یک
وقتي روی تپهي كاج ،وسط سرازيري ،درست همان نقطهاي

كه از كنار صندوق پستي آقاي نورمور ميگذرد ،ترمز دوچرخهات

را خالص كني ،ميتواني بدون ركاب زدن و كوچكترين درگيري

چرخها ،با يك حركت تا جلو فروشگاه ليپي ُسر بخوري .اين

سريعترين و لذتبخشترين را ِه رسيدن به آنجاست .باد توي
گوشهات سوت ميكشد و شكمت قلقلك ميآيد ،انگار روي
هوا شناوري؛ فكر ميكني از يك موشك هم سريعتري.
ولي من ديگر اين كار را نميكنم.

درست باالي تپه پياده شدم و دوچرخهام را كنار خودم تا
3
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د ِر فروشگاه كشيدم؛ اين روش تقريباً پنج برابر روش قبلي كه

گفتم طول كشيد ولي مطمئنتر و ايمنتر بود.

ساعت هفت و پنجاه و هشت دقيقه جلو در فروشگاه بودم؛

ساعت درونيام اين را ميگفت .در فروشگاه هنوز قفل بود.

آقاي ليپويتز و پسرش تامي ،آن كنار مشغول جابهجا كردن

جعبهها بودند .آقاي "ل" مرا كه انگشتهايم را باال برده
بودم و از شيشه توي فروشگاه را نگاه ميكردم ،ديد .روي

پله نشستم و منتظر ماندم .براي گذراندن اين دو دقيقه سعي

كردم ترمز دوچرخهام را تنظيم كنم كه سرعتش به كمترين

حد برسد .باندهاي دور آرنجهايم را درست كردم و زانوبندم را
كه به كفش ورزشيام وصل كرده بودم ،مرتب كردم و آخر كار

كاله ايمنيام را از سرم برداشتم .باز و بسته كردن همهي اينها

كلي وقت ميگرفت اما آدم را از خيلي خطرها مثل دررفتگي
يا رگ به رگ شدن حفظ ميكرد.

مطمئن بودم كه خيلي زمان گذشته ،آقاي "ل" تا حاال

ميبايست دست كم دو بار در فروشگاه را باز كرده باشد ،اما
هنوز در بسته بود .بلند شدم و براي وقتگذراني رفتم روي

نوك پنجه تا ببينم روي تابلوي اعالنات چيز تازهاي نصب
شده يا نه .مثل هميشه :آگهيهاي اشيای گمشده ،كالسهاي
4
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آموزش هنر و اسم دبيرستانيهايي كه دنبال كار نگهداري از

بچه بودند.

گوشهي راست تابلو ،روي تكه كاغذ سبزرنگي نوشته شده

بود :حراج اسباب خانگي در حياط خانهي شمارهي  106خيابان
بوكرلين .به نظرم آمد نشاني خانهي خانم هارپر بود چون ما

شمارهي  108بوديم .بعضي آگهيها تميز و نو بودند و بعضي از
نور آفتاب كهنه و قهوهايرنگ شده بودند .بابام ميگفت اگر

اخبار آسمان هفتم را هم بخواهي بداني ،سري به مغازهي

ليپي بزن.

باالخره آقاي "ل" قفل در را باز كرد .ساعت ،هشت و نه

دقيقه شده بود .اما من حرفي نزدم .آقاي "ل" با لبخند پرسيد:

«امروز چطوري آني؟»

ـ خوبم .خونهمونو گشتم؛ عنكبوت سياه نداريم.
ـ خوشحالم اينو ميشنوم.

همان موقع صداي افتادن چيزي از پشت مغازه بلند شد .صدا

شبيه خرد شدن ظرف و ظروف نبود؛ يك جيرينگ جيرينگ
پشت سر هم و طوالني بود.

ـ تامي؟ چي بود؟

تامي جواب نداد.
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گفتم« :فكر كنم يه جعبهي پر از يه چيزي تا ته ريخت

رو زمين».

آقاي "ل" خنديد و گفت« :بهتره برم ببينم؛ هوم؟»

من دقيق ميدانستم چه چيزهايي بايد بخرم اما تصميم

گرفتم همهجا را خوب نگاه كنم .فروشگاه ليپي يكي از بهترين

جاهايي است كه ميشناسم .گاهي يكشنبهها وقتي ربكا و

خانوادهاش از كليسا برميگردند دوتايي باهم با دوچرخه سري

به اينجا ميزنيم و خوراكيهاي خوشمزه ميخوريم .ربكا

سيبزميني سرخشدهي ادويهدار "وجز" با جوجه ميگيرد و

من هم مثل هميشه دستپيچ .هر بستهي خوراكي دو دالر

است ،ما چهار بسته ميگيريم و وقتي خود آقاي "ل" پشت

صندوق باشد يك بستهي مجاني هم به ما جايزه ميدهد.

گشتي زدم .كلي چيزهاي جديد آورده بودند :اسباببازيهاي

تابستاني ،بادكنك ،ماسك صورت و عينك آفتابيهاي پالستيكي؛

يك جفت دمپايي الانگشتي خالخالي صورتي قهوهاي هم بود

كه خيلي دلم ميخواست مال من باشد؛ اما چيزهاي مهمتري
بود كه بايد ميخريدم .باالخره دست از گشتن برداشتم و رفتم
جلو مغازه؛ آقاي "ل" پشت صندوق داشت روزنامه ميخواند.

پرسيدم« :خيلي چيز شكست؟»
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سرش را به نشانهي نه تكان داد و گفت« :آبنباتهاي

نعنايي!» و بعد پرسيد« :چيز به درد بخوري براي خريدن پيدا
كردي؟»

«بله ».جعبهاي را روي پيشخوان گذاشتم.

آقاي "ل" با تعجب گفت« :تو كه همين ديروز يه بسته باند

و وسايل كمكهاي اوليه خريدي!»

ـ اون پنجشنبه بود .همهشو مصرف كردم.

به بازوهام نگاه كرد؛ به دست راستم ،درست همان جايي

كه همستر ربكا چنگ انداخته بود دو تا باند بسته بودم .پنج تا
چسب هم به دست چپم زده بودم .نقطههاي قرمزي روي آن

بود كه مطمئن نبودم جاي نيش پشه است يا اثر سم ميوهي
درخت بلوط .آقاي "ل" آه عميقي كشيد و با اندوه نگاهم كرد.

چشمهايش گشاد و غمناك شده بودند.

همهي آدمهاي روي زمين ،از ماه فوريه با حالتي نگران به

من نگاه ميكنند .نگرانياي كه كمي با افسوس مخلوط شده.
فكر ميكنم این همان جور نگاهی است که وقتی برادر آدم

میمیرد ،به آدم میکنند.

سه دالر روي پيشخوان گذاشتم و گفتم« :به نظرم هفده

سنت بايد پس بگيرم».
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آقاي "ل" سرش را تكان داد و بقيهي پول را پس داد.

وقتي بيرون فروشگاه زانوبندهايم را مرتب ميكردم ،متوجه

تامي شدم .يك مشت آبنبات نعنايي تو دستش بود .تامي
خيلي كمحرف بود .تازگيها كمحرفتر هم شده بود .با اينكه

دو سال از من بزرگتر بود ،اما بودن در کنارش را دوست داشتم.

او تنها كسي بود كه از آن نگاههاي برادر مرده به من نميكرد.
شايد دليلش اين بود كه دوست صميمي "جرد( ")1بود و مردم

به خودش از آن نگاههاي دوست صميمي مرده ميانداختند و
اين موضوع را درك كرده بود.

تامي گفت« :جعبه كه افتاد ،اينا آسيب ديدن».

پرسيدم« :ميتونم چند تاشونو بردارم؟»

سرش را تكان داد و گفت« :فكر كنم آره ».و يك مشت

از آنها را ريخت توي دستهام .خودش خيلي سريع مك

ميزد اما من گذاشتم روي زبانم و صبر كردم آرامآرام شكالت

بيرونش آب شود تا كمكم به تندي نعنا برسم.

مدت زيادي ساکت و بدون کالم ،با هم كنار پاركينگ آبنبات

خورديم .تامي موهاي بور و كمي بلندي داشت كه تا روي
1. Jared
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ابروهايش ميآمد و حرص مرا در ميآورد اما خودش زياد اهميت

نميداد .من تو فكر فرورفته بودم .تامي يك آبنبات ديگر توي

دهانش گذاشت و گفت« :امسال تولدم بولينگ بازي ميكنيم».
سرم را تكان دادم .جرد و تامي هرسال با هم جشن تولد

ميگرفتند .تولد تامي هفتم و جرد نهم جوالي بود؛ آنها هرسال
با هم ميرفتند پارك ،يا گلف بازي ميكردند يا بولينگ .من
بولينگ را بيشتر دوست داشتم چون بازيهاي ديگر را خوب

بلد نبودم.

يك آبنبات ديگر توي دهانم گذاشتم و در حالي كه شكالت

رويش را ميمكيدم گفتم« :پس امسال هم خيال داري بري».
او آخرين آبنبات را هم خورد و گفت« :شايد».

جعبهي خالي را با پا يك گوشه هول داد و گفت« :نمي دونم».

و راه افتاد طرف فروشگاه .نميدانستم چرا ،اما دلم نميخواست

از پيشم برود ،صدايش زدم« :تامي؟»
رويش را برگرداند« :بله».

فكر كردم نبايد صدايش ميكردم ،چون لحن صدايم سؤالي

بود اما سؤالي نداشتم.

پس فكر كردم از خودم سؤالي بسازم.

ـ اگه قرار بود وصيتنامه بنويسي ،چي مي نوشتي؟
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تامي يك ابرويش را باال برد و پرسيد« :وصيتنامه؟!»

ـ آره؛ درست مثل وقتي كه كسي قراره بميره و ميخواد هر
چي رو كه داره ببخشه به بقيه.

خيال نداشتم با تامي در مورد وصيتنامه حرف بزنم ولي
قب ً
ال به اين موضوع فكر كرده بودم .فكر ميكردم داشتنش براي

مواقع ضروري الزم است .اگر جرد يكي نوشته بود ،مجموعهي

ساخت روباتش به جاي اينكه توي اتاق دربستهاش ،بياستفاده
بماند حتماً به من ميرسيد.
ـ تو چي مي نوشتي؟

ابروي تامي هنوز باال بود و نگاهش درست شبيه نگاه جرد

شده بود؛ همان وقتهايي كه حرفهاي عجيبي ميزدم .جرد

اينجور وقتها ميگفت« :احمق نشو!»

ولي تامي فقط پرسيد« :منظورت چيه كه چي مينوشتي؟»

ـ يعني اينكه با وسايلت چي كار كنن و اونها رو به كي بدن.

مدتي ساكت بود .آخرين آبنبات نعنايي را قورت داده بودم

ولي هنوز نفسم نعنايي بود.

گفت« :نميدونم .شايد وسايل من به درد هيچكي نخوره».

از البهالي موهايش ،از گوشهي چشم نگاهي به من انداخت

و پرسيد« :چرا ميخواي بدوني؟»
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ـ من فكر كردم يكي بنويسم ولي هنوز نميدونم چه چيزي
رو به چه كسي بدم.
مث ً
ال الكپشت خنداني كه جرد سه سال پيش براي تولدم
بهم داد ،يا حباب برفيام؛ نميدانم بايد همهی اينها را براي بابا

و مامانم بگذارم يا ربكا؟ فهميدنش برايم سخت بود؛ تصميم
مشكلي بود.

تامي گفت« :باشه ».و به سمت در فروشگاه رفت و گفت« :موفق

باشي».

ميدانستم كه اين يعني مكالمهمان تمام شده .ترمز دوچرخهام

را سه بار بازرسي كردم؛ بند كفشم را يك گره اضافي زدم و به

سمت خانه راه افتادم .دوچرخهام را از تپهي كاج با دست باال
كشيدم و به وصيتنامهام فكر كردم .حتماً بايد يكي آماده كنم

چون اص ً
ال معلوم نيست كه چه موقع بهش احتياج پيدا میشود.

ولي بزرگترين مشكلم اين بود كه دلم ميخواست بيشتر
چيزهايم را به جرد ببخشم اما ديگر جردي وجود نداشت.
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دو
وقتي به خانه رسيدم ،روي پلهها نشستم تا ساقبندهايم

را عوض كنم؛ خيلي نامرتب و كثيف شده بودند .همانموقع
چشمم به باالي زانوي چپم افتاد ،چند نقطهي جديد
قرمز روي آن بود؛ بيشتر شبيه نيش پشه بودند ولي دور و

برش را خوب نگاه كردم تا مطمئن شوم آبلهمرغان نيست.

هفتهي پيش توي كتابخانه يك پسر بدنش قرمز شده بود و
ميخاريد .همان روز به مامانم گفتم پسري را ديدم كه فكر

كنم آبلهمرغان داشت ولي مامان در جواب فقط چشمهايش

را چرخاند .مامانم هميشه ميگويد الزم نيست اينقدر نگران
باشم ،ولي به نظر من اين خود اوست كه به اندازهي كافي
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