
 

 
1

رمان  یک کاربر انجمن   یرباقری| حنانه سادات م یرمان خاطرات نوجوان   
 

 رمان  یککاربر انجمن   یرباقری| حنانه سادات م یرمان خاطرات نوجوان

 



 

 
2

رمان  یک کاربر انجمن   یرباقری| حنانه سادات م یرمان خاطرات نوجوان   
 

 



 

 
3

رمان  یک کاربر انجمن   یرباقری| حنانه سادات م یرمان خاطرات نوجوان   
 

 

 
  .آماده شده است رمان یک یتساکتاب در   این

www.1roman.ir 

 

 

 ...و عشق آغاز شد یمگفت  یعل یا

 یاو جمله هست  یگواه بر هست   /یباال و پست  یدارنده نگه

نامه فرنگیس رنج رمان  رمان مهــرگان  ده و ده دقیقهرمان    
اـمه ــ ر  در هنـگ رارخ ـخاک ـ ی ـیک دـی

حقایق از پِس فرجام آتشــی موهودخ  
اه کییر موما از فلی   برمی خیزنر. ـش

ــی می گیرد و در مـیان  آـگاـهان پیشـ
ی یک  رحمانههای ـصری  و بیتیقین

ـجی ـرـهور ـمی ــی  . ـکنــرـمـن در ـتششـ
ان ـهای  ـنافرـجام برای هجی کردن نـه

ای خیر  ان پی  و خ  اخ ـل درونخ مـی
شــود و آهی  و شــرخ جانی گرف ه می

گیرد. خاطرات در ِحرمانی محض  می
نر و ماضــی را به آتی  دهریشــه می
های دهنر تا ســرانجام با پیونر می

 .یک فرش ه را رو به پرواز سوق دهنر

ه رو رگی مردیده و ده دقیـق از  ای گر زـن
ــ  کــه خوبینی  دودمــاِن تلــاخر اســ
وجودش را اـحاـطه کرده. ـناـگه ـبا اتـلاقی 
ــاو  و دقیـقه ای فیر من ظره در یک سـ

ــود.  همــه زیز برایم منحوم می شـ
اش فروب و شــس ســیه آف اب زنرگی

ــگی خانه ــود.  اش میمهمان همیشـ شـ
ایم را پر می اامـیری دنـی ر و  ـیام وـن کـن

او  ها و ها انزجار می  دقیقه از تمام ـس
ان تـمام ـنامشیـم  ـها پرتوی  ـیاـبر. در مـی

ــراـزه اخواـنره سـ ان ـن اش پر ـقررت مهـم
گیرد و  شـــود و جای قیرگونی را میمی

ـــل  د  انـگـیزی در ده و ده  طـیو  صـ
 .آورددقیقه برایم به ارمغان می

ه و  این رنج  ـناـمه پر از دردـهای نگلـ 
ــسین اســـ . زخ  رون ت ـ ای ـب ـه
ــرن م زن  نمی دان خ تینگر بــاز شــ

دردها سـرنوشـ  بود یا زیز دیگر   
ــر می س سـ اهی قـی ا ـگ اب  اـم ر و ـت زـن

آورد و از موضشت یک زنرگی پر نمی
ی فرنگیسخ  ـناـمهگوـیر. رنجمیاز رنج 

اوی و درگیری انی اج ـم ـــ  ای  داسـ ـه
ا اق پییس ـب اـز رر را در بر   ـق مواد مـ 

ـگـیردخ زنــرـگی ـپر از ـپـی  و ـخ  ـمی
جوان  خلرنگار ی داغفرنگیس سـوهه

دانر این باال شـود. ک ـی زه میمی
ها  های روزگار و موـضشت آدمپایینی

 .کشانررا به کجا می

 دانیود دانیود دانیود

http://www.1roman.ir/
www.1roman.ir
https://www.1roman.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%af%d9%87-%d9%88-%d8%af%d9%87-%d8%af%d9%82%db%8c%d9%82%d9%87/
https://www.1roman.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%87%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d9%84%d8%af-%d8%af%d9%88%d9%85-%d8%ae%d8%a7%d8%aa%d9%85%d9%87-%d8%a8%d9%87%d8%a7%d8%b1/
https://www.1roman.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d9%86%d8%ac%e2%80%8c%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%81%d8%b1%d9%86%da%af%db%8c%d8%b3/
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  :خالصه

 .تا خوش بگذره یمپس بخند گذره؛یم زندگی

ما که سر دراز  ی. مثل قصهشنیلبخندت م یچاشن یشههم یرین،ش هایخاطره 
 .نمون هم که پر از حرف بود داشت و داستا

شد؛    یندآ شد. خوش  یند آ شروع شد که مهاجرت من برام خوش  ییما از جا  داستان
من و اون چهار   یخودم آشنا شدم. قرار بود تو قصه  یهچون با چهار نفر درست شب

 !که شروعشون از مدرسه بود  یرقم بخورد؛ اتفاقات  یادینفر؛ اتفاقات ز

 

  :سه جلد خالصه

 یاشروع ساده   یپر ماجرا ول  یلیبود و هم خ  یگروه هم طوالن   ینا  یهابچه  داستان
 !هااز بچه یکیداشت؛ مهاجرت چندباره 

کردن   یزندگ  ینبود؛ بلکه برا یگذروندن زندگ   یمهاجرت، فقط برا ینا بار،ینا اما
گره،    ینبود که ا جاین گره خورد و مشکل ا  یگهچندنفر د یاون با زندگ  یبود. زندگ 

دخترانه، مرد   یدکنن، با یدانجات پ خواستندی ها مکور شد که اگر اون قدر ینا
سال،   یهارو رقم بزنند که سال  یاتفاقات  ات جنگیدنی. مجنگیدنیو م شدنیم

 .شهعالم با یندار ازد و نگه زبان
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 : مقدمه

 ره؛ یها نمآدم یاداز  وقتیچ ه یز دو چ

 .خوب یخوب و روزها هایدوست

 ره؛ی از دل آدم نم وقتیچ هم ه یز چ یک  و

 !خوب گذشت یهاکه با دوست  یخوب  روزهای

 .خوبم یهاخوبم با دوست  یروزها یاد به

 .به من کرد یانیکه حضورش کمک شا «H.M5» به یماثر تقد این

  یزی رمان و تمام خوانندگان عز یک  یت: با سالم خدمت عوامل سا یسندهنو سخن
 .رمان کردند  ینکه افتخار دادند و شروع به خواندن ا

 دونم یمن و دوستانم هست و م یخاطرات مدرسه  یسر یکجلد در واقع  این
 .ینبهش بنداز ینگاه  شمیخوشحال م  یممکنه پسند همه نباشه ول

  ی سه جلدمجموعه  یکرمان  یننکته رو خدمتتون بگم که ا یکشروع،  ضمن
اگر جلد اول رو   یحت  ینحال مستقل از هم هست. بنابرا  ینو در ع درپییپ

 !یدباش گرده،یبرم یشتریب یجانمنتظر جلد دوم که با ه ید،نخوند

 «هدی»

 کهیی از جا  اومدی! بدم ماومدیمهر بدم م  یکممهر اومد. مثل هر سال از    یگهد  بار یک 
ام رو عوض  مدرسه  بار ین پنجم  یبرا  یدبا  کهینااز    اومدی. بدم مرفتمی به اون م  یدبا
  ی اهواز! واقعًا من خودم زندگ  یتو بار ینتهران، بلکه ا یاون هم نه تو کردم؛یم

 !باور کنه اییگهکس د  کهین چه برسه به ا کنم؛یمهاجرت مانندم رو باور نم
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 !یگهزود باش د  ی؛هد -

فر   یشه من هم یکردم. موها  یو پوف  یدمفرم کش یموها یتر رو رو محکم شونه
من فر  یبرن؛ نه! موها ینفر باشند و بعد از ب یکه تو بچگ   ییهابودن. نه از اون

 .هم خوب بود و هم بد ین،بودن که ا یعیطب یتلفن یمس

  ی م رو روجمعشون کردم و مقنعه   یپسکل  یکموهام رو بافتم و دوباره با    یاسب  دم
! بعد از هفت سال مدرسه رفتن، من  یشهثل همم شد؛ی اما صاف نم یدمسرم کش
 !بپوشم یم رو درست و حساب نگرفتم مقنعه یادهنوز 

صدام کرده بود،  یمهربون  یو در جواب مامانم که با صدا یدمم کشاز مقنعه دست
 :گفتم

 .اومدم مامان -

وجه پام رو تو  یچبه ه دیدم،یها و شوق مامان و بابام رو نماگر زحمت  واقعاً 
ها و شوقشون رو  اون یهاتکاپو  ینتمام ا ی. اما خب؛ وقت ذاشتمی سه نممدر 
 .تا به اهدافم برسم شمیتر مبار مصممهزاران بینم،یم

قصد ندارم مثل  ینبنابرا یدم؛کش  یادیز هاییهم سخت  یمزندگ جایینتا هم من
 !داشته باشم یعاد یزندگ  یک ی،آدم عاد یک

و به   یدمرو هم پوش یمهولگرام یانداختم و ِد بدو؛ کتون  یفمک  یرو رو یممشک کوله
 یبس یگون  یهکه شب یزمبه لباس مدرسه عز یپرواز کردم. دست  ینگ سمت پارک

پام   یکه جلو  ینمونهام زدم. ماشرو به چشم ینکمو ع یدمکرده بود، کش  ینیمزم
 .مشد یندر عقب رو باز کردم و زود سوار ماش  ید،رس

 :صورتم بود؛ جام رو عوض کردم و رو به بابام گفتم یرو یو سوزناک  یتند آفتاب
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 یل؟اردب یماهواز بر یحاال به جا شدیبابا؛ نم -

 :خندونش بهم گفت یعسل یهابا چشم  بابام

 .انشاهلل دور بعد مهاجرت _

تهرانم افتادم.  یهادوست یاد یگهدادم. بار د یهتک یشدم و به صندل یحرص بدتر 
 یادشون یزود ینشد؟! من رو به هم یها چ معرفت اون  یادعا  قدر ینا ییخدا

 !رفت؟ 

  یک خب توقع داشتم  یول یمکه ما به اهواز اومد یستن یشتر هفته ب یک االن
کردم و اومدم. دروغ چرا؛    یازشون بشه. من روز آخر با همشون خداحافظ  یخبر
خب بهشون عادت   ینداشتم ول یقمن رف  یعنیمن نبودند،  یقرف  وقتیچ ها هاون

 !که کرده بودم

  یک مون . مدرسهیدیمبه مدرسه رس یکِ   یدمتو فکرهام غرق شدم که نفهم قدر اون
داشت که باز بود و همه   یکیرنگ کوچ یآب  یرنگ بود که در آهن یدساختمون سف

 .کردنیوآمد مجا رفت از اون

  یک بود که از دو طرف باز شده بود و جلوش    ینرده آهن  یهساختمون،    کنار اون  اما
هم باز بود؛   ی. اون در پشت شدیمدرسه ختم م  یکوتاه بود که انگار به در پشت   یر مس
 .ییدر جلو ینهم از ا های سر یکو  رفتندیاز اون م هایسر یک

کردم. درست   یبه مدرسه کنار یحاال؟ موهام رو کنار زدم و نگاه  یچ  یعنی خب؛
  طور ینها هم هممدرسه دوره دوم دخترونه بود، در اون یکمدرسه ما،  یروروبه 

 !یکاربن  یهم آب  یشونو در پشت یآهن یدِ سف ییشونبود؛ در جلو

 .و نگاهم رو از مدرسه گرفتم یدمبه روش پاش یباز شدن در توسط بابام، لبخند با
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  خندیدن؛ یو م کردنیرو بغل مهاشون دوست  یآموزها با شاداز دانش سرییک 
 .گفتنیهاشون مهم از خاطره  هاسرییک 

 !وقت تجربه نکردم  یچمورد رو من ه ینزدم و تو دلم گفتم ا  یتلخ  لبخند

 یشتر ب  یکم  خوامیکنم. م  یاز همه دور  خوامی نم  دفعهین ا  یتجربه نکردم؛ ول  درسته
 .ها جور بشمبا آدم

بود که چندتا درخت قشنگ و سبز هم   یلباغچه طو یکهر دو مدرسه  جلوی
 .جلوشون بود

 .ها گرفتم و منم وارد مدرسه شدماومدن مامان و بابام، نگاهم رو از باغچه  با

 یاد؟ با مامان و باباش ب یکس  ییراهنما یتو بینهیم یک   دونم،ی آخه من نم ولی

من رو تنها   خواستنیو م کردندیهام داشتن به من فکر مکار کنم خب، اون  چی
 یبرا یروز مدرسه خدا رو شکر ناظم مدرسه که د یروهابا ورود به راه ینذارن؛ ول

 .به مدرسه شد یابودمش، مانع ورود اول  یده دادن پروندم د

از  یکهت یکو بود  یدهلباس فرم بنفش پوش یک یبهتر بگم خانم غفور یاما،  ناظم
مدرسه موندن، نفس   یرونبود. مامان و بابام که ب یرونروشنش هم ب یموها
 . سر بلند کردم و دنبال کالسم رفتم؛یدمکش  یقیعم

  یک هشتم  یدکالسم با  دونمیمن م کهییانگار کالس من گم شده بود! تا جا ولی
 !که فقط هفتم و نهم بود  جاین ا یباشه، ول

دختر از  یه هویک بگردم؛ اما  تر یقکردم دق  یاژ دادم و سعرو ماس یقمدستم شق با
 :اومد و رو به من گفت یرونداشت، ب یرنگ  یکالس نهم که هدبند صورت 
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 گردی؟یم یدنبال چه کالس -

 :زدم و گفتم ی لبخند یخوشحال با

 !یک هشتم  -

 :و گفت یدخند هماون

 .یاطهرو؛ کالست تو حراه   یرونبرو ب-

 .رفتم یعرو بهش تکون دادم و سر سری

با   یمن پارسال رابطه خوب  یاد،م یادممن  کهییبود! آخه تا جا یخوب  یهنهم چه
منم حرف زور تو   گفتن،ی ها زور ممن نبود؛ اون  یر ها نداشتم. البته خب تقصنهم

 !رفتیکتم نم

 .ترمز زدم یرو هویک یدمکه رس  یاطح به

 یم؟دار طمیامگه کالس تو ح ینم؛کن بب  صبر 

چندتا   یآموز رو جلوچرخوندم که چشمم چندتا دانش  یاطرو دور تا دور ح نگاهم
 .کالس گرفت

چقدر بزرگه؛   یاطشح ی! ولیاطههاش تو حکه کالس یبهعج جاین چقدر ا واقعاً 
از دفتر  کهینهمهم ا یست؛مهم ن کهینسازه! به هرحال ا یمیاحتمااًل مدرسش قد
 .کردم  یداشهر کوره مانند پ ینسن از اح یهدوره. خب فکر کنم 

  ی کدوم فارس  یچه هاین تو دلم گفتم، حاال نکنه ا داشتمیکه قدم بر م  طور همون
 بلد نباشند و عرب باشند؟ 
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 .«یکرو باز کردم که روش زده بود »هشتم  یرو پس زدم و در کالس افکارم

*** 

 «حوا»

و امسال   یکتر وارد کالسمون شدم. پارسال هفتم سال بزرگ  یکهرسال،  ماثل
 .جا بودمهمون مدرسه و همون  یک،هشتم 

 یسر خندیدند،یمعلم نشسته بودند و بلندبلند م یز م یکه رو  ییهابچه یدند با
 ینا،گشتم که با مب  یخال جاییک تٔاسف بهشون تکون دادم و به دنبال  یبه معنا
 .پارسالم رو به رو شدم یکنار دست 

 !لجباز و تو دل برو  یتشخص یک ینا؛مب آخ

 یهارمون  یشقهوه یهاخوشگلش با چشم  یهابود و گونه  ی تپل ینامب صورت
روشن   یاکوتاه و قهوه   یشه داشت. پوستش سبزه بود و موهاش هم هم یخاص
 .بود

 .گرفتم  یجا ینامونده به آخر کنار مب یکی یز م یکردم و تو  یکیسالم و عل باهاش

 .از تنها دوستم هماین

داشت جز   یخب مگه چ  ی هرحال مدرسه شور و شوق خودش رو داشت؛ ول به
 ی؟ درس و بدبخت 

 !کالس تنهام  ین تو ا یدارم، ول  یادآشنا ز جاینکه من ا  جاستین ا جالب

 .نبودم یواقع برام مهم هم نبود؛ عادت داشتم. چون آدم معاشرت  در 
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کالس ما عوض نشده بودند، البته به    یهارو دور کالس چرخوندم. انگار بچه  نگاهم
دوم  یز کالس که م  یاز دخترها یکیبودم،  حوصلهیمن ب  یاز دو سه نفر. هرچ  یر غ

به ذهنم    یدم؛ اما هرچ بود. نگاهم رو روش قفل کر   ینشسته بود، غرق خنده و شاد
 .فشار آوردم اون رو نشناختم

  ی بودن؛ رنگ   یرهت  یانبودن، قهوه   یداشت؛ در واقع مشک   یراییو گ   یمشک   هایچشم
اما ماشاهلل  یده؛داشت. خب البد شاگرد جد یدشبا پوست سف یکه تضاد قشنگ 

 !بوده جاینانگار صد ساله که ا

 .زود بود یبرم سراغش، ول خواستی! دلم میگهد یبنبگم واال؟! مردم عج چی

 :زدم و گفتم  ینارو به مب بشکنی

 شناسی؟یاون دختر رو م گمی...مینامب -

  ی سرش با لباسش گرم بود، خط دستم رو دنبال کرد و نوچ  یشهکه مثل هم  مبینا
 .لـ*ـب گفت یر ز

دستش تو  یک کهیدرحال یسالحظه مل. همونکردم و دوباره پنچر شدم پوفی
ها که فکر کنم جز  از بچه  یکیبود، با    یشسورمه  یبه کوله   شیگه دست د  و  یبشج

 یهاچشم  یساپارسالش بود، اومد و پشت سر ما نشست. مل یهااز دوست  یکی
 کهیی . تا جایدهاون دختر جد ز تر او روشن  ینااز مب تر یره داشت؛ ت اییره ت یاقهوه
پوستش سبزه بود؛ اما   ینا مب  ینهم عبودن و کوتاه. اون  یز فر ر  یسا مل  یموها  یادمه
 .هاش برعکس اون درشت بودندچشم

 :گفت  یناهم نشست و رو به من و مب اون

 نه؟  یده،انگار جد  خنده؟یداره م یهاون دختره ک گمیها! مسالم بچه -
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مه  با ه قدر ین ا یومدهچه جالب! انگار همه ماتشون برده به اون دختره! چطور ن وا
 گرفته؟  گرم

 :تکون دادم و گفتم سری

 .یدهآره، جد -

دست  یکپارسالمون، با  یاضیزد و رفت پشت سرم نشست؛ چون معلم ر غری
 .وارد کالس شده بود یامانتو و شلوار سورمه

*** 

 «ملیسا»

 .کالس نصف شد  یتدر رفت و جمع طرفیک از  یکه خورد، هر ک   یح تفر زنگ

گفتم و   یشی. با حرص ارفته   یروناز کالس ب  یدهجددختر    یدمچشم چرخوندم د  تا
 :ادامه دادم

 شناسه؟ یرو م جاین کجا رفت خو؟! مگه ا  یاول صبح  -

و به حرف    طرفیک کشوندمش    یرو شدم. با خوشحالروبه   یاکه صاف با هل  برگشتم
 !یهگرفتمش؛ خب حداقل بهتر از هر چ

 .یمشدم و مشغول حرف زدن شد یرهخ یاسوخته هل یاقهوه  یهاچشم به

 !تنگ شده بود یاکوچولو هل  ینیو ب یپوست گندم ی! دلم براآخی

 .دختره برگشت یدمطور که نگاهم به در بود، دو همون یمکه حرف زد  یکم

 :هم با من بلند شد و موهاش رو کنار زد و گفت یابلند شدم که هل هویک 
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 ...استییب  یدآهنگ جد گفتمیآره، داشتم م -

ها کنسرتش رو قطع کرد و داد از بچه یکی یدم که د  یستا وا لحظهیک بگم  اومدم
 :زد

 !ید ها معلم جدبچه -

 .کنان به پنجره اشاره کرد  منبرگشت سمتم و من هلیا

 :و رو به رها گفتم یناپشت سر حوا و مب رفتم

 !چه خبره یرونب ینمرها رها؛ پاشو برو کنار بب -

 :هم با خنده گفت  رها

 !دیاداره م یجورآخه نگاه چه  یستا؛وا  یستاوا -

نگاه کردم. اما نگاه کردن  یروننشستم و به ب یز م یحوا رو ینکردم و منم ع  پوفی
 !یدمن مصادف شد با باز شدن در و ورود همون معلم جد

 !شانس ینتف به ا یعنی -

 .شدم یرهخ یدمونحرص سر جام نشستم و به معلم جد با

 .هستم یتوندرس تفکر و سبک زندگ یر دب ی،ها من خانم توکلبچه -

ش هرنگ شد  یم گرفت. موهاکه به خودش گرفته بود، خنده   اییافه اسمش و ق از 
کردم تا   یمهام قادست ینمات. سرم رو ب یبور بود و رنگ رژ لـ*ـباش هم صورت 

ساعت،   یکهم  یدشا یا ساعتیمبه من برسه. قشنگ بعد حدود ن ینوبت معرف 
 .کنهیم یرو معرف  خودشداره  یدهدختر جد یکنار دست   یدمسر بلند کردم که د
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 !یدهدختر جد مگی چه به موقع! نگاه کن هنوز هم م اوه،

 :بلند شد و با خنده گفت بالخره

 !مفتخر هستم یمن هد -

 !یهد ی؛ اوخ  -

 .بلند شد یاو بعدش هل   نشست

 !اسمش رو بپرسم یارفته بود از هل یادمخدا،  هوف

ش گرفت هم خنده نگاه حوا بهم خورد و بعدش اون   خندیدم،ی م یزریز ر کهدرحالی
نگاهم رو ازش گرفتم که زنگ  خیالی. ب یتوکل یغره مصادف شد با چشم ینکه ا

  یده سمت اون دختر جد  یعو سر  یتبا شخص  یلیبه ساعتم کردم و خ  یخورد. نگاه 
 .راه افتادم ی،بهتر بگم هد یا

 :و با لبخند گفتم یدمکش  یقی. نفس عمرو کنار زدم و جلوش رفتم هامزاحم

 .ی! خوش اومدیسامسالم! من مل -

  ینی رنگش با ب ینازک و صورت  یهابود و لـ*ـب یرهت یاهاش قهوه چشم هدی
 .داشت یخوب  یهارمون  یشقلم

 :جواب داد یو شاد یو با خوشحال یدخند ید،رو که د من

 ...منم ی. راست یدار یاسم قشنگ  یدم؛ ! آره، اسمت رو شنیساسالم مل -

 :تو حرفش و گفتم پریدم

 !یهد -
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 :که ادامه دادم  خندید

 .یدممنم اسمت رو شن -

 :گفت

 .! خوشبختمیچه عال -

 :زدم و تندتند گفتم  یادل رو به در هویک کردم و   ِمنیِمن

 ینی؟ من بش یشپ یایم گمیم -

 :و گفت ید هاش رو به هم کوببا ذوق برخالف تصورم، دست هویک 

 !جاستکاًل جام اونجا...واسه اون میرمیآخر! من م یز آخ! م -

هم متقاباًل جوابش رو  یتکون داد و هد یبه عقب کرد که حوا براش دست  نگاهی
 :داد. گفت

 یه؟ک  یتکنار دست -

 :گفتم  تندتند

 .تا من اون رو درست کنم یارو جمع کن ب یلت تو وسا -

 :و گفت خندید 

 .یاماالن م -

. خودم زدی حرف م  یهد  یپشت   یهااز بچه  یکیرفتم سراغ رها که داشت با    بدوبدو
 :رو لوس کردم و گفتم
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 !ی؟هد یجا یبر شییپا م گمیرها؛ م -

 :نگاهم کرد و گفت رها

 یه؟ ک  یهد -

 :گفت  کرد،یرو جمع م یفشداشت ک کهیدرحال هدی

 !رها خانم یگهمنم د -

 :کرد و گفت  یهم به دوستش نگاه و اون   یدخند رها

 !آره، حتماً  -

شد، نگاه کردم که حوا هم بلند  یخال یهثان یک به جاش که در عرض  یخوشحال با
 :شد و گفت

 !یسا ماشاهلل مل -

 :و گفتم  خندیدم

 !یگهد ینیمما ا -

رو گرفتم و با    یفشرفتم ک  بنده،ی رو م  یفشک  یپتازه داره ز  یهد   یدمد  کهدرحالی
 :خنده گفتم

 کشه؟ یجمع کردنت طول م یفک  قدر ینا جوریین ا یشههم -

 :و گفت خندید 

 !تازه زود جمع کردم که -
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کرد و   یخداحافظ  ییشو دو نفر جلو یشنثارش کردم که با کنار دست ماشاللهی
 .سمتم اومد

 ری؟یم ی! مگه دارکنی؟یم یرو خداحافظ  چیی چ  -

 .کار کنم خب؟! دست خودم نبود؛ حسود بودم چی

 :گفت

 .گروه من هستند  یها اعضاخب اون  یزم؛نه عز -

 :تملب گف زیر 

 ی؟داد یلزنگه گروه تشک یه -

 :و گفت  ینابه حوا و مب رسید

 !سالم -

 :بعد ادامه داد و

 !ها یدم شن -

 :بهت گفتم با

 رو؟  یچ  -

 :گفت

 .بود دختر ی منظورم گروه درس -

 :که حوا گفت   خندیدم
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 .سالم -

 :هم گفت مبینا

 .سالم -

 :جلوتر بود گفت یز که چندتا م  یاهل هویک 

 یی؟ کجا  ی؟هد -

 :سرش رو بلند کرد و گفت یهد

 .یاهل جامین ا -

ادامه   یشده بود که هد یپرسزدم و نشستم. حوا مشغول احوال  ی چشمک  بهش
 :داد

 !یدار  یجالب و قشنگ  یلیحوا؛ اسم خ یراست  -

ها و موهاشون کاماًل تضاد هم بود اما رنگ چشم  یدسف یهد  ینحوا ع پوست
  ی هاش مشک چشم  یاما هد  ی؛ هاش عسلبودند. حوا موهاش بور بود و رنگ چشم 

 .طورینبود و موهاش هم هم تیرهیرهت یاقهوه  یا

خنده و همون موقع سرکار خانم   یر زد ز یناگفتم که مب  یشیو ا یدم لب خند زیر 
 .وارد کالس شد یآقاجار

 :گفت  یومدهرو باال زد. موهاش رو کرد تو مقنعش و ن چادرش

 .خوامیم یآموزش ینده ها دوتا نمابچه -

 :با خنده گفت هدی
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 !گفت؟  جوریین اوه، چرا ا -

 :گفت  مبینا

 ...کنییعادت م یعیه،طب -

و تا   یتند بلند شد و رفت سراغ آقاجار یا. هلیم خنده زد یر تکون دادم و ز سری
 :گفت  یبهش، آقاجار یدرس

 .! موهات رو جمع کنیاهل -

 !بدبخت یایمنفجر شدند! هل همه

تو   یادیز  یشهو بلند بودنش، هم  یشخاطر صافبه   یاهل  یموها  یماز حق نگذر  البته
مهارت با    یلیخ  یامشکل رو داشت. البته هل  ینبود و مثل پارسال امسال هم ا  یدد

 .جا زد هاینده و خودش رو جزوه نما یچوندرو پ یهقض

رو راه بندازه و   یششگروه نما  یتا آقاجار یمشد یمشغول حرف و معرف  دوباره
 :البته بعدش اعالم کرد

 !گروه سرود؟   یمد نظر داره برا یدیسرود جد یها ک بچه -

 :رو هوا زد و گفت یحرفش رو قطع کرد و بشکن  یهد هویک 

 .بلدم کالمیسرود ب  یهخانم من  -

 :گفت  یهمه برگشتند سمت ما که آقاجار ی،بلند شدن هد با

 کالم؟یب  -

 :ادامه داد هدی
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 !زبان اشاره یعنی -

 :گفت  یکه آقاجار  یدن»هو« کش همه

 .دفتر یار و ب یس! اسم گروهت رو بنویهعال یه،عال -

 :لـ*ـب گفت یر زبه هر سه تامون زد و  یچشمک  هدی

 اید؟ یه پا -

 :گفت  حوا

 !یهچهار پا -

 !یه پا -

 :به ما کرد و گفت یهم نگاه  مبینا

 !یه پا -

با ورود معلم زنگ آخر، اومد بره که دوباره برگشت و   یخنده که آقاجار یر ز زدیم
 :گفت

 جا؟ینا یتو تازه اومد -

 !داستان ادامه داشت ینا و

*** 

 «حوا»

 :زدم غر 
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 !باشه؟ یداره دستامون کدوم َور ی! چه فرق یگه د خیالیب  یهد -

 !یستتو جهان ن یاز هد یرتر سختگ یکه معلم  الحق

 گهیم  یاما هد  یم؛گرفت  یادکلمات رو    کنیم،یم  ینتمر  یمهفته شده که دار  یک  االن
 یشرفتپ  یلیما خ  یهفته دوست   یک  ینا  ی. البته ناگفته نماند، تویستیمهماهنگ ن

 !العادهفوق  یشرفتپ  یکداشت؛  یبیعج

 :ش رو باال داد و گفتکرد و مقنعه   پوفی

 .هم فرق داره یلیخ -

 :غر زد یساولو شدن که مل ینزم ی هم رو  یناو مب هلیا

 .ید! پاشیدنخواب یفه،کث  یآ  -

حرص باند رو برداشتم که صداش رو قطع کنم؛ اما همون موقع در باز شد و بازم    با
 .شدوارد   یخانم آقاجار

 :بهمون کرد و گفت نگاهی

 .درس بده خوادیسر کالستون؛ معلمتون م یدها بربچه -

 :گفت  یسامل هویک 

 اجرامونه؟  ینفردا اول ید! مگه نگفتیمخانم نه، ما هنوز هماهنگ نشد -

 :و گفت  یدش رو جلو کشزود مقنعه   یاهم با سرعت نور نشستن که هل  یاو هل  مبینا

 .یان؛ آره آخه فردا از اداره مخانم  -
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از فرار کالس، مخم رو   یم گرفت و با ذوق براخنده  ی،زده هدُبهت  یافهق یدند با
 :به کار انداختم و گفتم

 ...خانم  -

 :شد و گفت یوونهد آقاجاری

 .به معلمتون یدبهتون نامه بدم، بد ید! صبر کنخبیلیخ خبیلی خ -

رو   یرفت که آقاجار یسکندر یک بهمون زد. بعد  یبلند شد و چشمک  یعسر هدی
 :آورد و به ما گفت یروندر ب یببره دفتر. سرش رو از ال

 ...یشبه پ هایه چهار پا -

 :. داد زدمیمخنده و با هم به دفتر رفت یر ز زدیم

 ها کفشم کو؟ بچه -

 .و رفت  یدگفت و کفشش رو پوش  یشیا ملیسا

 :ازم گرفت و سرم رو چرخوند و گفت یبشکون  هلیا

 !چشمات رو باز کن دختر -

 .یدمپوش یعکردم و سر  ینابه مب ی که رفت، نگاه   هلیا

و   یرونهلمون داد ب یتو دفتر، هد یاییمب یمرو و تا اومدتو راه ییدیمخنده دو با
 :گفت

 .یم! برا همتون گرفتم؛ برهیسیس ه -

 .یمشد کوبیخمون مهمه  هویک خندیدیم،یم کهدرحالی
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 .بود یستادهناظم محترممون وا ی،خانم غفور جلومون

 .تو دستم یافتاد به انگشترها نگاهم

 !اوهاوه،   -

 .افتاد یهد  یهاکردم که نگاهم به دست  یبمهام رو تو جدست سریع

 !یهد ،یهوف...هد -

 :دمسمتم برگشت. لـ*ـب ز  یاهل یهاحرف  ینبه پاش زدم که ب یلگد تند

 .پشتت یار دستات رو ب -

 یرو گفتم و انگشترهام رو بهش نشون دادم. لـ*ـبش رو گاز گرفت و تند کار این
 :گفت  یخانم غفور هویککه گفتم رو کرد؛ اما 

 !ینمتوننب جاینا یابهونه  یچبه ه یگهد  ی؛و زوار یاهل ی،منتظر ی،محسن ی،هد -

  ی هد یاط،تو ح یدیم. اما تا رسیمرفت یرونآروم بو آروم یمگفت  یبا هم چشم همه
 :داد زد

 .ییمها بدوبچه -

 :و گفتم واینستادم

 .ییمبدو -

 :گفت  هلیا

 ی؟ چ  -
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نفس زنان . نفسیمتا دم در کالس کرده بود ییدنگفت؛ ما شروع به دو  یر د اما
 .یدنتا همه رس یستادیموا

 :گفت  بریدهیده بر هدی

 .تو کالس یمبر هویک با هم  ی همگ  یایدها ببچه -

 :با خنده گفت یسادر رو لمس کردم. مل یگرهگرفت و دست  مخنده 

 !یک  -

 :هم گفت هلیا

 !دو -

 :یمبعد همه با هم گفت و

 !سه -

تو کالس  داد،یم یحکه داشت فعل مضارع رو توض  یوسط حرف قربان  هویک  بعد
 .یمظاهر شد

 :گفت  یتبا عصبان قربانی

 ...چه طرز ینا -

 :و گفت  یششکه جلومون بود، رفت پ  هدی

 .ریمیخانم االن م -

 !حرفش، کالس رفت رو هوا ینا با
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 :منفجر شد و گفت قربانی

 !ید؟پس چرا اومد -

 :گفت  هلیا

 .یماطالع بد یمخانم گفت -

 :گفت  قربانی

 .الزم نکرده -

ها رو برگه یعقب، هد یم. چندقدم که ما رفتیداز پشت عالمت داد عقب بر هدی
 :گفت  هویک و بعد آروم دور شد.  یز م یاشت روگذ

 !یهمگ  یبابا -

 .یددر رو کوب و

 :داد زد ملیسا

 .دخترا ینِد فرار کن -

 :گفت  یهد هویک که   خندیدم

 !گرممه  یادیمن ز -

 :گفت  مبینا

 .یعیهطب -

 :رو نشون داد. گفتم یشو بطر یدخند هدی
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 ی؟کار کن  یچ  خوایی م یفهبا آب تص -

 :منفجر شد و گفت هلیا

 ...یهآب تصف -

  یهآب تصف یبه لوله ها یشباهت خاص یقمقمه هد یگه،د گمی راست م خب
  ی خودش خال  یرو هویک هاش آب رو باال سرش برد و خنده  ینب یداشت. هد

 :کرد. بعد ادامه داد

 !خنک شدم ی،آخ  -

 :گفت  هلیا

 !دختر اییوونه تو د -

 :اضافه کرد مبینا

 .شک نکن یگهد -

 .یدپاش یساسمت من و مل هویک ش رو تکون داد و قمقمه هدی

 :زد و گفت یغیج ملیسا

 !منم قمقمه دارم -

 !شدم یسخدا، خ وایی

 :گفتم  هویک 

 !یهد -
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 .آب رفتم یر ش افتاد دنبالم که منم سمت شقمقمه با

 .ینامب  یکی من،    یکی  یم؛به سمتش کرد  یدنآب رو باز کردم و شروع به آب پاش  شیر 

 :ش رو گذاشت کنار و گفتهم قمقمه  هدی

 .کنیمیم یباز یکسانخو  -

 :گفتم  هویک 

 !یا و هل یسامل -

  ین آب شد و ا یسدراومد و کمر منم خ یپشت هد یارو حرف رو زدم، هل ین ا تا
 .هم پشت من بود  یسامل یعنی

 .زد یغبازم بلندتر از من ج یازدم که هل یاکر کننده  جیغی

 .نیدیدورب یر بچه ها ز -

 :گفت  ینا. مبیمکنار رفت  یندورب یر از ز یواشیواش و   یمساکت شد هویک 

 ید؟ د یغفور یعنی -

 :نشست و گفت یهد  باالخره

 !هابچه یوا -

 :صورتش رو خشک کرد و گفت یساآب رو بستم. مل یر و ش  خندیدم

 یم؟ کن  ینسرود تمر خوایمیاالن م گمیم -



 

 
28

رمان  یک کاربر انجمن   یرباقری| حنانه سادات م یرمان خاطرات نوجوان   
 

  ی به ساعتش کرد و بعد با صدا  یارو نگاه کردم که اشاره  یهد  یاحالت خر کننده   با
 :زنگ گفت

 !نه و الفرار -

 .ییدیمو به سمت در دو یمرو چنگ زد هامونکیف

 :گفتم

 .یرونب یماز در معلما بر یایدها ببچه -

ها و  رنگ ورود و خروج معلم  یآب  یدر آهن یندورب یر از ز خواستیمی واقع م در 
 .یمرد بش یرهادب

 :گفت  املیس

 .یمبر -

 :گفت  هلیا

 یاد؟ن یغفور -

 :هم رفت و گفت مبینا

 !که، برو  یومدن -

 :هم نگاهش رو از اطراف گرفت که گفتم هدی

 .برو، زود باش -

مون رو کر کرد گوش همه   یخانم غفور یصدا  یرونب یامآخر که اومدم منم ب لحظه
 !و سرعتمون رو صد برابر
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 !یمحسن -

*** 

 «هدی»

در   یطرف در که جلو ییدمشدم و دو  یادهپ ینبا دو از ماش یستاد،وا یسمسرو  تا
 :م گرفت و گفتم. خنده یدممدرسه حوا رو د

 کنی؟یکار م  یچ  جاین ا -

 :و گفت خندید 

 !اومدم استقبال -

 :گفتم  یخوش با

 یستن؟ن یه. بقیخوب کرد -

شد. از  یدااشترودل دستش بود، پ کهیدرحال ینامب یبگه که سر و کله  یزیچ اومد
 :برام تکون داد و گفت یجا دست همون

 !یسالم هد -

 :تکون دادم و گفتم یمتقاباًل دست  منم

 .اول صبح چرت و پرت نخور -

به نشونه   ی. من و حوا سریدش گرفت که غذاش تو گلوش پرحرفم خنده  ین ا با
 :که دوباره حوا اضافه کرد  یمتٔاسف تکون داد

 دفتر؟  یمبر -
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 .هم برسن یهتا بق یمآره، بر  -

 :که گفتم  یموارد شد یاز در پشت  تاییمونسه

 ییم؟ ها بدوبچه -

  یی ال ینشون. بیمها کردبچه  ینب ییدنهاشون، شروع به دو سر تکون دادن  با
 .شدیمیو رد م کشیدیمیم

داخل دفتر  یقشنگ و مجلس یلیو خ یستادیمدفتر، آروم وا یبه جلو یدیمرس تا
 .یمرو به رو شد یساو مل یابا هل یم،و تا در رو باز کرد یمرفت یپرورش

 :خنده گفتم با

 .جاستینبه بعد مقرمون ا ینخوبه، از ا -

 :گفت  ملیسا

 !یقاً آره، دق -

 :با استرس گفت یاهل ولی

 .یدکن  ینتمر یایید ها ببچه -

رو درآوردم و  یفمتکون دادم و ک یکردن. منم سر  ییدشدن و تأ یهمه جد هویک 
 :گفتن  ییروکالس روبه   یهابعدش رفتم که در رو ببندم که بچه 

 !ین؟ رو ُقُرق کرد جاین باز شماها ا -

 .باز در رو بستم  یشخنده تندتند سر تکون دادم و با ن با

 :آهنگ رو گذاشت و گفت حوا
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 .یمبر -

 :و گفت یدها در رو کوباز بچه یکی هویک ه بود که آهنگمون شروع شد تازه

 .وقت اجرائه یاییدب گهیم یها خانم آقاجاربچه -

 :گفت  حوا

 !نه -

 :زد یغج هلیا

 !بگو صبر کنه  -

 :بلندتر گفتم منم

 .یایمنه؛ بگو االن م -

 :زمان گفتنکه کنار هم بودن، هم  یناو مب ملیسا

 !ی؟ چ  -

 :و گفتم برگشتم

 یست،ن  یکار سخت   یگهد  خیالیو تو خونه! ب   جاینا  یمکرد  ینتمر   همهین ها ابچه  -
 .تونیمیما م

 :گفت  هلیا

 ی؟هامون افتاد چ اگه کاله -

 :گفتم
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 .ندازیمیمون مهمه  -

ما با  یعنی کالم؛یب  یبود ول یرانآهنگمون شروع شد. سرود ما سرود ا هویک 
 .رفتیمیآهنگ، زبان اشاره م 

 :که نفر اول بود، گفتم  ینا به مب رو

 .بدو ینامب -

که    یسارفت. رو کردم به مل  یرونهم بدوبدو موهاش رو صاف و صوف کرد و ب  اون
بدوبدو    ید،نگام رو د  ی هم وقت اون  کرد،یرو درست م  یدشسف  یهاداشت دستکش

 :کالهش رو مرتب کرد و گفتهم  اون  یا؛ رفت و بعد هل یناپشت سر مب

 برم؟  -

 :زدم لب

 .برو یزم،آره عز -

 :که رفت، رو به حوا گفتم  هماون

 .نوبت توئه -

 :رو برداشت و گفت کالهش

 .یممنتظرت -

هم تکون دادم که اون  انداخت،ی بابام م  یادکه منو    یشعسل  یها رو به چشم  سری
 .رفت
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ها کردم و به بچه یرو شدم. نگاه راهنوبت من بود؛ کالهم رو برداشتم و وارد  حاال
بودن و  یستادهکنار هم ا یساو مل ینارفتم. اول از عقب، مب یگاهمبه سمت جا

متن آهنگ هم شروع    یدم،من. حاال که منم رس  ینشون و ب  یاجلوشون هم حوا و هل
 .شد

 اشک و خنده تو ″ -

 ″...پر و تپنده تو دل

سرود رو اجرا کردم، باز هم استرس   ینم اه پارسال  کهین اعتراف کنم، من با ا باید
ها مبهوت بچه هاییافه ها که بار اولشون بود. من فقط قداشتم؛ چه برسه به بچه

 .دیدمی و از گروهمون هم فقط دست حوا رو م دیدمیرو م

به هم، دوباره   یو بعد نگاه  یمها، کار تموم شد. بلند شدبا دست زدن بچه بألخره
 .یمسمت سالن و دفتر راه افتاد

 :گفت  یخروجمون، خانم غفور موقع

 !بود یبا همه کاراتون، اجراتون عال -

*** 

 «حوا»

 :انداخت و گفت یشصندل یرو رو یفشهم ک مبینا

 .یگهد یمبر یاب -

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

رو   یاطاز اون، بلند شدم و راه ح یتتکون داد. منم به تبع یو سر  ید خند  هماون
 .یمدر، منتظر دخترها بود  یبعدش ما جلو یقه. چند دقیمگرفت  یشپ

 یفک  یچنان مراحل بازرسبود؛ چون هم  یتر از حد عاددر شلوغ یهم جلو امروز 
 .یمداشت

 :و گفت یدبه دستم کوب ینامب هویک 

 !یسیدگفت آره با دوستات وا  یم،ما انتظامات بش  گفتم؛  یبه خانم غفور  یروز حوا د -

 !هانیهات ک جون بدونه دوست یگرفت. آره اگه غفور  مخنده 

 :گفتم

 !ی؟مطمئن ینامب -

 :گفت

 !آره به خدا  -

 :تکون دادم و دخترها رو کنار زدم و گفتم سری

 .یبا اجازه همگ  -

 :ش نصف سرش بود، گفتکه مقنعه   یکیشون

 کجا، کجا؟ -

 :من گفت یبه جا مبینا
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 !برو بپرس یم؛ما انتظامات -

 :باال انداختم و گفتم یاشک نگاه کرد که شونه با

 .برو بپرس -

 :شدن و گفتن خیالینفرشون ب  دو

 .به گشتن یدپس شروع کن -

 یاغرههم چشم  ینامب زدم و کتابم رو باز کردم. چپی که خودم رو به کوچه عل  من
کردم که    یرونبه ب  یم گرفت و نگاه رفت. خنده   هایفبه من رفت و بعدش سراغ ک

 یرو یفشک  کهیهم درحالتکون دادم که اون ی. براش دست یادداره م ی هد یدمد
. از یدهم رس یا موقع هل ونبرام دست تکون داد. هم یدوشش بود، دو دست  یک
 .یدپر  یهداومد و تو ب*غ*ل  یرونب ینماش

 :و گفتم یدمرو کش ینا گرفت و مب  مخنده 

 .یمبر یاب -

 :کرد و گفت  ینگاه  هماون

 .یمئه اومدن؛ بر -

 ینع  یدیم،. بهم که رسورینو ما هم از ا  ییدن ور شروع کردن به دودو تا از اون  اون
 .یمهم رو بـ*ـغل کرد هایده ند ینا

 :گفت  هدی

 !به به! گارد استقبال -
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 :گفت  یابراش زدم که هل چشمکی

 یس؟ن یسم -

 :گفت  مبینا

 .شد یه! قافیاوخ  -

 :گفت  یتکون دادم که هد یخنده سر با

 .مونیمیمنتظرش م یایمم یم؛رو بذار یفامونک  یمبر -

 :که گفتم  یمتکون داد یبا هم سر همگی

 .یمبگرد یفک  ید با -

 :گفت  هدی

 !ی؟چ  یچ  -

 :گفت  مبینا

 .! اوناهاشونیمکرد  یعها رو هم ضا! تازه نهمیهبهتر از عالف یگه؛خوبه د -

 :گفتم  هویک و  برگشتم

 !رفتن که -

 :گفت  مبینا

 .بفرما -

 :رو درآورد و گفت یفشک  هلیا
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 .شد  یخوبه، خوبه؛ اشکال نداره. اشکال که چه عرض کنم؛ عال -

 .به سمت بوفه رفت یفش،خنده به محض درآوردن ک با

 :آبنباتم رو درآوردم و گفتم ممن

 .بدو ینامب -

 .شد هایفمشغول گشتن ک خورد،یم یجساندو کهی با ذوق درحال مبینا

 :گفت  یهد خورد،یم یبسچ کهیدرحال  یا،اومدن هل با

 .یرمصبر کن منم برم آبنبات بگ -

 :داد زد یرو به من و هد  مبینا

 ید؟ امگه شما دو تا بچه -

 :کنان گفتزمزمه کرد،یرنگ انتخاب م کهیحالدر  هدی

 .نچ -

 :گرفت و گفتم  مخنده 

 !سخو خوشمزه  -

بچه   یک هویکش گرفت و تندتند سر تکون داد که حرفم خنده ینهم با ا هدی
 :اومد و گفت یهد یکوچولو، جلو

 !ندارم یچیمن ه یول ی؛تو بگرد یاماون گفت ب -

 !ف قد ما بود ! چقدر کوچولو بود؛ قشنگ نصشهی نم باورم
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 :رو بست و گفت یفشباز ک یپز یکرد که هد  ینابه مب یادستش اشاره با

 نه؟ ی،تو هفتم -

 :گفت  یتکون داد که هد سری

 .بدو برو -

 :گرفت و گفتم  مخنده 

 .بود یدهبدبخت چقدر ترس -

 :گفت  مبینا

 بره؟  یچرا گذاشت  -

 :تکون داد و گفت یدست  خیالیب  هدی

 .ینشو مب  یلبود. عزرائ ! هفتمخیالی بابا ب  -

 :گرفت و گفتم  مخنده 

 .یلتوهم جبرئ یل،عزرائ یناآره؛ مب -

 :خنده گفت با

 یل؟ چرا جبرئ -

 :گفتم

 !یدار یادخبر ز کهیندوم هم ا زنی،یحرف م یلیخ کهین اواًل ا -

 :نشون داد و گفت الیکی
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 .دختر بارون یکائیل،توهم م -

 :باز گفتم یشن با

 .یهعال -

 :ور گفتاز اون هلیا

 ی؟ َپ من چ  -

 :متفکرانه گفت اییافه با ق هدی

 ...و یکائیلم یل،جبرئ یل،هوم...عزرائ -

 !یلو اسراف -

 :هم گفت هلیا

 !قشنگه -

هم و دوباره اون یدکالسمون رو د یهااز بچه یکیدوباره  یموقع هد همون
 .کرد و رفت  یشک  یطورهمون

 :گفت  ینامب هویک 

 یاد؟ب خوادینم یسا. ملیستن  یکس  یگهها دبچه -

 :گفت  هلیا

 .رهی م یاالن باقر یوا -

 :کردم و گفتم  یرونرو ب سرم
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 .اومد -

 :یمو داد زد یختیمتو کوچه ر هممون

 .بدو یسامل -

 :خرامان اومد و گفتخرامان  یول ملیسا

 چه خبره؟  یه؟چ -

 :گفتیم

 !شده  یر د -

 :گفت  یرگبار هویک  بعد

 !یدببخش ی،! واید؟آخ، واقعا؟! منتظرم بود -

 :گفت  یکه هد  یمتکون داد سری

 !ییدرفته. با سرعت دو مارتن بدو  یاوه، باقر -

 یابغمطالعاتمون داشت حضور  یر . دبییدیم جت دو ینو ع یمصبر نکرد دیگه
 .یدیمکه ما پشت سر هم رس  کردیم

 :داد زدبهتر بگم؛ خر مگس مزاحم معرکه،  یاها از بچه یکی

 !شد یداشونها پ خانم زلزله  یوا -

 !یدمونهالبد لقب جد  هماین

 :زنان گفتنفس یرو خوردم که هد مخنده 
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 .سالم خانم -

 . سالم -

 :گفت  یتبا عصبان باقری

 ید؟ کجا بود -

 :کنان گفتِمنِمن هلیا

 ...خانم منتظر -

 :هم کرد و گفت یو البته خوب کار  یدپر یاوسط حرف هل مبینا

 .یمخانم بوفه بود -

 :هم اضافه کرد ملیسا

 .اومد یر د  یسمونخانم سرو  -

 .یمندار یفنگه چرا ماها ک  یکه کس  کردیمیو خدا خدا م یدیمهم چسب به

 :گفت  باقری

 .دفتر ید بر -

 !نه ی؛نه! دفتر، غفور وای

 :گفتم

 .یدخانم ببخش -

 :اضافه کرد هدی



 

 
42

رمان  یک کاربر انجمن   یرباقری| حنانه سادات م یرمان خاطرات نوجوان   
 

 .شهی خانم تکرار نم -

 :بهمون کرد و گفت ینگاه  باقری

 .بارآخرتون باشه -

 .یمبازتر از قبل نشست یشیو با ن یمگفت  یبا هم چشم همه

*** 

 «ملیسا»

 !شینیدیهم نم یشاز دفعه بعد سر کالس من، شما چهار تا پ -

 .یمزده سر بلند کردبهت خندیدیم،یم کهیچهار تامون درحال هر 

 :یمزمان گفتو هم  یمکرد  یه هم نگا به

 !شد؟ یچ  -

 .یمبمون یشتریبهت ب یهمون موقع زنگ خورد و فرصت نشد ما تو که

 :غر زد مبینا

 .یدبار کن یو باقال یاریدخر ب یایید . حاال بیدساکت ش گمیم ی! ه یوا -

 :پاشد و گفت خندید،یم کهیدرحال هدی

 .رهیم یادشبابا! دفعه بعد  خیالیب  -

 :پر نقش و نگارمون رو جمع کرد و گفت  یز م  یرو  یش رو خورد و کاغذهاخنده   حوا

 .دور  یزیمرو بر یِسر   یهانامه  ینا یدخب؛ پاش  یلیخب، خ یلیخ -
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 یکی ی،سر یهانامه ینخنده. ا یر ز یممون زدلشکر نامه مچاله، همه یه یدند با
  ی و به جا یمده بودنماد درست کر  یههر حروف  یهامون بود. برااز اکتشاف یگهد
 .نوشتیمینامه م یم،حرف بزن کهینا

 :گفتم

 .شدیمیما بدتر م ید،ساکت ش گفتیم یبدبخت هر چ  -

 :یمو داد زد یمخنده زد یر با هم ز همگی

 .یکال -

 :سرش تو کتاب بود، داد زد کهیها درحال از بچه یکی

 !یگهد یدبابا ساکت ش ی؟اول صبح  خوریدیم یشماها چ  -

 :و گفت یدپر یز م یرو از  هدی

 .کنسرت راه بندازم  خوامیتازه م یزم؟عز یچ  یعنیساکت  -

 :و گفت یدخند حوا

 !اوه، اوه! الفاتحه -

 :گفتم  هویییک یدها یکبا  خندیدم،یم کهیحالدر  منم

 .یمبش یپاک  یه یایید ها ببچه -

 :متفکرانه گفت مبینا

 کمتره؟  یپاک یهاز  یمونخب االن چ -
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 :هاش رو شکوند و بعد ادامه دادقولنج دست  حوا

 ؟ «M» و دوتامون یستن «H» تامون اول اسمونتا، سهمگه ما پنج  -

 :آخر رو زد و گفت یر که ت  یمبا ذوق سر تکون داد هممون

 ؛«H.M5» شیمیپس م -

زد و   یغیروزگار بود، ج یهاو از خرخون نشستیاول م یز اسما که م دفعهاین
 :گفت

 «H.M5» با همتون د؛یساکت ش -

 یز م یزدن رو یتار و شروع به خوندن و گ یمزد یغیج یهم بدتر، از خوشحال ما
 .یمکرد

 :گفت  یاهل یم،کرد  یو شاد یمقر داد یکمقشنگ  کهین ا بعد

 .یمچت کن  ید؛هاتون رو بدخب خب؛ شماره  -

 یبا حالت زار ینامب ینا،به مب یدرس یشماره من رو نوشت و بعد هم حوا. وقت  اول
 :بهش گفت

 .ندارم؛ موقوفه ی. من فعاًل گوشیاطرف من ن -

 :و گفت  یدخند ملیسا

 مزاحم نشدنش تو درسا حتمًا، آره؟  یبرا -

 :گفت  یسر تکون داد که هد یزونآو یابا لب و لوچه  مبینا

 .خونمیدرس م یوتر و کامپ یگوش  اوه! بابا من کاًل با -
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 :گفتم

 !جونم؟  -

 :باال انداخت و گفت ایشونه

 .خو یههام تو گوشهمه جزوه  -

 :و گفت  یدخند  هلیا

 .یسبنو یاب یخب هد -

 .وارد کالس شد یمونحرف رو زد، معلم فارس ینا یاهل تا

 :ول کن نبود؛ اومد و گفت هلیا

 .یسبدو بنو یهد -

 :هم داد زد یصفار هویک 

 !سرجات  ینبش یاهل -

 :هم که هول شده بود، گفت هلیا

 .اومدم یرم؛هم بگ یگهشماره د یه لحظه،یه خانم  -

 !کالس منفجر شد  هویک حرفش  ینبا ا و

*** 

 «حوا»

 .رو باز کردم و خدا خدا کردم که نظرم درست باشه هامچشم
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 :اسما اعالم کرد هویک 

 .یمفاطمه رو از دست داد یشبخب متأسفانه د -

 :گفت  هدی

 .یگهد یمندار یاوه! ُدک  -

 :هم سر بلند کرد و گفت بعدش

 !ی ! خوش اومدیا...ئه هلیسم یدک  یدال -

حرف   یساداره با مل یاهل یدمسرم، سر بلند کردم که د یباال یهاحرف  یدنشن با
 :. گفتمزنهیم

 .سالم مجدد دخترا -

 :بهمون رفت و ادامه داد یاغره موقع اسما چشم همون

 .شک داره یاکاراگاهمون به من گفت که به مد  یخب ول -

 :گفت  ی! نفسم رو حبس کردم که هداوه

 شک داره کاراگاهمون؟  یبه کدوم بدبخت  -

 :بهش زدم و گفتم دستی

 .دختر یسه -

 :و گفت خندید 

 .واال خو -
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 :مکث گفت یکمکرد و بلند شد، بعد    یپوف کرد که اون هم   یااشاره به مد اسما

 !بگم؟ من که نکشتم اون بدبخت رو یآقا من چ  -

 :سرم گفت یشد و از باال یداشهم پ یناخنده که مب یر ز یمزد پقی

 چرا لو رفت؟ یسئه م -

 :کرد و گفت  یپوف  ملیسا

 !کشتنم -

 :ش گرفت و گفتخنده  هدی

 !خدا نکنه -

 :گفت  اسما

 بهش شک دارن؟ یاک -

 ینهم ع ی. هدیمدست بلند کرد یگهد ی مون، من و سه تامونده یپنج نفر باق  از 
 :کرد و گفت  یهر دور، نگاه 

 !یچ. َپه هیگهبنده خدا اخراجه د  ینبدم چه ندم؛ ا یخو دخترا؛ من چه را -

 :با حرص گفت مدیا

 !یهد -

زد و   چپیکردم که خودش رو به کوچه عل  یبه هد یمشکوکانه نگاه  یچشم زیر 
 :اسما گفت هویک بعد 
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 !برنده شدن یاهاماف ی،باز  یانخب و در پا -

 :زد و گفت  یغج یحرف هد ینبا ا هویک 

 !یول ا -

 :اطراف با بهت گفتن ینا یهابچه یهمه

 ی؟بود  یاتو ماف -

 :تندتند سر تکون داد و گفت شد،ی ش که تموم نمخنده  ینب هدی

 !ره آ  -

 :منفجر شد و گفت ملیسا

 !ی؟تو منو کشت  یهد -

 :ش رو خورد و گفتخنده  هویک  هدی

 .کشت  یانه، نه! ئه! تو رو نه، تو رو همون مد  -

 :گرفت و گفتم  مخنده 

 .حقش رو گذاشتم کف دستش یاب یسامل -

 :شد یدادست به کمر، سر و کلش پ هویک هم  مدیا

 .خوب کردم یلیمخ -

 :گفت  ملیسا

 .منو بردارن خوانیم ی! از بس که مهمم؛ ه یشا -
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 :ش گرفت و گفتهم خنده  مبینا

 !گییکه تو م  ینههم  یزم؛آره عز -

 :رو به من گفت هلیا

 ی؟تو کاراگاه بود -

 :ادامه داد یناتکون دادم که مب یسر منم

 یائه؟ ماف یدیور دلت بود، نفهم یاون وقت هد -

 :ها گفتاز بچه یگهد یکیکه بگم   یزیم اومدم چخنده  بین

 .رسیدیواال به عقل جنم نم کرد،ی خودش رو تبرئه م یهد کهیبابا جور -

 :و گفت یدخند هدی

 .یمائه! دست پرورده   ییدنفرما -

دست به کمر و قمقمه به   یاو هل یسامل یم؛شد یسسر خ یاز باال یدمد هویک 
 .سر ما بودن یدست، باال

 :رو چنگ زد و رو به من گفت یفشخنده زد و ک یر ز یگفتم که هد  ایشی

 !ِد بدو -

 .م رو درآوردمبلند شدم و قمقمه  یفشنگ  منم

 :کرد و گفت  یسرو خ یسامل هدی

 ...یدهما موش آبکش -
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 :جلوم ظاهر شد و گفت یاهل هویک بودم که  ینادنبال مب منم

 !کن، لطفا  یسمن رو خ -

و   یختمرو روش ر یآن، کل آب بطر  یکخنده زدم. در   یر کپ کردم و بعد ز  هویک 
 :ادامه دادم

 ...یدهما موش آب کش -

کنم    یسششدم. برگشتم تا خ  یسخ  ینارو کامل نکرده بودم که منم توسط مب  حرفم
 !یدپاش ینامب یرو رو یاز کنارم آب بطر یاهل هویکاما آب نداشتم که 

 یسمتفاوت خ هاییق خنده. کاًل هممون به طر یر ز میو زد یم به هم کرد نگاهی
 .یمشد

 :ش گرفت و گفتخنده  مبینا

 ...لشکر صاحب زمان یا -

 :ادامه داد ملیسا

 ...آماده یم،اآماده -

 :و گفت  یدپر  یساوسط حرف مل یهد هویک 

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

 :داد زد هلیا

 !آره  -

 :دادم ادامه
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 ... «H.M5» لشکر یپس؛ ا -

 :یمزد یغدر آخر همه با هم ج و

 !یماآماده یم،اآماده -

 :از قضا همون موقع معلم ورزشمون هم داد زد و

 !یمنف  یهگروه مفتخر؛ همتون  -

*** 

 .مبل نشستم و منتظر فردا شدم یرو حالییب  با

رو برداشتم  یماس اومد. گوش ام برام اس هویک شده بودم که  یرهخ یزیونتلو به
 یام،تا بناگوش باز شد. شماره ناشناس بود اما متن پ یشمن  یدم،رو د یامو تا پ

 .دادیصاحبش رو لو م

 .سالم کارآگاه -

 :کردم  یپخنده تا با

 .یسالم هد -

 ی؟ چه خبر؟ خوب  -

 .یگهد یعالف  ی،واال سالمت  یه  -

 .سرم یختها کار ر! من هزارتی؟ وا! تو چطور عالف  -

 :نوشتم زدهبهت
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 آخه؟  یچه کار -

 :نوشت موذیانه

 . ...بماند -

 :نوشتم دوباره

 .خب پس منم برم یلیخ -

 :هم نوشت اون

 .یپس بابا  ی،باشه گل -

 :نوشتم

 .یبا -

بلند مدت    یلیخ  یکی  ینکوتاه مدت، ا  ینه مثل قبل   یماجرا هم ادامه داشت ول  این
 .بود

*** 

 «هلیا»

 اومدم،یو م  رفتمیکه باهاش م  یمونشدم و تندتند با معاون آموزش  یادهپ  ینماش  از 
  یسا مل یدمهر روز بـ*ـغلش کردم که د ین. عیدمرو د یکردم که هد  یخداحافظ 
 .هم اومد

  یدم رفتم و خند یسامل یش. منم پیناسمت حوا و مب ییدو دو ید رو ند یسا مل هدی
 :و گفتم
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 !یزود اومد یس؛چه عجب م -

 :و گفت خندید 

 بده مگه؟  -

 :دست به کمر شد و داد زد یدمد هویک 

 !! چشمم روشنیآها -

 .برداشتن ییآمد گوتا دست از خوشاون سه یسا،مل هاییشروع شدن حسود  با

 :و گفت یدخند هدی

 .یخوش اومد یسی! میاوخ  -

 :ابروش رو باال داد و گفت یکی ملیسا

 .اومدمآره، آره؛ خوش  -

 :گفت  یغبا ج هویک  یناکرد که مب  یزونلـ*ـب و لوچش رو آو هدی

 !یمها اردو داربچه -

باال اومد و منم پشت سرش  یندوزم زد که گوشم کر شد اما و یغیج یهد هویک 
 .تر زدمبلند  یغج یک

 :به هر دومون کرد و گفت ینگاه  ملیسا

 ئه! چتونه؟  -

 :گفت  حوا
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 .هست یمشکل یه یاردو ول یمبر خوایمیبألخره م یم؛خو حق دار -

 :ساکت شد و گفت هدی

 !یوا -

 :یمزمان گفتهم  یساو مل منو

 ی؟ چ  -

 :با تته پته گفت مبینا

 .یاممن نتونم ب یدشا -

 :وا رفت و گفت  هدی

 !چرا؟  -

 :گفتم  رگباری

 .یمبر ید! بایاب ی؟چ  یها؟ چرا؟ برا -

 :گفت  مبینا

 .یامکاًل مدرسه نم  ی؛شوشتر مهمون  یماون روز قراره بر آخه ما -

 :گفت  هدی

 یه؟ زمانش ک -

 :زود گفت حوا

 .شنبه -
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 :تفکرکنان گفت هدی

 یای؟ و ب یبکن یشکار  یهآخر هفته  شهیهوم...حاال نم -

 :شونه باال انداخت و گفت مبینا

 .بکنم یشکار  یه کنمیم یگرفتم، سع  نامهیت رضا -

 .داد یساو مل یدرآورد و به دست من، هد  نامهیت سه تا رضا یناهم مب بعدش

 :گفت  هدی

 ی؟ ها شما چ بچه -

 :گفت  حوا

 .من هستم  -

 :و اضافه کردم  یدمگفت که خند  یولیا هدی

 .یاممنم م -

 :هم گفت ملیسا

 .یامرو مخ مامانم و م رمیمنم م -

 :گفت  هویک  حوا

 ی؟ هد -

 :و گفتم یبرگشتم سمت هد یو برق  رعد

 ی؟ هد -
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 :هم زد و گفت  یبشکن زد،یهاش داشت برق مکه چشم  هدی

 !یاممن ن  یندرصد فکر کن یه -

 :زد و گفت یدست  ملیسا

 !محشره یگهکه د  یادجور کنه و ب یناماگه مب -

 :گفتم  هویک 

 .رسیمیم یر وگرنه باز د  یم؛بر یایید ها ببچه -

 یر گ هامونیفک یدر به بازرس یجلو یدخترها  ینز اتو که با یماز در بر اومدیم
 .دادن

 :بگه که حوا زودتر گفت یزیاومد چ هدی

 .یخوشگله؛ بابا یمما انتظامات -

 .تو یمرو گرفتم و پشت سر دخترها، با خنده رفت یسامل دست

*** 

 «حوا»

 .به عقب دادم یز م یر نوشتم و از ز اینامه

 :خنده زد و گفت یر تا گرفت، ز هدی

 !ابولهول  -

 :گفت  یبرگشت و رو به هد یحرص مبینا
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 .گمیبه خانم م  یساکت نش ی؛هد -

 :گفت  یساخنده زدم که مل زیر 

 .گیی ئه ابولهول! نم -

 :پاش بلند شدم و نشوندمش و گفتمبهبلند شد که منم پا یحرص مبینا

 !ینامب ی،وا -

ف کالس گرفت و برگشت سمت ما و  طر نگاهش رو از اون  یاضیمونمعلم ر هویک 
 :گفت

 !دفتر دمیاسماتون رو م دفعهین ا -

 :غر زد هدی

 ...خانم -

 :گفت  یگهد یپاک یک یهااز بچه یگهد یکیور کالس هم اون از 

 ...خانم ما که -

 :گفت  یملک  خانم

 !بسه  یس،ه -

 .به ساعت کردم و سر جام نشستم نگاهی

 :غر زد هدی

 خوره؟ یزنگ م یکِ  -



 

 
58

رمان  یک کاربر انجمن   یرباقری| حنانه سادات م یرمان خاطرات نوجوان   
 

 :ور کالس رو به ماها گفتاز اون اسار 

 !زنیدیشماها چقدر حرف م -

 :با حرص گفت ملکی

 !یاهروت س گهی م یگبه د یگد -

 :گفت  یساکالس منفجر شد که مل  هویک 

 ...یک  -

 :گفتم  یبه عقب کردم و هماهنگ با هد نگاهی

 !دو...و...سه -

 .یمزد یروناز کالس ب  یلکسر یلیبعدش زنگ خورد. ما هم خ و

 :گفت  یحرص مبینا

 !ابولهول ید به من نگ یگهد -

 :نشست و ادامه داد یز م  یو رو یدخند هدی

 !ابولهول جونم -

 .زد یروناز کالس ب یحرص هویک هم  مبینا

 :زدم صداش

 ینا؟ مب یآها ؟ینا مب -

 :گفت و همچنان ادامه داد  یشیا ملیسا
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 .یمکرد  یخو شوخ  -

 :رد شد و گفت  یاهل یم،بود یسادهدر وا یجلو کهحالیدر 

 .دفتر رمیبا عرض پوزش م -

 :و گفت  یدخند ملیسا

 یا؟ هل یچاپلوس -

 :گفتم  یخنده زدم و رو به هد زیر 

 .یمبر یاب یهد -

 :اومد و گفت یینپا یز م یاز رو هدی

 .کردم  یمن فقط شوخ  -

 :رو گرفتم و گفتم دستش

 .کنییعادت م یه؛جور  یناخالقش ا ینا. مبدونمیم -

 :گفتم  یم،رفت یرونکالس که ب  از 

 .یمبخور یفلفل ی کرانچ   یمها بربچه -

دعوامون بود. باورم   یناول ین کم شده بود؛ آخه ا  یکیمون یول  یگه بود د عادتمون
 !کردیم؟ی! ما هم دعوا مشدینم

 :کرد  یچاسم دو نفر رو پ یخانم غفور یدیمد هویک  یم،بوفه شد  یکنزد تا

 .دفتر یاییدب مفتخر؛ یهد ی،سارا فتح  -
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و بعد   یدپر یاطح هاییمکتن یکه رفت و رو  یجز هد یمترمز زد یرو مونهمه
 :گفت

 .یمبپر یاییدب -

 :زدم جیغ

 !نه  ی؛هد -

ها هم جمع شدن تا برن سر اومد و بچه  یرونب یهمون موقع خانم غفور هویک 
 .یدرو ند یخانم غفور ی،صف اما هد

 :زد یغج ملیسا

 !یخانم غفور ی؛هد یوا -

 :و لـ*ـب زد  یدپر یین آروم پا یلیترمز زد و خ یرو هدی

 منو؟  یدد -

 :تندتند گفت ملیسا

 .اسم تو و سارا رو داده دفتر یبدتر از اون؛ فکر کنم خانم مالک  -

 :گفت  هدی

 !نه -

 :گفت  یاو ساغر از جلومون رد شدن که مد یامد هویک 

 .آره -



 

 
61

رمان  یک کاربر انجمن   یرباقری| حنانه سادات م یرمان خاطرات نوجوان   
 

 :خنده زد و گفت یر ز هدی

 .و مجنون اومدن لییئه! ل -

 :زد یغباز ج یسام گرفت که ملخنده یتموقع ینا تو

 !شهی ت خونده ماالن فاتحه  یهد -

 :هم ساکت شد و گفت هدی

 .یامتو کالس تا من ب یدخب باشه، باشه؛ شماها بر یلیخ -

 :بهش کرد و گفت یهم نگاه  یتو کالس رفت. هد یعصبان  یناموقع مب همون

 .دخترا یامزود م -

 :تمگف

 .یامنه، منم م -

 :گفت  ملیسا

 .یایمما م -

 :گفت  یبدوبدو اومد و رو به هد سارا

 .یمبدبخت شد یهد -

 :و رو به ما دو تا محکم گفت یدکش  ینفس هدی

 .یامتو کالس تا ب یدبر یاییدگفتم نه! نم -

 :بزنم که دوباره گفت یحرف  اومدم
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 .نه -

 .دست سارا رو گرفت و رفت و

 :و گفت  یدرو د  یااز اون ور هل ملیسا

 !اوناهاش یاحوا؛ هل -

 .که لجبازتر از اون بود، من بودم  یهم لجباز اما کس یلیلجباز بود، خ هدی

رو  که تو راه  یدمو سارا رو د یجا هدرفتم که اون یخورآب یوار پشت د آروم
 .ییدندو

 :گفت، جواب دادم  یچ  یدمه اصاًل نفهمک  یسارفتم و در جواب مل جلوتر 

 .آهان باش -

 :پشت سرم اومد و گفت ملیسا

 .یامبهش بگم و ب  یساوا -

 یروندفتر بود اما ب یو رفتم. جلو ییدمگفتم و جلوتر رفتم. منم دو  یاباشه  دوباره
 .یسادمرو وا از راه

رورفتم  راه   ی. آروم توکردیبلغور م  یترو با عصبان  یزهاییچ  یکداشت    یغفور  خانم
 :که لـ*ـب زدم  یدبرام کش یهاش خط و نشون با چشم ید؛ منو د یکه هد

 !یسه -

به سمت من  یکه خانم غفور  یمرو هجوم بردهل خوردم و هممون تو راه  هویک 
 .ما یعنیبرگشت؛ البته حاال 
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 .یدمرو د یاو هل یسابه پشت سرم کردم که مل ینگاه  آروم

 :یدبه ماها توپ یغفور خانم

 !کنید؟یکار م  یچ  جاین شماها ا -

 :کرد و گفت  یِمنِمن هدی

 .با دخترا کار داره یخانم آقاجار ی؛خانم غفور -

 :نگاه کرد و گفت یچپ به هدچپ یغفور خانم

 ی؟ چرا هد یگه تو د -

 :گفت  یسامل هویکساکت شد و  یم گرفت که هدخنده  منم

 ید؟کن   یپوش رو چشم دفعهینا شهی خانم نم -

افتاد. انگشتر  یهد یهمون موقع نگاهم به انگشترها یسا،با حرف مل زمانهم
 :کردم و لـ*ـب زدم  یبمرو تو ج یمانقره

 !ییسر به هوا یلیخ ی؛هد -

 :هم منفجر شد و گفت یغفور هویک 

 .یعسر یرون؛ب  ید! در ضمن همتون برینداره خانم منتظر یبه شما ربط  -

 .هل داد یرونگفت و ما رو به ب  یدیببخش هلیا

 :گفتم  یرون،ب یمدر که رفت از 

 !ی؟بود گفت  یچ   ینا یسامل -
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 :با استرس گفت ملیسا

 !فقط نگاه کنم تونستمیکار کنم؟ نم  یخو چ  -

 :کردم و ادامه دادم  پوفی

 .بود یاوردهانگشتراش رو درن یهد -

 :تو صورتش زد و گفت هویک  هلیا

 .الفاتحه -

  ی اومدن؛ هد یرونبا خنده و سارا با استرس ب  یهد هویکگفتم که  ایشی
 .تا اومداز خنده منفجر شده بود، به سمت ما سه کهیدرحال

 :گفتم

 خندی؟یزهرمار! چرا م -

 :چپ نگام کرد و گفتچپ ملیسا

 ی؟ هد -

 :نشون داد و گفت یدوار رو درآورد و انگشتش رو تهد یغفور یادا هدی

 .زنیدیکالس حرف م  بارآخرتونه سر  -

 :گفت  یاخنده که هل یر ز یمزد مونهمه

 انگشترات رو گرفت؟  یهد -
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گفتم که بلندتر    یی. وایستدر کار ن یانگشتر یدمهاش کردم که دبه دست نگاهی
هم  یکیبود و  یآب  ینشنگ یکیشهاش رو که انگشتر  یبشخنده زد، از تو ج یر ز

 .بنفش رو درآورد

 :گفت  ملیسا

 بهت گفت؟  یچ  -

 :گفت  هدی

 .و بس ینمدستت نب یگهگفت د -

 :گفت و ادامه داد  یآهان  ملیسا

 .یبتخوبه؛ پس بذار تو ج -

 .هاش رو دوباره دستش کردزد و انگشتر  یچشمک  هدی

 :و گفت  یدخند  هلیا

 !دختر اییوونه د یلیخ -

 :دستش رو جلو آورد و گفت هدی

 !ایمیوونه د -

 :لـ*ـب زد یهم گذاشتم که هد یرو رو هامدست

 !گفته  یداستان ابولهول رو به خانم غفور ینامب یول -

 !نه -



 

 
66

رمان  یک کاربر انجمن   یرباقری| حنانه سادات م یرمان خاطرات نوجوان   
 

 :تکون داد و گفت یسر هدی

 .متأسفانه -

 :گفت  هلیا

 دونی؟یاز کجا م -

 :گفت  هدی

 س؟یهپا ی. ک دیمیخو جوابش رو م یبهم گفت ول یغفور -

 :گفت  ملیسا

 ی؟کن  کار یچ  خواییم -

 :گفتم  سکوت کرد که هدی

 .من هستم -

 :کرد و گفت  یابه هل ینگاه  هدی

 یا؟ هل -

 :کرد و با هم گفتن  یسابه مل  یهم نگاه  هلیا

 .یمما هم هست -

*** 

 «هدی»
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کردم؛ هوم، خوب بود. جز   یرو بررس یتاز دخترها به کالس رفتم و وضع جلوتر 
 .نبود اییگهچهارپنج نفر، کس د

 :که کنارم بود، گفتم  یسا به مل رو

 .هابرو سراغ بچه  -

تکون داد و رفت تا سر همون چهارپنج نفر رو گرم   یافتاد و تند سر دوهزاریش
 .کنه

 :کالس کردم و گفتم  یوتر به کامپ یابه حوا که پشت سرم بود، اشاره  بعد

 .برو -

 :کرد و گفت  مکثی

 .باشه -

 :اومد از کنارم رد بشه که جلوش رو گرفتم و گفتم یارفت، هل کهاون

 .یاد ب یدنبا  یناحواست به در باشه؛ مب یاهل -

 :کرد و گفت  پوفی

 !فقط زود باشخب، باشه... یلیخ -

تو  یکیمون م رو، که به لطف حوا، همهآماده یشهتکون دادم و آبنبات هم سری
 .راه افتادم یناحوا و مب یز به سمت م یلکس ر یلیدرآوردم و خ یم،داشت یبمونج

بود. هوف!    یفشانداختم؛ کتابش تو ک  یرو نگاه   یفشنشستم و تو ک  ینامب  یجا  سر 
 !دست کنم؟ یفشتو ک یعنی
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رفتم و  ی. با خودم کلنجارکردنیها کردم که منتظر من رو نگاه مبه بچه نگاهی
 :گفت  یااز جام بلند شدم که هل یدست خال

- «H.M5» 

  یه  یو منم تو یچوندرو پ یه قض یسا. ملیادداره م ینامب یعنیرمزه  ین نه! ا اوه،
تو بـ*ـغلم  یم،تخته شاس یر رو برداشتم و ز یناکتاب زبان مب ی،ناگهان  یمتصم

 یر گذاشتم. به سمت حوا رفتم و جام رو باهاش عوض کردم. تا کتاب رو گذاشتم ز
نگام رو گرفتم و دست   یانه. ناشخورداومد و نگاش به نگام  ینامب یوتر،کامپ  یسک

 .جا دورش کردمو از اون  یدمحوا رو کش

 :گفت  ملیسا

 تموم شد؟  -

مون هم وارد شد و همه  یاصدتکون دادم و آروم سر جام نشستم. خانم ق سری
سکوت   ین. از ایمقصد حرف زدن نداشت  کدوممونیچاما با سکوت؛ انگار ه  یمنشست

 !متنفر بودم، متنفر

 :گفت  یقاصد هویک 

 !یدهم نشست  یششماها که باز پ -

دفتر و کتابم رو   یبهم کردن که حرص یو حوا که کنارم و جلوم بودن، نگاه  ملیسا
 :و گفتم چنگ زدم یز از تو جا م

 !مضخرفه یلیزنگ خ  ینها ابچه -
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هم بلند شدن و هر کدوم    یسا جا شدم. پشت سر من، حوا و ملحرفم، جابه   ین با ا  و
 یم؟زنگ رو بگذرون ینا یکالس شدن. اه! چطور  طرفیک روانه 

 :هم گفت ینامب لحظههمون

 .یستخانم کتاب زبان من ن -

. منم یدمپر استرستشون رو د هاییافهها برگشتم که ق به سمت بچه ناخوداگاه
 !من بود یر خب، تقص یها نداشتم ولاز اون یدست کم

 :گفت  یقاصد خانم

 .ینامب یشحتمًا جا گذاشت -

 :گفت  مبینا

 .نه خانم، آورده بودم -

 :کرد و گفت  یهم پوف  قاصدی

 ید؟ برنداشت  یاشتباه  ینیدها ببنشده که! بچه یبغ -

 :شکاک گفت یبا لحن مبینا

 ید؟دخترا شماها برنداشت -

 :گفت  یابلند کردم که هل سری

 .یچک کن تونییم یست، نه دست ما ن -

 :کردم و گفتم  یِمنبگو. ِمن یزیچ یه یعنینگام کرد که  یطور هلیا



 

 
70

رمان  یک کاربر انجمن   یرباقری| حنانه سادات م یرمان خاطرات نوجوان   
 

 .یستآره، دست ما...ن -

 :به باروت ما زد یشیها، با حرفش آتاز بچه یگهد یکی لحظههمون

 !یدکه ساکت  یدهمون پس؛ شماها قهر -

 :گفت  حوا

 .شما نگران نباش یستیم،ن یر نخ -

 .گذاشتم  یز م  یها، سرم رو روبه بچه یکردم و بعد نگاه   یپوف  یحالت زار با

*** 

زنگ سخت  ینکه چقدر ا  یاز جام بلند شدم. وا یِقرق  ینخوردن زنگ کالس، ع با
با سکوت و   یناسمت دخترها، همون موقع مب ییدمدوو بد گذشت. بلند شدم و 

شدم که حوا   یرهاز جلوم رد شد. منم با سکوت به رفتنش خ دارییمعن ینگاه 
 :گفت

 یم؟کار کن  یحاال چ  -

 :گفتم

 .گردونیمی کتاب رو برم -

 :کرد و ادامه داد  یپوف  هلیا

 .هابچه فهمهیم -

 :گفت  ملیسا

 .یگهد  یمبرش گردون یدبألخره با ی؟ خب که چ  -



 

 
71

رمان  یک کاربر انجمن   یرباقری| حنانه سادات م یرمان خاطرات نوجوان   
 

 :تکون دادم و گفتم سری

 .تا کتاب رو بذارم سر جاش یدها رو سرگرم کندخترا؛ بچه  -

تکون دادن که منم آروم راه افتادم و کتاب رو با هزار استرس و   یسر شونهمه
  یکی   هویک ها رد شدم که  بچه  ینبـ*ـغلم زدم. از ب  یر و ز  یدمکش   یرونآروم ب  یلیخ

 !و کتاب افتاد یشاسخورد و تختهها بهم از بچه

مون لو همه  رفت،یکتاب کنار م یاز رو یشاسبند اومده بود. اگه تخته زبونم
 .رفتیمیم

 :گفت  حسنا

 .یهد یدآخ ببخش -

تکون    یسر  یشهتندتند برخالف هم  کردم،یها رو حس مبدجور نگاه بچه  کهدرحالی
 .گذاشتمش  یز جا تو جاممونزانو نشستم. کتاب رو برداشتم و از ه یدادم و رو

 :ها به کالس اومد و گفتاز بچه  یکی هویک 

 .یادنم ینی. خانم حسیمزنگ معلم ندار  ینها؛ ابچه -

 :گفت  حوا

 .یدپر  ینیپس د -

 :رو گرفتم و گفتم دستشون

 .سکالس گرفته  یهوا  یم،بر یایید ها ببچه -

 :تکون داد و گفت یسر هلیا
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 یه؟زهرا و بق یشمن برم پ -

 :گفتم  تندتند

 .آره، آره برو -

 .برامون تکون داد و رفت یدست  هلیا

 :گفت  حوا

 .پس یرونب یممام بر -

 :گفت  ملیسا

 یم؟کن  یباز یقتجرأت حق -

 :اخطار آبم رو برداشتم و گفتم یکردم و بطر  یاخنده  تک

 .یم! برتونمیه چهارپا -

*** 

 «ملیسا»

 :رو به حوا گفت هدی

 .تاوم جرأ -

 :و گفتم  خندیدم

 .نکن یتشاذ یهد -

 :و گفت یدخند هدی
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 !یگهخو جرأته د یه؟چ یتاذ -

 :هم گفت حوا

 .راحت باش  یزمعز -

 :گفت  هدی

 .یابگو ب یزیچ یه یرا،از دب یکیبرو سر کالس  یخانم -

 :گفتم

 !خیالیب  یاوه، هد -

 .باال انداخت و پاشد یاشونه ید،هم خند حوا

 :گفتم

 !دفترا ریمی باز م یهد -

 :گفت  هدی

 .سر کالسا رهی. حوا نمیبشه، نگران نباش آج  یزیچ دونمیم ید بع -

پاشد و دست منم گرفت    ی. هدیاییدو اشاره کرد ب  یهم رفت دم در کالس مالک   حوا
 .پشت در کالس هشت سه یمو بلندم کرد. بدوبدو رفت

 :گفتم

 !یکالس مالک حوا نه!   -

 .که حوا هم در زد و رفت تو  یدخند هدی
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 :گفت  مالکی

 .رو حل کن  ینا یاهلنا ب -

 :هم گفت حوا

 .دفتر یادمنو فرستادن بگم هلنا ب یخانم غفور یدببخش ی،خانم مالک  -

 :به حوا رفت و رو به هلنا گفت  یاغره چشم  یکه مالک   یدنکش  ییها اوهوبچه  همه

 !زود برگرد -

 .سر تکون داد و اومد یِقرق  ینتر عمه حوا بود، عکه دخ  هلنا

 :گفت  یاومد، هد یرونهلنا ب تا

 !یولحوا ا -

 :به ما کرد و گفت یهم نگاه   هلنا

 بود؟ یقتجرأت و حق -

 :گفت  یتکون داد و به هد یسر حوا

 .یابعض یکم کردن رو  یبرا -

 :گفت  هدی

 !دختر یتو محشر -

 :کردم که حوا رو به هلنا گفت  ی و ِاهم ِاهم  خندیدم

 !برو  یگهخب د -
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 :تند گفت یبگه که هد یزیاومد چ هلنا

 .کننیها دارن نگاه م، کجا بره؟! بچهنه  -

 :تکون داد که گفتم یزده سربهت حوا

 یم؟ خو حاال چه کن -

 :دست هلنا رو گرفت و گفت هدی

 !گردیمیو برم ریمیتا دفتر م -

 :گفتم

 ی؟چ  ید،د یاگه غفور -

 :گفت  هدی

 !یگه د یمکتابخونه. خو ما معلم ندار  ریمیم یمدار گیمیم -

 .یمو راه افتاد یمتکون داد یسر مونهمه

 :گفت  هلنا

 .ها چقدر به موقع بود؛ سوال رو بلد نبودمبچه ی،وا -

 :و گفت یدخند حوا

 !یگهد ینیمما ا -
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 یدیم . تا دیچیدیمتو و به سمت کتابخونه پ  یمآروم رفت  یلیخ  یدیم،رو رسبه در راه   تا
  ی ور هم از در پشت و از اون  یچیدیمبه سمت کتابخونه پ یِقرق  ینع یست،ن یخبر
 .یمخارج شد ی،خورپشت آب  یوار به د خوردیرو، که مراه

 :داشت، گفت یامپل و بامزه تپل یافهرو به هلنا، که ق حوا

 .ریمیم جاینبعد برو سر کالس، ما هم از ا ییتو برو دستشو  -

 :و گفت یدخند هلنا

 .یایدبازم ب -

 :و گفت یدهم خند هدی

 .منتظر باش پس -

 :که حوا گفت  یمراه افتاد تاییسه

 .چرخونمایمن م -

 :گفت  یهد دوییدیم،یم کهدرحالی

 .چرخوندن...کار...من...بود -

رو   یشهکه حوا با خنده ش یمشستن یوار د یهسا یر ز یلکسخنده و ر یر ز زدیم
 .چرخوند

 :روش نشست که گفتمروبه  هدی

 شینی؟یم ینا یرو! چرا روبهیشک  یشک -

 :گفت  هدی
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 .ینروش بشتو روبه  یا! خو بیوا -

 :روش بودم؛ گفتهم با خنده به من زل زد که حاال روبه حوا

 یقت؟حق یاجرأت  -

 :پافشارانه رو بهش گفتم دفعهیندهنم رو قورت دادم و ا آب

 .جرأت -

 :و گفت  یدکش  ییاوهو حوا

 .یبه هد کنمیباشه؛ پس من نوبتم رو واگذار م -

 :کرد و گفت  یاخنده  هدی

 !خانم یسادلم. خب، خب مل یز عز یول ا -

 :زدم غر 

 !یستئه! قبول ن -

 .پچ کردرو پچ  یزیرفت در گوش حوا چ  هو یکزد و    یهاش برق چشم  هویک   هدی

 :و گفتم یدمهام رو بهم مالاسترس دست با

 ها؟ بچه -

 :نگام کرد و گفت یطونش یهاحوا با چشم  هویک 

 !یهد یوا -

 :رو به من ادامه داد  بعد
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 .یاطپر برو وسط حخانم؛ پاشو کالغ یسامل -

 :زدم داد

 !ی؟ چ  -

 .شد یرهق خهم به افرو نگاه کردم که اون یهد حرصی

 :*ـب زدملـ

 !خانم یدارم برات هد -

 .رو گفتم و با حرص بلند شدم این

 :م گرفت و گفتمهم خنده  خودم

 برم؟   یدتا کجا با -

 :کرد و گفت  یاطهندبال وسط ح ینبه دروازه زم یااشاره  هدی

 .جا خانمتا اون  -

 :پاهام نشستم و گفتم یرو حرصی

 !یدارم برات هد -

ها هرهر کردن، منم سرم گذاشتم و غارغارکنان رفتم. از بس اون  یرو باال  هامدست
بودن هم   یاطتو ح  یشکه کم و ب  یگهد  یهابچه   یم،م گرفت. خودمون کم بودخنده 

 !کردنیبهمون نگاه م یمارستان،فرار کرده از ت هاییوونه د ینا ینع

 :داد زد هدی
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 .یابسه ب یس؛م -

 :کردم که حوا هم داد زد  یگهگرفت و دو تا غارغار د  مخنده 

 .یمشد یراض  یاآره، ب -

 :داد زدم یثانهشدم و خب بلند

 .چرخونمیمن م -

 :گفت  هدی

 .شما یمباشه باشه؛ قبول. بفرما اخطار آب تقد -

 .و قمقمه رو چرخوندم. افتاد طرف من و حوا ینزم یخنده که رو یر هم زد ز حوا

 :وقت گفتم فاتالیو ب   خندیدم

 .یزآخ حوا! پاشو رو سر خودت آب بر -

 :با خنده گفت حوا

 !رحم کن یسم ی،وا -

 :کرد و گفت  یزونلـ*ـب و لوچش رو آو هدی

 !یسم یوا -

 :و گفتم  خندیدم

 !پاشو، پاشو راه نداره -
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ها بدوبدو اومد  از بچه یکیش رو برداشت که کرد و با خنده قمقمه یپوف  حوا
 :و گفت یشمونپ

 !دفتر رهیداره م  ینادخترا دخترا؛ مب -

 .رو گفت و رفت این

 :با بهت گفت هدی

 !سمون خونده دفتر، فاتحه یمبر دفعهینا یم؛ها بدبخت شد بچه -

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

 .داستان کتاب رو نگه یدشا ید،شا -

 :و گفت یوار سرش رو چسبوند به د هدی

 !سهمون خوند دفتر، فاتحه  یماگه بگه و امروز دوباره بر -

 :گفت  حوا

 و اگه نگه؟  -

 :گفتم

خونه و تا شنبه هم خانم   ریمیو م خورهی زنگ م یا شیمیفاتحه خونده م یابابا  -
 .رهیم یادش یغفور

 :گفت  هدی

 !یقادق -
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 :ما، پنجر شد و گفت هاییافه ق یدنکه با دبگه   یزیهم با ذوق اومد چ هلیا

 شده دخترا؟  ی چ  -

هم تو بهت بود و بعد  کرد که سکوت کرده بود و بعد حوا که اون   یبه هد نگاهی
 .رو من موند

 :گفتم

 .کتاب کار ما بوده  یدفهم یناانگار مب یچی،ه -

 :گفت  هلیا

 !اوه، نه  -

 .نشست ینزم یهم روبعد اون  و

 :عوض کرد و گفتبحث رو   هویک  حوا

 ی؟شهرباز یمبر  یاییدها مبچه -

 :زد و گفت یلبخند هدی

 کجا؟  ی،کِ  -

 :هم گفت حوا

 .(...) ِی شهرباز یمفردا بر -

 :گفتم

 ی؟ فردا کِ  -
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 :گفت  حوا

 .یشاوم...مثاًل ش -

 :گفت  هلیا

 .کنم  یمامانم رو راض  ید با -

 :گفتم  منم

 .یاماگه داداشم باشه، باهاش م -

 :گفت  یتکون داد و رو به هد یسر حوا

 خانم؟  یهد -

 :زد و گفت یهم لبخند هدی

 .من فردا باشگاه دارم ینداره ول یکردن بابام کار  یراض -

 :گفتم

 .یگهد یچونشروز بپ یه -

 :با خنده گفت هدی

 .ارزهیخو م یول شهیاستاد برام گرون تموم م یچوندنپ -

زنگ   هویک زد که بعدش  یارو آورد و زد قد حوا و بعد به دست من و هل تشدس
 :یمزد یغبا هم ج  یو بعدش همگ  یمکرد  یخورد. بهم نگاه 

 !تموم شد و رفت -
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 .یمبدرقه رفت یو برا یمرو چنگ زد هامونکیف

*** 

 «حوا»

تن  نتونس  یساو مل یا هم رو هوا بود؛ چون هل یمونشده بود و برنامه شهرباز غروب
 .ش معلوم نبودهم هنوز برنامه  یو هد یانب

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

 :و گفت یدخند هماون

دنبالمون    یادتا شش ب  تونهی م  ینزنگ بزن بب  یاریبخت  یحوا؛ اشکال نداره به آقا -
 .یادکنم اونم ب  یشتا راض زنگمیم یانه. منم به رو  یا

حاضر  یشهبنده خدا هم یاری،بخت یآقا یعنی ما  یسراننده سرو گفت؛یم راست
شون  بود، همه ییمکه دوست هلنا بود و آرزو که دختر دا  یاو آماده بود. جز اون رو

 .بودن تر یه پا یکیاز  یکی

 :راه افتاد و گفتم یندوزممون، از خدا خواسته ومرور برنامه با

 .یمبه آرزو، اونم ببر زنگمیم یاری،بخت یآقا یتگو. منم بعد رضاآره آره ب -

م گرفت و  قطع کرد. خنده  ی خداحافظ  یاز من ذوق کرد و تلفن رو ب  یشتر ب هماون
 :زمزمه کردم

 !یوونهد -
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 یاریبخت  یجلوش نشستم تا به آقا  یکاله قرمز  ینبه مامانم خبر دادم و ع  وقفهبی
 !یا. خداجوشیدیه مو سرک یر س ینزنگ بزنه. دلم ع

 :مامانم گفت یدمد هویک 

 .باشه. ممنونم ازتون. خدانگهدار -

 :که مامانم گفت  یدمجا پر از 

 .برو حاضر شو -

هم رو گفتم؛ اون  یهبهش قض  ی. تندتند و رگباریدمرو هوا گفتم و به آرزو زنگ  ایولی
زدم و تلفن   یغی. جبینمتی جا مکه دوستش بود، اون  ینگفت با نازن  یه؛که چهارپا

زنگ    یتلفن رو برداشتم تا به هد  یگهد  بار یک و    یدمکش  یقیرو قطع کردم. نفس عم
کرده بودم،   یوس  «یلمش رو که »جبرئدفعه شماره ینچت، ا  یبه جا  یدوارانهبزنم. ام
 .گرفتم

 :یچیدتا بوق خورد که صداش تو تلفن پ دو

 ی؟ جونم آج  -

 :گفتم  یمهربون  با

 .جور کردم یپاک یه  ی؛خانم یهد -

 :بهت لـ*ـب زد با

 !واقعًا؟  -

 :گفتم
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 .یهتو خال یفقط جا -

 :کردم و ادامه دادم  مکثی

 یای؟م -

 :کرد و گفت  یِمنهم ِمن اون

 !خوشگله بینمتیم  یام؛معلومه که م -

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

 !شهیزود حل م یجورمشکل چه یهخدا بخواد،  یا، وقت کن توروخد  یگان -

 یرهت یگریمانتو قرمز ج یکبا  یمشک  ی شلوار ل یککمد رفتم و تفکرکنان   جلوی
رنگم رو هم   یعسل یو موها یدمشجت پوش ین. عیدمکش  یروندار، بجلو دکمه 

و    یدمکش  یرونهم ب  یشال مشک   یکبافتم و    طرفهیک ها رو  شونه زدم. بعدش اون
 .سرم انداختم یرو

از  کنانباییانداختم و با یممشک یدست  یفرو تو ک یمگوش  ین،بوق ماش یصدا با
که   یاریبخت یو رفتم دم در. آقا یدمرو هم پوش یممشک ِی زدم. کتون  یرونخونه ب

شماره هلنا رو   کهیم گرفت و درحال خنده  ینن؛تو ماش ینآرزو و نازن یدمد ید،رس
 .سوار شدم گرفتم،یم

*** 

 «هدی»

 :رو پام کردم و رو به بابام گفتم یل ینج شلوار 
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 !آخه االن؟  یهشو! چه خواب یدار بابا ب -

 :گفت  ییخوابالو یبا صدا بابام

 یم؟بر خواییکجا م -

 :گفتم  یزونآو یارو بستم و با لـب و لوچه  کمربندم

 .بابا؛ گفتم که دخترا تو پارک منتظر منن -

 :باال سرش و گفتم رفتم

 !شد یر بابا؟ لطفا پاشو، د -

 :و گفت خندید 

 .یمبدو لباست رو بپوش، بر -

. موهام رو هم  یدمرو پوش  یممشک  دار یسهجلو باز پل  یگفتم و مانتو  یاذوق باشه   با
موهام انداختم. در آخر هم دستکش  یرنگمم رو  یسرم بستم و شال آب  یباال

  ینه بابام که حاضر و آماده منتظرم بود، تو آ   یدنو با د  یدمرو پوش  یممشک  ِی انگشت 
 :به خودم انداختم و گفتم ینگاه 

 .ینگتو پارک یامبابا برو؛ م -

روش داشت، رفتم و اون رو  یقرمز یبافتن یهاکه گل  یم،دنبال شال مشک بدوبدو
 یمگوش  کهی دوشم انداختم و درحال  یرو هم رو  یممشک  یفدور گردنم انداختم. بند ک

رو هم   یممشک یصورت  یکردم. بدوبدو کتون   یبا مامانم خداحافظ  اشتم،دیرو برم
 .پرواز کردم ینگپام کردم و به سمت پارک
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 کهیزدم و درحال یکوچه منتظرم بود، لبخند یکه تو یدمبابام رو د ماشین
 :تماس حوا رو جواب دادم دوییدم،یم

 جونم حوا؟  -

 :نشستم که حوا گفت ینماش تو

 .یماومد تو؟ ما  ییکجا -

 :*ـب زدملـ

 .تندتر ییبابا -

 :به حوا گفتم رو

 !یامتا ب یدسرتون رو گرم کن ی؛آج  -

 :هم گفت حوا

 یم؟کن  یباز یعنی -

 :گفتم  یبگم؛ ول اومدیدلم نم کهین ا با

 .برسم یِقرق  ینتا ع یدبکن دونهیه آره،  -

 :رو از دست حوا گرفت و گفت یموقع آرزو گوش همون

 یی؟ هد ییکجا -

 :گرفت و گفتم  مخنده 

 .رسمیم یگهد یکم -
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 :هلنا هم اومد که گفت صدای

 !پس یمباشه، منتظرت -

 .گفتم و با خنده تلفن رو قطع کردم  ایباشه

*** 

ها گشتم؛ هام دنبال بچه ربع بعدش با هول و وال تو پارک اومدم و با چشم  یک
 !دادیرو جواب نم یشچون حوا گوش

. یدمصبا د  یکشت   یحوا را رو  کنانباییدست با  هویک  گشتم،یکه م  طوریهمون
 .بود یختهشده بود و تو صورتش ر یختههوا بهم ر یش توبافته شده  یموها

رو جواب    یشحرصم گرفته بود؛ آخه گوش  طرفمیک م گرفته بود، از  خنده   طرفیک  از 
 !صبا نشسته؟ یکشت   یوقت رو اون ده،ینم

 :تکون دادم و لـ*ـب زدم سری

 !دارم برات -

 :افتاد و گفت دوهزاریش

 .یاب -

 :هم گفت بابام

 برات؟ یرمبگ یط برم بل -

دم اژدها که دخترها نشستن، پره و   یرو  یمکتن یدمبهشون کردم که د نگاهی
 جلوشون چهارپنچ تا پسر نشستن؛ پس کجا برم؟
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 :کردم و زمزمه کردم  پوفی

 .یاییدب ید،بر -

ها هم باال  اون  یغج یصبا راه افتاد و صدا یکشت   هویک بگه که  یزیاومد چ حوا
 .رفت

م اما کرد  یپارک رو بازرس دور یک. یسادمجا واگرفت و منتظرشون همون   مخنده 
 :و گفت یدکه حوا از پشت بهم رس  یدنکش یطول

 !اومدییم یرتر جونم، د  یسالم هد -

 .رفت قرار بود باهاش قهر کنم  یادمگرفت و   مخنده 

 :گفتم

 !ی سالم خانم یکعل -

 یپرساومدن و مشغول سالم و احوال  یین ها هم پابچه یهکه بق  یدخند هماون
 .یمشد

اسپرت شلوار بگ با مانتو جلو باز  یپت یک ب امش شناختم،یرو که خوب م هلنا
 یآب  یزریمانتو ل یکهم اون شناختم،یبود. جز اون آرزو رو هم م  یدهپوش یمشک 

هم بودن که طبق گزارشات حوا  یگهد یبود! جز اون دوتا، دوتا یدهو بنفش پوش
داشت  یمانتو صورت  یکشون یکی آرزو و هلنا هستن؛  یهادوست یدمخانم، فهم

 .یآب  هودییه هم  یکیو اون 

 :گفت  آرزو

 تاب؟  یمبر -
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 :گفتم  تند

 .یمبر -

دو شدن  . همه دوبهیمبه سمت تاب بزرگ وسط پارک راه افتاد  یبا هم لشکر  همه
 .یمنشست یکی یو رو یمها رفتن. من و حوا هم جلوتر از همه رفتو به سراغ تاب 

 :! گفتمشهیم یرهحوا داره به افق خ یدمکه نشستم، د  من

 یه؟ حوا خانم چ -

 :گفت  آروم

 !امنه؟ من تا حاال سوار نشدم  یناا -

 :گرفت و گفتم  مخنده 

 یست؛نبودش مهم ن  یاهم امن بودن    ینکه من رفتم، امن بود. ا  یاشراستش تهران -
 .یگهد یمبا هم

نثارم کرد و کنارم نشست. تا نشست،   اییوونه ش کردم که دهم حواله  چشمکی
 .رو گرفت و تاب رو راه انداخت هایط پسره اومد بل یک

 عشق ییزاده پر یا″ -

 آخر بهش رسیدی

 دست سرنوشت ینکها به

 ″...خواستیرو واسه من م  قلبت
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سوز   ینهمچن رفت،ی و تاب هم باالتر م شدیکم داشت بلندتر مآهنگ کم صدای
 .اومدیهم م یباد نسبتًا خنک 

 یانقد جذاب  یستبگو سختت ن ی،ه ″ -

 ″...من خوبه با حالت حاِل 

باال استثنا قائل   ینخب ا  یبود و هوا در اصل تو اهواز سرد نبود ول ییز پا آخرای
 .بود

 .کردم  بایی دخترها با  یه. با بابام و بقیرونسمت داخل بودم و حوا به سمت ب  من

 یباییت تو گفتم؛ از تو و زقد از ان″ -

 افتاده دنبالت  عشقم

 همه خیالبی

 مال همه  دنیا

 ″...یکه تو دوستم دار  بسه

 :زدم و گفتم یاخفه یغسردِه سرده. ج یدمبعد دست حوا رو گرفتم که د و

 ی؟خوب  ی؟ سرد قدر ین چرا ا -

 :زد و گفت لبخندی

 .شنیم یخآره، آره خوبم. فقط دستام زود  -

هام گرفتم. هام رو درآوردم و دستش رو محکم تو دستدم و دستکشز   یلبخند  منم
 .آرامش مهمونم کرد یادن یکو با نگاهش به  ید خند
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 ی کس  یشنگو پ″ -

 یکس  شیی نم تو

 یمن تو شاهکار  عشق

 یاما خوش تلخی

 کشییرو م آدم

 یقاجار یقهوه  عین

 نگاه  یهبا  دلُ 

 تا کجا بریمی

 یمن تو شاهکار  عشق

 دلم تماماً  لرزهیم بینمتیم وقتی

 و تابم  یچبلنده موهات تو اوج پ وقتی

 گهی زبون وا کرده، اسم تو رو م چشمام

 یگهد شهیدل واسه من دل نم ینکه ا  دونممی

 یگهد شهینم دل

 یگهد شهینم دل

 همه خیالبی

 مال همه  دنیا
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 ″...یکه تو دوستم دار  بسه

 :به درخت بـ*ـغلش کردم و گفتم ایاشاره

 نه؟ یا یپات رو بهش بزن  تونییم ینحوا بب -

 :تکون داد و گفت یبا ذوق سر تندتند

 .صبر کن، صبر کن -

 .نبود یوقت  یگهو د ایستادیم یشانس ما تاب داشت وا از 

 :ور کرد و بعد گفتاون ور ین ا یکم حوا

 !یهد شهی نم -

 ی کس  یشنگو پ″ -

 یکس  شیی نم تو

 ″...یمن تو شاهکار  عشق

 :که ارتفاعش کم شد، گفتم  تاب

 .یمبر یا! بیگهخوب اشکال نداره، نشد د -

 :که حوا گفت  یدمپر یینبه پا  یِقرق  ینع یین،پا یدیمرس تا

 یم؟ خب کجا بر -

 :ها گفتمبچه  ینذوق ع با

 !بازیینماش -
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 :بگه که آرزو گفت یزیگرفت و اومد چ  شخنده 

  ی دوباره باز ریمی! ما م یرهرو بگ یطابل ین از من و نازن رفت یادشها پسره بچه  -
 !یمکن

 :گفتم  یاتکون دادم و رو به هلنا و رو  یگرفت و رو بهشون سر  مخنده 

 یایید؟م بازی،ینماش ریمیما م -

 :گفت  هلنا

 .هایمکتن یرو ینیمبش ریمیما م ید،نه شماها بر -

 .یمو ِد بدو رفت یمبهم کرد یو حوا نگاه  من

*** 

 «حوا»

زد بهم!  یگاز گذاشتم، هد  یبود. تا پام رو رو یآب  یهد ینمن قرمز و ماش ماشین
 .کردم از دستش فرار کنم  یجلل خالق! فرمون رو چرخوندم و سع

 !یماشاهلل انرژ یهد یاوالش حسش رو نداشتم ول راستش

از جلوم دنده عقب گرفت   هو یکرو چرخوندم و صاف به سمتش رفتم که  فرمون
و به پشت سرش رفتم. حاال  یدمهم زد بهش! از ته دل خند یکیو همون موقع 

 .جاهامون عوض شده بود
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. تازه  یچوندخنده و فرمونش رو پ یر هم زد ز یبهش. هد یدم ! بألخره کوبدنگ
پاشدم   ینگفتم و از تو ماش  یشیراومد. اد  یباز  یانپا  یر که آژ  شدمیداشتم شارژ م

 :گهیم یهد یدمکه د

 !یگه! راه برو دییا -

 :به نشونه افسوس براش تکون دادم و گفتم سری

 !پاشو دختر -

 .ییفضا ینهبود و بعدش هم سف ییهوااز اون نوبت ترن  بعد

مون؟ کردن  یاز باز  یاکار. از آهنگ خوندمون بگم،    یلیخ  یم،کارها کرد  یلیخ  شباون
کارها بسته به   ینانجام داد؛ اما، امان که لـ*ـذت ا  شدیم  یکارها رو با هر کس  ینا

 .سبودن اون آدمه که دلت به دلش بسته 

*** 

 «هلیا»

 :کردمزمزمه   یمیکسبا آهنگ تند ر دوییدم،یبا خنده م  کهدرحالی

 . ...داده قلبم یر از قصد به دلت گ یتو دلم رو برد -

  ی صندل یسمت دخترها که رو ییدمسالن اجتماعات مدرسه رو باز کردم و دو در 
 :اول نشسته بودن. لباس فرم فرزانگان رو تو بـ*ـغلشون انداختم و گفتم

 .داد یآقاجار یایید؛ ب -

 :گفت  یهاشون رو از دستم گرفتن که هدلباس  شونهمه
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 یدید؟ رو ند ینامب گم؛یم -

 :کرد و گفت  یپوف  حوا

 .یدمشفقط صبح د -

  یدن مشغول پوش یزون آو هایییافه باال انداخت و همه با ق یاهم شونه  ملیسا
 .یمهامون شدلباس

 :گردنم رو انداختم و غر زدم  دستمال

 .یمنگرفت یادرو که آخر  ینها! اوف! گره مخصوص ابچه -

 :ش گرفت و گفتخنده  هدی

 .یمآماده رو برداشت یبا گره یهادفعه قبل دستمال گردن -

فرزانگان به سمت    یهااز بچه  یکیخنده که از قضا همون موقع،    یر ز   یمزد  مونهمه
 :َلختش برداشت و گفت یموها یما اومد. وارد سالن که شد، کالهش رو از رو

 .ها نوبت گروه سرود شماستبچه -

 .یمهامون رو برداشتو کاله یمبازمون کرد یاهبهم و به دستمال گردن نگاهی

 :گفتم

 !کجاست؟ اومد؟  ینامب -

 :کالفه گفت  حوا

 یم؟دستمال گردن ننداز  -



 

 
97

رمان  یک کاربر انجمن   یرباقری| حنانه سادات م یرمان خاطرات نوجوان   
 

گره دستمال گردنم رو محکم کرد. دستم رو گذاشتم   یاز پشت سرم دست  هویک 
 :که لـ*ـب زد  ینانرم مب یهادست یرو

 !گره مخصوص   ینما -

 :به پشت و گفتم برگشتم

 !یمرس -

 .یدچرخ یسانگام کرد و به سمت مل  یبا مهربون  هماون

 :بهش گفت رو

 ین؟از دست من ناراحت -

 .هم زد و به سراغ حوا رفتگره اون   یهم با ناراحت  یناسکوت کرد که مب ملیسا

 :زمزمه کرد حوا

 . ...دفتر بردیما رو م یاون روز کارت اصاًل درست نبود! اگه غفور -

 :حرفش رو قطع کرد و گفت مبینا

 .خوامیمعذرت م  دونم؛یم -

 :دستش رو گرفت و گفت یناها که مب پله  یبرگشت و اومد بره رو هدی

 .بد بود. من اون روز حالم خوب نبود یلیکارم خ  دونمی م ید،ببخش -

 :صبر کرد، برگشت و رو بهش گفت هدی

 شده بود؟  ی چ  -
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 :حوا گفت انداخت که یین سرش رو پا مبینا

 ی؟ چرا بهمون نگفت  -

 :زد و گفت یرینیلبخند غمناک و ش یناشروع شدن آهنگمون، مب با

 .گمی بعد براتون م یم،بر  یاییداالن ب -

*** 

 «ملیسا»

 :و گفتم یدمرو کنار کش یابوفه هل یجلو از 

 گروه؟   ینهاتون رو نفرستاددخترا، چرا عکس یراست  -

  یحاال تو خونه و تو وی،یچت تو پ یگلمون بود؛ به جادسته یدترینجد هماین
بود و نه   جاین نبود؛ نه امروز ا ینا باز مب یول کردیمی چت م «H.M5» یگروه مجاز

 .یمکرده بود  یبود که آشت  ینخب مهم ا ی. ولیمونتو گروه مجاز

 :با بهت گفت هدی

 ی؟چ  یهاعکس  -

 :و گفتم یدمسرم کوب روی

 !یگهبه دپنجشن یهاعکس  -

 .خنده زدن  یر ز هویک به هم کردن و بعد  یو حوا اول با بهت نگاه  هدی

 :ش گرفت و گفتهم خنده  هلیا
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 !رو شفا بده ینا نوبت ا  یب  یاخدا -

 :هاش گفتخنده  ینم گرفت که حوا بخنده  منم

 !یمعکس ندار یچیما، ما ه  یوا یسامل -

 :و گفت  ش رو خوردکردم که خنده  ینگاه  ی! رو به هدجانم؟

 .یمندار یچیه یریم؛رفت که عکس بگ یادمون یچطور دونمیبه خدا نم -

 :گفت  هلیا

 . ...امکان -

 :زدم جیغ

 !نداره -

 :از خنده منفجر شد و گفت هدی

 .داره، داره -

 :ها داد زداز بچه  یکی هویک 

 .سها فلشم آماده بچه-

 :شد و حوا رو هل داد و رو بهش گفت یر آژ هدی

 . ...فلش، فلش -

 :گفت  یاکه هل  یینپا یدیمپر یز م یجت از رو  ینع همه

 اشکال نداره؟  یام،م ینامن با زهرا ا -
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 :لبخند گفتم با

 .یبابا؛ برو بابا نه  -

و برد.   یدمن رو کش یهد یدمبرامون تکون داد و رفت. تا برگشتم، د دستی
 .یاطتو ح یختیمو ِد بدو ر یمرو چنگ زد هامونیفک

 :داد زد هدی

 .حوا...؟ دو...فلش، فلش مائه -

هم   یرو شلوغ و پر بود و خانم غفوراوه، اوه! راه  یدیمکه د  یختیمرو رتو راه   هویک 
 .بود یسادهجالد وا ینع

و رفت   یدها دست من و حوا رو کشمامان ینع یدهنم رو قورت دادم که هد آب
گفت که خودش   یچ   دونمیسه نفرمون رو داد و نم  نامهیت. رضایم غفورخان  یشپ

بالنسبت   یهاجوجه اردک ینع یب،رو نفر اول صف هشتم جا کرد! ما هم به ترت
که    ییهادرست کنار ما بودن؛ همون  یناما یحانهاما، ر یمزشت؛ پشت سرش رفت

رو انداخت  یشخرگوش یبافت شده  یموها یحانهفلش بذارن. ر خواستنیم
 .شرورانه نگاهمون کرد  یپشتش و با لبخند

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

 .کار خودته -

جت از جاش   ینع ی،.« خانم آقاجاریدها برزد و با حرف »هشتم  یچشمک  حوا
؛ ما بدو ی. ه یمرنگ رفت ید*ـو*س سفبـینیم گرفت و ما هم تو مکنده شد. خنده 

 .ها بودحرف یناز ا تر یع بدو اما حوا سر یناا یحانهر
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 :گفت  ی نفس زنان فلش رو داد به راننده و رو به من و هدنفس حوا

 .حل شد -

 :ادامه داد یناا یحانه*ـو*س و رو به ربـینی تو م ید دست حوا رو گرفت و پر هدی

 !شما برگشتنه  یشاال ا -

لبه   ی. هدیم*ـو*س هجوم بردبـینیبراشون زدم و سمت آخر م یچشمک  منم
مقر ما  جاینپنجره نشست، حوا کنارش و منم کنار حوا. هنوز کنارمون جا بود اما ا

 .بود

و  کشیدنیم یولیا دیدن،ی*ـو*س تا ما رو مبـینیتو م اومدنیکه م هابچه
فقط خانم   یدیمد  ی*ـو*س پر شد. وقت بـینیکه م  یدنکش  ی. طولنشستنیتندتند م

 :شروع کرد یکه هد  یمزد یغیبا ما اومد، ج یجار

 یم؟بخون  یها چ بچه -

 :گفت  یجار خانم

 !یهد -

 :کرد و گفت  یزونلـ*ـب و لوچش رو آو هدی

 جونم خانم؟  -

تکون داد و با لبخند نشست که آهنگ پخش شد و ما هم شروع   یسر  یجار  خانم
 .به آهنگ خوندن یمکرد

 !نباشه  یکس  یچکه ه  ییوسط جمع کن ببرم جا ینا منو از  یجم؛سرخوش و گ"
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 محِو توست حواسم بینم؛ی. تو رو مشناسمیکسو نم  یچمن خوبه ه حاِل 

که من  یبکن نگام؛ آره همون  یکمبه تو ِصدام  رسهیکجام اصاًل نم دونمنمی
 خوامیم

  شه یمنه ن  میرم،یم  ینباش  رم؛ینم  یهنگاهت منم، منم به خوِد تو ُزل زدم. حاش  تو
 "از تو بگذرم

و   خوندیمینصفه از هر آهنگ منصفه جوریین. همخوندیمیو م زدیمیم جیغ
 .یبعد رفتیمیم

 بسه  یگهناز د همهین شو ا خیالیکرده که دلم افتاده دستت؟ ب   یمگه چه گناه "

جز تو   یشکیتـ*ـخت تو دلم ه یالتخ یت عسل یما رو با اون چشا یکشت   یاب راه
 یستاصاًل ن

  ی دل آدم رو ول کنیی و رو م یر ز بری،یدل رو درجا م یشتریاون نگاه صد ر با
 ".یاثر مونهینم

 :یمزد که با هم رو به حوا گفت یبه من چشمک  هدی

 . ...رو قشنگه یلمونچشم عس -

نثار راه و جاده کرد که حوا    یشیا  ی. هدیساد وا  ینماش  هویکخنده زد که    یر ز  حوا
 :گفت

 !یگهبود د یک خب راه نزد -

*** 
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 «هدی»

همون موقع   ید؛پام لغز  هویک رودخونه که    یجلو  ییدمدخترها رو گرفتم و دو  دست
 :زد یغحوا بازوم رو گرفت و ج

 !یهد -

 :رو دادم و گفتم  یشو با لبخند جواب نگاه نگران و عصبان  یسادمدو تا پاهام وا  روی

 !ییحوا یگهخورد د یز خو پام ل -

 :زد و گفت یشد. لبخند یداشدست در دست آال پ هویک هم  ملیسا

 .چهارنفر ینما -

روزگار   یهاهم از اون خرخون مون بود، اونهمه  یامدرسه من و هم  یسیسروهم  آال
 یداشت که هارمون  یرنگ مهربون  یاقهوه یهانبود. چشم یبود اما خب دختر بد

 .کرده بود  یجادا یشبا پو*ست گندم یخوب 

گرفتم.   کرد،یما نگاه م یآال رو، که با بهت به کارها یط گفتم و بل  یولیبهشون ا رو
رو بهش  یدسف یپدال یقبود، دادم و قا یسادهجا واکه اون  ییرو به آقا هایط بل

  یز آنال یر درگ یگهد یهاو هنوز بچه  یمنشون دادم. آقائه هم چون ما نفر اول بود
رو آورد و رو    یمکه گفت  یقیبرامون همون قا  تندنبود،    اشونیدکردن پارک بودن و پ

 :بهمون گفت

 .دو نفر جلو و دو نفر هم عقب  یق؛قا ینما ییدبفرما -

قسمت سکو مانندش بود، اشاره کرد و  یدسته رو یککه   یققسمت عقب قا  به
 :ادامه داد
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 .اون دسته هم فرمونشه -

 :گفتم  یِقرق  ینحرف آخرش رو زد، ع تا

 !ا؛ فرمون مال منهدختر  -

 یسا عقب که مل یاد. حوا هم اومد بیقخنده که با دو رفتم و نشستم تو قا یر ز زدن
 :به دست ک*م*ر گفت

 !شما؛ جلو خانم -

 .من نشست یخنده زدم و دستش رو گرفتم که حوا هم جلو  یر ز یپق  هویک 

 :گفت  یتبا مظلوم آال

 ینم؟من کجا بش -

 :من و رو به آال گفت یشش رو خورد و خودش عقب اومد، پخنده  ملیسا

 .من یجلو  یندلم بش یز عز -

خورده با فرمون ور رفتم که همون   یک زد و گرفت نشست.    یبدبخت هم لبخند   آال
 :آقائه گفت

 .یافتهتا راه ب  ینپدال بزن -

 :ازم گرفت و گفت یبشکون  یساپام کردم که مل یر به ز نگاهی

 .یگهپا بزن د -

 :و گفتم  خندیدم
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 .باشه خوب -

 :گفت  حوا

 یم؟ بر -

 :یمو گفت یمها کردبه پدال  یبا هم نگاه  همه

 !یمبر -

 :و گفتم یسارو انداختم تو بـ*ـغل مل هایرو گرفتم و خوراک  فرمون

 .یماکن؛ مهمون دار  یراییپذ -

 :زد یغحوا ج هو یک رو ازم گرفت که  های خوراک  یشی،گرفت و بعِد ا  شخنده 

 !...غاز ی؛هد -

 :دنده عقب گذاشتم و گفتم یتو دستم افتاد و فرمون رو رو پفک

 ی؟ چ  -

 :زد یغآال هم ج هویک 

 !غاز داره جاین دخترا ا -

آب،  یتو یهمون غازها یها رو برداشت و براخنده زد و پفک  یر ز یپق  ملیسا
 .یختدونه ردونه

 :آال گفت هویک 

 !ترسمیمن م -
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  یگه تو دلشون اما چون آال گفت؛ د رفتمی که عمرًا بگه، صاف م  گفتیحوا م اگه
 اییوونه رو کج کردم و برگشتم. حوا د یقکاًل قا  هویک زدم و   ی گنـ*ـاه داره. لبخند
رو جلو   هایهم نصف خوراک  یساباز به راهم ادامه دادم. مل یشنثارم کرد که با ن
 :داد و ادامه داد

 ها کنسرت؟ بچه -

 :هاش رو تکوند و شروع کرددست حوا

 "...چرا بینمیمن درونگرا تا تو رو م"

 :یمزمان گفتهم  یساو با مل یدمرو بهم کوب  هامدست

 "...دوست داره یجوربگم دلم چه تونمینم"

 کردنیشده بودن، با بهت بهمون نگاه م  یق اون اطراف که تازه وارد قا  یهابچه  کل
 :که آال گفت

 !هابچه یدباحال یلیشماها خ -

 :رو چرخوندم و گفتم یققا  هوایب  دوباره

 .بر منکرش لعنت -

 یشده. نگاه  ینکشف کردم که چقدر پدال سنگ  هویکزدن، منم  یغکه ج  دخترها
 :کردم که گفت  یسابه مل یاموشکافانه 

 خواهر؟  یدیآدم ند -

 :گفتم  یزدم و با چشمک  یدمبر اثر کشف جد یغیج متفکرانه
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 !یدمنچ؛ خوشگل ند -

 .یدمبرام نازک کرد که به ک*م*ر حوا کوب  یپشت چشم ملیسا

 :گفت  هویک  آال

 شد؟  یچ  ی؛ه  -

 :و گفت یدهم خند حوا

 خانم؟  یهد یهچ -

 :گفتم

 !؟بد نگذره  -

 :هم داد دست من و گفت یکیرو خورد و   چیبسش

 !یهنه؛ عال -

 که ین ا یکردم. از بس براوار نگاش  کردم و افسوس  یتند فلفل یبس به چ نگاهی
 .خوردم؛ منم عادت کردم یو پفک فلفل یبسچ یارم،دو تا کم ن  ینا یجلو

 :زدم جیغ

 .پا بزن تنبل -

 :گفت  هویک 

 یم؟مگه من و تو با هم  -

 :با مکث گفتم یدم،که د  یزیچ با
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 .بله -

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

 ور پل؟اون  یمبر دخترا -

 :تند گفت آال

 .رهیهم نم کسیچ خطرناکه؛ ه یم بر ید نبا ی،نه هد -

 :باز گفت یشحوا با ن اما

 !آال جون؟  یهنه بابا؛ خطرناک چ -

 :هم گفترو نگاه کردم که اون  یسامل یزون،آو یالـ*ـب و لوچه  با

 .یمپس بر -

 :با خنده گفتم منم

 .یمبر  ید! بزنشهینم یچیآال جونم نترس ه -

 :حوا با حرص گفت دفعهاین

 !یهد -

 :رو کج کردم و گفتم فرمون

 .زنمیباشه، باشه؛ االن پا م -

پل   یواره. دستم رو بلند کردم و دیمپل رفت  یر پدال گذاشتم و صاف به ز یرو رو پام
 .رو ل*مس کردم
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 :گفت  حوا

 .یستغاز ن یگهد جاین ا -

 .رو ل*مس کرد یوارههم دستش رو بلند کرد و د یساکون دادم که ملت سری

 :گفتم  تندتند

 .یددخترا تند پا بزن -

 یتکون محکم یققا  هویککه   یمو جلوتر رفت یمپدال گذاشت یپاهامون رو رو  همه
  ی آال. آ  یغ زمان شد با جسخت برخورد کرد و هم  یز چ یکبا  یقخورد و کف قا 

 .رو خفه کرد یغشج هم یساگفتم که مل  یآروم

 :لـ*ـب زد حوا

 !شد؟  یچ  -

آوردم که متوجه شدم  یرونکرده. سرم رو ب  یر انگار گ یدمرو تکون دادم که د قایق
 .کرده  یر و کلفت آب گ یمشک  یهالوله  یرو یققا

 :گفتم

 .یمکرد  یر دخترا گ -

 :گفت  یهم بلند شد و بعد نگاه  حوا

 .یمکرد  یر رو لوله آب گ -

 :گفت  آال

 یم؟کار کن  یچ   یدحاال با  -
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 .یمدور شد یادینبود؛ انگار ز کسیچ اطراف ه اون

 :دهنم رو قورت دادم و گفتم آب

 .به عقب یدتون پا بزنو همه  ینیددخترا بش -

پام با سرعت   یر به پدال زدن. پدال ز یمو شروع کرد یممون نشستهمه  دفعهاین
فرمون رو عوض کردم؛   یر نبود! مس  یاما زور و قدرتش کاف   چرخیدیم  یسرسام آور

 !شدیعقب؛ جلو؛ چپ؛ راست؛ نم

 :گفت  یساکه مل  یموقفه پا زد یب  یقهچهار_پنج دق حدود

 .خورهینداره، تکون نم  یدهها فا بچه -

 :هم آروم گفت حوا

 !آخ پام -

 .منم بدجور درد گرفته بودن یپاها گفت؛ی! راست ماوف

 :چسبوندم که آال با بغض گفت یقرو به قا سرم

 یم؟کار کن  یچ  -

رودخونه   یهاپسر بچه بـ*ـغلش بود، از پشت نرده  یککه    یخانم چادر  یک  هویک 
 :گفت

 .هلتون بده یدبا  یکیدخترا  -

 :هم پا شد و گفت یساآن، از جام بلند شدم. مل  یککردم و در   پوفی

 تو؟  کنییکار م  یچ  -



 

 
111

رمان  یک کاربر انجمن   یرباقری| حنانه سادات م یرمان خاطرات نوجوان   
 

 یاخفه یغ ج یدهخورد که آال دوباره ترس یتکون  یققا یسا،با بلند شدن مل هویک 
 :بعد خودش بلند شد و گفت یرو گرفت و نشوندش ول یسازد. حوا دست مل

 .تا تعادل برقرار بشه یسیموا یدبا طوریین ا -

روشنش زل زدم. دستم رو محکم گرفت که پام رو    یهاتکون دادم و تو چشم   سری
 .گذاشتم  قیلبه قا یرو

 :گفت  حوا

 .مواظب باش -

فاصله  یادکردم؛ ز  یها نگاه لوله  یلنگر مانند رو یتکون دادم و به جسم آهن سری
 .پریدمیم ید نبود اما با

 :گفت  ملیسا

 ی؟ تو آب چ  افتییاگه ب  -

 :گفتم  یتعصبان با

 .یسامل افتمی نم -

و گرفتمش؛   یدمحوا دستم رو ول کرد و اومد بپره که دستش رو محکم چسب  هویک 
 !من بپره یبه جا خواستیحوا م

 :بگم که همون موقع آال داد زد یزیاومدم چ  یتعصبان با

 . ...هابچه  یآها -
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و خط دست آال   یمبرگشت یم،هم بود یهاتو چشم  یرهخ کهیدو تامون درحال هر 
  ی دونفره صورت   یققا  یکما شد.    یکها نزداز بچه  یکی  یقباالخره قا  یم؛رو دنبال کرد

 .رنگ

 :زد یغج ملیسا

 .یمکرد  یر کمک...ما گ  یایین دخترا؛ ب یآها -

 :به ما دو تا کرد و گفت یهم نگاه  بعد

 !ینیدبش  یریددست خودتون، بگ ینتا کار نداد -

 :مون گرفت که آال ادامه دادخنده  یتموقع ینمن هم حوا، تو ا  هم

 .ینما رو هل بد  یقاز پشت قا یایددخترا ب -

  یق تو اون قا یاز دخترها یکیدست حوا رو ول کردم و خودم هم نشستم.  آروم
 :دونفره که موهاش بور بود و بافته شده، گفت

 !یرانگروه ا  یید؟ئه شماها -

 :شدت گرفت که حوا گفت مخنده 

 .ییمآره، آره؛ ما -

 :تر بود، گفتکه قدش کوتاه  یکیشوناون

 ی؟ ها چ لوله یور  یمکن  یر اگه ما گ -

 :گفتم

 .دینیچون از بغل هل م افتین؛ی شماها نم -
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 .پاروزنان به سمتمون اومدن ی،بهم کردن و بعد مکث  نگاهی

 :شدن، رو به دخترها گفتم یککه نزد  یقمونقا به

 .یدتندتند پا بزن -

 :رو به فرمون گرفتم و رو بهشون گفتم دستم

 !حاال  -

 یاییمب یمها از کنار ما رو هل دادن، بتوناون یرو چرخوندم عقب تا وقت  فرمون
 !نبود یها هم با تمام قدرت بهمون زدن؛ اما هنوز هم زورشون کاف . اونیرونب

 :یدشده نال  یدناام ملیسا

 !آخ، نه  -

 :دختر قد کوتاهه گفت همون

 نه؟ شه،ی نم -

 :گفتم  تند

 .ینصبر کن -

از کنار  شدیها کج کردم. اگه نمه سمت مخالف لولهو ب یدمرو عقب کش فرمون
 !ریمیو جلو م شیمیها رد ملوله  یپس از رو یم؛ها رد شلوله 

 :بهشون گفتم رو

 .به ما یدبزن   یهوعقب و  ید بر -
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 :تکون داد و گفت یمو بوره سر همون

 .باشه -

 :تکون دادم و گفتم یسر منم

 . ...یکدوباره دخترا؛ سه...دو... -

 یقما، قا یبو سرعت عج ید تکون شد یک و بعد از  یدنما کوب یقبه قا هویک 
و بعدش   یمزد یغبهم، همه با هم ج یها کنار رفت. بعد نگاه لوله  یباالخره از رو

 .یمهم رو بغل کرد

 :دو تا گفتم به اون رو

 .هابچه یمرس -

 یرو هم باال یالحظه هلبرامون تکون دادن و عقب رفتن. همون یهم دست  هااون
 :. با بهت گفتیدیمپل د

 ین؟پل بود یر شماها ز -

 :گفتم

 !بله؛ چه جورم -

 :خنده زد و گفت یر ز حوا

 .یمجا عوض کن یددخترا پاش -

 :گفتم

 .جلو یمما بر ِیس -
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 :ابروش رو داد باال و گفت یکی ملیسا

 ی؟هد  یگهمن و تو د -

 .از جام پاشدم دادم،یسرم رو تکون م کهیرو خوردم و درحال مه خند

 :گفت  آال

 .ینمواظب باش -

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

 !نترس دختر -

کل اون اطراف دارن ما   یدمد هویکحوا رفتم.  یش کردم و به جاحواله  چشمکی
م . خندههایق صاحب قا یو همون آقا یآقاجار  الخصوص خانم کن؛ی رو نگاه م

 «H.M5» ! کاًل عادتیمکرده بود  یباز  یققا  یادو ز  یمبود  یدتو د  یادیگرفت؛ انگار ز
 .کردیمیم ییماجراجو یدبود که ما با ینا

  ی چ   هاینبدون ا  ی. زندگ یو عشق؛ دو اصل مهم زندگ   یجانهمراه با ه  ماجراجویی
 !مرگش یخطرش و حت  یجانش،خوبه با ه ییتکرار! ماجراجو یه بود؟ جز تکرار 

*** 

 «ملیسا»

  خیال یقرمز رنگ داشت رو ب  یحلب یر گآفتاب یکچهار چرخ کالسکه مانند که  اون
 .رنگ  یمشک  هشتو یست ب یز شدم و رفتم سراغ دوچرخه سا

 :گفت  هدی
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 یسا؟ مل -

 :گفتم

 !یشک  یش،ک -

هم طبق معمول پشت    یخنده زدن و رفتن تو اون کالسکه و هد  یر دوتا هم ز  اون
 یدم پدالش گذاشتم و د یاون فرمون گنده رفت. هنوز نرفته بودن که پام رو رو

 !باالئه  یلیخ  ینشنداره و ز یکمک 

 :کردم و رو به دخترها گفتم  ینگاه  داد،ی رو اجاره م هاینکه ا  یبهت به خانم با

 !تونمی من نم -

 :و گفت یینپا  یدپر هدی

 تونی؟ی رو نم یچ   ید،خانم رش یزم،عز -

 «H.M5» من که قد بلند  یدوچرخه برا  ینشدم. ا  یادهگرفت و تند از روش پ  مخنده 
 .یابعد حوا و بعد هم هل  ینا،بعد مب  ی،بودم هم بلند بود! در واقع اول منم، بعد هد

 :ش گرفت و گفتخنده  حوا

 .پاشو یهد یام؛منم که عمرًا ب -

 :هم با خنده اومد سمتم و گفت هدی

 .حوا یشبرو پ -

پشت فرمون رفت و منم   ی هد یحوا. حوا جا یش گفتم و با خنده رفتم پ  ایشی
 .کنارش
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 :داد زد هدی

 .یاممنم م ید بر -

 :گفتم  بلند

 .باشه -

 :گفت  حوا

 یم؟ بر -

پشتش انداخت و سوار دوچرخه  رنگش رو  یکردم که کوله صورت   یبه هد نگاهی
 .شد

 :گفتم

 .آره برو -

دوچرخه   یهاپدال  ی که راه افتاد، حوا هم رفت. من و حوا پامون رو رو هدی
البته   یساد،وا یهد یدم که د  یمدور نشده بود یاداما ز یممانندش گذاشتم و پا زد

 .یسادکه وا  افتادیداشت م

 :هم دور زد و گفت حوا

 .کاًل دوچرخه بزرگه -

 :گرفت و گفتم  مخنده 

 .یگهد شهی نم -

 .یهد یشپ یمو رفت یدیمپر  یینکه دوباره دوتامون پا  یمشد نزدیکش
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 :گفت  حوا

 ی؟ خوب  یهد -

 :لباسش رو تکون داد و گفت هدی

 . ...یادیز ینا  یآره بابا خوبم ول -

 .یم و کلمه بزرگه رو خورد یمکرد  ینگاه  بهم

 :رو به خانمه گفت حوا

 .خودتون یشخانم دوچرخه باشه پ -

 .یم و به سراغ دوچرخه دونفره رفت یمکرد  ییدتندتند تأ ییتا سه

 :گفتم  تفکرکنان

 ینیم؟بش یجورچه  -

 :هاش رو گرفت به دو طرف نرده و گفتتند رفت عقب کالسکه و دست  حوا

 .من که جام خوبه -

 :گفت  هدی

 .افتییحوا م -

 :رمونش و گفتمپشت ف پریدم

 .ریمیآروم م افته؛ی نم -

 :گفت  هدی
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 .پس فرمون مال منه -

 :براش فرستادم و گفتم یکردم و بعد تند بوس  یزونآو یاو لوچه  لب

 !جون یدور مال من؟ هد یه -

 .یدرو گرفت و باال کش یخنده زد و دست هد یر ز حوا

 یبازو مسخره  یدیمد ها روبچه یکل  ینجاده پارک. اون ب  یتو  یمزدم و افتاد دور 
 .یمدرآورد

من؛    یاومد جا  یحوا و هد  یدور، ما جاهامون عوض شد؛ من رفتم جا  یکاز    بعد
 .حوا هم بغلش

 :نشست و گفت هدی

 ید؟ جد یجا  یه  یمها بربچه -

 :گفت  حوا

 .یمبر -

 :گفتم

 .یمونبه کشتن ند یهد -

 :خنده زد و گفت زیر 

 .دمینم دم؛ی نم -

رفت.  روینجاده ماش یرو دور زد و تو یسواردوچرخه  یستپ یدگیبر هویک 
 :و گفتم یدمکش  یه  کرد،یو حالم رو خوب م خوردیبهم م یطور که بادهمون
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 ری؟یکجا م  یهد -

 :گفت  هدی

 !ها؛ استخربچه -

 :م گرفته بود، تو دلم گفتمخنده  کهدرحالی

 !یدش هم هبه استخر؛ نمونه  رسهیم یشهشناگر هم یهکشش  -

 :خنده زد و گفت یر ز حوا

 .یمندار یزاتتجه یزمعز  یدببخش -

 :گفتم  هویک براشون،  یدرازو بعد زبون  یدمرو د یناا ریحانه

 .یدها تند بربچه -

 .یمپدال گذاشتن و ِد برو که بر یبهم کردن و پاشون رو رو  یدو تاشون نگاه  هر 

*** 

 «حوا»

  یم مونده بود یکم  یاولمون رفته بود مدرسه و تعداد یننوبتمون شد. ماش باالخره 
 یلی بود؛ خ یخال یاو هل ینامب یامروز جا یی. خداارزیدیم یشاما خب به معطل

 !یخال

 :و گفتم یدمرو کش یامد دست

 .یگهد یاب یامد -
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 :گفت  هدی

 . ...ها باالخرهبچه -

 ی رو  یمن کنار هد.  یمسراغ سالتو بزرگ وسط پارک رفت  یغو با ج  یمبهم کرد  نگاهی
زرد  یصندل یبود که رو یسامل یوار،سمت د یعنیقرمز نشستم و کنارم،  یصندل

بود،  یوار هم که اون سمت د یاو مد یآب  یشهم صندل یرنگ نشسته بود. هد
 .سبز بود یشصندل

 :دستم رو گرفت و لب زد  هویک  هدی

 !ترسمیحوا من م -

 !شدی ! باورم نمترسید؟یم یهد بابا!  م گرفت. نهاز شدت حرفش سرفه  هویک 

دست   بست،ی رو م مونینه قفسه س یرو یهاپسره داشت محافظ  یک  کهدرحالی
 :رو گرفتم و لب زدم یهد

 .یچینترس، از ه یچیاز ه -

خورد  یمکث، سالتو تکون محکم یهبعد چند ثان هویکزد و سکوت کرد.  لبخندی
اومد؛   ینزم یو صاف رو یدزد که سالتو از عقب چرخ یغیج یساو رفت عقب. مل

زدم. امون نداد و  یغ و با شوق ج یدممماس بود. خند ینصورتم با زم کهیطور
زد و   یغهم ج یهد دفعهین . ایدو از جلو چرخ یساددوباره باال رفت؛ رفت باال وا

 .یدخند

 :گفت  یغبا ج یسامل هویک 

 !مامان! غلط کردم -
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 .ُبرترو ما هم از خنده روده شدیم یشتر و ب یشتر سرعتش ب یه  سالتو

  یین هم به پا  یا کفش مد  یدنش،و با چرخ ید و چرخ یسادسالتو اون باال وا هویک 
از ته دل  یغیج ین،خنده زدم و با مماس شدن دوباره صورتم با زم یر پرت شد. ز

 .زدم

*** 

اول   یحت  یمعادت داشت یآخه من و هد یم؛نگفته، اومد یر بهم صبح به خ  امروز 
 !! هوفیگهد یمدعوا کرد  یشبد یول یمصبح قبل از مدرسه هم با هم چت کن

کردم و وارد مدرسه شدم. مثل   یشدم و با هلنا و آرزو خداحافظ  یادهپ ینماش از 
 .اول ینامن نفر دوم بودم و مب یشههم

 :بغلم کرد، گفت کهین اومد سمتم و بعد از ا ید،تا منو د مبینا

 ی؟ه تو اول صبح چت -

 :بلند کردم و گفتم سر 

 !یومدمکه اومد، بگو من ن  یفقط هد یچیه -

 :گفت  مبینا

 !یه؟ چه کار ینوا! ا -

 :کردم و گفتم  ماچش

 .یزمکه گفتم رو بکن، لطفا عز  یکار -

 :گفت  هویک تکون داد و سکوت کرد، بعد  سری
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 چه خبر؟ پارک خوب بود؟  یروز از د -

 :م و گفتمتکون داد یحوصله سر بی

 .بود یجات خال  یواال خوب بود ول -

هم پنجر    یناخب االن حال من بد گرفته بود. مب  یبود ول  یاصل خوب که نه؛ عال  در 
 :به پشت سرم گفت یبا نگاه  هویک تکون داد و  یشده، سر

 .اومد یهد -

 :رو محکم گرفتم و گفتم کیفم

 !یستمامن ن -

جا هم منو با بهت  اون  ی تو سالن مدرسه. حت  ییدمتکون داد که دو یسر زدهبهت
زدم و بدو بدو رفتم سراغ  یرونکردم و از سالن ب  یچون تنها بودم. پوف  دیدن؛یم

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

 :گفتم  یدمش،رو باز کردم و تا د در 

 !هلنا پاشو  -

 در واقع کل شناختن؛یخنده زدن؛ چون همشون ماها رو م یر ز هاشونبچه
«H.M5» شناختنیرو م. 

رفتم.   یزشم  یر پنجره بود و بعدش هم ز  یر که زاون  یتند پاشد و منم رفتم جا  هلنا
 .دیدمشیم یز م یر در کالس رو باز کرد. با سکوت از ز یلحظه هدهمون یقاً دق

 :ها گفتبه هلنا و بچه  رو
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 جاست؟ین ها حوا ابچه -

 :گفت و ادامه داد  ینچ بلند هلنا

 .یدمبابا، اصاًل حوا رو ند نه  -

 :هاشون گفتاز بچه یگهد یکی

 .یگهخب پس برو د -

 .حقش بود یول دید؛ی براش سوخت. من رو نم دلم

 هو یک اومدم که    یرونب  یز م  یر زد. از ز  یروناز کالس ب  یزونآو  یاکرد و با باشه  مکثی
 .یسادهپنجره وا یس، جلواز کال یرونب یدمد

 :شدم که گفت یشمشک یهاتو چشِم چشم  چشم

 !! باشه فقط باش؛ قهر باشیپس هست  -

 .رو تو بهت گذاشت و ول کرد رفت من

 :و هول کرده رو به هلنا گفتم زدهبهت

 .از کمکت یمرس -

. یدمبه در، منم رس  یسامل  یدنزمان با رسزدم. درست هم  یرونفشنگ ب  ینمنم ع  و
 .یمسر چت با هم دعوا کرد یم؛هم قهر بود یسابا مل

بدجور    یعنی!  یمهم قهر بود  یادر رو باز کرد. با هل  یاور هلکه از اون  یمبهم کرد  نگاهی
 !قهر تو قهر شده بود
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و کنار رفت. تو کالس هجوم آوردم که  ید ما، حرفش تو دهنش ماس یدنبا د هلیا
مون تو کالس، اون دوتامون . با اومدن همهزنهیحرف م یهد داره با ینامب یدمد

 یرفت و تو ینابه مب یزیاز جاش بلند شد و بعد گفتن چ یسر بلند کردن. هد
 .کردم و کالفه رفتم سر جام  یوسط نشست. پوف  یفرد

 :دستم رو گرفت و گفت مبینا

 شماها چتونه؟  -

 :به دخترها، گفتم یاقاط زدم و بعد اشاره  هویک 

 !از اونا بپرس دونم،یچه م -

 یقاً گذاشتم. دق  یز م یگفت و کنار رفت. رفتم کنار پنجره و سرم رو رو  یشیا مبینا
 .کنیمیچرا درستش نم فهممینم یقاً و دق یمچرا قهر کرد فهممینم

 .اومد یشمپ یساکه گذشت، مل  یکم

 حوا؟  -

 :هام برداشتم که ادامه دادچشم یکردم و فقط حصار دستم رو از جلو  سکوت

گروه رو    یدتون بد حرف زدم؛ نبامن قاط زده بودم با همه یشبباشه؛ قبول. د -
 .کردمیترک م

 .خاموش شد. حداقل اون اعتراف کرد یشمگفت، آت  جوریین ا وقتی

 :وار گفتمزمزمه ناخودآگاه

 .یمهم از قبل با هم دعوا کرده بود یتو نبود؛ من و هد  یر نه همش هم تقص -
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 :هم گفتپاشد و به کنار من اومد. اون یهد  یشهم از پ هلیا

 یاره؟ جوش ب یکه هد  کنییچت م یگهد یکیخب، حوا خانم چرا با  -

 :گفتم  یبعدش حرص یگرفت ول  مخنده 

 .داد نه من یام. در ضمن خودش پیمیهدوست قد یهآمل فقط  -

 :گفت  یهد هویک 

 !توام بدت اومد نه که -

 :گفتم  تند

 .بد نگذشت که بهت زدی؛ی با فاطمه حرف م یتوام داشت  -

 :گفت  یساداد که مل یرونرو با حرص ب  نفسش

 !من خبر نداشتم یناوه، شماها چقدر حسود بود -

 :گفت  مبینا

 ینیم؟ رو بب یپاکل  خوایمی. نمیگهد ید ! خب بس کنیوا -

  یک اول منو  یساسکوت کردم. مل یول زدیم پر  یپامونکل  یدند یدلم برا ینکها با
 .رو یکرد و بعدش هم هد  یماچ 

 :کرد و گفت  یزونلب و لوچش رو آو هلیا

 !من -
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رو هم   ینا و مب یاپاشد هل یسا مون گرفت که ملمون ناخودآگاه خنده همه  هویک 
 .کرد  یماچ  یک

 :ها گفتاز بچه یکی

 .خلوته یادیکالس ز  ید؛کن   یآشت  یدبابا پاش -

 :گفت  یسامون گرفت که ملخنده  دوباره

 .یگهد یدگفتم ببخش  ی،تون آشت منم با همه  -

 :گفت  هلیا

 .یمنم آشت  -

 :خنده زد و گفت یر هم ز مبینا

 .یمنم که آشت  -

 :هم رو به من گفت یناو مب یرو کرد به هد  ملیسا

 .یدکن  یشماهام آشت  یدپاش -

 :هم ادامه داد هلیا

 .زود، زود -

 :زدم لب

 .یدببخش یناز طرف من بگ -

 :و دوباره اومد و گفت یهد یشگفت و رفت پ  یولیا هلیا
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 ی؟ مگه خودت زبون ندار گهی م یهد -

جا بهشون جاتندتند همه   قدر ینو دستم رو گرفت و بلندم کرد. ا  یدکش  یشیا  ملیسا
. ناخودآگاه یسادهجلوم وا یهد یدمد هویکشدن که فرصت حرف نداشتم فقط 

 .بغلم یدهم اول نگام کرد و بعد پر زدم و دستم رو براش باز کردم. اون یلبخند

 :تو آغوشم که گفت یدمشبا تموم وجودم کش محکم

 !ایمیونه د یلیخ -

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

 !یوونه دوست دارم د -

 :زدهام داد و لب نگاهش رو تو چشم هدی

هزاربار مردم و زنده شدم؛ نکن با من   یومدی،گفت حالت بد شده و ن  ینا مب یوقت  -
 .رو دختر کار ینا

 :گفتم  یناتو هم رفت و رو به مب هاماخم

 ی؟بهش گفت   یچ  یزمعز  ینا؟مب -

 :باال انداخت و گفت یاهم شونه  مبینا

 .یومدیخب گفتم فشارت رفته باال و ن -

 :خنده زد و گفت یر ز هلیا

 جانم؟  -

 :گفت  مرد،ی داشت از خنده م کهیدرحال ملیسا
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 مگه حوا مرض قند داره که فشارش بره باال؟  ینامب -

 :ش گرفت و گفتهم خودش خنده  مبینا

 .خو دونمیچه م -

 :گفتم  یکردم و با مهربون   یبه هد نگاهی

 !یزم عز -

لپش رو   یارم،از دلش درب کهینا یحد بترسونمش. برا ینتا ا خواستمینم من
لحظه در کالس افتاد و اومد دنبالم که همون  یشو ِد درو فرار کردم. دوهزار  یدمکش

  یی نسبتًا بلند با موها  یمحترم مطالعاتمون، که قد  یر دب  ی،باز شد و قامت خانم باقر
 :حرفش گفت ینتو اول ید،وسط کالس د وماها ر  یشد. وقت   یانداشت، نما یرهت

 .سرجاتون یدتاتون برزودزود هر پنج  -

 :سرش رو کج کرد و گفت هدی

 ینیم؟ بش جاینهم شهی خانم نم -

 :به ما، گفت ینگاه  یمبدون ن یهم حت  یباقر خانم

 !وجه  یچبه ه -

 :زد و گفت یشونه هد یرو یساخنده زدن که مل یر ز هابچه

 .بالنسبت خر نشد -
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و تو دل معلم  یمرو برداشت یالمونو تندتند وسا یمهم از خنده منفجر شد ماها
دختر  یککنار فاطمه که  یوار؛اول، سمت راست کالس کنار د یز . من میمرفت
 .العاده ساکت بود، جا گرفتمفوق 

 :بافته بود، از جاش بلند شد و گفت یماه  یغکه امروز موهاش رو ت  فاطمه

 !یالواو  -

 :دور نموند و اشاره کرد ینشستم که از چشم خانم باقر یز ر م گرفت و س  مخنده 

 .برو ته -

بود.  یخانم باقر یز به م یدهوسط چسب یفاول، رد یز بدبخت که م هدی
مون رو نقش بر آب کرد. فاطمه نقشه  یکه باقر  یمهم باش  یکمثاًل نزد  خواستیمیم

 .ش گرفت و پاشد جاش رو با من عوض کردهم خنده 

 :ها از پشت سرم گفتاز بچه یکی

ها بچه   ینتراز ساکت  یکی. تو که پارسال  ی شکوفا شد  یهوتو چطور    فهممی من نم -
 !یبود

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

 .رمهستش خانم محت «H.M5» اثر -

 :گفت  یخنده زدم که هد یر ز پقی

 !یمفاطمه، مر ینا؛ حرف بزن یقامبه رف ینمنب -
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 یدم رو د  یسام شدت گرفت که ملکرد و ساکت شد. خنده   یشیاز پشت سرم ا  مریم
کنار   یساسمت چپ کالس. مل یفرد یز رفت ته م  یزون،مثل ما آو اییافه که با ق

هم کنار اسما،  یو هد یلنتآدم سا یکاون خوب بود. من کنار  یبود، باز جا یامد
  یده خواب هاییشهم با ن؛ اونطورینهم هم یابود. البته هل ی،خرخون واقع یک

 .نشست یحانهگروه ر  یهاکنار بچه  یسا،پشت سر مل یز رفت دو تا م

 :غر زد هدی

 . ...خانم -

 .گفت و سر بلند کرد  یرو به هد یسیه یباقر خانم

. یمپخش شد  یجورشده! چه    یجورروخدا وضعمون چهگرفته بود، نگاه تو  مخنده 
 .یمساکت بش تونیمیحاال مگه م

  ینیم ب ی. زود انگشتم رو رویدمرو د یزن هداز ذهنم گذشت، نگاه چشمک  ینا تا
 :گذاشتم و گفتم

 !ساکت ی،ساکت هد -

 .جون بود یصاف جامون تو دفتر غفور دفعهینا کردم،یم یشمنم همراه اگه

گفت بهش که نگاهش عقب   یچ  دونمینم یناکرد. مب  یزونش رو آو و لوچه  لب
 :گفت  یلحظه باقرماچ تو هوا براش فرستاد. همون  یکبه همراه    یرفت و چشمک 

 .یاریدبرگه در ب -

 :و گفت  یدچرخ هدی

 !خانم امتحان؟ -
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 :بهش زد و گفت یاسلقمه یهد یسر پشت

 .گیرنیبعدش امتحان م یم،خانم گفتن اول بخون -

 :به هممون گفت یدستش رو بلند کرد و بعد نگاه  هویک گفت و   یآهان  هدی

 !ید بخون یاالها بچه -

 یشما جلسه پ یعنی آسون بود؛  یدگرفت و کتاب رو باز کردم. درس جد  مخنده 
 ی و ماهرانه دفترم رو تو یز ر ییلخ ین. بنابرایمهمون موقع که درس داد خوند

آهنگ   یعنیکردم؛  یدمونسوژه جد یکتاب باز کردم و شروع به کار کردن رو 
 !یمنم ته کیه،یهک

 :زدم یغخودم حس کردم. تو دلم ج یرو رو  ینیقلم به دست شدم، نگاه سنگ تا

 !یهد -

زنان، اول دفتر تو کتابش رو نشون داد و بعد   نگاهش کردم که چشمک  عصبانی
چند تا برگه نشون داد و دوباره    یدمکردم که د  ینابه مب  یکرد. نگاه   ینابه مب  یااشاره

 .مشغول شد

 یدمکردم که د یااشاره یم رو خوردم و به هدخنده  یساغره ملچشم یدند با
 .داد و مشغول کار شد هیرو عقب داد و بهش تک یشصندل یلکسر

 :شروع به شعر سرودن کردم خندیدم،یم کهحالیدر 

 !منم حوا یه؟ک  یه؟ک"

 !یمن و هد یست؛ن کسی
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 ".یمبد امی وقتشه بهم پ یم؛به اس بهم وصل اس

 .ما چت کنه یهبشه که شب یداپ یکس  دونمی م یدمن بع خدایی

 :و ادامه دادم یدمخند  ریزریز 

 شد دلت خواست؟ یچ "

 !دلم خواست منم

 "!یهمجاز یفضا یهتو دلت  ی؛هد هدی،

 .یمجاز یکارها  یبرا مردیآروم و قرار که نداشت، م یهد یگهد همینه

 ...ال، ال، ال"

 یبزن به من فور  زنگ

 "...ال، ال ال،

متن کتاب گذاشتم.  یتند دفتر رو بستم و مدادم رو رو ی،بلند شدن خانم باقر با
 .از کنارم رد شد داد،یسر تکون م کهیحالهم در  یباقر

 :گرفتم و بازم نوشتم  ینگاهم رو از هد شدم،یداشتم از خنده منفجر م کهحالیدر 

 فقط منم و تو  یست؛ن یهکر"

 فقط لطفًا نکن هک منو  دم،یتاپم رو بهت ممن لپ  هدی؛

 !ی! هدهدی

 "در امان یتا تو بمون  ذارمیخودم رو جات م من
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گذاشتم و تند کتاب رو جمع    یبمبرگه رو تو ج ی،باقر « یدها رو ببندحرف »کتاب با
ها رو  طور نامحسوس برگهبه   یناو هم مب  یها کردم که هم هدبه بچه  یکردم. نگاه 
 .جمع کردن

ها از  از بچه یکی یدمد هویک . یمها رو گفت، مشغول نوشتن شدسوال  یباقر تا
 :پشت سرم گفت

 !جونم؟  یهد یآها  ی؟هد -

 :چهار تا شد و برگشتم عقب که ادامه داد هامچشم

 !سوال چهار؛ برسون لطفا -

 :به نشونه افسوس تکون دادم و گفتم سری

 .یسجون. بنو یصداش نکن هد -

 .شد یکیبا هم  یگفتن من و هد  «یرکبیرلحظه »امهمون که

 :گفت  هویک هم  باقری

 !یهد -

 :د و گفتز  یخم شده بود، لبخند کهیدرحال هدی

 .خودکارم افتاد...من تموم کردم یدخانم ببخش -

بلند شدم و برگم    یسا،گذاشت. منم با بلند شدن مل  یز م  یرو گفت و برگه رو رو  این
 .هم بلند شدن  یناو مب یاگذاشتم. بعد ما؛ هل  یز م یرو رو
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. با ذوق به  یادقطره قطره داره بارون م یدم د هویک بودم،  یسادهکه وا  طور همون
 :هم ذوق کرده گفت ینگاه کردم که هد یرونب

 !یادآخه داره بارون م  یرون؟ب یمبر یم،ندار یخانم حاال که کار -

 :و بعدش به تک تک پنج نفرمون کرد و گفت یبه هد ینگاه  یباقر خانم

  ید درس جد یکوتاه برا  یشنما  یهکنفرانس همراه   یهتا آخر زنگ،  تونهی م یک  -
 آماده کنه؟

 :گفت  یتموم نشده بود که هد حرفش

 .خانم دیمیما انجام م -

 :ابروش رو باال داد و گفت یکی باقری

 !شما؟  -

 :بالفاصله گفت هدی

 .یناو مب یاهل  یسا،من، حوا، مل -

 .شک نداشتم گه؛یم دونستمیگرفت. م  مخنده 

 :به خودش داد و گفت یکه کنارش بود، تکون   اسما

 .یاممنم م -

 :و گفتهم پاشد  ریحانه

 .یایممن و سارا هم م -
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 :گفت  یدکنانتأک یزد که خانم باقر یلبخند هدی

 .صداتون باال نره  یول  یاطتو ح ید بر -

کتاب و خودکارش رو برداشت و بلند شد. منم    یِقرق  ینگفت و ع  یچشم هدی
 :رو بلند کردم و گفتم یممر

 .دخترا یدپاش یاال یاال، -

 .یمکرد  ینشد که نصف کالس رو خال یقهدو دق به

هامون از قرار   یکیبارون.    یر بهم، درست ز  یدیمچسب  یرون،ب  یممون اومدهمه   وقتی
 .بارون بود

 :که برگم رو درآوردم و گفتم  یمحلقه شد مثل

 .یسوپ ی،هد -

 «ی»سوپ گفتیم؛یما م یساکه به قول مل  یز واقع سوپرا در 

 .زد و با شوق شروع کرد بلندبلند خوندن یغیج هدی

 .شدیم یشتر هامون بخنده  خوند،یکه م  یتشهر ب با

 :گفت  ملیسا

 !جون یفقط لطفًا نکن هک منو هد دم،یتاپم رو بهت ممن لپ  -

کاغذش رو درآورد.   یبشاز تو ج یناهامون بلندتر شد که مبرو که گفت، خنده این
  ی قلب بود و تو یگامیاور یک کرده، در واقع   برگه دفتر رو شکل قلب یه هم اون

قلب    یه  یوسط کاغذ تو  یمدل باحال. اسم هد  یه  یتامون بود ولقلب اسم هر پنج 
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  یه  ی،. بغل قلب هدیاو هل یسامل ینا،بود و دورش هم اسم من بود به همراه مب
قلب    یه  ی. اون سمت هدینابود که اسم من توش بود و کنارش اسم مب  یگهقلب د

هم کوچولو کنارش نوشته شده بود.   یابود و اسم هل  یسابود، که توش اسم مل  هیگد
هم، اسم   یساکنار اسم مل  یناو تو قلب مب یبود با اسم هد یاکنار اسم من قلب هل 

 .بود یقشنگ  یلیخ ینوشته بود. کاًل فانتز وکوچول  یهد

 :گفت  یبا مهربون  ملیسا

 !ینیالع -

 :یدتند پرس یا گرفت که هل  مخنده 

 ی؟گفت   یچ  -

 :زنان گفتهم تند چشمک هدی

 .یزمگفت عز -

  یگه نه! د ی،رو درآورد. وا یبشتو ج یهم برگه یخنده که هد یر ز یمزد مونهمه
 !چتامون بود! خدا کردم؛یرو اصاًل باور نم ینا

 «بود »چت من و حوا نوشته

 :زده بود  ۱۲:۰۰ ساعت

 «!یر...نه ظهر بخیربخ! صبح سالم»

 .خنده هم فرستاده بود استیکر 

 «.یدارشوبابا، گاو! ب یجونم! هو ی خرس ی،! آهاتنبل»
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 .بعدش  یامو شش تا پ یو س  یلمآهنگ، ف کلیپ،

 :فرستاده بود  ۱۲:۱۰ ساعت

 «!جونم یهد سالم»

 «!! عشقم! جونمیی؟تو کجا حاال»

 .خنده فرستاده بود استیکر 

 .بعد یامپ بیست

 «!االغ آهای»

 «یا ب بیشعور »

 «خنده استیکر »

 (۱۲:۱۵باال اومده؟ )ساعت  یندوز . و یدبودم ببخش یسسالم؛ سرو دوباره

 «.خنده، آره استیکر »

 «.یع...تند، زود، سرکنییچه م یی،خبر، کجاچه  خب»

 «یی؟بازجو عه»

 «!بازجوییه»

 «.( شدی)تله پات  تله»

 «خنده یکر بله. است بله،»

 ...داستان ادامه دارد ینا و
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هم   یبود. هد یشکل ینچتامون ا یقادق گفتی . راست مشد ی قطع نم خندم
 .زد و منفجر شد یچشمک 

بهم کردن و رفتن سراغ قسمت    ینگاه   یاو هل   یساکه مل  اومدیخندش بند نم   مبینام
 :یینپا

 :یسامن و مل چت

 «(۱۸:۰۰. )ساعت یسم سالم»

 «(۲۰:۰۰. )ساعت سالم»

 «(۲۰:۰۵چه خبر؟ )ساعت  ی،خوب  چطوری،»

 «(۲۰:۱۰)ساعت  ی؟ندار ی. کاریمرس خوبم،»

 «( ۲۰:۱۰)ساعت   ری؟یم عه»

 «( ۲۰:۱۵. )ساعت یبابا »

 «(۲۰:۱۵. )ساعت بای»

 :گفت  ملیسا

 آره؟  جوریم،ین من ا -

 :خنده و گفت یر زد ز هلیا

 .خدا یرو بخون وا جاینحرص نخور، حرص نخور. ا -

 :یا من و هل چت
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 «(۱۴:۰۰. )ساعت  یهل سالم»

 «(۱۴:۲۰. )ساعت یهد سالم»

 «(۱۴:۲۰خبر؟ )ساعت چه»

 «(۱۴:۲۰)ساعت  پرسن؟ی م یفردا چ  گمی. میسالمت  هی»

 «(۱۴:۲۰فردا؟ علوم. )ساعت  ها؟»

 «(۱۴:۲۰. )ساعتیمرس اهان،»

 «(۱۴:۲۰. )ساعتبابای»

 «(۱۴:۲۰. )ساعتیاعه، بابا ری؟می»

 (Bts یکراست)

 (Bts یکراست)

 :تند برگه رو برگردوند و گفت یخنده که هد یر زد ز یسابرعکس مل یاهل

 .یدرو داشته باش جاین ا -

 :H.M5 گروه

Btsشما یکاییل،م یس،، م 

 .شهیداره درست م یپکل  یز : سالم، گامیکائیل

 .یادبده، بده ب -

 .ورناو  یمبر یستن. دخترا نیادداره م کشه،ی : طول ممیکائیل



 

 
141

رمان  یک کاربر انجمن   یرباقری| حنانه سادات م یرمان خاطرات نوجوان   
 

 :یپ در حال تا Bts لحظههمون

 .کجا...من هستم  یآها -

 :بعد یقهدق چند

 .گذرهیور خوش م: نه، نه بذار برن...اونمیس

 .ریمی: اعه خو نم میکائیل

 .خیالیآره بابا، ب  -

 .یدپشت سرم حرف بزن یویپ یدنه، نه بر  -

 .یداوه، خدا. باز شروع -

Bts: 

 ...یالواو  -

بدبخت   یاهم پشت سر ما. هل  ینا. مبیممنفجر شد  یو من و هد  یمکرد  ینگاه   بهم
  یگه د ید،که ماها رو د  یسام. ملیدترک یهوکرد و   یسابه مل ینگاه  یچشم یر هم ز

 :اسما گفت یهو که   یمخنده. هنوز محو خنده بود یر و اونم زد ز یوردطاقت ن

 .یدکن  یکار درس  یدسرتون اومد یر خ ید،کم هرهر کن  ی،اها -

 :خندم گفت بین

 .شد یشاوه، اوضاع قاراش م -

 :خندش رو خورد و رو به اسما گفت هدی
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 .یامغول، منو نکش یز باشه چنگ -

 :چپ نگاهش کرد که گفتماول چپ  اسما

 .هست یمورمکه، ت  تونهی نم -

من رو گذاشت    یقه،گرفت و تو دو دق   یشواقعا جد  یبه خودم کردم که هد  ایاشاره
 کهینرو هم کرد شاه محمد و پسرش. برا ا  یاو هل  یساپسرم. ملرو هم    یناو مب  یمور ت

و    یاها رو از جمله مد بچه  یه. بقیزدهن اسما رو هم ببنده اونم گذاشت همون چنگ
از  یکی یم،ربع که مشغول حفظ متن بوده یبعد  یباساغر رو هم مرتب کرد. تقر

دستش   یکه چ   ینمو بب ر   ینارو کنار زدم تا مب  کشیدیم  یلها که داشت برام سببچه
اورده بود و انداختش رو دوشم. خندم گرفت که  یر شنل سبز رنگ گ یهبود. اون 

 :گفت  ید،تا منو د یهد

 .ینمرو بگو بب یالوگت...دیموربابا ت -

 :خشن گفتم یرو خوردم و با لحن خندم

 .هم پسرم شاهرخ ینهستم و ا یگورکان   یمور من ت -

 :خنده و گفت یر زد ز یاشاره کرد، پق  ینا به مب وقتی

 .پسر قدش از پدر بلندتره -

 :خندش رو خورد و گفت  یخنده که هد یر ها زدن زهمه بچه  یهو

 .عشقم، هم تو و هم پسرت یشد یتو عال -

 :و گفت  یدرو کش یاهم دست هل ملیسا
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 .یراو  یگهمن از پسرم بلندترم. بگو د یول -

 .منفجر شدن یگهبار د یههمه  یسا،ده ملش یدهکش  یکبا ماژ یلسب یدند با

 "یسامل"

 یدمکردم که د یتو کالس. نگاه  یمبه دست با خنده هجوم برد یکرانچ  همه
رو به حوا   یهورو کردم به خودمون و  ینبنابرا یستن،تو کالس ن یادیز یهابچه
 :گفتم

 (.یاحوا، حوا، تعال. )حوا، حوا، ب -

باال   یجواب بده با ابروها تونستیاما نم ،گیمیم یچ  فهمیدیم یکه تا حد  هلیا
  ید رو کش  یشد و دست هد  خیالیبلد نبود ب   یکه کال عرب   ینارفته ما رو نگاه کرد. مب

 .نرفت یکه ببره اما هد

 :خندش گرفت و گفت حوا

 (!ی؟ المن؟! )برا چ  -

که داشت حرص  یبه هد یااومدم و بعد اشاره  ییمثال چشم و ابرو دوباره
 :کردم و گفتم  خورد،یم

 (.یمکن  یترو اذ یهد یکم یا. )بیانلوع هد یتعال اشو -

 :خندش رو خورد و گفت حوا

 (.. )نه، گناه دارهیهال خادا -
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لحظه برگشت  سکوت کردم. پشتش رو کرد بهم اما همون  ینبنابرا  یاد،م  دونستممی
 :و گفت

 ( ها؟ یم؛بگ یهه؟ )باشه، چ  یلیل؛خوش، شن گ -

 :تر گفتمباال انداختم و آروم  ابرویی

ها، امان خل  یال هه علک  ینالتگول یانت  یفرد ش یچ. عود اگلیالک  یچاوم، ه -
  ی؛ نگ  یکه به کس  مگیبهت م یچ  یه یعنی. یالک  یچیانلوع هه. )اوم، ه یاشو
 (.یمکن  یتشاذ یکم یالک 

 :گفت  یتکون داد و با چشمک  سری

 ()باشه خوش. -

 :و گفت یاوردطاقت ن یهد دیگه

 .هان؟ منم که نخودم گین،ی م یچ  -

 :گفت  یبود رو به هد یدهنفهم یعنی  ینو منگ شده بود و ا یجکه گ  هلیا

 .یهد خیالیب  -

 :هم اضافه کرد مبینا

 .بخدا گنیچرت و پرت م ؛ی آره هد -

 :زد  یغدست بردار نبود و ج یهد اما

 !یساحوا، مل -

 :که به هردومون رفت رو به حوا ادامه دادم  یاغره چشم بعد
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 .نگو یزیچ ینره. به کس یادتحوا،  -

 :گفت  ترکیدی داشت از خنده م کهیحالدر  حوا

 .گمینم یباشه. باشه، به کس  -

 :ادامه دادم یرو به هد و

 .یخانوم ینهوضع هم یری،نگ یادتا  -

 :گفت  یغبا ج هدی

 .تا من نفهمم. دارم براتون زنینیحرف م یعرب  -

 :گفت  یهوشد و  ساکت

 (ها)گاو البقرات. -

 .یماز خنده منفجر شد همه

 .آوردزبون ما مشترک بود رو به زبون  یبا عرب  یمونکه تو کتاب عرب  یزیچ تنها

 :یمو همزمان گفت یمبهم کرد یو حوا نگاه  من

 (.هم االغ ی،)تو هم گاو بقرات الحمارا. یانت  -

 یهبرد کنار در، در واقع  یدصبر نداشتش تموم شد و دست حوا رو کش یهد دیگه
تو کالس.  یختنها رکه بچه   خندیدیمیم یمخلوت. ماها هم همچنان داشت یجا

 :شد و تند گفتم یار مغزم هوش

 .یومده ن ینیتا حس یآب باز  یمها، بربچه -
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 :یدنال مبینا

 .نه ی،وا -

 :بر عکسش گفت یاهل ولی

 .یمبر یم،بر -

دوتا،  به اون یدمکه رس  یدمرو برداشتم و دست هردوتاشون رو کش قمقمه منم
طرف اخطار آب   یددو ید،رو د و تا قمقمه نگام کرد  یبخش یتبا لبخند رضا یهد

و   یدرو تو هوا قاپ یشآب حوا رو براش انداخت. حوا هم بطر یشهخودش و ش
 :گفت

 .یمبر -

  یب غ یهو ها پر، همه پخش شدن. همه که ماشاال قمقمه یهو یرونب یماز در رفت تا
 .شدن

علوم اومد.   ینیحس  یدمد  یهونکنه. دست به کمر شدم که    کارتونیخدا بگم چ   وایی
 قدر زود اومد؟ چرا ان ی،وا

 :طرفش و گفتم ییدم بدو بدو اومد. تند دو  یاهل یدمرو محکم گرفتم و د قمقمه

 .اومد ینیبدو حس یا،هل -

 :به لپش و برگشت عقب و داد زد یددستش رو کوب هلیا

 ...یاب ینامب ینا،مب -
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کنار و   یدو کشمن یاکه هل  شدیکالس رد م  یداشت از جلو ینیحس لحظه،همون
 :بعد گفت

 .شیمیبدبخت م  یم،اگه بر -

 :داد زد یور هداز اون یهو

 .بدو ینی؛حوا، حس -

 .ینیخندمون گرفته بود، حوا! حس یتموقع ینا تو

 ییدستشو یکرد و هر دوشون از در پشت   یداحوا رو پ ی،هد یدمهم د لحظههمون
سمت در   ییدیممون دوآن هم یکبه ما کرد و در  یااشاره ی. هدیروناومدن ب
با اخم نگاهمون   ینی. حسیدیمکه رس  گرفتیواقعا نفسم داشت م یگهکالس. د

 :کرد و گفت

 چه وضعشه؟  ینا ید؟کجا بود -

در کالس رو باز کرد و رفت تو. ما هم   ینیکه حس  یمبه سرفه افتاده بود مونهمه
 یهوبگه که  یزیاومد دوباره چ ینی. حسیمو پشت سرش رفت یمبهم کرد ینگاه 
بود، اومد تو کالس   ینیمحبوب حس  یهفتم که از قضا جزو شاگردا  یهااز بچه   یکی

 :گفت  یو رگبار

 ...یسامل ی،مفتخر، حوا محسن یهد یخانم آقاجار ینی،خانم حس -

 :ها گفتاز بچه یکیشدت گرفته بود که  خندم

 یناهاشونا  خوان،یتا رو باز مپنج   ینبا ا. بایزوار  ینامب  ی،ملک   یاهل  ی،منتظر  یسامل -
 .یناهاشونا یزم،عز
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 :به ما گفت یبدبخت با بهت بعد نگاه  دختره

 ...اعه شماها -

رو به دختره که تل زده بود،   یدیبا اخم شد  ینیکه حس  یمرو به زور خورد  خندمون
 :گفت

 خواستشون؟ یخانم آقاجار -

 :گفت  دختره

 .یانبله خانم، گفتن زود ب -

 :گفت  یهم با اخم بدجور حسینی

 .یدبر -

  ی چشما یو به محظ خروج، جلو یرونب یمهم از خداخواسته عقب عقب زد ما
 .یممتعجب دختره از خنده منفجر شد

نسبتا قد کوتاه    یکه خانوم  یخانم خسرو  مون،یمعاون آموزش  یدیمدفتر د  یمرفت  تا
رد شد و   خندیدیمیتو هم و هل شده از کنار ما که هر هر م یو چاق بود با اخما

 :گفت

 .یمبر یایید،زود ب -

 لب باز  یکه هد  یم،ساکت شد شیهوییحرف  ینبا ا همه

 :مون داد و گفتبگه که خودش هل یزیچ کرد

 .یمشد، بر یر د -
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 :گفتم

 ریم؟یخانم کجا م -

در بود   یککه نزد  یاهل  یفرم فرزانگان رو برا یهالباس یخانم آقاجار یهو ور اون از 
 :انداخت و گفت

 .برا اجرا سرود یگهمدرسه د یه  ریدیم یددار -

 :گفت  حوا

 ...ها، علومبچه -

 :یمزد  یغبا هم ج همه

 .یدپر-

از در  ی قرق  ین اومد که ما ع یخانم غفور یبود« عصبان  ی»ک  یصدا لحظههمون
 :رنگ کرد و گفت ی مشک  یدبه پرا یااشاره  یکه خانم خسرو  یرونب یممدرسه رفت

 .یدسوار ش -

 :گفت  مبینا

 جا؟ینخانم...ا -

 :مسن سال با سر طاس بود کرد و گفت ییبه راننده که آقا ی نگاه  یخسرو خانم

 یگه،د  ینیدبش  یجور  یه.  یمبا هم بر  یدبا  ینبنابرا  یم،بش  تونیمیکه نم  یندوتا ماش -
 .یکهنزد
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هم بود کرد و چون    یسشکه سرو   یارو به هل یکه دوباره خسرو  یمکرد  ینگاه  بهم
 :بود، بهش گفت تر یزه م یزه تر و راز هممون قد کوتاه 

 .یامن، هل  یشپ  یاتو ب -

  ید خند یو رفت نشست. هد ید رو کش یا دست هل یکه خسرو  یاومد حرف  راننده 
 :و گفت

 .کوچولو  یاهل ی،اوخ  -

افتاد و تند رفتم کنارش و در رو   یمو تند رفت سوار شد. منم دو هزار یدخند مبینا
  ینا، ور مبگفت رفت از اون   یشیور. حوا اکه اشاره کردم اون  ینهبستم. حوا اومد بش
 :که شد، خندش گرفت و گفت  یسوار شد. نوبت هد 

 .یماهان؟ توروخدا تعارف ندار  یام،من ن خوایدیم -

 :با حرص گفت حوا

 .ینمبب  ینبش یا. بیایآره، فقط کم مونده تو ن -

حوا رفتم جلوتر و در واقع تو خود در که  « یدخندم گرفته بود با »تکون بد  بدجور 
 :اومد کنارتر و گفت یناممب

 .کار کنم خوب ی. چ یئه، وا -

نشست تا در   یلبه صندل  یبدبخت اومد و رو  ِی که هد  یبه صندل  یدهم چسب  حوا
داشت بدجور حرص   یامون خندم گرفت. هلکه راه افتاد از وضع   ین. ماشیمبست رو
 :تر نشسته بود، گفتکه از همه راحت   یناو رو به مب یدخند ی. هدخوردیم

 یزم؟ عز یتو راحت  -
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 :خندش گرفت و گفت مبینام

 . ...یعال -

 :فتگ  کرد،یاشاره م یرونبه ب کهینثارش کرد و همون موقع درحال یکوفت   حوا

 .ها خونموناعه، بچه  -

 :گفت  یرو به هد  بعد

 .بدم ییبهت چا یمبر یاب یهد -

 :که گفتم  یمخنده منفجر شد از 

 .خوامیحوا من قهوه م -

 :کرد و گفت  یاگرفت و به سرش اشاره   یکیال حوا

 .ییدبفرما کنم،یم یادداشتدارم تو ذهنم  -

 سرهیه و راننده بدبخت رو با اون سر طاسش که    یمقدر چرت و پرت گفتان  خالصه
 .یدیمرس یک   یدیمکه نفهم  یمال اله اال اهلل رو سوژه کرد گفتیم

از  یرونب یانکه از زندان م  یناییا یاها زده یقحط  ینا ینع یسادوا ینتا ماش ولی
مدرسه دخترونه   یه، و تازه نگاهمون به مدرسه افتاد. اوه یرونب یختیمر ینماش

 .دوره دوم

 :گفت  یکه خسرو  یمکرد  یبهم نگاه  همه

 .یمتا بر یدلباساتون رو زود بپوش -
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 یرنگ که الش باز بود، گرفتم و بعدش هممون بهم نگاه   یدرو از در بزرگ سف  نگاهم
  ین ع نشد که پنج نفرمون  یقه. دو دقیگهتو بغل همد یمو لباسا رو انداخت یمکرد

 ی و همزمان با گذاشتن کالهامون، پشت سر خانم خسرو یسادیمم واقطار کنار ه
رنگ بود، حدود ده تا   ی توس رمشون مدرسه که ف یمدرسه. تمام دخترا یتو یمرفت

  یم بودن. ما هم درست از وسطشون رد شد یستادهصف بودن که پشت سر هم ا
در سالن  یجلو هایی صندل یآموزش و پرورش رو یچندتا از مسئوال یدیمکه د

که همه    یمور رفته بودو اون   ور ین سرود ا  ین قدر ما بخاطر امدرسه نشسته بودن. ان
خانم که احتماال ناظم مدرسه بود با خوش   یه. شناختنیرو م ام هایااداره ینا
سالن بزرگ سبز   یتو  یاتاق با در چوب  یهآمد گفت و ما رو به بهمون خوش  ییرو

 :تکرد و گف  ییرنگشون راهنما

 .اجراتونه یگهد یقهدخترا، چند دق یدمنتظر باش جاین ا -

که معلوم بود از ما   یتا دختر چادرپنج  یدیمد یمو تا در رو باز کرد یمکرد  تشکری
بود. انگار آخرش بود، چون   یرانسرودشون درباره ا خونن،یبزرگترن دارن سرود م

. از ییندستاشون رو بردن باال و انگار قله رو نشون دادن و بعد با هم انداختن پا
 :گفت  شونیکیکه ن یتا ا باریدیم ینگاهاشون کنجکاو

 .ینسالم، خوش اومد -

 :گفت  هدی

 .یسالم، مرس -

 :بود، تند گفت یهکه الغرتر از بق  یگشوند یکی

 .کردنیم یفازتون تعر یلیخ جاین آخه ا ینیم؟رو بباجراتون  تونیمیم -
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 :بارش کرد و لب زد یاسقلمه شونیکی  اون

 .تا نوبت اجراتون بشه یدکن  ینتمر  ییدبفرما -

 :پر استرس گفت یشههم ینع هلیا

 .ینتمر یم بر -

 :گفت  یحوا دستش رو گرفت و با چشمک  اما

 ی؟مگه نه هد  ،یمندار ین به تمر یاز ما که ن -

به من که به شدت مردد بودم کرد و  یافتاد و تند نگاه  یشهم دو هزار هدی
 :گفت

 .یماآماده یم،معلومه که ندار -

هم   یهکه از بق یگشوند یکیساکت شدم و خندم و خوردم که  ی نگاه هد با
 :تر بود، گفتخوشگل

 .یدبرامون اجرا کن بار یه لطفا  -

 :فتمدلم براش سوخت و تند گ یهو

 .حتما یزم،باشه عز -

شد و   خیالیکه بالخره ب   یهد یدخترا برگشتن سمتم که زل زدم تو چشما همه
 :و دستاش رو بشکن زنان برد باال و گفت یرون اومد ب ینموناز ب

 .یمبر یعدخترا، تندتند زود سر -
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هم فلش رو وصل کرد   ینا. مبینابه من کرد که فلش رو انداختم تو بغل مب نگاهی
 .باند حوا و داد بهش به

 .یزباند رو روشن کرد و گذاشت رو م حوا

 :گفت  هوای دوباره ب  هدی

 . ...همه ته اتاق، بدو، بدو -

بدبخت با بهت به ما نگاه کردن و کنار رفتن. ما هم خندمون رو  یدخترا اون
جا نشست. ادامه و همون  یز م  یرو  یدپر  یلکسهم ر  یته اتاق. هد  یمو رفت  یمخورد
 :داد

 . ...خانم ینامب -

. همون دختره  یسادزده وابهت  یدخترا  یرو هم خندش رو خورد و رفت روبه   مبینا
 :گفت  یبه هد  یدکن  ینتمر ینکه گفت اگه خواست

 ری؟ی تو نم -

 :نگاهشو داد به من که راه افتادم و گفتم هدی

 .یادمطمئن باش، م -

 .حوا خندم گرفت یافه ق یدنرفتن تو بهت که با د بدتر 

 :ادامه داد یکه هد  یسادموا ینامب کنار 

 . ...حوا جونم -
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و   یینپا یدپر یکه هد  یدنکش یهبه چهار ثان ینا،مب یساکت شد و اومد جلو حوام
 :گفت

 .جون یاو هل -

ه شروع  کرد و اومد جلوم. آهنگ ک  خندیدیمیها که مبه ما  یبا استرس نگاه   هلیام
تاشون با هم قد  نگاه هر پنج ی. جلویمهم اومد وسطمون و شروع کرد  یشد هد
با همون   یسر جامون. همون موقع در باز شد و خانم خسرو یمو برگشت یمبرداشت

 .یسادندر وا یما، همون جلو  یدنناظم مدرسه وارد اتاق شدن که با د

 .زدم و دستم رو بردم باال یتاز سر رضا لبخندی

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

 .واو -

 :که تا حاال ساکت بود، گفت  یگشوند یکی

 ید؟ کرد  ین شماها چقدر تمر -

 :که همون ناظمشون تند گفت  یمبهم کرد نگاهی

 .وقت اجراتونه یاییدب  یددخترا، شماها هم کم سوال کن ین آفر -

 :تند گفت یکه هد  یم،کرد  باییو باهاشون با یمبهم زد لبخندی

 .یمبر -

 :تو حرفش و گفت یدپر حوا

 !یسه -
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 :هم تند گفت خسروی

 .یدصبر کن جاین و هم یدباش یخوب  یدخترا -

 :گفتم  تند

 .ییدراحت؛ بفرما یالتونبله بله. خ -

 :تند گفت یکه بسته شد هد   در 

 تو کالساشون؟ یمها بربچه -

شفاعت   یمون آرزوستام رو رو به آسمون بلند کردم و برا همه تو سرم و د کوبیدم
 :کرد و گفت  یبا من هم درد ینابه من زد که مب یکردم. حوا چشمک 

 .یریدآروم بگ -

 :کرد و گفت  ینگاه   یناو مب  یابه هل هدی

 .لطفا دخترا -

هم لبخند   ی. هدیدتامون رو گرفت و تا دم در کشپاشد و دست هر سه حوا
 :و لب زد یرونزد و در رو باز کرد. سرش رو کرد ب یطونیش

 .یاییدب -

 .یمهجوم برد ییمون به اتاق جلوهمه   یهو بعد

 .یرو درش نوشته بود؛ دهم تجرب  اوه،

 :یمو با هم گفت یمتا کردبه اون سه  ینگاه  یو هد من
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 .شماست ینده کالس آ  -

 :با ذوق رفت کنار پنجرشون و گفت حوا

 .البته یس؛ -

بود    یتکون دادن و مشغول اکتشاف شدن. کالس نسبتا بزرگ   یهم سر  یاو هل  مبینا
تک نفره   هاشیداشت. صندل یدسف یتا پنجره با قاب آهن کالس ما دو  ینکه ع

 :تفکرکنان گفت یتن. هدتخته بزرگ هوشمند هم داش یهبودن و 

 .یمکن  یداکالس من رو پ   یمبر -

برداشتم و دوباره بعد چک کردن    یدست از بررس  یا شدن دستم توسط هل  یدهکش  با
 :رو که نوشته بودتو کالس روبه  یمو صاف رفت یرونب یمزد یتیمسائل امن

 .یاضیدهم ر -

 :در رو بستم و گفتم تند

 راحت شد؟  یالتخ -

 :و گفت ید دور چرخ یه یه که هدخند  یر زد ز مبینا

 .کالس تو  یماوم، آره. حاال بر -

 :به پشتم زد و گفت یدست  حوا

 .آروم و قرار نداره کال -

 :لب زد یادوباره در رو باز کرد که هل هدی

 ی؟خورد  یتو صبح چ  -
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حرف بدو بدو    ینشد و بعد گفتن ا  یمو پشت ستون قا  یرونهم آروم رفت ب  هدی
 :ور سالناز جلو دخترا رد شد و رفت اون 

 !گشنه پلو با خورشت دل ضعفه  یواال، جات خال -

 :ادامه داد ینااون مدرسه زدم که مب یاز دخترا یکیبه  یزور لبخندی

 .یکله پاچه رو که حتما خورده باش  ید! واال بای؟نخورد یچیتو ه یعنی -

 ها ی همشون رو صندل یدمدر رو بستم د یت تو سرشون و هلشون دادم تو. وق زدم
 :قفل شدنم گفتم یهادندون   ین. از بیلکسراحت و ر یلیولو شدن، خ

 .یدهول یلیخ -

 :گفت  حوا

 .یممودون -

که   یتکرار یهادوباره به کالس یخنده. نگاه  یر ز یمحرفش هممون زد ینبا ا که
 :گفت  یابود، کردم که هل یمتعلق به دهم انسان  دفعهینا

 شیم؟یاز هم جدا م یعنیدخترا،  -

مون ساکت شده همه یعنیو سکوت کردم.  هایاز صندل یکینشستم رو  آروم
 .یمبود

 :گفت  یجو رو عوض کنه با لحن طنز کهینا یو برا یدخند حوا

 .شیمینگران نباش داش، ما جدا نم -
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در اتاق رو باز کرد و باز شدن   یکی  یهورو صورتامون نقست بست که    یلبخند  کمکم
 .یدیممون از جا پردر همه

 .یدچقدر دنبالتون گشتم. چقدر شماها کنجکاو یوا جایید،ینشماها ا یئه، آخ  -

 :ادامه داد یهو لبخندمون کش اومد که دختر چادر یمبهم کرد نگاهی

 .وقت اجراتونه یید،بفرما -

 "یاهل"

که درحال سوار شدن    یناو مب یسامل ی،در مدرسه با هد  یجلو یمو حوا داشت من
 :که حوا گفت  کردیمیم یبودن بابا یمشک  یدبه همون پرا

 .رفتیمیهمه با هم م شدیکاش م -

 ینیخانم حس  یمدرسه، برا  یدار تو دست سرا  یموتبدم که در توسط ر  یجواب   اومدم
 :به حوا کردم و گفتم یگاه باز شد. ن ید،که وسط اجرامون رس  ینید

 .رسهیزودتر م یک   ینیمتا بب یمبدو بر -

رنگش. حوا رو   یدسف یبایتو ت یدیم پر ینی،زد و با بوق خانم حس یهم لبخند حوا
 .عقب هاییصندل یجلو و منم رو  یصندل

خانم   یعبرخالف تصورمون با دست فرمون سر  یم،که معذبانه خوش و بش کرد  یکم
 .یدیمبه مدرسه رس ینیحس

 :تند گفتم یسادوا ینماش تا

 .یمخانم؛ حوا بر یمرس ید،خسته نباش -
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  ی که حوا هم وقت   یرونب  یدمپر  ینتندتند گفتم که خودم خندم گرفت. از ماش  قدر ان
 :خنده و گفت یر زد ز  ییناومد پا

 ها کوشن؟ خب، خب بچه  -

به  یابود. اشاره  یحصد درصد زنگ تفر ین بود بنابرا یچیدهپ یادیمهمه زه صدای
بهش   یدیمتو. من و حوام تند چسب رفتیم یکردم که داشت از در اصل  یخسرو

  یم رد شد  یخانم غفور  یلبخند ژکوند با آرامش خاطر از جلو  یهدادن    یل و بعد تحو
 .سمت بوفه یمو هجوم برد

نفر نبود سه   یه. اما نه، صبر کن کوبهیداره به در م یکی یدیمبه بوفه د یدیمرس تا
  یم و از صف بوفه زد یمبهم کرد ی. من و حوا نگاه یناو مب یسامل ی،نفر بودن. هد

که باز شدن در مصادف   یمتا در رو باز کرداون سه یر متح یهاچشم  یو جلو یرونب
 :گفت  یهد  یمشد با تو بـغل هم رفتن ماها. قشنگ که هم رو بغل کرد

 ین؟ اومد یک  -

آخه امروز آبنبات  یرم،تا اونا حرف بزنن رفتم سمت بوفه تا پنج تا آبنبات بگ منم
 .یمنخورده بود

 :گفت  حوا

 . ...تازه -

رو رو داد. آبنباتا  راه یشدنش از تو یکهشدار نزد یداد خانم غفور یصدا یهو که
 .ییدنبه دو یمبهم، شروع کرد یو بعد نگاه  یبمانداختم تو ج یرو جنگ 
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بود که  ینا یمکه داشت  یسر کالس. اما؛ شانس یمسر وقت برس یمعادت نداشت کال
در که  یما تو هپروت بود. جلو یمعلم رفته بود سر کالس اما معلم کار و فناور

غره به اسما که با چشم  یسیهم عالمت ه یحوا نگهمون داشت که هد یدیم،رس
داشت  یفکه تو بهت تشر  یرموننشون داد و ما هم از پشت دب کردینگاهمون م

 :و لب زد  یددوباره پر یهد یم. تا نشستیمنشست یلکسو ر یمرد شد

 .یپامونکل -

 :برگشت سمتون و گفت یریکه خانم مال  یمزد یغیج یهو

 باز چه خبرتونه؟  -

 :گفت  هدی

 .ییمنفرا ما یناول بار ینا ینگفت  یخانم خودتون دفعه قبل -

 :یمهم پشت سرش همزمان گفت ما

 مگه نه خانم؟  -

 :ها گفتاز بچه یکی یهو

 .ینیمرو بب یناا یپکل  ینبذار یری،خانم مال -

 :که اونم خندش گرفت و گفت  یمرو نگاه کرد  یریمال  یابا حالت خر کننده   هممون

 .خب باشه، باشه یلیخ -



 

 
162

رمان  یک کاربر انجمن   یرباقری| حنانه سادات م یرمان خاطرات نوجوان   
 

جت هجوم برد سمت تخته هوشمند.    ینکه گرفتش و ع  یرو انداختم برا هد  آبنباتا
  یوقت  یهو. اما یدنانداختم عقب که همشون رو تو هوا قاپ یلکسآبنتارم ر یهبق
 :هم گفت یحانهارور داد. همون موقع ر یستمفلشش رو وصل کرد، س یهد

 .خیالشیب  شه،ی نم یهد -

 :زد یغج ملیسا

 .شهیم یر نخ -

 :هم ادامه داد هدی

 .یسیدوا یقهدق یهفقط  -

 :شروع کردن شمردن  ییهام با پررو بچه

- ۵۵ ،۵۴ ،۵۳ ،۵۲ ،۵۱ ،۵۰ 

 :گفت  حوا

 .یماگه نشه، جدا بدبخت -

 :ادامه داد مبینام

 .خونت حالله یهد -

که شمارش معکوس شروع شد. اما،   رفتیور م  یوتر هم تندتند داشت با کامپ  هدی
 .شد یپل  یهپنج ثان یرو یقاما دق یپکل

 یپمونکه کل  یمزد یغیج یهد مندیتدر جواب لبخند رضا یاز خوشحال مونهمه
که درست   ییهاعکس نوشته  یمون،تک  یمدرسمون، عکسا   یتو  یشروع شد. عکسا
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درس  یپ،پروژه ساخت کل یبا آهنگ مورد عالقمون براشون همه و همه  یمکرد
 .یمونکار و فناور 

 (.یدو لذت ببر  یدلطفا با آهنگ بخون یمی،قد یقرف یآهنگ صالح صالح )

 یبکن یا یدل بده  یجان من یچتر و باران من"

 ی بزن  یاام دل به درام آمدهزده  یابه در دل

 یمارمتو ب یما رخ بنما که ب  یشو از کوچه رد

 یارم یابر شده صبر بده، به من ا آسمان

 یمارمتو ب بی

 بگو کجا رو دنبالت بگردم یمیتو که هنوز زندگ یمیقد یقرف آی

 تو کل شهر رو دوره کردم یکه ب   ییکجا  یقمرف یآ  ییوفا یهنوز ب  آی

 بگو کجا رو دنبالت بگردم یمیتو که هنوز زندگ یمیقد یقرف آی

 تو کل شهر رو دوره کردم یکه ب   ییکجا  یقمرف یآ  وفایییهنوز ب  آی

 باز تو رو حض کنم ینمراه برو حض کنم، بب یاب تو

 بکشم یه  یبشم، ناز تو قهر کن  یرهخ یشبام ماه بش تو

 رو نبر جان من یانفر جان من، دل دن  یک قرارهبی

 رو فراموش نکن   یمیدگوش نکن، من ق  یاتازه  یصدا به

 بگو کجا رو دنبالت بگردم یمیتو که هنوز زندگ یمیقد یقرف آی
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 تو کل شهر رو دوره کردم یکه ب   ییکجا  یقمرف یآ  وفایییهنوز ب  آی

 بگو کجا رو دنبالت بگردم یمیتو که هنوز زندگ یمیقد یقرف آی

 ".تو کل شهرو دوره کردم یکه ب   ییکجا  یقمرف یآ  ییوفا یهنوز ب  آی

  دفعه ین که از شانس خوبمون در باز شد و ا  زدی شوقم حلقه م یداشت اشکا  کمکم
 :نهم وارد شد و گفت یه

 ...و یمفتخر، حوا محسن یگفتن هد  تون؛ از دفتر خانم با اجازه  -

 :زدن و گفتن یغیج یه هابچه

 .یارینکال ن  ینتا رو ببرپنج  ین بابا ا -

  یره و به افق خ یبمونتو ج یمبه ماها رفت که آبنتا رو هل داد یاه چشم غر  خانم
 :و گفت ید بدبخت ما رو د یه. نهمیمشد

 یید؟ بازم شماها  -

 :ادامه داد یهکه نهم  یمتکون داد یباز سر یشن با

 .یشترهتا بتعداد همشون از پنج  یتا هستن ولپنج  ینخانم، ا -

 :د به دختره و گفتدا  ینکع یر هم نگاهش رو از ز یریمال خانم

 ی؟ چکار یبرا -

 .یخوان مسابقه کتاب -

 :که لب زدم  یمبهم کرد یهم نگاه  ما
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 . ...یدزنگم پر  ینا -

*** 

 "یهد"

 :نماز خونه و داد زدم یتو یدمرفت، خواب یخانم آقاجار یوقت  ریلکس

 .الف، الف، ب، پ، ب، الف ید؛ها بزنبچه -

 یمن و حوا. نگاه   ینکه عقب بودن هجوم آوردن ب  یاو هل  ینامب  یسا،مل  لحظههمون
 :به دخترا کردم و گفتم

 .یبعد  یها سواالبچه -

برا   یم بود ی. برج تقلبیمدرآورد یبمونخنده و کتاب رو از تو ج یر ز یمزد مونهمه
 :طرف داد زدهام از اوناز بچه یکیخودمون. 

 .یادینچقدر ز علییا  یاهل ینا،مب  یسا،حوا، مل ی،هد -

 :زد تو سرش و گفت یشخنده که بغل دست یر ز زدیم

 .یدها سوال ُنه برسونبچه -

 :داد زدم یم،از خنده منفجر شده بود کهحالیدر 

 .بزن ج -

*** 

 :نوشت حوا
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 !یبهعج یست،ن یاز فاط  یچند وقت خبر ینا گمیم -

 .خندم گرفت یدسوال رو پرس ینا یهویی قدر ان

 :داد یامپ یعنی H.M5 داد ،به زبون یپ دوباره

 و من خبر ندارم! هان؟  زنییباهاش حرف م یواشکینکنه   -

 :کردم  یپتا یطنتش با

 .سراغش رمیفردا م دونم،ی نم یعنی H.M5 واال نم، به زبون -

 :پس نوشتم کنه،یداغ م یهوگفتم االن   دوباره

 .جونم یتخت، آج  یالتباشه. خ ینه بابا چه خبر -

 :که گفت  یدطول کش یهنثا دو

 .یخرم نکن، گوش دراز خودت  -

 :گرفت و نوشتم   خندم

 .ئه بالنسبت  یید،نفرما -

 :گفت  یدمد یهو بعدش

 . ...اعه آمل -

 :دادم ی پ یشدم، رگبار یونهد یگهگفت د  ینوا تا

 یعنی H.M5 هش، به زبون یگفتم نرو، گفتم نرو اها  یینمت،ب یاب شعور یب  یآها -
 !چه خبرته 
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 .بود یگهد یکی یویتو پ یعنیاون رفته بود،  اما

اومد   یهوبهش دادم که  مردمیاز حرص داشتم م کهیحالدر  یامتا پ یستب حدود
 .عکس برام فرستاد یهو 

 .عکس صفحه چته یدمبازش کردم که د تند

 :داده بود یپ حوا

 .آمل جونم یزم،نفسم، عشقم، جونم، عز -

 :آمل هم جواب داده بود و

 . ...جونم حوا جون -

و بس. دوباره    ینو من هم به اون، هم  گفتیبود که فقط حوا به من م  ییحرفا  اینا
 :داد یپ

 !چطوره؟ -

رو چک  یتیاول مسائل امن یدبر طبق عادت با یم،کرده بود  یادکار رو ز  ینبس ا از 
طرف   یلپروفا  یعنیاس؛  برش خورده   یدم. تند صفحش رو چک کردم که دکردمیم

 .رو شک ندارم ین. ایست. پس، آمل نیستمعلوم ن

 :جواب دادم تند

 .حوا خانم یست،آمل ن -

 :تند جواب داد اونم

 پس عممه؟  -
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 ین، آنال یعنی H.M5 و شماره آمل رو چک کردم، اون آن، به زبون یرونزدم ب زود
 .نبود

 .حوا خانم، داشته باش جوریهین حاال که ا پس

 :و گفتم یویشپ رفتم

 .یستآمل نبود، اون آن ن  -

 :ادامه دادم تند

 .رفتنه یویوقت پ کنم،یم یکار حاال داشته باش چ -

و رفتم سراغ آمل. هم من شماره آمل رو داشتم هم حوا  یرونزدم ب یویشپ از 
کار از کار گذشته   یگهاما االن د یمنر یویشونشماره فاطمه رو داشت. اما قرار بود پ

 .بود

نداشت.   یزیچ  یلشپروفا  یعنیبود؛    یمخف   یلشمشماره من رو نداشت و پروفا  آمل
 :حوا نوشتم یرگبار یامایبه پ توجهیبا حرص ب 

 .سالم آمل -

 :نوشتم یو رگبار  یدمکش  نفسی

  شعور؛ی . هان؟ ب یستیتو که دوستش ن  کنی؟یهنوزم با حوا چت م  یتو به چه حق  -
 .نه؟ من دوست حوام. من همه کارشم یا یدی! فهمیندار  یحق  ینتو همچ

 :آخرش نوشته یامحوا تو پ یدمکه د  یرونزدم و اومدم ب لبخندی

 .یسراغ فاط  یرممنم م  جوریه؛ین ئه پس ا -
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اون   ین،تر بود و جدا از ا. فاطمه اصال همسن ما نبود؛اون از ما بزرگ یعل یا اوه،
 .دختر خالم بود

دوباره فرستاده و   ینصدا کردنام اسکر ینب یدمرو چک کردم که د یامشتا پ ۴۸
 :گفته

 .اون آمل نبود، هلنا بود -

ندتند  رو پاک کردم. بعد ت   یامامپ  یستراه افتاد و رفتم تا آمل آن ن  یندوزمو  یهو  بعد 
 :حوا نوشتم یبرا

 از بس شعورییب  ییخدا پاک کردم. اها پاک کردم بابا به  یا،حوا ب -

 .بابا بیا

چرت و پرت گفته، درست  یفاط  یویپ یدماومد که د ینبا اسکر یامتا پ یس بعد 
طرف   یلپروفا  یدمرو چک کردم که د یامو دوباره صحت پ یدمکش  ییمن. ه ینع

 :کرده. تند نوشتم  یورو اشتباه س یفرق داره. نکنه حوا شماره فاط  یفاط  یلبا پروفا

 .یستبه قرآن ن یست،. نیم...بدبخت شدیستن یحوا اون فاط  -

 :نوشت تند

 یه؟ هست؛ پس ک -

 :شات گرفتم و گفتم ینهام تو وات اسکرصفحه اسم یو از رو یرونب زدم

 .ینها ی فاط  یلپروفا یینب -
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بود. دوباره    یعتعکس طب  یکیتنش بود اما اون    یلمانتو    یهخودش بود که    عکس
 :گفت

 ی؟فرستاد یهچ یآخر یر اون استک -

 :کردم و گفتم  پوفی

 .رو پاک کن یامابه خدا؛ برو پ یستن یچیه -

 :و گفت یدخند یدمد یهو

 .بود یالموناز فام یکینبود،  یفاط  -

براش  یامامحواسم نبود پ ی،داد. وا یامآمل پ یهوبارش کنم که  یزیچ یه اومدم
 .یدهواتساپش جد   یعنی H.M5 . چون واتش، به زبونشهیپاک نم

 :نوشتم

 ی؟ هست  یتو، ک  گییم یداده گفته چ  یآمل بهم پ -

 :همزمان با من گفت اونم

 .دادن یبا آمل بهم پ یلمونهمون فام یوا -

 :که با خنده نوشت  یممکث کرد یهثان دو

 .یمکنرو جمع    یمونگند کار  یمبر -

با دو نفر سر و کله   ید . البته االن حوا بایمگرفته بود، کال دنبال دردسر بود  خندم
 .که حقش بود. خوب آخه اون شروع کرده بود  زدیم

*** 
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 "حوا"

 :. تند نوشتمیو رفتم سراغ هد یچوندمپ یدوتاشون رو با بدبخت  هر 

 . ...شد  یچه دردسر ینبب -

 :که نصف چتامون ازش پر شده بود رو فرستاد و گفت  یاخنده استیکر 

 .به من چه یخودت شروع کرد -

از ناکجا   یگهد  یکی  یدملحظه دخانم. اما همون  یبه تو چه؛ هان! دارم برات هد  آره،
 :داد یامآباد پ

از من خواستن  یسلطان  ینبدوستتون ز ید؟هست یسالم شما حوا محسن -
 نداره؟  یشمارتون رو بهش بدم؛ اشکال

همون فرد ناشناس   یویپ  ی. رفتم تویرو فرستادم برا هد  یامبلبل ناخودآگاه پ  عین
 :که عکس نداشت. نوشتم

 شناسین؟یمن رو از کجا م ید؟هست ی. شما ک یداجازه ندار یر سالم، خ -

با   H.M5 گروه  ی، داشت تو. حاال خودش کم بوددادیم یپ یور رگباراز اون هدی
 .دادیم یها هم پبچه

 :لحظه جواب دادناشناس همون فرد

 .تو مدرستون یک،عالقه هستم، هفِت  یامن پر -

 .یششونرو فرستادم تو گروه و رفتم پ یامباال رفته پ ییابروها با

 :نوشتم
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 .باشه یسرود همگان  یهاها فکر کنم از بچهبچه -

 :نوشت ملیسا

 .ساحل یکیشونمهرسا بود،  یکیشون. هفتما یمنداشت یاوه سرود پرنه، تو گر  -

 :گفت  ید،رو د یامتا پ هدی

 شماره تو رو از کجا آورده؟  -

 :شد و نوشت یداشهم پ یاکردم که هل  مکثی

 .بگو عکسش رو بفرسته -

 :دختره گفته یدمکه د  یرونب زدم

 .شما بوده یمیقد یهگفته بود همسا  ینبز -

باشه و من رو بشناسه اما من    یشخص  ینهمچ  شهیمگه م  ای،یه بابا چه همسا  نه
 :اون رو نشناسم؟! نوشتم

 ین؟ پس شماره من رو از کجا آورد ین،هفتم هست ینشما گفت -

 :گفت  یرو فرستادم تو گروه که هد پیامش

 ین؟داشت یاسباب کش ییمگه شماها جا -

 گه؟یچرت و پرت م یچ  ین! معلومه که نه، پس انه

 :گفته  یدم،سراغش که د رفتم

 .گروه هشتما  یفرستاده بود رفتم تو  ینیکه خانم حس  هاییینک با ل یاشتباه  -
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 :گفتم  یکال مشکوک بود ول  هرچند

 .یدرو بهم بد ینبشماره ز -

 :نوشت

 .متاسفانه تونمی نم -

 :داد یامپ یاور هلاز اون یهو مشکوک شده بود.  یشتر ب یلیخ دیگه

 .دختره گهیها فکر کنم، راست مبچه -

 .فرستاد یناسکر یدمکه د  یرونب زدم

  یگه د یکیبود و بعدم گفته بود شما رو با  یدهرو پرس یلیشاسم و فام یا از پر هلیا
رو   یتشدختره هو کردیبود که ثابت م ین خدا، حداقلش ا یگرفتم. ه   یاشتباه 

 :داد یبهم پ یادوباره پر یدمدروغ نگفته. د

 . ...مثل شما بود و یلشپروفا یویماالن اومد پ یدختر یه -

 .خنده سر دادم  یکشدم و شل یالخ یب  یه،چ دونستمیرو که م یامشپ ادامه

دختر که پشتش به   یکما چهار تا با هم ست بود. عکس    یلپروفا  گفتیم  راست
 .بود ایو نگاهش به در یندورب

 :گفت  یارو فرستادم تو گروه که هل یامشپ زود

 .ییست؛ گفتم بازجو یلبا پروفا یگا! خاک بر سرم ن یه  -

 :نوشت ملیسا

 .حوا بالکش کن -
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 :ادامه داد هلیام

 .بگو عکس بده -

 :دوباره گفت هدی

 .یارب یر . برو عکسش رو گیهک  یمبفهم یدنه؛ حوا بالک نکن؛ با -

 :ه خطاب به دختره نوشتمنوشتم و دوبار  ایباشه

 .یدعکستون رو برام بفرست شهیم -

بود؛ اصال   جورییه عکس برام فرستاد. عکسش    یه فرستاد و    یابا خنده باشه   دختره
 .هم برام آشنا نبود یافشنداشت و ق یفیتک

 .بلند یهاو مژه  یآب  یه با سا یدهکش  یککوچ  یچشا یک،کوچ  یصورت  لبای

 .حال فرستادمش تو گروه ینبا ا اما

 :گفت  ملیسا

 !یستآشنا ن ینا -

 :دختره نوشتم یبرا دوباره

 یه؟ واقع ینا -

 :هم نوشت یکه هد  یرونزدم ب دوباره

 .فتوشاپه ینا -

 :کرد  ییدتا هلیا
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 .آره، فکر کنم -

 :نوشت یاکه گفت: مطمئنم؛ پر  یبا نوشتن هد همزمان

 .یتهاد ینا -

 :نوشتم حرصی

 .یدبد یعکس واقع یه شهیم -

 :نوشت خیالیب  اونم

 .باشه -

 .عکس برام فرستاد یه بالفاصله

برام آشنا بود   جورایییهداشت و  یاصورت بامزه یره؛ت یدختر مو بور با چشا یه
ها گروه رو  بود که بچه یلمدل ین. آخه به اآوردمشیخاطر نم چرا به  دونمیاما نم

. خواستیوسط گزارش لحظه به لحظه م  ینهم ا  یترکونده بودن، اونا به کنار، هد
گرفتم و فرستادم تو گروه. همشون نظر    شات  ینخالصه که مو به مو از چتام اسکر

 بود؟  یک   یمن رو داشتن، آشنا بود ول

 :داد یدوباره پ پریا

 نه؟   یا یدیخب د -

 :جواب دادم فقط 

 .اوهوم -

 :گفت  دوباره
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 .یعکس بهم بد یهتوام  شهیم -

 کنم؟  یکار حاال چ یوا اوه،

عکس رو بهش گفتم.  یانجر یو رگبار یهد  یویبهش گفتم صبر کن و رفتم پ تند 
  یم دو عکس نفره از من و خودش که تو مدرسه گرفته بود یه کرد و   یاونم مکث 
 .فرستاد

 :گفت  ید،فرستادم که تا د  یاعکس رو بالفاصله برا پر منم

 . ...ئه -

 :گفتم

 شد؟ ی چ  -

 :داد جواب

 .یمدر ضمن من و بهار تو پارک فجر با شما بود یرانید؛شماها که همون گروه ا -

 کهی. درحالیمما مشهور بود  یگهد  ینهبه کار افتاد. کال هم  یوزمرو که گفت تند ف  این
 :دوباره گفت  یاشات چتامون رو فرستادم گروه که پر  ینخندم گرفته بود، تند اسکر

 کنم؟  یوشمارت رو س -

 :گفت  یهد لحظههمون

 .یاکن ب  یدختر خاله نشو، بابا یگه،بسه د -

 :و گفتم یویشگرفت و رفتم پ  خندم

 .نده ینه شمارم و نه عکسم رو به کس یکن؛ ول  یوآره س -
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 :با ذوق نوشت  تند

 .راحت یالت خ یزم؛باشه عز -

 :نوشتم بعدش

 .من برم؛ دوستام کارم دارن یگهخب د -

و   یاکرد که منم پرش زدم تو گروه. هل  یخداحافظ  یزونآو یالب و لوچه  یکر است با
طرف و بازم   یهبحث حل شد، هر کدوم رفتن  ینمشکل ا یدند یهم وقت  یسامل

 .یمموند یمن و هد یشهمثل هم

*** 

 "یسامل"

. خب گشتیمی و بر م دادیمیامتحان م رفتیمی بود که م یشنبه، روز پنجم امروز 
رو ما   چیزاینخب ا یمحض. ول یخرخون  یعنیفصل امتحانات نوبت اول،  یگهد
بوس  ینیرنگم رو برداشتم و رفتم دم در. تا م یاکوله سرمه   ینداشت. فشنگ  یر تاث
دور دوره   یهرو گرفتم تا    یعرب   کتاب.  یدمباال پر  ید،رس  یزمعز  یسسرو  یارنگ،    یدسف

بود    یننکته ا  ی. ولیگهبود د  یما بود؛ عرب   یامتحان برا  ینبهتر  ینکنم. هرچند که ا
لحظه کارامون و لحظه   یادآوری. از  قاپیدیتو هوا م   دیدیکتاب دستمون م  یکه هد

رو صورتم نقش بست. کتاب رو گرفتم دستم   یدوبارمون لبخند  یدار شدن د  یکنزد
. یادکه نم  ینما یچ؛که کال ه  ینمکه فولم؛ ا  ینمرو که خوندم؛ ا ین. اوم اچرخوندمو 

هم  ینکه از شانس خوبم ماش  یفمباز کتاب رو انداختم تو ک یشو ن یپس با شاد
حوا و دارن با    یاو هل  یهد  یدمکه د  یرونب  یدمپر  یهجلوتر از بق  یقرق   ین. عیسادوا
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وسطشون. با   ییدمکردم و دو  ی. هوف یدمر رسی. باز که دکننیم  یچاق سالمت   ینامب
 :گفتم  یغج

 .گیرینایو قلوه م دینی خوب دل م -

 :گفت  یاخنده که هل یر ز  یمبا هم زد هممون

 .یستبود که حاال ن یجات خال -

 :گفت  حوا

 یریم؟ بگ یفلفل یآبنبات و کرانچ  یمبر -

 :یمو گفت یمکرد  یبهم نگاه  همه

 . ...آره -

تو   یمو بدو بدو رفت یدیمخر یپشت سر هم خوراک  یها نوبت بچه کوچولو ینا عین
 .مدرسه یاطح

  یمون امتحانات نوبت اول کالس بند یدر کالسمون. تو  یجلو یمهر روز رفت عین
 ینایی ا  ینهشتم رو قفل کرده بودن. مام ع  یهاکالس  یجا شده بود و در همه جابه

داخل  یمپنجره کالسمون و دستمون رو برد هاییله به م یدیمدارن چسب  یکه زندان 
 :گفت  یهد یهو. خندیدنیم و کردنی هم به ما نگاه م یگهد یهاکالس. بچه

 .صاحابهیقمقمه ب  ینها، ائه بچه -

 :حرفش منفجر شدم و گفتم ینبا ا یهو

 کوش، کوش؟ -
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بدون صاحاب کنار   یقمقمه خال یه کردیم،ی م یآب باز یکشف من بود، وقت   این
و در    شدی مال اون م  ذاشت،ی قمقمش رو جا م  یکیمون   یکه وقت   یمکرد  یداپ  یاطح

برد با اون بود. حوا رفت    شد،یم  یهر ک   یببود که نص  یسالح افتخار  یگممواقع د
و  یوار قمقمه رو هل داد کنار د ،فاصله داشت ینبا ا یکمپنجره که  یکیسراغ اون 

 :گفت

 .باشه  یدخوبه خوب؛ بذار -

 :گفت  یناخنده که مب یر زد ز هلیا

 .البته، البته -

 :ها گفتاز بچه یکیور اون از 

 .کردن  یتونانگار زندان ها،یلهم ینبه ا یدینچنان چسب -

 :گفت  حوا

 .مونه یمقر پادشاه  جاین ا -

 :گفت  یدکنانهم تندتند تاک هدی

 .یبله َپس چ  -

*** 

 اییافه با ق یاخنده. هل یر ز یمباال انداخت که مام زد یابدبخت هم شونه اون
 :گفت  یزونآو

 .یمرو بذار هایفک  یمبر -
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 :وسط و گفت ید پر یهد یهو

 ی؟باز یمکتاول ن یمبر -

 :رو محکم کرد و گفت یفشکه حوا ک  یمکرد  ینگاه  بهم

 .یتمچهار پا -

 :رو کرد و گفتدر راه یبه جلو ینگاه  هلیا

 !یستن یغفور -

 :گفت  مبینام

 .یمبرو بر -

  ی . برایینپا یباال و ه  ی. ه یکمتارو ن یدیمما هم پشت سرش پر یهد یدندو با
خنده و   یر ز زدنیم دیدنیها هم تا ما رو م. بچهیمداشت یخودمون شهرباز

 :و گفتم یر مس یآخر  یمکتن یجلو یسادمکنار. وا  رفتنیم

 . ...دو، سه یک،. یمبرگرد -

رو انداخت  یفشو ک یینپا یدپر یدتا آخرش. حوا که رس ییدیمو خنده دو یغج با
رو    یفشهم پشت سرش نشست و ک  ی. هدیاطآخر و نشست وسط ح  یمکترو ن

هر روز بعد   ینحوا. دوتاشون زدن قد هم که من ع یفانداخت پشت سرش رو ک
 .و نشستم  غلمرو گرفتم ب  یفماون دوتا ک  ینو همچن  یفکث  ینبه زم  یچپ چپ  ینگاه 

 ینع یام. هلیممشغول خوردن شد یلکسجلومون و ر یمرو هم گذاشت هاکرانچی
 :رو بغل کرد و گفت یفشمن ک
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 .گناه داله خوب  یفمآخه ک -

 .رو انداخت و کنار حوا نشست  یفشک  ینامخنده که مب  یر ز  یملحن بچه گونش زد  با

جهش    یهو  ید هم تا کتاب رو د  یدرآورد. هد  یشهود  یر و از زر   یشکتاب عرب  بعدشم
 ینا به مب  یدوار خنده و انگشتش رو تهد  یر . حوا زد زیدشزد رو کتابش و تو هوا قاپ

 :زد یغج ینانشون داد که مب

 .بذار بخونم یهد -

کتابش رو ازش    یناماچ رو هوا همراه با چشمک به مب یهو بعد  ید هم خند هدی
 :و بعدش گفت ینامب یفو انداخت رو ک یدقاپ

 خب چه خبرا دخمال؟ -

 :خنده و گفتم یر ز زدم

 ی؟ چپ کجاست هد یکوچه عل -

 :شد و گفت یرههم به افق خ هدی

 .دست چپ یابون،ته خ -

 :گفت  یهو یاگفت که هل  یبا خنده زهرمار مبینام

 یم؟بپوش یها تولد چ بچه یوا -

 :تند گفت حوا

 .یگهقرمز د یپت -

 :و گفتم  خندیدم
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 .آوردم یر خوب گ یرهنپ  یهآره، آره من  -

 :برگشت سمتم و گفت هدی

 .یدار یکال -

تا. باال سر ما پنج  یسادناجل معلق وا ینع یناا یحانه موقع اسما با گروه ر همون
 :تگف  کردیآبنباتش رو باز م کهیحوا و درحال  یرو پا ید با خنده خواب یهد

 یشی؟فرما ،یجانم؟ امر -

 :گفت  اسما

 ی؟ اول صبح  کشینیشماها خجالت نم  -

 :و گفت یدخند حوا

 .کنیمینچ، شما بکش ما رنگ م -

 کهیاز اونور درحال یحانهقدش. ر یمدستش رو آورد جلو که هممون زد بعدم
 :گفت  زد،یموهاش رو کنار م

 یم؟که االن امتحان دار  کنیدی شماها درک م -

 :بود، گفت یدکه ازش بع  یمحض خیالییآبنباتش رو خورد و با ب  مهلیا

 .صد البته -

پاشد   یخنده. هد یر ز یمبه نشونه افسوس تکون دادن که مام زد یسر شونهمه
 :زمان با من گفتو دوباره نشست و هم

 .یشک  یش،ک -
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 :داد زد یکروفنتو م یموقع خانم غفورشانس خوبمون هم همون از 

 .سر کالساتون یع بچه ها سر -

. یبو نصفشم تو ج یفتو ک یمرو کرد های و نصف خوراک  یمهم رو گرفت دستای
 :گفت  یبا ناراحت  یاکه هل  یمبعدشم ِد بدو بلند شد

 .بدرقه یمبر -

 :رو گرفت و گفت یادست هل هدی

 .جونم یاساعت هل  یمفقط ن -

 :گفت  ینااون دستش رو گرفت رو به من و مب حوا

 . ...دو، سه یک، -

اما تا وارد  کردنیها راه رو برامون باز مبچه یشههم ینع ییدن،دو یمکرد  شروع
 یغفور یرو استپ. ادا یممون زد. همهیبه خانم غفور یمبرخورد یمرو شدراه

 :درآوردم و گفتم

 .شینید مفقط با خودکار وار  -

درست کنار   یگهرو تلنبار کرد رو همد هامونیفک  یخنده که هد یر ز یمزد هممون
هم    یرو هوا برامون فرستاد. از غضا انگار غفور  یآب   یمعلما و خودکارها  یدر خروج 

 :تند گفت یاپشت سرمون ظاهر شد که هل

 . ...سالم خانم -

 :ادامه داد مبینام
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 .یدخسته نباش -

 :رو بهمون گفت یچش بود که با مهربون  دونمیهم نم غفوری

 .ممنون دخترا -

 یابا خنده  یرفت، هد ی. وقت یمها سر تکون دادمنگ  ینو ع یمکرد  ینگاه  بهم
 :منفجر شده، گفت

 .باهامون خوب شده یمها چشمش نزن بچه -

 :گفت  یاموقع هل همون

 .رفتن، مراقبا رفتن -

که ورودمون برابر شد با    یک تو کالس هفت  یمتمعلما تند رف یکییکی رد شدن  با
 :و گفت یز نشست رو م یکه هد  یهفتم  یهرفت سرجاش کنار  یاهفتما. هل یغج

 .کالس ما بوده  یکها هفت بچه -

 :از هفتما گفت یکی

 .ی نبود جاین تو که ا -

 :و گفت  یز نشست رو م حوام

 .که بوده  یکنباشه، هفت   -

وارد شد. با اومدنش  یکه خانم باقر  یز م رو منثارش کردم و منم نشست واالیی
بزنه که ما چهارتا  یاومد حرف  ی. باقریینپا یز از رو م یدیمپر یقرق  ینهممون ع
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تو  یمبر یمزدم و در رو بستم. اومد یارو به هل ی. چشمک یرونب یمکنان، زد  باییبا
 :گفت  یهفت دو که هد  یعنی یکالس بغل

 .یمبگرد یکم یمبر یایینب یم،ها زوده االن بر بچه -

 :گفتم

 . ...نه ی،هد -

 یم که رفت  یدبهت زده رو کش ینایدست مب ی به من کرد و بعد چشمک  ینگاه  حوا
نهم رفته  یهاکالس یهاهفتما بودن. مراقب  ینهم که روبرو یپشت در کالسا

 :گفتم  ی،و ملک  ینیحس یدنبودن. با د

 .ی هد -

و   ۲/ ۹و من رو گذاشت کنار در  یدشده بود، حوا بدو بدو دستم رو کش یر د اما
. یم. با بشکن حوا تو هوا، همه با هم در کالسا رو زد۹/۳خودشم رفت پشت در 

هم رو   دفعهینا  گفتمیم  یدبود که با  ین. البته درستش اشدینم  یزیکه چ  دفعهیه
. یدیمرو د یناگوجه شده مب  یافهقکه   هخند  یر ز یممراقبا زد یبله  ی. با صدایاقبل

دره. با عالمت   یجلو یخانم قاصد یدمشد سمت در کالسمون که د یدهنگام کش
 .کالس  یحوا منم ِد بدو رفتم به سو ییدنو دو یهد

*** 

 «هدی»
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به اجبار  یقاو دق یهفتم، چشم تو چشم قاصد  یهدوم از جلو، کنار  یز سراغ م رفتم
 ینا  یمما تا آخر هفتما بودن اما از حق نگذر  یفجا نشستم. سمت راست رد  همون

 .مال ما بود یفرد

 .یسابود، پشتم حوا و پشت حوا هم مل ینامب جلوم

 :رو بردم عقب و گفتم سرم

 چه خبر دخترا؟  -

 ی، زور  لبخند ژکوند  یهو با    یدمرو د  یقاصد  یرهبه پام که نگاه خ  یداز جلو کوب  مبینا
 :. گفتمکردیم یابرو خفه کردم. داشت حضور غ یمآ  یآ 

 .راحت یالتون. خیمخانم، ما هست -

واقعا  یگهرو پخش کردن. د یامتحان عرب  یهاخنده که برگه  یر بغلم زد ز هفتمی
 !ینمساکت شدم و زوم شدم رو برگه. اما صبر کن بب

 :لـب گفتم زیر 

 !مترادفا که تو کتاب نبود ینا یمعن -

 .به پام یداز پشت حوا کوب  یهورو بردم باال که  ستمد

 .طرف مورد حملممن از همه کال

 :کنان با حرص گفت  زمزمه

 .بوستان و پارک شهیم یس. بنویارهرو م یقربان  رهی نگو االن م یچیه -

 .و مشغول نوشتم شدم  یدمبا خنده نگاهم رو دزد گرفتمیلبم رو گاز م کهحالیدر 
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*** 

 «حوا»

  دفعه ین. ادادیرو نشون م یقهو پنج دق یبه ساعت کردم که هشت و س نگاهی
 :من گفتم

 یم؟ خانم ساعت امتحان از نصف رد کرده؛ بد -

 :گفت  یهممون راه افتاد، هد یندوز و  دوباره

 . ...خانم -

 :شد و گفت یوونهد یهوهم  قاصدی

 .ینبد یایینب ین؛بد یایینب -

که در کالس رو بست    یسا. ملیزرو م یمهامون رو گذاشت و برگه یدیمپر یقرق  عین
 :ها گفتمکالسشون بود. رو به بچه   یکه جلو  یانگاهم افتاد به هل

 .یمدخترا، ِد بدو که رفت  -

و دور از چشم  یمرو برداشت یفامونطرفمون که ما هم ک ییددو  ید،تا مارو د هلیا
 :گفت  ی. هد یرونب یمشد یماز در معلما ج یغفور

 .هابچه یستن یشکیواو، ه -

 :زدم و گفتم سوتی

 .یس -

 :و گفت یددستاش رو بهم کوب ملیسا
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 .ینیمرو چمنا بش یمبر -

راست   یه و    یمچمن بود که حاال شده بود پاتوق ما. رفت  ینزم  یه مون  مدرسه   جلوی
براش گرفت و کم مونده  ییپا یر ز یناکه مب  ینهاومد بش یرو چمنا. هد یمولو شد

. تند نشستیمیلب جوب هم م یم،فعال بود یشبود با سر بره تو جوب. کم ب
 یی اون و من، دوتا   یآ   یکه با آ   یدمکش  یهد   ی به کار افتاد و از پشت بازو  یندوزمو

 .یمافتاد یگهرو همد

  ی نده. من و هدخ یر شون با هم زدن ززد و همه  یساو مل یابه هل  یچشمک  مبینا
  یدم د یهوخنده.  یر ز  یمو زد یمبه وضع خودمون کرد ینگاه  یدیمهم که اونا رو د

افتاد و   یمکرد که کنارم بود. دو هزار  یفشبود اشاره به ک یدهخواب  کهیدرحال یهد
تا. سمت اون سه   یدمبرداشتم و سه نگفته آب رو پاش  یفشاخطار آبش رو از کنار ک

هم رفت پشت   یساخنده و ِد بدو دنبال اونا. مل یر ز یمزد یمن و هد دفعهینا
 .رو سرمون یختکه کند، ر  ییشدش رو البته به همراه برگا یختهر یدرخت و برگا

 یهاشده بود. موش یریتو ش یر ش رو آورد. خالصه بد شهم رفت قمقه  هلیا
 .با اسانس برگ درخت یدهآبکش

 :گفت  یرو به من و هد ییرومدرسه روبه  یاز دخترا یکی یهو ینب ینا حاال

 .یرید..آروم بگحوا.  ی،هد -

  یی رومدرسه روبه   یبابا، دختراخنده. نه   یر که دختره زد ز  یمبهم کرد  یبهت نگاه   با
 !شناختن؟یهم ما رو م

اومدم از رو جوب بپرم و با   ی،شدن دستم توسط هد یدهو کش یناصدا کردن مب با
 .من رو از پشت هل داد یساکنم که مل  یسرو خ یناته آب قمقم مب
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هم لب  یبود که هد یناما مشکل ا افتمیدستم رو گرفت که ن  یهد بار ینا حاال
شد ولو شدن   یجشرو گرفت که نت یهم دست هد یاجوب بود و لحظه آخر هل

 :ها. با خنده گفتمچمن  یمون و تلنبار شدن رودوباره همه 

 .تو جوب افتادیمیم یددخترا فکر کن یآها -

 :و گفت  یدخند  هلیا

 .دست و پا شکسته یده آبکش یهاموش -

  ی مشک  یشد. با اون موها یداشخنده که خانم کارگردان از باال سرمون پ یر ز زدیم
 :گفت  یشادرشت قهوه یو چشا

 کشین؟ینگا، نگا خجالت نم  -

 :گفت  یخنده که هد یر ز یمزد  یسانچ گفتن مل با

 .یمکن  یباز یلمف یمبر -

 :گفت  هلیا

 .یدو جد  یمقد یموضوع امروز دخترا -

رو مثل چادر  یهد ییشرت. لباسم رو تکوندم و سویدمخنده و از جام پر یر ز زدم
 :همون کارگردانمون گفت یاور مژده سرم انداختم. از اون یرو

 .یمصدا، حرکت، برو بر ین،دورب -

 :کرد و گفت  یادش اشاره ور به خوو از اون یدتو موهاش کش یدست  یسامل حاال

 . ...یرونب رنیم یوقت   یدجد یدخترا -
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 .شفاعت برا خودمون کردم یخنده و تو دلم آرزو یر ز زدم

*** 

 «هدی»

بلندم برداشتم و کمر راست کردم. با بلند کردن سرم، موهام  یرو از رو موها حولم
رو صورتم و لباسم. خندم  یدآبش هم پاش یهاطرف صورتم و قطره  یه یختر

 یکم موها. شونم رو برداشتم و به همراه ژل تو دستم کمینهگرفت و رفتم جلو آ 
ساعت، شونه زدن موهام تموم شد. اونا رو   یمرو شونه زدم. بعد ن یممشک یه فرفر

 ینقرمز رنگ آست یرهنپ یهبه خودم کردم.  ینهتو آ  یبستم و نگاه  یدم اسب
 .تنم بود یساپورت مشک  یهه همراه تا رو زانوم ب  یاحلقه

دور کمرش  شد،یمدلش عوض م یحالت آزاد داشت و خودش ه  یقش پیرهنم
کمربند قرمز روشن همرنگ خودش داشت که به پشت بسته بودمش.  یههم 
قرمز رنگم رو بپوشم. اما   یهازدم و نشستم رو تخت که صندل  ینهتو آ  یلبخند
 یدم د  ور   یسا. تا اسم حوا و ملیریماس تصوزنگ خورد، اونم ت  یملحظه گوشهمون

 :زد و گفت یسوت  ید،تا منو د یساخندم گرفت و تند تماس رو وصل کردم. مل

 خانم؟ یکارات رو کرد -

 :گفتم و ادامه دادم  نچی

 .یم تا با هم کارامون رو بکن  یاییدمنتظرم ب -

 :گفت  کرد،یالکاش رو فوت م  کهی ور درحالاز اون حوا

 .یاالد   یدپاشو، پاش -
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 :گفت  یاتو صورتش و با حالت بامزه  کوبید

 .نکردم یکار  یچمن هنوز ه -

خنده و   یر و حوا تماس رو قطع کردم. زدم ز یساگرفت و وسط حرف مل خندم
. یانب تونستنیم ینامو مب یانشستم تا بند کفشم رو دور مچ پام ببندم. کاش هل

خونه تنها بود و کار مادرش  یامکنه و هل  یمتنظکه نتونست برنامه پدرش رو   ینامب
 .یادبتونه ب قعموکه اون  یدو گفت شا شدیتموم م یشش یکاینزد

و باند خونه رو روشن کردم. آهنگا    یراییکردم و کارم که تموم شد، رفتم تو پذ   پوفی
 .یدمبه درد بخور رس یز چ  یهرو رد کردم تا به 

 .به خونه کردمهم  یو نگاه  یز رو گذاشتم رو م کنترل

که وسطش تاج    یمشک  ینهمبل سه نفره بنر تم تاج بود، تم تاج با پس زم باالی
 یناهار خور یز م یشده بود. رو  یندهچ هایجلوش هم، خوراک  یز بود. رو م ییطال

 :زدم که مامانم گفت ی. چرخ هایوه بود و م هایچ وسط هم ساندو

 نه؟  یاکردن   یداآدرس رو پ ینبرو بب -

 .یگفتم و رفتم سراغ گوش  یازده تند باشه  هول

 .یانهم قرار بود ب یدارو گرفتم دستم، آال زنگ زد. آال و خواهرش آ  یتا گوش اما

 یمگرفت یمبعدش تصم یول یمها رو دعوت کنبچه یهمه خواستیمی اول م البته
 :. تماس رو وصل کردم و گفتمیمخودمون باش

 یین؟ جونم آال؟ کجا -

 :ادهم جواب د آال
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 یگه؟ د ینهست ۷۸شما پالک  گمی. میزمسالم عز -

 :گفتم

 .یآره گل -

 :ادامه داد هماون

 .در رو بزن زحمتیپس ب  -

 :گفتم  یدهکش  یلیخنده و خ با

 .چشم -

 یسانگرفتم. مل  یاما جواب   ییددادم که کجا  یامو حوا پ  یساتا تماس قطع شد، به مل  و
 .امکان نداره اون جواب نده ی؟حواسش نباشه اما حوا چ  یدشا

 :و رو به مامانم گفتم یفونپا شدم، رفتم جلو آ  سردرگم

 .مامان آال اومد -

 :هم جواب داد مامانم

 .خوش اومد -

 .باهم اومدن یداخنده در رو زدم که آال و آ  با

 :باز کردم که آال گفت درو

 .تولدت مبارک یزمسالم عز -
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مانندش که تا زانوش بود و   یز شوم یو مانتو قرمز مشک  یشآب یشلوار لبه  نگاهی
 :بود، کردم و با خنده جواب دادم یانقره یلاکل یهحاش یه یقشدور 

 .. بفرما تویسالم گلم؛ مرس -

 یههم بود. اون تر یاز آال هم خجالت  یه،سال ششم یهکه   یدابه سمت آ  برگشتم
تر بود. مهربون   یدهپوش  یبا ساپورت مشک   یپف   هایینگلدار قرمز رنگ با آست  یرهنپ

 :شدم و گفتم

 .خانم یداسالم آ  -

 :بلند کرد و گفت سر 

 .جون یسالم هد -

 :رو گرفتم و گفتم یداتو و بعدش دست آ  یاددر کنار رفتم تا آال ب یجلو از 

 .یبا من راحت باش خانم -

اما من  کردنیم یکو علداشتن با مامانم سالم ها زد و اومد تو. اون لبخندی
 .سابقه نداشت  یزیچ  ینحواسم پرت بود. حوا هنوز که هنوز جواب نداده بود. همچ

گو نبود که  رو گرفتم. اما حوا جواب یادر یعنیتماس  ینها و آخرتو تماس رفتم
 .نبود

. شدمیاز قبل دستپاچه م یشتر و ب شدیم یشتر ب هامیامتعداد پ هرلحظه
 :جوابم رو داد یسارو گرفتم که حداقل مل یبعد یموقع شماره همون

 .خدا به یامدارم م ی؟جونم هد -
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 .یگهد یاتو؟ ب ییکجا -

  یشون تو اتاقم راه ین زدم و احساس کردم معذبن؛ بنابرا یلبخند یدابه آال و آ  رو
 :گفت  یساکردم. مل

 .یدمرس یصبر کن یقهدو دق -

 :گفتم  تند

 !باشه؛ منتظرتم ها باشه  -

 .گفت و قطع کرد  یاباشه هماون

 :گفت  آال

 .یقشنگه هد  یلیاتاقت خ -

بود،   یرنگ   یبا لباس صورت   یکیش،کهبود که    یممن توش چندتا عکس از بچگ  اتاق
بود. جز اون  یمسالگ یککه هم که مال   یکیشتو مهد کودک گرفته شده بود و 

. ارزیدنیها، مفت نممدرسه داشتم اما اون یتو یعکس دست جمع یهچندتا، 
بود؛ عکس من و آرش   ال که مال پارس  یمباشه برشون دارم، واال. و اصل کار یادم
 .بود

برادر نداشتم   یادن  ینسالم بود و آرش سه سالش. من تو ا  یزدهاون عکس من س  تو
آرش که پنج ماه   یادآورید. از  اما آرش که پسرخالم بود، برام اندازه صدتا برادر بو

داشت.    یشدم. اتاق من ِتم چوب   یره زدم و به آال خ  ی بودمش، لبخند تلخ   یده بود ند 
کتابخونه   یم،تخت چوب  یم،چوب  یر تحر  یز م  ،بود  یقد  ینهآ   یککه روش    یمکمد چوب
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 یاآدم شلخته  یشه. بخوام راستش رو بگم، من هم یدمسف یوتر کامپ  یز و م یمچوب
 .مرتب بود یلیاتاقم خ یم،خب االن از حق نگذر یهستم ول

 :به آال گفتم رو

 .یزمعز یمرس -

. تند نگاهم رو دادم به  یدتو دستم لرز یموقع گوشحرف، همون  ینبعد گفتن ا و
  یسا روش نقش بست. مل  ینگلیشالبته ف  یسی،به انگل  یزمکه اسم عز  یصفحه گوش

 :بود. تند جواب دادم که گفت

 .ر رو بزند یهد -

 :گفتم  یداگفتم و رو به آال و آ   ایولی

 .یدهم رس یسامل -

  یا بارهزارم شماره در یموقع دوباره برادم در و در رو براش باز کردم و همون رفتم
نبود؛ اون کجا بود که  یدنشرس یر بحث د یگه. ددادیرو گرفتم؛ اما حوا جواب نم

ده باشه؟ سرم رو تندتند  رو جواب بده؟ نکنه حالش بد ش یشگوش  تونستینم
 .آال من رو به خودم آورد یصدا هلحظبرن و اون  ینتکون دادم تا افکارم از ب

 .خانم یساسالم مل -

  یده شال پوش یهبا شلوار قدنود و  یشکالت  یاقهوه دار یپ مانتو تا زانو، ز یک ملیسا
 :زدم و گفتم یبود. چشمک 

 .یخوشگل شد -

 :گفت
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 .تو ینع -

 :حصار دستام اومد، گفتم ینب یگرفت و وقت   امخنده 

 ...حوا -

 :کرد و گفت  نگاهم

 ده؟ی باز جواب نم -

 :تکون دادم که گفت سری

 .رسهینگران نباش، م -

هم   یسارفت با دخترها خوش و بش کنه. با مل  یساکردم و در رو بستم که مل  هوفی
  ی قرمز مشک  یز بل یکمانتوش،  یر ز یسا. مل یارهتو اتاق که مانتوش رو در ب یمرفت
 .بود یدهپوش

از  یکهت یک بود، رو صاف کرده، باال سرش بسته بود و  یز هم،که فر ر موهاش
موهاش   یسامل  ینکنار صورتش آزادانه رها کرده بود. آال هم ع  طرفهیه موهاش هم  

 کهیطور  یعنیهم موهاش کوتاه بود    یدابسته بودش. آ   یکوتاه اما صاف بود و عاد
صافش رو باز گذاشته  یباً تقر ایهم موهاون  ینبنابرا رسید؛یش متا رو سر شون

 .بود

 :رو به من گفت ملیسا

 ی؟ آخه هد یهآهنگه چ ینا -

زد و شروع    یشماره حوا رو گرفتم و کنترل باند رو به سمتش انداختم. لبخند  دوباره
 .ها کردبه چرخوندن آهنگ 
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 :هم گفت آال

 .یریم عکس بگ یاینب -

 :گفتم  یسا به مل رو

 .رو بده یتگوش  یسامل -

ام گرفت و  رو درآورد. خنده  یشمشغول بود، گوش کهیحرف درحال یب  هماون
مختلف با  یها. عکسیمتا عکس گرفتهزار  زدم،ی من به حوا زنگ م کهیدرحال

 .یمسخره باز

 :اومد  یامشماره ناشناس برام پ یکعکس، با  یکوسط  هویک 

 .در رو باز کن یاب یزم،شد عز  یر د یدببخش یهد -

 !بود حوا

 :آروم غر زدم یسا،خنده مل با

 .دارم برات حوا خانم  -

*** 

 «حوا»

هام رو هم فوت کردم  رو که قطع کردم، الک قرمز روشن دست یریمونتصو تماس
نشستم و تندتند   ینهتا موهام رو شونه کنم. چهار زانو جلو آ  یدمپر یقرق  ینو ع
وقتم   یاد نم رو شونه کردم. چون موهام صاف بود، خداروشکر زروش  یاقهوه   یموها

  ی . شلوار لیزنگ زدم به تاکس و ها رو بافتم اون  یهولرو نگرفت. بعدش هم هول 
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موقع هم اسم نفس و پام کردم. همون  یدمکش  یرونرنگم رو از تو کمدم ب  یخاکستر
 !ینقش بست. آخه االن هد یمگوش  یرو

 :رو جواب دادم یگوش  پوشیدم،ی دکمه دارم رو م ییطال یمشک  یمانتو کهدرحالی

 یی؟پس کجا یای؟م یک   یی؟حوا کجا -

 :فروکش کرد. گفتم یتمام گرفت و عصباننفس حرف زد که خنده  یک  قدر اون

 ...صبر کن، دارم یکمجونم  یهد -

 :بوق زد که با شوق و ذوق ادامه دادم  یتاکس موقعهمون

 .یامدارم م -

 :بعد گفت ید،زد و خند یکردم لبخند  حس

 .منتظرتم -

 یمگوش  ی،زدم و سرم رو تکون دادم و با گفتن اوک   یهمون پشت تلفن منم لبخند  از 
 .رو قطع کردم

  ی . تا خداحافظ یمدوشم لنداختم و ِد برو که رفت  یرو رو  یممشک  یفسرعت جت، ک  با
نشد که بابام زنگ زد. خالصه که چشمتون روز   یقهردم و سوار شدم، هنوز دو دقک

 !ینه بد نب

 ی؟حوا پس بدون کادو کجا رفت  -

 :و گفتم یدمکش  یبلند  یآه از نهادم بلند شد و ه  ناخودآگاه

 جاشون گذاشتم؟ -
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 :ادامه داد بابام

 .بوفه موندن یآره، رو -

کادو   یقرق  یندوباره برگشتم خونه. ع یدبخت گفتم و با هزارتا ب   یاافسرده  یباشه
 !نبود اییتاکس  یگه. اما سر ظهر دیرو برداشتم و دوباره زنگ زدم تاکس

 !یکار کنم؟! وا  یشده. حاال چ  یر د  یاالن هم به اندازه کاف  ین! همیاخدا وای

اش رو برداشتم و شماره یافتادم. گوش ی عمه پر یادافتاد به تلفن خونه و  نگاهم
نفس نفس کهیکردم. درحال  یفرو براش تعر یهقض یطوط  ینرو گرفتم. تندتند ع

 :کامل گفت  یطرف تلفن با خونسردام از اونعمه زدم،یم

تا منم تو دوست و آشنا  جا،ینا یانشده که. تو ب یزیحوا باشه، آروم باش. چ -
 .یمکنم باهاش بر  یدارو پ یکی

 :گفتم  زدههول  منم

 .یباشه، مرس -

 .رو قطع کردم یگوش  و

. حاال خوبه  یرونبه ساعت کردم و زدم ب یزده، نگاه با وحشت و هول  یگهد بار یک 
 !یال امون بود، وگرنه که واوام پشت خونه خونه عمه 

  یک کهیحاضر و آماده درحال یدماشون و تا در رو باز کرد، درفتم دم در خونه تند
 :گفت  ید،. تا مِن هول زده رو دیسادهدر وا یتنش بود، جلو  یمانتو و شلوار مشک 

 .یمببر یدمهتابم با کهینکردم؛ فقط ا  یداپ  یتاکس یمبر یمبر -
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 :بود، گفتم یغج یهشب یشتر که ب  یبلندتر از حد عاد یصدا با

 !کنهیم امونیوونه د  یار؛زلزله رو ن یننه عمه توروخدا! ا ی،وا -

در حصار دستاش گرفت   کرد،یبا خنده من رو نگاه م  کهیمهتاب رو درحال  یپر  عمه
 :و گفت

 .یمشاون بذار یشپ  یستکه خونه ن  یکار کنم؟ کس  ی خب چ  -

  ی زرد رنگ جلو یگفتم و دست مهتاب رو گرفتم و سوار تاکس  یاحرص باشه با
 .یادام بخونه شدم تا عمه 

موهاش مواجش رو باال سرش بسته    پنج ساله بود که  یطوندختر بچه ش  یه  مهتاب
و  ید که روش عکس خورش  یدبلند سف ینآست یز بل یه و  یشلوار بگ مشک  یهبود. 

چهار بود، چه عجب  یکایبه ساعت کردم که نزد یماه بود هم تنش بود. نگاه 
 :ام هم باالخره سوار شد و گفت! عمهیستن یاز هد یخبر

 خب، آدرس حوا؟  -

 :گفتم  تند

 .گمین ماال لحظه،یه  -

لرزون،   یزده با دستااما نبود. بهت  یارم،رو در ب  یتا گوش  یفمک  یبکردم تو ج  دست
 .رو خونه جا گذاشتم ینه! گوش یاما نبود. وا یفمپشت ک یبرفتم سراغ ج

 .بدبخت، تا االن هزاربار زنگ زده یحتما هد پس

 :گفتم  یزونآو اییافه. با قیوا وای،
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 .رو خونه جا گذاشتم یگوش  ی،وا -

 .کرد و شماره مامانم رو گرفت و داد دستم  یهم پوف  امعمه

 :مامانم جواب داد، گفتم تا

آدرس خونشون رو بفرست    یآخر من و هد  یامایوات تو پ  یمامان سالم، برو تو  -
 .یعمه پر یتو گوش

 :هم بهت زده، گفت مامانم

 .باشه، باشه. صبر کن -

چقدر  دونمیزود برسه. نم کردم،یتو دلم فقط دعا م بعدش تماس رو قطع کرد، و
رو  یزدم و گوش ی. لبخندیدرس یامبودم و باالخره پ یبه گوش یرهگذشت که خ
  یام . تند پیدیمحرف زد که رس یز ر یهقدر ام دادم. مهتاب هم انعمه  یلدوباره تحو

 :که حفظ بودم  یدادم به شماره هد

 .ر رو باز کند یاب یزم،شد عز  یر د یدببخش یهد -

رنگ خونشون که باز   یشدم. در مشک  یادهپ ینام و تند از ماشرو دادم عمه  گوشی
خونشون رفتم باال که با چهار تا   یهاآروم از پلهشده بود هل دادم داخل و آروم

  یک،. درحال سالم و علیهد یرو شدم و نگاهم گره خورد به نگاه عصبان سر، روبه 
 :گوشش گفتم  یر ز

 .رو هم خونه جا گذاشتم یم. گوشگمیبخدا داستان داشتم، برات م -

 :رو مظلوم کردم که آروم نگاه برندش رو ازم گرفت و زمزمه کنان گفت قیافم

 .رو جا نذار یتگوش  وقتیچ ه یگهد -
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 :رو دادم به چشماش و آروم گفتم نگاهم

 .چشم -

 «ملیسا»

باز مشغول بدرقشون   یش و با ن یماتاق کرد یرو راه  یحوا و مامان هد یعمه
 یپ که مشغول کل  یبره، رو به هد  کهینقبل از ا ی. لحظه آخر مامان هدیمبود

 :گذاشتن بود، گفت

 .کن  یراییاز دوستات پذ  یهد -

 :گفت  یستاده،ا طور ین هم هم هدی

 .راحت یالتباشه باشه مامان، خ -

 :مامانش رفت دست به کمر رو به ما گفت کهین بعد از ا و

 .ید. نوش جان. به منم بدیستممن تعارف معارف بلد ن یزانمعز یگهد -

 :منفجر شده رو بهش گفتم یانشست رو مبل که با خنده  بعد و

 .بد نگذره -

 :زد و گفت چشمکی

 .هادارم  یبراتون سوپ -

 :هم داد دستش و گفت ینشست کنارش و پاپ کرن  حوا

 یران؟ ا -
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تکون داد. اومدم بپرم وسط حرفشون که مهتاب اومد  یباز سر یشهم با ن هدی
 :بارهزارم گفت یجلوم و برا

 .بده آدامس -

دور    یدهآدامس تو دهنم بود که نرس  یهاومدم فقط    یکردم. من وقت   یچه غلط   خدا
 .من هنوزم دارم کنهیبچه فکر م ینانداختمش. حاال ا

 :خنده که گفتم یر دخترا زدن ز بقیه

 .مهتاب جون، ندارم به خدا ندارم یزم؛ عشقم؛ عز -

 :خنده که گفتم یر زد ز هدی

 .کوفت -

سرود   یما رو درحال اجرا یهوکرد که   یزیونبه تلو  یاخندش گرفت و اشاره  بیشتر 
 .نشون داد یرانا

 :شده گفتم مبهوت

 ی؟ هد یکش رفت   ی. از ک یهعال ینچرت و پرت ا یپکل  همهین ا ینب ی،وا -

 :آروم گفت هدی

 .جون یآقاجار -

 :وسط و گفت  یدخنده که حوا پر یر ز زدم

 .خودمون  یلمایهمه فاون   ی،و معن  یر با تفس  یلمهمه فکجا چرت و پرت بود. اون -

 :رو کنار زدم و گفتم یالکردم و پفک و پف  ینچ  نچ



 

 
204

رمان  یک کاربر انجمن   یرباقری| حنانه سادات م یرمان خاطرات نوجوان   
 

 .یریمعکس بگ ید خوردن بسه. پاش -

 :رو هم بلند کرد که حوا ادامه داد یدابلند شد و آال و آ  هدی

 .گفته باشم  ی،خشم اله یلمواسه ف ریمیبعدش م -

 :گفتم و ادامه دادم  یاباشه  دتندتن

 .دو، سه یک، -

*** 

 «حوا»

 :نوشتم تند

 .گذرهی. مدرسه خوش میگهکن د  یبابات رو راض  ی،هد -

ها  پنجشنبه   یو نه از امسال که حت   رفتیمی از اون هفت سال که به زور مدرسه م  نه
 :نوشت ی. خودم از کارامون خندم گرفت که هدیمبر خوایمیم یاهم به هر بهونه 

 یشش یدپس با یایکار دارم. گفت اگه م  گهیم زنمیدارم سه ساعته حرف م -
 .یمبر

 :با ذوق جواب دادم تند

 .کنیمیم یرو راض یآقاجار -

 :و رفتم تو گروه سرود و نوشتم یرونزدم ب یویپ از 

 ...یخانم آقاجار -
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 :ده جواب فرستادخن یکر با است یطرف هداون از 

 .تو کارش یمبر -

 :نوشتم یگروه سرود، خطاب به آقاجار   یگرفت و همچنان تند تو  خندم

 یگه؟د کننیدر رو باز م یم،مدرسه باش یشخانم ما ش -

 :هم پشت سرم نوشت هدی

 .یاریمهم ب یکه گوش  یدپور هم هماهنگ کنخانم لطفا با خانم زمان -

 :. نوشتمیهد ایول

 .شنیها نگران مآخه خانواده یازهبله، بله خانم حتما ن -

 :هم جواب دادن ینآنال یشههم یهاشانس خوبمون بچه از 

 .دنبالمون یانتا ب یمهماهنگ کن یدبا ی،بله خانم آقاجار -

 :شد و گفت  یداشبالخره پ  یکه آقاجار  رفتنیو م  اومدنیم  هایام تندتند پ  قدر ان

 .بپرسم یدرو با یاما گوش یاینب تونینیهم م یشخب دخترا ساعت ش یلیخ -

 :نوشت  یویتو پ  ی. هدشهیکه حل م  کننیم  یلهقدر پها ان. اونم بچهینههم  ایول،

 .حوا بزن قدش -

 :کف دست رو براش فرستادم و گفتم  استیکر 

 حموم؟  یمبر -

 :نوشت هدی
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 ...ینقاش یمبگم بر خواستمیم -

  یم خنده و اومدم بگم اول بر یر ما همه کارامون با هم بود. زدم ز هیعیخو، طب واال
 :جواب داد «H.M5» تو گروه یاور هل حموم که از اون

 .ینمبب یددل بکن یویاهم، اهم. از پ -

 :پشت بندش نوشت ملیسا

 .یویپ یمبر یا. بیولشون کن آج   ینه، نه. هل -

 :نوشت یگرفت و رفتم تو گروه که هد  خندم

 ؟ هش کجا -

*** 

 «هدی»

 :حوا رو جواب دادم و گفتم تماس

 جونم؟  -

 .یدممن رس یی؟کجا  یهد -

با   کهیرو چنگ زدم و درحال  یفمگذشت. ک  یکخدا، کال من نصف عمرم تو تراف  هی
 :گفتم  کردم،یم باییبابام با

 .بینمتینم یکوش-

 :ورود و خروج معلما رو از داخل مدرسه باز کرد و گفت یاصل در 
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 .عشق و حال تو مدرسه گن،ی م ینبه ا -

 یهودستام گرفتمش و  ینطرفش. ب یدمو دو یبمرو انداختم تو ج یذوق گوش با
 :زدم. خندش گرفت و گفت یغج

 !ئه چته؟ -

 :و گفتم یدمچرخ یدفتر غفور یجلو دور یه

 ی؟بود یدهد یخال جوریین حوا، مدرسه ا -

 :گفت  یلکسر یهو

 .آره -

 :خنگا گفتم ینو ع یسادمحرکات موضونم وا بین

 !هان؟  -

 :و گفت یدخنده و دستم رو کش یر ز زد

 .بینمیاالن دارم م ینهم -

 :جا رو نظاره کردم که ادامه دادنثارش کردم و با بهت همه  ایشی

 مگه نه؟  ترسیی تو که نم یگه؟د ینیمرو بب یادامه خشم اله خوایمیم -

 :تو نمازخونه گفتم رفتمیباهاش م کهی چپ و درحال یکوچه عل  زدم

 بترسم؟   ینچ، از چ  -
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ولو شد. منم   یو تو نمازخونه خال یز رو انداخت رو م یفشزد و ک یطونیش لبخند
تو تولد   کهییرو از ادامه جا یلم. تند فیدمآب گلوم رو قورت دادم و کنارش خواب

 یغج یساقدر ملنه، تو تولد ان یکرد. وا  یپل یمنذاشت ادامه بد یساو مل یدیمد
 !یالحاال. واو یول یدمرو ند  یاصحنه یچکه من ه  کردیم یغج

  یلم زدم و نگاهم رو به ف کرد،یهم محوا که موشکافانه نگا یافه رو به ق لبخندی
به بحث   یلکسگذاشت و مام ر  یساعت   یمدادم. خو، تا حاال که خوب بوده. حدود ن

دختر مظلومه از دهنش خون فوران کرد    یهو  کهین تا ا  یمشده بود  یرهخ  یلمف  ییجنا
زدم و به عقب رفتم. حوا اول با بهت    دیبلن   یغشد. ناخودآگاه ج  یبه زامب  یلو تبد
 .خنده یر ام کرد و بعد زد زنگ

 :رو تکون دادم و گفتم سرم

 .یگهبود د یچ  ینا یوونه،د -

 :گفت

 مگه نه؟  یدیترس -

 :گفتم  وار زمزمه

 !یدینکه تو نترس -

بهم  یشد و ما دوتا نگاه  یده در نمازخونه کوب یهوگفت و بعدش همزمان   نچی
 !یغو بعدشم، ج یمکرد

 :مهرسا اومد داخل نمازخونه و گفت یهو

 ید؟ اومد یاوهه، چتونه؟ شماها ک  -
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 :لب زد زد،ینفس نفس م کهیدردرحال حوا

 ...حداقل دادییم ییصدا ی،سر یه یای،ب جوریینا کهین قبل از ا -

 :داخل و گفت یدسرود هم پر یهااز بچه یگهد یکیور اون از 

 .ینتمر یاییدب گهیاومد م ینی. حس یدپاش ید،پاش -

 :رو صورتم و با خنده رو به حوا لب زدم کوبیدم

 .سرود شروع شد ینتمر -

 «مبینا»

. بدو بدو  یدحوا رس یدممدرسه، د یاطپام تو ح یهبود و  یرونپام ب یه کهدرحالی
 :سمتش ییدمشدم و دو خیالیها رو که قرار بود بگردم رو ب بچه هاییفک

 .یرکس یمحوا، حوا. قرار شد زنگ اول بر -

 :سر بلند کرد و گفت حوا

 .یدنه بابا، پس مطالعات پر -

 :یدسر تکون دادم که پرس تندتند

 یده؟ هنوز نرس  یاهل -

 :و گفت یدرس یاز پشت، هد یهوبگم که  یزیچ اومدم

 .بچه تو راه برگشت از اصفهانه -

 :برگشت و گفت حوا
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 ی؟رکال ورود عاقالنه ندا  -

 :. گفتمیدگفت و بعد بغل و بوس ماچ با حوا به من رس  یینچ بلند و باال هدی

 .ریمیزنگ اول م ی،هد -

 :زد لب

 .یدمشن دونم،یم -

گفت که    یآخ  ی. هدیدخنده و تو بازوش کوب یر خودم جداش کردم که حوا زد ز از 
 :گفتم

 .حقته -

 :کرد و گفت  یزونو لوچش رو آو لب

 ...جونم ینامب -

 :و گفت یزد تو بازو هد یساور ملاون از 

 .دینی چشمم روشن، خوب دل و قلوه م -

 :یدنال هدی

 ...یسامل -

 :هم گفت ملیسا

 !هان؟  -

 :لب زد حوا
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 یس؟ اوهه، چته م -

 :گفت  ملیسا

 .یامنم یرکمن س -

 :گفتم  تند

 چرا؟  -

 :با دستاش ور رفت و گفت ملیسا

نامه آوردم، گفت  یتمامانم اعصابش خورد بود، منم بد موقع اسم رضا یشبد -
 .یبر ذارمینم

 :اضافه کرد یرگبار هدی

از  ینما یا،هل یهویی. اون از داستان اصفهان رفتن کسیچ ه یاهمه  یا یمئه، گفت -
 مدرسه؟  یبمون  خواییم ییتنها یجور چه جوریینتو. ا

 :بچه ها لب زد ینع ملیسا

 یاین؟ نممگه  -

 :هم گفت حوا

 ...یچرا خو، ول -

 :گفت  ملیسام

 .یاییداشکال نداره؛ منتظرتونم تا ب -
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 :داد زد یکروفونتو م یغفور یهوکه   یمهمو نگاه کرد  یزونآو هاییافه ق با

 .در یجلو یانب یعسر یرک،که قراره برن س  ییهابچه -

 :که گفتم  یمبهم کرد نگاهی

 یم؟ بر یعنی -

کنان رفت تو    باییهممون رو بوس کرد و با  یمما ناراحت ش هکین ا یبرا ملیسا
 :مدرسه. حوا لب زد

 .یمبر یسه نفر ید با -

 :داد زد یحانهور راز اون یهوبگه که  یزیاومد چ هدی

 .فلش ماعه  دفعهین ا -

فلشش رو درآورد و انداخت برا حوا. اونم تو هوا   یکه هد  یمزد یکمرنگ   لبخند
 !و ِد درو یدشقاپ

 .بود یاتوبوس نبود که پارت  یگه،د زاشتیمیآهنگ که م المصب،

*** 

 «هلیا»

من، به خاطر   ی. ولخوابیدی م یلکسخونه و ر رفتیمن بود، االن م یجا هرکی
که صفحه  رنگم ییها همچنان درحال مدرسه اومدن بودم. به ساعت طالبچه
. با دادیکردم که نه و ربع رو نشون م  ینازک داشت نگاه   یبا بند  یدیسف  یککوچ
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تندتند از مامانم  د، بو یستادهدر ورود و خروج معلما ا یکه جلو  یسامل یدند
 :رو بغل کردم و گفتم یسا. ملییدمکردم و به سمت مدرسه دو  یخداحافظ 

 جایی؟ ینچرا فقط تو ا یس،م -

 :با شوق و ذوق گفت کردمیکه فکر م  یزیچ برعکس

 خوانیگفت م  یاالن خانم جار  ی. ولرسنی م  یگهد  یکم  یگه،د  یرکها رفتن سبچه  -
 .ها برن قبرستونبا چندتا از بچه

 :تندش، نفسم گرفت. لب زدم یو حرفا یساتندتند حرف زدن مل از 

 بره؟  خوادینکنه با ما م -

 :سر تکون داد و گفت کردم،یکه فکر م  یزیاز چ تندتر 

 ی؟ آره، پس چ  -

 یکار  یرکتا تو سنکنه اون سه شده؟یمن نبودم چ  یم؟کرد  یکار خدا باز چ وای،
 کردن؟

 :اضافه کرد ید،من رو د یافهکه ق  ملیسا

 .سر مزار شهدا ریمیقش نکن. م ی،هل -

 یدمد  یهو.  افتادمیداشتم پس م  گییخنده. من بدبخت رو م  یر زد ز  یبعدش پق   و
 یدنبا د ی،پته برگشتم به پشت و با نبودن غفورها اوج گرفت. با تته همهمه بچه

 یختن. همشون ریاینبهشون اشاره دادم که ب  یین،پا  یدنپر  ینتا که از ماشاون سه
 !اومد  یافتاد؛ پس غفور  یم. اوه، دو هزارید رو کش  شرتمیی از پشت سو  یساتو، که مل
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  یانه ناش یلیو خ یوار به د یدیمو همه با هم چسب یدم رو کش ینا مب یلب هود منم
 .یمشد یره به تابلو اعالنات خ

 .است ینستون د نماز 

 :خنده و گفت یر زد ز هدی

 رفت؟  -

 :سر بلند و گفت یساکه مل  یمصبر کرد یگه د یهثان چند

 .قبرستون ریمیها مبچه -

 :رو استپ زد. حوا هم ادامه داد یها بودم که هد درحال بغل کردن بچه من

 جانم؟  -

 :گفت  مبینام

 !قبرستون؟ -

 :گرفت و گفتم  خندم

 .یمش یماز کالس ج یدنبال جار خوایمی بابا، م -

 :خنده هاش گفت ینب ملیسا

 !...سر مزار شهداریمیآره...م -

 :کرد و گفت  یسامن و مل یعنیبه اون دوتا و بعد به ما دوتا   ینگاه  مبینا

 .خاک -
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 :گفت  یساخنده که مل یر ز یمزد هممون

 خب، چه خبر خوش گذشت؟ -

 :گفت  هدی

 .یمحال نداد. خو تنها بود یادنبود، ز ینه بابا، خبر -

 :رو به من گفت حوا

 ی؟ هل یاومد یک  -

 :تو ذهنم، تند گفتم یروشن شدن چراغ  با

 ی؟نامه چ  یتها رضابچه گمیاالن. م ینهم -

 :درآورد و گفت یبشاز تو ج یدنامه سف یتتا رضابا خنده، پنج  ملیسا

 .به نهما دادن یروز رو از دفتر کش رفتم، د هاین ا -

 :گفت  ی. هدیمبرداشت یکی یهممون افتاد و نفر یهزار دو

 .یبر دمیخب، خب دخترم حوا، اجازه م -

نامه  یت عوض کرد و رضا ینامه خودش رو با هد یتخنده و رضا یر زد ز ملیسا
 :خنده و گفت یر زد و داد دستش. حوا هم زد ز یامضا جعل  یهحوا رو 

 .اردو یبر ذارمی من نم ی،هد -

 :لب زد کرد،یامضا جعل م کهیهم با خنده درحال هدی

 (نگو چرت و پرت یعنی ی)به زبون عرب  ینسرجات. ال تلت  ینمامان جون، بش -
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 :زد و گفت یسوت  یساچپه شده و با خنده نگاش کردم که مل یافهق با

 .یراه افتاد ی،هد -

 :ادامه داد ینازد که مب  یهم چشمک  هدی

 زنی؟یحرف م طوریینبا مامانت ا کشییخجالت نم ی،هد گمیم -

خنده    یر به حوا زد ز  یارو انداخت تو بغلش و با اشاره   ینانامه مب  یتهم رضا  هدی
 :و گفت

 .تره، مامانم ازم سه ماه بزرگ نچ  -

 :خنده و داد زد یر زد ز حوا

 ی؟ خانم جار -

 «هدی»

رو   یغاموندستا و ج یو صدا یبه صندل یمداده بود یهتک یلکستامون رپنج  هر 
 .آسمون بود

 :خوندیم ملیسا

 ...از برییدلبر، دلبر تو که دل م -

 :د و گفتقات ز  یخانم جار یهو

 !قبرستون؟ ریمیم یمبا شماها مثال دار -

 :رو خوردم و گفتم خندم
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 ...خانم -

 یا هل  یهوچپ نگام کرد.  برگشت سمت من و چپ  یبارم کرد که جار  یاسلقمه  حوا
رنگ بود، داد   یدبوس سف  ینیم  یشهبه ش  یدهور که چسبفرشته نجاتم شد و از اون

 :زد

 یریم؟گل بگ  یمبر ی،خانم آقاجار -

 :و گفتم یسادموا یراه افتاد و پاشدم باال سر صندل یندوزمو  تند

 .یگهد یمبر ی،خانم آقاجار -

 :پاشد و گفت یگمد یهااز بچه یکی

 .سر مزار شهدا آخه ریمیم یمخانم...لطفا، دار -

دادم که اونام پشت سر هم بلند شدن اما لب باز نکرده،   یاها اشاره ذوق به بچه  با
 :شده بود، گفت یوونهبه خطاب راننده بنده خدا که از دست ما د یجار

 .یننگه دار  یگل فروش  یه یکلطفا نزد ی،فرخ  یآقا -

شد.   یره رومون خ یکه دوباره نگاه آقاجار  یمگفت  یولیگفت هممون با هم ا  ینوا تا
لب   یر ز ی. خانم آقاجاریسادوا ینچپ که ماش یچه علکو  یم و زد یمتند نشست

  ید توپ یها اومد دنبالش بره که آقاجاراز بچه یگهد یکیرفت.  یینگفت و پا  یااهلل
 :بهش

 .یرمتا گل بگ ینیدشماها کجا؟ بش -

 :ها گفتمها کردم و رو به بچهبه مغازه رنگارنگ گل نگاهی



 

 
218

رمان  یک کاربر انجمن   یرباقری| حنانه سادات م یرمان خاطرات نوجوان   
 

 .دخترا ِد بدو -

 :با خنده گفت هلیا

 .نداره یر رو ما تاث یبشر  یبن یچهحرف  -

در.  یکه مشغول بود، رفتم جلو  یتکون دادم و پشت سر خانم جار یذوق سر با
 :ها گفتاز بچه یکی

 کجا؟ کجا؟ -

 :رو پس زدم و گفتم دستش

 ...درباره گمیم یخانم جار -

رو به صاحب    ی. جاریینپا  یدیمتامون پربخواد حواسش جمع بشه هر پنج   یجار  تا
 :مغازه گفت

 .ینتا دسته گل بدآقا پس پنج  -

 .بار حوا و بچه ها کردم یازد و سلقمه یبرق  چشمام

 :تندتند گفتم بعد

 .یاریمم کنیم،یما انتخاب م ینخانم، پس شما بر -

ها رو دادم دستم پاکت پول  یهم زنگ خورد و اونم هول هول  یشگوش  موقعهمون
 .بوس  ینیو رفت تو م

 :گفت  ساملی

 .شد یعال ی،وا -
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 :گفت  هلیا

 .تو کارش یمدخترا بر -

 :بود. رو به آقائه گفتم یکیاز اون فقط  ی،نگاهم خورد به به گل رز صورت  یهو

 ید؟دسته گل کن یکرو  ینا شهیم بخشید،یم -

 :بود، رو به من گفت یجو گندم یمرد مسن سال، با موها یهکه   آقاعه

 دونه؟ یه  ینهم -

 :گفتم  تند

 .بله -

. یچهرو برداشت و برد تا اون رو بپ یدونه گل رز صورت  یک تکون داد و  یسر اونم
گل قرمزه   یهدسته گل با  یه کهیحوا هم درحال یدمبرگشتم سمت دخترا که د

 :دستشه، رو به من گفت

 قشنگه؟  -

 :رنگش کردم و گفتمگل قرمز بزرگ خوش   یهابه گلبرگ  نگاهی

 .محشره -

 :یدزد و پرس لبخندی

 ی؟ تو چ  -

 :آقائه هم برگشت و گفت لحظههمون
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 .ییدبفرما -

  ی که خانم جار  یگفتم و دست گل رو ازش گرفتم. با ذوق پاکت   یلب تشکر یر ز تند 
 :ببوس. حوا گفت ینیتو م ییدمو با حوا دو  یسابهم داد رو انداختم تو بغل مل

 ی؟ صورت  -

 زشته مگه؟  -

 .یهنچ، عال -

 :از بچه ها گفت یکیسر جامون، که  یمباز رفت یشن با

 برید؟یم یفبا دسته گل کجا تشر -

 یپشت سرش بود، عصبان   یامهل  کهیدرحال  یساور ملبه حوا کردم که از اون  نگاهی
 :و همزمان با ما دوتا گفت یدرس

 .قبرستون -

 یکیگل و چهار تا   یسانگاهم قفل شد رو سه تا گل رز قرمز کوچولو مل کهحالیدر 
بوس از شدت خنده  ینیم یهو ینا،مب یدو سه تا گل سف یاو قرمز هل یدسف یوندرم

 .منفجر شد

*** 

 ی آ  ی بار حوا کردم و قبل از آ  یاسقلمه  خوندیم،ی فاتحه م یممثال داشت کهدرحالی
 :کردنش گفتم

 ی؟ تاب باز یمبر -
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اومد   یسا ور قبرها کردم که قبل از جواب حوا، ملبه دو سه تاب اون  ایاشاره
 :قرار داد و گفت یت بشکون ناقابل مورد عنا یهو بازوم رو با   طرفمینا

 .از سنت خجالت بکش -

 :نالیدم

 گم؟ی ئه، خو مگه بد م -

 :و گفت یدبهم رس هلیام

 .یمبر ید. پاشگهینچ، راست م -

 :باز داد زدم یشن با

 ینا؟ مب -

 :از پر پر کردن گالش دست برداشت و گفت مبینام

 هوم؟  -

من،  ییدنتا بلند شدن. با دو یدمنموندم و دستشون رو کش یحمنتظر توض دیگه
که    یدیمنسبتا کوتاه پر  یهانرده  یتند هممون از روهمشون هم دنبالم اومدن. تند

کوچولو    یچهار تا دختر دبستان  یدمد رو حس کردم. برگشتم که اییره نگاه خ یهو
 ینا . خندم گرفت که مبکردنینگاه م تسوم بودن ماها رو با به یاکه احتماال دوم 
 :رو بهشون گفت

 .تختمون کمه یهما   یزم،تعجب نکن عز -

 :و داد زد  یدهم ما رو د یاما دوباره جار یدبعدم دستم رو کش و
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 .ببرم ییعمرا شماها رو جا یگهد -

*** 

 «واح»

 :یمو با هم گفت یمکرد  یهم نگاه  به

 !دو، سه  یک، -

. یم. پشت سر هم ظاهر شدیمتقه در رو باز کرد یکو با  ییدیمدر کالس دو سمت
 .و حاال هم آخر کالس هستش یمکالس داشت  یزنگ آخر با قربان 

 یدن بود و احتمااًل مشغول خواب بودش! با د یز م یسرش رو یمعمول قربان  طبق
 :یدقفل شدش غر یهادندون ینما با سرعت نور سرش رو بلند کرد و از ب 

 !ید؟باز شماها اومد -

 :گفت  هلیا

 .یممزاحمتون شد بخشیدیخانم م -

به نشونه   یهم سر یخنده زدن. قربان  یر ها زما بچه  یرو خوردم که به جا امخنده 
 :و گفتافسوس تکون داد 

 !یاریدو شماها نمره کم ب  یرمبه حالتون من فردا امتحان بگ  یوا   یول  ینید؛بش  یدبر -

 :گفت  یا. هلیمو با افتخار سر جامون برگشت یمتکون داد یخنده سر با

 .شده یرانکرونا وارد ا  گنیها مبچه -

 :گفت و ادامه داد  ییبرو بابا خیالیب  یهد یمنشست تا
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 .یمکن  یکار   یه یایدها ببچه -

 :و گفتم یدمرو به سرم کوب دستم

کالم   یسرود ب  ینقشه اجرا یاو  یمدفعه معما طرح کناون ینع یم؟کار کن  یچ  -
 یسیم؟ رمان بنو خوایینه، م یا یم؟بکش

 :زد و همراه بشکنش تو هوا گفت یهاش برق چشم هویک 

 .بگم خواستمی رو م ینهم یقاً دق -

 !خدا نه،

 .گفتم  جوریین من هم یهد -

 .یمانجامش بد خوامیمن م یول دونم،یم -

 :و گفت یز م ینشست رو هلیا

 ی؟جورچه  -

که دستش اومد رو باال آورد. کتاب علوم هم   یکتاب   ینو اول  یز م  یر دست کرد ز  هدی
 !بود؛ ماشاهلل

 :اولش رو باز کرد و گفت صفحه

 .یمکه کرد  ییرمان خاطرات خودمون؛ کارا -

 :هم گفت املیس

 .پس اول اسم -
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 :و گفت یدپر یز م یهم رو مبینا

 !من مهسا -

 :با ذوق گفت هدی

 .با ِام ینا و مب یسابا اچ و مل  یامن و حوا و هل یم؛اچ، ِام بگ  ینپس ع -

 :ادامه داد یسانشون داد که مل یکیال مبینا

 !یسامن م -

 :هم گفت هلیا

 .یثحد -

 :گفتم  هویک رو داد به من که  یطونشش نگاه

 !یفاه -

 :کردم  زمزمه

 ی؟ تو چ  -

 :و گفت خندید 

 !حنانه  -

 کهین. از ایمچرت و پرت نوشت یخنده و تا زنگ خورد تو کتاب هد یر ز زدیم
 یروز یک هم  یدو شا کنیمیکار م  ی چ  شیم،ی کاره م  ی چ  یه،هامون چه رنگچشم
 .یمنوشت یکشور کره جنوب   یمرفت
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 یه که ذهن بق رفتیم ییذهنمون جاها یم؛بود یبیو غر یبعج یهاآدم کالً 
 !رفتینم

*** 

 «هدی»

شد.  یمدرسه خال یهو. چقدر راحت یمبود یسمونفقط من و آال تو سرو بار این
هاشون دست ها راحت از مدرسه دل کندن! چقدر راحت از دوستچقدر بچه

م که بود، ه  یهر چ   ی ول  یمهم ما قعر ماجرا رو درک نکرده بود  ید! البته شایدنکش
 .خواهرهام هستم یپامرگ پابه  یکه تا پا  یکیمن 

و نه دست از سر هم   داریمی کدوممون نه دست از سر مدرسه برم  یچ واقع ه در 
 .یگهد

نبود.  کسیچ ه یشدم، نگاه منتظرم رو دادم به در مدرسه ول  یادهکه پ  ینماش از 
هام رو به سمت در مدرسه تندتر کردم. حوا؛ تو  رو برداشتم و قدم   یفمآروم ک  یلیخ

 :به ساعتم کردم و زمزمه کردم ی. نگاه یهست  دونمیم ی،هست 

 .حوا یام،م یگفت   یشپ ربعیه  -

 .بشن  یسسوار سرو  یبچون همه نبودن که به ترت  یدم،رس  یشهزودتر از هم  امروز 

 !در نبود؟ یجلو کسچیتر کردم. اما چرا هرو تندتر و تند هامقدم 

زنان نفس. نفسییدنبغض مزاحمم رو پس زدم و شروع کردن دو یوردم،ن طاقت
 .ها نبوداز بچه یبوفه خبر ی. جلویدمو دم در مدرسه رس ییدمدو

 یان؟ها نباشه و بعدش بچه یلهفته تعط یهمدرسه  شهیم چطور 
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حوا خورد.   یانقره آل استار  ینگاهم به کفشا هویک شدم که  یاط بهت وارد ح با
. اونم  یدمحوا و بغلش پر  یزدم و نگاهم رو باال آوردم. زل زدم تو چشا یلبخند
 :تر من رو فشرد و گفتمحکم

 .جونم یهد یاومد خوش  -

 :زدم لب

 .یباش یومدهن  یدمترس یلیحوا؛ خ -

 :و گفت یدخند هماون

 یام؟ن شهی آخه مگه م -

گره    یاطح  ینگاه چهارپنج نفر تو  یهاش برداشتم که نگاهم توشونه   یرو از رو  سرم
 .که با ماسک و دستکش مدرسه اومده بودن  ییهاخورد. بچه

 .یمکرده باش  ی. انگار که کار بدکردنینگامون م بد

 :گفتم

 ی؟ چ   یناکه به کرج رفته، مب  یسام. ملیادگفت سرما خورده، بهتره ن  یشبکه د  یاهل -

 :دادمترس ادامه  با

 اومده؟  -

به خودش  یینور آفتاب سوزان اهواز، رنگ طال یموهاش رو که تو یمهربون  با
 :گرفته بود رو کنار زد و گفت

 .ینامب -
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 :از پشت بـغلم کرد و گفت یکی هویک 

 یعنی؟  یاممن ن -

هاش گذاشتم و به طرفش برگشتم. دست  یهام رو رودست  ینا،مب  یصدا  یدنشن  با
 :گفتم

 .یاومد که خوش  یاب ی. با خوش یاب یشههم -

 .هاش رو بست و نگاهش رو داد به آسمون. هوا هم بغض داشتو چشم  خندید 

 !خاطر کرونا بود؟ به  یناا یشده بود؟ همه خبر چه

 یفمک  یببهتر بگم اخطار آبم رو از تو ج یا حال گرفته، حوا قمقمه من رو اون  بین
 :گفت  داد،ی تو هوا تکونش م کهی برداشت و درحال

 ...دخترا -

هم   ینا. مبییدمبه سمت کالس دو هوای صورتم به خنده باز شد و ب  ناخودآگاه
 .کنان پشت سرم اومد  جیغیغج

در  ی. جوراومدیو بدو بدو دنبالمون م ریختیکه پشت سرمون بود، آب م  حوا
 بار،ین هر روز، برق سه فاز رو از سر همه بپرونم اما ا ینکالس رو باز کردم که ع

 .نفر یشفقط ش یبودن ول یعنینبود؛  یکس

قمقمه    یگزین که جا  ینامب  یآب حوا و قمقمه آب   یرو تکون دادم و به سراغ بطر  سرم
 فاز  خیالیرنگش بود و به لطف ماها شکست تو هوا براش انداختم. ب  یصورت 

شد،  یم که کامل خال. آب قمقمهیمکرد  یو شروع به آب باز یم شد یهافسرده بق
کنان پشت . حوا هم اشارهتدستم رو گرف یناکه مب  یخوربرگشتم برم سمت آب
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که   ییجا. از اونیادداره به سمت کالس م  یریخانم مال  یدمسرم رو نشون داد که د
شده   یقکه بهم تزر  یادیز یار انرژمه یو برا  شدیمیکالس نم  یمتسل ی ما به راحت 

 :بود، رو به دخترا گفتم

 .آبنبات یمها بربچه -

 :شد و گفت یزیونآو مبینا

 !یگه نه! االن نه د -

هم همراه با سر بلند کردنش، به حوا کردم که اون یرو نرفتم؛ مظلومانه نگاه  از 
 .کرد  ییدنو دستم رو گرفت و من رو وادار به دو ییددو

 :خنده زدم و گفتم زیر 

 !دختر یحوا تو محشر -

 :و گفت خندید 

 .تو یم دونم،یم -

 :تندتند گفتم یدیم،بوفه که رس جلوی

 ...یخانم مالک  -

 :به حوا کردم و ادامه دادم نگاهی

 .یرینیدوتا ش -

 :و گفت یدخند یمالک  خانم

 ین؟ شماها اومد -
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 :که گفت  یمپول رو دستش داد دادیم،یسر تکون م کهدرحالی

 .ینمواظب باش یلیخ -

 :لب گفت یر بعد ز و

 .یمدست کنبهپول دست یدنبا  یگهد -

 :لب گفتم زیر 

 خاطر کرونا؟  به  -

 :رو دستمون داد و گفت هایرینیش یمالک  خانم

 .یقاً دق -

کردم و بدوبدو به    ی. تند تشکر یدها رو گرفتم که حوا دستم رو کشبهت آبنبات  با
 .یدیمبه دم در کالس، ما هم رس  یریمال  یدن زمان با رسدنبال حوا رفتم. درست هم

 :انداخت و گفت یبود، رو بهمون نگاه  یفخداروشکر سر ک یریمال انگار 

 .تو ید بر -

ها، با لبخند و تشکر  متعجب بچه یهاچشم یو جلو یمکرد  ی و حوا بهم نگاه  من
 .یمداخل کالس شد یریاز خانم مال

 :ما دو تا گفت یدنبا د اسما

 ین؟ شد یدهامروز هم موش آبکش یحت  -

 :. گفتیمرو شدروبه  یناچپ مبکه با نگاه چپ  یممون رو خوردلب خنده  زیر 
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 دفتر تنگ شده؟  یدلتون برا -

 :گفت  حوا

 .نچ -

 .انداختم و پشت سر حوا سر جام رفتم باال یاشونه منم

ها گفت به بچه  یریمال ین بنابرا داد؛یدرس نم یشش نفر، کس ین مسلمًا با ا خب
 .کار کنن  یپروژه بافت کاروفناور یکه رو

رو    یشباف  ینهتور فرش  یزشم  یر زده از زمن و حوا، ذوق  یزونآو  یافهبرخالف ق  مبینا
 :درآورد و گفت

 .«H.M5» یسمروش بنو  خوامیرو درست کنم. م  ینخترا تا ااول د  یز م  رمیمن م -

.  یدمزانوهاش خواب یرو هویک به حوا کردم و  یرو گفت و رفت. منم نگاه  این
و زمان حرف   یناز زم قدر ین سرم رو گذاشتم و شروع به حرف زدن کردم. اون روز ا

 .شد یمزندگ یروزها  یناز بهتر یکیروز اون شک،یب  یکه حد نداشت. ول  یمزد

 «کل  دانای»

شدن به   یلتبد یطنتهمه شهمه ماجرا و اون اون  هویکافتاد.  یادیز هایاتفاق
جاش بکشن اما به ینقاش یواشکیسر کالس  شدینم یگهمشت خاطره. د یک
  ی با هم کرانچ  شدینم یگه. دکشیدنیم  یزمان با هم نقاشخونه هم  یها تواون

برن سر    شدی نم  یگهدن. دخور یزمان غذا مونه، همبخورن اما به جاش با هم تو خ 
هماهنگ، با   ینشونآنال یهابه جاش امتحان ی کالس و سر امتحان تقلب کنن ول
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به نام  یریگهمه یماریبود که ب ینخاطر ا هم به هاین هم بود. همه ا ینهم و ع
 .شده بود یرانکرونا وارد ا

. رفتنی مدرسه نم  یناو نه مب  یاو نه هل  ایسنه حوا، نه مل  ی،روزا، نه هد  ینتو ا  دیگه
شده بود. اما خب، عشق آسان   یخال  یادن  یهاها بلکه حاال تمام مدرسهنه تنها اون

محکوم شدن اما    ییبه جدا  یدن بهم رس  ی و وقت   یدنبهم رس  یر پنج نفر د  ین نداره. ا
 .یستکارساز ن  شکیب  یعشق واقع یجلو هاییسخت  ینا

  ی واقع  یر غ هاییو دوست  بخشهیعظمت م ی،واقع هاییبه دوست  یشههم دوری
 .برهیم ینرو از ب

 .پایان

 نود و نه  آبان

 ...یستباق یتحکا  ینچنان اهم یدفتر ول یناومد ا  یانپا به

 .نامه تمام والسالم،

 (:)جلد دوم  یندهاز آ  خبری

 شنی ها بزرگ م. هم اونشنینفر هم ده سال بزرگتر مپنج   ینو ا  گذرهیسال م  ده
  ی ست ولنفر رو به هم وابسته پنج   ینهمچنان سرنوشت ا  یو هم مشکالتشون. ول

ها،  مشکل اون  بار ینورق سرنوشت رو برگردونند؟ چون ا  تونندیها ماون  بار ین ا  یاآ 
 ...یستمرگ و زندگ ی. بلکه بازیستامتحان و کرونا ن
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 یک رمان ، مرجع دانلود رمان 

درصورتی که مایل به همکاری با ما هستید و یا نویسنده هستید و می خواهید  
که رمان ها و شعر هایتان در قالب نرم افزار موبایل ساخته و منتشر شوند می  

 .توانید به وب سایت ما مراجعه کرده و با ما تماس بگیرید

 

هرف رمان  رمان به طراوت باران  میانلر به تلاهی رمان    
به طراوت بارانخ داس ان وشقی اس   
ــه ـما   ـکه در د  طراوتخ دخ ر  قهـ

قی نابهجوانه می جا  زنر. داـس ان وـش
ــانـــه ــابـــهو در زمـ  !جـــا ای جـ

ــاد   اشخ  کودکیطراوت در دوران شـ
ای تیخ به جا اح اساتم را در حادثه
ــ . حادثه ـــ ه اسـ ای که تـمام گذاشـ

ره ا  قرار داده  آیـن ـــو اش را تـح  شـ
اـس . ـشرو  داـس ان از جاییـ   که  
اتوانم در   طراوتخ همراه مـادرش ـن

رگی ه زـن ک خـاـن ه آرامی  ـی اش را ـب
ـــلس تـمام می ـگذراـنرک ـکه ـناگـهان م ـ

شـود  هایمخ دوباره راهر میبرب  ی
انرازد بر آرامم نهـــله  و ســـایه می

 . ...اشنیمه

ـــ اوی ـبه ونوان   وـیس ِاسـ ــِ سـ
یِی یک پرونره نوِن اـص ی  مـض

ر   ه حلِس اـب سخ محسوم ـب قـ 
ــود. دهمی ــا  بور از   شـ سـ

ــمیث  محسومی خ نیییث اس
در صـــرد آن اســـ  که در  

ی خود به ونوان  اووین پرنره
وـیس ر  گـناهیوکـیسخ بی ــِ ا  سـ

ــیی را   اثـلات کـنر و قاتس اصـ
 .ی زنران کنرروانه

ه  دنج ه م ویق ـب ــهری ـک ترین  شـ
ــقـان  بودخ حـا  در  جـای وـاشـ

ــیاهی محض فوطه  ور اســ  وس
بیوـر.  گنـاهـان را در خود میبی

گناه اس  آنیاخ یسی از این افراد بی
سـاوه  که به دام این توویذ زنرین

ه افـ ر و ـپای ـخانواده می اش ه  ـب
وم باز می ود. در این ماجرای ـش ـش

ــسنهخ بوی  ــهر  خاوی از س این ش
ــام  ــره ـبه مشـ ــک شـ خون خشـ

رسـر و دویس اصـیی این ماجراخ می
  در د  شــ م مجهو  داســ ان

 .خوردخا  می

 مطاووه  مطاووه  مطاووه 

https://forum.1roman.ir/threads/102416/
https://forum.1roman.ir/threads/8437/
https://forum.1roman.ir/threads/156696/
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بانوی قهه  ک اب ک اب اوپا   ک اب وطر خیا  
ــ  که  ــیر دخ ر جوانی اس خورش
قرار اـس  به ونوان اووین امرادگر 

های پزشـسی در یسی از زن فوری 
نشانی در تهران های آتمایـ  گاه 

ووین  مشـغو  به کار شـود اما در ا
یر با ـش ـهی به  روز کاریخ خورـش

ام امیربهـادر روبرو می ــودـن  …شـ
ـــنای ـقریمی ـکه ـحافـظه ی  ـیک آشـ

خود را نیز از دس  داده و دیرنم 
برای خورشـــیر ممیو از ســـوا  و 
ابهام اس  و او را به شوکی ومیق 

برد و ماجراهای کـ اب رق  فرو می
 …خوردمی

هخ دخ ِر  مح رم و  یخـانواده تراـن
ــ آبرومنــر از  یسیکــه در  ی ــ
 یزنرگ یکوزک ســاحی  یشــهرها

کـه برخشف  یا. خـانواده کنـریم
ــرت ـبه زن ـراهر موـجه ش ـبه شـ

دزار اســ ک تا  یضو تلو یســاالر
ا رر   ییـج ررت و نقم ـپ ه خش ـق ـک

 یخانوادهخ در نوجوان یماتدر تهم
ه مرِدجوان  ــ ن او ـب ث دول ـ اـو ـب

ه اـن ــودیم روییروب یـخ . مرد شـ
ــسوِ    یجوان ـکه بـور از مرِ  مشـ

ــ  ـخانواده  ــرپرسـ اش ـپررش سـ
 اس .

ــرا  اتر و صـ ازیگر تـا همراز دخ ر ـب
ای موفق اـس  که با گذـش  پیـشه
ها از مر  خواهرش هنوز بر ســا 

هایم با ســـر دیرار با خواهر زاده 
ــ . اـما  ـهاـپرربزر  آن درگیر اسـ

هـمه زیز ـبا ورود وموی ـتازه وارد 
ه ا تغرر میبـچ اـن  و ـه ر. مـ  کـن

دیر مثل  همراز به زنرگی در کنار 
ـحمــایــ  و آراـمم حــاـمی ـقرار 

همی ی این گیرد. همراز بانوی قـه
ای که زنرگی رابطه اســـ . رابطه

ـهمــه را ـتحــ  تــاـثـیر ـخود ـقرار 
 .دهرمی

 خریر  خریر  خریر 

https://bookstore.1roman.ir/
https://t.me/joinchat/QEaX2vgwKlJS0SZ2
https://forum.1roman.ir/
http://www.1roman.ir/
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https://bookstore.1roman.ir/product/%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%88%d9%be%d8%a7%d9%84/
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