عادي

ميدانم که يک پسر ده سالهي عادي نيستم .منظورم اين
است که بدون شک کارهايم عادي است؛ مث ً
ال بستني ميخورم،

دوچرخهسواري ميکنم ،توپبازي ميکنم ،و ايكسباكس دارم.

تصور ميکنم اين چيزها مرا عادي ميکند .و احساس ميکنم
عادي هستم .ولي در درونم ميدانم که در زمين بازي ،بچهها

از ديدن يک بچهي عادي ،وحشتزده جيغ نميزنند و فرار

نميکنند .ميدانم که مردم به بچههاي عادي در کوچه و

خيابان خيره نميشوند.

اگر چراغ جادو داشتم و ميتوانستم يک آرزو بکنم ،آرزويم

اين بود که صورتي عادي داشته باشم تا هيچکس به آن توجه
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نکند .آرزو ميکردم که ميتوانستم در خيابان راه بروم بدون
اينکه مردم با ديدن من سر برگردانند .به نظر من تنها دليلي
که من عادي نيستم اين است که ديگران مرا عادي نميبينند.
اما حاال ديگر به چهرهام عادت کردهام .ميتوانم وانمود

کنم که نميبينم مردم با ديدن من چهرهشان چه حالتي پيدا

ميکند .ما همگي ،من ،مادرم ،پدرم و ويا خوب ياد گرفتهايم

که با اين حالتها چگونه برخورد کنيم .در واقع ،حرفم را

پس ميگيرم ،ويا خيلي خوب با آن کنار نميآيد .وقتي مردم
بيادبي ميکنند او واقعاً ناراحت ميشود .مث ً
ال يک بار در زمين

بازي ،بچههاي بزرگتر صداهايي از خود درآوردند .من دقيقاً

نميدانم چه صدايي بود چون نشنيدم ،اما ويا شنيد و بلند بلند
سر بچهها داد کشيد .ويا اينطوري است .من اينطوري نيستم.

ويا مرا عادي نميبيند .ميگويد که عادي ميبيند ،ولي اگر

مرا عادي ميديد آنقدر مواظبم نبود .پدر و مادرم هم مرا

عادي نميبينند .آنها مرا فوقعادي ميبينند .فکر ميکنم فقط
خودم ،خودم را عادي ميبينم.

راستي ،اسم من آگوست است .نميگويم چه شکلي هستم.

اما از هر تصويري که از صورت من مجسم کردهايد ،احتماالً

بدترم.
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هفتهي ديگر کالس پنجم را شروع ميکنم .از آنجا که تا به

حال به مدرسهي واقعي نرفتهام خيليخيلي ميترسم .مردم فکر
ميکنند که من به خاطر شکل ظاهرم به مدرسه نرفتهام ،اما

دليلش اين نيست .به خاطر عملهايي است که روي صورتم شده.

از زمان تولدم بيست و هفت عمل جراحي داشتهام .بزرگترين

عملم زماني بود که حتي چهار سالم نشده بود .هيچکدام را به

خاطر نميآورم .بعد از آن سالي دو يا سه عمل کوچک و بزرگ

داشتهام .چون به نسبت سنم ريز هستم و به علت پيچيدگيهاي

پزشکي ،که دکترها نميتوانستند تشخيص بدهند ،زياد مريض
ميشدم پدر و مادرم تصميم گرفتند مرا مدرسه نگذارند .ولي
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حاال خيلي قويتر شدهام .آخرين جراحيام هشت ماه پيش بود
و احتماالً تا چند سال ديگر عملي نخواهم داشت.

مادرم در خانه به من درس ميداد .قب ً
ال تصويرگر کتابهاي
کودکان بود .فرشتهها و پريهاي دريايي واقعاً قشنگي ميکشد،
اما تصويرهاي پسرانهاش خيلي باحال نيست .يک بار سعي

کرد برايم دارت ودر( )1يکي از شخصيتهاي جنگ ستارگان

را بکشد ،ولي آخر سر مثل يک آدمآهني قارچيشكل شد.

خيلي وقت است که نديدهام چيزي بکشد .فکر ميکنم خيلي
مشغول مواظبت از من و وياست.

نميتوانم بگويم که هميشه دلم ميخواسته به مدرسه بروم
چون که واقعاً حقيقت ندارد ،ولي كاش ميتوانستم فقط مثل

بچههاي ديگر به مدرسه بروم ،دوستان زيادي داشته باشم و...
حاال دوستهاي خيلي خوبي دارم .کريستوفر بهترين دوستم

است ،بعد زاکاري و الکس هستند .از زمان بچگي همديگر

را ميشناسيم .و از آنجايي که هميشه مرا همينطوري که

هستم شناختهاند ،به من عادت دارند .وقتي کوچک بوديم

براي بازي دور هم جمع ميشديم ،ولي بعد کريستوفر به
1. Darth Vader
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بريجپورت( )1در کنتيکات( )2رفت .آنجا يک ساعت با خانهي ما

که در نورتريورهايتز( )3و در نوک مانهاتان( )4است فاصله دارد.
زاکاري و الکس هم مدرسه را شروع کردند .بامزه است .گرچه
که کريستوفر از من دور شد ولي من او را بيش از زاکاري و

الکس ميبينم .آنها دوستهاي جديد پيدا کردهاند .با وجود
اين اگر توي خيابان همديگر را ببينيم ،برخوردشان خوب

است .هميشه سالم ميکنند.

دوستهاي ديگري هم دارم ،ولي نه به خوبي کريستوفر و
زک و الکس .مث ً
ال وقتي کوچک بوديم زک و الکس هميشه

مرا به جشن تولدشان دعوت ميکردند ،اما جويل و اتون و گيپ
هيچوقت دعوت نکردند .ا ِما يک بار دعوت کرد ،ولي خيلي وقت
است او را نديدهام .و البته ،هميشه به جشن تولد کريستوفر
ميروم .شايد اين جشن تولدها را بيش از حد بزرگ کردهام.

1. Bridge Port
3. North River Heights

2. Conneticut
4. Manhattan
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خيلي دوست دارم مادرم داستان به دنيا آمدنم را تعريف

کند چون مرا ميخنداند .مثل يک جوک بامزه نيست ،ولي
وقتي مادرم آن را تعريف ميکند ،من و ويا غشغش ميخندیم.
وقتي که در شکم مادرم بودم ،هيچکس نميدانست که اين

شکلي به دنيا ميآيم .مادرم ويا را چهار سال قبل از من به دنيا

آورده بود ،و ميگفت مثل "قدم زدن توي پارک" بود ،يعني
نيازي به هيچ آزمايش خاصي نبود .دو ماه قبل از به دنيا آمدن

من ،دکترها احساس کردند که صورتم مشکل دارد ،ولي فکر

نميکردند مسئلهي بغرنجي باشد .به پدرم گفتند که شکافي
در سق دهان و نيز مسائل جزئي ديگري وجود دارد .آنها آن
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را "ناهنجاريهاي جزئي" ناميدند.

شبي که به دنيا آمدم دو پرستار در اتاق زايمان بودند.

يکي از آنها خيلي مهربان و شيرين بود .مادرم گفت ديگري
اص ً
ال به نظر مهربان و خوب نميآمد .بازوهاي بزرگي داشت
و قسمت بامزهاش اين است که تمام مدت بادگلو ميزد .مث ً
ال
براي مادرم تکههاي يخ ميآورد و بعد بادگلو ميزد .فشار

خون مادرم را اندازه ميگرفت و بعد بادگلو ميزد .مادرم گفت

باورکردني نبود چون حتي عذرخواهي نميکرد.

آن شب نوبت کار دکتر مادرم نبود ،بنابراين يک دکتر

جوان من را به دنيا آورد .پدرم اسم دکتر را دوگي گذاشته

بود که انگار شخصيت يکي از برنامههاي قديمي تلويزيون بود
(واقعاً او را دوگي صدا نميکردند) .مادرم ميگويد با وجود
اينکه همه در اتاق يکجوري بدعنق بودند ،پدرم تمام شب

مادرم را خنداند.

مادر گفت که وقتي من به دنيا آمدم همه در اتاق ساکت

شدند .مادرم حتي نتوانست نيمنگاهي به من بيندازد ،چون
خانم پرستار مهربان فورا ً مرا از اتاق خارج کرد .پدرم آنقدر
با عجله به دنبال او رفت که دوربين از دستش افتاد و يک

ميليون تکه شد .بعد مادر خيلي ناراحت شد و سعي کرد از
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تخت خارج شود و ببيند که کجا ميروند ،اما پرستار باددرکن

بازوهاي گندهاش را روي مادرم گذاشت و او را نگه داشت تا
از تخت خارج نشود .عم ً
ال ميجنگيدند ،چون مادر هيستريک
شده بود و پرستار فرياد ميزد که آرام باشد ،و هر دو با هم

دکتر را صدا ميزدند .ولي حدس بزنيد چه شده بود؟ دکتر

روي زمين غش کرده بود! پرستار که ديد دکتر غش کرده،

با پا او را هل ميداد تا به هوش آيد و تمام مدت فرياد ميزد:

«چه دکتري هستي؟ چه دکتري هستي؟ بلند شو! بلند شو!»
و ناگهان بزرگترين ،بلندترين و بدبوترين بادگلوي تاريخ را

زد .مادر فکر ميکند که باالخره بادگلوي او بود که دکتر را به
هوش آورد .وقتي مادر اين داستان را تعريف ميکند ،اداها و
صداها را هم تقليد ميکند و واقعاً بامزه ميشود!
مادر ميگويد معلوم شد زني که بادگلو ميزد ،زن بسيار

مهرباني بود .تمام مدت در کنار مادر ماند ،حتي بعد از اينکه پدر

برگشت و دکترها به او گفته بودند که من چقدر مريض بودم.
مادر دقيقاً به خاطر ميآورد که وقتي دکتر به او گفت که احتماالً
تا صبح زنده نميمانم ،پرستار در گوشش چه گفت« :هرآنچه که

از خدا به وجود آيد بر جهان غلبه ميکند ».و روز بعد ،بعد از

اينکه شب را گذراندم ،همان پرستار بود که دست مادرم را در
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دست گرفت و او را براي اولين بار براي ديدن من آورد.

مادر ميگويد که تا آنموقع همهچيز را به او گفته بودند .و

خودش را آماده کرده بود تا مرا ببيند .ولي ميگويد وقتي براي

اولين بار به صورت درهم فشردهي من نگاه کرد ،فقط توانست
چشمهاي زيبايم را ببيند.

راستي مادرم زن زيبايي است .پدرم خوشقيافه است .ويا

هم زيباست .چنانچه خواستيد بدانيد.
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وقتي سه سال پيش کريستوفر از اينجا رفت واقعاً تنها

شدم .آنموقع هفت سال داشتيم .ما ساعتها به بازي با

شخصيتهاي جنگ ستارگان ميپرداختيم و با شمشيرهاي
جنگ ستارگان ميجنگيديم .دلم براي اينها تنگ شـده
است.

بهار گذشته به خانهي کريستوفر در بريجپورت رفتيم .من و

کريستوفر توي آشپزخانه دنبال ساندويچ ميگشتيم ،و شنيدم

مادرم با ليزا مادر کريستوفر حرف ميزد و ميگفت که من

پاييز به مدرسه ميروم.

گفتم« :دربارهي چي حرف ميزني؟»
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