتخیره شدیم. نهمیه بدبخت مارو دید و 

 بازم شماهایید؟ -

 :باز سری تکون دادیم که نهمیه ادامه دادبا نیش

 .تا بیشترهتا هستن ولی تعداد همشون از پنجخانم، این پنج -

 :مالیری هم نگاهش رو از زیر عینک داد به دختره و گفتخانم

 برای چه کاری؟ -

 .خوانیمسابقه کتاب -
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 :ما هم نگاهی بهم کردیم که ل*ب زدم

 ...ین زنگ هم پریدا -

 "هدی"

 :آقاجاری رفت، خوابیدم توی نمازخونه و داد زدمریلکس وقتی خانم

 .ها بزنید؛ الف، الف، ب، پ، ب، الفبچه -

همون لحظه ملیسا، مبینا و هلیا که عقب بودن هجوم آوردن بین من و حوا. 

 :نگاهی به دخترها کردم و گفتم

 ها سواالی بعدی؟بچه -

تقلبی بودیم ر خنده و کتاب رو از تو جیبمون درآوردیم. برجهممون زدیم زی

 :ها هم از اون طرف داد زدبرای خودمون. یکی از بچه

 .علی چقدر زیادینهدی، حوا، ملیسا، مبینا، هلیا یا -

 :دستیش زد تو سرش و گفتزدیم زیرخنده که ب*غ*ل

 .ها سوال نُه برسونیدبچه -

 :بودیم، داد زدم در حالی که از خنده منفجر شده

 .بزن ج -

*** 

 :حوا نوشت

 !وقت خبری از فاطی نیست، عجیبهگم این چندمی -

 .انقدر یهویی این سوال رو پرسید خندم گرفت
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 :یعنی پیام داد H.M5 دوباره پی داد، به ز*ب*ون

 زنی و من خبر ندارم! هان؟نکنه یواشکی باهاش حرف می -

 :با شیطنت تایپ کردم

 .دونم، فردا میرم سراغشیعنی نمی H.M5 ه ز*ب*ونواال نم، ب -

 :کنه، پس نوشتمدوباره گفتم االن یهو د*اغ می

 .جونمتخت، آجینه بابا چه خبری باشه. خیالت -

 :دوثانیه طول کشید که گفت

 .دراز خودتیخرم نکن، گوش -

 :خندم گرفت و نوشتم

 !نفرمایید، عه بالنسبت -

 :بعدش یهو دیدم گفت

 . ...لعه آم -

 :تا این رو گفت دیگه دیوونه شدم، رگباری پی دادم

 آهای بیشعور بیا بیینمت، گفتم نرو، گفتم نرو اهای هوش، به ز*ب*ون -

H.M5 یعنی چه خبرته؟ 

 .اما اون رفته بود، یعنی توی پیوی یکی دیگه بود

مردم بهش دادم که یهو تا پیام در حالی که از حرص داشتم میحدود بیست

 .عکس برام فرستادو یک اومد

 .چتهش*ات صفحهتند بازش کردم که دیدم اسکرین
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 :حوا پی داده بود

 .نفسم، عشقم، جونم، عزیزم، آمل جونم -

 :و آمل هم جواب داده بود

 . ...جونم حوا جون -

گفت و من هم به اون، همین و بس! هایی بود که فقط حوا به من میها حرفاین

 :دوباره پی داد

 !ره؟چطو -

امنیتی رو کار رو زیاد کرده بودیم، بر طبق عادت باید اول مسائل از بس این

اس یعنی کردم. تند صفحش رو چک کردم که دیدم برش خوردهچک می

 .پروفایل طرف معلوم نیست. پس، آمل نیست. این رو شک ندارم

 :تند جواب دادم

 .آمل نیست، حواخانم -

 :اون هم تند جواب داد

 ؟پس عممه -

یعنی  H.M5 آمل رو چک کردم، اون آن، به ز*ب*ونزود زدم بیرون و شماره

 .آنالین، نبود

 .جوریه حوا خانم، داشته باشپس حاال که این

 :رفتم پیویش و گفتم

 .آمل نبود، اون آن نیست -
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 :تند ادامه دادم

 .کنم، وقت پیوی رفتنهحاال داشته باش چیکار می -

آمل. هم من شماره آمل رو داشتم هم حوا سراغ از پیویش زدم بیرون و رفتم

شماره فاطمه رو داشت. اما قرار بود پیویشون نریم اما االن دیگه کار از کار 

 .گذشته بود

آمل شماره من رو نداشت و پروفایلش هم مخفی بود، یعنی پروفایلش چیزی 

 :های رگباری حوا نوشتمتوجه به پیامنداشت. با حرص بی

 .سالم آمل -

 :فسی کشیدم و رگباری نوشتمن

کنی؟ تو که دوستش نیستی. هان؟ تو به چه حقی هنوز هم با حوا چت می -

بیشعور. تو همچین حقی نداری! فهمیدی یا نه؟ من دوست حوام. من، همه 

 .کارشم

 :آخرش نوشتهلبخندی زدم و اومدم بیرون که دیدم حوا تو پیام

 !جوریه منم میرم سراغ فاطیعه؟ پس این -

تر بود و جدا از این، اون اوه، یاعلی! فاطمه اصال همسن ما نبود، اون از ما بزرگ

 !دخترخالم بود

هام اسکرین دوباره تا پیامش رو چک کردم که دیدم بین صدا کردن۴۸

 :فرستاده و گفته

 .اون آمل نبود، هلنا بود -
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پاک کردم. بعد هام رو بعد یهو ویندوزم راه افتاد و رفتم تا آمل آن نیست پیام

 :تندتند برای حوا نوشتم

 !خدا پاک کردم. اهایی بیشعوری از بس بیا بابا حوا بیا، پاک کردم. بابا به -

فاطی چرت و پرت گفته، درست تا پیام با اسکرین اومد که دیدم پیوی۳۰بعد 

پیام رو چک کردم که دیدم عین من! هینی کشیدم و دوباره صحت

فاطی فرق داره. نکنه حوا شماره فاطی رو اشتباه سیو لطرف با پروفایپروفایل

 :کرده؟ تند نوشتم

 ...حوا اون فاطی نیست -

 بدبخت شدیم؟ -

 !نیست، به قران نیست '

 :تند نوشت

 هست، پس کیه؟ -

 :هام تو وات اسکرین ش*ات گرفتم و گفتمزدم بیرون و از روی صفحه اسم

 .فاطی اینهبیین پروفایل -

طبیعت بود. مانتولی تنش بود اما اون یکی عکس که یک عکس خودش بود

 :دوباره گفت

 اون استکیرآخری چیه فرستادی؟ -

 :پوفی کردم و گفتم

 .ها رو پاک کنهیچی نیست بخدا، برو پیام -
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 :یهو دیدم خندید و گفت

 .فاطی نبود، یکی از فامیالمون بود-

حواسم نبود پیامام  چیزی بارش کنم که یهو آمل پیام داد. وای،اومدم یک

 .یعنی واتساپش، جدیده H.M5 براش پاک نمیشه. چون واتش، به ز*ب*ون

 :نوشتم

 آمل بهم پی داده گفته چی میگی تو، کی هستی؟ -

 :اونم همزمان با من گفت

 .وای همون فامیلمون با آمل بهم پی دادن -

 :دوثانیه مکث کردیم که با خنده نوشت

 .کنیمبریم گند کاریمون رو جمع  -

خندم گرفته بود، کال دنبال دردسر بودیم. البته االن حوا باید با دو نفر سر و 

 .زد که حقش بود. خوب آخه اون شروع کرده بودکله می

 "حوا"

 :هر دوتاشون رو با بدبختی پیچوندم و رفتم سراغ هدی. تند نوشتم

 . ...ببین چه دردسری شد -

 :شده بود رو فرستاد و گفتای که نصف چتامون ازش پر استیکر خنده

 خودت شروع کردی، به من چه؟ -

خانم. اما همون لحظه دیدم یکی دیگه از آره، به تو چه؛ هان! دارم برات هدی

 :ناکجا آباد پیام داد
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سلطانی از من خواستن سالم شما حوامحسنی هستید؟ دوستتون زینب -

 شمارتون رو بهش بدم، اشکالی نداره؟

ه پیام رو فرستادم برا هدی. رفتم توی پیوی همون عین بلبل ناخودآگا

 :فردناشناس که عکس نداشت، نوشتم

 شناسین؟سالم، خیر اجازه ندارید. شما کی هستید؟ من رو از کجا می -

 داد. حاال خودش کم بود، داشت توی گروهور رگباری پی می هدی از اون

H.M5 دادها هم پی میبا بچه. 

 :واب دادفردناشناس همون لحظه ج

 .یک، تو مدرستونمن پریاعالقه هستم ،هفتِ -

 .با ابروهایی باال رفته پیام رو فرستادم تو گروه و رفتم پیششون

 :نوشتم

 .های سرودهمگانی باشهها فکر کنم از بچهبچه -

 :ملیسا نوشت

ها یکیشون مهرسا بود، یکیشون سرود پریا نداشتیم. هفتمنه، تو گروه -

 .ساحل

 :یام رو دید، گفتهدی تا پ

 شماره تو رو از کجا آورده؟ -

 :مکثی کردم که هلیا هم پیداش شد و نوشت

 .بگو عکسش رو بفرسته-
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 :زدم بیرون که دیدم دختره گفته

 .قدیمی شما بودهزینب گفته بود همسایه -

ای، مگه میشه همچین شخصی باشه و من رو بشناسه اما من نه بابا چه همسایه

 :! نوشتماون رو نشناسم؟

 شما گفتین هفتم هستین، پس شماره من رو از کجا آوردین؟ -

 :پیامش رو فرستادم تو گروه که هدی گفت

 کشی داشتین؟مگه شماها جایی اسباب -

 نه! معلومه که نه، پس این چی چرت و پرت میگه؟

 :رفتم سراغش که دیدم، گفته

تم توی گروه حسینی فرستاده بود رفهایی که خانماشتباهی با لینک -

 .هاهشتم

 :هر چند کال مشکوک بود ولی گفتم

 .شماره زینب رو بهم بدید -

 :نوشت

 .تونم، متاسفانهنمی -

 :ور هلیا پیام داد دیگه خیلی بیشتر مشکوک شده بود. یهو از اون

 .ها فکر کنم، راست میگه دخترهبچه -

 .زدم بیرون که دیدم اسکرین فرستاد
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میلیش رو پرسیده بود و بعد هم گفته بود، شما رو با یکی هلیا از پریا اسم و فا

کرد دختره دیگه اشتباهی گرفتم. هی خدا، حداقلش این بود که ثابت می

 :هویتش رو دروغ نگفته. دیدم دوباره پریا بهم پی داد

 . ...دختری االن اومد پیویم پروفایلش مثل شما بود ویک -

 .خنده سر دادمخیال شدم و شلیک یدونستم چیه، بادامه پیامش رو که می

دختر که پشتش به گفت پروفایل ما چهارتا با هم ست بود. عکس یکراست می

 .دوربین و نگاهش به دریا بود

 :زود پیامش رو فرستادم تو گروه که هلیا گفت

 !هی! خاک بر سرم نگاه با پروفایل ست، رفتم بازجویی -

 :ملیسا نوشت

 .حوا بالکش کن -

 :ادامه دادهلیام 

 .بگو عکس بده -

 :هدی دوباره گفت

 .نه، حوا بالک نکن، باید بفهمیم کیه. برو عکسش رو گیر بیار -

 :ای نوشتم و دوباره خطاب به دختره نوشتمباشه

 .شه عکستون رو برام بفرستیدمی -

جوری بود، ای فرستاد و یه عکس برام فرستاد. عکسش یهدختره با خنده باشه

 .نداشت و قیافش هم برام آشنا نبود اصال کیفیت



www.taakroman.ir  

 

  

192 

 

   رمان خاطرات نوجوانی

  کاربر انجمن تک رمان سادات میرباقریحنانه  
 

های آبی و مژههای کوچیک کشیده با سایهکوچیک، چشمهای صورتیل*ب

 .بلند

 .حال فرستادمش تو گروهاما با این

 :ملیسا گفت

 !این آشنا نیست -

 :دوباره برای دختره نوشتم

 این واقعیه؟ -

 :دوباره زدم بیرون که هدی هم نوشت

 .این فتوشاپه -

 :تایید کردهلیا 

 .آره، فکر کنم -

 :همزمان با نوشتن هدی که گفت

 !مطمئنم -

 :پریا نوشت

 !این ادیته -

 :حرصی نوشتم

 .میشه یه عکس.واقعی بدید -

 :خیال نوشتاون هم بی

 .باشه -
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 .بالفاصله یه عکس برام فرستاد

جورایی برام ای داشت و یکهای تیره، صورت بامزهدختر موبور با چشمیک

آوردمش. آخه به این دلیل هم بود که خاطر نمی دونم چرا؟ بها بود اما نمیآشن

ها به کنار، هدی هم این وسط گزارش لحظه ها گروه رو ترکونده بودن، اونبچه

ش*ات گرفتم و هام اسکرینخواست. خالصه که مو به مو از چتبه لحظه می

 ولی کی بود؟ فرستادم تو گروه. همشون نظر من رو داشتن، آشنا بود

 :پریا دوباره پی داد

 خب دیدی یا نه؟ -

 :فقط جواب دادم

 .اوهوم -

 :دوباره گفت

 .شه توام یه عکس بهم بدیمی -

 اوه، وای حاال چیکار کنم؟

تند بهش گفتم صبر کن و رفتم پیوی هدی و رگباری جریان عکس رو بهش 

مدرسه گرفته  عکس دونفره از من و خودش که توگفتم. اونم مکثی کرد و یک

 .بودیم فرستاد

 :منم عکس رو بالفاصله برای پریا فرستادم که تا دید، گفت

 عه؟ -

 :گفتم
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 چیشد؟ -

 :جواب داد

 .فجر با شما بودیمشماها که همون گروه ایرانید، در ضمن من و بهار تو پارک -

این رو که گفت تند فیوزم به کار افتاد. کال همینه دیگه ما مشهور بودیم. 

هامون رو فرستادم گروه ش*ات چتالی که خندم گرفته بود، تند اسکریندرح

 :که پریا دوباره گفت

 شمارت رو سیو کنم؟ -

 :همون لحظه هدی گفت

 .بسه دیگه، دخترخاله نشو، بابای کن بیا -

 :خندم گرفت و رفتم پیویش و گفتم

 .آره سیو کن، ولی نه شمارم و نه عکسم رو به کسی نده -

 :نوشت تند با ذوق

 !راحتباشه عزیزم، خیالت -

 :بعدش نوشتم

 .هام کارم دارنخب دیگه من برم، دوست -

ای آویزون خداحافظی کرد که منم پرش زدم تو گروه. با استیکر ل**ب و لوچه

هلیا و ملیسا هم وقتی دیدن مشکل این بحث حل شد، هر کدوم رفتن 

 .طرف و بازم مثل همیشه من و هدی موندیمیک

*** 
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 "ملیسا"

گشتیم. دادیم و بر میرفتیم امتحان میامروز شنبه، روز پنجمی بود که می

محض! ولی خب این چیزها امتحانات نوبت اول، یعنی خرخونیخب دیگه فصل

رنگم رو برداشتم و رفتم دم در تا ایرو ما تاثیر نداشت. فشنگی کوله سرمه

عربی رو  پریدم. کتابب*و*س سفیدرنگ، یا سرویس عزیزم رسید؛ باالمینی

امتحان برای ما بود، عربی دور دوره کنم. هر چند که این بهترینگرفتم تا یک

قاپید. از دید تو هوا میبود دیگه. ولی نکته این بود که هدی کتاب دستمون می

لحظه نزدیک شدن دیدار دوبارمون لبخندی رو یادآوری کارهامون و لحظه

فتم دستم و چرخوندم. اوم، این رو که خوندم، صورتم نقش بست. کتاب رو گر

باز این هم که فولم، این هم که کال هیچ، این هم که نمیاد. پس با شادی و نیش

کتاب رو انداختم تو کیفم که از شانس خوبم ماشین هم وایساد. عین قرقی 

جلوتر از بقیه پریدم بیرون که دیدم هدی و هلیا دارن با حوا و مبیناچاق 

کنن. باز که دیر رسیدم، هوفی کردم و دوییدم وسطشون. با جیغ میسالمتی 

 :گفتم

 .هاگیریندین و قلوه میخوب دل می -

 :هممون با هم زدیم زیر خنده که هلیا گفت

 .خالی بود که حاال نیستجات -

 :حوا گفت

 فلفلی بگیریم؟بریم آبنبات و کرانچی -
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 :همه بهم نگاهی کردیم و گفتیم

 !آره -

ها نوبتی پشت سر هم خوراکی خریدیم و بدوبدو رفتیم این بچه کوچولوعین 

 .مدرسهتو حیاط

بندیمون اول کالسعین هر روز رفتیم جلوی در کالسمون. توی امتحانات نوبت

های هشتم رو قفل کرده بودن. ما هم عین ی کالسجا شده بود و در همهجابه

های پنجره کالسمون و دستمون رو هایی که زندانی دارن چسبیدیم به میلهاین

خندیدن. یهو کردن و میهای دیگه هم به ما نگاه میکالس. بچهبردیم داخل

 :هدی گفت

 .صاحابهها، این قمقمه بیعه بچه -

 :یهو با این حرفش منفجر شدم و گفتم

 کوش، کوش؟ -

صاحب قمقمه خالی بدونکردیم، یکبازی میاین کشف من بود، وقتی آب

ذاشت، مال اون یاط پیدا کردیم که وقتی یکیمون قمقمش رو جا میکنارح

افتخاری بود که نصیب هر کی میشد، برد با میشد و در مواقع دیگه هم سالح

اون بود. حوا رفت سراغ اون یکی پنجره که یکم با این فاصله داشت، قمقمه رو 

 :هل داد کنار دیوار و گفت

 .خوبه خب، بذارید باشه -

 :یر خنده که مبینا گفتهلیا زد ز
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 !البته! البته -

 :ها گفتور یکی از بچهاز اون

 .ها، انگار زندانیتون کردنچنان چسبیدین به این میله -

 :حوا گفت

 .این جا مقرپادشاهی مونه -

 :هدی هم تندتند تاکیدکنان گفت

 !بله پس چی -

*** 

ای . هلیا با قیافهای باال انداخت که ما هم زدیم زیر خندهاون بدبخت هم شونه

 :آویزون گفت

 .ها رو بذاریمبریم کیف -

 :یهو هدی پریدوسط و گفت

 بازی؟بریم اول نیمکت -

 :بهم نگاهی کردیم که حوا کیفش رو م*حکم کرد و گفت

 .چهارپایتم -

 :رو کرد و گفتهلیا نگاهی به جلوی در راه

 !غفوری نیست -

 :مبینا هم گفت

 !برو بریم -
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ها. هی باال و هی پایین! سرش پریدیم رو نیکمتما هم پشتبا دویدن هدی 

زدن زیر خنده دیدن میها هم تا ما رو میبرای خودمون شهربازی داشتیم. بچه

 :آخری مسیر و گفتمرفتن کنار. وایسادم جلوی نیمکتو می

 !برگردیم. یک، دو، سه -

کیفش رو  با جیغ و خنده دوییدیم تا آخرش. حوا که رسید پرید پایین و

سرش نشست و حیاط. هدی هم پشتآخر و نشست وسطانداخت رو نیمکت

حوا. دوتاشون زدن قد هم که من عین سرش رو کیفکیفش رو انداخت پشت

کثیف و همچنین اون دوتا کیفم رو گرفتم چپی به زمینهر روز، بعد نگاهی چپ

 .بغلم و نشستم

غول خوردن شدیم. هلیا هم ها رو هم گذاشتیم جلومون و ریلکس مشکرانچی

 :عین من کیفش رو ب*غ*ل کرد و گفت

 .آخه کیفم گناه داله خو -

گونش زدیم زیرخنده که مبینا هم کیفش رو انداخت و کنارحوا با لحن بچه

 .نشست

عربیش رو از زیر هودیش درآورد. هدی هم تا کتاب رو دید یهو بعدش هم کتاب

وا زد زیرخنده و انگشتش رو تهدیدوار جهش زد رو کتابش و تو هوا قاپیدش. ح

 :به مبینا نشون داد که مبینا جیغ زد

 .هدی بز! بخونم -

م*اچ رو هوا همراه با چشمک به مبینا کتابش رو هدی هم خندید و بعد یک
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 :مبینا و بعدش گفتازش قاپید و انداخت رو کیف

 خبرها دخمال؟خب چه -

 :زدم زیر خنده و گفتم

 ست هدی؟چپ کجاکوچه علی -

 :هدی هم به افق خیره شد و گفت

 !چپخیابون، دستته -

 :مبینا هم با خنده زهرماری گفت که هلیا یهو گفت

 ها تولد چی بپوشیم؟وای بچه -

 :حوا تند گفت

 .قرمز دیگهتیپ -

 :خندیدم و گفتم

 .پیرهن خوب گیر آوردمآره، آره من یک -

 :هدی برگشت سمتم و گفت

 .الیک داری -

معلق وایسادن باال سر ما ها عین اجلها با گروه ریحانه اینموقع اسمهمون 

کرد حوا و در حالی که آبنباتش رو باز میتا. هدی با خنده خوابید رو پایپنج

 :گفت

 جانم، امری فرمایشی؟-

 :اسما گفت
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 کشید اول صبحی؟شماها خجالت نمی -

 :حوا خندید و گفت

 .کنیمنچ، شما بکش ما رنگ می -

ور در حالی که عدم دستش رو آورد جلو که هممون زدیم قدش. ریحانه از اونب

 :زد، گفتموهاش رو کنار می

 کنید که االن امتحان داریم؟شماها درک می -

 :خیالی محضی که ازش بعید بود، گفتهلیا هم آبنباتش رو خورد و با بی

 !صد البته -

م زدیم زیرخنده. هدی همشون سری به نشونه افسوس تکون دادن که ما ه

 :پاشد و دوباره نشست و همزمان با من گفت

 !کیش، کیش -

 :غفوری تو میکروفن داد زدخوبمون هم همون موقع خانماز شانس

 !هاتونبچه ها سریع سر کالس -

ها رو کردیم تو کیف و نصفش هم تو های هم رو گرفتیم و نصف خوراکیدست

 :لیا با ناراحتی گفتجیب! بعدشم دِ بدو بلند شدیم که ه

 !بریم بدرقه -

 :هلیا رو گرفت و گفتهدی دست

 .ساعت هلیاجونمفقط نیم -

 :حوا اون دستش رو گرفت رو به من و مبینا گفت
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 !یک، دو، سه -

کردن اما تا ها راه رو برامون باز میشروع کردیم دوییدن، عین همیشه بچه

مون زدیم رو استپ! ادای غفوری. همرو شدیم برخوردیم به خانموارد راه

 :غفوری درآوردم و گفتم

 .شینفقط با خودکار وارد می -

بار کرد روی هم دیگه، هامون رو تلنهممون زدیم زیرخنده که هدی کیف

آبی رو هوا برامون فرستاد. از ها و خودکارهایدرست کنار در خروجی معلم

 :فتسرمون ظاهر شد که هلیا تند گغضا انگار غفوری هم پشت

 !سالم خانم -

 :مبینا هم ادامه داد

 .خسته نباشید -

 :دونم چیش بود که با مهربونی رو بهمون گفتغفوری هم نمی

 !ممنون دخترها -

ای ها سر تکون دادیم. وقتی رفت، هدی با خندهبهم نگاهی کردیم و عین منگ

 :منفجر شده، گفت

 .ها چشمش نزنیم باهامون خوب شدهبچه-

 :ا گفتموقع هلیهمون

 .ها رفتنرفتن، مراقب -

یک که ورودمون برابر هفت ها تند رفتیم توی کالسیکی معلمبا رد شدن یکی
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هفتمی که هدی نشست رو ها. هلیا رفت سر جاش کنار یکشد با جیغ هفتم

 :میز و گفت

 .یک کالس ما بودهها هفتبچه -

 :ها گفتیکی از هفتم

 .جا نبودیتو که این -

 :شست رو میز و گفتحوا هم ن

 .یک که بودهنباشه، هفت -

باقری وارد شد. با اومدنش واالیی نثارش کردم و منم نشستم رو میز که خانم

هممون عین قرقی پریدیم از رو میز پایین. باقری اومد حرفی بزنه که ما چهارتا 

م بای کنان، زدیم بیرون. چشمکی روبه هلیا زدم و در رو بستم. اومدیم بریبای

 :دو که هدی گفتبغلی یعنی هفتتو کالس

 .ها زوده االن بریم، بیایین بریم یکم بگردیمبچه-

 :گفتم

 ...هدی، نه -

حوا نگاهی به من کرد و بعد چشمکی دست مبینای بهت زده رو کشید که 

های های کالسها بودن. مراقبروی هفتمنهم که روبههایرفتیم پشت در کالس

 :دیدن حسینی و ملکی، گفتم نهم رفته بودن. با

 هدی؟ -

و  ۹/۲اما دیر شده بود، حوا بدوبدو دستم رو کشید و من رو گذاشت کنار در 
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ها رو با بشکن حوا تو هوا، همه با هم در کالس. ۹/۳خودشم رفت پشت در 

گفتم این دفعه که چیزی نمیشد. البته درستش این بود که باید میزدیم. یک

ها زدیم زیرخنده که قیافه گوجه ی مراقببا صدای بله ها.دفعه هم رو قبلی

شده مبینا رو دیدیم. نگاهم کشیده شد سمت در کالسمون که دیدم 

هدی و دوییدن حوا منم دِ بدو رفتم به سوی قاصدی جلوی دره. با عالمتخانم

 .کالس

 "هدی"

ه هفتم، چشم تو چشم قاصدی و دقیقا برفتم سراغ میزدوم از جلو، کنار یک

ها بودن اما از حق ما تا آخر هفتمراست ردیفجا نشستم. سمتاجبار همون

 .نگذریم این ردیف مال ما بود

 .حوا هم ملیساجلوم مبینا بود، پشتم حوا و پشت

 :سرم رو بردم عقب و گفتم

 خبر دخترا؟چه -

 لبخند ژکوندقاصدی رو دیدم و با یکمبینا از جلو کوبید به پام که نگاه خیره

 :کرد. گفتمآیم رو خفه کردم. داشت حضور غیاب میزوری، آی

 .راحتخانم، ما هستیم. خیالتون -

عربی رو پخش کردن. دیگه واقعا های امتحانهفتمی بغلم زد زیرخنده که برگه

 !ساکت شدم و زوم شدم رو برگه. اما صبر کن ببینم

 :زیر ل*ب گفتم
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 !ها که تو کتاب نبودمعنی این مترادف -

 .حوا کوبید به پامدستم رو بردم باال که یهو از پشت

 !طرف مورد حملمکال من از همه

 :کنان با حرس گفتزمزمه

 .هیچی نگو االن میره قربانی رو میاره. بنویس میشه بوستان و پارک -

گرفتم با خنده نگاهم رو دزدیدم و مشغول در حالی که ل*بم رو گ*از می

 .نوشتم شدم

 "حوا"

دفعه داد. ایندقیقه رو نشون میه ساعت کردم که هشت و سی و پنجنگاهی ب

 :من گفتم

 امتحان از نصف رد کرده، بدیم؟خانم ساعت -

 :دوباره ویندوز هممون راه افتاد، هدی گفت

 . ...خانم -

 :قاصدی هم یهو دیوونه شد و گفت

 .بیایین بدین، بیایین بدین -

شتیم رو میز. ملیسا که در کالس رو هامون رو گذاعین قرقی پریدیم و برگه

 :ها گفتمکالسشون بود. رو به بچهبست نگاهم افتاد به هلیا که جلوی

 .دخترا، دِ بدو که رفتیم -

هلیا تا مارو دید، دویید طرفمون که ما هم کیفامون رو برداشتیم و دور از 
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 :ها جیم شدیم بیرون. هدی گفتغفوری از در معلمچشم

 .هایست بچهواوو، هیشکس ن -

 :سوتی زدم و گفتم

 !یس -

 :ملیسا دستاش رو بهم کوبید و گفت

 .ها بشینیمبریم رو چمن -

زمین چمن بود که حاال شده بود پاتوق ما! رفتیم و جلوی مدرسمون یک

ها. هدی اومد بشینه که مبینا زیرپایی براش راست ولو شدیم رو چمنیک

فعال بودیم، ل*ب جوب هم . کم پیشگرفت و کم مونده بود با سر بره تو جوب

هدی کشیدم که با نشستیم. تند ویندوزم به کار افتاد و از پشت بازویمی

 .آی اون و من، دوتایی روی هم دیگه افتادیمآی

مبینا چشمکی به هلیا و ملیسا زد و همشون با هم زدن زیرخنده. من و هدی 

م و زدیم زیر خنده. یهو ها رو دیدیم نگاهی به وضع خودمون کردیهم که اون

دیدم هدی درحالی که خوابیده بود اشاره به کیفش کرد که کنارم بود. دو 

نگفته آب رو هزاریم افتاد و اخطار آبش رو از کنار کیفش برداشتم و سه

دفعه من و هدی زدیم زیر خنده و دِ بدو دنبال تا. اینپاشیدم سمت اون سه

های ریخته شدش رو البته به همراه برگدرخت و ها. ملیسا هم رفت پشتاون

 !هایی که کند، ریخت رو سرمونبرگ

های هلیا هم رفت قمقش رو آورد. خالصه بد شیر تو شیری شده بود، موش
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 !درختکشیده با اسانس برگآب

 :رویی رو به من و هدی گفتحاال این بین یهو یکی از دخترهای مدرسه روبه

 !هدی، حوا؟ آروم بگیرید -

بهت نگاهی بهم کردیم که دختره زد زیر خنده. نه بابا! دخترهای مدرسه با 

 !شناختن؟رویی هم ما رو میروبه

جوب بپرم هدی، اومدم از رویبا صدا کردن مبینا و کشیده شدن دستم توسط

 .مبینا رو خیس کنم که ملیسا من رو از پشت هل دادآب قمقمهو با ته

ت که نیوفتم اما مشکل این بود که هدی هم بار هدی دستم رو گرفحاال این

هدی رو گرفت که نتیجش شد ولو آخر هلیا هم دستجوب بود و لحظهل*ب

 :ها. با خنده گفتمبار شدن روی چمنشدن دوباره هممون و تلن

 !افتادیم تو جوبآهای دخترها فکر کنید می -

 :هلیا خندید و گفت

 !های آبکشیده دست و پاشکستهموش -

کارگردان از باالسرمون پیداش شد. با اون زیرخنده که خانم زدیم

 :ایش گفتقهوهاای درشتمشکی و چشمموهای

 کشین؟نگاه، نگاه خجالت نمی -

 :با نچ گفتن ملیسا زدیم زیر خنده که هدی گفت

 بریم فیلم بازی کنیم؟ -

 :هلیا گفت
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 .موضوع امروز دخترهای قدیم و جدید -

چادر هدی رو مثلپریدم. لباسم رو تکوندم و سویشرت زدم زیرخنده و از جام

 :ور مژده یا همون کارگردانمون گفتروی سرم انداختم. از اون

 .دوربین، صدا، حرکت، برو بریم -

ای کرد و ور به خودش اشارهحاال ملیسا دستی توی موهاش کشید و از اون

 :گفت

 . ...رن بیرونجدید وقتی میدخترهای -

 .و تو دلم آرزوی شفاعت برا خودمون کردم زدم زیرخنده

*** 

 "هدی"

حولم رو از رو موهای بلندم برداشتم و ک*م*ر راست کردم. با بلند کردن 

های آبش هم پاشید رو صورتم و طرف صورتم و قطرهسرم، موهام ریخت یک

لباسم، خندم گرفت و رفتم جلو آینه. شونم رو برداشتم و به همراه ژل تو 

ساعت شونه زدن فرفریه مشکیم رو شونه زدم. بعد نیمموهای کمدستم کم

اسبی بستم و نگاهی تو آینه به خودم کردم. ها رو دمموهام تموم شد. اون

ساپورت مشکی ای تا رو زانوم به همراه یکحلقهپیرهن قرمزرنگ آستینیک

 .تنم بود

آزاد داشت و خودش هی مدلش عوض میشد، دور پیرهنم یقش حالت

پشت رنگ خودش داشت که بهکمربند قرمز روشن هم*م*رش هم یکک
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های قرمز بسته بودمش. لبخندی تو آینه زدم و نشستم رو تـ*ـخت که صندل

تصویری. تا اسم لحظه گوشیم زنگ خورد، اونم تماسرنگم رو بپوشم. اما همون

و حوا و ملیسا رو دیدم خندم گرفت و تندتماس رو وصل کردم. ملیسا تا من

 :دید، سوتی زد و گفت

 کارهات رو کردی خانم؟ -

 :نچی گفتم و ادامه دادم

 .منتظرم بیایید تا با هم کارهامون رو بکنیم -

 :کرد، گفتور در حالی که الکاش رو فوت میحوا از اون

 !پاشو، پاشید د یاال -

 :ای گفتکوبید تو صورتش و باحالت بامزه

 .من هنوز هیچ کاری نکردم -

فت و وسط حرف ملیسا و حوا تماس رو قطع کردم. زدم زیر خنده و خندم گر

تونستن پام ببندم. کاش هلیا و مبینا هم میکفشم رو دور مچنشستم تا بند

بیان. مبینا که نتونست برنامه پدرش رو تنظیم کنه و هلیا هم خونه تنها بود و 

بتونه  های شیش تموم میشد و گفت شاید که اون موقعکار مادرش نزدیک

 .بیاد

پوفی کردم و کارم که تموم شد، رفتم تو پذیرایی و باندخونه رو روشن کردم. 

 .د*ر*د بخور رسیدم چیز بهها رو رد کردم تا به یکآهنگ

 .کنترل رو گذاشتم رو میز و نگاهی هم به خونه کردم



www.taakroman.ir  

 

  

209 

 

   رمان خاطرات نوجوانی

  کاربر انجمن تک رمان سادات میرباقریحنانه  
 

زمینه مشکی که وسطش تاج با پستاج بود، تمنفره بنر تممبل سهباالی

ها چیده شده بود. روی میز الیی بود. رو میز جلوش هم، خوراکیطتاج

 :ها. چرخی زدم که مامانم گفتها بود و میوهناهارخوری وسط هم ساندویچ

 برو ببین آدرس رو پیدا کردن یا نه؟ -

 .ای گفتم و رفتم سراغ گوشیهول زده تند باشه

آیدا هم قرار بود اما تا گوشی رو گرفتم دستم، آال زنگ زد. آال و خواهرش 

 .بیان

ها رو دعوت کنیم ولی بعدش تصمیم گرفتیم ی بچهخواستیم همهالبته اول می

 :خودمون باشیم. تماس رو وصل کردم و گفتم

 جونم آال؟ کجایین؟ -

 :آال هم جواب داد

 سالم عزیزم، میگم شما پالک هفتادوهشت هستین دیگه؟ -

 :گفتم

 .آره گلی -

 :اون هم ادامه داد

 .زحمت در رو بزنس بیپ -

 :کشیده گفتمبا خنده و خیلی

 !چشم -

و تا تماس قطع شد، به ملیسا و حوا پیام دادم که کجایید اما جوابی نگرفتم. 
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 .ملیسا شاید حواسش نباشه اما حوا چی؟ امکان نداره اون جواب نده

 :سردرگم پا شدم، رفتم جلوآیفون و رو به مامانم گفتم

 .مامان آال اومد -

 :امانم هم جواب دادم

 .خوش اومد -

 .با خنده در رو زدم که آال و آیدا باهم اومدن

 :درو باز کردم که آال گفت

 .سالم عزیزم تولدت مبارک -

نگاهی به شلوارلی آبیش و مانتو قرمزمشکی شومیز مانندش که تا زانوش بود و 

 :ای بود، کردم و با خنده جواب دادمنقرهحاشیه اکلیلدوریقش یک

 .سالم گلم! مرسی، بفرما تو -

هم تر بود. اونسال ششمیه، از آال هم خجالتیبرگشتم به سمت آیدا که یک

مشکی پوشیده بود. های پفی با ساپورتپیرهن گلدار قرمزرنگ با آستینیک

 :تر شدم و گفتممهربون

 .سالم آیداخانم -

 :سر بلند کرد و گفت

 .جونسالم هدی -

 :آیدا رو گرفتم و گفتمتم تا آال بیاد تو و بعدش دستاز جلوی در کنار رف

 .با من راحت باش خانمی -
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کردن اما من و علیک میها داشتن با مامانم سالم لبخندی زد و اومد تو. اون

حواسم پرت بود. حوا هنوز که هنوزه جواب نداده بود، همچین چیزی سابقه 

 .نداشت

گو نبود که یا رو گرفتم. اما حوا جوابتماس یعنی درها و آخرینرفتم تو تماس

 .نبود

شدم. همون شد و بیشتر از قبل دستپاچه میهام بیشتر میهرلحظه تعداد پیام

 :ی بعدی رو گرفتم که حداقل ملیسا جوابم رو دادموقع شماره

 .خدا جونم هدی؟ دارم میام به -

 .کجایی تو؟ بیا دیگه -

اس کردم معذبن؛ بنابراین تو اتاقم رو به آال و آیدا لبخندی زدم و احس

 :راهیشون کردم. ملیسا گفت

 .دودقیقه صبر کنی رسیدم -

 :تند گفتم

 !هاباشه، منتظرتم باشه -

 .ای گفت و قطع کرداون هم باشه

 :آال گفت

 .قشنگه هدیاتاقت خیلی -

رنگی اتاق من توش چندتا عکس از بچگیم بود که یکیش که با لباس صورتی

سالگیم بود. جز هدکودک گرفته شده بود و یکیش که هم که مال یکبود، تو م
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ها، مفت مدرسه داشتم اما اونعکس دست جمعی تویاون چندتا، یک

پارسال بود؛ ارزیدن. یادم باشه برشون دارم، واال. و اصل کاریم که مالنمی

 .عکس من و آرش بود

این دنیا برادر  سالش. من توسالم بود و آرش سهتو اون عکس من سیزده

نداشتم اما آرش که پسرخالم بود، برام اندازه صدتا برادر بود. از یادآوری آرش 

ماه بود ندیده بودمش، لبخندتلخی زدم و به آال خیره شدم. اتاق من که پنج

آینه قدی بود، میزتحریر چوبیم، چوبی داشت. کمدچوبیم که روش یکتِم

یزکامپیوتر سفیدم. بخوام راستش رو خونه چوبیم و مچوبیم، کتابتـ*ـخت

ای هستم ولی خب االن از حق نگذریم، اتاقم بگم، من همیشه آدم شلخته

 .مرتب بودخیلی

 :رو به آال گفتم

 !مرسی عزیزم -

موقع گوشی تو دستم لرزید. تند نگاهم رو دادم به و بعد گفتن این حرف، همون

نگلیش روش نقش بست. صفحه گوشی که اسم عزیزم به انگلیسی، البته فی

 :ملیسا بود. تند جواب دادم که گفت

 .هدی در رو بزن -

 :ایولی گفتم و رو به آال و آیدا گفتم

 .ملیسا هم رسید -

موقع دوباره برای بارهزارم شماره رفتم دم در و در رو براش باز کردم و همون
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اون کجا  داد. دیگه بحث دیر رسیدنش نبود،دریا رو گرفتم؛ اما حوا جواب نمی

تونست گوشیش رو جواب بده؟ نکنه حالش بد شده باشه؟ سرم رو بود که نمی

آال من رو به خودم تندتند تکون دادم تا افکارم از بین برن و اون لحظه صدای

 .آورد

 .سالم ملیساخانم -

شال شکالتی با شلوار قدنود و یکایدار قهوهمانتو تا زانو، زیپملیسا یک

 :مکی زدم و گفتمپوشیده بود. چش

 !خوشگل شدی -

 !عین تو -

 :حصاردستام اومد، گفتم ام گرفت و وقتی بینخنده

 حوا؟ -

 :نگاهم کرد و گفت

 ده؟باز جواب نمی -

 :سری تکون دادم که گفت

 .رسهنگران نباش، می-

هوفی کردم و در رو بستم که ملیسا رفت با دخترها خوش و بش کنه. با ملیسا 

ق که مانتوش رو در بیاره. ملیسا زیر مانتوش، یک بلیزقرمز هم رفتیم تو اتا

 .مشکی پوشیده بود

تیکه از که فر ریز بود رو صاف کرده و باال سرش بسته بود. یکموهاش هم
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طرفه کنارصورتش آزادانه رها کرده بود. آال هم عین ملیسا موهاش هم یک

وهاش کوتاه بود یعنی کوتاه اما صاف بود و عادی بسته بودش. آیدا هم مموهاش

رسید؛ بنابراین اون هم موهای تقریباً صافش رو باز طوری که تا سرشونش می

 .گذاشته بود

 :ملیسا رو به من گفت

 این آهنگه چیه آخه هدی؟ -

باند رو به سمتش انداختم. لبخندی زد و حوا رو گرفتم و کنترلدوباره شماره

 .ها کردشروع به چرخوندن آهنگ

 :آال هم گفت

 .بیاین عکس بگیریم -

 :رو به ملیسا گفتم

 .ملیسا گوشیت رو بده -

ام گرفت و حرف درحالی که مشغول بود، گوشیش رو درآورد. خندهاون هم بی

های مختلف تا عکس گرفتیم. عکسزدم، هزاردر حالی که من به حوا زنگ می

 .بازیبا مسخره

 :م اومدناشناس برام پیاعکس، با یک شمارههو وسط یکیک

 .هدی ببخشید دیر شد عزیزم، بیا در رو باز کن -

ها رو دعوت کنیم ولی بعدش تصمیم گرفتیم ی بچهخواستیم همهالبته اول می

 :خودمون باشیم. تماس رو وصل کردم و گفتم
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 جونم آال؟ کجایین؟ -

 :آال هم جواب داد

 سالم عزیزم، میگم شما پالک هفتادوهشت هستین دیگه؟ -

 :گفتم

 .آره گلی -

 :اون هم ادامه داد

 .زحمت در رو بزنپس بی -

 :کشیده گفتمبا خنده و خیلی

 !چشم -

و تا تماس قطع شد، به ملیسا و حوا پیام دادم که کجایید اما جوابی نگرفتم. 

 .ملیسا شاید حواسش نباشه اما حوا چی؟ امکان نداره اون جواب نده

 :مانم گفتمسردرگم پا شدم، رفتم جلوآیفون و رو به ما

 .مامان آال اومد -

 :مامانم هم جواب داد

 .خوش اومد -

 .با خنده در رو زدم که آال و آیدا باهم اومدن

 :درو باز کردم که آال گفت

 .سالم عزیزم تولدت مبارک -

نگاهی به شلوارلی آبیش و مانتو قرمزمشکی شومیز مانندش که تا زانوش بود و 
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 :بود، کردم و با خنده جواب دادمای نقرهحاشیه اکلیلدوریقش یک

 .سالم گلم! مرسی، بفرما تو -

هم تر بود. اونسال ششمیه، از آال هم خجالتیبرگشتم به سمت آیدا که یک

مشکی پوشیده بود. های پفی با ساپورتپیرهن گلدار قرمزرنگ با آستینیک

 :تر شدم و گفتممهربون

 .سالم آیداخانم -

 :سر بلند کرد و گفت

 .جونم هدیسال -

 :آیدا رو گرفتم و گفتماز جلوی در کنار رفتم تا آال بیاد تو و بعدش دست

 .با من راحت باش خانمی -

کردن اما من و علیک میها داشتن با مامانم سالم لبخندی زد و اومد تو. اون

حواسم پرت بود. حوا هنوز که هنوزه جواب نداده بود، همچین چیزی سابقه 

 .نداشت

گو نبود که تماس یعنی دریا رو گرفتم. اما حوا جوابها و آخرینو تماسرفتم ت

 .نبود

شدم. همون شد و بیشتر از قبل دستپاچه میهام بیشتر میهرلحظه تعداد پیام

 :ی بعدی رو گرفتم که حداقل ملیسا جوابم رو دادموقع شماره

 .خدا جونم هدی؟ دارم میام به -

 .کجایی تو؟ بیا دیگه -



www.taakroman.ir  

 

  

217 

 

   رمان خاطرات نوجوانی

  کاربر انجمن تک رمان سادات میرباقریحنانه  
 

به آال و آیدا لبخندی زدم و احساس کردم معذبن؛ بنابراین تو اتاقم رو 

 :راهیشون کردم. ملیسا گفت

 .دودقیقه صبر کنی رسیدم -

 :تند گفتم

 !هاباشه، منتظرتم باشه -

 .ای گفت و قطع کرداون هم باشه

 :آال گفت

 .قشنگه هدیاتاقت خیلی -

رنگی ه با لباس صورتیاتاق من توش چندتا عکس از بچگیم بود که یکیش ک

سالگیم بود. جز بود، تو مهدکودک گرفته شده بود و یکیش که هم که مال یک

ها، مفت مدرسه داشتم اما اونعکس دست جمعی تویاون چندتا، یک

پارسال بود؛ ارزیدن. یادم باشه برشون دارم، واال. و اصل کاریم که مالنمی

 .عکس من و آرش بود

سالش. من تو این دنیا برادر سالم بود و آرش سهتو اون عکس من سیزده

نداشتم اما آرش که پسرخالم بود، برام اندازه صدتا برادر بود. از یادآوری آرش 

ماه بود ندیده بودمش، لبخندتلخی زدم و به آال خیره شدم. اتاق من که پنج

آینه قدی بود، میزتحریر چوبیم، چوبی داشت. کمدچوبیم که روش یکتِم

خونه چوبیم و میزکامپیوتر سفیدم. بخوام راستش رو چوبیم، کتابـختتـ*

ای هستم ولی خب االن از حق نگذریم، اتاقم بگم، من همیشه آدم شلخته
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 .مرتب بودخیلی

 :رو به آال گفتم

 !مرسی عزیزم -

موقع گوشی تو دستم لرزید. تند نگاهم رو دادم به و بعد گفتن این حرف، همون

اسم عزیزم به انگلیسی، البته فینگلیش روش نقش بست. صفحه گوشی که 

 :ملیسا بود. تند جواب دادم که گفت

 .هدی در رو بزن -

 :ایولی گفتم و رو به آال و آیدا گفتم

 .ملیسا هم رسید -

موقع دوباره برای بارهزارم شماره رفتم دم در و در رو براش باز کردم و همون

داد. دیگه بحث دیر رسیدنش نبود، اون کجا دریا رو گرفتم؛ اما حوا جواب نمی

تونست گوشیش رو جواب بده؟ نکنه حالش بد شده باشه؟ سرم رو بود که نمی

آال من رو به خودم تندتند تکون دادم تا افکارم از بین برن و اون لحظه صدای

 .آورد

 .سالم ملیساخانم -

شال قدنود و یک شکالتی با شلوارایدار قهوهمانتو تا زانو، زیپملیسا یک

 :پوشیده بود. چشمکی زدم و گفتم

 !خوشگل شدی -

 !عین تو -
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 :حصاردستام اومد، گفتم ام گرفت و وقتی بینخنده

 حوا؟ -

 :نگاهم کرد و گفت

 ده؟باز جواب نمی -

 :سری تکون دادم که گفت

 .رسهنگران نباش، می-

کنه. با ملیسا  هوفی کردم و در رو بستم که ملیسا رفت با دخترها خوش و بش

هم رفتیم تو اتاق که مانتوش رو در بیاره. ملیسا زیر مانتوش، یک بلیزقرمز 

 .مشکی پوشیده بود

تیکه از که فر ریز بود رو صاف کرده و باال سرش بسته بود. یکموهاش هم

طرفه کنارصورتش آزادانه رها کرده بود. آال هم عین ملیسا موهاش هم یک

ود و عادی بسته بودش. آیدا هم موهاش کوتاه بود یعنی کوتاه اما صاف بموهاش

رسید؛ بنابراین اون هم موهای تقریباً صافش رو باز طوری که تا سرشونش می

 .گذاشته بود

 :ملیسا رو به من گفت

 این آهنگه چیه آخه هدی؟ -

باند رو به سمتش انداختم. لبخندی زد و حوا رو گرفتم و کنترلدوباره شماره

 .ها کردرخوندن آهنگشروع به چ

 :آال هم گفت
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 .بیاین عکس بگیریم -

 :رو به ملیسا گفتم

 .ملیسا گوشیت رو بده -

ام گرفت و حرف درحالی که مشغول بود، گوشیش رو درآورد. خندهاون هم بی

های مختلف تا عکس گرفتیم. عکسزدم، هزاردر حالی که من به حوا زنگ می

 .بازیبا مسخره

 :ناشناس برام پیام اومدس، با یک شمارهعکهو وسط یکیک

 .هدی ببخشید دیر شد عزیزم، بیا در رو باز کن -

 !حوا بود

 :ملیسا، آروم غر زدمبا خنده

 !دارم برات حواخانم -

*** 

 »حوا«

هام رو هم فوت قرمز روشن دستتصویریمون رو که قطع کردم، الکتماس

. چهارزانو جلوآینه نشستم و قرقی پریدم تا موهام رو شونه کنمکردم و عین

صاف بود، خداروشکر  ای روشنم رو شونه کردم. چون موهامقهوهتندتند موهای

ها رو بافتم و زنگ زدم به هولی اونزیاد وقتم رو نگرفت. بعدش هم هول

رنگم رو از تو کمدم بیرون کشیدم و پام کردم. تاکسی. شلوار لی خاکستری

 !وشیم نقش بست. آخه االن هدینفس روی گهمون موقع هم اسم
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پوشیدم، گوشی رو جواب طالیی دکمه دارم رو میدرحالی که مانتوی مشکی

 :دادم

 حوا کجایی؟ کی میای؟ پس کجایی؟ -

 :ام گرفت و عصبانیتم فروکش کرد. گفتمنفس حرف زد که خندهاون قدر یک

 . ...هدی جونم یکم صبر کن، دارم -

 :با شوق و ذوق ادامه دادمهمون موقع تاکسی بوق زد که 

 .دارم میام -

 :حس کردم لبخندی زد و خندید، بعد گفت

 .منتظرتم -

تلفن منم لبخندی زدم و سرم رو تکون دادم و با گفتن اوکی، از همون پشت

 .گوشیم رو قطع کردم

که رفتیم! تا دوشم انداختم و دِ برو مشکیم رو رویجت، کیفبا سرعت

شدم، هنوز دودقیقه نشد که بابام زنگ زد. خالصه که خداحافظی کردم و سوار 

 !چشمتون روز بد نبینه

 کادو کجا رفتی؟حوا پس بدون -

 :بلندی کشیدم و گفتمناخودآگاه آه از نهادم بلند شد و هین

 جاشون گذاشتم؟ -

 :بابام ادامه داد

 .آره، روی بوفه موندن -
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قرقی برگشتم خونه. عین ای گفتم و با هزارتابدبختی دوبارهی افسردهباشه

 !ای نبودکادو رو برداشتم و دوباره زنگ زدم تاکسی. اما سر ظهر دیگه تاکسی

 !کافی دیر شده. حاال چیکار کنم؟! وایوای خدایا! همین االن هم به اندازه

اش پری افتادم. گوشی رو برداشتم و شمارهخونه و یاد عمهنگاهم افتاد به تلفن

ین طوطی قضیه رو براش تعریف کردم. درحالی که رو گرفتم. تندتند ع

 :تلفن با خونسردی کامل گفتام از اون طرفزدم، عمهنفس مینفس

جا، تا منم تو دوست و آشنا حوا باشه، آروم باش. چیزی نشده که. تو بیا این-

 .یکی رو پیدا کنم باهاش بریم

 :زده گفتممنم هول

 .باشه، مرسی -

 .و گوشی رو قطع کردم

زده، نگاهی به ساعت کردم و زدم بیرون. حاال بار دیگه با وحشت و هولکی

 !امون بود، وگرنه که واویالخونهام پشتخوبه خونه عمه

اشون و تا در رو باز کرد، دیدم حاضر و آماده درحالی که تند رفتم دم در خونه

و دید، زده رمانتو و شلوارمشکی تنش بود، جلوی در وایساده. تا منِ هول ی

 :گفت

 .که مهتابم باید ببریمبریم تاکسی پیدا کردم؛ فقط اینبریم-

 :با صدای بلندتر از حدعادی که بیشتر شبیه جیغ بود، گفتم

 !کنهمون میوای، نه عمه توروخدا! این زلزله رو نیار، دیوونه -
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کرد، در حصاردستاش پری مهتاب رو درحالی که با خنده من رو نگاه میعمه

 :و گفت گرفت

 .کار کنم؟ کسی که خونه نیست پیش اون بذاریمش خب چی -

مهتاب رو گرفتم و سوار تاکسی زردرنگ ای گفتم و دستبا حرص باشه

 .ام بیادخونه شدم تا عمهجلوی

ساله بود که موهاش مواجش رو باالسرش مهتاب یه دختربچه شیطون پنج

بلند سفید که روش مشکی و یه بلیز آستینبسته بود. یه شلوار بگ

های خورشید و ماه بود، هم تنش بود. نگاهی به ساعت کردم که نزدیکعکس

 :ام هم بالخره سوار شد و گفتچهار بود، چه عجب خبری از هدی نیست! عمه

 خب، آدرس حوا؟ -

 :تند گفتم

 .لحظه، االن میگمیک -

ه با کیفم تا گوشی رو در بیارم، اما نبود. بهت زددست کردم تو جیب

کیفم اما نبود. وای نه! گوشی رو خونه جا  لرزون، رفتم سراغ جیب پشدستای

 .گذاشتم

 .پس حتما هدی بدبخت، تا االن هزار بار زنگ زده

 :ای آویزون گفتموای، وای. با قیافه

 .وای، گوشی رو خونه جا گذاشتم -

 .مامانم رو گرفت و داد دستمام هم پوفی کرد و شمارهعمه
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 :م جواب داد، گفتمتا مامان

های آخر من و هدی آدرس خونشون رو مامان سالم، برو توی وات تو پیام -

 .پریبفرست تو گوشی عمه

 :مامانم هم بهت زده، گفت

 .باشه، باشه. صبر کن -

دونم کردم، زود برسه. نمیو بعدش تماس رو قطع کرد، تو دلم فقط دعا می

خره پیام رسید. لبخندی زدم و چقدر گذشت که خیره به گوشی بودم و بال

ریز حرف زد که ام دادم. مهتاب هم انقدر یکگوشی رو دوباره تحویل عمه

 :رسیدیم. تندپیام دادم به شماره هدی که حفظ بودم

 .هدی ببخشید دیر شد عزیزم، بیا در رو باز کن -

رنگ خونشون که گوشی رو دادم عمه.ام و تند از ماشین پیاده شدم. در مشکی

های خونشون رفتم باال که با آروم از پلهز شده بود هل دادم داخل و آرومبا

عصبانی هدی. درحال سالم رو شدم و نگاهم گره خورد به نگاهچهارتا سر، روبه

 :و علیک، زیر گوشش گفتم

 .بخدا داستان داشتم، برات میگم. گوشیم رو هم خونه جا گذاشتم -

 :کنان گفتبرندش رو ازم گرفت و زمزمهقیافم رو مظلوم کردم که آروم نگاه

 .وقت گوشیت رو جا نذاردیگه هیچ -

 :هاش و آروم گفتمنگاهم رو دادم به چش

 !چشم -
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 »ملیسا « 

باز مشغول بدرقشون هدی رو راهی اتاق کردیم و با نیشی حوا و مامانعمه

کلیپ که بره، رو به هدی که مشغول هدی قبل از اینآخر مامانبودیم. لحظه

 :گذاشتن بود، گفت

 .هدی از دوستات پذیرایی کن -

 :طور ایستاده، گفتهدی هم همین

 .راحتباشه مامان، خیالتباشه -

 :که مامانش رفت دست به ک*م*ر رو به ما گفتو بعد از این

 .جان! به منم بدیدمعارف بلد نیستم، نوشدیگه عزیزانم من تعارف -

 :ای منفجر شده رو بهش گفتمو بعد نشست رو مبل که با خنده

 بد نگذره؟ -

 :چشمکی زد و گفت

 .هابراتون سوپی دارم -

 :کرنی هم داد دستش و گفتحوا نشست کنارش و پاپ

 ایران؟ -

حرفشون که مهتاب اومد باز سری تکون داد. اومدم بپرم وسطهدی هم با نیش

 :جلوم و برای بارهزارم گفت

 .آدامس بده -
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آدامس تو دهنم بود که . من وقتی اومدم فقط یکخدا چه غ*لطی کردم

 .کنه من هنوزم دارمنرسیده دور انداختمش. حاال این بچه فکر می

 :بقیه دخترا زدن زیرخنده که گفتم

 .جون، ندارم به خدا ندارمعشقم، عزیزم، مهتاب -

 :هدی زد زیر خنده که گفتم

 !کوفت -

د که یهو ما رو در حال اجرای ای به تلویزیون کربیشتر خندش گرفت و اشاره

 .سرو ایران نشون داد

 :مبهوت شده گفتم

 همه کلیپ چرت و پرت این عالیه. از کی کش رفتی هدی؟وای، بین این -

 :هدی آروم گفت

 .آقاجاری جون -

 :زدم زیر خنده که حوا پریدوسط و گفت

های کجا چرت و پرت بود. اون همه فیلم با تفسیر و معنی، اون همه فیلم -

 !خودمون

 :نچی کردم و پفک و پفیال رو کنار زدم و گفتمنچ

 .خوردن بسه. پاشید عکس بگیریم -

 :هدی بلند شد و آال و آیدا رو هم بلند کرد که حوا ادامه داد

 !الهی، گفته باشمریم واسه فیلم خشمبعدش می -
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 :ای گفتم و ادامه دادمتندتند باشه

 . ...یک، دو، سه -

*** 

 »حوا«

 :د نوشتمتن

 .گذرههدی، بابات رو راضی کن دیگه، مدرسه خوش می -

رفتیم و نه از امسال که حتی سال که به زور مدرسه مینه از اون هفت

خوایم بریم. خودم از کارهامون خندم گرفت ای میها هم به هر بهونهپنجشنبه

 :که هدی نوشت

میای پس باید شیش زنم میگه کار دارم. گفت اگه ساعته حرف میدارم سه -

 .بریم

 :تند با ذوق جواب دادم

 .کنیمآقاجاری رو راضی می -

 :از پیوی زدم بیرون و رفتم تو گروه سرود و نوشتم

 آقاجاری؟خانم -

 :از اون طرف هدی با استیکرخنده جواب فرستاد

 .بریم تو کارش -

 :خندم گرفت و همچنان تند توی گروه سرود، خطاب به آقاجاری نوشتم

 کنن دیگه؟خانم ما شیش مدرسه باشیم، در رو باز می -
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 :هدی هم پشت سرم نوشت

 .پور هم هماهنگ کنید که گوشی هم بیاریمزمانخانم لطفا با خانم -

 :ایول هدی! نوشتم

 .شنها نگران میخانم حتما نیازه آخه خانوادهبله، بله -

 :آنالین هم جواب دادنهای همیشهخوبمون بچهاز شانس

 .بله خانم آقاجاری، باید هماهنگ کنیم تا بیان دنبالمون -

رفتن که آقاجاری بالخره پیداش شد و اومدن و میها میانقدر تندتند پیام

 :گفت

 .تونین بیاین اما گوشی رو باید بپرسمشیش هم میخب دخترها ساعتخیلی -

پیوی  کنن که حل میشه. هدی توها انقدر پیله میایول، همینه! اونم بچه

 :نوشت

 !حوا بزن قدش -

 :استیکر کف دست رو براش فرستادم و گفتم

 بریم حموم؟ -

 :هدی نوشت

 !خواستم بگم بریم نقاشیمی -

کارهامون با هم بود. زدم زیر خنده و اومدم بگم اول واال خب، طبیعیه ما همه

 :جواب داد «H.M5» ور هلیا تو گروه بریم حموم که از اون

 .پیوی دل بکنید ببینم اهم، اهم. از -
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 :بندش نوشتملیسا پشت

 .نه، نه. هلی ولشون کن آجی. بیا بریم پیوی -

 :خندم گرفت و رفتم تو گروه که هدی نوشت

 هوش کجا؟ -

*** 

 »هدی«

 :تماس حوا رو جواب دادم و گفتم

 جونم؟ -

 .هدی کجایی، من رسیدم -

ن*گ زدم و عمرم تو ترافیک گذشت. کیفم رو چ*هی خدا، کال من نصف

 :کردم، گفتمبای میدرحالی که با بابام بای

 .بینمتکوشی نمی-

 :ها رو از داخل مدرسه باز کرد و گفتدر اصلی ورود و خروج معلم

 .به این میگن، عشق و حال توی مدرسه -

هام گرفتمش و با ذوق گوشی رو انداختم تو جیبم و دویدم طرفش. بین دست

 :گفتیهو جیغ زدم. خندش گرفت و 

 !عه چته؟ -

 :دور جلوی دفترغفوری چرخیدم و گفتمیک

 جوری خالی دیده بودی؟ حوا، مدرسه این -
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 :یهو ریلکس گفت

 !آره -

 :ها گفتمبین حرکات موذونم وایسادم و عین خنگ

 !هان؟ -

 :زد زیر خنده و دستم رو کشید و گفت

 .بینمهمین االن دارم می -

 :ا رو نظاره کردم که ادامه دادجایشی نثارش کردم و با بهت همه

 ترسی، مگه نه؟الهی رو ببینیم دیگه؟ تو که نمیخوایم ادامه خشممی -

 :رفتم تو نمازخونه گفتمچپ و درحالی که باهاش میزدم کوچه علی

 نچ، از چی بترسم؟ -

خالی ولو شد. منم لبخندشیطونی زد و کیفش رو انداخت رو میز و تو نمازخونه

قورت دادم و کنارش خوابیدم. تند فیلم رو از ادامه جایی که تو گلوم رو آب

تولد دیدیم و ملیسا نذاشت ادامه بدیم پلی کرد. وای نه، تو تولد انقدر ملیسا 

 !ای رو ندیدم ولی حاال، واویالکرد که من هیچ صح*نهجیغ میجیغ

و به فیلم کرد، زدم و نگاهم رلبخندی رو به قیافه حوا که موشکافانه نگاهم می

ساعتی گذاشت و ماهم ریلکس به دادم. خب، تا حاال که خوب بوده، حدود نیم

که یهو دخترمظلومه از دهنش خ*ون جنایی فیلم خیره شده بودیم تا اینبحث

بلندی زدم و به عقب رفتم. فوران کرد و تبدیل به زامبی شد. ناخودآگاه جیغ

 .هحوا اول با بهت نگاهم کرد و بعد زد زیرخند
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 :سرم رو تکون دادم و گفتم

 دیوونه، این چی بود دیگه؟ -

 :گفت

 ترسیدی مگه نه؟ -

 :وار گفتمزمزمه

 !نکه تو نترسیدی -

نچی گفت و بعدش همزمان یهو در نمازخونه کوبیده شد و ما دوتا نگاهی بهم 

 !کردیم و بعدش هم، جیغ

 :نمازخونه و گفتیهو مهرسا اومد داخل

 کی اومدید؟ اوه، چتونه؟ شماها -

 :زد، لـ*ـب زدنفس میحوا درحالی که نفس

 . ...دادی حداقلسَری، صدایی میجوری بیای، یک که اینقبل از این -

 :های سرود هم پرید داخل و گفتدیگه از بچهور یکیاز اون

 .پاشید، پاشید. حسینی اومد میگه بیایید تمرین -

 :ـ*ـب زدمکوبیدم رو صورتم و با خنده رو به حوا ل

 !تمرین سرود شروع شد -

 "مبینا"

مدرسه، دیدم حوا رسید. پام تو حیاطپام بیرون بود و یهکدر حالی که یک

خیال شدم و دوییدم ها رو که قرار بود بگردم رو بیهای بچهبدوبدو کیف
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 :سمتش

 !حوا، حوا؟ قرار شد زنگ اول بریم سیرک -

 :حوا سر بلند کرد و گفت

 .پس مطالعات پرید بابا، نه -

 :تندتند سر تکون دادم که پرسید

 هلیا هنوز نرسیده؟ -

 :، هدی رسید و گفتاومدم چیزی بگم که یهو از پشت

 !بچه تو راه برگشت از اصفهانه -

 :حوا برگشت و گفت

 کال ورود عاقالنه نداری؟ -

ن بلند و باالیی گفت و بعد بـ*ـغل و بـ*ـو*س مـ*ـاچ با حوا به مهدی نچ

 :رسید. گفتم

 .ریماول میهدی، زنگ -

 :لـ*ـب زد

 .دونم، شنیدممی -

از خودم جداش کردم که حوا زد زیر خنده و تو بازوش کوبید. هدی آخی گفت 

 :که گفتم

 .حقته -

 :لـ*ـب و لوچش رو آویزون کرد و گفت
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 مبینا جونم؟ -

 :ور ملیسا زد تو بازو هدی و گفتاز اون

 .دینقلوه می چشمم روشن، خوب دل و -

 :هدی نالید

 ملیسا؟ -

 :ملیسا هم گفت

 !هان؟ -

 :حوا لـ*ـب زد

 اوه، چته میس؟ -

 :ملیسا گفت

 .من سیرک نمیام -

 :تند گفتم

 چرا؟ -

 :ملیسا با دستاش ور رفت و گفت

نامه اوردم، گفت دیشب مامانم اعصابش خورد بود، منم بد موقع اسم رضایت -

 .ذارم برینمی

 :افه کردهدی رگباری اض

اصفهان رفتن یهویی هلیا، کس. اون از داستانعه، گفتیم یا همه یا هیچ -

 خوای بمونی مدرسه؟جوری تنهایی میجوری چههم از تو. ایناین
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 :ها لـ*ـب زدملیسا عین بچه

 مگه نمیاین؟ -

 :حوا هم گفت

 ...چرا خب، ولی -

 :ملیسام گفت

 .اشکال نداره، منتظرتونم تا بیایید -

 :های آویزون هم رو نگاه کردیم که یهو غفوری تو میکروفون داد زدبا قیافه

 .هایی که قراره برن سیرک، سریع بیان جلوی دربچه -

 :نگاهی بهم کردیم که گفتم

 یعنی بریم؟ -

بای کنان که ما ناراحت شیم هممون رو بـ*ـو*س کرد و بایملیسا برای این

 :رفت تو مدرسه. حوا لـ*ـب زد

 .نفری بریماید سهب -

 :ور ریحانه داد زدهدی اومد چیزی بگه که یهو از اون

 .دفعه فلش ماعهاین -

لبخند کمرنگی زدیم که هدی فلشش رو دراورد و انداخت برای حوا. اون هم تو 

 !هوا قاپیدش و دِ درو

 .ذاشتیم دیگه اتوبوس نبود که پا*ر*تی بودالمصب، آهنگ که می

*** 
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 "هلیا"

خوابید. ولی من، به خاطر رفت خونه و ریلکس میی من بود، االن میهر کی جا

رنگم که ها همچنان در حال مدرسه اومدن بودم. به ساعت طالییبچه

نازک داشت نگاهی کردم که نه و ربع رو نشون کوچیک سفیدی با بندیصفحه

ندتند ها ایستاده بود، تداد. با دیدن ملیسا که جلوی در ورود و خروج معلممی

از مامانم خداحافظی کردم و به سمت مدرسه دوییدم. ملیسا رو بـ*ـغل کردم 

 :و گفتم

 جایی؟ میس، چرا فقط تو این -

 :کردم با شوق و ذوق گفتبرعکس چیزی که فکر می

جاری گفت رسن. ولی االن خانمها رفتن سیرک دیگه، یکم دیگه میبچه-

 .ونها برن قبرستخوان با چند تا از بچهمی

 :های تندش، نفسم گرفت. لـ*ـب زدماز تندتند حرف زدن ملیسا و حرف

 خواد بره؟نکنه با ما می -

 :کردم، سر تکون داد و گفتتندتر از چیزی که فکر می

 آره، پس چی؟ -

تا تو سیرک شده؟ نکنه اون سهوای، خدا باز چیکار کردیم؟ من نبودم چی

 کاری کردن؟

 :، اضافه کردملیسا که قیافه من رو دید

 .ریم سر مزار شهداهلی، قش نکن. می -
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افتادم. یهو و بعدش پقی زد زیر خنده. من بدبخت رو میگی داشتم پس می

پته برگشتم به پشت و با نبودن غفوری، با ها اوج گرفت. با تتهدیدم همهمه بچه

تا که از ماشین پریدن پایین، بهشون اشاره دادم که بیاین. دیدن اون سه

شرتم رو کشید. اوه، دو هزاریم مشون ریختن تو، که ملیسا از پشت سوییه

 !افتاد؛ پس غفوری اومد

هودی مبینا رو کشیدم و همه با هم چسبیدیم به دیوار و منم لـ*ـب

 .اعالنات خیره شدیمناشیانه به تابلوخیلی

 .دین استنماز ستون

 :هدی زد زیر خنده و گفت

 رفت؟ -

 :کردیم که ملیسا سر بلند و گفت چندثانیه دیگه صبر

 .ریم قبرستونها میبچه -

 :ها بودم که هدی رو استپ زد. حوا هم ادامه دادمن در حال بـ*ـغل کردن بچه

 جانم؟ -

 :مبینام گفت

 !قبرستون؟ -

 :خندم گرفت و گفتم

 .خوایم دنبال جاری از کالس جیم شیمبابا، می -

 :ملیسا بین خنده هاش گفت
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 !ریم... سر مزار شهدایآره... م -

 :مبینا نگاهی به اون دوتا و بعد به ما دوتا یعنی من و ملیسا کرد و گفت

 !خاک -

 :هممون زدیم زیر خنده که ملیسا گفت

 خب، چه خبر خوش گذشت؟ -

 :هدی گفت

 .نه بابا، خبری نبود، زیاد حال نداد. خو تنها بودیم -

 :حوا رو به من گفت

 کی اومدی هلی؟ -

 :ن شدن چراغی تو ذهنم، تند گفتمبا روش

 نامه چی؟ها رضایتهمین االن، میگم بچه -

 :نامه سفید از تو جیبش درآورد و گفتملیسا با خنده، پنج تا رضایت

 .ها دادنها رو از دفتر کش رفتم، دیروز به نهماین -

 :دو هزاری هممون افتاد و نفری یکی برداشتیم. هدی گفت

 .دم بریاجازه میخب، خب دخترم حوا،  -

نامه نامه خودش رو با هدی عوض کرد و رضایتملیسا زد زیر خنده و رضایت

 :امضا جعلی زد و داد دستش. حوا هم زد زیر خنده و گفتحوا رو یک

 !ذارم بری اردوهدی، من نمی -

 :کرد، لـ*ـب زدهدی هم با خنده درحالی که امضا جعل می
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تین )به ز*ب*ون عربی یعنی چرت و پرت جون، بشین سرجات. ال تلمامان -

 (نگو

 :با قیافه چپه شده و با خنده نگاهش کردم که ملیسا سوتی زد و گفت

 .هدی، راه افتادی -

 :هدی هم چشمکی زد که مبینا ادامه داد

 زنی؟طوری حرف میکشی با مامانت اینمیگم هدی، خجالت نمی -

ای به حوا زد زیر غلش و با اشارهنامه مبینا رو انداخت تو بـ*ـهدی هم رضایت

 :خنده و گفت

 .ترهماه بزرگ، مامانم ازم سهنچ -

 :حوا زد زیر خنده و داد زد

 خانم جاری؟ -

 "هدی"

ها و تامون ریلکس تکیه داده بودیم به صندلی و صدای دستهر پنج

 .هامون رو به آسمون بودجیغ

 :خوندملیسا می

 ...زبری ادلبر، دلبر تو که دل می -

 :جاری قات زد و گفتیهو خانم

 !ریم قبرستون؟با شماها مثال داریم می -

 :خندم رو خوردم و گفتم
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 !خانم -

چپ نگاهم کرد. یهو ای بارم کرد که جاری برگشت سمت من و چپحوا سلقمه

ب*و*س ور که چسبیده به شیشه مینینجاتم شد و از اونهلیا فرشته

 :سفیدرنگ بود، داد زد

 آقاجاری، بریم گل بگیریم؟خانم -

 :تند ویندوزم راه افتاد و پاشدم باال سر صندلی وایسادم و گفتم

 .آقاجاری، بریم دیگهخانم -

 :های دیگه هم بلند شد و گفتیکی از بچه

 .ریم سر مزار شهدا آخهخانم؟ لطفا، داریم می -

اما ل*ب باز  سر هم بلند شدنای دادم که اونا هم پشتها اشارهبا ذوق به بچه

 :خدا که از دست ما دیوونه شده بود، گفتنکرده، جاری به خطاب راننده بنده

 .فروشی نگه دارینفرخی، لطفا نزدیک یه گلآقای -

تا این رو گفت هممون با هم ایولی گفتیم که دوباره نگاه آقاجاری رومون خیره 

آقاجاری زیر مچپ که ماشین وایساد. خانشد. تند نشستیم و زدیم کوچه علی

ها اومد دنبالش بره که لـ*ـب یااهلل گفت و پایین رفت. یکی دیگه از بچه

 :آقاجاری توپید بهش

 .شماها کجا؟ بشینید تا گل بگیرم -

 :ها گفتمها کردم و روبه بچهنگاهی به مغازه رنگارنگ گل

 !دخترا دِ بدو -
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 :هلیا با خنده گفت

 .ارهبشری روی ما تاثیر ندحرف هیچ بنی -

در. جاری که مشغول بود، رفتم جلویسر خانمبا ذوق سری تکون دادم و پشت

 :ها گفتیکی از بچه

 کجا؟ کجا؟ -

 :دستش رو پس زدم و گفتم

 ...جاری میگم دربارهخانم -

تامون پریدیم پایین. جاری رو به تا جاری بخواد حواسش جمع بشه هر پنج

 :مغازه گفتصاحب

 .گل بدین آقا پس پنج تا دسته -

 .ها کردمای بار حوا و بچههام برقی زد و سلقمهچشم

 :بعد تندتند گفتم

 .کنیم، میاریمخانم، پس شما برین ما انتخاب می -

ها رو دادم هولی پاکت پولهمون موقع گوشیش هم زنگ خورد و اون هم هول

 .بـ*ـو*سدستم و رفت تو مینی

 :ملیسا گفت

 .وای، عالی شد -

 :هلیا گفت

 !دخترها بریم تو کارش -
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 :یهو نگاهم خورد به به گل رزصورتی، از اون فقط یکی بود. رو به آقاعه گفتم

 دسته گل کنید؟شه این رو یکبخشید، میمی -

 :سال، با موهای جوگندمی بود، رو به من گفتآقاعه که یه مرد مسن

 دونه؟همین یک -

 :تند گفتم

 .بله -

ونه گل رزصورتی رو برداشت و برد تا اون رو دهم سری تکون داد و یکاون

دسته گل با بپیچه. برگشتم سمت دخترها که دیدم حوا هم در حالی که یک

 :گل قرمزه دستشه، رو به من گفتیک

 قشنگه؟ -

 :رنگش کردم و گفتمقرمز بزرگ خوشهای گلنگاهی به گلبرگ

 !محشره -

 :لبخندی زد و پرسید

 تو چی؟ -

 :م برگشت و گفتهمون لحظه آقاعه ه

 .بفرمایید -

گل رو ازش گرفتم. با ذوق پاکتی که تند زیرلب تشکری گفتم و دسته

جاری بهم داد رو انداختم تو بـ*ـغل ملیسا و با حوا دوییدم تو خانم

 :بـ*ـو*س. حوا گفتمینی
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 صورتی؟ -

 زشته مگه؟ -

 .نچ، عالیه -

 :ها گفتباز رفتیم سرجامون، که یکی از بچهبا نیش

 برید؟گل کجا تشریف میبا دسته -

سرش بود، ور ملیسا در حالی که هلیام پشتنگاهی به حوا کردم که از اون

 :عصبانی رسید و همزمان با ما دوتا گفت

 !قبرستون -

رز قرمزکوچولو ملیسا و چهارتا گل تا گلدر حالی که نگاهم قفل شد روی سه

بـ*ـو*س از سفید مبینا، یهو مینیتا گلدرمیون سفید و قرمز هلیا و سهیکی

 .شدت خنده منفجر شد

*** 

ای بار حوا کردم و قبل از خوندیم، سقلمهدرحالی که مثال داشتیم فاتحه می

 :آی کردنش گفتمآی

 بازی؟بریم تاب -

حوا، ملیسا اومد این ور قبرها کردم که قبل از جوابای به دو سه تاب اوناشاره

 :بشکون ناقابل مورد عنایت قرار داد و گفتطرفم و بازوم رو با یک

 .از سنت خجالت بکش -

 :نالیدم
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 عه، خب مگه بد میگم؟ -

 :هلیا هم بهم رسید و گفت

 .نچ، راست میگه. پاشید بریم -

 :با نیش باز داد زدم

 مبینا؟ -

 :مبینام از پرپر کردن گالش دست برداشت و گفت

 هوم؟ -

رو کشیدم تا بلند شدن. با دوییدن دیگه منتظر توضیح نموندم و دستشون 

های نسبتاکوتاه من، همشون هم دنبالم اومدن. تندتند هممون از روی نرده

ای رو حس کردم. برگشتم که دیدم چهارتا پریدیم که یهو نگاه خیره

دختردبستانی کوچولو که احتماال دوم یا سوم بودن ماها رو با بهت نگاه 

 :بهشون گفت کردن. خندم گرفت که مبینا رومی

 .تختمون کمهتعجب نکن عزیزم، ما یک -

 :و بعدم دستم رو کشید اما دوباره جاری هم ما رو دید و داد زد

 !دیگه عمرا شماها رو جایی ببرم -

*** 

 »حوا«

 :به هم نگاهی کردیم و با هم گفتیم

 !یک، دو، سه -
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اهر تقه در رو باز کردیم. پشت سر هم ظسمت در کالس دوییدیم و با یک

 .آخر با قربانی کالس داشتیم و حاال هم آخرکالس هستششدیم. زنگ

معمول قربانی سرش روی میز بود و احتماالً مشغول خواب بودش! با دیدن طبق

 :های قفل شدش غریدنور سرش رو بلند کرد و از بین دندونما با سرعت

 !باز شماها اومدید؟ -

 :هلیا گفت

 .مبخشید مزاحمتون شدیخانم می -

ها زیر خنده زدن. قربانی هم سری به ام رو خوردم که به جای ما بچهخنده

 :نشونه افسوس تکون داد و گفت

برید بشینید؛ ولی وای به حالتون من فردا امتحان بگیرم و شماها نمره کم  -

 !بیارید

 :با خنده سری تکون دادیم و با افتخار سرجامون برگشتیم. هلیا گفت

 .نا وارد ایران شدهها میگن کروبچه -

 :خیال برو بابایی گفت و ادامه دادتا نشستیم هدی بی

 .کاری کنیمها بیاید یکبچه -

 :دستم رو به سرم کوبیدم و گفتم

سرود ها طرح کنیم و یا نقشه اجرایچیکار کنیم؟ عین اون دفعه معلم -

 خوای رمان بنویسیم؟کالم بکشیم؟ یا نه، میبی

 :قی زد و همراه بشکنش تو هوا گفتهاش برهو چشمیک
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 .خواستم بگمدقیقاً همین رو می -

 !نه، خدا

 .جوری گفتم هدی من همین -

 .خوام انجامش بدیمدونم، ولی من میمی -

 :هلیا نشست روی میز و گفت

 جوری؟چه -

کتابی که دستش اومد رو باال آورد. کتاب علوم هدی دست کرد زیر میز و اولین

 !اهللهم بود؛ ماش

 :اولش رو باز کرد و گفتصفحه

 .خودمون؛ کارهایی که کردیمرمان خاطرات -

 :ملیسا هم گفت

 .پس اول اسم -

 :مبینا هم روی میز پرید و گفت

 !من مهسا -

 :هدی با ذوق گفت

 .پس عین اِچ، اِم بگیم؛ من و حوا و هلیا با اچ و ملیسا و مبینا با اِم -

 :ا ادامه دادمبینا الیکی نشون داد که ملیس

 !من میسا -

 :هلیا هم گفت
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 .حدیث -

 :هو گفتم نگاه شیطونش رو داد به من که یک

 !هیفا -

 :زمزمه کردم

 تو چی؟ -

 :خندید و گفت

 !حنانه -

که هدی چرت و پرت نوشتیم. از اینزدیم زیر خنده و تا زنگ خورد تو کتاب

روزی و شاید هم یککنیم کار میشیم، چیکاره میهامون چه رنگیه، چیچشم

 .جنوبی نوشتیمرفتیم کشور کره

رفت که ذهن بقیه های عجیب و غریبی بودیم؛ ذهنمون جاهایی میکالً آدم

 !رفتنمی

*** 

 »هدی«

بار فقط من و آال تو سرویسمون بودیم. چقدر راحت یهو مدرسه خالی شد. این

اشون دست هها راحت از مدرسه دل کندن! چقدر راحت از دوستچقدر بچه

کشیدن! البته شاید هم ما قعرماجرا رو درک نکرده بودیم ولی هرچی هم که 

 .پای خواهرهام هستممرگ پابهبود، من یکی که تا پای

داریم و نه دست از سر هم کدوممون نه دست از سر مدرسه برمیدر واقع هیچ
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 .دیگه

کس نبود. ولی هیچاز ماشین که پیاده شدم، نگاه منتظرم رو دادم به در مدرسه 

هام رو به سمت در مدرسه تندتر کردم. آروم کیفم رو برداشتم و قدمخیلی

 :دونم هستی. نگاهی به ساعتم کردم و زمزمه کردمحوا؛ تو هستی، می

 !ربع پیش گفتی میام، حوایک -

امروز زودتر از همیشه رسیدم، چون همه نبودن که به ترتیب سوارسرویس 

 .بشن

 !کس جلوی در نبود؟ تر کردم. اما چرا هیچتندتر و تندهام رو قدم

زنان نفسطاقت نیوردم، بغض مزاحمم رو پس زدم و شروع کردم دوییدن. نفس

 .ها نبودبوفه خبری از بچهدوییدم و دم درمدرسه رسیدم. جلوی

 ها نیان؟هفته تعطیل باشه و بعدش بچهچطور میشه مدرسه یک

ای حوا استار نقرههای آلهو نگاهم به کفشیکبا بهت وارد حیاط شدم که 

های حوا و بغلش خورد. لبخندی زدم و نگاهم رو باال آوردم. زل زدم تو چشم

 :تر من رو فشرد و گفتپریدم. اون هم م*حکم

 .جونماومدی هدی خوش -

 :ل*ب زدم

 .ترسیدم نیومده باشیحوا؛ خیلی -

 :اون هم خندید و گفت

 م؟آخه مگه میشه نیا -
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هاش برداشتم که نگاهم توی نگاه چهارپنج نفر توی حیاط سرم رو از روی شونه

 .هایی که با ماسک و دستکش مدرسه اومده بودنگره خورد. بچه

 .کردن. انگار که کاربدی کرده باشیمبد نگاهمون می

 :گفتم

هلیا که دیشب گفت سرما خورده، بهتره نیاد. ملیسا هم که به کرج رفته،  -

 چی؟ مبینا

 :با ترس ادامه دادم

 اومده؟ -

طالیی به خودش با مهربونی موهاش رو که توی نورآفتاب سوزان اهواز، رنگ

 :گرفته بود رو کنار زد و گفت

 ...مبینا -

 :هو یکی از پشت بغلم کرد و گفتیک

 من نیام یعنی؟ -

هاش گذاشتم و به طرفش هام رو روی دستمبینا، دستبا شنیدن صدای

 :گفتم برگشتم.

 .اومدی همیشه بیا. با خوشی بیا که خوش -

 .هاش رو بست و نگاهش رو داد به آسمون. هوا هم بغض داشتخندید و چشم

 !خاطر کرونا بود؟ ها بهی اینچه خبر شده بود؟ همه

بین اون حال گرفته، حوا قمقمه من رو یا بهتر بگم اخطار آبم رو از تو 
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 :داد، گفتتو هوا تکونش میکیفم برداشت و درحالی که جیب

 !دخترها -

هوا به سمت کالس دوییدم. مبینا هم ناخودآگاه صورتم به خنده باز شد و بی

 .سرم اومدجیغ کنان پشتجیغ

اومد. جوری در ریخت و بدوبدو دنبالمون میسرمون بود، آب میحوا که پشت

بار، بپرونم اما اینفاز رو از سر همه کالس رو باز کردم که عین هر روز، برق سه

 .نفرکسی نبود؛ یعنی بودن ولی فقط شیش

آبی مبینا که جایگزین آب حوا و قمقمهسرم رو تکون دادم و به سراغ بطری

خیال رنگش بود و به لطف ماها شکست تو هوا براش انداختم. بیقمقمه صورتی

مل خالی م که کابازی کردیم. آب قمقمهفازافسرده بقیه شدیم و شروع به آب

کنان خوری که مبینا دستم رو گرفت. حوا هم اشارهشد، برگشتم برم سمت آب

مالیری داره به سمت کالس میاد. از سرم رو نشون داد که دیدم خانمپشت

انرژی زیادی که شدیم و برای مهارجایی که ما به راحتی تسلیم کالس نمیاون

 :بهم تزریق شده بود، رو به دخترها گفتم

 .ها بریم آبنباتهبچ -

 :مبینا آویزیون شد و گفت

 !نه! االن نه دیگه -

از رو نرفتم؛ مظلومانه نگاهی به حوا کردم که اون هم همراه با سربلند کردنش، 

 .دویید و دستم رو گرفت و من رو وادار به دوییدن کرد
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 :زیر خنده زدم و گفتم

 !حوا تو محشری دختر -

 :خندید و گفت

 !وت دونم، میمی -

 :بوفه که رسیدیم، تندتند گفتمجلوی

 خانم مالکی؟ -

 :نگاهی به حوا کردم و ادامه دادم

 .دوتا شیرینی -

 :خانم مالکی خندید و گفت

 شماها اومدین؟ -

 :دادیم، پول رو دستش دادیم که گفتدرحالی که سر تکون می

 .خیلی مواظب باشین -

 :و بعد زیر ل*ب گفت

 .ست کنیمدبهدیگه نباید پول دست -

 :زیر ل*ب گفتم

 خاطر کرونا؟ به -

 :ها رو دستمون داد و گفتخانم مالکی شیرینی

 !دقیقاً -

ها رو گرفتم که حوا دستم رو کشید. تند تشکری کردم و بدوبدو با بهت آبنبات
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در کالس، ما هم زمان با رسیدن مالیری به دمبه دنبال حوا رفتم. درست هم

 .رسیدیم

 :کیف بود، رو بهمون نگاهی انداخت و گفتاروشکر سرانگار مالیری خد

 .برید تو -

ها، با لبخند و های متعجب بچهمن و حوا بهم نگاهی کردیم و جلوی چشم

 .کالس شدیممالیری داخلتشکر از خانم

 :اسما با دیدن ما دوتا گفت

 آبکشیده شدین؟حتی امروز هم موش -

 :رو شدیم. گفتچپ مبینا روبهزیرلب خندمون رو خوردیم که با نگاه چپ

 دلتون برای دفتر تنگ شده؟ -

 :حوا گفت

 !نچ -

 .سر حوا سر جام رفتمای باال انداختم و پشتمنم شونه

ها گفت داد؛ بنابراین مالیری به بچهنفر، کسی درس نمیخب مسلماً با این شش

 .که روی پروژه بافت کاروفناوری کار کنن

فرشینه بافیش زده از زیرمیزش تورمن و حوا، ذوق آویزونمبینا برخالف قیافه

 :رو درآورد و گفت

 خوام روش بنویسممن میرم میز اول دخترها تا این رو درست کنم. می -

«H.M5». 
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هو روی زانوهاش خوابیدم. این رو گفت و رفت. منم نگاهی به حوا کردم و یک

قدر از زمین و زمان سرم رو گذاشتم و شروع به حرف زدن کردم. اون روز این 

شک، اون روز یکی از بهترین روزهای حرف زدیم که حد نداشت. ولی بی

 .زندگیم شد

 "دانای کل"

همه شیطنت تبدیل شدن هو اون همه ماجرا و اونهای زیادی افتاد. یکاتفاق

مشت خاطره. دیگه نمیشد سر کالس یواشکی نقاشی بکشن اما به جاش به یک

کشیدن. دیگه نمیشد با هم کرانچی مان با هم نقاشی میزها توی خونه هماون

خوردن. دیگه نمیشد برن زمان غذا میبخورن اما به جاش با هم تو خونه، هم

های آنالینشون سر کالس و سر امتحان تقلب کنن ولی به جاش امتحان

خاطر این بود که بیماری  ها هم بههماهنگ، با هم و عین هم بود. همه این

 .ی به نام کرونا وارد ایران شده بودگیرهمه

دیگه تو این روزها، نه هدی، نه حوا، نه ملیسا، نه هلیا و نه مبینا مدرسه 

های دنیا خالی شده بود. اما خب، ها بلکه حاال تمام مدرسهتنها اونرفتن. نهنمی

نفر دیر بهم رسیدن و وقتی بهم رسیدن به جدایی عشق آسان ندارد. این پنج

 .شک کارساز نیستواقعی بیهای جلوی عشقشدن اما این سختیمحکوم 

های غیر واقعی بخشه و دوستیهای واقعی، عظمت میدوری همیشه به دوستی

 .برهرو از بین می

 .پایان
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 آبان نود و نه

 ...چنان این حکایت باقیستبه پایان اومد این دفتر ولی هم

 .والسالم، نامه تمام

 (:مخبری از آینده )جلد دو

ها بزرگ شن. هم اونتر میسال بزرگنفر هم دهگذره و این پنجسال میده

نفر رو به هم شن و هم مشکالتشون. ولی همچنان سرنوشت این پنجمی

تونند ورق سرنوشت رو برگردونند؟ چون ها میبار اونست ولی آیا اینوابسته

 ...مرگ و زندگیست ها، امتحان و کرونا نیست. بلکه بازیبار مشکل اوناین
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