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پسر سیاه

کاش نامرئی بودم؛ شـنل نامرئی کننده ی هری پاتر را می پوشـیدم یا حلقه ی 
اِلفِی فرودو بگینز1 را به دسـت می کردم. برایم مهم نیسـت با پوشـیدن شـنل 

پنهان شوم یا دست کردن انگشتر طال. فقط گم وگور شوم. ناپدید شوم. 
زل می زنـم بـه دسـت هایم؛ تاریـک و سـیاه اند مثـل شـب. آن ها به  سـاز 
خودشان می رقصند و کاری به من ندارند. در هم قفل می شوند و باز می شوند. 
مشت می شوند و باز می شوند. شانه هایم را شل می کنم و صورتم را سربه زیر 

و مؤدب می گیرم. دست هایم درست رفتار نمی کنند. 
نه داستان های علمی تخیلی به دادم می رسد و نه داستان های فانتزی. من 

در دنیایی زیادی واقعی زندگی می کنم. 
نشسـته ام و زل زده ام به خال های سـیاه روی کف پوش پالستیکی سفید. 
اسـتعاره اسـت؟ سر کالس زبان انگلیسـی یادم داده اند. اسـتعاره. فقط توی 
َکَتم نمی رود که یک خال سـیاه باشـم و بس. من بزرگ ترم، خیلی بزرگ تر از 
این حرف ها. با وجود این، گاهی حالم طوری است که انگار مشغول شنا توی 

دریایی از سفیدی هستم. 
بیشتر بچه های مدرسه ی میدل فیلد پرِپ2 هیچ شباهتی به من ندارند. 

هیچ کدامشان هم از من خوششان نمی آید. 

Frodo Baggins .1؛ از شخصیت های داستان ارباب حلقه ها
2. Middlefield Prep 
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سرم را بلند می کنم. دفتردار مدرسه، خانم ِکی، و حتی معاون، آقای واِترز، 
با آن کراوات شـطرنجی اش، رویشان را برمی گردانند. چشم ها دوخته شده اند 

به ناکجا. توی فکر رفته اند و مانده اند که: 
چـرا این قـدر دنبال دردسـره؟ چـرا نمی تونه مثل برادرش سـربه راه باشـه؟ 

کمک حال باشه؟ حرف گوش کن باشه؟
زیر لبی فحش می دهم. دلم پیچ می خورد. 

نامرئی باش. 
درونم می سوزد. خشم رشد می کند و بزرگ می شود. هیچ ربطی به من ندارد. 

من اینجا نیستم. دانته اینجا نیست. 
پای راسـتم بی اختیار ِتپ ِتپ به زمین می کوبد. اگر بیشـتر از این بنشـینم، 

حتمًا منفجر می شوم. 
مدیر مک گیری1 با احتیاط می گوید: »دانته.«

از جا بلند می شوم و می ایستم. »بله، آقا.« )به خودم می گویم، آرام باش.(
»االن ساعت 2:46 دقیقه ی بعدازظهره. نمی شد بی دردسر یه روز رو به آخر 

برسونی؟«
قرار نبود این جوری بشود. باید من را می برد داخل دفترش. در را می بست 

و پشت درهای بسته با من حرف می زد. 
حاال توی جمع به من می پرد و ضایعم می کند. 

پلک هـای مدیـر پف کـرده و سـنگین اسـت. خسـته اسـت، ولـی من هم 
خسته ام. هر هفته، برای کاری که نکرده ام تنبیه می شوم. 

مشـت چپم را با دسـت محکم نگه مـی دارم. می خواهد از دسـتم دربرود، 
تکان بخورد و باز و بسته بشود. پای راستم می لرزد. 

آقای واترز پوزخند می زند. دفتردار با ترحم و دلسوزی به من نگاه می کند. 
ترحْم کفر من را باال می آورد. 

1. Mc Geary
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کلمه ها بی اختیار از دهانم می پرند بیرون: »من کاری نکرده ام. عین دفعه ی 
قبلی و دفعه ی قبل ترش. و حتی دفعه ی قبل از اون. من کاری نکرده ام.«

هـر دو مـرد، محکـم و جـدی، صـاف می ایسـتند. خودشـان را جمع وجـور 
می کننـد و آمـاده می شـوند تـا پوز من را بـه خاک بمالند. خوششـان نمی آید 

صدایم را این قدر باال ببرم. 
نفسم را بیرون می دهم. پدرم توی جنگ بوده است. دو دوره. هر کاری هم 

که بکنم، محاصره شده ام. 
صدایم را پایین می آورم و تمام تالشم را می کنم تا معقوالنه صحبت کنم. 
صدایی توی سـرم می گوید: حقیقت رو بگو، حتی اگه به ضررت تموم شـه. 
جمله ی موردعالقه ی مامانم. بعد صدای بابا اضافه می کند: البته کامالً محترمانه. 
زور می زنم بدنم را آرام نگه دارم، اما لرزشی توی دست هایم افتاده و چهار 

ستون بدنم را می لرزاند. 
عقربـه ی دقیقه شـمار سـاعت دیواری تیک تیک می چرخـد: 2:48 دقیقه ی 

بعدازظهر. 
آهسته و آرام، جوری که حرفم را بفهمند، می گویم: »از این مدرسه حالم به 
 هم می خوره. از اینکه هر اتفاقی رو می ندازن گردن من حالم به  هم می خوره. 
قفـل کمـدم رو شـکوندن، خرت وپرت هـام رو پخش وپال کـردن و ریختن توی 
سـطل آشـغال. کتاب هام رو جرواجر کردن. اون  وقت من جریمه می شم، تازه 

جریمه ی کتابخونه هم روش.«
صدایم دور می گیرد و باال می رود. 

»توی سـالن ورزش، سـر تمرین بیسبال، هر دقیقه یه خطایی رو می ندازن 
گردنم، ولی اگه روی من خطا کنن، هیچ کس جیکش درنمی آد.«

دست هایم در هم قفل می شود و باز می شود. 
»اینجـا همـه بـه مـن زور می گن. معلم ها، شـاگردها. پشـت سـرم پچ پچ 
می کنن و گاهی هم مسـتقیم تو روم داد می کشـن. انگاری همه می خوان یه 
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متلکی به من بندازن: ‘عین اراذل لباس پوشیدی.’ ‘ما رو زیادی می ترسونی.’ 
دخترهـا می خنـدن و بهم اشـاره می کنن: ‘چـرا هیچی ت به داداشـت نرفته؟’ 
‘داداشـت توی تاریکی می تونه پیدات کنه؟’« نفس عمیقی می کشـم. »اذیتم 

می کنه. همه  ی این چیزها.«
حرفم را قطع می کنم. دلم مثل مشک به هم می خورد. 

سه تا چهره روبه رویم است: قیافه ی آقای واترز عبوس و درهم است. خانم 
ِکی از فوران خشـمِ من دسـتپاچه و خجالت زده اسـت، به زمین خیره شـده و 
گوش هایش را می کشد. صورت مدیر سرخ شده و چشم هایش برق می زند. 
آتش به پا کرده ام. شنل نامرئی هری را الزم دارم. می خواهم گم وگور شوم 
و از ایـن دفتـر روشـن و پرنـور دربـروم. از این دفتر با آن قفسـه ی مدال های 
افتخـار، با آن نقشـه ی جلدپالسـتیکی ماساچوسـت کـه با شـابلون باالی دو 

شمشیر ضربدری اش اضافه کرده اند بهترین. 
مدیر مک گیری جلو می آید. »حق نداری اخالق و رفتار نیویورکی ت رو بیاری 

اینجا. حق نداری سر من یا سر یکی دیگه داد بکشی.«
»من سر شما داد نکشیده ام.«

»داری با من مخالفت می کنی؟«
کفـرم حسـابی بـاال آمـده اسـت. می گویـم: »نـه، ذّله شـده ام. شـما حتی 
نپرسـیدین چه جوری کارم به اینجا کشـیده. دلم نمی خواد سـروکارم به اینجا 

بیفته. دلم نمی خواد توی دردسر بیفتم.«
»توی دردسر هستی.«

»ازم بپرسین چی کار کرده ام.«
اخم هایش می رود توی هم. 

اصرار می کنم: »بپرسین چی کار کرده ام.«
سکوت. 

یک بار دیگر صدای تیک دقیقه شمار ساعت می آید. درِ دفتر مدرسه باز می شود. 
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یکی از هم کالسی هایم، دیالن، جلوی در می ایستد، نگاهی می اندازد، عقب عقب 
می رود و در را پشت سرش می بندد. )می خواهم صدایش بزنم، برگرد.(

ُنه دقیقه مانده است تا زنگ مدرسه بخورد. 
»من کاری نکرده ام. نه امروز و نه هیچ روز دیگه ای.«

»االن کالس هفتمـی. شـش سـال دیگه تـوی میدل فیلد پرپ هسـتی. به 
نظرم بهتره باهاش کنار بیای.«

»همه ی زورم رو زدم که باهاش کنار بیام. از روزی که پام رو گذاشتم اینجا، 
همـه علیـه مـن جبهه گرفتـن. مخصوصًا آلن. امـروز مداد پرت کـرد. خورد به 
سـامانتا. من اون رو پرت نکردم. سـام جیغ کشید. خانم ویلسون روش رو از 

تخته برگردوند و زل زد توی چشم های من، نه هیچ کس دیگه. من.«
عصبانـی و تند تنـد بـه اشـک هایم، کـه از روی صورتم شـّره می کند، دسـت 
می کشـم. »حاال هم اینجام. شـما حتی ازم نپرسـیدین ماجرا از چه قرار بوده. 

اصاًل براتون مهم نیست. مهم نیست.«
خانـم ِکـی از جایـش بلند می شـود. چشـم هایش مهربان اسـت. فکر کنم 

می خواهد آرامم کند. 
مدیر، با حرکت دست، او را کنار می زند. بعد آهی می کشد. »چرا نمی تونی 

یه کم مثل داداشت باشی؟«

خشم دارد سرکشی می کند، ماهیچه ها یاغی می شوند. با درد نفس می کشم. 
)به خودم می گویم، به اعصابت مسلط باش.(

زور می زنم درد را مخفی کنم، خم می شوم. دست هایم را آرام می کنم. 
»داداشت پسر سربه راهیه.«

)خودت را نگه  دار.(
پنج دقیقه ی دیگر خالص می شوم. ساعت سه. انصاف نیست. انصاف نیست. 

کلمه ها توی سرم وول می زنند و ِوزِوز می کنند. 
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کوله ام روی صندلی است. برش می دارم. 
از ایـن مدرسـه متنفـرم، متنفرم. متنفـرم از نقل مکان خانـواده ام به اینجا. 

متنفرم از طرز رفتار مردم با خودم. 
زیر لب غرغری می کنم و بعد نعره می کشم: »حالم از خودم به  هم می خوره.«
با انزجار و تنفر، کوله ام را تاب می دهم. دنگ. محکم می خورد پشت پایم. 

آقای واترز می گوید: »زنگ بزنین نگهبانی.«
خانم ِکی عقب عقب می رود. او ترسیده است. از من. 

یکه می خورم. 
مدیر می گوید: »نه. زنگ بزنین پلیس.«

کارم را تمام می کند. 
نقشه  همین بوده. من را از مدرسه ی میدل فیلد پرپ بیندازند بیرون. 
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همراهی

من نامرئی نیستم. بدترین زمان ممکن برای نداشتن قدرت  خارق العاده. 
بچه هـا دارنـد سـوار اتوبوس هـای مدرسـه می شـوند، امـا نـه از آن مـدل 
اتوبوس هـای زرد. بـه این اتوبوس ها می گوینـد »تک صندلی«. وای فای دارد و 
پشت صندلی هایش صفحه نمایش کار گذاشته اند. پدر و مادرها با ماشین های 
شاسی بلند و مرسدس بنز و ِتسال آمده اند دنبال بچه هایشان. بعضی ها هم با 
موبایلشان از تاکسی  های اینترنتِی اوِبر1 و لیفت2 ماشین کرایه می کنند. اینجا 

خبری از دوچرخه و اسکیت برد نیست. 
همه ی دانش آموزها کت آبی با دکمه های طالیی پوشیده اند. همه ی کت ها 
پالکی دارد با سـرنام MP، دو شمشـیر ضربدری، و شعار معروف نه فقط برای 

خودمان3. 
چشـم جمعیت می افتد به من که در محاصره ی پلیس ها هستم. جمعیت 

در سکوت فرومی رود. 
با اینکه پالستیک سفیدی دور مچم را گرفته و دست هایم را سفت و محکم 

به عقب کشیده، سرم را باال گرفته ام. 
یک دوجین آدم آنجاست. حتی شاید چند صدتایی بشوند. ملت دارند عکس 

1. Uber 2. Lyft
Non Nobis Solum .3؛ شعاری به زبان التین که می گوید مردم، جدا از عالیق شخصی شان، باید برای 

اجتماع کوشش کنند.
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و فیلـم می گیرنـد. عصر نشـده، همه خبردار می شـوند تازه وارد، دانته اِلیسـون، 
دستگیر شده است. 

»دانته، دانته! چه دسته گلی به آب داده ای؟«
ابروهایم را در هم می کشم. 

مأمور پلیس دستش را پشتم می گذارد و من را سریع تر به جلو هل می دهد. 
»از سر راه برو کنار، بچه!«

ِتِری جواب می دهد: »داداشمه.«
مأمور حسـابی جا می خورد. سـر جایش می ایستد و سرتاپای تری را ورانداز 

می کند. »داداشت سیاهه؟«
آلن، به سرعت برق وباد، تکرار می کند: »داداش سیاه، داداش سیاه.«

قیافه ام را در هم می کشم. 
مأمور پلیس در ماشـین را باز می کند. سـرم را با فشار به پایین هل می دهد، 
بدنم به  دنبالش می رود و جمع می شـود و کج وکوله داخل ماشـین گشـت جا 

می گیرد. آن یکی مأمور می نشیند پشت فرمان. 
صدای فریاد تری از شیشه ی ماشین به داخل نفوذ می کند: »چی کار کرده ای؟«

رویم را از داداشم برمی گردانم. خودش باید بداند من هیچ کاری نکرده ام. 
افسـر دوم هم سـوار می شـود. صندلی های جلو با حفاظ توری و شیشه ی 

نشکن از صندلی های عقب جدا می شود. 
روی پالسـتیک فشـرده ی سـفتی نشسـته ام. دسـتگیره ای برای باز کردن 

درهای عقب نیست. 
داداشم تق تق به شیشه ی ماشین می زند. »دانته، متأسفم. دانته.« زورش 
را می زنـد مجبـورم کند نگاهش کنم. »خـوب می دونم کاری نکرده ای. تو هیچ 

کاری نکرده ای.«
پلیس، درحالی که شیشـه را پایین می کشـد، داد می زند: »هی پسـر، دلت 

که نمی خواد قاتی ماجرا بشی؟«
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تری دسـت از ضربه زدن به شیشـه می کشد. نگاهش می کنم. کنار جدول 
خیابان می ایستد، مات ومبهوت و ماتم گرفته. 

حتی اگر دسـت هایم بسـته هم نبود، هیچ دسـتگیره ای برای پایین آوردن 
شیشـه وجود نداشـت. بـا آنکه دروغ محض اسـت، می توانسـتم داد بکشـم: 

»چیزی نیست. چیزی نیست.«
دلم نمی خواهد تری ناراحت باشد، بلکه دلم می خواهد خیلی ناراحت باشد. 

سکوت می کنم. 
ماشـین راه می افتد. دانش آموزها پشت سر داداشم جمع می شوند. وقتی 
ماشین پلیس از بین آدم های خیره و مات، ماشین های پارک شده و ایستاده، 
و لیموزین سوارها رد می شود، حتی بعضی از دانش آموزها دنبالش می دوند. 
مأمور پلیسی که پشت فرمان نیست می گوید: »نمی خوام کسی صدمه ببینه.«

آلن با کف دست به شیشه ی ماشین می کوبد. 
افسر دوم داد می کشد: »برو کنار، بچه.«

رویـم را برمی گردانـم. آلن دوباره به شیشـه می کوبد تـا توجهم را به خودش 
جلب کند و نگاهش کنم. )انگار ته دلش قرص است که پلیس ها هیچ وقت او 

را دستگیر نمی کنند.(
»هی، داداش سیاه.«

تری به سرعت می آید و او را به عقب هل می دهد، اما کار از کار گذشته و او 
نیش خودش را زده است. 

آلـن مشـتش را تـکان می دهـد و دارودسـته ی تیم شمشـیربازی اش را راه 
می اندازد. »داداش سیاه، داداش سیاه.« بلندتر و بلندتر. آن ها، دو طرف ماشین 

گشت، پابه پای ما می آیند. 
سرم پایین است و دستم بسته. نمی توانم دربروم. جایی برای مخفی شدن 

نیست. 
آلـن از روز اول مدرسـه را بـه کامـم تلـخ کرد. بـه او می گویند: »آلن شـاه.« 
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کاپیتـان تیم شمشـیربازی. کلمه ی »سـیاه« را مثل فحـش ادا می کند. واقعًا 
زشـت و زننـده بـه زبان می آورد. درسـت عیـن یک حرف قبیـح؛ حرفی که ته 

ذهنش مانده، اما جرئت گفتنش را ندارد. 
وقتی تری را دید، زد زیر خنده. به من اشاره کرد و به مسخره گفت: »داداش 

سیاه، داداش سیاه.«
اسـم مسـتعار و لقب جدید من. انگار کل مدرسـه آن را زمزمه می کردند، یا 

دست کم ذهنشان را مشغول کرده بود. 
خیلـی مسـخره و خنـده دار بود. آلن با دو کلمه حرف باعث شـده بود بقیه ی 
بروبچه هـا راحت تـر من را کنار بگذارند. اگر توی کافه می نشسـتم، دانش آموزها 
خودشـان را کنار می کشـیدند. کسی من را به گروه های درس خوانی راه نمی داد. 
پیشنهاد دوستی در کار نبود. حتی کسی دلش نمی خواست با من هم کالم شود. 
آلـن، بچـه باحـال مدرسـه، دور مـن خطـی کشـیده بـود و بقیه هـم، برای 

چاپلوسی و خودشیرینی، با من سر لج افتاده بودند. 
افسـر پلیس می گویـد: »بزن بریم.« ماشـین گازش را می گیرد و می پیچد 
توی خیابان  فرعی درازی که دو طرفش درخت اسـت. آلن و هم تیمی هایش 
نمی توانند به گرد ماشین برسند. بعضی دوال شده اند و دارند نفس می گیرند. 

بعضی هم پهلوهایشان را گرفته اند. 
سـر جایـم می چرخم رو بـه جماعت حرف  مفت زن و ماشـین هایی که توی 
هم می لولند، و صدایشان را می شنوم: »داداش سیاه، داداش سیاه... داداش 

سیاه، داداش سیاه.« )سرودی بی سروته و ناموزون.(
آلن به نشان خداحافظی برایم دست تکان می دهد. 

مدیـر زیر دو پرچم ایسـتاده. پرچم ها توی بـاد تکان می خورند: یکی پرچم 
راه راه و سـتاره دار آمریـکا و دیگـری عالمـت شمشـیر آبی و طالیی مدرسـه ی 
میدل فیلد پرپ. تری توی فضای چمن کاری که دور فلکه کشیده شده ایستاده. 
حتمًا سـردش اسـت. او هم مثل من کت نپوشـیده. دست به سـینه ایستاده و 
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با صورتی بی روح و مثل گچ سـفید از ماشـینی که دور و دورتر می شـود چشـم 
برنمی دارد. َدنی، نوچه ی آلن، به او متلک می اندازد و سربه سـرش می گذارد. 

توی گوش تری داد می کشد: چته؟
تری همچنان نگاه می کند. تمام تالشش را می کند تا صورتم را از شیشه ی 

عقبی ماشین ببیند. 
رویم را برمی گردانم. به ترافیک و به پشت کله ی پلیس ها زل می زنم. 

داداش سـیاه، داداش سـیاه... داداش سـیاه، داداش سیاه. ماشین گشت 
از دیدرس مدرسـه دور شـده اسـت. از صداها دور شده اسـت، اما هنوز صدای 

آوازشان دنبال من است و رهایم نمی کند. 
برف شروع به باریدن می کند. 

سرم را داخل یقه ام فرومی کنم. اشک می ریزم. 
سیاْه نامرئی نیست. 
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زندان

»اینجا اردوگاه موقته. مثل زندان های معمولی شـلوغ   پلوغ نیست. آدم بزرگ ها 
رو جمع کرده ایم یه جا. واسه همین یه سلول اختصاصی گیرت اومده.«

افسر پلیس، درحالی که کلید را می چرخاند، می گوید: »امنیتش بیشتره.«
مسـخره اسـت. اصاًل و ابدًا احساس امنیت نمی کنم. )اعصابم به  هم ریخته 

و احساس خطر می کنم.(
آن طرف راهروی باریک، شـش مرد به من زل زده اند. نگاه بعضی کنجکاو 
است و نگاه بعضی دیگر توخالی. بعضی سیاه پوست اند و بعضی سفیدپوست. 

دو نفرشان با نفرت خیره شده اند به من. 
می نشینم و پشتم را به مردها می کنم. دیوار بتنی را جوری وارسی می کنم که 
انگار خط ها، خراش ها و فحش های کنده شده ی روی آن معمای پیچیده ای است. 

پای راسـتم به شـدت می لرزد و بی اختیار باال و پایین می شود. دلم می خواهد 
داد بکشم و بگویم من را از اینجا ببرید بیرون. انگار چیزی راه گلویم را گرفته و 
دارم خفه می شوم. المپ های مهتابی باالی سرم وزوز می کند. هیچ پنجره ای 

نیست. فقط بوی گند سفیدکننده  با بوی عرق و استفراغ قاتی شده است. 
سلول من کوچک است. گوشه اش توالتی فلزی است. توالت درپوش ندارد. 
اگر دست شویی کنم، مردهای روبه رو می بینند. یا از آن هم بدتر. عمرًا اینجا 

دست شویی نمی روم. 
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نشسته ام روی نیمکت سنگی و احساس شرم می کنم. با اینکه هیچ خطایی 
از من سر نزده است. 

صدای خشک و خشنی می پرسد: »چه خبطی کرده ای تو؟«
مسئله همین است. خطاکار و مجرم. حتی تری هم خیال می کرد من مجرمم. 

»چه غلطی کرده ای؟«
دلم نمی خواهد جواب بدهم. 

صدای بابا توی گوشم می پیچد: احترام بزرگ تر از خودت رو نگه  دار. حتی 
اگر زندانی باشد؟

بابا که اینجا نیست تا جواب بدهد. 
بدون آنکه رویم را برگردانم، زیر لب می گویم: »هیچ کار.« بعد به گفته ام یک 

»آقا« اضافه می کنم. 
حالت تهوعم اوج می گیرد. قورتش می دهم و آن مزه ی گند را برمی گردانم 

به گلویم. 
گیج شده ام. ابر سیاهی مثل بختک روی سرم افتاده. هر لحظه دلواپسی 

و نگرانی ام بیشتر می شود. 
تـوی نیویـورک که بودم، یک عالم رفیق داشـتم، اما توی نیوتن همه به من 

بدبین هستند. 
تـازه وارد مدرسـه ی جدیـد هسـتم. از همه طـرف بهـم زور می گوینـد. خوب 
می فهمم. قدم مثل تری بلند نیست. به اندازه ی او قوی و ورزشکار هم نیستم. 
هیچ کـدام تقصیر تری نیسـت. راسـتش، نه واقعًا. امـا آرزو می کنم  ای کاش، 

به جای من، او اینجا بود. کاش حالش خراب تر از من باشد. 
فکر کنم من داداش خوبی نیستم. 

احساس پوچی و بی ارزشی می کنم. 
از این همه بچه مدرسه ای، پلیس فقط زورش به من رسید و من را دستگیر 
کـرد. چـرا خانم ِکی ترسـیده بـود؟ چرا آقای واتـرز از بدبختی هـای من لذت 
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می برد؟ از آن بدتر، چرا مدیر برای من پلیس آورد؟ از وقتی پایم را گذاشته ام 
میدل فیلد، غیر از من برای کسی پلیس خبر نکرده اند. 

نکند اشکال از من باشد؟
مامان و بابا می گویند من بهترین پسر دنیا هستم. البته همین حرف را به 

تری هم می گویند. 

ابر باالی سرم مدام بزرگ و بزرگ تر می شود؛ تاریک و تاریک تر می شود و دارد 
روح و سلولم را پر می کند. اصاًل درک نمی کنم. سال پیش، از اینکه خودم باشم 

حس خوبی داشتم. 
دوسـت و رفیق هـای نیویورکـی ام بـا مـن حـال می کردند و من را دوسـت 

داشتند. همه جوره من را می شناختند. 
سربه سـرم می گذاشـتند، با من بازی می کردند و حرف می زدند. اما شـاید 
چاره ی دیگری نداشتند؟ من داداش کوچولوی تری بودم. همیشه توی دست 

 و پایشان می پلکیدم. 
همه از تری خوششان می آمد. 

حتی در میدل فیلد پرپ هم از تری خوششان می آید. پس چرا از من خوششان 
نمی آید؟

دلیلش را خوب می دانم. یأس و ناامیدی تا خرخره ام باال آمده و دارد سرریز 
می شود. تنم درد می کند. 

صدایی بم و کم وبیش آرامش بخش می گوید: »هی، بچه. بچه؟«
نگاه نمی کنم. 

»بهش عادت می کنی.«
زنـدان. گلویـم را محکم می گیرم، تندی می دوم، می افتـم روی توالت و باال 
مـی آورم. مـن بچـه ام. جای من اینجا نیسـت. جای من اینجا نیسـت. سـرفه 

می کنم. دوباره دلم پیچ می خورد. 
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صدای خنده ی مردها مثل گرداب می چرخد و می پیچد داخل سلولم. 
محو شو. نامرئی شو. 

شرم و خفت وجودم را در بر می گیرد. 
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نجات: با تعهد کتبی

مامـان مـن را نجـات می دهـد. از داخل سـلولم، صدای خشـمگین  حرف های 
وکیالنـه اش را می شـنوم. درخواسـت آزادی مـن را دارد. چنـد دقیقـه بعد، یک 
پلیس مرد موقرمز درِ سلول را باز می کند و من را به سمت سالن انتظار هدایت 

می کند، البته نه با مالیمت. 
مامان من را بغل می کند، من هم او را محکم می گیرم. بوی ترسش وجودم 

را پر می کند. ترسش باعث می شود بیشتر نگران شوم. 
از باالی شانه های مامان، می بینم که بابا وارد می شود. »پسرم کو؟« هیکل 
بابا درشت است. قدش تقریبًا یک متر و نود سانت است. چاق نیست. قوی 

و توپر است. دست هایش را می اندازد دور من و مامان. 
 چنـد ثانیـه ای احسـاس امنیـت می کنم. حس می کنـم دنیا دوبـاره بر وفق 

مراد است. 
افسـر پلیس گلویش را صاف می کند. گروهبانی که پشـت میز است صاف 

می نشیند. لبخند ملیحی به بابا می زنند. آن ها به مامان اصاًل لبخند نزدند. 
سـعی می کنند رفتارشـان دوسـتانه باشـد، فرم ها را برای امضا می دهند به 

بابا. نوشته که تا جلسه ی دادرسی  مسئولیتم با اوست. 
بابا الم تاکام حرف نمی زند. 

افسر پلیس زل می زند به امضای بابا. نام خانوادگی او را با من انطباق می دهد. 
پلیس موقرمز می گوید: »شک ندارم همه ش سوء تفاهمه.« و بگویی نگویی، با 
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