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 لینک روی و روشن را خود اینترنت انجمن دیدن برای. است شده آماده 98 رمان سایت در کتاب ینا

 :کنید کلیک زیر

http://forum.roman98.com/ 

 

 خاطرات نوجوانیرمان: 

 Hannanehنویسنده: 

 Asal_Zinatiناظر: 

 Mounes Hasanpour  ,niloofar.H: انویراستار

 ژانر: اجتماعی

                         خالصه:                                                                                                                       

                                                                                       .گذرد؛ پس بخندیم تا خوش بگذردمیزندگی 

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

.هم که پر از حرف بود  

آیند شد؛ چون با چهار نفر آیند شد. خوشداستان ما از جایی شروع شد که مهاجرت من برایم خوش

درست شبیه خودم آشنا شدم. قرار بود تو قصه من و اون چهار نفر اتفاقات زیادی رقم بخوره، 

!اتفاقاتی که شروعشون از مدرسه بود  

:خالصه سه جلد  

ای داشت؛ مهاجرت ی شروع سادهو هم خیلی پر ماجرا ول های این گروه هم طوالنی بودداستان بچه

!هاباره یکی از بچهچند  

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

 هکه اگ شدکور قدر جا بود که این گره آن مشکل این زندگی اون با زندگی چند نفر دیگه گره خورد و

جنگیدند تا جنگیدند. میشدند و میخواستند نجات پیدا کنند، باید دخترانه، مرد میها میاون

.شددار این عالم بازد و نگههای سال، زباناتفاقاتی رو رقم بزنند که سال  

http://forum.roman98.com/
https://forum.roman98.com/data/avatars/l/1/1618.jpg?1602365797
https://forum.roman98.com/members/2991/
https://forum.roman98.com/members/3545/
https://forum.roman98.com/members/3175/
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                                                                                                                                                          مقدمه: 

 ره؛ها نمیوقت از یاد آدمدو چیز هیچ

 های خوب و روزهای خوبدوست

 ره؛و یک چیز هم هیچ وقت از دل آدم نمی

 !های خوب گذشتروزهای خوبی که با دوست

 های خوبم،یاد روزهای خوبم با دوست به

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

 

 

 

 :سخن نویسنده

 .ر دادند و شروع به خواندن این رمان کردندبا سالم خدمت تمام خوانندگان عزیزی که افتخا

دونم ممکنه پسند همه نباشه خاطرات مدرسه من و دوستانم هست و می سری یکاین جلد در واقع 

 .شم نگاهی بهش بندازینولی خوشحال می

درپی و در عین وعه سه جلدی پیضمن شروع؛ یک نکته رو خدمتتون بگم که این رمان یک مجم

از هم هست. بنابراین حتی اگر جلد اول رو نخوندید، منتظر جلد دوم که با هیجان  مستقلحال 

 !گرده، باشیدبیشتری برمی

 

 

 

 

 

 

https://forum.roman98.com/dbtech-usertag/hashes/270/
https://forum.roman98.com/
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 «هدی»

اومد از جایی که باید به اون بدم میاومد! یک بار دیگه مهر اومد، مثل هر سال از یک مهر بدم می

کردم؛ اون هم نه توی م رو عوض میاومد از اینکه باید برای پنجمین بار مدرسهرفتم، بدم میمی

؛ چه برسه به کردممانندم رو باور نمی مهاجرتواقعاً من خودم زندگی  !بار توی اهوازتهران، بلکه این 

 !ای باور کنهاینکه کس دیگه

 !هدی؛ زود باش دیگه-

هایی تر روی موهای فرم کشیدم و پوفی کردم. موهای من همیشه فر بودند، نه از اونشونه رو محکم

که تو بچگی فر باشند و بعد از بین برند، نه! موهای من فر سیم تلفنی طبیعی بودن که این هم خوب 

 .بود و هم بد

رو روی سرم کشیدم اما  ممقنعهسبی موهام رو بافتم و دوباره با یک کلیپس جمعشون کردم و دم ا

م رو ایستاد؛ مثل همیشه! بعد از هفت سال مدرسه رفتن، من هنوز یاد نگرفتم مقنعهنمیصاف وای

 !درست و حسابی بپوشم

 :در جواب مامانم که با صدای مهربونی صدام کرده بود، گفتم م کشیدم ودست از مقنعه

 .اومدم مامان-

ذاشتم اما دیدم، به هیچ وجه پام رو تو مدرسه نمیها و شوق مامان و بابام رو نمیواقعاً اگر زحمت

 شم تا به اهدافمتر میبینم، هزاران بار مصممها و شوقشون رو میهای اونخب؛ وقتی تمام این تکاپو

 .برسم

های زیادی کشیدم؛ بنابراین قصد ندارم مثل یک آدم عادی، یک جای زندگیم هم سختی من تا همین

 !زندگی عادی داشته باشم

گرامیم رو هم پوشیدم و به سوی پارکینگ لوکیفم انداختم و دِ بدو؛ کتونی هوکوله مشکیم رو روی 

کشیدم و عینکم  -سیب زمینیم کرده بودکه شبیه گونی -پرواز کردم. دستی به لباس مدرسه عزیزم 

 .هام زدم. ماشینمون که جلوی پام رسید، در عقب رو باز کردم و زود سوار ماشین شدمرو به چشم

 :و سوزناکی روی صورتم بود؛ جام رو عوض کردم و رو به بابام گفتم تندآفتاب 

 به جای اهواز بریم اردبیل؟شد حاال بابا؛ نمی-

 :های عسلی خندونش بهم گفتبابام با چشم

https://roman98.com/
https://roman98.com/
https://forum.roman98.com/
https://forum.roman98.com/
https://forum.roman98.com/
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 .انشاهلل دور بعد مهاجرت_

خدایی این قدر  .های تهرانم افتادمبدتر حرصی شدم و به صندلی تکیه دادم. بار دیگه یاد دوست

 !ها چی شد؟! من رو به همین زودی یادشون رفت؟ادعای معرفت اون

ست که ما به اهواز اومدیم ولی خب توقع داشتم یک خبری ازشون بشه. من االن یک هفته بیشتر نی

وقت رفیق من نبودند، یعنی من ها هیچ روز آخر با همشون خداحافظی کردم و اومدم. دروغ چرا؛ اون

 !رفیق نداشتم ولی خب بهشون عادت که کرده بودم

مون یک ساختمون سفید مدرسه اون قدر تو فکرهام غرق شدم که نفهمیدم کِی به مدرسه رسیدیم.

 .کردندوآمد میرنگ بود که در آهنی آبی رنگ کوچیکی داشت که باز بود و همه از اون جا رفت

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

رفتند و ها از اون میز بود؛ یک سریشد. اون در پشتی هم باکه انگار به در پشتی مدرسه ختم می

 .ها هم از این در جلویییک سری

روی مدرسه ما، خب؛ یعنی چی حاال؟ موهام رو کنار زدم و نگاهی به مدرسه کناری کردم. درست روبه

طور بود؛ در جلوییشون سفیدِ آهنی و در  ها هم همینیک مدرسه دوره دوم دخترونه بود، در اون

 !کاربنیپشتیشون هم آبی 

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

خندیدن؛ و می گرفتنمی در میان دستاشونهاشون رو دوست شادیآموزها با سری از دانشیک

 .گفتنهاشون میز خاطرهها هم اسرییک

 !گفتم، این مورد رو من هیچ وقت تجربه نکردم دلم یلبخند تلخی زدم و تو

ها جور کم بیشتر با آدمخوام یکخوام از همه دوری کنم. میدفعه نمیدرسته تجربه نکردم؛ ولی این

 .بشم

 .طویل بود که چند تا درخت قشنگ و سبز هم جلوشون بوددو مدرسه یک باغچه  جلوی هر

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

 بینه توی راهنمایی کسی با مامان و باباش بیاد؟دونم، کی میولی آخه من نمی

د من رو تنها نزارند؛ ولی با ورود خواستنکردند و میهام داشتند به من فکر میکار کنم خب، اون چی

به راهروهای مدرسه خدا رو شکر ناظم مدرسه که دیروز برای دادن پروندم دیده بودمش، مانع ورود 

https://roman98.com/
https://roman98.com/
https://forum.roman98.com/
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 .اولیا به مدرسه شد

که از موهای روشنش هم پوشیده بود و یک تی بنفشناظم ما، یا بهتر بگم خانم غفوری یک لباس فرم 

بیرون بود. مامان و بابام که بیرون مدرسه موندند، نفس عمیقی کشیدم. سر بلند کردم و دنبال کالسم 

 رفتم؛

دونم کالسم باید هشتم یک باشه، ولی این جا که ولی انگار کالس من گم شده بود! تا جایی که من می

 !فقط هفتم و نهم بود

هو یک دختر از کالس نهم که ؛ اما یکبگردمتر م و سعی کردم دقیقبا دستم شقیقم رو ماساژ داد

 :هدبند صورتی رنگی داشت، بیرون اومد و رو به من گفت

 گردی؟دنبال چه کالسی می-

 :با خوشحالی لبخندی زدم و گفتم

 !هشتم یک-

 :اون هم خندید و گفت

 .کالست تو حیاطه برو بیرون راهرو؛-

 .سری رو بهش تکون دادم و سریع رفتم

ها نداشتم. البته خوبی با نهم ارتباطچه نهمیه خوبی بود! آخه تا جایی که من یادم میاد، من پارسال 

 !رفتگفتند، منم حرف زور تو کتم نمیها زور میخب تقصیر من نبود؛ اون

 .هو روی ترمز زدمبه حیاط که رسیدم یک

 ببینم؛ مگه کالس تو حیاطم داریم؟صبر کن 

 .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؛ احتماالً مدرسش جا عجیبه که کالس واقعاً چقدر این

فتر دوره. خب فکر کنم یک حسن از قدیمی سازه! به هر حال این که مهم نیست، مهم اینه که از د

 .این شهر کوره مانند پیدا کردم

کدوم فارسی بلد نباشند و عرب  ها هیچداشتم تو دلم گفتم، حاال نکنه اینهمون طور که قدم بر می

 باشند؟

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

https://roman98.com/
https://roman98.com/
https://forum.roman98.com/
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***  

 «حوا»

تر وارد کالسمون شدم. پارسال هفتم یک و امسال هشتم یک، همون مانند هر سال یک سال بزرگ

 .جا بودممدرسه و همون

 سفٔ  خندیدند، سری به معنای تاهایی که روی میز معلم نشسته بودند و بلند بلند میبا دیدن بچه

 .کنار دستی پارسالم رو به رو شدم مبینا، با که گشتم خالی جای یک دنبال به و دادم تکون بهشون

 !آخ مبینا؛ یک شخصیت لجباز و تو دل برو

پوستش  .یش هارمونی خاصی داشتهای قهوههای خوشگلش با چشممبینا تپلی بود و گونه صورت

 .وشن بودای رسبزه بود و موهاش هم همیشه کوتاه و قهوه

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

                                                                                                                    ...این هم از تنها دوستم

 اشت؛ ولی خب مگه چی داشت جز درس و بدبختی؟به هر حال مدرسه شور و شوق خودش رو د

 !تنهام کالس جا آشنا زیاد دارم، ولی تو اینجاست که من این جالب این 

 .در واقع برام مهم هم نبود، عادت داشتم؛ چون آدم معاشرتی نبودم

های کالس ما عوض نشده بودند، البته به غیر از دو سه نفر. بچهنگاهم رو دور کالس چرخوندم. انگار 

حوصله بودم، یکی از دخترهای کالس که میز دوم نشسته بود، غرق خنده و شادی هر چی من بی 

 .بود. نگاهم رو روش قفل کردم؛ اما هرچی به ذهنم فشار آوردم اون رو نشناختم

ای تیره بودند؛ رنگی که تضاد بودند، قهوههای مشکی و گیرایی داشت؛ در واقع مشکی نچشم

 !بوده جا قشنگی با پوست سفیدش داشت. خب البد شاگرد جدیده؛ اما ماشاهلل انگار صد ساله که این

 .خواست برم سراغش، ولی زود بودچی بگم واال؟! مردم عجیبن دیگه! دلم می

 :بشکنی رو به مبینا زدم و گفتم

 شناسی؟گم اون دختر رو میمبینا می-

 .گفتآرومی  ود، خط دستم رو دنبال کرد و نوچمبینا که مثل همیشه سرش با لباسش گرم ب

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

 های پارسالش بود؛ها که فکر کنم جز یکی از دوستیش بود، با یکی از بچهی سورمهش به کولهدیگه

https://forum.roman98.com/
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تر از اون از مبینا و روشن ترتیرهای داشت، ای تیرههای قهوهاومد و پشت سر ما نشست. ملیسا چشم

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

 .اون درشت بودندهاش برعکس بود؛ اما چشم

 :اون هم نشست و رو به من و مبینا گفت

 خنده؟ انگار جدیده، نه؟گم اون دختره کیه داره میها! میسالم بچه-

 گرفته؟ وا چه جالب! انگار همه ماتشون برده به اون دختره! چطور نیومده این قدر با همه گرم

 :سری تکون دادم و گفتم

 .آره، جدیده-

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

 .ای وارد کالس شده بودسورمه

*** 

 «ملیسا»

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

 :. با حرص ایشی گفتم و ادامه دادمتا چشم چرخوندم دیدم دختر جدیده از کالس بیرون رفته

 شناسه؟جا رو می کجا رفت خو؟! مگه ایناول صبحی -

رو شدم. با خوشحالی کشوندمش یک طرف و به حرف گرفتمش؛ خب برگشتم که صاف با هلیا روبه

 !حداقل بهتر از هر چیه

 .سوخته هلیا خیره شدم و مشغول حرف زدن شدیم ایقهوه هایبه چشم

 !دلم برای پوست گندمی و بینی کوچولو هلیا تنگ شده بودآخی! 

 .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 داد زدم یکی از بچهاومدم بگم یک لحظه وایستا که دید

 !ها معلم جدیدبچه-

 .کنان به پنجره اشاره کردمنهلیا برگشت سمتم و من
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 :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

                                                                                     !ده میاجوری دار وایستا؛ آخه نگاه چه وایستا-

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-

 .نشستم و به معلم جدیدمون خیره شدمبا حرص سر جام 

 .ها من خانم توکلی، دبیر درس تفکر و سبک زندگیتون هستمبچه-

ش بور بود و رنگ رژش هشدم گرفت. موهای رنگفته بود، خندهای که به خودش گراز اسمش و قیافه

بعد حدود نیم هام قایم کردم تا نوبت معرفی به من برسه. قشنگ هم صورتی مات. سرم رو بین دست

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

 .کنهمعرفی 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

 !ادم رفته بود از هلیا اسمش رو بپرسمهوف خدا، ی

ش گرفت که این مصادف خندیدم، نگاه حوا بهم خورد و بعدش اون هم خندهدر حالی که ریزریز می

ی توکلی. بیخیال نگاهم رو ازش گرفتم که زنگ خورد. نگاهی به ساعتم کردم و خیلی غرهشد با چشم

 .م هدی، راه افتادمبا شخصیت و سریع سمت اون دختر جدیده یا بهتر بگ

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

 .سالم! من ملیسام! خوش اومدی-

 .نازک و صورتی رنگش با بینی قلمیش هارمونی خوبی داشتلبای ای تیره بود و اش قهوههدی چشم
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 :که دید، خندید و با خوشحالی و شادی جواب دادمن رو 

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

 :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؟یم-

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

 !جاست جا... کالً جام اون میرم واسه اونآخ! میز آخر! من می-

 :نگاهی به عقب کرد که حوا براش دستی تکون داد و هدی هم متقابالً جوابش رو داد. گفت

 کنار دستیت کیه؟-

 :تندتند گفتم

 .وسایلت رو جمع کن بیا تا من اون رو درست کنمتو -

 :خندید و گفت

 .االن میام-

زد. خودم رو لوس کردم و های پشتی هدی حرف میبدوبدو رفتم سراغ رها که داشت با یکی از بچه

 :گفتم

 !شی بری جای هدی؟گم پا میرها؛ می-

 :رها نگاهم کرد و گفت

 هدی کیه؟-

 :کرد، گفتمع میهدی در حالی که داشت کیفش رو ج

 !منم دیگه رها خانم-
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 :نگاهی کرد و گفت دوستش رها خندید و اون هم به

 !آره، حتماً-

 :با خوشحالی به جاش که در عرض یک ثانیه خالی شد، نگاه کردم که حوا هم بلند شد و گفت

                                                                                                                                 !ماشاهلل ملیسا-

 :خندیدم و گفتم

 !ما اینیم دیگه-

 :رفتم کیفش رو گرفتم و با خنده گفتمبنده، کیفش رو می زیپدر حالی که دیدم هدی تازه داره 

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

 :خندید و گفت

 !تازه زود جمع کردم که-

 .ماشاللهی نثارش کردم که با کنار دستیش و دو نفر جلوییش خداحافظی کرد و سمتم اومد

 ری؟کنی؟! مگه داری میچی رو خداحافظی میچی-

 .خب؟! دست خودم نبود؛ حسود بودم کار کنمچی 

 :گفت

 .ها اعضای گروه من هستندنه عزیزم؛ خب اون-

 :گفتم آروم

 یه زنگه گروه تشکیل دادی؟-

 :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-
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 :خندیدم که حوا گفت

 .مسال-

 :مبینا هم گفت

 .سالم-

 :هو هلیا که چند تا میز جلوتر بود گفتیک

 هدی؟ کجایی؟-

 :هدی سرش رو بلند کرد و گفت

 .جام هلیا این-

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

 !راستی حوا؛ اسم خیلی جالب و قشنگی داری-

حوا موهاش بور  .ها و موهاشون کامالً تضاد هم بودنداما رنگ چشم پوست حوا عین هدی سفید بود

 تیره بود و موهاش هم همینای تیرههاش مشکی یا قهوههاش عسلی؛ اما هدی چشمبود و رنگ چشم

 .طور

خندیدم و ایشی گفتم که مبینا زد زیر خنده و همون موقع سرکار خانم آقاجاری وارد کالس  آروم

 .شد

 :باال زد. موهاش رو کرد تو مقنعش و نیومده گفتچادرش رو 

 .خوامها دو تا نماینده آموزشی میبچه-

 :هدی با خنده گفت

 !جوری گفت؟اوه، چرا این -

 :مبینا گفت

 ...کنیطبیعیه، عادت می-

. هلیا تند بلند شد و رفت سراغ آقاجاری و تا رسید بهش، سری تکون دادم و زیر خنده زدیم

 :آقاجاری گفت

 .هلیا! موهات رو جمع کن-

 !همه منفجر شدند
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 !هلیای بدبخت

خاطر صافیش و بلند بودنش، همیشه زیادی تو دید بود و مثل البته از حق نگذریم موهای هلیا به

پارسال امسال هم این مشکل رو داشت. البته هلیا خیلی با مهارت قضیه رو پیچوند و خودش رو 

 .ها جا زدجزوه نماینده

 :شغول حرف و معرفی شدیم تا آقاجاری گروه نمایشش رو راه بندازه و البته بعدش اعالم کرددوباره م

 !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 -

 :آقاجاری گفتبا بلند شدن هدی، همه برگشتند سمت ما که 

 کالم؟بی -

 :هدی ادامه داد

 !یعنی زبان اشاره-

 :کشیدن که آقاجاری گفت« هو»همه 

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

 :گفت آهستههدی چشمکی به هر سه تامون زد و 

 اید؟پایه-

 :حوا گفت

 !چهار پایه-

 :گفتم

 !پایه-

 :به ما کرد و گفت نگاهیمبینا هم 

 !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

 !هدی بیخیال دیگه! چه فرقی داره دستامون کدوم وَری باشه؟-

 !سختگیرتر از هدی تو جهان نیست معلمیالحق که 

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

نیستیم. البته ناگفته نماند، توی این یک هفته دوستی ما خیلی پیشرفت عجیبی داشت؛ یک 

 !العادهپیشرفت فوق

 : داد و گفتش رو باالپوفی کرد و مقنعه

 .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 بدهتون میها برید سر کالستون؛ معلمبچه-

 :هو ملیسا گفتیک

 خانم نه، ما هنوز هماهنگ نشدیم! مگه نگفتید فردا اولین اجرامونه؟-

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

 .؛ آره آخه فردا از اداره میانخانم-

ذوق برای از فرار کالس، مخم رو به کار انداختم و م گرفت و با زده هدی، خندهبا دیدن قیافه بُهت

 :گفتم

 ...خانم-

 :آقاجاری دیوونه شد و گفت

 .خب! صبر کنید بهتون نامه بدم، بدید به معلمتونخیلیخب خیلی-
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هدی سریع بلند شد و چشمکی بهمون زد. بعد یک سکندری رفت که آقاجاری رو ببره دفتر. سرش 

 :به ما گفت رو از الی در بیرون آورد و

 ...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

 !چشمات رو باز کن دختر-

 .هلیا که رفت، نگاهی به مبینا کردم و سریع پوشیدم

 :رو و تا اومدیم بیاییم تو دفتر، هدی هلمون داد بیرون و گفتخنده دوییدیم تو راهبا 

 .هیس! برا همتون گرفتم؛ بریمهیس-

 .مون میخکوب شدیمهو همهخندیدیم، یکدر حالی که می

 .محترممون وایستاده بود ناظمجلومون خانم غفوری، 

 .افتاد به انگشترهای تو دستم نگاهم

 !اوهاوه، -

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

 !، هدیهوف... هدی-

 گفتم:های هلیا سمتم برگشت. تند لگدی به پاش زدم که بین حرف

 .دستات رو بیار پشتت-

از گرفت و تند کاری که گفتم رو رو گ پوست دهنشاین رو گفتم و انگشترهام رو بهش نشون دادم. 

 :هو خانم غفوری گفتکرد؛ اما یک

 !ای این جا نبینمتونهدی، محسنی، منتظری، هلیا و زواری؛ دیگه به هیچ بهونه-

 :آروم بیرون رفتیم. اما تا رسیدیم تو حیاط، هدی داد زدهمه با هم چشمی گفتیم و آروم

 .ها بدوییمبچه-

 :واینستادم و گفتم
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 .بدوییم-

 :گفت هلیا

 چی؟-

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

 .رسیدن

                                                                                                                           :بریده گفتهدی بریده

 .هو بریم تو کالسها بیاید همگی با هم یکبچه-

 :م گرفت و دستیگره در رو لمس کردم. ملیسا با خنده گفتخنده

 !یک-

 :هلیا هم گفت

 !دو-

 :و بعد همه با هم گفتیم

 !سه-

 .اد، تو کالس ظاهر شدیمدهو وسط حرف قربانی که داشت فعل مضارع رو توضیح میبعد یک

 :گفت عصبانیتقربانی با 

 ...این چه طرز-

 :هدی که جلومون بود، رفت پیشش و گفت

 .ریمخانم االن می-

 !با این حرفش، کالس رفت رو هوا

 :قربانی منفجر شد و گفت

 !پس چرا اومدید؟-

 :هلیا گفت

 .اطالع بدیمخانم گفتیم -

 :قربانی گفت

 .الزم نکرده-
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ها رو گذاشت روی میز و هدی از پشت عالمت داد عقب برید. چند قدم که ما رفتیم عقب، هدی برگه

 :هو گفتبعد 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؟با اخطار آب می-

 :هلیا منفجر شد و گفت

 ...اخطار آب-

هاش آب رو گم دیگه، قمقمه هدی شباهت خاصی به اخطار آب داشت. هدی بین خندهخب راست می

 :داد هو روی خودش خالی کرد. بعد ادامهباال سرش برد و یک

 !آخی، خنک شدم-

 :هلیا گفت

 !ای دخترتو دیوونه-

 :مبینا اضافه کرد

 .دیگه شک نکن-

 .هو سمت من و ملیسا پاشیدش رو تکون داد و یکهدی قمقمه

 :ملیسا جیغی زد و گفت

 !منم قمقمه دارم-

 !وایی خدا، خیس شدم
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 :هو گفتمیک

 !هدی-

 .شیر آب رفتمسمت ش افتاد دنبالم که منم با قمقمه

  .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

 .کنیمخو یکسان بازی می-

 :هو گفتمیک

 !ملیسا و هلیا-

منم خیس آب شد و این یعنی ملیسا هم پشت تا این رو حرف رو زدم، هلیا پشت هدی دراومد و کمر 

 .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

                                                                                                                                   دید؟ غفورییعنی -

 :هدی گفت

 !نه-

مون سمت شیر آب رفتیم. این قدر آب بازی کردیم و بعدش سمت شیر آب هجوم برد. بعدش هم همه

 !کشیدهآب موشکه شدیم 

 :بالءخره هدی نشست و گفت

 !هاوای بچه-

 :خندیدم و شیر آب رو بستم. ملیسا صورتش رو خشک کرد و گفت

 خوایم سرود تمرین کنیم؟گم االن میمی-

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

 !نه و الفرار-

 .هامون رو چنگ زدیم و به سمت در دوییدیمکیف
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 :گفتم

 .بچه بیاید از در معلما بریم بیرون-

 .ها و دبیرها رد بشیمخواستیم از زیر دوربین در آهنی آبی رنگ ورود و خروج معلمدر واقع می

 :ملیسا گفت

 .بریم-

 :هلیا گفت

 غفوری نیاد؟-

 :مبینا هم رفت و گفت

 !نیومد که، برو-

 :نگاهش رو از اطراف گرفت که گفتم هدی هم

 .برو، زود باش-

مون رو کر کرد و سرعتمون رو صد لحظه آخر که اومدم منم بیام بیرون صدای خانم غفوری گوش همه

 !برابر

 !محسنی-

*** 

 «هدی»

تا سرویسم وایستاد، با دو از ماشین پیاده شدم و دوییدم طرف در که جلوی در مدرسه حوا رو دیدم. 

 :گرفت و گفتم مخنده

 کنی؟این جا چی کار می-

 :خندید و گفت

 !اومدم استقبال-

 :با خوشی گفتم

 خوب کردی. بقیه نیستن؟-

ی مبینا در حالی که اشترودل دستش بود، پیدا شد. از همون جا دستی اومد چیزی بگه که سر و کله

 :برام تکون داد و گفت
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 !سالم هدی-

 :تممنم متقابالً دستی تکون دادم و گف

 .اول صبح چرت و پرت نخور-

یم که داد تکون سفش گرفت که غذاش تو گلوش پرید. من و حوا سری به نشونه تابا این حرفم خنده

 :دوباره حوا اضافه کرد

 بریم دفتر؟-

 :گفتم

 .آره، بریم تا بقیه هم برسن-

 :وارد شدیم که گفتماز در پشتی  تاییمونسه 

 ها بدوییم؟بچه-

کشیدیم و رد ها کردیم. بینشون الیی میهاشون، شروع به دوییدن بین بچهبا سر تکون دادن

 .شدیممی

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

 .شدیمدر رو باز کردیم، با هلیا و ملیسا رو به رو 

 :با خنده گفتم

 .خوبه، از این به بعد مقرمون این جاست-

 :ملیسا گفت

 !آره، دقیقاً-

 :ولی هلیا با استرس گفت

                                                                                                                    .ها بیایید تمرین کنیدبچه-

ه جدی شدن و تأیید کردن. منم سری تکون دادم و کیفم رو درآوردم و بعدش رفتم که در هو همیک

 :رویی گفتنهای کالس روبهرو ببندم که بچه

  !باز شماها این جا رو قُرُق کردین؟-

  .با خنده تندتند سر تکون دادم و با نیش باز در رو بستم

  :حوا آهنگ رو گذاشت و گفت
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 .بریم-

  :ها در رو کوبید و گفتهو یکی از بچهروع شده بود که یکتازه آهنگمون ش

  .گه بیایید وقت اجرائهها خانم آقاجاری میبچه-

  :حوا گفت

 !نه-

  :هلیا جیغ زد

  !بگو صبر کنه-

  :منم بلندتر گفتم

 .نه؛ بگو االن میایم-

  :زمان گفتنملیسا و مبینا که کنار هم بودن، هم

                          ؟!                                                                                                                           چی-

  :برگشتم و گفتم

  .تونیمها این همه تمرین کردیم این جا و تو خونه! بیخیال دیگه کار سختی نیست، ما میبچه-

  :یا گفتهل

 هامون افتاد چی؟ اگه کاله-

  :گفتم

  .ندازیممون میهمه-

هو آهنگمون شروع شد. سرود ما سرود ایران بود ولی بی کالم؛ یعنی ما با آهنگ، زبان اشاره یک

 .رفتیممی

  :رو به مبینا که نفر اول بود، گفتم

 .مبینا بدو-

های . رو کردم به ملیسا که داشت دستکشاون هم بدوبدو موهاش رو صاف و صوف کرد و بیرون رفت

کرد، اون هم وقتی نگام رو دید، بدوبدو پشت سر مبینا رفت و بعد هلیا؛ اون سفیدش رو درست می

  :هم کالهش رو مرتب کرد و گفت

 برم؟ -
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  :آروم گفتم

  .آره عزیزم، برو-

  :گفتم احواون هم که رفت، رو به 

  .نوبت توئه-

  :کالهش رو برداشت و گفت

  .منتظرتیم-

  .انداخت، تکون دادم که اون هم رفتهای عسلیش که منو یاد بابام میسری رو به چشم

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

یسا کنار هم ایستاده بودن و جلوشون هم حوا و هلیا و بینشون من. حاال رفتم. اول از عقب، مبینا و مل

  .شروع شد آهنگ همکه منم رسیدم، متن 

 فدای اشک و خنده تو-»

 ...«دل پر و تپنده تو

باز هم استرس داشتم، چه برسه به هم این سرود رو اجرا کردم،  باید اعتراف کنم؛ من با اینکه پارسال

دیدم و از گروهمون هم فقط دست ها رو میهای مبهوت بچهها که بار اولشون بود. من فقط قیافهبچه

  .دیدمحوا رو می

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

  .راه افتادیم

  :، خانم غفوری گفتموقع خروجمون

  !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

 گارد استقبال؟-
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چند اون هم خندید و سری تکون داد. منم به تابعیت از اون، بلند شدم و راه حیاط رو پیش گرفتیم. 

                                                                                    .دقیقه بعدش ما جلوی در، منتظر دخترها بودیم

 .چنان مراحل بازرسی کیف داشتیمتر از حد عادی بود؛ چون همامروز هم جلوی در شلوغ

 :هو مبینا به دستم کوبید و گفتیک

 !انم غفوری گفتم؛ ما انتظامات بشیم، گفت آره با دوستات وایسیدحوا دیروز به خ-

 !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-

 :ش نصف سرش بود، گفتیکیشون که مقنعه

 کجا؟کجا، -

 :به جای من گفت مبینا

 !ما انتظاماتیم؛ برو بپرس-

 :ای باال انداختم و گفتمبا شک نگاه کرد که شونه

 .برو بپرس-

 :دو نفرشون بیخیال شدن و گفتن

 .پس شروع کنید به گشتن-

ای به من رفت و بعدش غرهچپ زدم و کتابم رو باز کردم. مبینا هم چشممن که خودم رو به کوچه علی

م گرفت و نگاهی به بیرون کردم که دیدم هدی داره میاد. براش دستی ها رفت. خندهسراغ کیف

تکون دادم که اون هم در حالی که کیفش روی یک دوشش بود، دو دستی برام دست تکون داد. 

 .هدی پرید میان دستانمون موقع هلیا هم رسید، از ماشین بیرون اومد و ه

 :م گرفت و مبینا رو کشیدم و گفتمخنده
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 .بیا بریم-

 :اون هم نگاهی کرد و گفت

 .ئه اومدن؛ بریم-

ها هم اون دو تا از اون ور شروع کردن به دوییدن و ما هم از این ور. بهم که رسیدیم، عین این ندیده

 گرفتیم. دستامونبین رو 

 :هدی گفت

 !به به! گارد استقبال-

 :چشمکی براش زدم که هلیا گفت

 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

 .ها رو هم ضایع کردیم! اوناهاشونخوبه دیگه؛ بهتر از عالفیه! تازه نهم-

 :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-
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 .رفت بوفهمت با خنده به محض درآوردن کیفش، به س

 :منم آبنباتم رو درآوردم و گفتم

 .مبینا بدو-

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

 :هدی گفت -خورددرحالی که چیبس می-با اومدن هلیا 

 .صبر کن منم برم آبنبات بگیرم-

 :به من و هدی داد زدمبینا رو 

                                                                                                                              اید؟مگه شما دو تا بچه-

 :کنان گفتکرد، زمزمههدی در حالی که رنگ انتخاب می

 .نچ-

 :م گرفت و گفتمخنده

 !سخو خوشمزه-

هو یک بچه کوچولو، جلوی هدی ش گرفت و تندتند سر تکون داد که یکهدی هم با این حرفم خنده

 :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

 چرا گذاشتی بره؟-

 :هدی بیخیال دستی تکون داد و گفت
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 .بابا بیخیال! هفتم بود. عزرائیل نشو مبی-

 :م گرفت و گفتمخنده

 .آره؛ مبینا عزرائیل، توام جبرئیل-

 :ه گفتبا خند

 چرا جبرئیل؟-

 :گفتم

 !زنی، دوم هم اینکه خبر زیاد داریاوالً اینکه خیلی حرف می-

 :الیکی نشون داد و گفت

 .توام میکائیل، دختر بارون-

 :با نیش باز گفتم

 .عالیه-

 :هلیا از اون ور گفت

 من چی؟ پس-

 :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 طوری کیش کرد و همون موقع هدی دوباره یکی از بچه

 .رفت

 :هو مبینا گفتیک

 خواد بیاد؟نمی ملیسا .ها دیگه کسی نیستبچه-

 :هلیا گفت

 .رهباقری میوای االن -
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 :سرم رو بیرون کردم و گفتم

 .اومد-

 :هممون تو کوچه ریختیم و داد زدیم

 .ملیسا بدو-

 :خرامان اومد و گفتملیسا ولی خرامان

 چیه؟ چه خبره؟-

 :گفتیم

 !دیر شده-

 :هو رگباری گفتبعد یک

 !آخ، واقعا؟! منتظرم بودید؟! وای، ببخشید-

 :سری تکون دادیم که هدی گفت

 !دو مارتن بدویید سرعتاوه، باقری رفته. با -

کرد که ما پشت سر غیاب میدیگه صبر نکردیم و عین جت دوییدیم. دبیر مطالعاتمون داشت حضور

 .هم رسیدیم

 :ها یا بهتر بگم؛ خر مگس مزاحم معرکه، داد زدیکی از بچه

                                                                                                                  !ها پیداشون شدهوای خانم زلزل-

 !این هم البد لقب جدیدمونه

 :زنان گفتم رو خوردم که هدی نفسخنده

 .سالم خانم-

 :گفتم

 .سالم-

 :باقری با عصبانیت گفت

 کجا بودید؟-

 :کنان گفتمِنمِن هلیا

 ...خانم منتظر-
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 :مبینا وسط حرف هلیا پرید و البته خوب کاری هم کرد و گفت

 .خانم بوفه بودیم-

 :ملیسا هم اضافه کرد

 .دیر اومد سرویسمونخانم -

 .کردیم که کسی نگه چرا ماها کیف نداریمچسبیدیم و خدا خدا میبه هم 

 :باقری گفت

 .برید دفتر-

 ...!وای نه! دفتر، غفوری؛ نه

 :گفتم

 .خانم ببخشید-

 :هدی اضافه کرد

 .شهخانم تکرار نمی-

 :باقری نگاهی بهمون کرد و گفت

 .بار آخرتون باشه-

 .نشستیمهمه با هم چشمی گفتیم و با نیشی بازتر از قبل 

*** 

 «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

 .گم ساکت شید. حاال بیایید خر بیارید و باقالی بار کنیدهی می وای!-

 :خندید، پاشد و گفتهدی در حالی که می
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 .رهبیخیال بابا! دفعه بعد یادش می-

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

 .یم دورهای سِرّی رو بریزخیلی خب، خیلی خب؛ پاشید این نامه-

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

هامون بود. برای هر حروف یه نماد درست کرده بودیم و به جای اینکه حرف بزنیم، نامه اکتشاف

 .نوشتیممی

 :گفتم

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

 :خنده زدیم و داد زدیمهمگی با هم زیر 

 .الیک-

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

 !خورید اول صبحی؟ بابا ساکت شید دیگهشماها چی می-

 :هدی از روی میز پرید و گفت

 .خوام کنسرت راه بندازمساکت یعنی چی عزیزم؟ تازه می-

 :حوا خندید و گفت

 !اوه، اوه! الفاتحه-

 :هویی گفتمخندیدم، با یک ایده یککه میمنم در حالی 

 .ها بیایید یه اکیپ بشیمبچه-

 :مبینا متفکرانه گفت

 خب االن چیمون از یه اکیپ کمتره؟-

                                                                                                      :هاش رو شکوند و گفتحوا قولنج دست

 :و بعد ادامه داد

 ؟«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-
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 :های روزگار بود، جیغی زد و گفتنشست و از خرخوناین دفعه اسما که میز اول می

 «H.M5» ساکت شید؛ با همتون-

 .زدیم و شروع به خوندن و گیتار زدن روی میز کردیم جیغیتر، از خوشحالی ما هم بد

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

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

 :مبینا، مبینا با حالت زاری بهش گفتاول شماره من رو نوشت و بعد هم حوا. وقتی رسید به 

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

 :ملیسا خندید و گفت

 برای مزاحم نشدنش تو درسا حتماً، آره؟-

 :آویزون سر تکون داد که هدی گفت لوچهمبینا با 

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

 :گفتم

 !جونم؟-

 :انداخت و گفت ای باالشونه

 .هام تو گوشیه خوهمه جزوه-

 :هلیا خندید و گفت

 .خب هدی بیا بنویس-

 .شد کالستا هلیا این حرف رو زد، معلم فارسیمون وارد 

 :هلیا ول کن نبود؛ اومد و گفت

 .هدی بدو بنویس-

 :هو صفاری هم داد زدیک

 !تهلیا بشین سرجا-

 :هلیا هم که هول شده بود، گفت

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

 !هو کالس منفجر شدو با این حرفش یک
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*** 

 «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-

 :هدی گفت

 .دُکی نداریم دیگهاوه! -

 :بعدش هم سر بلند کرد و گفت

 !هلیا! خوش اومدی اِدالی دکی میس... -

 :زنه. گفتمهای باالی سرم، سر بلند کردم که دیدم هلیا داره با ملیسا حرف میبا شنیدن حرف

 .سالم مجدد دخترا-

 :ای بهمون رفت و ادامه دادغرههمون موقع اسما چشم

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

 :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

 !دبخت روآقا من چی بگم؟ من که نکشتم اون ب-

 :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-
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 :ش گرفت و گفتهدی خنده

                                                                                                                                           !خدا نکنه-

 :اسما گفت

 کیا بهش شک دارن؟-

مون، من و سه تای دیگه دست بلند کردیم. هدی هم عین هر دور، نگاهی کرد و از پنج نفر باقی مونده

 :گفت

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

 :مدیا با حرص گفت

 !هدی-

هو اسما چپ زد و بعد یکچشمی مشکوکانه نگاهی به هدی کردم که خودش رو به کوچه علیزیر 

 :گفت

 !خب و در پایان بازی، مافیاها برنده شدن-

 :هو با این حرف هدی جیغ زد و گفتیک

 !ایول-

 :های این اطراف با بهت گفتنی بچههمه

 تو مافیا بودی؟-

 :سر تکون داد و گفت شد، تندتندش که تموم نمیهدی بین خنده

 !آره-

 :ملیسا منفجر شد و گفت

 !هدی تو منو کشتی؟-

 :ش رو خورد و گفتهو خندههدی یک

 .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 کمر، سر و کلش پیدا شدمدیا هم یک



   

مراجعه کنید 98های بیشتر به رمان برای دانلود رمان                          WWW.ROMAN98.COM         34 

 

 98کاربر انجمن رمان HANNANEH |رمان خاطرات نوجوانی 

 .خیلیم خوب کردم-

 :ملیسا گفت

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

 :ش گرفت و گفتمبینا هم خنده

 !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 گفتگم که یکی دیگه از بچهم اومدم چیزی ببین خنده

 .رسیدکرد، واال به عقل جنم نمیبابا جوری که هدی خودش رو تبرعه می-

 :هدی خندید و گفت

 !ایم! دست پروردهاِ نفرمایید-

هو دیدم از باالی سر خیس شدیم؛ ملیسا و هلیا دست به کمر و قمقمه به دست، باالی سر ما یک

 .بودن

 :نده زد و کیفش رو چنگ زد و رو به من گفتایشی گفتم که هدی زیر خ

 !دِ بدو-

 .م رو درآوردممنم فشنگی بلند شدم و قمقمه

 :کرد و گفت خیسهدی ملیسا رو 

 ...ما موش آبکشیده-

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

 !لطفامن رو خیس کن، -

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

 ...موش آب کشیدهما -

حرفم رو کامل نکرده بودم که منم توسط مبینا خیس شدم. برگشتم تا خیسش کنم اما آب نداشتم 
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 !ش رو روی مبینا پاشیدهو هلیا از کنارم آبکه یک

 .شدیمخیس می -های متفاوتحاال به طریق-نگاهی به هم کردیم و زدیم زیر خنده. کالً هممون 

 :ش گرفت و گفتمبینا خنده

 ...ای لشکر صاحب زمان-

 :ملیسا ادامه داد

 ...ایم، آمادهآماده-

 :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، آمادهآماده-

 :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 و تا پیام رو دیدم، امهو برام اسبه تلویزیون خیره شده بودم که یک

 .دادنیشم تا بناگوش باز شد. شماره ناشناس بود اما متن پیام، صاحبش رو لو می

 .سالم کاراگاه-

  :با خنده تایپ کردم

  .سالم هدی-

 ؟ خوبیچه خبر؟ -

  .هی واال سالمتی، عالفی دیگه-

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

 چه کاری آخه؟ -

  :موذیانه نوشت

 ...بماند-

  :شتمدوباره نو

 .خیلی خب پس؛ منم برم-

  :اون هم نوشت

  .باشه گلی، پس بابای-

  :نوشتم

 .بای-

 .ولی نه مثل قبلی کوتاه مدت، این یکی خیلی بلند مدت بود ؛هم ادامه داشت ماجرااین 

*** 

 «هلیا»

اومدم، خداحافظی کردم رفتم و میاز ماشین پیاده شدم و تندتند با معاون آموزشیمون که باهاش می

 .که دیدم ملیسا هم اومدبین دستاک گرفتمش که هدی رو دیدم. عین هر روز 

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

 !مدیچه عجب میس؛ زود او-

  :خندید و گفت

 بده مگه؟-

 :هو دیدم دست به کمر شد و داد زدیک

 !آهای! چشمم روشن-

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

  :هدی خندید و گفت

 .اوخی! میسی خوش اومدی-

  :ملیسا یکی ابروش رو باال داد و گفت
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  .اومدمآره، آره؛ خوش -

  :هو با جیغ گفترو آویزون کرد که مبینا یک دهنشهدی 

 !ها اردو داریمبچه-

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

  .زدم

  :ملیسا نگاهی به هر دومون کرد و گفت

 ئه! چتونه؟ -

  :حوا گفت

 .لی یه مشکلی هستخوایم بریم اردو وخو حق داریم؛ بألخره می-

  :هدی ساکت شد و گفت

 !وای-

  :زمان گفتیممنو و ملیسا هم

 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

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

  :هدی گفت

                                                                                                                                     ؟هست زمانش کِی-

 :حوا زود گفت

 .شنبه-
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 :هدی تفکرکنان گفت

 ای؟شه آخر هفته یه کاریش بکنی و بیهوم... حاال نمی-

 :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؟بچه-

 :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؟-

 :برگشتم سمت هدی و گفتم رعد و برقی

 هدی؟-

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

 !یه درصد فکر کنین من نیام-

 :ملیسا دستی زد و گفت

 !کنه و بیاد که دیگه محشرهاگه مبینام جور -

 :هو گفتمیک

 .رسیمها بیایید بریم؛ وگرنه باز دیر میبچه-

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

 :هدی اومد چیزی بگه که حوا زودتر گفت
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 ...شگله؛ بابایخو انتظاماتیمما -

 .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-

 :مبینا حرصی برگشت و رو به هدی گفت

 .گمهدی؛ ساکت نشی به خانم می-

 :زیر خنده زدم که ملیسا گفت

 ...گیابولهول! نمیئه -

 :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 و گفتیک

 !دم دفتراین دفعه اسماتون رو می-

 :هدی غر زد

 ...خانم-

 :های یک اکیپ دیگه گفتبچهاز اون ور کالس هم یکی دیگه از 

 ...خانم ما که-

 :خانم ملکی گفت

 !هیس، بسه-

 .نگاهی به ساعت کردم و سر جام نشستم

 :هدی غر زد

 خوره؟کِی زنگ می-

 :سارا از اون ور کالس رو به ماها گفت
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 !زنیدشماها چقدر حرف می-

 :ملکی با حرص گفت

 !گه؛ روت سیاهدیگ به دیگ می-

 :د که ملیسا گفتهو کالس منفجر شیک

 ...یک-

 :نگاهی به عقب کردم و هماهنگ با هدی گفتم

                                                                                                                                                  !دو... و... سه-

 .کس از کالس بیرون زدیمو بعدش زنگ خورد. ما هم خیلی ریل

 :مبینا حرصی گفت

 !دیگه به من نگید ابولهول-

 :هدی خندید و روی میز نشست و ادامه داد

 !ابولهول جونم-

 .هو حرصی از کالس بیرون زدمبینا هم یک

 :صداش زدم

 ؟ آهای مبینا؟مبینا-

 :ملیسا ایشی گفت و همچنان ادامه داد

 .خو شوخی کردیم-

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

 .رم دفتربا عرض پوزش می-

 :ملیسا خندید و گفت

 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-
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 :دستش رو گرفتم و گفتم

 .کنیمیجوریه؛ عادت . مبینا اخالقش این دونممی-

 :از کالس که بیرون رفتیم، گفتم

 .بخوریم کرانچی فلفلیها بریم بچه-

! ما هم دعوا شدعادتمون بود دیگه ولی یکیمون کم شده بود؛ آخه این اولین دعوامون بود. باورم نمی

 !کردیم؟می

 :غفوری اسم دو نفر رو پیچ کردهو دیدیم خانم تا نزدیک بوفه شدیم، یک

 .سارا فتحی، هدی مفتخر؛ بیایید دفتر-

 :های حیاط پرید و بعد گفتمون روی ترمز زدیم جز هدی که رفت و روی نیمکتهمه

 .بیایید بپریم-

 :جیغ زدم

 !هدی؛ نه-

 ها هم جمع شدن تا برن سر صف اما هدی، خانمهو همون موقع خانم غفوری بیرون اومد و بچهیک

 .غفوری رو ندید

 :ملیسا جیغ زد

 ...!وای هدی؛ خانم غفوری-

 :گفتهدی روی ترمز زد و خیلی آروم پایین پرید و 

 و؟ر دید من-

 :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
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 .! لیلی و مجنون اومدناِ-

 :م گرفت که ملیسا باز جیغ زدتو این موقعیت خنده

 !شهت خونده میهدی االن فاتحه-

 :هدی هم ساکت شد و گفت

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

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

 .زود میام دخترا-

 :گفتم

 .نه، منم میام-

 :ملیسا گفت

 .ما میایم-

 :بدوبدو اومد و رو به هدی گفت سارا

                                                                                                                                 .هدی بدبخت شدیم-

 :هدی نفسی کشید و رو به ما دو تا محکم گفت

 .گفتم نه! نمیایید برید تو کالس تا بیام-

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

 :ملیسا از اون ور هلیا رو دید و گفت

 !حوا؛ هلیا اوناهاش-

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

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

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

 .شآهان با-

 :ملیسا پشت سرم اومد و گفت

 .وایسا بهش بگم و بیام-

 .رو وایسادمای گفتم و جلوتر رفتم. منم دوییدم و رفتم. جلوی دفتر بود اما بیرون از راهدوباره باشه
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رورفتم که هدی منو کرد. آروم توی راهخانم غفوری داشت یک چیزهایی رو با عصبانیت بلغور می

 :گفتمنشونی برام کشید که هاش خط و دید؛ با چشم

 !هیس-

بردیم که خانم غفوری به سمت من برگشت؛ البته حاال  هجومرو هو هل خوردم و هممون تو راهیک

 .یعنی ما

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

 :خانم غفوری به ماها توپید

 !کنید؟این جا چی کار میشماها -

 :مِنی کرد و گفتهدی مِن

 .خانم غفوری؛ خانم آقاجاری با دخترا کار داره-

 :چپ به هدی نگاه کرد و گفتخانم غفوری چپ

 تو دیگه چرا هدی؟-

 :هو ملیسا گفتم گرفت که هدی ساکت شد و یکمنم خنده

 شه این دفعه رو چشم پوشی کنید؟خانم نمی-

ایم رو تو جیبم ملیسا، همون موقع نگاهم به انگشترهای هدی افتاد. انگشتر نقرهزمان با حرف هم

 :گفتمکردم و 

 !هواییهدی؛ خیلی سربه-

 :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

 :فتیم بیرون، گفتماز در که ر

                                                                                                                    !ملیسا این چی بود گفتی؟-

 :ملیسا با استرس گفت

 !تونستم فقط نگاه کنمکار کنم؟ نمیچی  بخ-

 :پوفی کردم و ادامه دادم
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 .انگشتراش رو درنیاورده بودهدی -

 :هو تو صورتش زد و گفتهلیا یک

 .الفاتحه-

بیرون اومدند؛ هدی در حالی که از خنده منفجر  استرسهو هدی با خنده و سارا با ایشی گفتم که یک

 .شده بود، به سمت ما سه تا اومد

 :گفتم

 خندی؟میزهرمار! چرا -

 :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-

 :مون زدیم زیر خنده که هلیا گفتهمه

 هدی انگشترات رو گرفت؟-

فتم که بلندتر زیر خنده زد، از تو هاش کردم که دیدم انگشتری در کار نیست. وایی گنگاهی به دست

 .رو درآورد -که یکیش نگینش آبی بود و یکی هم بنفش-هاش رو جیبش انگشتر

 :ملیسا گفت

 چی بهت گفت؟-

 :هدی گفت

 .گفت دیگه دستت نبینم و بس-

 :ملیسا آهانی گفت و ادامه داد

 .خوبه؛ پس بذار تو جیبت-

 .ردهاش رو دوباره دستش کهدی چشمکی زد و انگشتر

 :هلیا خندید و گفت

 !ای دخترخیلی دیوونه-

 :هدی دستش رو جلو آورد و گفت
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 !ایمدیوونه-

 :گفتهام رو روی هم گذاشتم که هدی دست

 !ولی مبینا داستان ابولهول رو به خانم غفوری گفته-

 :گفتم

 !نه-

 :هدی سری تکون داد و گفت

 .متأسفانه-

 :هلیا گفت

 دونی؟از کجا می-

 :هدی گفت

 س؟دیم. کی پایهجوابش رو می بولی خ ؛غفوری بهم گفت-

 :ملیسا گفت

 خوای چی کار کنی؟می-

 :هدی سکوت کرد که گفتم

 .من هستم-

 :هدی نگاهی به هلیا کرد و گفت

 هلیا؟-

 :هلیا هم نگاهی به ملیسا کرد و با هم گفتن

 .ما هم هستیم-

*** 

 «هدی»

ررسی کردم؛ هوم، خوب بود. جز چهارپنج نفر، کس جلوتر از دخترها به کالس رفتم و وضعیت رو ب

 .ای نبوددیگه

 :رو به ملیسا که کنارم بود، گفتم

 .هابرو سراغ بچه-
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 .هزاریش افتاد و تند سری تکون داد و رفت تا سر همون چهارپنج نفر رو گرم کنه دو

 :کالس کردم و گفتم کامپیوترای به بعد 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

 .هلیا حواست به در باشه؛ مبینا نباید بیاد-

 :پوفی کرد و گفت

 !خیلی خب، باشه... فقط زود باش-

 -مون یکی تو جیبمون داشتیمکه به لطف حوا، همه-رو م سری تکون دادم و آبنبات همیشه آماده

 .درآوردم و خیلی ریلکس به سمت میز حوا و مبینا راه افتادم

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

                                                                                                                                          !دست کنم؟

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

 :بلند شدم که هلیا گفت

-«H.M5» 

وند و منم توی یه تصمیم ناگهانی، کتاب اوه، نه! این رمزه یعنی مبینا داره میاد. ملیسا قضیه رو پیچ

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 

 .ا دورش کردمگرفتم و دست حوا رو کشیدم و از اون ج

 :ملیسا گفت

 تموم شد؟-

مون نشستیم اما با سکوت؛ سری تکون دادم و آروم سر جام نشستم. خانم قاصدی هم وارد شد و همه

 ...!انگار هیچ کدوممون قصد حرف زدن نداشتیم. از این سکوت متنفر بودم، متنفر

 :هو قاصدی گفتیک

https://forum.roman98.com/
https://forum.roman98.com/


   

مراجعه کنید 98های بیشتر به رمان برای دانلود رمان                          WWW.ROMAN98.COM         47 

 

 98کاربر انجمن رمان HANNANEH |رمان خاطرات نوجوانی 

 !شماها که باز پیش هم نشستید-

نارم و جلوم بودن، نگاهی بهم کردن که حرصی دفتر و کتابم رو از تو جا میز چنگ ملیسا و حوا که ک

 :زدم و گفتم

 !ها این زنگ خیلی مضخرفهبچه-

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

 کالس شدن. اه! چطوری این زنگ رو بگذرونیم؟

 :ا هم گفتهمون لحظه مبین

 .زبان من نیست کتابخانم -

ها های پر استرستشون رو دیدم. منم دست کمی از اونها برگشتم که قیافهناخوداگاه به سمت بچه

 !نداشتم ولی خب، تقصیر من بود

 :خانم قاصدی گفت

 .حتماً جا گذاشتیش مبینا-

 :مبینا گفت

 .آورده بودم نه خانم،-

 :قاصدی هم پوفی کرد و گفت

 ها ببینید اشتباهی برنداشتید؟غیب نشده که! بچه-

 :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 زدهمون لحظه یکی دیگه از بچه

 !همون پس؛ شماها قهرید که ساکتید-

 :حوا گفت
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 .نخیر نیستیم، شما نگران نباش-

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

*** 

ز جام بلند شدم. وای که چقدر این زنگ سخت و بد گذشت. بلند با خوردن زنگ کالس، عین قِرقی ا

داری از جلوم رد شد. منم با ، همون موقع مبینا با سکوت و نگاهی معنیدختراشدم و دوییدم سمت 

 :سکوت به رفتنش خیره شدم که حوا گفت

 حاال چی کار کنیم؟-

 :گفتم

 .گردونیماب رو برمیکت-

 :هلیا پوفی کرد و ادامه داد

                                                                                                                                       .هافهمه بچهمی-

 :ملیسا گفت

 .خره باید برش گردونیم دیگهالاخب که چی؟ ب-

 :تکون دادم و گفتمسری 

 .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 خیلی آروم بیرون همه

ها بهم خورد و تخته شاسی و هو یکی از بچهها رد شدم که یکزدم. از بین بچه زیر دستمکشیدم و 

 !ادکتاب افت

 .رفتیممون لو میرفت، همهزبونم بند اومده بود. اگه تخته شاسی از روی کتاب کنار می

 :حسنا گفت

 .آخ ببخشید هدی-

کردم، تندتند برخالف همیشه سری تکون دادم و روی زانو ها رو حس میدر حالی که بدجور نگاه بچه

 .نشستم. کتاب رو برداشتم و از همون جا تو جامیز گذاشتمش

 :ها به کالس اومد و گفتهو یکی از بچهیک

 .ها؛ این زنگ معلم نداریم. خانم حسینی نمیادبچه-
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 :حوا گفت

 .پس دینی پرید-

 :دستشون رو گرفتم و گفتم

 .سها بیایید بریم، هوای کالس گرفتهبچه-

 :هلیا سری تکون داد و گفت

 من برم پیش زهرا و بقیه؟-

 :تندتند گفتم

 .آره، آره برو-

 .دستی برامون تکون داد و رفت هلیا

 :حوا گفت

 .مام بریم بیرون پس-

 :ملیسا گفت

 بازی کنیم؟ حقیقت و جرأت-

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

 .بریم !تونمپایه چهار-

*** 

 «ملیسا»

 :هدی رو به حوا گفت

 .اوم جرأت-

 :خندیدم و گفتم

 .هدی اذیتش نکن-

 :هدی خندید و گفت

 !اذیت چیه؟ خو جرأته دیگه-

 :حوا هم گفت

 .عزیزم راحت باش-
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 :هدی گفت

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

 :گفتم

 !اوه، هدی بیخیال-

 .باال انداخت و پاشدای حوا هم خندید، شونه

 :گفتم

 !ریم دفتراهدی باز می-

 :هدی گفت

 .ره سر کالسادونم چیزی بشه، نگران نباش آجی. حوا نمیبعید می-

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

 ...!مالکی حوا نه! کالس-

 .هدی خندید که حوا هم در زد و رفت تو

 :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 گفتغرهها اوهویی کشیدن که مالکی چشمهمه بچه

 !زود برگرد-

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

 :تا هلنا بیرون اومد، هدی گفت

 !حوا ایول-

 :هلنا هم نگاهی به ما کرد و گفت

 جرأت و حقیقت بود؟-
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 :حوا سری تکون داد و به هدی گفت

 .برای کم کردن روی بعضیا-

 :هدی گفت

 !تو محشری دختر-

 :اِهمی کردم که حوا رو به هلنا گفتاِهمخندیدم و 

 !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

 دید، چی؟اگه غفوری -

 :هدی گفت

 !خو ما معلم نداریم دیگه. کتابخونهریم گیم 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-

رو رسیدیم، خیلی آروم رفتیم تو و به سمت کتابخونه پیچیدیم. تا دیدیم خبری نیست، راهتا به در 

خورد به دیوار پشت که می-رو ور هم از در پشتی راهعین قِرقی به سمت کتابخونه پیچیدیم و از اون 

 .خارج شدیم -خوریآب

 :گفت -ای داشتمپل و بامزهکه قیافه تپل-حوا رو به هلنا 
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 .ریمدستشویی بعد برو سر کالس، ما هم از این جا می تو برو-

 :هلنا خندید و گفت

 .بازم بیاید-

 :هدی هم خندید و گفت

 .منتظر باش پس-

 :سه تایی راه افتادیم که حوا گفت

 .چرخونمامن می-

 :دوییدیم، هدی گفتدر حالی که می

 ...چرخوندن... کار... من... بود-

 .یه دیوار نشستیم که حوا با خنده شیشه رو چرخوندزدیم زیر خنده و ریلکس زیر سا

 :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؟-

 :افشارانه رو بهش گفتمدفعه پآب دهنم رو قورت دادم و این 

 .جرأت-

 :حوا اوهویی کشید و گفت

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

 :ای کرد و گفتهدی خنده

 !عزیز دلم. خب، خب ملیسا خانم ایول-

 :غر زدم

                                                                                                                                         !! قبول نیستاِ-

 .پچ کردهو رفت در گوش حوا چیزی رو پچهاش برقی زد و یکهو چشمهدی یک
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 :هام رو بهم مالیدم و گفتمبا استرس دست

 ها؟بچه-

 :نگام کرد و گفت شیطونهای هو حوا با چشمیک

 !وای هدی-

 :بعد رو به من ادامه داد

 .پر برو وسط حیاطملیسا خانم؛ پاشو کالغ-

 :داد زدم

 !چی؟-

 .حرصی هدی رو نگاه کردم که اون هم به افق خیره شد

 گفتم:

 !دارم برات هدی خانم-

 .رو گفتم و با حرص بلند شدم این

 :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-

م گرفت. ها هرهر کردند، منم خندههام رو باالی سرم گذاشتم و غارغارکنان رفتم. از بس اوندست

های فرار کرده از های دیگه که کم و بیش تو حیاط بودند هم عین این دیوونهخودمون کم بودیم، بچه

 !کردندتیمارستان، بهمون نگاه می

 :هدی داد زد

 .میس؛ بسه بیا-

 :تا غارغار دیگه کردم که حوا هم داد زدم گرفت و دو خنده

 .آره، بیا راضی شدیم-
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 :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-

 :رو آویزون کرد و گفت دهنشهدی 

 !وای میس-

 :خندیدم و گفتم

 !پاشو، پاشو راه نداره-

 :ها بدوبدو اومد پیشمون و گفتش رو برداشت که یکی از بچهحوا پوفی کرد و با خنده قمقمه

 !ره دفتر؛ مبینا داره میدخترادخترا، -

 .این رو گفت و رفت

 :هدی با بهت گفت

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

 :و گفتم آب دهنم رو قورت دادمدست حوا که خشکش زده بود رو گرفتم و نشوندم. 

 ...نگهشاید، شاید داستان کتاب رو -

 :هدی سرش رو چسبوند به دیوار و گفت

 !سهمون خونداگه بگه و امروز دوباره بریم دفتر، فاتحه-

 :حوا گفت

 ...و اگه نگه-

 :گفتم
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 .رهریم خونه و تا شنبه هم خانم غفوری یادش میخوره و میشیم یا زنگ میبابا یا فاتحه خونده می-

 :هدی گفت

                                                                                                                                                   !دقیقا-

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

 شده دخترا؟چی-

 .بهت بود و بعد رو من موند یاون هم تو نگاهی به هدی کرد که سکوت کرده بود و بعد حوا که

 :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

 ها میایید بریم شهربازی؟بچه-

 :هدی لبخندی زد و گفت

 کِی، کجا؟-

 :حوا هم گفت

 (...) شهربازیِفردا بریم -

 :گفتم

 فردا، کِی؟-

 :حوا گفت

 .اوم، مثالً شیش-

 :هلیا گفت

 .باید مامانم رو راضی کنم-

 :منم گفتم

 .اگه داداشم باشه، باهاش میام-
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 :حوا سری تکون داد و رو به هدی گفت

 هدی خانم؟-

 :هدی هم لبخندی زد و گفت

 .دارم باشگاهکردن بابام کاری نداره ولی من فردا  راضی-

 :گفتم

 .یه روز بپیچونش دیگه-

 :هدی با خنده گفت

 .ارزهشه ولی خو میپیچوندن استاد برام گرون تموم می-

خورد. بهم نگاهی  هو زنگدستش رو آورد و زد قد حوا و بعد به دست من و هلیا زد که بعدش یک

 :کردیم و بعدش همگی با هم جیغ زدیم

 !تموم شد و رفت-

 .هامون رو چنگ زدیم و برای بدرقه رفتیمکیف

*** 

 «حوا»

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

 .ش معلوم نبودهنوز برنامه

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

 :اون هم خندید و گفت

تونه تا شش بیاد دنبالمون یا نه. منم به رویا حوا؛ اشکال نداره به آقای بختیاری زنگ بزن ببین می-

 .زنگم تا راضیش کنم اونم بیادمی

آماده بود. جز اون گفت؛ راننده سرویس ما یعنی آقای بختیاری، بنده خدا همیشه حاضر و راست می

 .تر بودنشون یکی از یکی پایهرویا که دوست هلنا بود و آرزو که دختر داییم بود، همه

 :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 گرفت و زمزمه کردمد و تلفن رو بی خداحافظی قطع کرد. خندهاون هم بیشتر از من ذوق کر
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 !دیوونه-

بی وقفه به مامانم خبر دادم و عین کاله قرمزی جلوش نشستم تا به آقای بختیاری زنگ بزنه. دلم 

 !جوشید. خدایاعین سیر و سرکه می

 :هو دیدم مامانم گفتیک

 .باشه، ممنونم ازتون، خدانگهدار-

 :ه مامانم گفتاز جا پریدم ک

 .برو حاضر شو-

ایولی رو هوا گفتم و به آرزو زنگیدم. تندتند و رگباری بهش قضیه رو گفتم، اون هم که چهارپایه؛ 

بینمت. جیغی زدم و تلفن رو قطع کردم. نفس عمیقی گفت با نازنین که دوستش بود، اون جا می

. امیدوارانه به جای چت، این دفعه کشیدم و یک بار دیگه تلفن رو برداشتم تا به هدی زنگ بزنم

 .سیو کرده بودم، گرفتم «لمجبرئی»ش رو که شماره

 :دو تا بوق خورد که صداش تو تلفن پیچید

 جونم آجی؟-

 :با مهربونی گفتم

 .هدی خانمی؛ یه اکیپ جور کردم-

 :گفتبا بهت 

 !واقعاً؟-

 :گفتم

 .فقط جای تو خالیه-

 :مکثی کردم و ادامه دادم

 میای؟-

 :مِنی کرد و گفتهم مِن اون

 !بینمت خوشگلهمعلومه که میام، می-

 :با خنده نگاهم رو از تلفن گرفتم و تو دلم گفتم

 !شهجوری زود حل مینیگا کن توروخدا، وقتی خدا بخواد، یه مشکل چه -
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دار، جلوی کمد رفتم و تفکرکنان یک شلوار لی مشکی با یک مانتو قرمز جیگری تیره جلو دکمه

ها رو یک ون کشیدم. عین جت پوشیدمش و موهای عسلی رنگم رو هم شونه زدم. بعدش اونبیر

 .طرفه بافتم و یک شال مشکی هم بیرون کشیدم و روی سرم انداختم

کنان از خونه بیرون زدم. بایبا صدای بوق ماشین، گوشیم رو تو کیف دستی مشکیم انداختم و بای

دم در. آقای بختیاری که رسید، دیدم آرزو و نازنین تو ماشینن؛  کتونیِ مشکیم رو هم پوشیدم و رفتم

 .گرفتم، سوار شدمم گرفت و در حالی که شماره هلنا رو میخنده

*** 

 «هدی»

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

 !بابا بیدار شو! چه خوابیه آخه االن؟-

 :بابام با صدای خوابالویی گفت

 م؟خوای بریکجا می-

 :آویزون گفتمای قیافهکمربندم رو بستم و با 

 .بابا؛ گفتم که دخترا تو پارک منتظر منن-

 :رفتم باال سرش و گفتم

 !بابا؟... لطفا پاشو، دیر شد-

 :خندید و گفت

 .بدو لباست رو بپوش، بریم-

ی سرم بستم و دار مشکیم رو پوشیدم. موهام رو هم باالای گفتم و مانتوی جلو باز پلیسهبا ذوق باشه

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-

م و اون رو دور گردنم رفت -های بافتنی قرمزی روش داشتکه گل-بدوبدو دنبال شال مشکیم 

داشتم، با مامانم انداختم. بند کیف مشکیم رو هم روی دوشم انداختم و در حالی گوشیم رو برمی

 .خداحافظی کردم. بدوبدو کتونی صورتی مشکیم رو هم پام کردم و به سمت پارکینگ پرواز کردم
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دوییدم، تماس حوا رو می ماشین بابام رو دیدم که توی کوچه منتظرم بود، لبخندی زدم و در حالی

 :جواب دادم

                                                                                                                                                 جونم حوا؟-

 :تو ماشین نشستم که حوا گفت

 .کجایی تو؟ ما اومدیم-

 :گفتم

 ...دتربابایی تن-

 :رو به حوا گفتم

 !آجی؛ سرتون رو گرم کنید تا بیام-

 :حوا هم گفت

 یعنی بازی کنیم؟-

 :اومد بگم؛ ولی گفتمبا اینکه دلم نمی

 .دونه بکنید تا عین قِرقی برسمآره، یه -

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

 کجایی هدیی؟-

 :م گرفت و گفتمخنده

 .مرسیکم دیگه می-

 :صدای هلنا هم اومد که گفت

 !باشه، منتظرتیم پس-

 .ای گفتم و با خنده تلفن رو قطع کردمباشه

*** 

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

 !دادجواب نمی

موهای بافته  .کشتی صبا دیدمکنان حوا را روی بایهو دست بایگشتم، یکطوری که میهمون 

 .ش توی هوا بهم ریخته شده بود و تو صورتش ریخته بودشده
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ده، اون م گرفته بود، از یک طرفم حرصم گرفته بود؛ آخه گوشیش رو جواب نمیاز یک طرف خنده

 !نشسته؟ کشتی صباوقت روی 

 :گفتمسری تکون دادم و 

 !دارم برات-

 :هزاریش افتاد و گفت دو

 .بیا-

 :بابام هم گفت

 برم بلیط بگیرم برات؟-

پنچ تا ، نگاهی بهشون کردم که دیدم نیمکت روی دم اژدها که دخترها نشستن، پره و جلوشون چهار

 پسر نشستن؛ پس کجا برم؟

 :پوفی کردم و زمزمه کردم

 .برید، بیایید-

 .ا هم باال رفتی صبا راه افتاد و صدای جیغ اونهو کشتحوا اومد چیزی بگه که یک

م گرفت و منتظرشون همون جا وایسادم. یک دور پارک رو بازرسی کردم اما طولی نکشید که خنده

 :حوا از پشت بهم رسید و گفت

 !اومدیسالم هدی جونم، دیرتر می-

 .م گرفت و یادم رفت قرار بود باهاش قهر کنمخنده

 :گفتم

 !م خانمیعلیک سال-

 .پرسی شدیمها هم پایین اومدن و مشغول سالم و احوالاون هم خندید که بقیه بچه

شناختم، امشب یک تیپ اسپرت شلوار بگ با مانتو جلو باز مشکی پوشیده بود. هلنا رو که خوب می

تا، دو شناختم، اون هم یک مانتو لیزری آبی و بنفش پوشیده بود! جز اون دو جز اون آرزو رو هم می

شون های آرزو و هلنا هستن؛ یکیتای دیگه هم بودن که طبق گزارشات حوا خانم، فهمیدم دوست

 .هم یک هودی آبییک مانتو صورتی داشت و اون یکی 

 :آرزو گفت
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 ؟تاب بریم-

 :تند گفتم

 .بریم-

ها دو شدن و به سراغ تابارک راه افتادیم. همه دوبههمه با هم لشکری به سمت تاب بزرگ وسط پ

 .رفتن. من و حوا هم جلوتر از همه رفتیم و روی یکی 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

 .راستش تهرانیاش که من رفتم، امن بود. این هم امن بودن یا نبودش مهم نیست؛ با همیم دیگه-

تا نشست، یک پسره اومد  ای نثارم کرد و کنارم نشست.ش کردم که دیوونهچشمکی هم حواله

 .ها رو گرفت و تاب رو راه انداختبلیط

 ی عشقای پریزاده-»

 رسیدی آخر بهش

 به اینکه دست سرنوشت

 «...خواستقلبت رو واسه من می

رفت، همچنین سوز باد نسبتاً خنکی هم شد و تاب هم باالتر میکم داشت بلندتر میصدای آهنگ کم

 .اومدمی

 نیست انقد جذابیهی، بگو سختت -»

 «...حالِ من خوبه با حالت

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

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

 از تو گفتم؛ از تو و زیباییت رقدنیا-»

 عشقم افتاده دنبالت
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 ال همهبیخی

 دنیا مال همه

 «...بسه که تو دوستم داری

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

 ؟خوبیقدر سردی؟ ینچرا ا-

 :لبخندی زد و گفت

 .شنآره، آره خوبم. فقط دستام زود یخ می-

هام گرفتم. خندید و با هام رو درآوردم و دستش رو محکم تو دستو دستکش منم لبخندی زدم

 .نگاهش به یک دنیا آرامش مهمونم کرد

 نگو پیش کسی-»

 شی کسیتو نمی

 عشق من تو شاهکاری

 تلخی اما خوشی

 کشیآدم رو می

 ی قاجاریعین قهوه

 دلُ با یه نگاه

 بری تا کجامی

 عشق من تو شاهکاری

 لرزه دلم تماماًمیبینمت وقتی می

 وقتی بلنده موهات تو اوج پیچ و تابم

 گهچشمام زبون وا کرده، اسم تو رو می

 شه دیگهدونم که این دل واسه من دل نمیمی

 شه دیگهدل نمی

 شه دیگهدل نمی

 بیخیال همه
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 دنیا مال همه

 «...بسه که تو دوستم داری

 :کردم و گفتم کنارشای به درخت اشاره

 تونی پات رو بهش بزنی یا نه؟میحوا ببین -

 :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-

 نگو پیش کسی»-

 شی کسیتو نمی

 «                                                                                                                            ...ریشاهکاعشق من تو 

 :تاب که ارتفاعش کم شد، گفتم

 .اشکال نداره، نشد دیگه! بیا بریم بخ-

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

 خب کجا بریم؟-

 :ها گفتمبا ذوق عین بچه

 !بازیماشین-

 :ش گرفت و اومد چیزی بگه که آرزو گفتخنده

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

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

 ، میایید؟بازیم ماشینریما می-

 :هلنا گفت

 .هاریم بشینیم روی نیمکتنه شماها برید، ما می-

 .من و حوا نگاهی بهم کردیم و دِ بدو رفتیم
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*** 

 «احو»

خالق! فرمون الروی گاز گذاشتم، هدی زد بهم! جللماشین من قرمز و ماشین هدی آبی بود. تا پام رو 

 .رو چرخوندم و سعی کردم از دستش فرار کنم

 !انرژیراستش اوالش حسش رو نداشتم ولی هدی ماشاهلل 

هو از جلوم دنده عقب گرفت و همون موقع یکی فرمون رو چرخوندم و صاف به سمتش رفتم که یک

 .و به پشت سرش رفتم. حاال جاهامون عوض شده بودهم زد بهش! از ته دل خندیدم 

شدم که دنگ! بألخره کوبیدم بهش. هدی هم زد زیر خنده و فرمونش رو پیچوند. تازه داشتم شارژ می

 :گهآژیر پایان بازی دراومد. ایشی گفتم و از تو ماشین پاشدم که دیدم هدی می

 !ایی! راه برو دیگه-

 :دادم و گفتمسری به نشونه افسوس براش تکون 

 !پاشو دختر-

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

کارها رو با  اون شب خیلی کارها کردیم، خیلی کار. از آهنگ خوندمون بگم، یا از بازی کردنمون؟ این

این کارها بسته به بودن اون آدمه که دلت به دلش  خوشیشد انجام داد؛ اما، امان که هر کسی می

 .سبسته

*** 

 «هلیا»

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

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

کردم و دوییدم سمت دخترها که روی صندلی اول نشسته بودن.  رو باز مدرسهدر سالن اجتماعات 

 :انداختم و گفتم توی دستاشونلباس فرم فرزانگان رو 

 .بیایید؛ آقاجاری داد-

 :هاشون رو از دستم گرفتن که هدی گفتشون لباسهمه

 گم؛ مبینا رو ندیدید؟می-
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 :حوا پوفی کرد و گفت

 .فقط صبح دیدمش-

 .هامون شدیمهایی آویزون مشغول پوشیدن لباسانداخت و همه با قیافه ای باالملیسا هم شونه

 :دستمال گردنم رو انداختم و غر زدم

 .ها! اوف! گره مخصوص این رو که آخر یاد نگرفتیمبچه-

 :ش گرفت و گفتهدی خنده

 .ی آماده رو برداشتیمهای با گرهدفعه قبل دستمال گردن-

های فرزانگان به سمت ما اومد. وارد سالن ضا همون موقع، یکی از بچهمون زدیم زیر خنده که از قهمه

 :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 گردن

 :گفتم

 !مبینا کجاست؟ اومد؟-

 :حوا کالفه گفت

 گردن نندازیم؟دستمال-

های نرم هو از پشت سرم دستی گره دستمال گردنم رو محکم کرد. دستم رو گذاشتم روی دستیک

 :گفتمبینا که 

 !اینم گره مخصوص-

 :برگشتم به پشت و گفتم

 !مرسی-

 .اون هم با مهربونی نگام کرد و به سمت ملیسا چرخید

 :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
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 ...برد دفتراون روز کارت اصالً درست نبود! اگه غفوری ما رو می-

 :مبینا حرفش رو قطع کرد و گفت

 .خوامدونم؛ معذرت میمی-

 :ها که مبینا دستش رو گرفت و گفتروی پلههدی برگشت و اومد بره 

 !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؟-

 :گفت با شروع شدن آهنگمون، مبینا لبخند غمناک و شیرینی زد و

 .گماالن بیایید بریم، بعد براتون می-

*** 

 «ملیسا»

 :از جلوی بوفه هلیا رو کنار کشیدم و گفتم

 راستی دخترا چرا عکساتون رو نفرستادین گروه؟-

 وی، حاال تو خونه و توی گروه مجازیگلمون بود؛ به جای چت تو پیاین هم جدیدترین دسته

«H.M5»  بود؛ نه امروز این جا بود و نه تو گروه مجازیمون. ولی خب کردیم ولی باز مبینا نچت می

 .مهم این بود که آشتی کرده بودیم

 :هدی با بهت گفت

 عکسای چی؟-

 :روی سرم کوبیدم و گفتم

 !عکسای پنجشنبه دیگه-

 .هو زیر خنده زدنهدی و حوا اول با بهت نگاهی به هم کردن و بعد یک

 :ش گرفت و گفتهلیا هم خنده

 !نوبت اینا رو شفا بدهبی خدایا -
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 :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

 .دونم چطوری یادمون رفت که عکس بگیریم؛ هیچی نداریمبه خدا نمی-

 :هلیا گفت

 ...امکان-

 :جیغ زدم

                                                                                                                                                         !نداره-

 :هدی از خنده منفجر شد و گفت

 .داره، داره-

 :هو یکی از بچه ها داد زدیک

 .سها فلشم آمادهبچه-

 :حوا رو هل داد و رو بهش گفتهدی آژیر شد و 

 ...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-

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

 .دو ریختیم تو حیاطو دِ ب

 :هدی داد زد

 .، فلش مائهفلش ...حوا؟... بدو-

رو شلوغ و پر بود و خانم غفوری هم عین جالد وایساده رو ریختیم که دیدیم اوه، اوه! راههو تو راهیک

 .بود

حوا رو کشید و رفت پیش خانم غفوری. ها دست من و آب دهنم رو قورت دادم که هدی عین مامان
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دونم چی گفت که خودش رو نفر اول صف هشتم جا کرد! ما هم نامه سه نفرمون رو داد و نمیرضایت

های بالنسبت زشت؛ پشت سرش رفتیم اما، ریحانه اینام درست کنار ما به ترتیب، عین جوجه اردک

ی خرگوشیش رو انداخت های بافت شدهخواستن فلش بذارن. ریحانه موهایی که میبودن؛ همون

 .پشتش و با لبخندی شرورانه نگاهمون کرد

 :گفتهدی هم بالفاصله جاش رو با حوا عوض کرد و 

 .کار خودته-

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

تر از این بدو؛ ریحانه اینا بدو اما حوا سریع رنگ رفتیم. هی ماسفید بوسمینی یگرفت و ما هم تو

 .ها بودحرف

 :نفس زنان فلش رو داد به راننده و رو به من و هدی گفتحوا نفس

 .حل شد-

 :و رو به ریحانه اینا ادامه داد بوسمینی یهدی دست حوا رو گرفت و پرید تو

 !ایشاال شما برگشتنه-

نشست، حوا کنارش  پنجرههجوم بردیم. هدی لبه  بوسمینیمنم چشمکی براشون زدم و سمت آخر 

 .و منم کنار حوا. هنوز کنارمون جا بود اما این جا مقر ما بود

نشستن. طولی کشیدن و تندتند میدیدن، ایولی میتا ما رو می بوسمینی یاومدن توها که میبچه

د. وقتی دیدیم فقط خانم جاری با ما اومد، جیغی زدیم که هدی شروع پر ش بوسمینینکشید که 

 :کرد

 ها چی بخونیم؟بچه-

 :خانم جاری گفت

 !هدی-

 :رو آویزون کرد و گفت دهنشهدی 

 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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 !از این وسط جمع کن ببرم جایی که هیچ کسی نباشه سرخوش و گیجم؛ منو-»

 بینم؛ محوِ توست حواسمشناسم. تو رو میحالِ من خوبه هیچ کسو نمی

 خوامرسه به تو صِدام یکم بکن نگام؛ آره همونی که من میدونم کجام اصالً نمینمی

 «نه نمیشه از تو بگذرممیرم، رم؛ نباشی میتو نگاهت منم، منم به خودِ تو زُل زدم. حاشیه نمی

 .رفتیم بعدیخوندیم و مینصفه از هر آهنگ میجوری نصفه خوندیم. همینزدیم و میجیغ می

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

 تو دلم هیشکی جز تو اصالً نیست تختراه بیا کشتی ما رو با اون چشای عسلیت خیالت 

 !«مونه اثریکنی دل آدم رو ولی نمیبری، زیر و رو میاون نگاه صد ریشتری دل رو درجا می با

 :هدی به من چشمکی زد که با هم رو به حوا گفتیم

 ...چشم عسیلمون رو قشنگه-

 :هو ماشین وایساد. هدی ایشی نثار راه و جاده کرد که حوا گفتحوا زیر خنده زد که یک

 !هخب راه نزدیک بود دیگ-

*** 

 «هدی»

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

 :گرفت و جیغ زد

  !هدی-

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

 !خو پام لیز خورد دیگه حوایی-

  :پیداش شد. لبخندی زد و گفت هو دست در دست آالملیسا هم یک

  .اینم چهار نفر-

های روزگار بود اما خب دختر مون بود، اون هم از اون خرخونای همهمدرسهمن و هم سرویسیآال هم

گندمیش ایجاد کرده ای رنگ مهربونی داشت که هارمونی خوبی با پوست های قهوهبدی نبود. چشم

  .بود

ها رو به آقایی گرفتم. بلیط -کردکه با بهت به کارهای ما نگاه می-رو بهشون ایولی گفتم و بلیط آال رو 
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که اون جا وایساده بود، دادم و قایق پدالی سفید رو بهش نشون دادم. آقائه هم چون ما نفر اول بودیم 

رک بودن و پیداشون نبود، تند برامون همون قایقی که های دیگه درگیر آنالیز کردن پاو هنوز بچه

  :گفتیم رو آورد و رو بهمون گفت

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

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

  .اون دسته هم فرمونشه-

  :گفتم تا حرف آخرش رو زد، عین قِرقی

 !دخترا؛ فرمون مال منه-

قایق. حوا هم اومد بیاد عقب که ملیسا به دست کمر  یزدن زیر خنده که با دو رفتم و نشستم تو

  :گفت

 !شما؛ جلو خانم-

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

  :آال با مظلومیت گفت

 من کجا بشینم؟-

  :ورد و خودش عقب اومد، پیش من و رو به آال گفتش رو خملیسا خنده

  .عزیز دلم بشین جلوی من-

  :خرده با فرمون ور رفتم که همون آقائه گفت آال بدبخت هم لبخندی زد و گرفت نشست. یک

 .پدال بزنین تا راه بیافته-

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

  .پا بزن دیگه-

  :و گفتم خندیدم

 .باشه خو-

  :حوا گفت

 بریم؟ -

  :ها کردیم و گفتیمهمه با هم نگاهی به پدال
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 !بریم-

  :و گفتم کنار ملیساها رو انداختم فرمون رو گرفتم و خوراکی

  .پذیرایی کن؛ مهمون داریما-

  :هو حوا جیغ زدها رو ازم گرفت که یکخوراکیش گرفت و بعدِ ایشی، خنده

 ...!هدی؛ غاز-

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

 چی؟ -

  :هو آال هم جیغ زدیک

 !دخترا این جا غاز داره-

  .دونه ریختها رو برداشت و برای همون غازهای توی آب، دونهملیسا پقی زیر خنده زد و پفک

  :گفتهو آال یک

 !ترسممن می-

           عیب داره.اما چون آال گفت دیگه  ؛دلشون یرفتم توگفت که عمراً بگه، صاف میاگه حوا می

ای نثارم کرد که با نیش باز به راهم هو کالً قایق رو کج کردم و برگشتم. حوا دیوونهلبخندی زدم و یک

  :ادامه دادها رو جلو داد و ادامه دادم. ملیسا هم نصف خوراکی

                                                                                                                                       ها کنسرت؟بچه-

 :هاش رو تکوند و شروع کردحوا دست

 «...بینم چرامن درونگرا تا تو رو می-»

 :زمان گفتیمبا ملیسا همهام رو بهم کوبیدم و دست

 «...جوری دوست دارهتونم بگم دلم چهنمی-»

 :کردن که آال گفتهای اون اطراف که تازه وارد قایق شده بودن، با بهت بهمون نگاه میکل بچه

 !هاشماها خیلی باحالید بچه-

 :هوا قایق رو چرخوندم و گفتمدوباره بی

 .بر منکرش لعنت-

ای به هو کشف کردم که چقدر پدال سنگین شده. نگاهی موشکافانهیک دخترها که جیغ زدن، منم
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 :ملیسا کردم که گفت

 آدم ندیدی خواهر؟-

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

 !ندیدم خوشگلنچ؛ -

 .کوبیدمملیسا پشت چشمی برام نازک کرد که به کمر حوا 

 :هو گفتآال یک

 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 جلوی این دو تا کم نگاهی به چیبس تند فلفلی کردم و افسوس

 .دم؛ منم عادت کردمنیارم، چیبس و پفک فلفلی خور

 :جیغ زدم

 .پا بزن تنبل-

 :هو گفتیک

 مگه من و تو با همیم؟-

 :با چیزی که دیدم، با مکث گفتم

 ...بله-

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

 ؟پل ور دخترا بریم اون-

 :تند گفتآال 

 .رهکس هم نمی نه هدی، نباید بریم خطرناکه؛ هیچ-
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 :اما حوا با نیش باز گفت

 !نه بابا؛ خطرناک چیه آال جون؟-

 :آویزون، ملیسا رو نگاه کردم که اون هم گفت دهنیبا 

 .پس بریم-

 :منم با خنده گفتم

 .بزنید بریم ...!شهآال جونم نترس هیچی نمی-

 :این دفعه حوا با حرص گفت

 !هدی-

 :فرمون رو کج کردم و گفتم

 .زنمباشه، باشه؛ االن پا می-

 .پام رو روی پدال گذاشتم و صاف به زیر پل رفتیم. دستم رو بلند کردم و دیواره پل رو لمس کردم

 :حوا گفت

 .این جا دیگه غاز نیست-

 .سری تکون دادم که ملیسا هم دستش رو بلند کرد و دیواره رو لمس کرد

 :تمتندتند گف

 .دخترا تند پا بزنید-

هو قایق تکون محکمی خورد و کف قایق همه پاهامون رو روی پدال گذاشتیم و جلوتر رفتیم که یک

زمان شد با جیغ آال. آی آرومی گفتم که ملیسا هم جیغش رو خفه با یک چیز سخت برخورد کرد و هم

 .کرد

 :گفتحوا 

                                                                                                                                                     !شد؟چی-

های قایق رو تکون دادم که دیدم انگار گیر کرده. سرم رو بیرون آوردم که متوجه شدم قایق روی لوله

 .مشکی و کلفت آب گیر کرده

 :گفتم

 .دخترا گیر کردیم-
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 :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 عقبدخترا بشینید و همه-

ال زیر پام با سرعت سرسام آوری مون نشستیم و شروع کردیم به پدال زدن. پداین دفعه همه

چرخید اما زور و قدرتش کافی نبود! مسیر فرمون رو عوض کردم؛ عقب، جلو، چپ، راست؛ می

 !شدنمی

 :حدود چهار یا پنج دقیقه بی وقفه پا زدیم که ملیسا گفت

 .خورهها فایده نداره، تکون نمیبچه-

 :حوا هم آروم گفت

 !آخ پام-

 .منم بدجور درد گرفته بودن گفت؛ پاهایاوف! راست می

 :چسبوندم که آال با بغض گفت قایقسرم رو به 

 چی کار کنیم؟-

 :های رودخونه گفتبود، از پشت نردهتوی دستاش بچه چادری که یک پسر خانمهو یک یک

 .را یکی باید هلتون بدهدخت-

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

 کنی تو؟چی کار می-

ای زد. حوا دست ملیسا هو با بلند شدن ملیسا، قایق تکونی خورد که آال دوباره ترسیده جیغ خفهیک

 :رو گرفت و نشوندش ولی بعد خودش بلند شد و گفت

 .وایسیم تا تعادل برقرار بشهطوری باید  این-

های روشنش زل زدم. دستم رو محکم گرفت که پام رو روی لبه قایق سری تکون دادم و تو چشم
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 .گذاشتم

 :حوا گفت

 .مواظب باش-

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

  .پریدممی

 :ملیسا گفت

 وفتی تو آب چی؟اگه بی-

 :با عصبانیت گفتم

 .افتم ملیسانمی-

خواست هو حوا دستم رو ول کرد و اومد بپره که دستش رو محکم چسبیدم و گرفتمش؛ حوا مییک

 !به جای من بپره

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

 ...هاآهای بچه-

بودیم، برگشتیم و خط دست آال رو دنبال کردیم؛  های همهر دو تامون در حالی که خیره تو چشم

 .ها نزدیک ما شد. یک قایق دونفره صورتی رنگبألخره قایق یکی از بچه

 :ملیسا جیغ زد

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

 :بعد هم نگاهی به ما دو تا کرد و گفت

 !تا کار ندادین دست خودتون، بگیرید بشینید-

 :مون گرفت که آال ادامه دادتو این موقعیت خنده هم من هم حوا،

 .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

                                                                                                                  شماهایید؟ گروه ایراناِ - 

 :م شدت گرفت که حوا گفتخنده
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                                                                                                                                    .آره، آره؛ ماییم-

 :تر بود، گفتاون یکیشون که قدش کوتاه

 ها چی؟اگه ما گیر کنیم روی لوله-

 :گفتم

 .دینهل می کنارافتین؛ چون از شماها نمی-

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

 :به قایقمون که نزدیک شدن، رو به دخترها گفتم

 .تندتند پا بزنید-

 :و رو بهشون گفتمدستم رو به فرمون گرفتم 

 ...!حاال-

ها هم با ها از کنار ما رو هل دادن، بتونیم بیاییم بیرون. اونفرمون رو چرخوندم عقب تا وقتی اون

 !تمام قدرت بهمون زدن؛ اما هنوز هم زورشون کافی نبود

 :ملیسا ناامید شده نالید

 !آخ، نه-

 :همون دختر قد کوتاهه گفت

 شه، نه؟نمی-

 :تند گفتم

 .کنین صبر-

ها رد شیم؛ پس از شد از کنار لولهها کج کردم. اگه نمیفرمون رو عقب کشیدم و به سمت مخالف لوله

 !ریمشیم و جلو میها رد میروی لوله

 :رو بهشون گفتم

 .برید عقب و یهو بزنید به ما-

 :همون مو بوره سری تکون داد و گفت

 .باشه-

 :منم سری تکون دادم و گفتم
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 ...را؛ سه... دو... یکدوباره دخت-

ها هو به قایق ما کوبیدن و بعد از یک تکون شدید و سرعت عجیب ما، قایق بألخره از روی لولهیک

 بین دستامون جا دادیم.کنار رفت. بعد نگاهی بهم، همه با هم جیغ زدیم و بعدش هم رو 

 :رو به اون دو تا گفتم

 .هامرسی بچه-

ن و عقب رفتن. همون لحظه هلیا رو هم باالی پل دیدیم. با بهت ها هم دستی برامون تکون داداون

 :گفت

 شماها زیر پل بودین؟-

 :گفتم

 !بله؛ چه جورم-

 :حوا زیر خنده زد و گفت

 .دخترا پاشید جا عوض کنیم-

 :گفتم

 .یِس ما بریم جلو-

 :ملیسا یکی ابروش رو داد باال و گفت

 من و تو دیگه هدی؟-

 .دادم، از جام پاشدمی که سرم رو تکون میم رو خوردم و در حالخنده

 :گفت آال

 .مواظب باشین-

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

 !دختر نترس-

کنن، هو دیدم کل اون اطراف دارن ما رو نگاه میجای حوا رفتم. یکش کردم و به چشمکی حواله

م گرفت؛ انگار زیادی تو دید بودیم و زیاد ها. خندهالخصوص خانم آقاجاری و همون آقای صاحب قایق

  .کردیماین بود که ما باید ماجراجویی می «H.M5» قایق بازی کرده بودیم! کالً عادت

ها چی بود؟ جز تکرار یه و عشق؛ دو اصل مهم زندگی. زندگی بدون این ماجراجویی همراه با هیجان
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 !تکرار! ماجراجویی خوبه با هیجانش، خطرش و حتی مرگش

*** 

 «ملیسا»

راغ رنگ داشت رو بیخیال شدم و رفتم سگیر حلبی قرمزمانند که یک آفتاباون چهار چرخ کالسکه 

 .رنگهشت مشکیودوچرخه سایز بیست

 :هدی گفت

 لیسا؟م-

 :گفتم

                                                                                                                                              !کیش، کیش-

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

 !وز نرفته بودن که پام رو روی پدالش گذاشتم و دیدم کمکی نداره و زینش خیلی باالئهرفت. هن

 :داد، نگاهی کردم و رو به دخترها گفتمها رو اجاره میبا بهت به خانمی که این

 !تونممن نمی-

 :هدی پرید پایین و گفت

 تونی؟عزیزم ،خانم رشید، چی رو نمی-

بودم هم بلند بود!  «H.M5» شدم. این دوچرخه برا من که قد بلندم گرفت و تند از روش پیاده خنده

 .در واقع اول منم، بعد هدی، بعد مبینا، بعد حوا و بعد هم هلیا

 :ش گرفت و گفتحوا خنده

 .منم که عمراً بیام؛ هدی پاشو-

 :هدی هم با خنده اومد سمتم و گفت

 .برو پیش حوا-

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

 :هدی داد زد

 .برید منم میام-

 :بلند گفتم
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 .باشه-

 :حوا گفت

 بریم؟-

 .شد دوچرخهرنگش رو پشتش انداخت و سوار ورتیص کولهنگاهی به هدی کردم که 

 :گفتم

 .آره برو-

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

 .افتاد که وایسادزدیم اما زیاد دور نشده بودیم که دیدم هدی وایساد، البته داشت می

 :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-

 .بهم نگاهی کردیم و کلمه بزرگه رو خوردیم

 :حوا رو به خانمه گفت

 .خانم دوچرخه باشه پیش خودتون-

 .تندتند تأیید کردیم و به سراغ دوچرخه دونفره رفتیمسه تایی 

 :تفکرکنان گفتم

 چه جوری بشینیم؟-

 :هاش رو گرفت به دو طرف نرده و گفتحوا تند رفت عقب کالسکه و دست

 .من که جام خوبه-
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 :هدی گفت

 .افتیحوا می-

 :پریدم پشت فرمونش و گفتم

 .ریمافته؛ آروم مینمی-

 :هدی گفت

 .منه پس فرمون مال-

 :براش فرستادم و گفتم بوسی آویزون کردم و بعد تند دهنم رو

 !یه دور مال من؟ هدی جون-

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

  .بازی درآوردیمها رو دیدیم و مسخرهدور زدم و افتادیم توی جاده پارک. اون بین کلی بچه

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

 :هدی نشست و گفت

                                                                                                                        ها بریم یه جای جدید؟بچه-

 :حوا گفت

 .بریم-

 :گفتم

 .هدی به کشتن ندیمون-

 :ده زد و گفتزیر خن

 .دمدم، نمینمی-

طور که بادی بهم رو رفت. همون  سواری رو دور زد و توی جاده ماشینهو بریدگی پیست دوچرخهیک

 :کرد، هی کشیدم و گفتمخورد و حالم رو خوب میمی

 ری؟هدی کجا می-

 :هدی گفت

 !استخرها؛ بچه-

 :م گرفته بود، تو دلم گفتمحالی که خندهدر 
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 !ش هم هدیرسه به استخر؛ نمونهکشش یه شناگر همیشه می-

 :حوا زیر خنده زد و گفت

 .ببخشید عزیزم تجهیزات نداریم-

 :هو گفتمدرازی براشون، یکریحانه اینا رو دیدم و بعد زبون

 .ها تند بریدبچه-

 ...و روی پدال گذاشتن و دِ برو که بریمهر دو تاشون نگاهی بهم کردن و پاشون ر

*** 

 «حوا»

بألخره نوبتمون شد. ماشین اولمون رفته بود مدرسه و تعدادی کمی مونده بودیم اما خب به معطلیش 

 !ارزید. خدایی امروز جای مبینا و هلیا خالی بود، خیلی خالیمی

 :دست مدیا رو کشیدم و گفتم

 .مدیا بیا دیگه-

 :هدی گفت

 ...بألخرهها بچه-

بزرگ وسط پارک رفتیم. من کنار هدی روی صندلی قرمز  سالتونگاهی بهم کردیم و با جیغ سراغ 

رنگ نشسته بود. هدی هم ملیسا بود که روی صندلی زرد -واریعنی سمت دی-نشستم و کنارم 

 .وار بود، صندلیش سبز بودصندلیش آبی و مدیا هم که اون سمت دی

 :گفتهو دستم رو گرفت و هدی یک

 ...!ترسمحوا من می-

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

 :گفتمبست، دست هدی رو گرفتم و رو می محافظاموندر حالی که یک پسره داشت 

 .از هیچی نترس، از هیچی-

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

جیغی زد که سالتو از عقب چرخید و صاف روی زمین اومد؛ طوری که صورتم با زمین مماس بود. 

ین دفعه خندیدم و با شوق جیغ زدم. امون نداد و دوباره باال رفت، رفت باال وایساد و از جلو چرخید. ا
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 .هدی هم جیغ زد و خندید

 :هو ملیسا با جیغ گفتیک

 ...!مامان! غلط کردم-

 .بُرترشد و ما هم از خنده رودهسالتو هی سرعتش بیشتر و بیشتر می

هو سالتو اون باال وایساد و چرخید و با چرخیدنش، کفش مدیا هم به پایین پرت شد. زیر خنده یک

 .م با زمین، جیغی از ته دل زدمزدم و با مماس شدن دوباره صورت

*** 

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

پیاده شدم و با هلنا و آرزو خداحافظی کردم و وارد مدرسه شدم. مثل همیشه من نفر دوم از ماشین 

 .بودم و مبینا اول

 :گفتمن رو در حصار دستاش گرفت، مبینا تا منو دید، اومد سمتم و بعد از اینکه 

 چته تو اول صبحی؟-

 :سر بلند کردم و گفتم

 !هیچی فقط هدی که اومد، بگو من نیومدم-

 :فتمبینا گ

 !وا! این چه کاریه؟-

 :کردم و گفتم بوسش

 ...کاری که گفتم رو بکن، لطفا عزیزم-

 :هو گفتسری تکون داد و سکوت کرد، بعد یک

 از دیروز چه خبر؟ پارک خوب بود؟-

 :حوصله سری تکون دادم و گفتمبی 

 .واال خوب بود ولی جات خالی بود-

من بد گرفته بود. مبینا هم پنجر شده، سری تکون  در اصل خوب که نه؛ عالی بود ولی خب االن حال

 :هو با نگاهی به پشت سرم گفتداد و یک
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 ...هدی اومد-

 :کیفم رو محکم گرفتم و گفتم

 ...!من نیستما-

دیدن؛ چون تنها زده سری تکون داد که دوییدم تو سالن مدرسه. حتی اون جا هم منو با بهت میبهت

ون زدم و بدو بدو رفتم سراغ کالس هشت سه؛ کالس هلنا که کنار بودم. پوفی کردم و از سالن بیر

 .کالس ما بود

 :در رو باز کردم و تا دیدمش، گفتم

 !هلنا پاشو-

 .شناختنرو می «H.M5» شناختن، در واقع کلهاشون زیر خنده زدن؛ چون همشون ماها رو میبچه

ش هم زیر میزش رفتم. دقیقاً همون لحظه هلنا تند پاشد و منم رفتم جای اون که زیر پنجره بود و بعد

 .دیدمشهدی در کالس رو باز کرد. با سکوت از زیر میز می

 :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 بودت. من رو نمیدلم براش سوخ

هو دیدم بیرون از ای آویزون از کالس بیرون زد. از زیر میز بیرون اومدم که یکمکثی کرد و با باشه

 .کالس، جلوی پنجره وایساده

 :های مشکیش شدم که گفتچشم تو چشمِ چشم

 !باش قهرپس هستی! ...باشه فقط باش؛ -

 .من رو تو بهت گذاشت و ول کرد رفت

 :زده و هول کرده رو به هلنا گفتمبهت

 .مرسی از کمکت-
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زمان با رسیدن ملیسا به در، منم رسیدم. با ملیسا هم قهر و منم عین فشنگ بیرون زدم. درست هم

 .بودیم؛ سر چت با هم دعوا کردیم

ز کرد. با هلیا هم قهر بودیم! یعنی بدجور قهر تو قهر شده نگاهی بهم کردیم که از اون ور هلیا در رو با

 !بود

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

مون تو کالس، اون دو تامون سر بلند کردن. هدی از جاش بلند شد و زنه. با اومدن همههدی حرف می

 .وسط نشست. پوفی کردم و کالفه رفتم سر جام ردیفمبینا رفت و توی بعد گفتن چیزی به 

 :مبینا دستم رو گرفت و گفت

 شماها چتونه؟-

 :ای به دخترها، گفتمهو قاط زدم و بعد اشارهیک

                                                                                                                           !دونم، از اونا بپرسچه می-

فهمم چرا قهر دقیقاً نمی .مبینا ایشی گفت و کنار رفت. رفتم کنار پنجره و سرم رو روی میز گذاشتم

 .مکنیفهمم چرا درستش نمیکردیم و دقیقاً نمی

 .یکم که گذشت، ملیسا پیشم اومد

 حوا؟-

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

 .کردمتون بد حرف زدم؛ نباید گروه رو ترک میباشه، قبول. دیشب من قاط زده بودم با همه-

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

 :وار گفتمه زمزمهناخودآگا

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

 :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

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

 :هو هدی گفتیک
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 !نه که توام بدت اومد-

 :تند گفتم

 .زدی؛ بد نگذشت که بهتتوام داشتی با فاطمه حرف می-

 :نفسش رو با حرص بیرون داد که ملیسا گفت

 !اوه، شماها چقدر حسود بودین من خبر نداشتم-

 :مبینا گفت

 رو ببینیم؟ خوایم کلیپاوای! خو بس کنید دیگه. نمی-

زد ولی سکوت کردم. ملیسا اول منو یک مـ*ـاچی کرد و با اینکه دلم برای دیدن کلیپامون پر می

 .بعدش هم هدی رو

 :رو آویزون کرد و گفت دهنش هلیا

 !من-

 .کرد بوسمون گرفت که ملیسا پاشد هلیا و مبینا رو هم یک مون ناخودآگاه خندههو همهیک

 :ها گفتیکی از بچه

 .با پاشید آشتی کنید؛ کالس زیادی خلوتهبا-

 :مون گرفت که ملیسا گفتدوباره خنده

 .تون آشتی، گفتم ببخشید دیگهمنم با همه-

 :هلیا گفت

 .آشتیمنم -

 :مبینا هم زیر خنده زد و گفت

 .منم که آشتی-

 :رو به من گفتملیسا رو کرد به هدی و مبینا هم 

 .پاشید شماهام آشتی کنید-

 :هلیا هم ادامه داد

 ...زود، زود-

 :گفتم

https://roman98.com/
https://roman98.com/


   

مراجعه کنید 98های بیشتر به رمان برای دانلود رمان                          WWW.ROMAN98.COM         86 

 

 98کاربر انجمن رمان HANNANEH |رمان خاطرات نوجوانی 

 .از طرف من بگین ببخشید-

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

 گه مگه خودت زبون نداری؟هدی می-

جا شدن که فرصت بهشون جاملیسا ایشی کشید و دستم رو گرفت و بلندم کرد. این قدر تندتند همه

ناخودآگاه لبخندی زدم و دستم رو براش باز  .هو دیدم هدی جلوم وایسادهحرف نداشتم فقط یک

 .بین دستامکردم. اون هم اول نگام کرد و بعد پرید 

 :که گفتبین دستام محکم با تموم وجودم کشیدمش 

 !ایمخیلی دیونه-

 :از خودم جداش کردم و چشم تو چشمش شدم و گفتم

 !دیوونهت دارم دوس-

 :گفتهام داد و هدی نگاهش رو تو چشم

                     .کار رو دختروقتی مبینا گفت حالت بد شده و نیومدی، هزار بار مردم و زنده شدم؛ نکن با من این -

 :هام تو هم رفت و رو به مبینا گفتماخم

 چی بهش گفتی؟ مبینا؟ عزیزم-

 :ای باال انداخت و گفتمبینا هم شونه

 .خو گفتم فشارت رفته باال و نیومدی-

 :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-

 :گفتم مهربونینگاهی به هدی کردم و با 

 ...!عزیزم-

خواستم تا این حد بترسونمش. برای اینکه از دلش دربیارم، لپش رو کشیدم و دِ درو فرار من نمی
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دنبالم که همون لحظه در کالس باز شد و قامت خانم باقری، دبیر کردم. دوهزاریش افتاد و اومد 

نمایان شد. وقتی ماها رو وسط کالس  -که قدی نسبتاً بلند با موهایی تیره داشت-محترم مطالعاتمون 

 :دید، تو اولین حرفش گفت

 .زودزود هر پنج تاتون برید سرجاتون-

 :هدی سرش رو کج کرد و گفت

 بشینیم؟جا 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-

ماها هم از خنده منفجر شدیم و تندتند وسایالمون رو برداشتیم و تو دل معلم رفتیم. من میز اول، 

 .العاده ساکت بود، جا گرفتمفاطمه که یک دختر فوقسمت راست کالس کنار دیوار؛ کنار 

 :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 کردخنده

 .برو ته-

خواستیم مثالً نزدیک هم ری بود. میهدی بدبخت که میز اول، ردیف وسط چسبیده به میز خانم باق

ش گرفت و پاشد جاش رو با من عوض مون رو نقش بر آب کرد. فاطمه هم خندهباشیم که باقری نقشه

 .کرد

 :ها از پشت سرم گفتیکی از بچه

 !ها بودیترین بچهفهمم تو چطور یهو شکوفا شدی. تو که پارسال یکی از ساکتمن نمی-

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

 .هستش خانم محترم «H.M5» اثر-

 :پقی زیر خنده زدم که هدی گفت

 !نبینم به رفیقام حرف بزنینا؛ فاطمه، مریم-
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ای مثل م شدت گرفت که ملیسا رو دیدم که با قیافهمریم از پشت سرم ایشی کرد و ساکت شد. خنده

نار مدیا بود، باز جای اون خوب بود. من کنار ما آویزون، رفت ته میز ردیف سمت چپ کالس. ملیسا ک

طور؛ اون هم با  یک آدم سایلنت و هدی هم کنار اسما ،یک خرخون واقعی، بود. البته هلیا هم همین

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

 :هدی غر زد

 ...خانم-

 .ت و سر بلند کردخانم باقری هیسی رو به هدی گف

تونیم جوری پخش شدیم. حاال مگه میجوری شده! چه  م گرفته بود، نگاه توروخدا وضعمون چهخنده

 .ساکت بشیم

 :زن هدی رو دیدم. زود انگشتم رو روی بینیم گذاشتم و گفتمتا این از ذهنم گذشت، نگاه چشمک

                                                                                                                                    !ساکت هدی، ساکت-

 .کردم، این دفعه صاف جامون تو دفتر غفوری جون بوداگه منم همراهیش می

ب رفت و چشمکی به همراه یک دونم چی گفت بهش که نگاهش عقرو آویزون کرد. مبینا نمی دهنش

 :تو هوا براش فرستاد. همون لحظه باقری گفت بوس

 .برگه در بیارید-

 :هدی چرخید و گفت

 !؟امتحانخانم -

 :ای بهش زد و گفتپشت سری هدی سلقمه

 .گیرنخانم گفتن اول بخونیم، بعدش امتحان می-

 :هو دستش رو بلند کرد و بعد نگاهی به هممون گفتو یکهدی آهانی گفت 

 !ها یاال بخونیدبچه-

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

داد خوندیم. بنابراین خیلی ریز و ماهرانه دفترم رو توی کتاب باز کردم و شروع به کار کردن روی 

 !کیه، منم تهیمون کردم؛ یعنی آهنگ کیهسوژه جدید

 :تا قلم به دست شدم، نگاه سنگینی رو روی خودم حس کردم. تو دلم جیغ زدم
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 !هدی-

ای به مبینا کرد. زنان، اول دفتر تو کتابش رو نشون داد و بعد اشاره عصبانی نگاهش کردم که چشمک

 .دوباره مشغول شدنگاهی به مبینا کردم که دیدم چند تا برگه نشون داد و 

ای کردم که دیدم ریلکس صندلیش رو م رو خوردم و به هدی اشارهغره ملیسا خندهبا دیدن چشم

 .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 بدیمپی اس به اس بهم وصلیم؛ وقتشه بهم

 .دونم کسی پیدا بشه که شبیه ما چت کنهخدایی من بعید می

 :ریزریز خندیدم و ادامه دادم

 شد دلت خواست؟چی "

 !منم دلم خواست

 "!هدی، هدی؛ تو دلت یه فضای مجازیه

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

 ...ال، ال، ال"

 فوریزنگ بزن به من 

 "...ال، ال، ال

با بلند شدن خانم باقری، تند دفتر رو بستم و مدادم رو روی متن کتاب گذاشتم. باقری هم در حالی 

 .داد، از کنارم رد شدکه سر تکون می

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

 هکری نیست؛ فقط منم و تو"

 دم، فقط لطفاً نکن هک منوتاپم رو بهت میهدی؛ من لپ

 !هدی! هدی

 "زارم تا تو بمونی در امانمن خودم رو جات می
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باقری، برگه رو تو جیبم گذاشتم و تند کتاب رو جمع کردم. نگاهی به « ها رو ببندیدکتاب»با حرف 

 .ها رو جمع کردنها کردم که هم هدی و هم مبینا به طور نامحسوس برگهبچه

 :ها از پشت سرم گفتهو دیدم یکی از بچهها رو گفت، مشغول نوشتن شدیم. یکباقری سوالتا 

 !هدی؟ آهای هدی جونم؟-

 :هام چهار تا شد و برگشتم عقب که ادامه دادچشم

                                                                                                                           !چهار؛ برسون لطفاً سوال-

 :سری به نشونه افسوس تکون دادم و گفتم

 .صداش نکن هدی جون. بنویس-

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

 :هو گفتباقری هم یک

 !هدی-

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

 .افتاد... من تموم کردم خودکارمخانم ببخشید -

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

 .بلند شدن گذاشتم. بعد ما؛ هلیا و مبینا هم

هو دیدم قطره قطره داره بارون میاد. با ذوق به بیرون نگاه کردم که طور که وایساده بودم، یکهمون 

 :هدی هم ذوق کرده گفت

 !خانم حاال که کاری نداریم، بریم بیرون؟ آخه داره بارون میاد-

 :خانم باقری نگاهی به هدی و بعدش به تک تک پنج نفرمون کرد و گفت

 ونه تا آخر زنگ، یه کنفرانس همراه یه نمایش کوتاه برای درس جدید آماده کنه؟تکی می-

 :حرفش تموم نشده بود که هدی گفت

 .دیم خانمما انجام می-

 :باقری یکی ابروش رو باال داد و گفت

 !شما؟-

 :هدی بالفاصله گفت
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 .من، حوا، ملیسا، هلیا و مبینا-

 .مگه؛ شک نداشتدونستم 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-

 :هدی لبخندی زد که خانم باقری تأکیدکنان گفت

 .برید تو حیاط ولی صداتون باال نره-

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

 :گفتم

 .یاال، یاال پاشید دخترا-

 .به دو دقیقه نشد که نصف کالس رو خالی کردیم

  .هامون بارون بودمون اومدیم بیرون، چسبیدیم بهم، درست زیر بارون. یکی از قراروقتی همه

 :شدیم که برگم رو درآوردم و گفتم حلقهمثل 

 ...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-

اون هم یه برگه  .ندتر شد که مبینا از تو جیبش کاغذش رو درآوردهامون بلاین رو که گفت، خنده

تامون بود ولی یه  دفتر رو شکل قلب کرده، در واقع یک اوریگامی قلب بود و توی قلب اسم هر پنج

مدل باحال. اسم هدی وسط کاغذ توی یه قلب بود و دورش هم اسم من بود به همراه مبینا، ملیسا و 

یه قلب دیگه بود که اسم من توش بود و کنارش اسم مبینا. اون سمت هدی یه قلب هدی، کنارهلیا. 

کنار اسم من  .قلب دیگه بود، که توش اسم ملیسا بود و اسم هلیا هم کوچولو کنارش نوشته شده بود
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قلب هلیا بود با اسم هدی و تو قلب مبینا کنار اسم ملیسا هم، اسم هدی کوچولو نوشته بود. کالً 

  .ی قشنگی بودفانتزی خیل

 :ملیسا با مهربونی گفت

  !العینی-

 :م گرفت که هلیا تند پرسیدخنده

 چی گفتی؟-

 :زنان گفتهدی هم تند چشمک

 .گفت عزیزم-

! دیگه این رو اصالً باور ی تو جیبش رو درآورد. وای، نهمون زدیم زیر خنده که هدی هم برگههمه

                                                                                                                     !کردم؛ چتامون بود! خدانمی

 «چت من و حوا» :نوشته بود

 :ساعت دوازده زده بود

 !بخیر... نه ظهر بخیرسالم! صبح -

 .استیکر خنده هم فرستاده بود

 .هوی بابا، گاو! بیدارشو! جونمتنبل! آهای، خرسی -

 ...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

 های االغآ

 بیشعور بیا

 (استیکر خنده-)

 (۱۲:۱۵دوباره سالم، سرویس بودم ببخشید، ویندوز باال اومده؟ )ساعت 
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 .استیکر خنده(، آره-)

 .کنی... تند، زود، سریعخب چه خبر، کجایی، چه می-

 اعه بازجویی؟-

 !بازجوییه-

 ...پاتی( شدتله)تله-

 (بله، بله.)استیکر خنده-

 ...و این داستان ادامه دارد

 .گفت دقیقا چتامون این شکلی بود. هدی هم چشمکی زد و منفجر شدمی، راست شدخندم قطع نمی

 :اومد که ملیسا و هلیا نگاهی بهم کردن و رفتن سراغ قسمت پایینمبینام خندش بند نمی

 :چت من و ملیسا

 (۱۸:۰۰سالم میس. )ساعت -

 ( ۲۰:۰۰سالم. )ساعت -

 ( ۲۰:۰۵چطوری، خوبی، چه خبر؟ )ساعت -

 ( ۲۰:۱۰نداری؟ )ساعت خوبم، مرسی. کاری -

 (۲۰:۱۰ری؟ )ساعت می اِ-

 ( ۲۰:۱۵ساعت . )بابای-

 (۲۰:۱۵بای. )ساعت -

 :ملیسا گفت

 جوریم، آره؟ من این-

 :هلیا زد زیر خنده و گفت

 ...جا رو بخون وای خدا حرص نخور، حرص نخور. این-

 :چت من و هلیا

 (۱۴:۰۰سالم هلی. )ساعت -

 (۱۴:۲۰سالم هدی. )ساعت-

 (۱۴:۲۰چه خبر؟ )ساعت-
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 (۱۴:۲۰پرسن؟ )ساعتگم فردا چی میهی سالمتی، می-

 (۱۴:۲۰ها؟ فردا؟ علوم. )ساعت-

 (۱۴:۲۰اهان، مرسی. )ساعت-

 (۱۴:۲۰بابای. )ساعت-

 (۱۴:۲۰، بابای. )ساعتری؟ اِمی-

 (Bts استیک)

                   (...                                                                                                                         Bts استیکر)

 :عکس ملیسا زد زیر خنده که هدی تند برگه رو برگردوند و گفتهلیا بر

 .رو داشته باشید جا این-

 :H.M5 گروه

Btsاییل، شما، میس، میک 

 :میکائیل

 .شهسالم، گایز کلیپ داره درست می-

 :من

 .بده، بده بیاد-

 :میکائیل

 .ورکشه، داره میاد. دخترا نیستن بریم اونطول می-

 :در حال تایپ Bts همون لحظه

 .آهای کجا... من هستم-

                                                                                                                                            :چند دقیقه بعد

 :میس

 .گذرهور خوش مینه، نه بزار برن... اون-

 :میکائیل

 .ریمنمی بخ اِ-

 :من
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 .خیالآره 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 بدبخت هم زیر چشمی 

د زیر خنده. نگاهی به ملیسا کرد و یهو ترکید. ملیسام که ماها رو دید، دیگه طاقت نیورد و اونم ز

 :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

 .و نکشیار باشه چنگیز مغول، من-

 :چپ نگاهش کرد که گفتماسما اول چپ

 .تیمورم هست تونه که،نمی-

ای به خودم کردم که هدی واقعا جدیش گرفت و تو دو دقیقه، من رو گذاشت تیمور و مبینا رو اشاره

هم پسرم. ملیسا و هلیا رو هم کرد شاه محمد و پسرش. برا اینکه دهن اسما رو هم ببنده اونم 

تقریبا بعد یه ربع که ها رو از جمله مدیا و ساغر رو هم مرتب کرد. گذاشت همون چنگیز. بقیه بچه

کشید رو کنار زدم تا مبینا رو ببینم ها که داشت برام سبیل میمشغول حفظ متن بودیم، یکی از بچه

که چی دستش بود. اون یه شنل سبز رنگ گیر اورده بود و انداختش رو دوشم. خندم گرفت که هدی 

 :تا منو دید، گفت

 .بابا تیمور... دیالوگت رو بگو ببینم-

 :رو خوردم و با لحنی خشن گفتمخندم 
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 .من تیمور گورکانی هستم و این هم پسرم شاهرخ-

 :وقتی به مبینا اشاره کرد، پقی زد زیر خنده و گفت

 .پسر قدش از پدر بلند تره-

 :ها زدن زیر خنده که هدی خندش رو خورد و گفتیهو همه بچه

 .تو عالی شدی عشقم، هم تو و هم پسرت-

 :رو کشید و گفتملیسا هم دست هلیا 

 ...ولی من از پسرم بلند ترم. بگو دیگه راوی-

 ...با دیدن سبیل با ماژیک کشیده شده ملیسا، همه یه بار دیگه منفجر شدن

 "ملیسا"

های زیادی تو کالس همه کرانچی به دست با خنده هجوم بردیم تو کالس. نگاهی کردم که دیدم بچه

 :یهو رو به حوا گفتم نیستن، بنابراین رو کردم به خودمون و

 .(. )حوا، حوا، بیاعیحوا، حوا، ت-

رفته ما رو نگاه کرد. باالتونست جواب بده با ابروهای گیم، اما نمیفهمید چی میهلیا که تا حدی می

 .خیال شد و دست هدی رو کشید که ببره اما هدی نرفت مبینا که کال عربی بلد نبود بی

 :حوا خندش گرفت و گفت

 !(چی؟ ی)براالمن؟! -

 :خورد، کردم و گفتمای به هدی که داشت حرس میدوباره مثال چشم و ابرویی اومدم و بعد اشاره

 .(تعی اشوی انلوع هدی. )بیا یکم هدی رو اذیت کنیم-

 :حوا خندش رو خورد و گفت

 (داره عیبال خادایه. )نه، -

 :مون لحظه برگشت و گفتدونستم میاد، بنابراین سکوت کردم. پشتش رو کرد بهم اما همی

(                                                                                     خوش، شن گیلیل؛ هه؟ )باشه، چی بگیم؛ ها؟-

 :تر گفتمابرویی باال انداختم و آروم

ال هه علکی ها، امان خل اشوی انلوع هه. )اوم،  التگولین اوم، هیچ علکی. عود اگلیچ فرد شی انتی-

 .(گم که به کسی نگی، الکی یکم اذیتش کنیمهیچی الکی. یعنی یه چی بهت می
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 :سری تکون داد و با چشمکی گفت

 ()باشه خوش.-

 :دیگه هدی طاقت نیاورد و گفت

 .گین، هان؟ منم که نخودمچی می-

 :شده بود و این یعنی نفهمیده بود رو به هدی گفت هلیا که گیج و منگ

 .خیال، هدی بی-

 :مبینا هم اضافه کرد

 .گن بخدا، چرت و پرت میآره، هدی-

 :زد جیغاما هدی دست بردار نبود و 

 !حوا، ملیسا-

 :دادم ای که به هردومون رفت رو به حوا ادامهغرهبعد چشم

 .حوا، یادت نره. به کسی چیزی نگو-

 :ترکید گفتحوا در حالی که داشت از خنده می

 .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

 .تنها چیزی که تو کتاب عربیمون با عربی زبون ما مشترک بود رو به زبون 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 یه جای خلوت. ماها 
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 :ها ریختن تو کالس. مغزم هوشیار شد و تند گفتمخندیدیم که بچههم همچنان داشتیم می

 .ها، بریم آب بازی تا حسینی نیومدهبچه-

 :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، هدی با لبخند رضایت 

رو دید، دوید طرف اخطار آب خودش و شیشه آب حوا رو براش انداخت.  بخشی نگام کرد و تا قمقمه

 :حوا هم بطریش رو تو هوا قاپید و گفت

 .بریم-

 .ها پر، یهو غیب شدناز در رفتیم بیرون یهو همه پخش شدن. همه که ماشاال قمقمهتا 

کارتون نکنه. دست به کمر شدم که یهو دیدم حسینی علوم اومد. وای، چرا انقدر وایی خدا بگم چی

 زود اومد؟

 :قمقمه رو محکم گرفتم و دیدم هلیا بدو بدو اومد. تند دوییدم طرفش و گفتم

 .ینی اومدهلیا، بدو حس-

 :هلیا دستش رو کوبید به لپش و برگشت عقب و داد زد

 .بیا ...مبینا، مبینا-

 :شد که هلیا منو کشید کنار و بعد گفتهمون لحظه، حسینی داشت از جلوی کالس رد می

                                                                                                                        .شیماگه بریم، بدبخت می-

 :ور هدی داد زدیهو از اون

 ...بدو ،حوا، حسینی-

 .این موقعیت خندمون گرفته بود، حوا! حسینی یتو

همون لحظه هم دیدم هدی، حوا رو پیدا کرد و هر دوشون از در پشتی دستشویی اومدن بیرون. هدی 

گرفت ن دوییدیم سمت در کالس. دیگه واقعا نفسم داشت میای به ما کرد و در یک آن هممواشاره

 :که رسیدیم. حسینی با اخم نگاهمون کرد و گفت
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 کجا بودید؟ این چه وضعشه؟-

هممون به سرفه افتاده بودیم که حسینی در کالس رو باز کرد و رفت تو. ما هم نگاهی بهم کردیم و 

های هفتم که از قضا جزو یهو یکی از بچهپشت سرش رفتیم. حسینی اومد دوباره چیزی بگه که 

 :شاگردای محبوب حسینی بود، اومد تو کالس و رگباری گفت

 ...خانم حسینی، خانم آقاجاری هدی مفتخر، حوا محسنی، ملیسا-

 :ها گفتخندم شدت گرفته بود که یکی از بچه

ن، ایناهاشون عزیزم، خواملیسا منتظری، هلیا ملکی، مبینا زواری. بابا این پنج تا رو باز می-

 .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

 .بله خانم، گفتن زود بیان-

 :گفت بدجوریحسینی هم با اخم 

 .برید-

عقب زدیم بیرون و به محظ خروج، جلوی چشمای متعجب دختره از خنده بما هم از خداخواسته عق

 .منفجر شدیم

تا رفتیم دفتر دیدیم معاون آموزشیمون، خانم خسروی که خانومی نسبتا قد کوتاه و چاق بود با 

 :خندیدیم رد شد و گفتز کنار ما که هر هر میاخمای تو هم و هل شده ا

 .زود بیایید، بریم_

باز کرد چیزی بگه که خودش هلمون داد و  دهنهمه با این حرف یهوییش ساکت شدیم، که هدی 

 :گفت

 .دیر شد، بریم-

 :گفتم
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 ریم؟خانم کجا می-

 :در بود انداخت و گفت های فرم فرزانگان رو برای هلیا که نزدیکاز اونور یهو خانم آقاجاری لباس

 .سرودی اجرای رید یه مدرسه دیگه برادارید می-

 :حوا گفت

 ...ها، علومبچه-

 :همه با هم جیغ زدیم

 .پرید-

همون لحظه صدای )کی بود( عصبانی خانم غفوری اومد که ما عین قرقی از در مدرسه رفتیم بیرون 

 :ای به پراید مشکی رنگ کرد و گفتخسروی اشاره که خانم

 .سوار شید-

 :مبینا گفت

 خانم... اینجا؟-

 :خانم خسروی نگاهی به راننده که آقایی مسن سال با سر طاس بود کرد و گفت

 .جوری بشینید دیگه، نزدیکه تونیم بشیم، بنابراین باید با هم بریم. یهدو تا ماشین که نمی-

که دوباره خسروی رو به هلیا که سرویسش هم بود کرد و چون از هممون قد بهم نگاهی کردیم 

 :تر بود، بهش گفتمیزهر و ریزهتکوتاه

 .تو بیا پیش من، هلیا-

 :راننده اومد حرفی که خسروی دست هلیا رو کشید و رفت نشست. هدی خندید و گفت

 .اوخی، هلیا کوچولو-

هزاریم افتاد و تند رفتم کنارش و در رو بستم. حوا اومد مبینا خندید و تند رفت سوار شد. منم دو 

بشینه که اشاره کردم اونور. حوا ایشی گفت رفت از اونور مبینا، سوار شد. نوبت هدی که شد، خندش 

 :گرفت و گفت

                                                                                     .روخدا تعارف نداریماوخواید من نیام، هان؟ تمی-

 :حوا با حرص گفت

 .آره، فقط کم مونده تو نیای. بیا بشین ببینم-
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جور خندم گرفته بود با حرف )تکون بدید( حوا رفتم جلوتر و در واقع تو خود در که مبینام اومد بد

 :کنارتر و گفت

 .کار کنم خو، وای. چی اِ-

اومد و روی لبه صندلی نشست تا در رو بستیم. ماشین که حوا هم چسبید به صندلی که هدیِ بدبخت 

خورد. هدی خندید و رو به مبینا که راه افتاد از وضعمون خندم گرفت. هلیا داشت بد جور حرص می

 :تر نشسته بود، گفتاز همه راحت

 تو راحتی عزیزم؟-

 :مبینام خندش گرفت و گفت

 ...عالی-

 :کرد، گفتحالی که به بیرون اشاره میحوا کوفتی نثارش کرد و همون موقع در 

 .ها خونموناعه، بچه-

 :بعد رو به هدی گفت

 .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-

گفت ال اله اال اهلل پرت گفتیم و راننده بدبخت رو با اون سر طاسش که یسره میخالصه انقدر چرت و 

 .رو سوژه کردیم که نفهمیدیم کی رسیدیم

ها یا اینایی که از زندان میان بیرون از ماشین ریختیم ولی تا ماشین وایساد عین این قحطی زده

 .نه دوره دومبیرون و تازه نگاهمون به مدرسه افتاد. اوه، یه مدرسه دخترو

 :همه بهم نگاهی کردیم که خسروی گفت

 .لباساتون رو زود بپوشید تا بریم-

نگاهم رو از در بزرگ سفید رنگ که الش باز بود، گرفتم و بعدش هممون بهم نگاهی کردیم و لباسا رو 

مان همدیگه. دو دقیقه نشد که پنج نفرمون عین قطار کنار هم وایسادیم و همزروی دستای انداختیم 
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با گذاشتن کالهامون، پشت سر خانم خسروی رفتیم توی مدرسه. تمام دخترای مدرسه که فرمشون 

توسی رنگ بود، حدود ده تا صف بودن که پشت سر هم ایستاده بودن. ما هم درست از وسطشون رد 

های جلوی در سالن مدرسه شدیم که دیدیم چند تا از مسئوالی آموزش و پرورش روی صندلی

ها ما رو ایور رفته بودیم که همه این ادارهور و اونبودن. انقدر ما بخاطر این سرود ایننشسته 

آمد گفت و ما رو به یه مدرسه بود با خوش رویی بهمون خوش  ناظم شناختن. یه خانم که احتماالمی

 :بز رنگشون راهنمایی کرد و گفتاتاق با در چوبی توی سالن بزرگ س

 .اینجا منتظر باشید دخترا، چند دقیقه دیگه اجراتونه-

تشکری کردیم و تا در رو باز کردیم دیدیم پنج تا دختر چادری که معلوم بود از ما بزرگترن دارن 

ار خونن، سرودشون درباره ایران بود. انگار آخرش بود، چون دستاشون رو بردن باال و انگسرود می

شون بارید تا اینکه یکیقله رو نشون دادن و بعد با هم انداختن پایین. از نگاهاشون کنجکاوی می

 :گفت

 .، خوش اومدینسالم-

 :هدی گفت

 .سالم، مرسی-

 :یکی دیگشون که الغرتر از بقیه بود، تند گفت

                                                        .کردنببینیم؟ آخه اینجا خیلی ازتون تعریف میتونیم اجراتون رو می-

 :گفتمای بارش کرد و شون سقلمهاون یکی

 .بفرمایید تمرین کنید تا نوبت اجراتون بشه-

 :هلیا عین همیشه پر استرس گفت

 .تمرین بریم-

 :تاما حوا دستش رو گرفت و با چشمکی گف

 ، 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-

 :تر بود، گفتبا نگاه هدی ساکت شدم و خندم و خوردم که یکی دیگشون که از بقیه هم خوشگل
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 .نیدلطفا یه بار برامون اجرا ک-

 :یهو دلم براش سوخت و تند گفتم

 .باشه عزیزم، حتما-

خیال شد و از بینمون اومد الخره بی اهمه دخترا برگشتن سمتم که زل زدم تو چشمای هدی که ب

 :بیرون و دستاش رو بشکن زنان برد باال و گفت

 .دخترا، تندتند زود سریع بریم-

ینا. مبینا هم فلش رو وصل کرد به باند حوا و داد مب دست ینگاهی به من کرد که فلش رو انداختم تو

 .بهش

 .حوا باند رو روشن کرد و گذاشت رو میز

 :هوا گفت هدی دوباره بی

 ...همه ته اتاق، بدو، بدو-

اون دخترای بدبخت با بهت به ما نگاه کردن و کنار رفتن. ما هم خندمون رو خوردیم و رفتیم ته اتاق. 

 :جا نشست. ادامه داد ز و همونهدی هم ریلکس پرید روی می

 ...مبینا خانم-

زده وایساد. همون دختره که گفت اگه رو خورد و رفت روبروی دخترای بهتمبینا هم خندش 

 :خواستین تمرین کنید به هدی گفت

 ری؟تو نمی-

 :هدی نگاهشو داد به من که راه افتادم و گفتم

 .مطمئن باش، میاد-

 .گرفت خندمقیافه حوا  بدتر رفتن تو بهت که با دیدن

 :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

 .و هلیا جون-

کرد و اومد جلوم. آهنگ که شروع شد هدی هم اومد خندیدیم ها که میهلیام با استرس نگاهی به ما
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تاشون با هم قد برداشتیم و برگشتیم سر جامون. همون  وسطمون و شروع کردیم. جلوی نگاه هر پنج

موقع در باز شد و خانم خسروی با همون ناظم مدرسه وارد اتاق شدن که با دیدن ما، همون جلوی در 

 .وایسادن

 .دستم رو بردم بااللبخندی از سر رضایت زدم و 

 :طولی نکشید که آهنگ تموم شد و همون دختر خوشگله، گفت

 ...واو-

 :یکی دیگشون که تا حاال ساکت بود، گفت

 شماها چقدر تمرین کردید؟-

 :نگاهی بهم کردیم که همون ناظمشون تند گفت

 .آفرین دخترا، شماها هم کم سوال کنید بیایید وقت اجراتونه-

 :بای کردیم، که هدی تند گفتباهاشون بای لبخندی بهم زدیم و

 ...بریم-

 :حوا پرید تو حرفش و گفت

 !هیس-

 :گفت تندخسروی هم 

                                                                                             .جا صبر کنید دخترای خوبی باشید و همین-

 :تند گفتم

 .بله، بله. خیالتون راحت، بفرمایید-

 :در که بسته شد هدی تند گفت

 ها بریم تو کالساشون؟بچه-

کوبیدم تو سرم و دستام رو رو به آسمون بلند کردم و برا هممون آرزوی 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

 ...لطفا دخترا-
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تامون رو گرفت و تا دم در کشید. هدی هم لبخند شیطونی زد و در رو باز حوا پاشد و دست هر سه

 :گفتکرد. سرش رو کرد بیرون و 

 .بیایید-

 .بعد یهو هممون به اتاق جلویی هجوم بردیم

 .تجربیاوه، رو درش نوشته بود؛ دهم 

 :تا کردیم و با هم گفتیممن و هدی نگاهی به اون سه

 .کالس آینده شماست-

 :حوا با ذوق رفت کنار پنجرشون و گفت

 .یس، البته-

مبینا و هلیا هم سری تکون دادن و مشغول اکتشاف شدن. کالس نسبتا بزرگی بود که عین کالس ما 

هاش تک نفره بودن و یه تخته بزرگ هوشمند هم قاب آهنی سفید داشت. صندلیتا پنجره با دو

 :داشتن. هدی تفکر کنان گفت

 .بریم کالس من رو پیدا کنیم-

با کشیده شدن دستم توسط هلیا دست از بررسی برداشتم و دوباره بعد چک کردن مسائل امنیتی 

 :زدیم بیرون و صاف رفتیم تو کالس روبرو که نوشته بود

 .ریاضیدهم -

 :تند در رو بستم و گفتم

 خیالت راحت شد؟-

 :مبینا زد زیر خنده که هدی یه دور چرخید و گفت

 .اوم، آره. حاال بریم کالس تو-

 :حوا دستی به پشتم زد و گفت

 .آروم و قرار نداره کال-

 :گفتیا هدی دوباره در رو باز کرد که هل

 تو صبح چی خوردی؟-

بدو از جلو دخترا رد شد قایم شد و بعد گفتن این حرف بدو هدی هم آروم رفت بیرون و پشت ستون
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 :ور سالنو رفت اون

 !ضعفه، جات خالی گشنه پلو با خورشت دلواال-

 :لبخندی زوری به یکی از دخترای اون مدرسه زدم که مبینا ادامه داد

 .نخوردی؟! واال باید کله پاچه رو که حتما خورده باشییعنی تو هیچی -

ها ولو شدن، خیلی زدم تو سرشون و هلشون دادم تو. وقتی در رو بستم دیدم همشون رو صندلی

 :م گفتمشدهای قفلت و ریلکس. از بین دندونراح

 .خیلی هولید-

 :حوا گفت

 .مودونیم-

دفعه متعلق به نیهای تکراری که ااره به کالسکه با این حرفش هممون زدیم زیر خنده. نگاهی دوب

 :دهم انسانی بود، کردم که هلیا گفت

 شیم؟دخترا، یعنی از هم جدا می-

 .ها و سکوت کردم. یعنی هممون ساکت شده بودیمآروم نشستم رو یکی از صندلی

 :حوا خندید و برای اینکه جو رو عوض کنه با لحن طنزی گفت

 .شیمنمی نگران نباش داش، ما جدا-

کم لبخندی رو صورتامون نقست بست که یهو یکی در اتاق رو باز کرد و باز شدن در هممون از جا کم

                                                                                                                                                    .پریدیم

 .قدر شماها کنجکاویدهقدر دنبالتون گشتم. چهوای چ ؟عه، آخی شماها اینجاییدا-

 :نگاهی بهم کردیم و لبخندمون کش اومد که دختر چادریه ادامه داد

 ...بفرمایید، وقت اجراتونه-

 "هلیا"

من و حوا داشتیم جلوی در مدرسه با هدی، ملیسا و مبینا که در حال سوار شدن به همون پراید 

 :کردیم که حوا گفتمشکی بودن بابای می

 .رفتیمشد همه با هم میکاش می-

که وسط  دینیاومدم جوابی بدم که در توسط ریموت تو دست سرایدار مدرسه، برای خانم حسینی 
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 :اجرامون رسید، باز شد. نگاهی به حوا کردم و گفتم

 .بینیم کی زودتر میرسهبدو بریم تا ب-

رنگش. حوا رو صندلی جلو و منم سفیدحوا هم لبخندی زد و با بوق خانم حسینی، پریدیم تو تیبای 

 .روی صندلی های عقب

یکم که معذبانه خوش و بش کردیم، برخالف تصورمون با دست فرمون سریع خانم حسینی به مدرسه 

 .رسیدیم

 :تا ماشین وایساد تند گفتم

 .ید، مرسی خانم؛ حوا بریمخسته نباش-

قدر تندتند گفتم که خودم خندم گرفت. از ماشین پریدم بیرون که حوا هم وقتی اومد پایین زد نیا

 :زیر خنده و گفت

 ها کوشن؟خب، خب بچه-

ای به خسروی کردم که صدای همهمه زیادی پیچیده بود بنابراین صد درصد زنگ تفریح بود. اشاره

رفت تو. من و حوام تند چسبیدیم بهش و بعد تحویل دادن یه لبخند ژکوند با داشت از در اصلی می

 .آرامش خاطر از جلوی خانم غفوری رد شدیم و هجوم بردیم سمت بوفه

هدی،  .نفر بودن کوبه. اما نه، صبر کن یه نفر نبود سهدیدیم یکی داره به در می بوفهتا رسیدیم به 

های متحیر اون ملیسا و مبینا. من و حوا نگاهی بهم کردیم و از صف بوفه زدیم بیرون و جلوی چشم

. قشنگ که هم رو در حصار رفتن دستای ماهاتا در رو باز کردیم که باز شدن در مصادف شد با  سه

 :هدی گفت چلوندیم،

 کی اومدین؟-

 .بوفه تا پنج تا آبنبات بگیرم، آخه امروز آبنبات نخورده بودیممنم تا اونا حرف بزنن رفتم سمت 

 :حوا گفت

 ...تازه-

که یهو صدای داد خانم غفوری هشدار نزدیک شدنش از توی راهرو رو داد. آبنباتا رو جنگی انداختم 

  .تو جیبم و بعد نگاهی بهم، شروع کردیم به دوییدن

ا؛ شانسی که داشتیم این بود که معلم رفته بود سر کال عادت نداشتیم سر وقت برسیم سر کالس. ام
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کالس اما معلم کار و فناوری ما تو هپروت بود. جلوی در که رسیدیم، حوا نگهمون داشت که هدی هم 

کرد نشون داد و ما هم از پشت دبیرمون که تو عالمت هیسی به اسما که با چشم غره نگاهمون می

 گفت:تیم. تا نشستیم هدی دوباره پرید و بهت تشریف داشت رد شدیم و ریلکس نشس

 .کلیپامون-

 :یهو جیغی زدیم که خانم مالیری برگشت سمتون و گفت

 باز چه خبرتونه؟-

 :هدی گفت

 .خانم خودتون دفعه قبلی گفتین اینبار اولین نفرا ماییم-

 :ما هم پشت سرش همزمان گفتیم

 مگه نه خانم؟-

 :ها گفتیهو یکی از بچه

                                                                                              .بزارین کلیپ اینا رو ببینیمخانم مالیری، -

 :ای مالیری رو نگاه کردیم که اونم خندش گرفت و گفتکنندهرا حالت خهممون ب

 .خیلی خب باشه، باشه-

بقیه آبنتارم  .جت هجوم برد سمت تخته هوشمندآبنباتا رو انداختم برا هدی که گرفتش و عین 

ریلکس انداختم عقب که همشون رو تو هوا قاپیدن. اما یهو وقتی هدی فلشش رو وصل کرد، سیستم 

 :ارور داد. همون موقع ریحانه هم گفت

 .خیالش شه، بیهدی نمی-

 :ملیسا جیغ زد

 .شهنخیر می-

 :هدی هم ادامه داد

 .فقط یه دقیقه وایسید-

 .هام با پرویی شروع کردن شمردن بچه

۵۵ 

۵۴ 
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۵۳ 

۵۲ 

۵۱ 

۵۰ 

 :حوا گفت

 .اگه نشه، جدا بدبختیم-

 :مبینام ادامه داد

 .هدی خونت حالله-

رفت که شمارش معکوس شروع شد. اما، کلیپ ما دقیقا هدی هم تند تند داشت با کامپیوتر ور می

 .روی پنج ثانیه پلی شد

مند هدی جیغی زدیم که کلیپمون شروع شد. عکسای ایتهممون از خوشحالی در جواب لبخند رض

هایی که درست کردیم همه و همشون با آهنگ مورد توی مدرسمون، عکسای تکیمون، عکس نوشته

 .عالقمون برای پروژه ساخت کلیپ، درس کار و فناوریمون

 .(خوش باشیدآهنگ صالح صالحی رفیق قدیمی، لطفا با آهنگ بخونید و )

 نی جان منی دل بدهی یا بکنیچتر و باران م

 ام دل به دریا بزنیام آمدهدل به دریا زده

 ی ما رخ بنما که بی تو بیمارمرد شو از کوچه

 آسمان ابر شده صبر بده، به من ای یارم

 بی تو بیمارم

 آی رفیق قدیمی تو که هنوز زندگیمی بگو کجا رو دنبالت بگردم

 تو کل شهر رو دوره کردم آی هنوز بی وفایی آی رفیقم کجایی که بی

 آی رفیق قدیمی تو که هنوز زندگیمی بگو کجا رو دنبالت بگردم

 آی هنوز بی وفایی آی رفیقم کجایی که بی تو کل شهر رو دوره کردم

 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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 من، دل دنیا رو نبر جان من بی قراره یک نفر جان

 رو فراموش نکن قدیمیای گوش نکن، من به صدای تازه

 آی رفیق قدیمی تو که هنوز زندگیمی بگو کجا رو دنبالت بگردم

 آی هنوز بی وفایی آی رفیقم کجایی که بی تو کل شهر رو دوره کردم

 هنوز زندگیمی بگو کجا رو دنبالت بگردمآی رفیق قدیمی تو که 

 .و دوره کردمر کجایی که بی تو کل شهر رفیقمآی هنوز بی وفایی آی 

دفعه یه نهم وارد شد و کم داشت اشکای شوقم حلقه میزد که از شانس خوبمون در باز شد و اینکم

 :گفت

 ...گفتن هدی مفتخر، حوا محسنی و دفترخانم با اجازتون؛ از -

 :جیغی زدن و گفتن هی هابچه

 .رو ببرین کال نیارین بابا این پنج تا-

ای به ماها رفت که آبنتا رو هل دادیم تو جیبمون و به افق خیره شدیم. نهمیه بدبخت غرهخانم چشم

 :مارو دید و گفت

 بازم شماهایید؟-

 :میه ادامه دادبا نیش باز سری تکون دادیم که نه

 .خانم، این پنج تا هستن ولی تعداد همشون از پنج تا بیشتره-

 :خانم مالیری هم نگاهش رو از زیر عینک داد به دختره و گفت

 برای چه کاری؟-

 .خوانیمسابقه کتاب-

 :گفتمما هم نگاهی بهم کردیم که 

                                                                                                                                      ...این زنگم پرید-

 "هدی"

 :ریلکس وقتی خانم آقاجاری رفت، خوابیدم توی نماز خونه و داد زدم

 .بچه ها بزنید؛ الف، الف، ب، پ، ب، الف-

و حوا. نگاهی به دخترا کردم و بین من  آوردن همون لحظه ملیسا، مبینا و هلیا که عقب بودن هجوم
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 :گفتم

 .ها سواالی بعدیبچه-

خودمون. یکی از  ی. برج تقلبی بودیم برارآوردیمر خنده و کتاب رو از تو جیبمون دهممون زدیم زی

 :هام از اون طرف داد زدبچه

 .علی چقدر زیادینهدی، حوا، ملیسا، مبینا، هلیا یا-

 :رش و گفتدستیش زد تو سکنارزدیم زیر خنده که 

 .نُه برسونید سوال هابچه-

 :در حالی که از خنده منفجر شده بودیم، داد زدم

 .بزن ج-

*** 

 :حوا نوشت

 !گم این چند وقت خبری از فاطی نیست، عجیبهمی-

 .قدر یهویی این سوال رو پرسید خندم گرفتنیا

 :یعنی پیام داد، H.M5 دوباره پی داد ،به زبون

 زنی و من خبر ندارم! هان؟نکنه یواشکی باهاش حرف می-

 :با شیطنت تایپ کردم

 .رم سراغشیعنی نمیدونم، فردا می H.M5 واال نم ،به زبون-

 :کنه، پس نوشتمدوباره گفتم االن یهو داغ می

 .، آجی جونمراحتنه بابا چه خبری باشه. خیالت -

 :گفت دو ثانیه طول کشید که

 .خرم نکن، گوش دراز خودتی-

 :خندم گرفت و نوشتم

 .نفرمایید، اعه بالنسبت-

 :بعدش یهو دیدم گفت

 ...آمل اِ-
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 :نه شدم، رگباری پی دادموو گفت دیگه دیور تا این

 یعنی چه خبرته، H.M5 هش ،به زبون آهایآهای بیشعور بیا بیینمت، گفتم نرو، گفتم نرو-

 .و پیوی یکی دیگه بوداما اون رفته بود، یعنی ت

مردم بهش دادم که یهو اومد و یه عکس برام تا پیام در حالی که از حرس داشتم می بیستحدود 

 .فرستاد

 .شات صفحه چتهتند بازش کردم که دیدم اسکرین

 :حوا پی داده بود

 .جونمنفسم، عشقم، جونم، عزیزم، آمل -

 :و آمل هم جواب داده بود

 ...جونم حوا جون-

 :گفت و من هم به اون، همین و بس. دوباره پی داداینا حرفایی بود که فقط حوا به من می

                                                                                                                                                     !طوره؟هچ-

کردم. تند کار رو زیاد کرده بودیم، بر طبق عادت باید اول مسائل امنیتی رو چک می از بس از این

اس یعنی پروفایل طرف معلوم نیست. پس، آمل نیست. صفحش رو چک کردم که دیدم برش خورده

 .این رو شک ندارم

 :تند جواب دادم

 .آمل نیست، حوا خانم-

 :اونم تند جواب داد

 پس عممه؟-

 .یعنی آنالین، نبود H.M5 زود زدم بیرون و شماره آمل رو چک کردم، اون آن ،به زبون

 .پس حاال که اینجوریه حوا خانم، داشته باش

 :رفتم پیویش و گفتم

 .آمل نبود، اون آن نیست-

 :تند ادامه دادم

 .کنم، وقت پیوی رفتنهحاال داشته باش چیکار می-
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پیویش زدم بیرون و رفتم سراغ آمل. هم من شماره آمل رو داشتم هم حوا شماره فاطمه رو داشت. از 

 .اما قرار بود پیویشون نریم اما االن دیگه کار از کار گذشته بود

آمل شماره من رو نداشت و پروفایلشم مخفی بود، یعنی پروفایلش چیزی نداشت. با حرس بی توجه 

 :شتمبه پیامای رگباری حوا نو

 .سالم آمل-

 :نفسی کشیدم و رگباری نوشتم

کنی؟ تو که دوستش نیستی. هان؟ بیشعور. تو همچین حقی تو به چه حقی هنوزم با حوا چت می-

 .نداری! فهمیدی یا نه؟ من دوست حوام. من، همه کارشم

 :لبخندی زدم و اومدم بیرون که دیدم حوا تو پیام آخرش نوشته

 .یرم سراغ فاطیجوریه منم م پس این اِ-

 .اوه، یا علی. فاطمه اصال همسن ما نبود، اون از ما بزرگتر بود و جدا از این، اون دختر خالم بود

 :تا پیامش رو چک کردم که دیدم بین صدا کردنام اسکرین دوباره فرستاده و گفته ۴۸

 .اون آمل نبود، هلنا بود-

 :بعد یهو ویندوزم راه افتاد و رفتم تا آمل آن نیست پیامام رو پاک کردم. بعد تند تند برای حوا نوشتم

 خدا پاک کردم. اهایی بیشعوری از بس حوا بیا، پاک کردم بابا به-

 .بیا بابا

تا پیام با اسکرین اومد که دیدم پیوی فاطی چرت و پرت گفته، درست عین من. هیی کشیدم  ۳۰بعد 

دوباره صحت پیام رو چک کردم که دیدم پروفایل طرف با پروفایل فاطی فرق داره. نکنه حوا شماره  و

 :فاطی رو اشتباه سیو کرده. تند نوشتم

 ...حوا اون فاطی نیست-

 .بدبخت شدیم

 .نیست، به قران نیست

 :تند نوشت

 هست، پس کیه؟-

 :فتم و گفتمشات گروات اسکرین یهام توروی صفحه اسم زدم بیرون و از
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 .بیین پروفایل فاطی اینه-

 :عکس خودش بود که یه مانتو لی تنش بود اما اون یکی عکس طبیعت بود. دوباره گفت

 آخری چیه فرستادی؟ استکیراون -

 :پوفی کردم و گفتم

 .هیچی نیست بخدا، برو پیاما رو پاک کن-

 :و گفت خندیدیهو دیدم 

 .فاطی نبود، یکی از فامیالمون بود-

اومدم یه چیزی بارش کنم که یهو آمل پیام داد. وای، حواسم نبود پیامام براش پاک نمیشه. چون 

                                                                                         .یعنی واتساپش، جدیده H.M5 واتش ،به زبون

 :نوشتم

 گی تو، کی هستی؟آمل بهم پی داده گفته چی می-

 :اونم همزمان با من گفت

 .وای همون فامیلمون با آمل بهم پی دادن-

 :دو ثانیه مکث کردیم که با خنده نوشت

 .بریم گند کاریمون رو جمع کنیم-

زد که حقش بود. کله میلبته االن حوا باید با دو نفر سرونبال دردسر بودیم. اخندم گرفته بود، کال د

 .آخه اون شروع کرده بود بخ

 "حوا"

 :تاشون رو با بدبختی پیچوندم و رفتم سراغ هدی. تند نوشتم هر دو

 ...ببین چه دردسری شد-

 :ای که نصف چتامون ازش پر شده بود رو فرستاد و گفتاستیکر خنده

 .شروع کردی به من چهخودت -

 :آره، به تو چه؛ هان! دارم برات هدی خانم. اما همون لحظه دیدم یکی دیگه از ناکجا آباد پیام داد

سالم شما حوا محسنی هستید؟ دوستتون زینب سلطانی از من خواستن شمارتون رو بهش بدم، -

 اشکالی نداره؟
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وی پیوی همون فرد ناشناس که عکس نداشت. عین بلبل ناخودآگاه پیام رو فرستادم برا هدی. رفتم ت

 :نوشتم

 شناسین؟سالم، خیر اجازه ندارید. شما کی هستید؟ من رو از کجا می-

ها هم پی با بچه H.M5 داد. حاال خودش کم بود، داشت توی گروهور رگباری پی می هدی از اون

 .دادمی

 :فرد ناشناس همون لحظه جواب داد

 .تِ یک، تو مدرستونمن پریا عالقه هستم ،هف-

 .با ابروهایی باال رفته پیام رو فرستادم تو گروه و رفتم پیششون

 :نوشتم

 .باشه همگانیهای سرود ها فکر کنم از بچهبچه-

 :ملیسا نوشت

 .ساحلنه، تو گروه سرود پریا نداشتیم. هفتما یکیشون مهرسا بود، یکیشون -

 :هدی تا پیام رو دید، گفت

 شماره تو رو از کجا اورده؟-

 :مکثی کردم که هلیا هم پیداش شد و نوشت

 .بگو عکسش رو بفرسته-

 :زدم بیرون که دیدم دختره گفته

 .زینب گفته بود همسایه قدیمی شما بوده-

اون رو نشناسم؟! شه همچین شخصی باشه و من رو بشناسه اما من ای، مگه مینه بابا چه همسایه

 :نوشتم

 شما گفتین هفتم هستین، پس شماره من رو از کجا اوردین؟-

 :پیامش رو فرستادم تو گروه که هدی گفت

 مگه شماها جایی اسباب کشی داشتین؟-

 گه؟نه! معلومه که نه، پ این چی چرت و پرت می

 :رفتم سراغش که دیدم، گفته
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 .تاده بود رفتم توی گروه هشتماهایی که خانم حسینی فرساشتباهی با لینک-

 :بود ولی گفتم مشکوکهر چند کال 

 .شماره زینب رو بهم بدید-

 :نوشت

 .تونم، متاسفانهنمی-

 :ور هلیا پیام دادیشتر مشکوک شده بود. یهو از اوندیگه خیلی ب

 .گه دخترهها فکر کنم، راست میبچه-

                                                                                                        .زدم بیرون که دیدم اسکرین فرستاد

هلیا از پریا اسم و فامیلیش رو پرسیده بود و بعدم گفته بود، شما رو با یکی دیگه اشتباهی گرفتم. 

کرد دختره هویتش رو دروغ نگفته. دیدم دوباره پریا بهم پی ثابت میهی خدا، حداقلش این بود که 

 :داد

 ...یه دختری االن اومد پیویم پروفایلش مثل شما بود و-

 .خیال شدم و شلیک خنده سر دادم دونستم چیه، بیادامه پیامش رو که می

وربین و نگاهش به گفت پروفایل ما چهار تا با هم ست بود. عکس یک دختر که پشتش به دراست می

 .دریا بود

 :زود پیامش رو فرستادم تو گروه که هلیا گفت

 .هی! خاک بر سرم نیگا با پروفایل ست، رفتم بازجویی-

 :ملیسا نوشت

 .حوا بالکش کن-

 :هلیام ادامه داد

 .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-
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جوری بود، اصال کیفیت نداشت و ای فرستاد و یه عکس برام فرستاد. عکسش یهدختره با خنده باشه

 .قیافش هم برام آشنا نبود

 .های بلندی کوچیک کشیده با سایه آبی و مژهکوچیک، چشا دهان

 .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-

 :هلیا تایید کرد

 .آره، فکر کنم-

 :همزمان با نوشتن هدی که گفت: مطمئنم؛ پریا نوشت

 .این ادیته-

 :حرصی نوشتم

 .بدیدشه یه عکس واقعی می-

 :خیال نوشت اونم بی

 .باشه-

 .بالفاصله یه عکس برام فرستاد

 دونم چرا بهاما نمی ؛ای داشت و یه جورایی برام آشنا بودای تیره، صورت بامزهمور با چشیه دختر مو 

ها گروه رو ترکونده بودن، اونا به کنار، هدی هم این اوردمش. آخه به این دلیلم بود که بچهخاطر نمی

گرفتم و فرستادم تو  شاتاسکرین مو از چتامخواست. خالصه که موبهمیگزارش لحظه به لحظه  وسط

 گروه. همشون نظر من رو داشتن، آشنا بود ولی کی بود؟

 :پریا دوباره پی داد

 خب دیدی یا نه؟-
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 :فقط جواب دادم

 .اوهوم-

 :دوباره گفت

 .بدیشه توام یه عکس بهم می-

 اوه، وای حاال چیکار کنم؟

هدی و رگباری جریان عکس رو بهش گفتم. اونم مکثی کرد و  پیویتند بهش گفتم صبر کن و رفتم 

 .یه دو عکس نفره از من و خودش که تو مدرسه گرفته بودیم فرستاد

 :ادم که تا دید، گفتمنم عکس رو بالفاصله برا پریا فرست

 ...اِ-

 :گفتم

 شد؟چی-

 :جواب داد

 .پارک فجر با شما بودیم یشماها که همون گروه ایرانید، در ضمن من و بهار تو-

این رو که گفت تند فیوزم به کار افتاد. کال همینه دیگه ما مشهور بودیم. در حالی که خندم گرفته 

 :گروه که پریا دوباره گفتبود، تند اسکرین شات چتامون رو فرستادم 

 شمارت رو سیو کنم؟-

 :همون لحظه هدی گفت

 .خاله نشو، بابای کن بیابسه دیگه، دختر-

 :خندم گرفت و رفتم پیویش و گفتم

 .آره سیو کن، ولی نه شمارم و نه عکسم رو به کسی نده-

 :تند با ذوق نوشت

                                                                                                                     .باشه عزیزم خیالت راحت-

 :بعدش نوشتم

 .خب دیگه من برم، دوستام کارم دارن-

هلیا و ملیسا هم وقتی دیدن  .آویزون خداحافظی کرد که منم پرش زدم تو گروه دهنیبا استیکر 
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 .و بازم مثل همیشه من و هدی موندیم مشکل این بحث حل شد، هر کدوم رفتن یه طرف

*** 

 "ملیسا"

گشتیم. خب دیگه فصل امتحانات دادیم و بر میرفتیم امتحان میامروز شنبه، روز پنجمی بود که می

ای رنگم نوبت اول، یعنی خرخونی محض. ولی خب این چیزا رو ما تاثیر نداشت. فشنگی کوله سرمه

رنگ، یا سرویس عزیزم رسید، باال پریدم. کتاب عربی سفید بوسرو برداشتم و رفتم دم در. تا مینی

رو گرفتم تا یه دور دوره کنم. هر چند که این بهترین امتحان برای ما بود، عربی بود دیگه. ولی نکته 

قاپید. از یادآوری کارامون و لحظه لحظه نزدیک دید تو هوا میاین بود که هدی کتاب دستمون می

کتاب رو گرفتم دستم و چرخوندم، اوم این رو  .لبخندی رو صورتم نقش بست شدن دیدار دوبارمون

که خوندم، اینم که فولم، اینم که کال هیچ، اینم که نمیاد. پس با شادی و نیش باز کتاب رو انداختم تو 

کیفم که از شانس خوبم ماشین هم وایساد. عین قرقی جلوتر از بقیه پریدم بیرون که دیدم هدی و 

کنن. باز که دیر رسیدم، هوفی کردم و دوییدم وسطشون. با ارن با حوا و مبینا چاق سالمتی میهلیا د

 :جیغ گفتم

 .گیرینادین و قلوه میخوب دل می-

 :هممون با هم زدیم زیر خنده که هلیا گفت

 .جات خالی بود که حاال نیست-

 :حوا گفت

 فلفلی بگیریم؟ کرانچیبریم آبنبات و -

 :همه بهم نگاهی کردیم و گفتیم

 ...آره-

 .بدو رفتیم تو حیاط مدرسهی پشت سر هم خوراکی خریدیم و بدوها نوبتعین این بچه کوچولو

جا به جا شده بود و عین هر روز رفتیم جلوی در کالسمون. توی امتحانات نوبت اول کالس بندیمون 

های هشتم رو قفل کرده بودن. مام عین اینایی که زندانی دارن چسبیدیم به ی کالسدر همه

کردن و های دیگه هم به ما نگاه میهای پنجره کالسمون و دستمون رو بردیم داخل کالس. بچهمیله

 :خندیدن. یهو هدی گفتمی
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 .صاحابهها، این قمقمه بیبچهاِ-

 :حرفش منفجر شدم و گفتم یهو با این

 کوش، کوش؟-

کردیم، یه قمقمه خالی بدون صاحاب کنار حیاط پیدا کردیم که این کشف من بود، وقتی آب بازی می

افتخاری بود که  سالحشد و در مواقع دیگم زاشت، مال اون میوقتی یکیمون قمقمش رو جا می

شد، برد با اون بود. حوا رفت سراغ اون یکی پنجره که یکم با این فاصله داشت، صیب هر کی مین

 :قمقمه رو هل داد کنار دیوار و گفت

 .خوبه خو، بزارید باشه-

 :هلیا زد زیر خنده که مبینا گفت

 .البته، البته-

 :ها گفتاز اون ور یکی از بچه

 .دانیتون کردنها، انگار زنچنان چسبیدین به این میله-

 :حوا گفت

 .اینجا مقر پادشاهی مونه-

 :هدی هم تند تند تاکید کنان گفت

                                                                                                                                               .چی سبله پ-

 :باال انداخت که مام زدیم و زیر خنده. هلیا گفتای اون بدبخت هم شونه

 .اریمذها رو بکیفبریم -

 :یهو هدی پرید وسط و گفت

 بازی؟بریم اول نیمکت-

 :بهم نگاهی کردیم که حوا کیفش رو محکم کرد و گفت

 .چهار پایتم-

 :و گفت هلیا نگاهی به جلوی در راهرو کرد

 !غفوری نیست-

 :مبینام گفت
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 .برو بریم-

با دویدن هدی ما هم پشت سرش پریدیم رو نیکمتا. هی باال و هی پایین. برا خودمون شهربازی 

رفتن کنار. وایسادم جلوی نیمکت آخری زدن زیر خنده و میدیدن میها هم تا ما رو میداشتیم. بچه

 :مسیر و گفتم

 ...برگردیم. یک، دو، سه-

با جیغ و خنده دوییدیم تا آخرش. حوا که رسید پرید پایین و کیفش رو انداخت رو نیمکت آخر و 

نشست وسط حیاط. هدی هم پشت سرش نشست و کیفش رو انداخت پشت سرش رو کیف حوا. 

، زمین کثیف و همچنین اون دو تادوتاشون زدن قد هم که من عین هر روز بعد نگاهی چپ چپی به 

 .و نشستمبین دستام  کیفم رو گرفتم

توی ها رو هم گذاشتیم جلومون و ریلکس مشغول خوردن شدیم. هلیام عین من کیفش رو کرانچی

 :و گفت گرفت دستش

 .بداله خ گناهآخه کیفم -

 .گونش زدیم زیر خنده که مبینام کیفش رو انداخت و کنار حوا نشستبا لحن بچه

هدی هم تا کتاب رو دید یهو جهش زد رو کتابش و تو بعدشم کتاب عربیش رو از زیر هودیش دراورد. 

 :هوا قاپیدش. حوا زد زیر خنده و انگشتش رو تهدید وار به مبینا نشون داد که مبینا جیغ زد

 .هدی بز بخونم-

هوا همراه با چشمک به مبینا کتابش رو ازش قاپید و انداخت رو  یرو بوسهدی هم خندید و بعد یه 

 :کیف مبینا و بعدش گفت

 خب چه خبرا دخمال؟-

 :زدم زیر خنده و گفتم

 کوچه علی چپ کجاست هدی؟-

 :هدی هم به افق خیره شد و گفت

 .ته خیابون، دست چپ-

 :مبینام با خنده زهرماری گفت که هلیا یهو گفت

 ها تولد چی بپوشیم؟وای بچه-
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 :حوا تند گفت

 .تیپ قرمز دیگه-

 :خندیدم و گفتم

 .گیر اوردمآره، آره من یه پیرهن خوب -

 :هدی برگشت سمتم و گفت

 .الیک داری-

همون موقع اسما با گروه ریحانه اینا عین اجل معلق وایسادن باال سر ما پنج تا. هدی با خنده خوابید 

 :رو پای حوا و در حالی که آبنباتش رو باز میکرد گفت

 جانم، امری فرمایشی؟-

 :اسما گفت

 کشین اول صبحی؟شماها خجالت نمی-

 :خندید و گفتحوا 

 .کنیمنچ، شما بکش ما رنگ می-

زد، بعدم دستش رو اورد جلو که هممون زدیم قدش. ریحانه از اونور در حالی که موهاش رو کنار می

 :گفت

 کنید که االن امتحان داریم؟شماها درک می-

 :خیالی محضی که ازش بعید بود، گفت هلیام آبنباتش رو خورد و با بی

 .صد البته-

ن سری به نشونه افسوس تکون دادن که مام زدیم زیر خنده. هدی پاشد و دوباره نشست و همشو

 :همزمان با من گفت

 ...کیش، کیش-

 :از شانس خوبمون هم همون موقع خانم غفوری تو میکروفن داد زد

 ...بچه ها سریع سر کالساتون-

جیب. بعدشم دِ بدو بلند  دستای هم رو گرفتیم و نصف خوراکی ها رو کردیم تو کیف و نصفشم تو

 :شدیم که هلیا با ناراحتی گفت
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                                                                                                                                        .بدرقهبریم -

 :ت هلیا رو گرفت و گفتهدی دس

 .فقط نیم ساعت هلیا جونم-

 :حوا اون دستش رو گرفت رو به من و مبینا گفت

 ...یک، دو، سه-

کردن اما تا وارد راهرو شدیم ها راه رو برامون باز می، عین همیشه بچهدوییدن شروع کردیم

 :غفوری. هممون زدیم رو استپ. ادای غفوری دراوردم و گفتمبرخوردیم به خانم 

 .شینوارد می خودکارفقط با -

هامون رو تلنبار کرد رو هم دیگه درست کنار در خروجی معلما هممون زدیم زیر خنده که هدی کیف

ا انگار غفوری هم پشت سرمون ظاهر شد که هلیا و خودکار های آبی رو هوا برامون فرستاد. از غض

 :تند گفت

 ...سالم خانم-

 :مبینام ادامه داد

 .خسته نباشید-

 :دونم چش بود که با مهربونی رو بهمون گفتغفوری هم نمی

 .ممنون دخترا-

 :ای منفجر شده، گفتها سر تکون دادیم. وقتی رفت، هدی با خندهبهم نگاهی کردیم و عین منگ

 .ا چشمش نزنیم باهامون خوب شدههبچه-

 :همون موقع هلیا گفت

 .رفتن، مراقبا رفتن-

با رد شدن یکی یکی معلما تند رفتیم تو کالس هفت یک که ورودمون برابر شد با جیغ هفتما. هلیا 

 :رفت سر جاش کنار یه هفتمی که هدی نشست رو میز و گفت

 .ها هفت یک کالس ما بودهبچه-

 :یکی از هفتما گفت

 .جا نبودی تو که این-
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 :حوام نشست رو میز و گفت

 .نباشه، هفت یک که بوده-

واال یی نثارش کردم و منم نشستم رو میز که خانم باقری وارد شد. با اومدنش هممون عین قرقی 

پریدیم از رو میز پایین. باقری اومد حرفی بزنه که ما چهارتا بای بای کنان، زدیم بیرون. چشمکی رو 

 :یعنی هفت دو که هدی گفت کناریکالس  یزدم و در رو بستم. اومدیم بریم تو به هلیا

 .ها زوده االن بریم، بیایین بریم یکم بگردیمبچه-

 :گفتم

 ...هدی، نه-

زده رو کشید که رفتیم پشت در کالسای نهم کرد و بعد چشمکی دست مبینای بهت حوا نگاهی به من

 :س های نهم رفته بودن. با دیدن حسینی و ملکی، گفتمهای کالکه روبروی هفتما بودن. مراقب

 ...هدی-

و خودشم رفت پشت در  ۹/۲اما دیر شده بود، حوا بدو بدو دستم رو کشید و من رو گذاشت کنار در 

شد. البته درستش این با بشکن حوا تو هوا، همه با هم در کالسا رو زدیم. یه دفعه که چیزی نمی. ۹/۳

ی مراقبا زدیم زیر خنده که قیافه گوجه شده م این دفعه هم رو قبلیا. با صدای بلهگفتبود که باید می

مبینا رو دیدیم. نگام کشیده شد سمت در کالسمون که دیدم خانم قاصدی جلوی دره. با عالمت 

 .هدی و دوییدن حوا منم دِ بدو رفتم به سوی کالس

 هدی

جا نشستم.  چشم قاصدی و دقیقا به اجبار همون رفتم سراغ میز دوم از جلو، کنار یه هفتم، چشم تو

 .سمت راست ردیف ما تا آخر هفتما بودن اما از حق نگذریم این ردیف مال ما بود

                                                                                      .جلوم مبینا بود، پشتم حوا و پشت حوا هم ملیسا

 :دم عقب و گفتمسرم رو بر

 چه خبر دخترا؟-

مبینا از جلو کوبید به پام که نگاه خیره قاصدی رو دیدم و با یه لبخند ژکوند زوری، آی آیم رو خفه 

 :کرد. گفتمکردم. داشت حضور غیاب می

 .خانم، ما هستیم. خیالتون راحت-
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اقعا ساکت شدم و زوم های امتحان عربی رو پخش کردن. دیگه وزد زیر خنده که برگهکنارم هفتمی 

 !شدم رو برگه. اما صبر کن ببینم

 :گفتم آروم

 !که تو کتاب نبود مترادفامعنی این -

 .دستم رو بردم باال که یهو از پشت حوا کوبید به پام

 .کال من از همه طرف مورد حملم

 :گفت صحرزمزمه کنان با 

 .و پارک بوستانشه ره قربانی رو میاره. بنویس میهیچی نگو االن می-

 .گرفتم با خنده نگاهم رو دزدیدم و مشغول نوشتم شدمرو گاز میپوست دهانم در حالی که 

 "حوا"

 :داد. این دفعه من گفتمنگاهی به ساعت کردم که هشت و سی و پنج دقیقه رو نشون می

 خانم ساعت امتحان از نصف رد کرده، بدیم؟-

 :دوباره ویندوز هممون راه افتاد، هدی گفت

 ...خانم-

 :قاصدی هم یهو دیوونه شد و گفت

 .بیایین بدین، بیایین بدین-

هلیا هامون رو گذاشتیم رو میز. ملیسا که در کالس رو بست نگاهم افتاد به عین قرقی پریدیم و برگه

 :ها گفتمکه جلوی کالسشون بود. رو به بچه

 .دخترا، دِ بدو که رفتیم-

هلیا تا مارو دید، دویید طرفمون که ما هم کیفامون رو برداشتیم و دور از چشم غفوری از در معلما 

 :جیم شدیم بیرون. هدی گفت

 .هاواو، هیشکی نیست بچه-

 :سوتی زدم و گفتم

 .یس-

 :کوبید و گفتملیسا دستاش رو بهم 
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 .بریم رو چمنا بشینیم-

جلوی مدرسمون در واقع جلوی باغچه.ها، زمین چمن بود و حاال شده بود پاتوق ما. رفتیم و یه راست 

ولو شدیم رو چمنا. هدی اومد بشینه که مبینا زیر پایی براش گرفت و کم مونده بود با سر بره تو 

تیم. تند ویندوزم به کار افتاد و از پشت بازوی نشسجوب هم می کنارجوب. کم بیش فعال بودیم، 

 .هدی کشیدم که با آی آی اون و من، دوتایی رو هم دیگه افتادیم

مبینا چشمکی به هلیا و ملیسا زد و همشون با هم زدن زیر خنده. من و هدی هم که اونا رو دیدیم 

که خوابیده بود اشاره به نگاهی به وضع خودمون کردیم و زدیم زیر خنده. یهو دیدم هدی در حالی 

کیفش کرد که کنارم بود. دو هزاریم افتاد و اخطار آبش رو از کنار کیفش برداشتم و سه نگفته آب رو 

دفعه من و هدی زدیم زیر خنده و دِ بدو دنبال اونا. ملیسا هم رفت پشت نیپاشیدم سمت اون سه تا. ا

 .که کند، ریخت رو سرموندرخت و برگای ریخته شدش رو البته به همراه برگایی 

های آبکشیده با اسانس برگ هلیا هم رفت قمقش رو اورد. خالصه بد شیر تو شیری شده بود. موش

 .درخت

 :حاال این بین یهو یکی از دخترای مدرسه روبرویی رو به من و هدی گفت

 .هدی، حوا... آروم بگیرید-

ا، دخترای مدرسه روبرویی هم ما رو بابه با بهت نگاهی بهم کردیم که دختره زد زیر خنده. ن

 !شناختن؟می

 با صدا کردن مبینا و کشیده شدن دستم توسط هدی،

                  .اومدم از رو جوب بپرم و با ته آب قمقم مبینا رو خیس کنم که ملیسا من رو از پشت هل داد

جوب بود و لحظه  کنارهم بار هدی دستم رو گرفت که نیوفتم اما مشکل این بود که هدی  حاال این

آخر هلیا هم دست هدی رو گرفت که نتیجش شد ولو شدن دوباره هممون و تلنبار شدن روی 

 :ها. با خنده گفتمچمن

 .افتادیم تو جوبآهای دخترا فکر کنید می-

 :هلیا خندید و گفت

 .های آبکشیده دست و پا شکستهموش-

ای درشت مون پیداش شد. با اون موهای مشکی و چشزدیم زیر خنده که خانم کارگردان از باال سرم
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 :ایش گفتقهوه

 کشین؟نیگا، نیگا خجالت نمی-

 :با نچ گفتن ملیسا زدیم زیر خنده که هدی گفت

 .بریم فیلم بازی کنیم-

 :هلیا گفت

 .موضوع امروز دخترای قدیم و جدید-

مثل چادر روی سرم انداختم.  شرت هدی روزدم زیر خنده و از جام پریدم. لباسم رو تکوندم و سویی

 :ور مژده یا همون کارگردانمون گفتاز اون

 .دوربین، صدا، حرکت، برو بریم-

 :ای کرد و گفتور به خودش اشارهحاال ملیسا دستی تو موهاش کشید و از اون

 ...دخترای جدید وقتی میرن بیرون-

 .خودمون کردم یزدم زیر خنده و تو دلم آرزوی شفاعت برا

*** 

 "هدی"

حولم رو از رو موهای بلندم برداشتم و کمر راست کردم. با بلند کردن سرم، موهام ریخت یه طرف 

های آبش هم پاشید رو صورتم و لباسم. خندم گرفت و رفتم جلو آینه. شونم رو صورتم و قطره

، شونه کم موهای فرفریه مشکیم رو شونه زدم. بعد نیم ساعتدستم کم یبرداشتم و به همراه ژل تو

زدن موهام تموم شد. اونا رو دم اسبی بستم و نگاهی تو آینه به خودم کردم. یه پیرهن قرمز رنگ 

 .زانوم به همراه یه ساپورت مشکی تنم بود یای تا روآستین حلقه

شد، دور کمرش هم یه کمربند قرمز پیرهنم یقش حالت آزاد داشت و خودش هی مدلش عوض می

ی زدم و نشستم روآینه  یه به پشت بسته بودمش. لبخندی توروشن همرنگ خودش داشت ک

اما همون لحظه گوشیم زنگ خورد، اونم تماس تصویری.  ؛رنگم رو بپوشمهای قرمزکه صندلصندلی 

تا اسم حوا و ملیسا رو دیدم خندم گرفت و تند تماس رو وصل کردم. ملیسا تا منو دید، سوتی زد و 

 :گفت

 کارات رو کردی خانم؟-
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 :گفتم و ادامه دادم نچی

 .منتظرم بیایید تا با هم کارامون رو بکنیم-

 :کرد، گفتور در حالی که الکاش رو فوت میحوا از اون

 .پاشو، پاشید د یاال-

 :گفت ایبامزهکوبید تو صورتش و با حالت 

 .من هنوز هیچ کاری نکردم-

و وسط حرف ملیسا و حوا تماس رو قطع کردم. زدم زیر خنده و نشستم تا بند کفشم رو  خندم گرفت

تونستن بیان. مبینا که نتونست برنامه پدرش رو تنظیم کنه دور مچ پام ببندم. کاش هلیا و مبینام می

 .بیادشد و گفت شاید که اون موقع بتونه و هلیام خونه تنها بود و کار مادرش نزدیکای شیش تموم می

پوفی کردم و کارم که تموم شد، رفتم تو پذیرایی و باند خونه رو روشن کردم. آهنگا رو رد کردم تا به 

 .یه چیز بدرد بخور رسیدم

 .کنترل رو گذاشتم رو میز و نگاهی هم به خونه کردم

زمینه مشکی که وسطش تاج طالیی بود. رو میز م تاج با پسبود، ت تاج باالی مبل سه نفره بنر تم

ها. ها بود و میوهده شده بود. روی میز ناهار خوری وسط هم ساندویچها چیخوراکیجلوش هم، 

 :چرخی زدم که مامانم گفت

 برو ببین آدرس رو پیدا کردن یا نه؟-

 .ای گفتم و رفتم سراغ گوشیهول زده تند باشه

                                .رفتم دستم، آال زنگ زد. آال و خواهرش آیدا هم قرار بود بیاناما تا گوشی رو گ

ولی بعدش تصمیم گرفتیم خودمون باشیم.  ؛ها رو دعوت کنیمی بچهخواستیم همهالبته اول می

 :تماس رو وصل کردم و گفتم

 جونم آال؟ کجایین؟-

 :آال هم جواب داد

 شما پالک هفتادوهشت هستین دیگه؟گم سالم عزیزم. می-

 :گفتم

 .آره گلی-
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 :اون هم ادامه داد

 .پس بی زحمت در رو بزن-

 :با خنده و خیلی کشیده گفتم

 .چشم-

ملیسا شاید حواسش . و تا تماس قطع شد، به ملیسا و حوا پیام دادم که کجایید اما جوابی نگرفتم

 .نباشه اما حوا چی؟ امکان نداره اون جواب نده

 :و رو به مامانم گفتم آیفون یرگم پا شدم، رفتم جلوسرد

 .مامان آال اومد-

 :مامانم هم جواب داد

 .خوش اومد-

 .هم اومدن با خنده در رو زدم که آال و آیدا با

 :درو باز کردم که آال گفت

 .مبارک تولدتسالم عزیزم -

نگاهی به شلوار لی آبیش و مانتو قرمز مشکی شومیز مانندش که تا زانوش بود و دور یقش یه حاشیه 

 :ای بود، کردم و با خنده جواب دادماکلیل نقره

 .سالم گلم، مرسی، بفرما تو-

هن گلدار ااون هم یه پیرتر بود. برگشتم به سمت آیدا که یه سال ششمیه، از آال هم خجالتی

 :تر شدم و گفتممهربون .های پفی با ساپورت مشکی پوشیده بودرنگ با آستینقرمز

 .سالم آیدا خانم-

 :سر بلند کرد و گفت

 .سالم هدی جون-

 :از جلوی در کنار رفتم تا آال بیاد تو و بعدش دست آیدا رو گرفتم و گفتم

 .با من راحت باش خانمی-

کردن اما من حواسم پرت بود. حوا و علیک میها داشتن با مامانم سالم تو. اون لبخندی زد و اومد

 .هنوز که هنوز جواب نداده بود. همچین چیزی سابقه نداشت
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 .گو نبود که نبودها و آخرین تماس یعنی دریا رو گرفتم. اما حوا جوابتماس یرفتم تو

ی بعدی شدم. همون موقع شمارهبل دستپاچه میشد و بیشتر از قهام بیشتر میهر لحظه تعداد پیام

 :رو گرفتم که حداقل ملیسا جوابم رو داد

 .خدا جونم هدی؟ دارم میام به-

 .کجایی تو؟ بیا دیگه-

 :رو به آال و آیدا لبخندی زدم و احساس کردم معذبن؛ بنابراین تو اتاقم راهیشون کردم. ملیسا گفت

 .دو دقیقه صبر کنی رسیدم-

 :تند گفتم

 !باشه، منتظرتم ها باشه-

 .ای گفت و قطع کرداون هم باشه

 :آال گفت

 .اتاقت خیلی قشنگه هدی-

مهد کودک  یرنگی بود، توکه با لباس صورتی، چند تا عکس از بچگیم بود که یکیشاتاق من توش 

گرفته شده بود و یکیش که هم که مال یک سالگیم بود. جز اون چندتا، یه عکس دست جمعی توی 

ارزیدن. یادم باشه برشون دارم، واال. و اصل کاریم که مال پارسال ها، مفت نمیمدرسه داشتم اما اون

                                                                                                                         .بود؛ عکس من و آرش بود

این دنیا برادر نداشتم اما آرش که  یه سالم بود و آرش سه سالش. من تواون عکس من سیزد یتو

 لبخندتا برادر بود. از یادآوری آرش که پنج ماه بود ندیده بودمش،  پسرخالم بود، برام اندازه صد

تلخی زدم و به آال خیره شدم. اتاق من تِم چوبی داشت. کمد چوبیم که روش یک آینه قدی بود، میز 

کتابخونه چوبیم و میز کامپیوتر سفیدم. بخوام راستش رو بگم، من  صندلی چوبیم،تحریر چوبیم، 

 .ای هستم ولی خب االن از حق نگذریم، اتاقم خیلی مرتب بودهمیشه آدم شلخته

 :گفتمرو به آال 

 .مرسی عزیزم-

که  گوشیو بعد گفتن این حرف، همون موقع گوشی تو دستم لرزید. تند نگاهم رو دادم به صفحه 

 :اسم عزیزم به انگلیسی، البته فینگلیش روش نقش بست. ملیسا بود. تند جواب دادم که گفت
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 .هدی در رو بزن-

 :گفتم و رو به آال و آیدا گفتمایولی 

 .ملیسا هم رسید-

رفتم دم در و در رو براش باز کردم و همون موقع دوباره برای بار هزارم شماره دریا رو گرفتم؛ اما حوا 

تونست گوشیش رو جواب بده؟ داد. دیگه بحث دیر رسیدنش نبود، اون کجا بود که نمیجواب نمی

تندتند تکون دادم تا افکارم از بین برن و اون لحظه صدای آال من نکنه حالش بد شده باشه؟ سرم رو 

 .رو به خودم آورد

 .سالم ملیسا خانم-

ای شکالتی با شلوار قدنود و یک شال پوشیده بود. چشمکی دار قهوهملیسا یک مانتو تا زانو، زیپ

 :زدم و گفتم

 ...خوشگل شدی-

 :گفت

 .عین تو-

 :تام اومد، گفتمام گرفت و وقتی بین حصار دسخنده

 ...حوا-

 :نگاهم کرد و گفت

 ده؟باز جواب نمی-

 :سری تکون دادم که گفت

 .رسهنگران نباش، می-

بش کنه. با ملیسا هم رفتیم تو اتاق که وبستم که ملیسا رفت با دخترها خوشهوفی کردم و در رو 

 .مانتوش رو در بیاره. ملیسا زیر مانتوش، یک بلیز قرمز مشکی پوشیده بود

که فر ریز بود، رو صاف کرده، باال سرش بسته بود و یک تیکه از موهاش هم یک طرفه  موهاش هم

کنار صورتش آزادانه رها کرده بود. آال هم عین ملیسا موهاش کوتاه اما صاف بود و عادی بسته بودش. 

 رسید؛ بنابراین اون هم موهای تقریباًآیدا هم موهاش کوتاه بود یعنی طوری که تا رو سر شونش می

 .صافش رو باز گذاشته بود
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 :ملیسا رو به من گفت

 این آهنگه چیه آخه هدی؟-

دوباره شماره حوا رو گرفتم و کنترل باند رو به سمتش انداختم. لبخندی زد و شروع به چرخوندن 

 .ها کردآهنگ

 :آال هم گفت

 .بیاین عکس بگیریم-

 :رو به ملیسا گفتم

 .ملیسا گوشیت رو بده-

ام گرفت و در حالی که من به حالی که مشغول بود، گوشیش رو درآورد. خنده اون هم بی حرف در

 .بازیهای مختلف با مسخرهتا عکس گرفتیم. عکسحوا زنگ میزدم، هزار

 :هو وسط یک عکس، با یک شماره ناشناس برام پیام اومدیک

                                                                                         .هدی ببخشید دیر شد عزیزم، بیا در رو باز کن-

 !حوا بود

 :با خنده ملیسا، آروم غر زدم

 .دارم برات حوا خانم-

*** 

 «حوا»

م هام رو هم فوت کردم و عین قرقی پریدقرمز روشن دست الک تماس تصویریمون رو که قطع کردم،

ای روشنم رو شونه کردم. چهار زانو جلو آینه نشستم و تندتند موهای قهوه. تا موهام رو شونه کنم

 ها رو بافتم و زنگهولی اونچون موهام صاف بود، خداروشکر زیاد وقتم رو نگرفت. بعدش هم هول

ن موقع هم رنگم رو از تو کمدم بیرون کشیدم و پام کردم. هموزدم به تاکسی. شلوار لی خاکستری

 !اسم نفس روی گوشیم نقش بست. آخه االن هدی

 :پوشیدم، گوشی رو جواب دادمدرحالی که مانتوی مشکی طالیی دکمه دارم رو می-

 حوا کجایی؟ کی میای؟ پس کجایی؟-

 :ام گرفت و عصبانیتم فروکش کرد. گفتماون قدر یک نفس حرف زد که خنده
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 ...هدی جونم یکم صبر کن، دارم-

 :موقع تاکسی بوق زد که با شوق و ذوق ادامه دادمهمون 

 .دارم میام-

 :حس کردم لبخندی زد و خندید، بعد گفت

 .منتظرتم-

 .از همون پشت تلفن منم لبخندی زدم و سرم رو تکون دادم و با گفتن اوکی، گوشیم رو قطع کردم

احافظی کردم و سوار با سرعت جت، کیف مشکیم رو روی دوشم لنداختم و دِ برو که رفتیم. تا خد

 !شدم، هنوز دو دقیقه نشد که بابام زنگ زد. خالصه که چشمتون روز بد نبینه

 حوا پس بدون کادو کجا رفتی؟-

 :ناخودآگاه آه از نهادم بلند شد و هی بلندی کشیدم و گفتم

 جاشون گذاشتم؟-

 :بابام ادامه داد

 .آره، روی بوفه موندن-

رتا بدبختی دوباره برگشتم خونه. عین قرقی کادو رو برداشتم و دوباره ای گفتم و با هزای افسردهباشه

 !ای نبودزنگ زدم تاکسی. اما سر ظهر دیگه تاکسی

 !وای خدایا! همین االن هم به اندازه کافی دیر شده. حاال چی کار کنم؟! وای

رو گرفتم. تندتند اش نگاهم افتاد به تلفن خونه و یاد عمه پری افتادم. گوشی رو برداشتم و شماره

ام از اون طرف تلفن با زدم، عمهنفس میعین طوطی قضیه رو براش تعریف کردم. درحالی که نفس

 :خونسردی کامل گفت

حوا باشه، آروم باش. چیزی نشده که. تو بیا این جا، تا منم تو دوست و آشنا یکی رو پیدا کنم باهاش -

 .بریم

 :زده گفتممنم هول

 .باشه، مرسی-

 .شی رو قطع کردمو گو

ام پشت زده، نگاهی به ساعت کردم و زدم بیرون. حاال خوبه خونه عمهیکبار دیگه با وحشت و هول
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 !امون بود، وگرنه که واویالخونه

اشون و تا در رو باز کرد، دیدم حاضر و آماده درحالی که یک مانتو و شلوار تند رفتم دم در خونه

 :تا منِ هول زده رو دید، گفت مشکی تنش بود، جلوی در وایساده.

 .پیدا کردم؛ فقط اینکه مهتابم باید ببریمتاکسی  بریم بریم-

 :با صدای بلندتر از حد عادی که بیشتر شبیه جیغ بود، گفتم

 !کنهامون میوای، نه عمه توروخدا! این زلزله رو نیار، دیوونه-

 :در حصار دستاش گرفت و گفتکرد، عمه پری مهتاب رو درحالی که با خنده من رو نگاه می

 .کار کنم؟ کسی که خونه نیست پیش اون بذاریمش خب چی-

ام رنگ جلوی خونه شدم تا عمهمهتاب رو گرفتم و سوار تاکسی زردای گفتم و دست با حرص باشه

                                                                                                                                               .بیاد

مواجش رو باال سرش بسته بود. یه شلوار بگ  یون پنج ساله بود که موهابچه شیطمهتاب یه دختر

ید که روش عکس خورشید و ماه بود هم تنش بود. نگاهی به ساعت مشکی و یه بلیز آستین بلند سف

 :ام هم بالخره سوار شد و گفتکردم که نزدیکای چهار بود، چه عجب خبری از هدی نیست! عمه

 خب، آدرس حوا؟-

 :تند گفتم

 .گمیه لحظه، االن می-

لرزون، رفتم سراغ جیب زده با دستای گوشی رو در بیارم، اما نبود. بهتدست کردم تو جیب کیفم تا 

 .پشت کیفم اما نبود. وای نه! گوشی رو خونه جا گذاشتم

 .پس حتما هدی بدبخت، تا االن هزار بار زنگ زده

 :ای آویزون گفتموای، وای. با قیافه

 .وای، گوشی رو خونه جا گذاشتم-

 .ام هم پوفی کرد و شماره مامانم رو گرفت و داد دستمعمه

 :گفتمتا مامانم جواب داد، 

 .مامان سالم، برو توی وات تو پیامای آخر من و هدی آدرس خونشون رو بفرست تو گوشی عمه پری-

 :مامانم هم بهت زده، گفت
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 .باشه، باشه. صبر کن-

دونم چقدر گذشت که خیره کردم، زود برسه. نمیدلم فقط دعا می یو بعدش تماس رو قطع کرد، تو

لبخندی زدم و گوشی رو دوباره تحویل عمه ام دادم. مهتاب هم به گوشی بودم و بالخره پیام رسید. 

 :قدر یه ریز حرف زد که رسیدیم. تند پیام دادم به شماره هدی که حفظ بودمنیا

 .هدی ببخشید دیر شد عزیزم، بیا در رو باز کن-

دادم رنگ خونشون که باز شده بود هل تند از ماشین پیاده شدم. در مشکیگوشی رو دادم عمه ام و 

رو شدم و نگاهم گره خورد به های خونشون رفتم باال که با چهار تا سر، روبهآروم از پلهداخل و آروم

 :نگاه عصبانی هدی. درحال سالم و علیک، زیر گوشش گفتم

 .گم. گوشیم رو هم خونه جا گذاشتمبخدا داستان داشتم، برات می-

 :کنان گفتنگاه برندش رو ازم گرفت و زمزمه قیافم رو مظلوم کردم که آروم

 .وقت گوشیت رو جا نزار دیگه هیچ-

 :نگاهم رو دادم به چشماش و آروم گفتم

 .چشم-

 «ملیسا»

ی حوا و مامان هدی رو راهی اتاق کردیم و با نیش باز مشغول بدرقشون بودیم. لحظه آخر مامان عمه

 :کلیپ گذاشتن بود، گفتهدی قبل از اینکه بره، رو به هدی که مشغول 

 .هدی از دوستات پذیرایی کن-

 :هدی هم همینطور ایستاده، گفت

 .خیالت راحت، مامانباشه باشه -

 :و بعد از اینکه مامانش رفت دست به کمر رو به ما گفت

 .به منم بدید دیگه عزیزانم من تعارف معارف بلد نیستم. نوش جان.-

 :ای منفجر شده رو بهش گفتمو بعد نشست رو مبل که با خنده

 .بد نگذره-

 :چشمکی زد و گفت

 .براتون سوپی دارما-
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 :حوا نشست کنارش و پاپ کرنی هم داد دستش و گفت

 ؟ایران-

وسط حرفشون که مهتاب اومد جلوم و برای بار هدی هم با نیش باز سری تکون داد. اومدم بپرم 

 :هزارم گفت

 ...آدامس بده-

خدا چه غلطی کردم. من وقتی اومدم فقط یه آدامس تو دهنم بود که نرسیده دور انداختمش. حاال 

                                                                                                            .کنه من هنوزم دارماین بچه فکر می

 :بقیه دخترا زدن زیر خنده که گفتم

 .عشقم، عزیزم، مهتاب جون، ندارم به خدا ندارم-

 :هدی زد زیر خنده که گفتم

 .کوفت-

 .ای به تلویزیون کرد که یهو ما رو در حال اجرای سرود ایران نشون دادبیشتر خندش گرفت و اشاره

 :مبهوت شده گفتم

 پرت این عالیه. از کی کش رفتی هدی؟ویپ چرتی، بین این همه کلوا-

 :هدی آرپم گفت

 .آقاجاری جون-

 :زدم زیر خنده که حوا پرید وسط و گفت

 .کجا چرت و پرت بود. اون همه فیلم با تفسیر و معنی، اون همه فیلمای خودمون-

 :نچ نچی کردم و پفک و پفیال رو کنار زدم و گفتم

 .شید عکس بگیریمخوردن بسه. پا-

 :هدی بلند شد و آال و آیدا رو هم بلند کرد که حوا ادامه داد

 ...ریم واسه فیلم خشم الهی، گفته باشمبعدش می-

 :ای گفتم و ادامه دادمتندتند باشه

 ...یک، دو، سه-

*** 
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 «حوا»

 :نوشتم تند

 .گذرهدیگه. مدرسه خوش میهدی، بابات رو راضی کن -

ای ها هم به هر بهونهرفتیم و نه از امسال که حتی پنجشنبهنه از اون هفت سال که به زور مدرسه می

 :خوایم بریم. خودم از کارامون خندم گرفت که هدی نوشتمی

 .گه کار دارم. گفت اگه میای پس باید شیش بریمزنم میدارم سه ساعته حرف می-

 :جواب دادمتند با ذوق 

 .کنیمآقاجاری رو راضی می-

 :از پیوی زدم بیرون و رفتم تو گروه سرود و نوشتم

 ...خانم آقاجاری-

 :خنده جواب فرستاد استیکراز اون طرف هدی با 

 .بریم تو کارش-

 :اجاری نوشتمخندم گرفت و همچنان تند توی گروه سرود، خطاب به آق

 کنن دیگه؟خانم ما شیش مدرسه باشیم، در رو باز می-

 :هدی هم پشت سرم نوشت

 .پور هم هماهنگ کنید که گوشی هم بیاریمخانم لطفا با خانم زمان-

 :ایول هدی. نوشتم

 .شنها نگران میبله، بله خانم حتما نیازه آخه خانواده-

 :واب دادنهای همیشه آنالین هم جاز شانس خوبمون بچه

 .بله خانم آقاجاری، باید هماهنگ کنیم تا بیان دنبالمون-

 :رفتن که آقاجاری بالخره پیداش شد و گفتاومدن و میها میانقدر تندتند پیام

 .تونین بیاین اما گوشی رو باید بپرسمخیلی خب دخترا ساعت شیش هم می-

 :شه. هدی تو پیوی نوشتکنن که حل میها انقدر پیله میایول، همینه. اونم بچه

 .حوا بزن قدش-

 :استیکر کف دست رو براش فرستادم و گفتم

https://forum.roman98.com/
https://roman98.com/
https://roman98.com/


   

مراجعه کنید 98های بیشتر به رمان برای دانلود رمان                          WWW.ROMAN98.COM         138 

 

 98کاربر انجمن رمان HANNANEH |رمان خاطرات نوجوانی 

 بریم حموم؟-

 :هدی نوشت

                                                                                                                ...خواستم بگم بریم نقاشیمی-

ور  مه کارامون با هم بود. زدم زیر خنده و اومدم بگم اول بریم حموم که از اون، طبیعیه ما هبواال خ

 :جواب داد «H.M5» هلیا تو گروه

 .اهم، اهم. از پیوی دل بکنید ببینم-

 :ملیسا پشت بندش نوشت

 .نه، نه. هلی ولشون کن آجی. بیا بریم پیوی-

 :خندم گرفت و رفتم تو گروه که هدی نوشت

 هش کجا؟-

 .بگم که این داستانم ادامه داشتاینم 

*** 

 «هدی»

 :تماس حوا رو جواب دادم و گفتم

 جونم؟-

 .هدی کجایی، من رسیدم-

بای هی خدا، کال من نصف عمرم تو ترافیک گذشت. کیفم رو چنگ زدم و درحالی که با بابام بای

 :کردم، گفتممی

 .بینمتکوشی نمی-

 :رسه باز کرد و گفتدر اصلی ورود و خروج معلما رو از داخل مد

 .گن، عشق و حال تو مدرسهبه این می-

با ذوق گوشی رو انداختم تو جیبم و دویدم طرفش. بین دستام گرفتمش و یهو جیغ زدم. خندش 

 :گرفت و گفت

 !چته؟ اِ-

 :یه دور جلوی دفتر غفوری چرخیدم و گفتم
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 جوری خالی دیده بودی؟ حوا، مدرسه این-

 :یهو ریلکس گفت

 .آره-

 :ین حرکات موضونم وایسادم و عین خنگا گفتمب

 !هان؟-

 :زد زیر خنده و دستم رو کشید و گفت

 .بینمهمین االن دارم می-

 :ایشی نثارش کردم و با بهت همه جا رو نظاره کردم که ادامه داد

 ترسی مگه نه؟خوایم ادامه خشم الهی رو ببینیم دیگه؟ تو که نمیمی-

 :رفتم تو نمازخونه گفتمکه باهاش میزدم کوچه علی چپ و درحالی 

 نچ، از چی بترسم؟-

نمازخونه خالی ولو شد. منم آب گلوم رو قورت  یزد و کیفش رو انداخت رو میز و تو شیطونیلبخند 

دادم و کنارش خوابیدم. تند فیلم رو از ادامه جایی که تو تولد دیدیم و ملیسا نزاشت ادامه بدیم پلی 

 !ای رو ندیدم ولی حاال. واویالکرد که من هیچ صحنهقدر ملیسا جیغ جیغ مینیکرد. وای نه، تو تولد ا

کرد، زدم و نگاهم رو به فیلم دادم. خو، تا حاال که ه موشکافانه نگاهم میلبخندی رو به قیافه حوا ک

خوب بوده. حدود نیم ساعتی گذاشت و مام ریلکس به بحث جنایی فیلم خیره شده بودیم تا اینکه 

ه از دهنش خون فوران کرد و تبدیل به زامبی شد. ناخودآگاه جیغ بلندی زدم و به انیهو دختر مظلوم

 .وا اول با بهت نگام کرد و بعد زد زیر خندهعقب رفتم. ح

 :سرم رو تکون دادم و گفتم

 .دیوونه، این چی بود دیگه-

 :گفت

 ترسیدی مگه نه؟-

 :وار گفتمزمزمه

 !نکه تو نترسیدی-

  !، جیغبعدشمنچی گفت و بعدش همزمان یهو در نمازخونه کوبیده شد و ما دوتا نگاهی بهم کردیم و 
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 :یهو مهرسا اومد داخل نمازخونه و گفت

 ، چتونه؟ شماها کی اومدید؟هاوه-

 گفتزد، حوا در حالی که نفس نفس می

 ...دادی حداقلجوری بیای، یه سری، صدایی می که این قبل از این-

 :های سرود هم پرید داخل و گفتور یکی دیگه از بچهاز اون

 .گه بیایید تمرینپاشید. حسینی اومد میپاشید، -

 :گفتمکوبیدم رو صورتم و با خنده رو به حوا 

 ...تمرین سرود شروع شد-

 "مبینا"

ها رو های بچهدر حالی که یه پام بیرون بود و یه پام تو حیاط مدرسه، دیدم حوا رسید. بدوبدو کیف

 :خیال شدم و دوییدم سمتش که قرار بود بگردم رو بی

 .حوا، حوا. قرار شد زنگ اول بریم سیرک-

 :حوا سر بلند کرد و گفت

 .نبابا، پس مطالعات پرید-

 :تند تند سر تکون دادم که پرسید

 هلیا هنوز نرسیده؟-

 :اومدم چیزی بگم که یهو از پشت، هدی رسید و گفت

 .بچه تو راه برگشت از اصفهانه-

 :حوا برگشت و گفت

 کال ورود عاقالنه نداری؟-

 :حوا به من رسید. گفتمچلوندن نچ بلند و باالیی گفت و بعد  هدی

 .ریمهدی، زنگ اول می-

 :گفت

 .دونم، شنیدممی-

 :از خودم جداش کردم که حوا زد زیر خنده و تو بازوش کوبید. هدی آخی گفت که گفتم
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 .حقته-

 :رو آویزون کرد و گفت دهنش

 ...مبینا جونم-

 :و گفتبازو هدی  بهور ملیسا زد از اون

 .دینچشمم روشن، خوب دل و قلوه می-

 :هدی نالید

 ...ملیسا-

 :ملیسا هم گفت

 !هان؟ -

 :گفتحوا 

 اوهه، چته میس؟-

 :ملیسا گفت

 .من سیرک نمیام-

 :تند گفتم

 چرا؟-

 :ملیسا با دستاش ور رفت و گفت

 .زارم برینمی، گفت آوردم نامهخورد بود، منم بد موقع اسم رضایتدیشب مامانم اعصابش -

 :هدی رگباری اضافه کرد

جوری  کس. اون از داستان اصفهان رفتن یهویی هلیا، اینم از تو. اینجوری چه ، گفتیم یا همه یا هیچاِ-

 خوای بمونی مدرسه؟تنهایی می

 گفتملیسا عین بچه ها 

 مگه نمیاین؟-

 :حوا هم گفت

 ...، ولیبچرا خ-

 :م گفته ملیسا
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 .تونم تا بیاییداشکال نداره، منتظر-

 :میکروفون داد زد یهای آویزون همو نگاه کردیم که یهو غفوری توبا قیافه

 .هایی که قراره برن سیرک، سریع بیان جلوی دربچه-

 :نگاهی بهم کردیم که گفتم

 یعنی بریم؟-

 :گفتمدرسه. حوا  یبای کنان رفت توو بای بوسیدملیسا برای اینکه ما ناراحت شیم هممون رو 

 .باید سه نفری بریم-

 :ور ریحانه داد زدهدی اومد چیزی بگه که یهو از اون

 .ماعه فلشاین دفعه -

 !لبخند کمرنگی زدیم که هدی فلشش رو دراورد و انداخت برا حوا. اونم تو هوا قاپیدش و دِ درو

 .اتوبوس نبود که پارتی بودزاشتیم دیگه، المصب، آهنگ که می

*** 

 "هلیا"

ها همچنان در حال ولی من به خاطر بچه ؛خوابیدمی ریلکسرفت خونه و هر کی جای من بود، االن می

 رنگم که صفحه کوچیک سفیدی با بندی نازک داشت نگاهیساعت طالییمدرسه اومدن بودم. به 

داد. با دیدن ملیسا که جلوی در ورود و خروج معلما ایستاده بود، کردم که نه و ربع رو نشون می

 :و گفتمبین دستام تندتند از مامانم خداحافظی کردم و به سمت مدرسه دوییدم. ملیسا رو 

 جایی؟ میس، چرا فقط تو این-

 :کردم با شوق و ذوق گفتبرعکس چیزی که فکر می

ها خوان با چند تا از بچهرسن. ولی االن خانم جاری گفت میسیرک دیگه، یکم دیگه میها رفتن بچه-

 .برن قبرستون

 :گفتمگرفت.  نفسماز تندتند حرف زدن ملیسا و حرفای تندش، 

 خواد بره؟نکنه با ما می-

 :و گفت کردم، سر تکون دادتندتر از چیزی که فکر می

 آره، پس چی؟-
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 شده؟ نکنه اون سه تا تو سیرک کاری کردن؟وای، خدا باز چیکار کردیم؟ من نبودم چی

 :ملیسا که قیافه من رو دید، اضافه کرد

 .ریم سر مزار شهداهلی، قش نکن. می-

اوج ها م همهمه بچهافتادم. یهو دیدگی داشتم پس میو بعدش پقی زد زیر خنده. من بدبخت رو می

تا که از ماشین پریدن پایین، پته برگشتم به پشت و با نبودن غفوری، با دیدن اون سهگرفت. با تته

شرتم رو کشید. اوه، دو بهشون اشاره دادم که بیاین. همشون ریختن تو، که ملیسا از پشت سویی

 !هزاریم افتاد؛ پس غفوری اومد

دیم به دیوار و خیلی ناشیانه به تابلو اعالنات هودی مبینا رو کشیدم و همه با هم چسبی گوشهمنم 

 .خیره شدیم

 .نماز ستون دین است

 :هدی زد زیر خنده و گفت

 رفت؟-

 :چند ثانیه دیگه صبر کردیم که ملیسا سر بلند و گفت

 .ریم قبرستونها میبچه-

 :ها بودم که هدی رو استپ زد. حوا هم ادامه دادبچهچلوندن من در حال 

 جانم؟-

 :م گفته مبینا

 !قبرستون؟-

 :خندم گرفت و گفتم

 .خوایم دنبال جاری از کالس جیم شیمبابا، می-

 :ملیسا بین خنده هاش گفت

 ...ریم... سر مزار شهداآره... می -

 :مبینا نگاهی به اون دو تا و بعد به ما دو تا یعنی من و ملیسا کرد و گفت

 ...خاک-

 :هممون زدیم زیر خنده که ملیسا گفت
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 چه خبر خوش گذشت؟ خب،-

 :هدی گفت

 .تنها بودیم بنه بابا، خبری نبود، زیاد حال نداد. خ-

 :حوا رو به من گفت

 کی اومدی هلی؟-

 :ذهنم، تند گفتم ببا روشن شدن چراغی تو

 نامه چی؟ها رضایتگم بچهن. میهمین اال-

 :ورد و گفتآجیبش در ینامه سفید از توملیسا با خنده، پنج تا رضایت

 .ها رو از دفتر کش رفتم، دیروز به نهما دادناین-

 :دو هزاری هممون افتاد و نفری یکی برداشتیم. هدی گفت

 .دم بریخب، خب دخترم حوا، اجازه می-

نامه حوا رو یه امضا جعلی زد خودش رو با هدی عوض کرد و رضایت ملیسا زد زیر خنده و رضایت نامه

 :گفت و داد دستش. حوا هم زد زیر خنده و

 .زارم بری اردوهدی، من نمی-

 :گفتکرد، هدی هم با خنده در حالی که امضا جعل می

(                                                    مامان جون، بشین سرجات. ال تلتین )به زبون عربی یعنی چرت و پرت نگو-

 :زد و گفت سوتیبا قیافه چپه شده و با خنده نگاش کردم که ملیسا 

 .هدی، راه افتادی-

 :هدی هم چشمکی زد که مبینا ادامه داد

 زنی؟طوری حرف می کشی با مامانت اینگم هدی، خجالت نمیمی-

 :ای به حوا زد زیر خنده و گفتو با اشاره توی دستشنامه مبینا رو انداخت هدی هم رضایت

 .ترهمامانم ازم سه ماه بزرگ، نچ-

 :حوا زد زیر خنده و داد زد

 خانم جاری؟-

 "هدی"
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 .و صدای دستا و جیغامون رو آسمون بود صندلیتامون ریلکس تکیه داده بودیم به  هر پنج

 :خوندملیسا می

 ...بری ازدلبر، دلبر تو که دل می-

 :انم جاری قات زد و گفتیهو خ

 ریم قبرستون؟با شماها مثال داریم می-

 :خندم رو خوردم و گفتم

 ...خانم-

ای بارم کرد که جاری برگشت سمت من و چپ چپ نگام کرد. یهو هلیا فرشته نجاتم شد و حوا سلقمه

 :رنگ بود، داد زدسفیدبوس ور که چسبیده به شیشه مینیاز اون

 گل بگیریم؟خانم آقاجاری، بریم -

 :تند ویندوزم راه افتاد و پاشدم باال سر صندلی وایسادم و گفتم

 .خانم آقاجاری، بریم دیگه-

 :های دیگم پاشد و گفتیکی از بچه

 .ریم سر مزار شهدا آخهخانم... لطفا، داریم می -

باز نکرده، جاری به خطاب  دهنای دادم که اونام پشت سر هم بلند شدن اما ها اشارهبا ذوق به بچه

 :راننده بنده خدا که از دست ما دیوونه شده بود، گفت

 .آقای فرخی، لطفا نزدیک یه گل فروشی نگه دارین-

تا اینو گفت هممون با هم ایولی گفتیم که دوباره نگاه آقاجاری رومون خیره شد. تند نشستیم و زدیم 

ها یااهلل گفت و پایین رفت. یکی دیگه از بچه رومآکوچه علی چپ که ماشین وایساد. خانم آقاجاری 

 :اومد دنبالش بره که آقاجاری توپید بهش

 .شماها کجا؟ بشینید تا گل بگیرم-

 :ها گفتمها کردم و رو به بچهنگاهی به مغازه رنگارنگ گل

 .دخترا دِ بدو-

 :هلیا با خنده گفت

 .حرف هیچ بنی بشری رو ما تاثیر نداره-
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 :ها گفتن دادم و پشت سر خانم جاری که مشغول بود، رفتم جلوی در. یکی از بچهبا ذوق سری تکو

 کجا؟ کجا؟-

 :دستش رو پس زدم و گفتم

 ...گم دربارهخانم جاری می-

 :تامون پریدیم پایین. جاری رو به صاحب مغازه گفت تا جاری بخواد حواسش جمع بشه هر پنج

 .آقا پس پنج تا دسته گل بدین-

 .ای بار حوا و بچه ها کردمزد و سلقمه چشمام برقی

 :تند گفتمبعد تند

 .کنیم، میاریمشما برین ما انتخاب می سخانم، پ-

ها رو دادم دستم و رفت تو ولهمون موقع گوشیش هم زنگ خورد و اونم هول هولی پاکت پ

 بوس.یمین

 :ملیسا گفت

                                                                                                                                           .وای، عالی شد-

 :هلیا گفت

 .دخترا بریم تو کارش-

 :یهو نگاهم خورد به به گل رز صورتی، از اون فقط یکی بود. رو به آقاعه گفتم

 شه این رو یک دسته گل کنید؟بخشید، میمی-

 :گندمی بود، رو به من گفتسن سال، با موهای جوم آقاعه که یه مرد

 همین یه دونه؟-

 :تند گفتم

 .بله-

دونه گل رز صورتی رو برداشت و برد تا اون رو بپیچه. برگشتم سمت  اونم سری تکون داد و یک

 :دخترا که دیدم حوا هم در حالی که یه دسته گل با یه گل قرمزه دستشه، رو به من گفت

 قشنگه؟-

 :رنگش کردم و گفتمهای گل قرمز بزرگ خوشبه گلبرگنگاهی 
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 .محشره-

 :لبخندی زد و پرسید

 تو چی؟-

 :همون لحظه آقاعه هم برگشت و گفت

 .بفرمایید-

جاری بهم داد رو گفتم و دست گل رو ازش گرفتم. با ذوق پاکتی که خانم  آرومی تشکریه  تند

 :حوا گفتبوس. یی مینملیسا و با حوا دوییدم تو روی دستای انداختم

 صورتی؟-

 زشته مگه؟-

 .نچ، عالیه-

 :با نیش باز رفتیم سر جامون، که یکی از بچه ها گفت

 برید؟با دسته گل کجا تشریف می-

م پشت سرش بود، عصبانی رسید و ه ور ملیسا در حالی که هلیانگاهی به حوا کردم که از اون

 :همزمان با ما دوتا گفت

 .قبرستون-

اهم قفل شد رو سه تا گل رز قرمز کوچولو ملیسا و چهار تا گل یکی درمیون سفید و در حالی که نگ

 .از شدت خنده منفجر شد بوسمینیقرمز هلیا و سه تا گل سفید مبینا، یهو 

*** 

 :آی کردنش گفتمای بار حوا کردم و قبل از آیلمهسقخوندیم، یم فاتحهدر حالی که مثال داشتیم 

 بریم تاب بازی؟-

ور قبرها کردم که قبل از جواب حوا، ملیسا اومد این طرفم و بازوم رو با یه سه تاب اون ،ای به دواشاره

 :ناقابل مورد عنایت قرار داد و گفت نیشگون

 .از سنت خجالت بکش-

 :نالیدم

 گم؟مگه بد می بخ اِ،-
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 :م بهم رسید و گفته اهلی

 .گه. پاشید بریمنچ، راست می-

 :با نیش باز داد زدم

 مبینا؟-

 :پر کردن گالش دست برداشت و گفتم از پره مبینا

 هوم؟-

دیگه منتظر توضیح نموندم و دستشون رو کشیدم تا بلند شدن. با دوییدن من، همشون هم دنبالم 

ای رو حس کردم. کوتاه پریدیم که یهو نگاه خیره اومدن. تند تند هممون از روی نرده های نسبتا

برگشتم که دیدم چهار تا دختر دبستانی کوچولو که احتماال دوم یا سوم بودن ماها رو با بهت نگاه 

 :کردن. خندم گرفت که مبینا رو بهشون گفتمی

 .کمه ما یه تختمون، عزیزمتعجب نکن -

 :اما دوباره جاری هم ما رو دید و داد زد ؛و بعدم دستم رو کشید

 ...دیگه عمرا شماها رو جایی ببرم-

*** 

 «حوا»

 :به هم نگاهی کردیم و با هم گفتیم

 !یک، دو، سه-

سمت در کالس دوییدیم و با یک تقه در رو باز کردیم. پشت سر هم ظاهر شدیم. زنگ آخر با قربانی 

 .حاال هم آخر کالس هستش کالس داشتیم و

طبق معمول قربانی سرش روی میز بود و احتماالً مشغول خواب بودش! با دیدن ما با سرعت نور 

 :های قفل شدش غریدسرش رو بلند کرد و از بین دندون

 !باز شماها اومدید؟-

 :هلیا گفت

 .بخشید مزاحمتون شدیمخانم می-

ر خنده زدن. قربانی هم سری به نشونه افسوس تکون داد و ها زیام رو خوردم که به جای ما بچهخنده
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 :گفت

 !برید بشینید؛ ولی وای به حالتون من فردا امتحان بگیرم و شماها نمره کم بیارید-

 :سر جامون برگشتیم. هلیا گفت افتخاربا خنده سری تکون دادیم و با 

 .گن کرونا وارد ایران شدهها میبچه-

 :خیال برو بابایی گفت و ادامه دادتا نشستیم هدی بی

 .ها بیاید یه کاری کنیمبچه-

 :دستم رو به سرم کوبیدم و گفتم

کالم بکشیم؟ یا نه،  چی کار کنیم؟ عین اون دفعه معما طرح کنیم و یا نقشه اجرای سرود بی-

 خوای رمان بنویسیم؟می

 :برقی زد و همراه بشکنش تو هوا گفتهاش هو چشم یک

 .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-

 !هللهدی دست کرد زیر میز و اولین کتابی که دستش اومد رو باال آورد. کتاب علوم هم بود؛ ماشا

 :صفحه اولش رو باز کرد و گفت

 .رمان خاطرات خودمون؛ کارایی که کردیم-

 :ملیسا هم گفت

 .پس اول اسم-

 :مبینا هم روی میز پرید و گفت

 !من مهسا-

 :هدی با ذوق گفت

 .پس عین اچ، اِم بگیم؛ من و حوا و هلیا با اچ و ملیسا و مبینا با اِم-
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 :داد مبینا الیکی نشون داد که ملیسا ادامه

 !من میسا-

 :هلیا هم گفت

 .حدیث-

 :هو گفتم نگاه شیطونش رو داد به من که یک

 !هیفا-

 :زمزمه کردم

 تو چی؟-

 :خندید و گفت

 !حنانه-

هامون چه رنگیه، پرت نوشتیم. از این که چشموه و تا زنگ خورد تو کتاب هدی چرتزدیم زیر خند

 .یک روزی رفتیم کشور کره جنوبی نوشتیمکنیم و شاید هم کار می شیم، چیکاره می چی

 !رفتبقیه نمی ذهنرفت که های عجیب و غریبی بودیم؛ ذهنمون جاهایی میکالً آدم

***                                                                                                                                                         
 «هدی»

ها راحت از چقدر بچه. بار فقط من و آال تو سرویسمون بودیم. چقدر راحت یهو مدرسه خالی شد این

البته شاید هم ما قعر ماجرا رو درک ! هاشون دست کشیدنل کندن! چقدر راحت از دوستمدرسه د

 .پای خواهرهام هستمنکرده بودیم ولی هر چی هم که بود، من یکی که تا پای مرگ پابه

 .داریم و نه دست از سر هم دیگهکدوممون نه دست از سر مدرسه برمی در واقع هیچ

خیلی آروم کیفم رو  ود.کس نب دادم به در مدرسه ولی هیچه منتظرم رو از ماشین که پیاده شدم، نگا

دونم هستی. نگاهی به هام رو به سمت در مدرسه تندتر کردم. حوا؛ تو هستی، میبرداشتم و قدم

 :ساعتم کردم و زمزمه کردم

 ...یه ربع پیش گفتی میام، حوا-

 .تیب سوار سرویس بشنامروز زودتر از همیشه رسیدم، چون همه نبودن که به تر

 !کس جلوی در نبود؟ اما چرا هیچ؛ تر کردمهام رو تندتر و تندقدم

https://roman98.com/
https://roman98.com/


   

مراجعه کنید 98های بیشتر به رمان برای دانلود رمان                          WWW.ROMAN98.COM         151 

 

 98کاربر انجمن رمان HANNANEH |رمان خاطرات نوجوانی 

زنان دوییدم و دم در نفسطاقت نیوردم، بغض مزاحمم رو پس زدم و شروع کردن دوییدن. نفس

 .ها نبودمدرسه رسیدم. جلوی بوفه خبری از بچه

 ها نیان؟شه مدرسه یه هفته تعطیل باشه و بعدش بچهچطور می

لبخندی زدم و  د.ای حوا خورکفشای آل استار نقره با بهت وارد حیاط شدم که یک هو نگاهم به

تر من رو اونم محکمو خودم رو بین دستاش ول کردم. ای حوا موردم. زل زدم تو چشآنگاهم رو باال 

 :فشرد و گفت

 .اومدی هدی جونم خوش-

 :گفتم

 .حوا؛ خیلی ترسیدم نیومده باشی-

 :اون هم خندید و گفت

 شه نیام؟آخه مگه می-

هایی پنج نفر توی حیاط گره خورد. بچه، هاش برداشتم که نگاهم توی نگاه چهارسرم رو از روی شونه

 .که با ماسک و دستکش مدرسه اومده بودن

 .کردن. انگار که کار بدی کرده باشیمبد نگامون می

 :گفتم

 م که به کرج رفته، مبینا چی؟ه ره نیاد. ملیساهلیا که دیشب گفت سرما خورده، بهت-

 :با ترس ادامه دادم

 اومده؟-

با مهربونی موهاش رو که توی نور آفتاب سوزان اهواز، رنگ طالیی به خودش گرفته بود رو کنار زد و 

 :گفت

 ...مبینا-

 :و گفت دستاش رو از پشت دور کمرم پیچیدهو یکی یک

 من نیام یعنی؟-

 :هاش گذاشتم و به طرفش برگشتم. گفتمهام رو روی دستینا، دستبا شنیدن صدای مب

 .اومدی همیشه بیا. با خوشی بیا که خوش-
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 .هاش رو بست و نگاهش رو داد به آسمون. هوا هم بغض داشتخندید و چشم

 !خاطر کرونا بود؟ ی اینا بهچه خبر شده بود؟ همه

م اخطار آبم رو از تو جیب کیفم برداشت و در حالی بین اون حال گرفته، حوا قمقمه من رو یا بهتر بگ

 :داد، گفتکه تو هوا تکونش می

 ...دخترا-

جیغ کنان پشت هوا به سمت کالس دوییدم. مبینا هم جیغناخودآگاه صورتم به خنده باز شد و بی

 .سرم اومد

رو باز کردم که اومد. جوری در کالس ریخت و بدو بدو دنبالمون میحوا که پشت سرمون بود، آب می

         .بار، کسی نبود؛ یعنی بودن ولی فقط شیش نفرعین هر روز، برق سه فاز رو از سر همه بپرونم اما این 

که جایگزین قمقمه صورتی رنگش -سرم رو تکون دادم و به سراغ بطری آب حوا و قمقمه آبی مبینا 

خیال فاز افسرده بقیه شدیم و شروع به آب بازی تو هوا براش انداختم. بی -ا شکستبود و به لطف ماه

خوری که مبینا دستم رو گرفت. حوا م که کامل خالی شد، برگشتم برم سمت آبکردیم. آب قمقمه

ن جایی داره به سمت کالس میاد. از او مالیریکنان پشت سرم رو نشون داد که دیدم خانم هم اشاره

شدیم و برای مهار انرژی زیادی که بهم تزریق شده بود، رو به دخترا که ما به راحتی تسلیم کالس نمی

 :گفتم

 .ها بریم آبنباتبچه-

 :مبینا آویزیون شد و گفت

 !نه! االن نه دیگه-

رو  از رو نرفتم؛ مظلومانه نگاهی به حوا کردم که اون هم همراه با سر بلند کردنش، دویید و دستم

 .گرفت و من رو وادار به دوییدن کرد

 :زیر خنده زدم و گفتم

 !حوا تو محشری دختر-

 :خندید و گفت

 .تو دونم، میمی-

 :جلوی بوفه که رسیدیم، تندتند گفتم
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 ...خانم مالکی-

 :نگاهی به حوا کردم و ادامه دادم

 .دو تا شیرینی-

 :خانم مالکی خندید و گفت

 شماها اومدین؟-

 :دادیم، پول رو دستش دادیم که گفتسر تکون میدر حالی که 

 .خیلی مواظب باشین-

 :گفت آرومو بعد 

 .دست کنیمبهدیگه نباید پول دست-

 :گفتم آروم

 ؟کروناخاطر  به-

 :ها رو دستمون داد و گفتخانم مالکی شیرینی

 .دقیقاً-

گرفتم که حوا دستم رو کشید. تند تشکری کردم و بدوبدو به دنبال حوا رفتم. ها رو با بهت آبنبات

 .زمان با رسیدن مالیری به دم در کالس، ما هم رسیدیمدرست هم

 :انگار مالیری خداروشکر سر کیف بود، رو بهمون نگاهی انداخت و گفت

 .برید تو-

ا لبخند و تشکر از خانم مالیری داخل ها، بهای متعجب بچهمن و حوا بهم نگاهی کردیم و جلوی چشم

 .کالس شدیم

 :اسما با دیدن ما دو تا گفت

 حتی امروز هم موش آبکشیده شدین؟-

 :رو شدیم. گفتچپ مبینا روبهمون رو خوردیم که با نگاه چپخنده آروم

 دلتون برای دفتر تنگ شده؟-

 :حوا گفت

 .نچ-
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 .رفتمای باال انداختم و پشت سر حوا سر جام منم شونه

ها گفت که روی پروژه بافت داد؛ بنابراین مالیری به بچهخب مسلماً با این شش نفر، کسی درس نمی

 .کاروفناوری کار کنن

 :زده از زیر میزش تور فرشینه بافیش رو درآورد و گفتمبینا برخالف قیافه آویزون من و حوا، ذوق

 .«H.M5» ام روش بنویسمخورم میز اول دخترا تا این رو درست کنم. میمن می-

هو روی زانوهاش خوابیدم. سرم رو گذاشتم و این رو گفت و رفت. منم نگاهی به حوا کردم و یک

شروع به حرف زدن کردم. اون روز این قدر از زمین و زمان حرف زدیم که حد نداشت. ولی بی شک، 

 .اون روز یکی از بهترین روزهای زندگیم شد

 "دانای کل"

هو اون همه ماجرا و اون همه شیطنت تبدیل شدن به یک مشت خاطره. ادی افتاد. یکهای زیاتفاق

زمان با هم نقاشی ها توی خونه هماما به جاش اون ؛شد سر کالس یواشکی نقاشی بکشندیگه نمی

خوردن. زمان غذا میشد با هم کرانچی بخورن اما به جاش با هم تو خونه، همکشیدن. دیگه نمیمی

های آنالینشون هماهنگ، با شد برن سر کالس و سر امتحان تقلب کنن ولی به جاش امتحانیدیگه نم

گیری به نام کرونا وارد ایران شده خاطر این بود که بیماری همه ها هم بههم و عین هم بود. همه این

 .بود

ها بلکه فتن. نه تنها اونردیگه تو این روزا، نه هدی، نه حوا، نه ملیسا و نه هلیا و نه مبینا مدرسه نمی

آسان ندارد. این پنج نفر دیر بهم رسیدن و  عشقاما خب، ؛های دنیا خالی شده بودمدرسهحاال تمام 

های جلوی عشق واقعی بی شک کارساز سختیوقتی بهم رسیدن به جدایی محکوم شدن اما این 

 .نیست

 .برههای غیر واقعی رو از بین میبخشه و دوستیهای واقعی، عظمت میدوری همیشه به دوستی

 .پایان#

 .دوازدهم تیرماه سال هزاروسیصدونودونه

 ...چنان این حکایت باقیستاین دفتر ولی همبه پایان اومد 

 .والسالم، نامه تمام
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دین، حاال این رمان و این جلد هم تموم شد. خوشحال دوستان عزیزم ممنون که تا اینجا همراهیم کر

 .شم باهام در ارتباط باشین و نظرتون رو بگینمی

 ...یا حق

 

 (:خبری از آینده )جلد دوم

شن و هم ها بزرگ میشن. هم اونتر میگذره و این پنج نفر هم ده سال بزرگده سال می

ها بار اونولی آیا این  ؛ستهم وابستهمشکالتشون. ولی همچنان سرنوشت این پنج نفر رو به 

ها، امتحان و کرونا نیست. بلکه بازی بار مشکل اونتونند ورق سرنوشت رو برگردونند؟ چون این می

 ...مرگ و زندگیست
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