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تقدیم به بابا، 
پناه من. 
م. ا



اطـره ای مانـدگار تبدی  ـه به  حـا از این جـا می رویـم، تـا ایـن لح
ار این ترانه ی ما باشـد و هر زمان که آن را می شـنوی، من  شـود... بگ

را به یاد بیاور. 

ـ بتی اسمیت
تی در بروکلین بزر می شود در
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»فکر می کنیم اون ها پاپی م رو گرفتن.« 
ورشید  حا همه چیز تمام شده است یا شاید هم نشده. شاید حا که 
رین نف هایش را می کشـد و روی تختم نشسـته ام، همه چیز تازه  دارد آ
ورن1 به فهرست جدید ک نگاه می کند،  انم  دارد شروع می شود. شاید 
ودش فکر   انگشـت اشـاره اش را روی اسم ها می کشد و پایین می آورد و با 
تره. ولی هی چیز م قب  تره. و این پسره. و اون د می کند شاید اون د

نخواهد شد، دیگر هی وقت ما شش نفر دور هم جم نخواهیم شد. 
»فکر می کنیم اون ها پاپی م رو گرفتن.« 

عمـوی مـن نوازنـده و قصه گـو اسـت. او می گویـد سـخت ترین قسـمت 
ور شـروعش کنیم. ضب صوت را از کمدم بیرون  قصه گفتن این اسـت که چ
اشـته ام وسـ تختم. دکمه ی پخش را که فشـار می دهم،  آورده ام و آن را گ
ش دار است و انگار از دور می آید،  د.  ای اتاقم می پی صدای استبان2 در ف
ولـی بـا این حال اسـتبان دوباره این جاسـت و همه مـان دور حلقه ی کوچک 

1- a erne
2- steban

1
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اشتیم آرتت1.  سی که اسمش را گ ودمان نشسته ایم، توی ک
بر نداره کجاست.« »هی کی 

ت  ه ی در ه ای می نشیند، شا غی فرود می آید و لبه ی شا آن بیرون ک
تی اسـت  ورن این را یادمان داد. همان در انم  ت بهشـت«.  عرعر؛ »در
تـی در بروکلین بـزر می شـود2 از روی پله های  تـر تـوی کتـاب در کـه د
ت وجود دارد این اسـت که  ـراری دیـدش. نکتـه ای که درباره ی این در اض
همه جا می تواند رشـد کند و همین طور بزر و بزر تر شـود. توی داسـتان، 
ت استعاره بود از این که حتی وقتی همه چیز برای همه ی شخصیت های  در
نان رشد می کرد و بزر می شد؛  ت هم داسـتان واقعا سـخت می شـد، در
انه ها را بسابد  حتی وقتی پدر مرد و مادر مجبور شد برای پول در آوردن ک 
انه سرد  ه ها چیزی نداشتند بخورند و  و بسابد، حتی وقتی چند روز بود ب
ورن  انم  ت بود.  3، م همان در بود. شـخصیت اصلی کتاب، فرانسـی
گفت همه ی ما )اسـتبان، تیاگو4، هالی5، اماری6، اشـتون7 و حتی من( م 

تیم.  همان در
عمویم فردا اسباب کشـی می کند و از پیشـمان می رود. او تنها پدر و ماری 
ته ام. می گوید: »این تازه شروعشه.« می گوید: »حا  است که تا به حال شنا
ونه داری.« می گوید: »حا دیگه دوازده سالته، هیلی8، آماده ای.«  دیگه دوتا 

اما من آماده نیستم. 
امروز عصر دلم برای همه چیز تن شده است. 

سـت و دارد وسـایلش را  دلـم بـرای عمو تن شـده، با این که طبقه ی با
جمـ می کنـد. دلم برای ک آرتت تن شـده، دلم برای ک ک های هالی 

رش دوبار تکرار شده. A: به معنی هنر است که حر آ  -1
2- A ree ro s in roo lyn 3- rancie

4- ia o 5- Holly
6- Amari 7- Ashton 
8- Haley
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و اماری تن شده و وقت هایی که اشتون موهایش را از جلوی پیشانی اش 
واب های تیاگو درباره ی دریا تن شده و  کنار می زد. امروز عصر، دلم برای 
ره آن قدر به همدیگر اعتماد  شـعرهای استبان و همه ی داستان هایی که با
کردیم که برای هم تعری کنیم. دلم برای شـروع داسـتانمان تن شـده و 

وس های عمیقش. 
یـک روزی هـر شـش تایمان بـا هم بودیـم، دور هم جم می شـدیم و به 
حر هـای هـم گوش می دادیم. شـاید هم مهم تر از همه این بود که شـنیده 

می شدیم. 
یم از اتا نشیمن  پدرم آن پایین دارد پیانو می زند. نت های غمگین و م
انه،  . پیانو قدیمی اسـت. وقتی بابا برمی گشـت  پرواز می کنند و می آیند با
یابان پیدا کرد. بابا، عمو و سه مرد دیگر آن را از  آن را چند کوچه پایین تر توی 
پله ها با آوردند، بعد مجبور شدند در را از جا دربیاورند تا بتوانند پیانو را بیاورند 
ش دارد و کلیدهایش زرد شده.  تو. از این پیانو دیواری هاست. چوبش  و
انه این  اشـت تا کوکش کند و حا نت ها توی  پدرم یک روز کام وقت گ
 . طر و آن طر می روند، م اشک می چکند پایین و م دعا می روند با
از طبقه ی با صدای عمویم را می شنوم که مدام از کمد می رود سمت تخت 
و دوبـاره برمی گردد سـمت کمد و می دانـم دارد پیراهن ها و گرمکن هایش را 
م می چیند توی چمدانش. بیشـتر وسـایلش را قب  تا می زند و مرتب و من
پایین آورده. جعبه ها از کنار در جلویی توی سالن ردی شده اند. صندلی مورد 
یده، کنار صندلی هم گیتارهایش توی جعبه هایشان  ی پتو پی قه اش را  ع
قرار دارند. فردا می رود منتهن1 و زندگی جدیدش را آغاز می کند. گفت: »دیگه 
واستم بشم.« نمی توانستم احساسم  می شم اون پیرپسری که همیشه می 
را قایم کنم، قیافه ام را که دید، گفت: »و هر یکشنبه برمی گردم تا با عزیزترین 

رونم.«  آدم زندگی م، وقت بگ

1- anhattan
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یادم نیست زندگی بدون عمو چه شکلی است. 
تا دو هفته ی دیگر می روم ک هفتم. هالی، بهترین دوستم هم با من 

الی است.  است، ولی جای اشتون، اماری، تیاگو و استبان 
»فکر می کنیم اون ها پاپی م رو گرفتن.« 

اولیـن جمله ی اسـتبان را مـدام پخش می کنم و پخـش می کنم. صدای 
ی سـرم وسـایلش را جم می کند  آهن بابا تا توی اتاقم می آید و عمو با
یدنش ادامه  ت عرعر می نشـیند و زمین به چر ه های در و ک روی شـا

می دهد... 
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اولین هفته ی سپتامبر بود و باران بی وقفه می بارید. در امتداد جدول های 
پیاده روهـا سـی جـاری شـده بـود و کنار مدرسـه مان چندتا ماشـین وسـ 
برکه هـای بـزر آب بـاران گیـر کرده بودند. هـوای بیرون هنوز گـرم بود، اما 
ه ها داشتند با اسپینر بازی  ی از ب سمان نم دار بود و کمی سرد. بع توی ک
اشته بود روی  می کردند. یکی از پسرها، که اسمش را یادم رفته، سرش را گ
میزش. موهای فرفری تیره اش را یادم است که افتاده بود روی بازوهایش. 
ورده بود و تا روی  نمی دانم چرا آن موهای فرفری، که روی بازوهایش پی 
ـی می رسـید، از همه چیز برایـم ناراحت کننده تر بود. هشـت نفر  میـز  
ن  و توی ک بودیم. ک کوچک ما برای این تشکی شده بود که مس
واستند یک چیز جدید امتحان کنند، این که آیا می شود هشت تا  مدرسه می 
اشت و نتیجه ی فو العاده  ه را با هم و همراه یک معلم در یک ک گ ب

اص را.  ه ی  گرفت هشت تا ب
ه هـا فر داریم، هرچند هی وقت  می دانسـتیم یک جورهایی با بقیه ی ب
کسـی ایـن را بـه زبـان نمی آورد. همه ی مـا قب در یک ک بـزر بودیم. 
ه ها از ما جلو زده بودند. وانمود می کردیم  درسمان افت کرده بود و بقیه ی ب

2
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ودمان می دانسـتیم مهم  ایـن تفـاوت یادگیـری برایمان مهم نیسـت، ولی 
ن مدرسه می دانستند  و ن مدرسه هم می دانستند می دانیم. مس و است. مس
یتمان می کنند،  ندند و ا ه ها توی حیا بزر مدرسـه به ما می  بقیه ی ب
ـی روزها الکـی می گوییم دلمـان درد می کند یا  ایـن را می دانسـتند کـه بع
انه بمانیم و نیاییم مدرسـه. تازه سـپتامبر بود،  گلـودرد گرفته ایـم کـه تـوی 
بت اسـت یا نه.  بـرای همیـن کسـی نمی دانسـت نتیجـه ی این آزمایـش م
ورن، قدبلنـد و صبور بود و لحن گرم و مهربانی داشـت. از  انـم  معلممـان، 
ود مدرسه هم پنجره های بزر داشت  ه ی اول عاشقش شدیم.  همان لح
و رن دیوارهایش روشن بود. عمو می گفت یکی از بهترین مدرسه های شهر 
است. من و هالی از ک اول همین مدرسه بوده ایم، برای همین راستش 
مدرسـه ی دیگـری را ندیده ام که با آن مقایسـه اش کنم. ولـی اگر معلم های 
مهربان و ک هایی با پنجره های بزر معیار »بهترین بودن« چیزی باشد، 

پ باید بگویم ح با عمو بود. 
ـر آن هفتـه ی بارانی، پسـر مو فرفـری از ک رفته بـود. مادر یکی از  آ
ه هـا باهوش تر  تـرش از آن ب ترهـا آمـد و جاروجنجـال بـه پا کرد که د د
تـرش را آرام از ک  انـم را سـاکت کرد و او و د ورن آن  انـم  اسـت. 
واسـت آب بشـود و برود  تر طوری بود که انگار می  بـرد بیـرون. قیافه ی د
ودم می پرسـم  زیـر زمیـن. دیگر هی وقت ندیدیمش، ولی گاهی وقت ها از 
اگر او هم فرصتش را داشت که در ک آرتت باشد، اگر او هم حر هایی 
را می شـنید که ما شـنیدیم و چیزهایی را می دید که ما دیدیم، آن وقت چی 
تر و پسـر موفرفری رفتند، فق ما شـش نفر  می شـد. بعـد از این کـه آن د

ورن.  انم  باقی ماندیم و 
آن روز جمعه، یک سـاعت بعد از این که ک شـروع شـد، اسـتبان آمد. 
یسش چسبیده بود به پیشانی اش و آب باران  سرش پایین بود و موهای 
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ه یانکیزش1 می چکید. بدون این که به ما نگاه کند، مسـتقیم رفت سـر  از ک
جایـش. آن قـدر غمگیـن و محکـم پـرت شـد روی صندلی اش کـه انگار ک 
ک لرزید. کتش از ب بزر بود، توی تنش زار می زد، سرشـانه هایش 
آویـزان بـود و آسـتین هایش از دسـت هایش بیـرون زده بـود. هنوز اسـتبان 
تم، ولی دلم  تم. راسـتش، غیـر از هالـی هی ک را نمی شـنا را نمی شـنا
ی  لش کنم. برایم مهم نبود چقدر  واست بروم سمتش و محکم ب می 

است، هی ک هی وقت نباید این قدر غمگین باشد. 
« جلوی ک  یر آوردی، اسـتبان ورن پرسـید: »بـرام برگه ی ت انـم 
ایستاده و دستش را به سمت تخته ی هوشمند دراز کرده بود. یادم نمی آید 
روی تخته چه بود. شاید عک کره ی زمین. آن سال گروه کوچکمان ترکیب 

ک پنجم و ششم بود؛ این هم آزمایش مدرسه بود. 
ورن از نگرانی در هم رفت.  انم  « صورت قهوه ای پررن  »همه چی مرتبه
یر ندارم. فکر  استبان سرش را تکان داد. با صدایی گرفته گفت: »برگه ی ت
بر نداره کجاست.« سرش را پایین  می کنیم اون ها پاپی م رو گرفتن. هی کی 

اشت. صورتش رو به پنجره بود.  آورد و روی میزش گ
م  اشت و  ورن به سمت میز استبان رفت، دستش را پشتش گ انم 
شد طرفش. آرام با همدیگر صحبت کردند. شاید صحبتشان پن دقیقه طول 
یلی وقت پیش اسـت.  کشـید، شـاید هم یک سـاعت. یادم نیسـت. مال 
یلـی چیزهـا ممکن اسـت در عـر یک دقیقه عو شـود، در عر یک 

ساعت، در عر یک سال. 

: نام محبوب ترین تیم بیسبال در شهر نیویور an ees -1
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ورن داشـت با اسـتبان دربـاره ی پدرش حر  انم  ، وقتـی  آن روز صبـ
ودم افتادم، یاد دستبندها، یاد همه ی پدرهایی افتادم که  می زد، من یاد پدر 
یکی آن ها را گرفت، یاد عموهایی که برای کمک آمدند و مادرهایی که رفتند. 

اطره اش بیشـتر شـبیه سایه شـده؛ تصویر دست های رن پریده ی  حا 
پـدرم، آویـزان از دسـتبندهای نقره ای. پلی ها سـرش را ه دادند پایین و 
لم کرد. سه سالم بود.  او را سوار ماشین پلی کردند. عمو آمد سمتم و ب

اولـش کـه عمـو آمد با مـن زندگی کند، ترسـیدم. یک جور تـر گن و 
ودم،  مبهم همه ی وجودم را فرا گرفته بود. هر وقت سر ک می روم توی 
ورن دلیلش را می فهمد. آن روز صب وقتی استبان را نگاه می کردم،  انم 
همان تر را احسـا کردم که نزدیک می شـد تا پیدایم کند، هر دویمان 

را پیدا کند. 
مـت را به اسـتبان بدهم  واسـتم همان ع یـره شـدم بـه اسـتبان. می 
ودم اسـت(.  متـی کـه انگشـت کوچکم سـمت او و شسـتم به سـمت  )ع
واسـتم بگویـم می دونم چه حسـیه، اسـتبان. من هم یـه روزی همین  می 

شکلی بیرون پنجره رو نگاه کرد م. 

3
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ورن از پیـش اسـتبان برگشـت و بهمان گفت هر کـ کتابش را  انـم 
آرام بخوانـد. کتاب هایمـان را از کیفمان درآوردیـم و باز کردیم، ولی نمی دانم 
واندیم یا نه. انگار ک دنیا دهان باز کرد،  هی کداممان یک کلمه هم از کتاب 
ورن گفت:  انم  واست ما را قورت بدهد. صدایش را شنیدم که به  انگار می 

یلی می ترسم.«  یلی،  »می ترسم. 
واسـتم موق بیرون  ورد، اسـتبان سـر جایش ماند. می  زن ناهار که 
رفتن بزنم روی شانه اش و به او بگویم همیشه م روز اول نمی مونه. همیشه 
فه شوند تا این که  اشتم کلمه ها توی گلویم  این قدر بد نیست. اما نگفتم. گ

ودش به سالن کشاند.  هالی آمد، دستم را گرفت و من را با 
پشت سرمان صدای اماری را شنیدم که می گفت: »چی شده حر بزن 

باهام، داداش.« 
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اطر  ـوب به  یلی  اگـر فقـ یـک چیـز در دنیا وجود داشـته باشـد که 
ـوب کـه انـگار همین یک سـاعت پیـش اتفـا افتاده،  بیاورمـش، آن قـدر 
ارین رو میز  ورن بهمان گفت: »مدادهاتون رو ب انم  بعدازظهری اسـت که 
ر سپتامبر بود و داشتیم امتحان ام می دادیم. استبان  و دنبالم بیاین.« اوا
ورن ازش پرسـید:  انم  ره برگشـت،  چند روزی غیبت داشـت. وقتی با
بت تکان داد.  مت م « و او هم سرش را به ع واهی یک کاری کنی »می 

گفت: »کمکم می کنه یه کم هم که شده فراموش کنم.« 
» اماری پرسید: »چی رو فراموش کنی

اسـتبان گفت: »این که هی ک نمی دونه اون رو کجا برد ن و حا ما هم 
داریم همه ی وسایلمون رو جم می کنیم، چون اگه اون رو برد ن، شاید بیان 

و ما رو هم ببرن.« 
ودم  واست به پدرها فکر کنم. پدر  من برگشتم سرا امتحانم. دلم نمی 
رین نامه ای که از او رسید، گفته بود  هشت سال می شد که زندانی بود. در آ
نمی داند جریان آزادی مشروطش چه می شود؛ اگر هم شام حالش بشود، 
اطره ای ندارم. هر  انه می آید. از زندگی با او هی  بـاز هـم نمی داند کی به 

4
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وبی که افتاده با عمو بوده. نمی توانستم زندگی متفاوتی را تصور کنم.  اتفا 
ودم، نه برای هی ک دیگری.  واستم تصور کنم، نه برای  اص نمی 

اح  ی گیر کرده بودم. با ت بود یا  دیکته ام همیشه افت ت تع روی ل
ورن اهمیت نداشت، چون هر کداممان  انم  بود، ولی این موضوع در ک 
ورن همیشه می گفت:  انم  در در های مختل وض متفاوتی داشـتیم. 
تـی مشـک داریـن، فق بهـم بگین چـی رو هنـوز نمی دونین.  »تـوی هـر ل
ال نمی بره.« نمی دانم  ال هایی که می پرسین، اص شخصیتتون رو زیر س س
چرا با شـنیدن این حر ح بهتری بهم دسـت داد. یازده سـالم بود. کدام 

وری بنویسد ه ی یازده ساله ای بلد نیست تعتی را چ ب
ارین رو میز و دنبالم بیاین.«  »مدادهاتون رو ب

هر شـش تایمان بلند شدیم و ایستادیم. لبا مدرسه مان پیراهن سفید 
بـود با شـلوار یا دامن سـورمه ای. هر جـور ژاکت، کفش و جوراب شـلواری ای 
واسـتیم، می توانسـتیم بپوشـیم. آن روز من یک جوراب شلواری  هم که می 
راه راه آبی و سـفید تنم بود. جوراب شـلواری هالی سـتاره های قرمز داشـت. 
، وقتـی توی حیا کنار هم ایسـتادیم، راه راه ها و سـتاره هایمان تصویر  صبـ
ورد، منعک می کرد.  ی سرمان تکان تکان می  پرچمی را که روی میله ی با
یدیـم و هالی آن  چنـد دقیقـه قبـ از این کـه زن بخـورد، دور میله می چر
ر رو بیرون  واند: »با چکشم  ترانه ی قدیمی را درباره ی چکش داشتن می 

می آوردم، با چکشم هشدار رو بیرون می کشیدم...« 
ورن ماندیـم تا بگوید بعدش  انم  ر  کنـار میزهایمـان ایسـتادیم و منت
یشرتش را کشید روی سرش و بعد دوباره سری  ه سو چه کار کنیم. اماری ک
ی وقت هـا که اسـتر داشـت، مدام همیـن کار را می کرد.  آن را درآورد. بع
یلی تیره بود، آن قدر تیره که انگار  اماری چهره ی زیبایی داشـت. پوسـتش 
رنـ آبـی زیرش دویده و چشـم هایش هم تیره بود، جوری که انگار پشـت 
مردمک چشـم هایش دود جم شـده باشـد، تیره و جدی و... بی انتها. توی 
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وری این ها را به زبان بیاورم، فق  آن ک پنجم/ ششـم نمی دانسـتم چ
واستم نگاهش کنم و نگاهش کنم.  می 

اماری با لحن تندی به من گفت: »عک بگیر بابا، عک بیشتر می مونه 
ند زد و بعد موهایش را از  پیشـت.« نزدیک بود اشـکم دربیاید. اشـتون پوز

ی موهایش نگه داشت.  روی پیشانی اش زد کنار و دستش را 
واد چـی کار بدبختانـه مجبوریم پن روز  هالـی گفت: »عکسـت رو می 
هفته قیافه ت رو تحم کنیم«. از میزش بلند شـده بود و داشـت به سـمت 

کتابخانه ی ک می رفت. 
ورن گفت: »هالی برگرد سر جات. همه تون کتاب هاتون رو بردارین.  انم 

امروز دیگه برنمی گردیم این جا.« 
همگی وسایلمان را جم کردیم و پشت سر او رفتیم توی راهرو. 

ورن موبایلـش را درآورد و گفت: »همه لبخند بزنین«. توی عک  انـم 
ب کرده ایم. جوراب شـلواری هایمان  مـن و هالی انگشـت هایمان را به هم ق
ه امـاری هم سـرش هسـت و هم نیسـت؛  از همـه چیـز بامزه تـر اسـت. ک
تیاگو، اسـتبان و اشـتون به دوربین نگاه نمی کنند. این عک حا چسبیده 
، ل هایمان  انه مـان. چقـدر همـه کوچولوییم توی عکـ ـال  روی در یخ
ه هـا پـ دارد، دکمه ی پیراهن هـای یونیفرممان باز اسـت، بندهای  ـ ب م

کتانی تیاگو هم همین طور. 
ورن از سـالن آمدیـم پاییـن. پاشـنه های کفشـش  انـم  پشـت سـر 
ودم تصور کـردم من هم یک روز بزر می شـوم  ت تـ صـدا مـی داد. با 
و کفش های مشـکی با پاشـنه های کوتاه می پوشـم که موق راه رفتن توی 
سـالن ت تـ صـدا می دهنـد و چند تـا دانش آمـوز دارم که پشـت سـرم راه 

می روند و  کمی عاشـقم هستند. 
ورن  انم  ه ی کوچولو توی سالن می دویدند، ولی وقتی چشمشان به  دوتا ب

نده ام گرفت.  افتاد، ایستادند و قدم هایشان را آهسته کردند. از این کارشان 
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اشـت روی دوشـش و آن را با دو دستش  اسـتبان کوله پشـتی اش را گ
نگه داشت. 

» وبی داداش اشت و گفت: » اماری دستش را روی بازوی استبان گ
استبان گفت: »نه... راستش نه.« 

اماری دستش را برد روی شانه ی استبان و همان جا نگهش داشت. 
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ورن در را بـاز کـرد و آن را برایمـان  انـم  وقتـی بـه ک 501 رسـیدیم 
نگه داشـت. هی کداممان نمی دانستیم چه کار کنیم، برای همین سر جایمان 
ایسـتادیم. ک روشـن بود و بوی شـوینده ای را می داد که عمو با آن ک 
انه را می شست، انگار تازه تمیز شده بود. قب ترها، وقتی من و هالی ک 
سوم بودیم، این جا ک هنر بود، ولی بعدا یک نفر به مدرسه مان پول داد تا 
اطر همین حا  بتوانیم یک کارگاه هنری کام در زیرزمین داشته باشیم. به 
سی شده بود که گاهی وقت ها از کنارش رد می شدیم و می گفتیم:  این جا ک

» »یادته این جا یه روزی ک هنر بود
وش اومدین.«  ورن گفت: »به ک 501  انم 

هالـی جلوتـر از همه دوید تو و ما هم دنبالش راه افتادیم و به دوروبرمان 
نگاه کردیم. 

در ک هنر قدیمی، چند تا تک صندلی دور یک حلقه بود با یک میز معلم 
بدون صندلی. یک ساعت گنده هم روی دیوار بود. روی در کمد با پونز نقاشی 

ورشیدی زرد چسبانده بودند.  ه کوچولو را از  قدیمی چند تا ب
« کوله اش را بین پاهایش  سمون داره عو می شه اسـتبان پرسـید: »ک
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