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تقدیم به فرزندانم که مرا به نوشتن این کتاب تشویق کردند. 
ما این کتاب را به همه ی خانواده های مهاجری تقدیم می کنیم 
که هنوز بی رحمانه  از هم فرومی پاشند و به خصوص همه ی 
بچه های شجاعی که مجبورند شبیه به این داستان زندگی کنند. 
ا.س
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اسنیچ های با ستاره
روی شکمشان نشان ستاره داشتند، 

اما اسنیچ های بی ستاره
ستاره ای روی شکمشان نبود. 

ستاره ی اسنیچ های با ستاره آن قدرها هم بزرگ نبود، 
برعکس، به قدری کوچک بود که آدم خیال می کرد

چیز مهمی نیست. 
دکتر زئوس
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یک

باز هم اِفرن ناوا1 با ضربه ی پای تپل و پیژامه پوشیده ای که به صورتش اصابت 
کـرد از خـواب پرید. به خاطر باریکه های نوری کـه از البه الی پرده های پنجره ی 
شکسـته بـه داخل می تابیـد چشـمانش را نیمه باز کرد و بعد به سـمت چپش 
نگاهـی انداخـت. امـا این پای میـا2 نبود. او لبه ی تشـک خواِب خـواب بود و 
عروسک مخملی اش را محکم بغل کرده بود؛ همان عروسکی که مدت ها پیش 

لباس هایش را درآورده و آن ها را گم کرده بود. 
نگاهی به سـمت راستش انداخت. همان طور که حدس می زد، پای مکس3 
بود. افرن اصاًل نمی فهمید مکس چطور نصفه شـب از رویش غلت خورده بود. 
افرن سر تکان داد و آه کشید، اما یکهو چشمش افتاد به سوراخ کوچک پاچه ی 
راسـت سـرهمی برادر کوچکش. افرن خنده ای کرد و نوک انگشت کوچکش را 

لیس زد و گذاشت روی انگشت تپل پای مکس. 
مکس خواب آلود پایش را عقب کشـید. افرن دسـت روی دهانش گذاشت 
تـا جلـوی خنده اش را بگیرد، اما این پیروزی زیاد طول نکشـید. مکس دوباره 

غلت زد و آن یکی پایش را خواباند توی صورت افرن. 

1. Efren Nava 2. Mia
3. Max
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کاری نمی شد کرد. افرن خمیازه ای کشید و بعد چرخید به طرف دیگر اتاق 
که جای خواب پدر و مادرش بود. باز هم آپا1 رفته بود و اثری از کت سـنگین 
یـا چکمـه ی زهواردررفته ی مخصـوص کارش جلوی در نبود. به نظر می رسـید 
افرن هم هرچقدر سعی می کرد زودتر بیدار شود، باز هم نمی رسید آپا را موقع 

حاضر شدن ببیند. 
آما2 هم همین طور بود و هیچ و قت دیر بیدار نمی شد. دیگر کم کم باید بیدار 
می شد و پتوهایش را کنار می زد و یک راست به آشپزخانه می رفت تا صبحانه  
درست کند. یک قابلمه پر از لوبیا از شام دیشب مانده بود و این یعنی آن روز 

حتمًا می خواست سوِپس3 تازه درست کند؛ غذای محبوب افرن. 
اما پیش از آن، افرن کار مهمی داشت که باید انجام می داد. پای مکس را 
از پاچه ی پیژامه اش بیرون کشید و از جا بلند شد. خیلی مراقب بود که مزاحم 

میا نشود که خودش را نزدیک مکس جمع کرده بود. 
از روی دسـت وپاهای ریزه میـزه ای رد شـد که جلوی راهـش را گرفته بودند. 
نمی دانست کدام بدتر است؛ تشک مشترک با دو بچه ی مهدکودکی یا حمام و 
دست شـویی مشـترک. آپارتمان آن ها در واقع یک اتاق بزرگ بود. برای همین، 
حمام تنها جایی بود که می توانست در آن کمی آرامش و سکوت پیدا کند. 

افرن توی آینه نگاه کرد، نوارچسب های کوچکی را که با آن ها گوشش را به 
پِس سرش چسبانده بود باز کرد. صورتش از درد درهم رفت. این فکر موقعی 
به ذهنش رسـید که می شـنید مادرش بارها به کوچولوها هشـدار داده بود که 

شکلک درنیاورند. 
»Sus caras se les van a quedar así.«4 :می گفت

Apá .1؛ مکزیکی ها پدر را »آپا« هم صدا می کنند.
Amá .2؛ مکزیکی ها مادر را »آما« هم صدا می کنند.

Sopes .3؛ نوعی غذای مکزیکی است که از نان ذرت برشته تهیه و روی آن با گوشت، انواع سبزیجات و 
لوبیا پر می شود.

4. »صورتتون همین شکلی می مونه  ها!«
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صورتتان همان جور می ماَند... دقیقًا همان چیزی که افرن روی آن حساب 
کرده بود. 

هنوز فقط در حد نظریه بود، اما حتی اگر یک درصد هم درست از آب درمی آمد، 
فکر می کرد این اتفاق برای گوش های او هم خواهد افتاد. اگر می توانست کاری 
کنـد کـه گوش هایـش به مدت کافـی به عقب بچسـبند، باالخره همان شـکلی 
می ماندنـد و دیگـر بیرون نمی زدند. فقط الزم بود حواسـش باشـد چند هفته ی 
دیگر هم آن ها را درست بچسباند و تمام. می توانست گوش هایی معمولی داشته 

باشد که مثل دستگیره های گردن فرانکنشتاین1 بیرون نزده باشند. 
بعد از اینکه مأموریتش تمام شـد، با یک نسـخه ی امانی از کتاب ته کالس، 
ردیف آخر، صندلی آخر نوشـته ی یکی از نویسـندگان محبوبش، لوئیس سـکر، 
رفت توی وان خالی. افرن عاشق کتاب خواندن بود؛ حتی اگر قبالً کتابی را خوانده 
بـود. انـگار با دوسـتی قدیمی مالقات می کرد. شـخصیت اصلی داسـتان بردلی 
چاکـرز بهتریـن بـود؛ نه برای اینکه او واقعًا جنبه  ای دوست داشـتنی هم داشـت 
که هم کالسـی هایش ندیده بودند. نه. این پسـر واقعًا سرسـخت بود و هرچه بال 
به سـرش می آمد ککش نمی گزید و دسـت از مبارزه برنمی داشـت؛ درست مثل 
بهترین دوست افرن، دیوید. بچه ی دیگری که هیچ کس او را درک نمی کرد. 

بعضی بچه های مدرسه تنها چیزی که از او می دیدند، پسر سفید پوستی بود 
که دوسـت داشـت لباس های رنگ ووارنگ بپوشد و با جدیدترین جواهراتش 
پز بدهد، اما افرن دیوید واقعی را می شناخت؛ همان پسری که یک بار ژاکتش 

را از تنش درآورد و آن را به صندوق جمع آوری لباس محله اهدا کرد. 
معمواًل افرن توی وان دراز می کشید، کتاب می خواند و می خندید تا زمانی که 
صدای پاهایی را می شـنید که دوان دوان به طرف در می آمدند، اما آن روز صبح، 
پلک هایش خیلی سنگین بود و هنوز به خواب نیاز داشت. به زور خودش را بیدار 

Frankenstein .1؛ شخصیت و قهرمان اصلی رمان مری شرلی. فرانکنشتاین در این داستان دانشمندی 
دیوانه است که از دو طرف گردنش دو دستگیره بیرون زده است.
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نگه داشته بود، چون دیشب تا دیروقت بیدار مانده بود تا آما از اضافه کاری اش 
در کارخانه برگردد. 

در چنـد هفتـه ی گذشـته، حرف وحدیث هـا زیـاد شـده بـود... شـایعاتی 
)به خصـوص اطـراف رخت شـور خانه( بـه گوش می خـورد دربـاره ی حمله های 
مختلف و ایست بازرسی هایی که اطراف شهر گذاشته بودند. افرن سعی می کرد 
بـه چیزهایـی که در اخبار دیده توجهـی نکند؛ خبر هایی دربـاره ی خانواده هایی 
کـه از هم پاشـیده بودند و بچه هایی که به زنـدان می افتادند. اما فقط گفتنش 

آسان بود. 
افرن نگران بود و نگرانی اش دست خودش نبود. با وجود نصیحت های زیاد 
آما و حتی چند بار تهدید به کتک با دمپایی، تا دیروقت بیدار می ماند تا آما به 

خانه برگردد. 
همه ی تالشـش را کرده بود تا اطالعاتی را که می شـنید کنار هم بگذارد، اما 
کار راحتی نبود. انگار هر وقت متوجه می شد بزرگ ترها دارند در این باره صحبت 
می کنند، یک نفر با سـر به سـمت او اشـاره می کرد و به دیگران عالمت می داد 
و بحـث کاًل عوض می شـد و دربـاره ی چیز دیگری صحبـت می کردند؛ معمواًل 

درباره ی دقایق آخر ِتِله نوِوالی1 شب پیش از آن. 
بعـد از چـرت خـارج از برنامـه ای در وان، افـرن از آشـپزخانه صـدای تق تـق 
شـنید و یک راسـت بـه آنجـا رفت. آما بـا پیراهن آبی کرکی، کـه به قول مکس 
او را شـبیه هیوالی کلوچه2 می کرد، پای اجاق گاز ایسـتاده بود. افرن ایسـتاد و 
نگاه تحسـین آمیزی به آما کرد که داشـت خمیر ذرت3 را به شـکل نعلبکی های 
کوچولوی بی نقصی درمی آورد و بعد لبه های داغش را که بخار از آن بلند می شد 
نیشگون می گرفت تا دیواره ای درست کند که لوبیاها از تویش بیرون نزنند. 

دسـت هایش جوری قوی و فرز بود که حرارت کف ماهی تابه ی چدنی را با 

Telenovela .1؛ سریال
2. عروسک تلویزیونی آبی رنگی که عاشق کلوچه است.

3. masa de maíz
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انگشـت هایش امتحان می کرد. افرن مات ومبهوت مانده بود که چطوری این 
کار رو می کنه؟ دستش نمی سوزه؟

سوپس های آما خوشمزه بود و با اینکه فقط یک نان ذرت مکزیکی بود که 
رویش لوبیا و پنیر تازه ی رانِچرو1 می ریخت، به نظر افرن غذای فقیرانه ای نبود. 
برای او، برای مکس و برای میا غذایی خاص بود. این فقط یکی از معجزه های 

هر روز آما بود؛ کاری بی نظیر. 
سوپر سوپس... سوپرس!

این طـوری آمـا هم می تواند یک سـوپرووَمن2 باشـد. افـرن از فکر خودش 
خنده اش گرفت. این کلمه خیلی به آما می آمد. 

چیزی نگذشت که مکس و میا بیدار شدند و پشت میز، روی صندلی های 
همیشگی شـان نشسـتند. »سوپس!« چرخیدند به سـمت یکدیگر و با هم این 

شعر را خواندند: 
»Frijoles, frijoles, de las comidas más ricas, ¡lo más que comes, 

lo más que pitas!«3 
افرن سـرش را تکان داد و گفت: »شـما بچه ها باید انگلیسی تمرین کنین. 

معلم کالس پنجمم، خانم اونیل4، می گفت این تنها راه یاد گرفتن زبانه.«
»اکـی اِسـتان.«5 آمـا صبحانـه را روی میز آشـپزخانه چید. وقتـی لبخند  زد، 
گوشه ی چشم های خسته اش چین  افتاد. »میخو6، بیشتر آدم های دنیا به بیشتر 
از یک زبان حرف می زنن و اسـپانیایی هم بخشـی از هویت ماسـت.« به سمت 
افرن رفت و موهایش را نوازش کرد و گفت: »وقتی بزرگ تر شدی می فهمی.« 
مکس و میا اول از همه دست دراز کردند و یک سوپس لوبیا و پنیر برداشتند. 

1. Ranchero 2. Superwoman 

3. »لوبیا پیش ما بیا! می خوریمت ما لوف و لوف! باز هم بیا! باز هم بیا!«
4. O’Neal Aquí están« .5«؛ »بفرمایید بچه ها!«

Mijo .6؛ پسرم
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وقتی مامان داشت توی لیوان ها آب پرتقال می ریخت، افرن به تکه ی آخر 
سوپس چشم دوخت. 

»آما، پس خودت چی؟«
»َای آمور.1... یه فنجون قهوه برای من کافیه.«

شکم افرن قاروقور  کرد، اما قلبش بود که فرمان می داد. »آما، سهم من رو 
بخور. من می تونم توی مدرسـه صبحونه بخورم. حیفه اون همه غذای مدرسـه 

رو بریزن دور.«
»یعنی بذارم فکر کنن خودم نمی تونم شکم بچه هام رو سیر کنم؟ نو گراسیاس2.«
افرن نفس عمیقی کشید. آما بود دیگر. همیشه همین طوری بود. »اوف، آما!«
آما نوپالی3 را بیرون آورد که دیروز از شاخه ی کاکتوس بیرون زده و از پرچین 
همسـایه چیده بود و با چاقو درست و حسـابی تیغ هایش را تراشید. بعد آن را با 
دست بی دستکش گرفت روی اجاق گاز. وقتی حسابی کباب شد، باقی مانده ی 
لوبیاها را با قاشـق چوبی برداشـت و یک جور تاکوی4 کاکتوس درست کرد. یک 

گاز زد و گفت: »می بینی؟ من هم دارم می خورم.«
کار سـوپر وومن فقـط ایـن نبود که حواسـش باشـد بچه ها مسـواک بزنند، 
موهایشـان را شـانه کننـد یـا اینکـه مکس فقط یک  دسـت لباس زیر بپوشـد. 
عالوه بر این ها، باید مطمئن می شد همه شلوارهای اتوکشیده پوشیده باشند و 
همه ی سوراخ سنبه هایی که روز پیش روی شلوارها ایجاد شده، خالقانه دوخته 

یا وصله شده باشند. 
آما هر روز صبح یادآوری می کرد: »پول نداشتن یه چیزه، فقیر به نظر اومدن 

یه چیز دیگه.«
این کار آما بیشتر از کارهای دیگرش آدم را گیج می کرد. آدمی که بعضی  وقت ها 
هفته ای بیش از هفتاد سـاعت یک بند پشـت اتوبخار کارخانه می نشـیند، چطور 

No, gracias .2؛ نه، ممنون.Ay amor .1؛ اوه، عزیز دلم.
Taco .4؛ نوعی غذای مکزیکی شبیه سوپس3. میوه ی نوعی کاکتوس



15

می تواند توی خانه هم سـراغ اتو برود؟ البد برای همین اسـت که می تواند خمیر 
تورتیال1 را بی دستکش و بدون یک آخ زیرورو کند و روی میز بگذارد. 

»بسیارخب میخوس2، وقتشه حاضر بشین برای مدرسه.«
همـه ترتیـب کارها را می دانسـتند. لباس هایی را بپوشـند که آما از دیشـب 
مرتب کرده بود، مسواک بزنند، موهایشان را شانه کنند و بعد کوله پشتی هایی 

را بردارند که آما تویشان ظرف غذا گذاشته بود. 
آما می خواست به آن ها بوس تشویقی بدهد که یکهو هلیکوپتری از ناکجاآباد 
پیدایش شـد و صدای گوش خراشـش از نزدیک شـنیده شد. آما از عصبانیت 
مشـتش را گره کرد. »وای، توی این سـه هفته این بار دومشـونه!« متأسـفانه 
بعضی  وقت ها فعالیت های شـبانه ی همسـایه ها به  روز موکول می شـد. حمله 
به خانه ها، تعقیب وگریز ماشـین ها و موارد مشـکوک بسیار، همه و همه، مثل 

دیدن گاری های بستنی فروشی دم در کلیسا برای مردم عادی بود. 
آمـا به سـمت در ورودی رفـت و حفـاظ فلزی آن را قفل کـرد. مکس و میا 
کـه رفتـه بودند توی فاز چفت وبسـت، پیـش از اینکه آما از آن هـا بخواهد، در 

شیشه ای کشویی پشت خانه را بستند و آن را قفل کردند. 
جیکشـان درنمی آمد، فقط منتظر صدای جیغ ، آژیر و بدتر از همه... صدای 

شلیک گلوله بودند. 
آمـا از الی پرده هـای چیـن دار، که پارسـال دوخته بود، به بیـرون نگاه کرد. 

»فقط داشتن رد می شدن.«
آما تازه داشت در را باز می کرد که دوقلوها از کنارش رد شدند و دویدند بیرون. 
»نینـوس3، از پله هـا پاییـن... ندوین.« به سـمت افرن برگشـت که داشـت 

بندهای کوله پشتی اش را می بست. »من با این دوتا چه کار کنم؟«
»بدیم یکی به فرزندخوندگی قبولشون کنه؟«

Tortilla .1؛ نوعی نان مکزیکی که با آرد ذرت درست می شود.
Niños .3؛ بچه هاmijos .2؛ بچه ها
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آما پیش از اینکه بیرون برود، به شوخی به او پس گردنی زد. 
دوقلوها منتظر ایسـتاده بودند کنار گاری خوراکی فروشـی دون ریکاردو1 که 

کنار جدول خیابان پارک شده بود. »می شه برامون ِچتتوز بخری؟«
افـرن چشـم هایش را در حدقـه چرخانـد. »بچه ها، برای آخریـن بار بهتون 

می گم، اسمشون چیتوزه.«
آما لبخند زد و به نشـانه ی »نه« برای دون ریکاردو دسـت تکان داد. )بیشتر 
همسایه ها به  خاطر سبیل دراز و کاله لبه پهنی که ریکاردو سرش می گذاشت، او 
»Tal vez después de la escuela.«3 ).را دون تاپاتیو2 هم صدا می زدند
همان طور که آما بازوی بچه ها را گرفته بود و از آنجا دورشـان می کرد، دون 

ریکاردو هم لبخند زد و سر تکان داد. 
در ادامه گفت: »البته، اگه بچه های خوبی باشین.«

آمـا و افـرن به دنبـال بچه هـا تا حیاط مهدکـودک رفتند. با اینکـه از خانه تا 
مدرسـه دو قـدم راه بـود، آما هیچ وقت به آن هـا اجازه نمـی داد تنهایی بروند؛ 

حتی به افرن که مدرسه ی راهنمایی اش چند خیابان پایین تر بود. 
مکـس و میـا از البه الی تاب ها و زمین خاکی مخصـوص تیله بازی پریدند 
توی بغل مربی محبوبشـان، خانم ساالمون؛ زن سن وسال داری که کت ودامن 
طوسـی پوشـیده بود و کتانی های سـفید به پا داشت. باالخره از بغلش بیرون 

آمدند و به سمت زمین بازی دویدند. 
آما به سمت خانم مربی رفت تا بغلش کند. 

خانم ساالمون پرسید: »سنیورا ناوا، کومو استا؟«4
»اکسلنته ماسترا، اکسلنته.«5 

1. Don Ricardo
Don Tapatío .2؛ مارک نوعی سس مکزیکی است که عالمت تجاری آن تصویر مردی با سبیل های دراز 

و کاله مکزیکی است.
3. »نه، ممنون. شاید موقع برگشتن از مدرسه.«

Señora Nava ¿cómo está?« .4«؛ »خانم ناوا، حالتون چطوره؟«
Excelente, Maestra. Excelente.« .5«؛ »خیلی خوب، خانم مربی. خیلی خوب.«
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خانـم سـاالمون رو کـرد بـه افـرن. »و تو ِسـنیوریتو1، داری بزرگ می شـی، 
اون قدر که کم کم دیگه نمی شه بغلت کرد؛ کم کم.«

افرن با اینکه نفسش باال نمی آمد، سعی کرد همچنان لبخند بزند. 
خانم ساالمون مکثی کرد تا دوباره او را ورانداز کند. »باورم نمی شه این قدر 

بزرگ شده ای. این یعنی من هم دارم پیر می شم.«
افرن جواب داد: »شما پیر نیستین خانم ساالمون. عین همون موقع هایی 

هستین که مربی من بودین.«
و خب بی شک خانم ساالمون بعد از شنیدن این حرف لبخند زد. 

آما پرید وسط حرفشان و گفت: »بوئنوس دیاس.2 بچه هام چطورن توی مهد؟«
خانم ساالمون برگشت و با خنده گفت: »فقط یه پروبِلمای3 کوچک. دیروز 

مکس زیر سینک قایم شد و تا وقتی پیداش کنیم، میا یک بند گریه کرد.«
مکس همیشه از این کارها می کند. برخالف میا، مکس که به دنیا آمد، بند 
ناف دور گردنش پیچیده بود. متأسـفانه، در همان چند دقیقه ای که اکسـیژن 
بـه مکس نرسـید، مغزش آسـیب دید و باعث ایجاد اختـالل در یادگیری اش 
شد. مشکلی که تا آخر عمر باید با آن دست وپنجه نرم کند. آما می گوید همین  
کـه زنده مانده خودش معجزه اسـت. اِفرن همیشـه فکر می کنـد اگر دکترها 

مشکل را به موقع فهمیده بودند، مکس چطوری می شد. 
»آره، اینکه میا این قدر نگران اونه، واقعًا حیرت آوره.«

»به نظر من که خیلی عالیه.« ناگهان گل از گل خانم ساالمون شکفت. »اوه، 
تا یادم نرفته بگم که اسم شما رو برای سبد هدیه ی کریسمس امسال نوشتم. 
می دونم هنوز ماه نوامبره، اما می خواستم مطمئن شم اسم شما توی فهرست 
هسـت. به خصـوص بعـد از اون همـه کمکی کـه برای آمـاده کـردن لباس های 

نمایش ماه پیش به من کردین.«

Buenos días .2؛ صبحتون به خیر.Señorito .1؛ آقا پسر
Problema .3؛ مشکل
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آما گفت: »گراسـیاس مائسـترا.1 اما ما قباًل سهم خودمون رو گرفتیم، بهتره 
امسال اسم یه نفر دیگه رو بنویسین.«

خانـم سـاالمون لب هایـش را به هم فشـرد: »اوه، بسـیارخب. اما یه کمکی 
ازتون می خوام.«

»خانـم سـاالمون، بعد از اون همه لطفی کـه در حق بچه های من کردین، هر 
کاری از دستم بربیاد با کمال میل انجام می دم... در خدمتم.«

او به سمت آما خم شد و سرخوش و ذوق زده گفت: »راستش... مهمون دارم.«
اخم های افرن درهم رفت و رو کرد به زمین بازی. 

او ادامه داد: »دکتر هم هست! قول دادم براش شام بپزم. دستور اون سس 
موله ی2 محشرتون رو می خوام.«

آمـا رو کـرد بـه افـرن: »افـرن، میخـو. چند هفتـه ا سـت داری ازم خواهش 
می کنی. نظرت چیه تنهایی پیاده تا مدرسه بری؟«

پرسید: »سولو؟«3
مادرش گفت: »سولیتو.«4

افرن مشـتش را به نشـانه ی پیروزی گره کرد و به هوا برد: »می شـه برگردم 
خونه و دوچرخه م رو بردارم؟«

»به شرطی که کاله ایمنی ت رو هم برداری.«
از تصـور اینکـه کاله شـبیه الک پشـتی را کـه آمـا از کهنه بازار خریده سـرش 

می گذارد و به مدرسه می رسد، چهره اش درهم رفت. 
»نه ممنون. پیاده می رم.«

این را گفت و از کانکس کالس درسی که کنار محوطه ی مهدکودک  قرار داشت 
به سـمت خیابان های َلند5 دوید. از خانه ی دوطبقه ی دونیا چانا6 که رد می شـد، 

Mole .2؛ نوعی سس معروف مکزیکیGracias, Maestra .1؛ ممنون، خانم مربی.
Solito.« .4«؛ »تنهای تنها.«Solo?« .3¿«؛ »تنهایی؟«

5. Highland 6. Doña Chana
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ایستاد تا نگاهی به درخت گواوایش1 بیندازد و شاخه هایش را ورانداز کند. 
گواوا میوه ی محبوبش بود، اما از آن میوه هایی بود که افرن اصالً نمی توانست 
معلم هایـش را در حـال خـوردن آن تصور کند. فکر می کرد معلم ها از دسـت یک 
بچـه ی کثیـف چیـزی قبول نمی کننـد، مگر اینکه پوسـت کلفتی داشـته باشـد. 
و گـواوا اصـالً از آن مـدل میوه هـا نبـود. ایـن همـان نـوع نگاهـی بود کـه درباره ی 
خیابـان های لنـد وجود داشـت: بعضی از مـردم فقـط آپارتمان هـای درب وداغان 
و دیوارهـای خط خطی شـده را می دیدنـد، امـا ایـن خیابـان قشـنگی هایی هـم 
داشـت. مثـالً تا چشـم کار می کـرد، درخت میوه بـود. آما می گفـت این درخت ها 
وجـود دارند تا هم سن و سـال هایش خودشـان خوراکی هـا را پـرورش دهند. این 
 یکـی از قشـنگی های قـدم زدن در ایـن خیابـان بود، بـا اینکه مردم ایـن خیابان 
وضـع مالـی خوبـی نداشـتند، هرچه داشـتند بـا هم تقسـیم می کردنـد و هوای 

هم را داشـتند. 
افرن کمی جلوتر رفت. جلوی مجتمع آپارتمانی ایستاد که بین دو ساختمان 
دیگر بود. آن باال، روی یک درخت آووکادو، چند بچه گربه سروصدا راه انداخته 

بودند تا توجه او را جلب کنند. 
»سالم کوچولوها. درسته بامزه این، اما من بهتون حساسیت دارم.«

اما بچه گربه ها توجهی نکردند و میومیوکنان به او زل زدند. 
»نه... بیخود خودتون رو خسته نکنین. باید برم، وگرنه دیر می رسم مدرسه. 

پس ساکت باشین، برام مهم نیست که چقدر بامزه این.«
چند دقیقه ی بعد، افرن با چشم های قرمز و بادکرده روی شاخه ها نشسته 

بود و بچه گربه ها روی پاهایش لم داده بودند. 
یکهو صدای سوتی آشنا توجهش را جلب کرد. 

افـرن بـه پاییـن نـگاه کـرد. معلوم بود چه کسـی اسـت دیگـر! دیویـد بود با 
دوچرخـه اش. او تنهـا بچـه ی سفیدپوسـت آن خیابان بود که خیلی توی چشـم 

Guayaba .1؛ درختی که بومی آمریکای مرکزی است و میوه ای شیرین به رنگ قرمز یا زرد دارد. 
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بـود؛ نـه به دلیل رنگ پوسـتش، به  خاطر ظاهر هیپ هاپی اش1. تـوی محله او را 
اِل پاراکیتـو ِبَلنکـو2 صـدا می کردنـد؛ به  خاطر لباس های روشـن  گَل وگشـادی که 
می پوشید و بینی عقابی اش. از همان اول که به این محله آمد، همین شکلی بود. 

افرن بااحتیاط بچه گربه ها را به دیوید داد و پایین آمد. 
دیوید، در حالی که پشت بچه گربه ها را ناز می کرد، پرسید: »اون باال چی کار 

می کنی؟«
»می خواسـتم چندتا آووکادو برای معلم هـام بچینم، اما هنوز مثل نارنجک 

سفتن.«
»تا حاال نارنجک واقعی دستت گرفتی؟«

افرن نوک بینی اش را خاراند. »نه. تو چی؟«
»نه.« بعد به گردنش اشاره کرد و گفت: »الماس واقعی چی؟«

افـرن به جلو خم شـد تا بهتـر ببیند. ذوق زده گفت: »پسـر! عجب گردن بند 
باحالی!«

دیوید لبخند زد و با گردن بند جدیدش پز داد که خیلی بزرگ بود و الماس 
تقلبی داشت. 

»آره... تازه واقعی هم هستن.«
افرن نزدیک تر رفت. »منظورت اینه که واقعًا تقلبی ان؟«

دیوید اخم کرد و گفت: »اصاًل و ابدًا. این ها نه. اگه تقلبی بودن، دون تاپاتیو ده 
دالر ازم نمی گرفت.« به گردنش اشاره کرد و با نیش باز گفت: »زلم زیمبوی اصل!«

»خب، خیلی باحالن.«
»آره، خودم هم باهاش حال کردم.« دیوید خیابان را وارسی کرد. »پس مامانت 

کو، رفیق؟«

Hip-hop .1؛ مدل خاصی از لباس پوشیدن، مثل پوشیدن لباس های گشاد و تیشرت هایی که روی آن ها 
نوشته هایی با سایز بزرگ چاپ شده باشد.

Periquito Blanco .2؛ پاراکیت سفید، نوعی طوطی کوچک که رنگ های مختلفی ازجمله سفید دارد.
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افـرن شـانه بـاال انداخت. »وای، باالخـره اعتراض کردم. بهـش گفتم دیگه 
بزرگ شده ام و الزم نیست من رو برسونه مدرسه.«

دیوید پوزخندی زد. »آره راست می گی. احتمااًل التماسش کردی، هان؟«
»آره، یه  جورهایی.«

»می خوای برسونمت؟«
»معلومـه کـه می خـوام.« افـرن پرید روی دسـته ی دوچرخه و محکـم آن را 
گرفت. اولش دوچرخه به چپ  و راسـت رفت، اما بعد که دیوید آن را به کناره ی 

خیابان راند، تعادلش حفظ شد. 
افرن پرسید: »مطمئنی وزن من رو تحمل می کنه؟«

»معلومه. چند روز پیش کونچا1 رو سوار کردم. تازه، اون که مثل تو الغرمردنی 
نیست.«

افرن خندید. 
دیوید ادامه داد: »آره... باالخره به  زور بین دوتا دسته جا شد.«

اگر آما می فهمید که این مدلی سوار دوچرخه شدند، حسابی کفری می شد. 
آمـا دیویـد را خیلـی دوسـت داشـت، امـا از طرفی هـم اصاًل از کارهایش سـر 
درنمی آورد. مثاًل می گفت نمی فهمد چرا یک پسر باید هر ماه رنگ موهایش را 

عوض کند، یا شلوارهای رنگی رنگی بپوشد. 
حتـی یـک بار تهدید کرد که اگـر افرن چنین کاری بکند، تمام لباس هایش 
را دور می اندازد. و با اینکه با لبخند این حرف را می زد، افرن می دانسـت بهتر 

است دست از پا خطا نکند. 
اما امروز افرن احساس می کرد آدم معروفی است که دارد روی فرش قرمز 
راه می رود و خودنمایی می کند. صاف نشست و برای همه ی بچه  دبستانی هایی 
دسـت تـکان داد کـه هنوز بـا مامان های بیـش از اندازه نگرانشـان به مدرسـه 

می آمدند. بله، این طوری هاست بچه ها! دلتون بسوزه!

1. Concha
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برای اولین بار طعم مسـتقل  بودن را می چشـید؛ مسـتقل، مثل دیوید. در 
تمام مدتی که افرن دیوید را می شـناخت، هیچ وقت ندیده بود دیروقت کسی 
صدایـش کنـد که برگردد خانه. هیچ وقت کسـی را ندیده بود که به زمین بازی 
بیایـد تـا ببینـد دیویـد ژاکت الزم دارد یا نـه، یا مدام او را دعـوا کند برای اینکه 

پیراهنش توی شلوارش نیست. 
وقتی دوتایی به مدرسـه رسـیدند، دیوید دوچرخه اش را در جای مخصوص 
دوچرخـه پـارک کرد؛ جایی که نگهبان مدرسـه، َربیت1، ایسـتاده بود. دسـت کم 
بچه ها این طوری صدایش می کردند. آن ها فکر می کردند برای پیرمرد کُندی که 

الک پشت از او جلو می زند، اسم مناسبی است. 
افرن از دوچرخه پایین پرید و پیراهنش را از توی شـلوارش بیرون کشـید. 
»خـب، بگـو ببینـم امروز چه خبره؟ همیشـه دقیقـًا قبل از اینکـه زنگ کالس 

بخوره می رسی مدرسه.«
»ساده ست. تو االن داری به رئیس َا.د.م جدید امسال نگاه می کنی.«

»َا.د.م؟«
»انجمـن یـه چیـزی. نمی دونـم چی. نکته ش اینجاسـت که می خـوام توی 
انتخابـات ریاسـت انجمن دانش آموزی نامزد بشـم. می دونـم. من تازه کالس 
هفتمم، ولی جنیفر اوئرتا2 هم هفتمیه و غیر از من تنها کسیه که نامزد شده. یه 

چاپلوسیه که نگو! محاله اون انتخاب بشه.«
»کلی کار اضافه باید بکنی. می دونی که؟«

»می دونم. اما با خودم گفتم اگه برنده بشم، می تونم یه قانون جدید بذارم 
که تمام کارها رو معاون رئیس باید انجام بده.«

افرن چینی به پیشانی انداخت. »رفیق، فکر نکنم بشه همچین کاری کرد.«
»معلومه که نمی شـه. برای همینه می خوام نامزد بشـم. می خوام درستش 

کنم. می دونی چیه... تو هم باید برای یه مسئولیتی نامزد بشی!«

Rabbit .1؛ خرگوش 
2. Jennifer Huerta
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»ولی اون وقت همه ی کارهای تو رو من باید انجام بدم.«
»می تونی صندوق دار باشـی.« انگشـت هایش را روی کف دسـتش ُسـر داد 
انگار که بخواهد سیب زمینی پوست بکند. »پول می باره برامون، مطمئن باش. 

تو هم همه کاره می شی. رفیق، حرف میلیون میلیون پوله  ها!«
افرن سرش را تکان داد. »مطمئن نیستم. تازه،  اصالً هم اهل سیاست نیستم.«
»کی از سیاست حرف زد؟ دارم از یه شبه معروف شدن حرف می زنم. سال 

جدید شروع نشده، وضعمون از این رو به اون رو می شه.«
»آها، پس داستان اینه!«

دیوید نگاه مظلومانه ای به افرن کرد؛ نگاهی که افرن چند بار از او دیده بود. 
»نه. نه. ممنون.«

دیوید گفت: »باشه، پس می شه دست کم باهام بیای جلسه ی نامزدها؟«
افرن خوب می دانست که بیشتر نقشه های دیوید اصاًل خوب پیش نمی روند. 
با وجود این، نمی توانست حرف بهترین دوستش را زمین بیندازد: »خیلی خب، 

ولی بهم بدهکاری.«
»آها، رفیق! به این می گن سیاست.«
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