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دختـری تـازه وارد بـه سـیکامور آمده اسـت. موهای فرفـری و پـف دارش را با 
پاپیونی سـفید و بزرگ دو طرف سـرش گوجه ای بسته و عینک آفتابی گربه ای 
زده است؛ مثل آدم معروف ها. البته این ها حرف های ِگینا هستند و من هنوز او 
را ندیده ام. گینا می گوید دیده همراه خانمی، که انگار مادرش بوده، در میدان از 

می روند. تپه  باالی به هم االن و شده اند پیاده شهری اتوبوس
همهمه ای در کل روسـتا برپاسـت. ایـن هیجان انگیزترین اتفاقی اسـت که 
تابه حال برایمان افتاده و همه می خواهند با چشم های خودشان آن ها را ببینند. 
در عـرض چنـد دقیقـه همـه ی بچه ها کنار جـاده جمع شـده اند و منتظر دختر 
تازه وارد هستند. همه در این فکرند چرا به اینجا آمده و نکند عقلش کم است.
بعد از آن قضیه ی جادودرمانگر، دیگر هیچ آدم جدیدی به سیکامور نمی آید. 
آخرین بار که تازه واردی به اینجا آمد دو گردشگر بودند که دوربین  فیلم برداری 
داشتند و با ماشین به موزه ی باب مارلی1 می رفتند که گم شدند. البته احتمال 
می دادیم از طرف دارهای پروپاقرص عمویم، اِلدورات، باشند که از ماقات با او 

ناامید شده اند؛ آخر عمویم ارواح را می دید.

1. خواننده، ترانه سرا و نوازنده ی جامائیکایی
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همیـن قضیـه باعـث خجالت و ترس مردممان شـد. کشـیش بـراون آدم 
خیلی رک گویی بود. گفت هرکسـی که ادعا کند ارواح را می بیند آدم باخدایی 
نیست و عموی من شیطان را به میان مردممان می کشاند. پس اسم دیگری 

روی الدورات گذاشتند و به او گفتند جادودرمانگر.
البته گردشگرها جور دیگری فکر می کردند. عمویم جاذبه ی گردشگری بود. 
می خواسـتند او را ببینند و بپرسـند آیا می تواند روح یکی از درگذشتگانشـان، 
مثـًا مـادر، پـدر یا بهترین دوستشـان، را ببیند یا نه. اما سـخت می شـد عمو 
الدورات را پیدا کرد؛ خانه اش باالی تپه بود و به ندرت بیرون می آمد. کشـیش 

براون به ما می گفت نشانی اش را به هیچ کس ندهیم.
وقتی گردشـگرها نتوانسـتند او را پیدا کنند، کمکشـان کردیم راه برگشـت را 
پیـدا کننـد و آن هـا برای تشـکر به ما آب نبـات دادند. به نظر گینا این کارشـان 

توهین آمیز بود و آب نباتش را پرت کرد بین بوته ها.
بـا کلـی تنفر گفت: »فکر می کنن تا حاال آب نبات ندیده ام؟ داداشـم هر ماه 

برام آب نبات آمریکایی می فرسته.«
در یک  سال گذشته، جز آن دو نفر، دخترک تازه وارد تنها غریبه ای است که 
جسارت کرده و سروکله اش در تپه ی سیکامور پیدا شده. همه مدام درباره اش 
حرف می زنند. اگر درست باشد و واقعًا دختری به اینجا آمده باشد، شاید کل 

تابستانمان را تغییر بدهد.
اینجـا هیچ وقت اتفاق هیجان انگیزی نمی افتد. بعضی از بزرگ ترها از مزارع 
میوه می چینند و می فروشـند، بعضی ها هم در هتل های بزرگ بیرون شـهر کار 
می کنند. چند نفری هم، مثل پاپا، صبح زود به ماهیگیری می روند. اگر چیزی 
صید کنند آن را در بازار شـهر می فروشـند. قبًا همراهش می رفتم تا صبح زود 
موج سواری کنم. حاال که دیگر موج سواری نمی کنم، کار دیگری ندارم جز اینکه 
کنـار رودخانـه ول بگردم و کمی بازی بکنم. بیشـتر روزها کارمان این اسـت که 

بنشینیم و منتظر بمانیم اتفاقی بیفتد.
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برای همین دختر تازه وارد این قدر هیجان زده مان کرده است. اهل کجاست؟ چرا 
بـه اینجا آمده؟ واقعًا آدم اسـت یـا موجودی فضایی؟ گینا گفت یک  بار موجودی 
فضایـی را نزدیـک درخـت گوآوای خانم جی دیده اسـت. موجود فضایی هشـت 
پا و سـه چشـم داشـته و به او گفته به کسـی درباره اش حرفی نزند، چون شـاید 
انسان ها اذیتش کنند. البته گینا به هرکسی می رسید این ماجرا را تعریف می کرد!
امروز صبح فکر کردم بد نیسـت موهایم را چتری درسـت کنم. همین طور 
که چتری های فرفری ام را کنار می زنم، می پرسـم: »مطمئنی این دختره واقعًا 
آدمه؟« چشـم های درشـت و قهوه ای گینا از تعجب گرد می شوند؛ اصًا باورش 
نمی شود چنین سؤالی از او کرده باشم. موهای صاف و بلندش را، که حتمًا تا 

آخر روز دوباره فرفری می شوند، سریع با دستش عقب می زند.
مسئله این نیست  که حضور دختری تازه وارد را در روستایمان باور نمی کنم؛ 
مسـئله این اسـت که هر ماجرایی روی تپه اتفاق بیفتد، همیشه سروکله ی گینا 
وسـطش پیـدا می شـود. معمـواًل ماجراهایی کـه برایمان تعریـف می کند قبًا 
اتفاق افتاده اند و در واقع هیچ وقت نمی توانیم با چشم خودمان آن ها را ببینیم. 
شـاید دختر تازه وارد واقعًا آدم باشـد، شاید هم نباشد؛ اما االن تابستان است 

و کار دیگری جز این نداریم.
خوب است آدم جدیدی در روستایمان باشد. شاید این دختر تازه وارد بازی های  
جدیدی بلد باشد که بتوانیم انجام دهیم یا داستان هایی، درباره ی جایی که از آن 
آمده، برای گفتن داشـته باشـد. شـاید به زبان دیگری صحبت کند یا استعدادی 

داشته باشد که بتواند به ما هم یاد بدهد. این فکرها کمی ذوق زده ام می کنند.
سر ظهر است و این  موقعِ روز آفتاب از همیشه داغ تر می تابد. چنان پوست قهوه ای 
تیره ام را می سوزاند انگار کسی بازوهایم را روی آتش گرفته است. اینجا مثل خانه 
سـقف یا سـایه بان ندارد. کنار جاده گرمای سوزان هیچ رحمی به حالمان نمی کند.
عرق پیشانی ام را پاک می کنم و روی زمین می پاشم. گینا چهره اش را طوری 

در هم می کشد انگار از تماشای من حالش به هم می خورد.
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بـا آن لحـن پرافاده ی همیشـگی اش جـواب می دهد: »اون کـه هر دختری 
نیسـت.« کیف دوشـی کوچکش را کمی روی شـانه اش جابه جا می کند. چون 
بـرادرش ایـن کیـف را از آمریـکا فرسـتاده اسـت، همه جـا آن را بـا افتخار روی 

دوشش می اندازد. ادامه می دهد: »به نظرم خارجیه.«
پشت چشم  نازک می کنم. حاال یک دفعه خارجی شد. البد بعد هم می گوید 

این دختر یکی دیگر از آن موجودهای فضایی  است که دیده بود.
از گوشه ی چشمم کلوین را می بینم که از خانه اش بیرون می آید و یک تخته ی 
موج سواری را هم زیر بغلش زده است. موهای فرفری کوتاه و مشکی اش زیر 

نور خورشید می درخشند و پوستش تأللویی طایی دارد.
کلوین با دسـت روی چشـمش سـایه می اندازد و دوست بلندقد و الغرش، 
آنتـون، را صـدا می کنـد که پـدرش افسـر پلیس اسـت. آنتـون، همین طور که 
عینکش را به باالی بینی اش هل می دهد، سانه سـانه به طرفش می رود و به 
او می رسد. وقتی نزدیکمان می شوند کلوین برایم سر تکان می دهد و می گوید: 

»داریم می ریم موج سواری. تو هم می آی؟«
سرم را پایین می اندازم و به  نشانه ی جواب منفی تکان می دهم.

»نگران نباش. داداش آنتون هم اونجاست. می دونی که بابام هیچ وقت نمی ذاره 
بدون مراقب برم.«

با انگشت روی خاک صورتکی می کشم تا مجبور نباشم نگاهش کنم. »گفتم 
کـه نمـی آم.« راسـتش االن دریا خیلی هم عالی اسـت. عرقـم مثل لجن روی 

پیشانی ام ماسیده است و بدنم خیلی به نسیم خنک نیاز دارد.
شانه باال می اندازد و دور می شود. »این قدر می پرسم تا نظرت عوض بشه.«
انـگار گینا کنارم خشـکش می زند. »این طوری دختـر تازه وارده رو نمی بینی 
 ها.« گینا لب ورمی چیند، چون فکر می کند با این کار به هرچه بخواهد می رسد. 
کلوین جوابش را نمی دهد. شاید صدایش را نمی شنود یا شاید هم می شنود، 

اما برایش مهم نیست دختر تازه وارد را ببیند.
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کمی دلم برای گینا می سوزد و می گویم: »فردا، موقع بازی، ماجرای دختر 
جدیده رو براش تعریف می کنم.« اسـم بازی »برگ بچین« اسـت و هر سـال 

تابستان همه ی بچه های تپه این بازی را انجام می دهند.
گینا پوزخند می زند. »اگه یادت بمونه.«

دندان هایم را به هم می فشارم و می گویم: »واقعًا که.«
مامان می گوید قبل از اینکه از سر عصبانیت کاری بکنم، باید فکر کنم. »اگه 
پنـج ثانیـه صبر کنی، واکنش کامـًا متفاوتی از خودت نشـون می دی.« برای 
همیـن تـا گینا با کیفش ور می رود و لباس آبی اش را صاف می کند، در دلم تا 

پنج می شمارم.
یک...
دو...

سه...
گینـا می گویـد: »خب، راسـت می گم دیگه. همه می دونـن تو هیچی یادت 

نمی مونه.«
حقیقـت نـدارد. بعضی چیزها را یادم می آید. یادم می آید گینا ِکی دوسـت 
خوبی هسـت و ِکی نیسـت. اتفاق های چند هفته پیش یا حتی ماه گذشـته را 

هم به خاطر دارم. حتی بعضی از اتفاق های پارسال هم یادم می آیند.
یادم هسـت اسـمم کارا دی ِهنسون است و دوازده  سال دارم. یادم می آید 
در جزیره ای کوچک زندگی می کنم که گردشگر ها به آن می گویند خارق العاده. 
می دانم قبًا هر روز صبح، که پاپا به ماهیگیری می رفت، عاشـق این بودم که 
موج سـواری کنم. البته دیگر این کار را نمی کنم. بایی سـرم آمد که باعث شـد 

همه ی اتفاق های تابستان گذشته را فراموش کنم.
بعضی وقت ها خاطرات قطره قطره یادم می آیند؛ مثل شـیر آبی که هرچقدر 
هم زور می زنم درسـت بسـته نمی شـود. گاهی مامان جاهای خالی خاطراتم را 
برایم پر می کند. می گوید: »تابستون رو کنار رودخونه گذروندی.« یا »با گینا رفتی 
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سـاحل. یادته؟« جزئیات را هم برایم می گوید؛ مثل اینکه چه لباسـی تنم بود، 
کی به ساحل رفتیم، برای شام چه ماهی سرخوی خوشمزه ای خوردیم، همانی 
که پاپا صید کرده بود. بعضی وقت ها این خاطرات چنان خوب یادم می آیند که 
فکر می کنم خاطرات خودم هستند، اما این طور نیست. خاطرات مامان  هستند.
بعضـی وقت هـا، مثل االن، گینا از فراموشـی ام اسـتفاده می کنـد تا به من 
یـادآوری کنـد مثـل بقیـه نیسـتم؛ بـا آن ها فـرق دارم. بـه من اخـم می کند. 

»نمی خوای که بزنی زیر گریه؛ هان؟«
»نه خیر.«

چهار...
پنج.

آه می کشد و بلند می شود. »خیلی بچه ای کارا. بابت همه چی گریه زاری راه 
می ندازی.« انگشتش را رو به شقیقه اش می گیرد و می چرخاند.

حـال خـودم را نمی فهمم. ناگهان سـر پا می ایسـتم و فریـاد می زنم: »من 
دیوونه نیسـتم!« همه سـاکت می شـوند و به ما نگاه می کنند. سـعی می کنم 
حرفی هوشمندانه  بزنم؛ حرفی که او را سر جایش بنشاند، اما هیچ  حرفی به 
ذهنـم نمی رسـد، پس او را از سـر راهم کنار می زنم. صبـر نمی کنم ببینم روی 
زمیـن می افتـد و لباس آبی زیبایش خاکی می شـود یا نـه. فقط قبل از اینکه 

کسی بتواند چشم های اشک آلودم را ببیند، بدوبدو باالی تپه می روم.
بـرای اینکه بیشـتر آزارم بدهد با لحنـی لوس و زننده می گوید: »نمی خوای 

دختر تازه وارده رو، که روی موهاش پاپیون داره، ببینی؟«
همین طـور کـه بـا عصبانیـت بـه بـاالی تپـه مـی روم فریـاد می زنـم: »اگه 
جذاب ترین موهای دنیا رو هم داشـته باشـه برام مهم نیسـت. تازه لباست رو 

هم انگار یه پیرزن درست کرده.«
مامان اشتباه می کرد. شمردن هم فایده ای ندارد.
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پشت خانه مخفیگاهی ِسری دارم. این مخفیگاه گودالی است پایین همان تپه ای 
که خانه ی ما را از خانه ی دوقلوهای ویلسون، همسایه های پشتی مان، جدا می کند. 
جز من و گینا هیچ کس از وجود این گودال خبر ندارد. تابستان دو سال پیش این 
گـودال را کندیـم که وقتی از روی زمین انبه می دزدیدیم، برای مخفی  شـدن جایی 
داشته باشیم. پاپا همیشه می گفت حق نداریم به انبه ها دست بزنیم مگر اینکه لک 
افتاده باشند. اما انبه های لک دار ظاهر خوبی ندارند، برای همین همیشه چندتایی 
می دزدیـم و تـوی پناهگاه می خوریـم. بعضی وقت ها هم، مثـل االن، تنها به اینجا 

می آیم. داخل گودال چهارزانو می نشینم و به انبه ی رسیده گاز می زنم.
به هرحـال گینـا دختر تازه وارد را برای خودش نگه می دارد، پس دلیلی ندارد 
آنجا باشم. گینا اول از همه خودش را جلوی او می اندازد و خودش را رهبر تپه 
معرفی می کند. همه چیز را درباره ی همه به دختر تازه وارد می گوید؛ حتی درباره ی 
من. تا فردا دختر تازه وارد فهمیده اسـت که کلوین پسـر محبوب روستاسـت و 
دوست دارد موج سواری کند. پدرش، کشیش براون، مسئول مراسم صبح های 

شنبه و یکشنبه در کلیساست که در واقع کل روز طول می کشد.
حتمـًا گینـا به دختر تـازه وارد می گوید از کلوین خوشـش می آید و کلوین اصًا 
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متوجه این مسئله نیست. بعد هم با غرور سرش را باال می گیرد و می گوید مادرش 
مدیر مدرسه ی ماست و از همین حاال برای گینا جایی در بهترین دانشگاه جزیره 
نگه داشـته اسـت. هرچند پیش خـودش فکر می کند مامانـش زیادی کنترلش 
می کند. درباره ی دوقلوهای ویلسـون هم به او می گوید که به ندرت خانه هسـتند، 
چون قهرمانان دوی امدادی اند و به نمایندگی از منطقه ی ما در مسابقات شرکت 
می کننـد. بی شـک درباره ی خانم جی بداخاق، که سـر همـه داد می زند، و بازی 
برگ بچین فردا هم بهش می گوید. اما از همه مهم تر اینکه درباره ی من هم به او 
می گوید. نمی شود فقط یکی از دخترهای روی تپه باشم. وقتی او را ببینم تبدیل 

شده ام به کارا؛ دختری که هیچ چیز یادش نمی آید.
مامان، مثل همیشه وقتی به شهر می رود، صدایم می کند و می پرسد: »کارا، 
می رم بازار. تو نمی آی؟« معمواًل تا وقتی برود در پناهگاه مخفی می شـوم، اما 
انـگار امـروز پناهگاه هم به قدر کافی من را از گینا دور نگه نمی دارد. جواب های 
مختلفـی تندتنـد به ذهنم می آیند. آماده می شـوم از پناهگاه بیرون بروم، ولی 
نظـرم عـوض می شـود. حس می کنم قلبم با سـرعت صدوشـصت کیلومتر در 

ساعت می تازد و انگار دارم خودم را آماده می کنم از صخره پایین بپرم.
نفسی عمیق می کشم و از گودال بیرون می روم. همین که مامان از تپه پایین 

می رود و چیزی نمانده است از دیدم خارج بشود، بدوبدو خانه را دور می زنم.
بلند می گویم: »صبر کن.«

می ایسـتد و برمی گردد. یک جعبه ی میوه را صاف روی سـرش نگه داشته 
است. موهای بلندش را طوری گوجه ای باالی سرش بسته که شبیه تکیه گاهی 

برای میوه ها شده است. امیدوارانه به من نگاه می کند.
همین که به عوض  کردن نظرم فکر می کنم قلبم به تپش می افتد. متعجب 

می پرسد: »می آی؟«
سـرم را بـه نشـانه ی مثبـت تـکان می دهـم و می گویـم: »بایـد تختـه ی 

موج سواری م رو هم بیارم.«


