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ربکا1رودابوش2 شپشک دارد.
ایـن را از خـفدم درنیـاورده ام. از او آزمایش گتوتیم و همـه ی آزمایش های او 
طبق شپشک سنج مثبت بفد. همه ی نمفدارها قتمز بفدند. من و استیف3 و ِبَتند4 
کامالً در حالت آماده باش هستیم. با این که هفای بیتون بیست ویک درجه است، 
اسـتیف دسـتکش اسکی دسـتش کتده را کم رت در معتض خطت باشد. از آرنج به 
پایین شبیه دارث  ِویدر5 شده است. می گفید امسال، این ششمین مفرد شپشک 
در کالس 213 اسـت. مـن هیچ وقـت به حتف های او شـک نمی کنم؛ البته ربکا 
اصتار دارد بگفید متیض نیسـت و می گفید چیزی به نام شپشـک وجفد ندارد.

آن ها همه شان همین ادعا را می کنند. زبان درازی می کنند و به ما می گفیند 
ابله، ولی ما عاقل رت از این حتف ها هستیم. ربکا نمی خفاهد باور کند که متیض 
است. او باید عضف انجمن حمایت از شپشکی ها شفد. ما به او پیشنهاد دادیم 

چند نفت دیگت را که قباًل شپشک داشتند، بهش معتوی کنیم.

1- Topher (Christopher) 2- Rebecca Roudabush
3- Steve 4- Brand

Darth Vader -5، دارث ویدر شخصیتی پلید در مجمفعه ی رخیلی جنگ ستارگان است.

توفر
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او می گفید: »شماها خیلی احمقین.«
»وعاًل این رفیی که شپشفیی، نه ما.«

ایـن حـتف را بتنـد می زند. او عالقـه ی زیادی به کلمات مـن درآوردی دارد. یا 
یک جفری با کلمه ها ور می رود و آن ها را مخفف می کند، یا آن ها را با هم قاری پاری 
می کنـد و کلمـه ی جدیدی درمی آورد؛ مثالً رتوفزه یکـی از کلمه های من درآوردی 
اوست. معنی اش این است که در یک امتحان چنان گند بزنی که از خنده بتتکی. 
انگار که هم روفزه شده باشی و هم رتکانده باشی. ُلِدر هم یکی دیگت از آن کلمات 
اسـت؛ ایـن اسـم را ما روی بچه هـای بزرگ رت از خفدمان که ُقلـدری می کنند، یا 
هتکس دیگتی که از او بدمان بیاید، گذاشته ایم؛ البته رعدادشان زیاد نیست، ولی 

خب، یک وهتست از نام های  آن ها را به صفرت رایپ شده و منظم داریم.
»پس من شپشک دارم؟«

بـه او می گفیـم: »اعـداد و ارقـام دروغ نمی گن. ما چند جـفر آزمایش ازت 
گتوتیم و جفاب همه شفن مثبت بفد.«

جـفاب پتینت شـده ی آزمایش هـا را نشـانش می دهـم. خـب راسـتش را 
بخفاهید بتگه ی آزمایش واقعی که نبفد؛ در اصل یک رکه کاغذ باطله بفد که از 
الی کاغذهای بازیاوتی گیت آوردیم و با یک ماژیک قتمز یک مشت عدد و رقم 
با خط ختچنگ قفرباغه رویش نفشـتیم و اسـمش را هم باالی بتگه یادداشت 
کتدیم. زیت آن با حتوف بزرگی که انگار از آن ها خفن می چکید نفشتیم مثبت. 
گفشه ی بتگه هم من شکل یک دایناسفر کشیدم، ولی مفقعی که می خفاستم 
بتگه را به او نشان دهم، با دستم روی آن را پفشاندم. نه این که ازش خجالت 

بکشم، وقط چفن کمی  بی ربط بفد.
»پس این ریکه کاغذ آشغالی معنیش اینه که من متیضی واگیتدار دارم؟«

اسـتیف همان طـفر کـه با دسـت های ویـدری اش، دست به سـینه ایسـتاده، 
می گفید: »به شدت.«

»اون وقت این شپشک... چه جفریه؟ آدمف می کشه؟«
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ربکا نصف بیشـتت عمتش را در مدرسـه گذرانده بفد. وکت می کتدی دانستن 
این چیزها باید بتایش پیش پااوتاده باشد. می گفیم: »وقط بعضی ها رو.«

»بعضی ها سـال های سـال این متیضی رو دارن، ولی هیچ عالمتی رفشفن 
ظاهت نمی شه. ولی آدم های شگفت انگیز آسیب پذیترتن.«

ربکا به نسـبت کسـی که یک بیماری نارفان کننده ی خیالی گتوته، زیادی به 
وکت وتو روته و سـت رکان می دهد. از کالس دوم می شناسـمش و می دانم که 
دارد رـفی سـتش نقشـه می کشـد. چشـم هایش را باریک کتده و بـا پاهایش 
آهسته ضتب گتوته است. مادرم یک بار گفته بفد که به نظتش ربکا بامزه است.

ربکا می پتسد: »اون وقت دقیقًا چه جفری منتقل می شه؟«
اسـتیف همان طـفر که بـه کفش هایش نگاه می کند، می گفید: »بیشـتت از راه 
دسـت زدن و رمـاس ویزیکـی.« او هت وقـت می خفاهد اطالعارـی بدهد که از 
قبـل نمی دانـی و احتمـااًل هیچ وقت هم بتایـت اهمیتی نداشـته، همین کار را 
می کند. »شپشـک با لمس کتدن منتقل می شـه، ولی بیشـتت از همه رفی آب 
دهـن وجـفد داره. وقط یه میلی لیتت از ُرف وتد شپشـکی می رفنه کل جمعیت 

نیفیفرک، یعنی نزدیک 8.4 میلیفن نفت رو متیض کنه.« 
این کـه  بـتای  نـه، ولـی  یـا  ایـن حتف هایـش واقعیـت دارد   نمی دانـم 
رأییـدش کنـم سـت رـکان می دهم. اسـتیف همیشـه پـت از آمـار و ارقام اسـت. 
گاهـی اوقـات چیزهایـی را کـه می گفیـد بـتای خـفدم یادداشـت می کنـم و 
بعـدًا کـه بـه خانـه می رسـم، آن هـا را گـفگل می کنـم؛ چیزهایـی مثـل این که 
را بگـزد  زنبـفر سـتخ چـفن نیـش مالیمـی  دارد، می رفانـد چندین بـار آدم 
یـا این کـه آنففالنـزا اولیـن دلیـل متگ و میـت در گفارماالسـت. او هیچ وقـت 
دربـاره ی ایـن چیزهـا اشـتباه نمی کنـد. بعـد از کلـی سـال دوسـت صمیمی 
بـفدن، مـن دیگـت یـاد گتوتـه ام که بـه حتف هایـش شـک نکنم. اسـتیف مثل 
دانشـمند ها عینکـش را بـاال می دهـد. ویلـم بـازی نمی کنـد، واقعـًا نمی رفاند 

عینکـش را روی دماغـش نگـه دارد. 
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ربکا همان طفر که وکت می کند چه کند، یکی یکی به همه مان زل می زند.
»گفتین رف، آره؟«

بتند می گفید: »آره.«
»باشه... پس البد اگه من این کار رو بکنم، خیلی اوتضاح می شه، نه؟«

ربکا رودابفش آب دهانش را پتت می کند روی صفرت استیف.
رمام بیماری های واگیتدار دقیقًا همین جفری شتوع می شفند.

اسـتیف همان طفر که صفررش را پشـت دسـتکش های بزرگش قایم کتده، 
وتیاد می زند و شپشک ربکا را به همه جا می مالد و اوضاع را ختاب رت می کند. 
بتند سـعی می کند که او را کنار بکشـد، ولی ربکا خیلی سـتیع عمل می کند و 
آب دهانش را روی بازوی بتند می ریزد. بتند زود به زانف درمی آید و با وحشت 
به جای رف شپشکی ربکا زل می زند. استیف همچنان بال بال زنان صفررش را 
با بلفزش پاک می کند، شـاید اوضاع بهتت شـفد. انگار باورش نمی شـفد که کار 

از کار گذشته است. 
ربکا به سمت من بتمی گتدد و می گفید: »کتیستفوت1، حاال نفبت رفئه.« اسم 
کاملـم را جـفری صدا می زند که انگار یک کلمه ی چهار حتوی اسـت. نگاهی به 
اسـتیف و بتند می اندازم که روی زمین ولف شـده اند و صفررشـان از نفتت جمع 
شـده. می دانم که یک قانفن نانفشـته هسـت کـه می گفید وقتـی رویقتان گیت 
اوتاده، نباید ولش کنید؛ حتی وقتی او قتبانی رتور زیسـتی یک نفت با مفهای 
ُدم اسـبی قتمز می شـفد. ولی ربکا خیلی بدجنس اسـت. رازه، او کَک و َمک هم 
دارد و ایـن به نظـتم نشـان می دهد که شپشـک او خیلی پیشـتوته و غیت قابل 

درمان است. االن دیگت از دست من بتایشان کاری بت نمی آید.
بتای همین پا به وتار می گذارم.

ربـکا دنبالـم می آیـد و من به سـمت دیگـت زمین بازی مـی دوم. از البه الی 
راب ها و زیت بارویکس ها جاخالی می دهم. ر ـ ر هنفز هم پشـت سـتم می دود. 

1- Christopher


