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EN YAKIN
ARKADAŞIMIN
ŞEY AN ÇIKARMA AYİNİ

Çeviren
Barış Tanyeri
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Sebeplerini bilen
Amanda’ya*

* Ama olur da bilmiyorsa, ona karşı verilen iki koruyucu hükme ve
bu nedenleri ayrıntılarıyla açıklayan suç duyurusuna bakması için
avukatını görevlendirmesini öneririm. Ve de vicdanının sesini dinlemesini öneririm ki böylece bedenlerin nerede olduğunu söyleyerek
ailemin acısını biraz olsun dindirebilir.

.

S A K I N

B E N İ

UN U TMA

*

Egzorsist öldü.
Abby ofisinde oturuyor ve e-postaya bakıyor, sonra mavi
linke tıklıyor. İsmini on beş sene önce değiştirmiş olmasına
rağmen Abby’nin halen daha News and Courier olduğunu
zannettiği gazetenin ana sayfası açılıyor. Kelleşen ve saçını
at kuyruğu şeklinde bağlamış egzorsist, ekranının ortasında
süzülüyor, bir posta pulu büyüklüğündeki bulanık vesikalıkta kameraya bakıp gülümsüyor. Abby’nin çenesi ağrıyor
ve boğazı kuruyor. Nefes almayı bıraktığının farkında değil.
Egzorsist Lakewood’a arabasıyla odun taşırken bir turistin tekerleğini değiştirmesine yardım etmek için I-95’te durmuştu. Bijonları sıkarken bir Dodge Caravan bankete doğru
kırmış ve onu dümdüz etmişti. Ambulans daha gelmeden
ölmüştü. Minivanı süren kadının bünyesinde üç farklı ağrı
kesici vardı; Bud Light sayılıyorsa dört. Alkollü araç sürmekle suçlanmıştı.
“Otoban ya da ölüban,” diye geçiriyor içinden Abby. “Seçim senin.”
Hatırladığını bile hatırlamadığı ama o anda nasıl unuttuğunu çıkaramadığı bu motto birden aklına geliyor. O lisedeyken
Güney Carolina baştan başa bu otoban güvenlik tabelalarıyla
doluydu; ve o anda ofisinde; on birdeki konferans bağlantısı,
dairesi, mortgage’ı, boşanması, kızı – hepsi anlamsızlaşıyor.
* Don’t You Forget About Me.
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Yirmi sene öncesine dönüyor ve rezil halde bir Volkswagen Rabbit’in içinde eski köprünün üzerinden geçiyor. Radyoda bangır bangır UB-40 çalıyor, mis gibi ve tuzlu hava yüzüne vuruyor. Başını sağa çeviriyor ve kopilotu Gretchen’ı
görüyor. Rüzgâr sarı saçlarını dalgalandırıyor, ayakkabılarını çıkarmış ve koltukta Kızılderili gibi oturuyor. Ahenksiz,
avazlarının çıktığı kadar radyodaki şarkılara eşlik ediyorlar.
1988 senesinin Nisan ayı ve tüm dünya onların.
Abby için “arkadaş,” sivri köşeleri fazla kullanımdan
ötürü körelmiş bir sözcük. “IT’deki elemanlarla arkadaşız,”
diyebilir ya da “işten sonra arkadaşlarla buluşacağım.”
Ama bir zamanlar “arkadaş” sözcüğünün can yaktığını
hatırlıyor. Gretchen’la birlikte arkadaşlıklarını derecelendirir, kimin en iyi arkadaş kimin günlük arkadaş olduğuna
karar vermeye çalışır, insanın aynı anda iki tane en iyi arkadaşı olup olmayacağını tartışır, mor mürekkeple birbirlerinin isimlerini bitmek bilmeden yazar, başka birine ait
olmanın dopamin kafasında takılır, seni tanımak isteyen,
yaşamanı umursayan tamamen yabancı birinin kendini seçmesine izin verirlerdi.
Gretchen ve Abby birbirlerinin en iyi arkadaşlarıydılar
ve sonra düşüş yaşandı. Ve düştüler.
Ve egzorsist onun hayatını kurtardı.
Abby liseyi hâlâ hatırlıyor ama hatırladıkları olaylardan
değil görüntülerden ibaret. Efektleri hatırlıyor ama sebepleri artık bulanık. Ama o anda her şey durdurulamaz bir sel
gibi akıyor. Çimdeki çığlık sesleri. Baykuşlar. Margaret’ın
odasındaki koku. Uslu Köpek Max. Glee’nin başına gelen
korkunç şey. Ama en çok da Gretchen’ın başına ne geldiğini
ve 1988’de her şeyin nasıl yaraklara geldiğini hatırlıyor: en
yakın arkadaşının içine şeytan girdiği seneyi.
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1982. Ronald Reagan, Uyuşturucuyla Savaş kampanyasını
harekete geçiriyordu. Nancy Reagan herkese “Yalnızca Hayır Deyin,” diyordu. EPCOT Merkezi en sonunda açılmıştı,
Midway atarilerde Bayan Pac-Man’i yayınlamıştı ve Abby
Rivers nihayet bir filmde ağladığı için tasdikli bir yetişkindi.
Gittiği film E.T. idi ve tekrar tekrar filmi izlemek üzere sinemaya gitmişti zira kendi istemsiz tepkisi karşısına hayrete
düşüyor, E.T. ve Elliott birbirlerine uzanırlarken yüzünden
akan gözyaşlarının kıskacında kendini biçare hissediyordu.
O sene on yaşına girmişti.
Meşhur Parti senesiydi.
Her şeyin değiştiği seneydi.
Şükran Günü’nden bir hafta önce Abby elinde paten
şeklindeki yirmi bir davetiyeyle sert adımlarla yürüyüp
dördüncü sınıfların öğretmeni Bayan Link olan şubesine
girmiş, tüm sınıfı onuncu yaş gününü kutlamak üzere 4
Aralık Cumartesi günü Redwing Rollerway’de saat 15.30’da
başlayacak olan partisine davet etmişti. Ortamın yıldızı
Abby olacaktı. Linda Blair’in oynadığı Roller Boogie’yi, Esin
Perileri’nde Olivia Newton-John’u izlemiş, Hızlı Gençler,
U.S.A’de üstsüz Patrick Swayze’yi görmüştü. Aylarca antrenman yaptıktan sonra üçünün toplamı kadar iyiydi. Ar* We Got the Beat.
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tık kimse ona Sabi Titrek-kız demeyecekti. Sınıfındaki herkesin gözünde Abby Rivers, Paten Prensesi olacaktı.
Şükran Günü tatilinden sonra okula döndükleri ilk gün
Margaret Middleton sınıfın karşısına geçti ve herkesi 4 Aralık Cumartesi günü ata binmek için polo arazisine davet
etti.
“Bayan Link? Bayan Link? Bayan Link?” Abby kolunu
çılgınca bir o yana bir bu yana sallıyordu. “O gün doğum
günü partimin olduğu gün.”
“Ya, doğru ya,” dedi Bayan Link Abby sınıftaki panonun
ortasına doğum günü partisi hakkındaki bilgiyle birlikte
ekstra büyük bir paten asmamış gibi. “Ama onun tarihini
kaydırabilirsin.”
“Ama…” Abby daha önce hiçbir öğretmenine “hayır,”
dememiş olduğundan ötürü elinden gelenin en iyisini yaptı. “O gün benim doğum günüm?”
Bayan Link iç çekti ve elini Margaret Middleton’a doğru
rahatlatıcı bir şekilde salladı.
“Senin partin üç buçukta başlıyor,” dedi Abby’ye. “Eminim Margaret’ların arazisinde at bindikten sonra herkes
partine gelebilir.”
“Elbette Bayan Link,” dedi Margaret Middleton yapmacık bir gülümsemeyle. “Epey zaman olacak.”
Doğum gününden önceki perşembe günü Abby hatırlatma maiyetinde sınıfa yirmi beş tane E.T. çöreği getirdi.
Herkesin çörekleri yemesini Abby iyi bir işaret olarak yorumladı. Cumartesi günü hazırlıklarını tamamlayabilmeleri
için ebeveynlerini Redwing Rollerway’e zorla bir saat önce
gitmeye razı etti. Saat 15.15’te özel parti odası E.T. patlamış
da tüm duvarlara saçılmış gibi duruyordu. E.T. balonları,
E.T. masa örtüleri, E.T. parti şapkaları, tüm E.T. kâğıt tabaklarının yanında gofret boyunda Reese’s Pieces, üzerinde
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E.T.’nin yüzü olan fıstık ezmesi ve çikolata aromalı dondurmalı pasta vardı ve sandalyesinin arkasında Abby’nin hiçbir
şart altında kirlenmesi, lekelenmesi ya da yırtılması söz konusu dahi olmayan, en değer verdiği eşyası duruyordu: babasının sinemadan getirdiği ve doğum günü hediyesi olarak
ona verdiği E.T. film afişi.
En sonunda yelkovanın sürüdüğü ucu 15.30’u gösterdi.
Kimse gelmedi.
15.35’te oda hâlâ boştu.
15.40’ta Abby ağlayacak gibi olmuştu.
Dışarıdaki paten sahasında Journey’nin “Open Arms”
isimli şarkısı çalıyordu ve tüm büyük çocuklar özel parti
odasının plastik camdan penceresinin önünden kayarak geçiyorlardı. Abby doğum gününde yalnız olduğu için herkesin ona güldüğünü biliyordu. Tırnaklarını bileğinin iç
tarafındaki süt kadar beyaz derisine bastırdı ve ağlamamak
için canının ne kadar yandığına odaklandı. En sonunda,
saat 15.50’de, bileğinin iç tarafının her bir noktası parlak
ve kırmızı, yarım ay biçimindeki izlerle kaplıyken Ashley
Hall’dan yeni transfer olmuş garip, yeni çocuk olan Gretchen Lang annesi tarafından odaya itildi.
“Merhaba, merhaba,” diye neşeyle cıvıldadı Bayan Lang.
Bileklerinde bileklikleri şakırdıyordu. “Kusura bakmayın
gecik– Herkes nerede?”
Abby cevap veremedi.
“Köprüde, trafikte sıkışmışlar,” dedi Abby’nin annesi
yardımına koşarak.
Bayan Lang’in yüzüne rahatlamış bir ifade oturdu.
“Gretchen, küçük arkadaşına hediyesini versene,” dedi,
Gretchen’ın kollarına sarmalanmış tuğlayı yükledi ve kızını
öne doğru itti. Gretchen kuvvetini arkasına verdi ve topuklarını yere sıkıca gömdü. Bayan Lang başka bir taktik de13

nedi. “Bu karakteri tanımıyoruz, değil mi Gretchen?” diye
sordu E.T.’ye bakarak.
Şaka yapıyor olmalı, diye geçirdi içinden Abby. Gezegendeki en popüler kişiyi nasıl olur da tanımazdı?
“Ben kim olduğunu biliyorum,” diye karşı çıktı Gretchen. “E.T… Kuzeyli Varlık?”
Abby’nin havsalası almadı. Bu çılgın deliler ne diyordu
böyle?
“Uzaylı Varlık,” diye düzeltti onu Abby boğazındaki düğüm çözülünce. “Yani başka bir gezegenden geliyor.”
“Ne kadar hoş değil mi,” dedi Bayan Lang. Sonra bahanelerini sıralayıp topukları kıçına vurarak oradan kaçtı.
Havaya ölümcül bir sessizliğin zehri yayılıyordu. Herkes
huzursuzca ayaklarını oynatıyordu. Abby’ye göre bu durum
yalnız olmaktan daha kötüydü. Artık doğum günü partisine kimsenin gelmediği ve ebeveynlerinin kızlarının arkadaşı olmadığı gerçeğiyle yüzleşmek zorunda olduğu açıktı.
Daha da kötüsü uzaylı varlıklar hakkında hiçbir şey bilmeyen garip bir çocuk onun küçük düşmesine tanık oluyordu.
Gretchen kollarını göğsünün önünde kavuşturmuş olduğu
için hediyesinin etrafındaki ambalaj hışırdıyordu.
“Hediye getirmen ne kadar hoş,” dedi Abby’nin annesi.
“Bunu yapmana gerek yoktu.”
Elbette gerek vardı, diye geçirdi içinden Abby. Bugün benim doğum günüm.
“Doğum günün kutlu olsun,” diye ağzında geveledi
Gretchen ve hediyesini Abby’ye doğru uzattı.
Abby hediyeyi istemiyordu. Arkadaşlarını istiyordu. Neden gelmemişlerdi? Bir de Gretchen vardı; karşısında bir
aptal gibi durmuş hediyesini uzatıyordu. Abby tüm gözler
üzerinde olduğu için hediyeyi aldı ama o kadar hızlı davranmıştı ki kimsenin kafasının karışıp olayların gidişatın14

dan memnun olduğunu düşünmesine mahal vermemişti.
Hediyeyi alır almaz bir kitap olduğunu fark etti. Bu kızın
dünyadan haberi yok muydu? Abby, E.T. ile alakalı şeyler
istiyordu, kitap değil. Ama belki bir E.T. kitabıydı?
Ambalajı dikkatlice açıp da İncil’in çocuklar için olan
versiyonunu görünce içindeki ufak umut da yok oldu. Abby
kitabın arkasını çevirdi ve tekrar içi bir umutla doldu: belki
de bu kitap içinde E.T. olan başka, daha büyük bir hediyenin
bir parçasıydı. Ama arkasında hiçbir şey yoktu. Kitabı açtı.
Yok. Gerçekten de Çocuklar İçin Yeni Ahit idi. Abby tüm
dünyanın çılgına dönüp dönmediğini görmek için başını
kaldırdı ama tek gördüğü dik dik ona bakan Gretchen idi.
Abby kuralları biliyordu: Kimsenin hislerinin incinmemesi için teşekkür etmesi ve heyecanlı rolü yapması gerekiyordu. Ama peki ya onun hisleri? O gün doğum günüydü
ama onu düşünen kimse yoktu. Kimsenin köprüde trafikte
sıkıştığı falan yoktu. Herkes Margaret Middleton’ın arazisinde ata biniyor ve Margaret’a Abby’nin tüm hediyelerini
veriyordu.
“Ne diyoruz Abby?” diye hatırlattı annesi.
Hayır. Söylemeyecekti. Söylediği takdirde bunun gayet
iyi olduğunu, tanımadığı garip bir insanın ona İncil vermesinin problem olmadığını kabul etmiş olurdu. Söylediği takdirde ebeveynleri Abby ve bu ucubenin arkadaş olduğunu
düşünecekler ve onu o andan itibaren Abby’nin büyün doğum günü partilerine çağıracaklardı ve kimse Abby’ye hiçbir zaman Çocuk İncili dışında bir hediye getirmeyecekti.
“Abby?” dedi annesi.
Hayır.
“Tatlım,” dedi babası. “Yapma böyle.”
“Derhal bu küçük kıza teşekkür etmen gerekiyor,” dedi
annesi.
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