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نمیدانمازکجاسروکلهییکشاخهیدرختپیدامیشود. 
اصاًلمتوجهشنمیشومتااینکهدیگربرایفریادکشیدنوهشداردادن
خیلیدیرشـده.یکثانیهداریمسـواربرتکهایچوب،رودخانهرامیرویم
پایینوثانیهیبعدششاخهایمیخوردپسکلهیمالیک2وازرویقایق

موقتیمانپرتشمیکندتویآب.
تردیـدنمیکنـم.نمیتوانمهمبکنـم؛جریانآبآنقدرتنداسـتکهاگر
بخواهمصبرکنموسرفرصتتصمیمبگیرم،ممکناستنیمکیلومترجلوتر
رفتهباشـم.خب،واضحاسـتکهاینکارمدرواقعازسِرخودخواهیاست؛
همینحاالهمالی3وتوری4راازدسـتدادهام.اگرمالیکراهمازدسـت

بدهم،دیگرکاماًلتنهامیشوم.
باصدایشاالپبلندیمیافتمتویآبوخالفجریانآبشنامیکنم.با
وجودرودخانهایکهاطرافمدرجوشوخروشاسـت،کارخیلیسختیاست؛

1- Amber Laska 2- Malik
3- Eli 4- Tori

۱
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ازسرینیتی1ممنونمکهتویهرخانهاشیکاستخرداشتوباعثشدشنا
رایادبگیریم.

فکرشراهمنمیکردمکهروزیسپاسگزارزندگیامدرسرینیتیبشوم.
جریـانآبداردمالیـکرامـیآوردسـمتم.بهجـززخمخونینیکهپشـت
گوشـشبازشـده،بهنظرسـالممیرسـد.دسـتشراازتویآبمیگیرموبا

حالتنجاتغریقهایصلیبسرخمیکشانمشسمتساحل.
بـادادوفریـادچیـزیمیگویـد،ولـیالبـهالیصـدایرودخانـهنمیتوانم

حرفشرابفهمم.چهمیگوید؟
»السکایاحمق!داریچیکارمیکنی؟«

باعصبانیتدادمیزنم:»دارمنجاتتمیدم!«
»مناحتیاجیبهنجاتندارم!واسهیچیازرویقایقپریدی؟«

دسـتوپامیزنـدتـاخودشراازدسـتمآزادکند.منهـممحکمتراورا
میکشمسمتساحلرودخانه.»کناِرهمقویتریم!«

»اینخزعبالتسرینیتیروتحویلمننده.حاالدیگهجفتمونگیرمیافتیم.«
دستشراآزادمیکندودوتاییشنامیکنیمسمتساحل.ازبیننیهای
نزدیکسـاحلمیخزیموخودمانرامیرسـانیمبهزمینخشـک؛میافتیم
کنـارهـم،نفسنفـسمیزنیموبـاعصبانیتهمدیگـررانـگاهمیکنیم.هر
چهقدرهمکهاوازدسـتمعصبانیباشـد،مندوبرابرازدسـتشعصبانیام،

چونمیدانماگرنفسشباالمیآمد،االنداشتسرمدادمیکشید.
ولـییـکچیزیرادرسـتمیگویـد:واقعًاخطـرگیرافتـادنتهدیدمان
میکند.آدمخوارهایبنفشمارادیدندکهسـوارتختهایچوب،رودخانهرا
آمدیمپایین.وقتیآدمداردازدستگروهیکماندوفرارمیکند،بدونشک

دنبالشمیآیند،آنهمخیلیزود.
دوالدوالوبهسـرعتمیدویـمزیـرپوشـشدرختهـا.بعـدازدهدقیقـه

1-Serenity
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میرسـیمبـهبزرگـراهدوطرفـهایکـهکنـارشیکشـانهیخاکـیدارد.تا
میخواهماززیردرختهابیایمبیرون،مالیکمیکشدمعقب.

باعصبانیتزیرلبمیگوید:»عقلتکجارفته؟ماشینبعدیممکنهیکی
ازشاسیبلندهایاونهاباشه.منمیرمباالببینمچیمعلومه.«

»باال؟«
ازدرختیعظیمالجثهوکهنسـالباالمیرودومنهمبهدنبالشمیروم.
همینچنددقیقهیپیشازروییکقایقپریدمتویرودخانهتاتنهانمانم.
امـکاننـداردآنجـاکنارجـادهمنتظربمانمتـابنفشپوشهابیاینـدومنرا
بقاپندوباخودشانببرند.اینکههیچکداممانحتیبراییکلحظهراجعبه
باالرفتنازیکدرختبلوطدهمتریشکبهدلمانراهنمیدهیم،کاماًلنشان
میدهدکهبعدازفرارمانازسرینیتیچهبالهاییسرمانآمده.وقتیازترِس

جانتفرارمیکنی،بایدمنتظراینعواقبهمباشی.
بهنوکدرختکهمیرسـیم،باخودمانمیگوییمکاشاینهمهزحمت
نکشیدهبودیم؛دوتاماشینشاسیبلندسیاه،کهدنبالمامیگردند،دارندبه
سـمتمانمیآینـد.تویجادهویراژمیدهنـدوهرچندوقتیکبارمیزنند
کناروگروههایتجسسرامیفرستندالیدرختها.ماشینجلوییحدودًا

صدمترِیمانگهمیداردوچهارنفرازتویشمیروندبیندرختها.
نگاهوحشـتزدهایبههممیاندازیم.نهتنهاآنهابهماننزدیکشـدهاند،
کهماهمخودمانرادرارتفاعدهمتریبینزمینوهواگیرانداختهایم.

بعدشازدوروانتیپیدامیشودکهاتاقکسیاربزرگوسفیدیرادنبال
خودشمیکشـد.سـرعتوانتخیلیزیاداسـت،ولیسـِراینپیچمجبور
استسرعتشراکمکند.هردویماندرلحظهمیدانیمچهکارخواهیمکرد.

دیوانگیاستاماچارهیدیگرینداریم.
مالیکزودترازمنراهافتادهوبهسرعتخودشرامیرساندبهشاخهای

کمارتفاعتروبهمنهماشارهمیکنددنبالشبروم.
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بالفاصلهزیرلبمیگویم:»میدونم!تونگرانخودتباش!«
حـدودًاپنـجمترباالترازسـطحزمین،شـاخهیکلفتـیرامیبینیمکهتا
رویجادهکشیدهشده.چهاردستوپامیخزیمرویش؛مالیکجلوتراست.

تاچندثانیهیدیگراتاقکسیاردرستاززیرماردمیشود.
میگویم:»بهترهیهکمزودتربپری.میدونی،واسهیجبرانحرکت...«

جملـهامبـهآخـرنمیرسـد.مالیـکازرویشـاخهُهلممیدهـدپایینو
خودشهمشاخهراولمیکند.

فاصلهمانتاباالیاتاقکسـیارشـایددومترهمنباشـد،ولیانگارازیک
ارتفـاعصدمتـریپریدهایـم.شـایددلیلشاینباشـدکهموقعسـقوطهیچ
تصورینداریمکهقراراسـتمثلیکگربهرویسـقفاتاقکفرودبیاییم،

یاتاالپیپخششویمکفآسفالت.
میخورمبهسقفاتاقکوخودمرامحکممیچسبانمبهسطحفلزیاش.
نیمثانیهبعدمالیکپشتسرمفرودمیآید.باچشمهاییازحدقهبیرونزده

پشتمرانگاهمیکنم.
شانههایشراکمیمیاندازدباال.»خودتگفتیزودبپر.«

دهانمرابازمیکنمکهبگویمهیچوقتبهخاطراینکاِرتنمیبخشـمت!
ولینمیگویمچوناینحداقلپانزدهمینموردیاستکههیچوقتحاضر
نیسـتممالیـکرابهخاطرشببخشـم.ازآنطرفهـمماجراآنقدربرایش
مهـمبـودهکهُهلمبدهدواینیعنیترساوازتنهاماندناحتمااًلازمنهم
بیشـتراسـت.شـایدمالیکدرظاهرآدمقویوگردنکلفتیبهنظربرسـد،

ولیتهدلش،یکبچهیگندهاست.
همانجوریمیچسبیمبهسقفوتاجایممکنسعیمیکنیمخودمان
راقایمکنیم،برایهمینهمنمیتوانیمازلحظهیعبوراتاقکسیارازکنار
ماشـینهایشاسـیبلندلذتببریم.چهحیف.خیلیدوستداشتمبهشان
زبـاندرازیکنـم؛کهالبتـهاگراینکاررامیکردم،لـومیرفتیم.بایددلمان
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رابههمینخوشکنیمکهسـاعتهادنبالمانمیگردندوهیچیگیرشـان
نمیآید.امیدوارمپشههاامشبحسابیگرسنهباشند.

پیچجادهراکهردمیکنیم،وانتدوبارهسرعتمیگیردوبادمثلشالقبه
لباسهایخیسمانضربهمیزند.باوجودگرمایهوا،یکهوتویتنملرزمیافتد
ولیمسئلهیاصلیماناصالًوابدًااینهانیست.مثلمگسیکهنشستهباشد

رویدیوار،چسبیدهایمبهسقفودستمانبههیچجاییبندنیست.
مالیـکذرهذرهخـودشرامیکشـدجلـوومیآیـدکنارم.»حـاالچیکار
کنیـم؟«بـرایاینکهصدایشراتویبادوسـروصدایجادهبشـنوممجبور

میشوددادبزند.
جوابمیدهم:»منازکجابدونم؟اینفکرتوبود!«

»منفقطبهدررفتنفکرکردم!فکراینجاهاشرودیگهنکردهبودم!«
بهدوروبرنگاهمیکنم.نهخبریازباربندهست،نههیچجورگیرهیاجایی
کهبشودبهشدستانداخت.آخرسرمیگویم:»فقطخودترونگهدار!«
بـاوجـودهمهیبالهاییکهسـرمانآمده،تابهحـالاینقدردرزندگیام
نترسـیدهبـودم.هـرپیـچجـادهتهدیـدیاسـتکـهمیتواندازرویسـقف
اتاقکپرتمانکندپایین.هردسـتاندازیمیتواندمارابفرسـتدفضا.تخت
میخوابیـمرویسـقفودسـتوپاهایمانرافشـارمیدهیمبهفلزسـخت
اتاقـک.درعـرضچنددقیقهکلبدنمانازشـدتتقالبـهدردمیافتد.من

خورهیورزشم،ولیتواناییبدنیهیچآدمیتاایناندازهنیست.
قبالًتویسـرینیتیعادتداشـتمهرروزصبحیکفهرسـتدرسـتکنمو
برنامهیکلروزمرادرآنبچینم.اگراالنکهباترسودردچنگزدهامبهسقف
اتاقک،میتوانستمچنینکاریکنم،تویفهرستفقطیکموردمینوشتم:

مر ا  ا
ð ول نکن!
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وانـتهمینطـوریبـهمسـیرشادامهمیدهـدواتاقِکمـاراهمدنبال
خودشمیکشـاند.داردماراحسـابیازبنفشپوشهادورمیکند،ولیاگر
قرارباشـددرجادهکشـتهشویم،فراِرشجاعانهمانبههیچدردینمیخورد.

مالیکیکدفعهمیگوید:»ببخشید!«
»هان؟«

بـهتتهپتـهافتاده.»ببخشـیدکـهمجبورتکـردمبپـری!و...بابتهمهی
بدجنسبازیهایدیگهم!حاالکهداریممیمیریمبایدبدونی!«

قبـلازآنکـهبتوانـمجـواببدهـم،صـدایموتوروانـتتغییـرمیکندو
سـرعتمانکممیشـود.دلوجرئتبهخرجمیدهموسـرمرامیآورمباال
وپمپبنزینقدیمیوزهواردررفتهایرامیبینمکهازسـمتراسـتبهمان

نزدیکمیشود.
باهیجاندادمیزنم:»دارهنگهمیداره!«راسـتشرابخواهید،فکرنکنم

خیلیبیشترازاینمیتوانستیمخودمانرانگهداریم.
مالیککهدوبارهلحنششـبیهخوِدهمیشـگیاششـده،اضافهمیکند:
»کمکمداشتمخیالمیکردماینکلهپوکمیخوادبرهاورگون1پیکنیک.«
ازجادهکهخارجمیشـویمومیافتیمتویمسـیرماسـهایپمپبنزین،
چرخهایماشـینقرچقرچصدامیدهندوبعدکنارپمپمتوقفمیشویم.
رانندهازوانتپیادهمیشـودوراهمیافتدسـمتیکدستشـوییکهپشـت

مغازهیکوچککنارپمپبنزیناست.
مـنومالیـکمنتظـرنمیمانیـمبرایماندعوتنامهیرسـمیبفرسـتند؛
سـینهخیزخودمانرامیکشـانیمتاتهاتاقکوازنردبانپشـتشمیرویم
پاییـن.ازنوکانگشـتهایدسـتتـابازوهایمدردمطلقاسـت.پایمراکه
میگذارمزمین،تعجبمیکنمکهزانوهایلرزانممیتوانندسرپانگهمدارند.

زیرلبمیگویم:»عذرخواهیتروقبولمیکنم.«

Oregon-1:ایالتیدرشمالغربیآمریکا
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مالیکغرولندکنانمیگوید:»کدومعذرخواهی؟تکونبخور!«
راهمیافتیـمسـمتمحوطهیجنگلیپشـتپمپبنزینپنـاهبگیریمکه
یکهومالیکجلویمغازهخشـکشمیزند.سـرمرابرمیگردانمعقبببینم

چهچیزیتوجهشراجلبکرده.
ایسـتادهروبهرویدسـتگاهخودکارفروشروزنامهوزلزدهبهنسـخهی
امروزروزنامهیداالسمورنینگنیوز1.تیتراصلیروزنامهراجعبهگرمایش
جهانـیاسـتولـیچشـممرامیدوانمپاییـنصفحهرویمطلبـیکهتوجه

مالیکراجلبکرده:

گاس آالباستر2 بنا بر مالحظات انسان دوستانه 
از زندان آزاد شد.

بالفاصلـهایـناسـمرابهجامیآورموبههمانسـرعتهـمدلیلبهتو
خیرگیمالیکرویاینخبررامیفهمم.

گاسآالباستریکیازبدنامترینگانگسترهایتاریخآمریکاست.
هماننابغهیتبهکاریکهمالیکازرویششبیهسازیشده.

Dallas Morning News -1:بهمعنایاخبارصبحگاهیداالس
2- Gus Alabaster
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 دستبندزیباییاست.طال،باتزییناتیازسنگهایدرخشان.
میگویم:»برچسبقیمتنداره.«

تـوریبهـممیگویـد:»اونهـاالماسانالـی.المـاسگرونه.تـازه،ببین
چهجوریاونروگذاشـتنتویویترین.قشـنگمعلومهستارهینمایشه.به

نظرتچهقدرمیارزه؟«
سـرمرامیبـرمجلوتـروبینـیاممیچسـبدبـهشیشـهیداغویتریـن
جواهرفروشی.نگرانجلبتوجهدیگراننیستم.فروشگاهبستهاستواین
دورواطرافهمتقریبًاهیچکسنیسـت.بعدازظهرسـوزانیدرشهرآماریلو2
درایالتتگزاس3اسـت؛ازآنوقتهاییکهآدمهایعاقلمیمانندزیرباد
کولر.سفرطوالنیمانبااتوبوسازلوباک4بهاینجاآبوهوایخنکتریرا

نصیبماننکرد.
منظورتوریرامتوجهمیشوم.یکجورهاییانگارهمهیجواهراتدیگر
1-Frieden
2-Amarillo

Texas-3:ایالتیدرجنوبآمریکا
4-Lubbock

ر  1
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رادورایـندسـتبندچیدهانـد.ازاینکـهتـوریبـهچنینچیـزیتوجهکرده
تعجبنمیکنم.اواسـتاددیدنجزئیاتاسـتوهمینویژگیباعثمیشد
بهترینهنرمندشـهرمان،یعنیسـرینیتیدرایالتنیومکزیکو1،باشـد.ازآن
طرفهمتعجبنمیکنمکهصافمیرودسراغجنسیکهاحتمااًلتویکل

فروشگاهبیشترازهرچیزدیگریارزشدزدیدندارد.
اینبرمیگرددبهآنبخشـیازوجودتوریکههیچکدامماننمیخواهیم

بهشفکرکنیم.
راسـتشرابخواهید،بهنظرمنهمهشـانگرانقیمتاند؛حلقه،گردنبند،
گوشوارهوگلسینههاییازطالیزرد،طالیسفیدوسنگهایقیمتی.البته
مادرسرینیتیچیززیادیراجعبهپولیادنگرفتهبودیم.پدرهاومادرهایمان
فکـرپـولرامیکردندوظاهرًاهمیشـهبهاندازهیکافیپولداشـتند.اینها
مالقبلازاینبودکهبفهمیمکلشهرتقلبیاستوتقلبیترینچیزشهم
همانپدرهاومادرهایمانهسـتند.واقعیتحالبههمزنایناسـتکهآنها
درواقعدانشمندانیبودندکهازروزتولدمانداشتندرویمانمطالعهمیکردند.
البتـهازوقتیسـرینیتیراترککردیـمتاحاالخیلیچیزهاراجعبهپول
یـادگرفتیـم.مثاًلیـادگرفتیمکهآدمبدونپولزنـدهنمیماندوبعداینکه

همانپولکمیهمکهداشتیمداردتهمیکشد.
میگویم:»وقتیدسـتمونبهشنمیرسـهفایدهایندارهوقتمونروتلف
کنیموالکیبهفکرپولیباشیمکهممکنهازچنیندستبندیگیرمونبیاد.«
بهتابلویرویویتریناشـارهمیکنم:این مکان مجهز به سیسـتم ایمنی 

ِای ِپکس2 است.
تـورییکقدممیرودعقبوفروشـگاهرابررسـیمیکنـد.وقتیتوری
بـهچیـزینـگاهمیکند،همـهیجزئیاتـشرامیبیند؛درواقعبیشـترانگار

NewMexico-1:ایالتیدرجنوبغربیآمریکا
2-Apex
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جزئیاترامیبلعد.»خب،سیمآژیرازالیدرردشده.«بعدبهپنجرهایدر
طبقهیدومفروشـگاهاشـارهمیکند.»ولیمطمئنمازتویزیرشـیروونییه

راهبهفروشگاههست.«
بهویتریناشارهمیکنمومیگویم:»فروشگاهحسگرحرکتیداره.«

ایـنحـرفجلویتوریرامیگیرد،ولیفقطبراییکلحظه،نهبیشـتر.
»اونشکافنامهیرویدررومیبینی؟اگهیهپرندهازشردکنیم...«

»میخوایپرندهبگیری؟«
»فقطدارمبلندبلندفکرمیکنم.ذهنمخودبهخوداینکارروانجاممیده.

مگهذهنتواینجورینیست؟«
چـرا،هسـت،ولینـهمثلتوری.ذهنهیچکسمثلتـوریکارنمیکند.
چـرا،حرفـمراپسمیگیرم.شـایدذهـنیکنفردیگر...یـکنفرکهاالن

زندانیاست.
ادامـهمیدهـد:»بههرحال.پرندهههباعثمیشـهحسـگرهایحرکتی
فعـالبشـنوآژیـرروشـنبشـه.ولیوقتـیپلیـسازراهمیرسـهمیبینه
فقـطیـهپرندهسـت.برایهمینهمصاحبفروشـگاهحسـگرهایحرکتی
روعلیالحسـابخاموشمیکنهتابعدصبحبتونهبرگردهوپرندهروبگیره
بنـدازهبیـرون.اونوقـتمـاتمامشـبوقـتداریمکـهازطبقهیبـاالوارد

فروشگاهبشیم.بههمینسادگی.«
خیـرهمیشـومبهـش؛ولـیتـوریرانمیبینم.تبهـکاربانکزنیبهاسـم
ایوونمـاریدالکروئـا1رامیبینـمکـهاالندرزندانیدرفلوریـدا2محکومیت
حبـسابـدشرامیگذرانـد.دیانایتکتـکسـلولهایتوری،نسـخهی
عینبهعیناوست.توریهیچوقتدرعمرشبانکنزده،ولیمطمئنباشید
کههرکاریازدستایوونماریبرمیآید،ازدستاوهمبرخواهدآمد.

1-Yvonne-MarieDelacroix
2-Florida
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بادلواپسیمیگویم:»ولیماکهقرارنیستاینکارروبکنیم،درسته؟«
پرسیدنایننکتهالزماستچونمنهممثلتوریام؛منهمدیانای
آدمیتبهکاررادارم.آنهمنهدیاناییکدزدبانک.دزدبانکبرایمیک
ترفیعدرستوحسابیمحسوبمیشود.البتهخودماهمایناواخرقانونرا
زیادشکستهایم.حرفمرااشتباهبرداشتنکنید؛ماازسرینیتیبااینهدف
بیـروننزدیـمکهدورهبیفتیموخالفکنیم.واقعیتشاینبودکهبرایفرار
ازسـرینیتیمجبـوربودیـمدورهبیفتیموخالفکنیم؛بعـدازفرارهمبرای

اینکهگیرنیفتیموبرماننگردانندآنجا.
یکهوتوریاشارهمیکند:»اونجارو!«

آنورمحوطهیپارکینگدِرخودکارسـوپرمارکتبازمیشـود.پشـتدر
خانممسنیظاهرمیشودکهداردچرخیپرازخریدهایشراهلمیدهد.
توریمثلتیردرمیرودومنهمدرستپشتسرشهستم.باعصبانیت

زیرلبمیگویم:»نوبتمنه!«
»نوبتمنه!«

»عمرًا.تواونمردچاقهرورفتیکهکالهکابوییداشت،یادتنیست؟«
تـوریعقبمیکشـدومنمیرومسـمتپیرزنکههمـانموقعدارددِر

پشتیماشینَونشرابازمیکند.
یککیسهرابرمیدارمومیگذارمعقبماشین:»بذارینکمکتونکنمخانوم.«

بهملبخندمیزند:»چهقدرتومهربونی!«
حتـییـکذرههـممهربـاننیسـتم.مـنلنگـهیژنتیکـیبیکموکاسـت
بارثولومیـوگلن1هسـتم؛قاتلمعمایـیبدنامکالیفرنیا.ولـیزیرگرمای37
درجهیخورشید،هرکسیبهشماکمککندکیسههایخریدتانراجابهجا

کنید،مهربانبهحسابمیآید.
یـکدالربهـمانعـاممیدهـد.یـکدالر!اگرفقـطبخواهمعـرقرویبدن

1-BartholomewGlen
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بیچارهوگُرگرفتهامرابشویمبیشترازیکدالرخرجآبوصابونشمیشود.
کشانکشانبرمیگردمپیشتوریودخلروزمانراباهممقایسهمیکنیم.
آهـیمیکشـمواعـالممیکنم:»چهـاردهدالروپنجاهسـنت.برایچهار

ساعتکارتویپارکینگ.«
تـوریمیگویـد:»اوندسـتبندهمیتونهبیشـترعایدمونکنـه.اینجوری
میتونیـمیـهاتـاقتوهتـلکرایهکنیـم؛یهاتاقبـاتختخوابهـایواقعی،با

حمومودستشویی.«
»ماخالفکارنیستیم!«

کاماًلمنطقیمیگوید:»یهجورهاییهستیم.«
منسرحرفمهستم.»چونازروییهسریخالفکارشبیهسازیشدیم،
معنـیشایـننیسـتکهماهـمهمونکارهایـیروانجامدادیـمکهاونها

بهخاطرشافتادنزندان.«
معلومشدشهرسرینیتِینیومکزیکواصاًلهمینبوده؛شهریواقعینبوده
کهآدمهاتویآنبهزندگیوکارشانبرسندوبچههایشانرابزرگکنند،بلکه
سرپوشیبودهروییکآزمایشجنونآمیزبهاسمپروژهیاوسیریس.ایدهی
اصلیاوسیریسمقایسهیطبیعتوتربیتبوده؛اگرشماآدمهاییشروررا
بگیریدودرمحیطیبیعیبونقصبزرگشـانکنیدوزندگیکاملیبرایشـان
بسازید،آیابازهمدرآیندهشرورمیشوندچوناینشردرطبیعتشاناست؟
یاتبدیلمیشوندبهآدمهاییدرستکارچوناینجوریتربیتشانکردهاید؟

چنیـنآزمایشـیرابایـدازهمـاناوِلاولشـروعکـردوایـن،یعنیبرای
آزمایـشاحتیـاجبـهنوزادهایـیشـروراسـت.پـروژهیاوسـیریسنمونهی
دیانایتعـدادیازبدتریـنتبهکارهـاینابغـهایراکـهدرزندانهایکشـور
بودندشبیهسـازیکردوماراسـاخت؛نسـخههاییعینبهعینازتبهکارهای
دنیـا.بعـدشهممارامثلموشهایآزمایشـگاهیبزرگکردندتاببینندآیا
میتوانیمازژنهایوحشتناکمانعبورکنیموبهجایگاهیباالتربرسیمیانه.
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مـایازدهتابچـهیشبیهسازیشـدهایم،ولیفقطپنجتایمانازسـرینیتی
فـرارکردهایـم.یکیمـانخائـنازآبدرآمد.چهارروزپیـشنزدیکبودبه
لطـفهکتـورآمانی1دوبارهگیربیفتیم.منوتـوریباهرجانکندنیکهبود
فرارکردیم.آخرینباریکهمالیکوآمبررادیدیم،تندآبوجریانوحشی
رودخانـهداشـتآنهـاراباخودشمیبرد.اگرهـمازرودخانهزندهدرآمده
باشنددروضعیتینبودندکهبتوانندازدستتعقیبکنندههایشانفرارکنند؛
یعنـیازدسـتپدرهـاومادرهایمـانونیروهایمزدوریکهمااسمشـانرا

گذاشتهایمآدمخوارهایبنفش.
بـرایهمیـنهماالنفقطماهسـتیمکـهمیتوانیمپروژهیاوسـیریس
رامتوقفکنیم.هرچهقدرهماینفکروسوسـهکنندهباشـدکهبرویمغیب
شـویموبـرایخودمـانزندگیجدیدیشـروعکنیـم،بازهـمنمیتوانیمبه
گذشتهپشتکنیم.ششتاازبچههاییکهمثلماشبیهسازیشدهاندهنوز
تویمشـتاوسـیریساند.تقریبًاهرلحظهبهفکرشـانهسـتیم.آدموقتی
درمحیطـیاینقـدرکوچـکومنـزویبزرگمیشـود،همـانچندتابچهی

هممحلهایاشعماًلتبدیلمیشوندبهخواهروبرادرهایش.
غیرممکنبهنظرمیرسـد.منسـیزدهسـالماسـتوتوریفقطدوازده
سالش.تازهداستانمانبهگوشهرکسیبرسدفکرمیکنددیوانهشدهایم.
چهطورمیتوانیمبالییراکهسـرمانآمدهثابتکنیم؟سـرینیتیحاالتبدیل
شـدهبهشـهراشـباحوهمهیمدارکوشـواهدمربوطبهاینآزمایشدر

آتشسوختهوخاکسترشدهاست.
دِرسـوپرمارکتباصدایفشفشـیدوبارهبازمیشـودومردیدرحال
کلنجاررفتنبادوتاکیسهیبزرگخریدبهگرمایخیابانقدممیگذارد.
توریهنوزهیچینشدهراهافتاده.پشتسرشرانگاهمیکندومیگوید:

»نوبتمنه.«

1-HectorAmani
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نگاهـشمیکنـمکهخودشرامیرسـاندبهمردوبسـتهیبزرگتررااز
دستشمیگیرد؛مردنمیگذاردتوریهردوبستهرابیاورد.بعددوتاییراه

میافتندسمتماشینمردوباهمخوشوبشمیکنند.
تـوریخریدهـایمردرامیگذاردداخلصندوقعقـبومردبهشانعام
میدهد.لبخندپهنرویصورتشازهمیشهدیدنیتراستچوناینروزها
دلیلزیادیبرایلبخندزدننداشـتهایم.اسـکناسرامیگذاردتویجیبش
وانگشتاندستشراازهمبازمیکند؛اینیعنیپنجدالر،بیشترینکسب
امروزمان.کمیبهمبرخوردهکههیچکساینقدرپولبهمننمیدهد.فکر
کنـممعاشـرتبـاتوریدلپذیرترازمناسـت.شـایدبهخاطراینباشـدکه
پدرومادرقالبیاوازتهدلدوسـتشداشـتند؛نهمثلپدرمن،سردسـتهی

اوسیریس،کهمنفقطبرایشیکموشآزمایشگاهیبودموبس.
یکماشینسیاهوبزرگازرویآسفالتمیگذردوباصدایبلندترمز،درست
جلویپایتوریمیایستد.دِرسمتشاگردبهسرعتبازمیشودومردیبلندقد
باکتوشلوارسیاهوعینکآفتابیازماشینمیپردبیرونوتوریرامیگیرد.

وقتیاعالمخطرمیکنمدیگردیرشدهاست.»توری...فرارکن!«
تـوریفکـردیگریدرسـردارد.دسـتمیکندتویکیسـهیخرید،یک
شیشـهخیارشـوردرمیآورد،میچرخاندسمتمردمهاجموشیشهراصاف
میکوبـدتـویصـورتمـرد.مـردگیـجوتلوتلوخـوران،درحالیکـهعینک
آفتابیاشرویصورتشکجشده،عقبمیرود.شیشهیخیارشورمیافتد

رویآسفالتوخردمیشود.
باتماموجوددارممیدومومیخواهمهرچهزودتربرسـمبهتوری.توی
سـرماینفکروحشـتناکمیچرخدکهاوسـیریسدوبـارهپیدایمانکرده.
مردیراکهعینکآفتابیزدهنمیشناسم،ولیهیچبعیدنیستکهیکیاز

بنفشپوشهاباشد.
مردکیسهبهدستجاخوردهوباحالتدفاعیجلویتوریمیایستدوبه


