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۱

متنفرم از اینکه قبل از روشـنایی روز بیدار شـوم تا برای خانواده ام چای کوکا*
درست کنم، اما اعتراف می کنم هیچ چیز خیره کننده تر از تماشای طلوع خورشید 

بر فراز دنیا نیست. 
کبریتی روی کپه ی ِسرگین خشک شده می گیرم و یواش فوتش می کنم 
تا شعله بگیرد. وقتی شعله جان می گیرد، قابلمه ی حلبی را رویش می گذارم 
و همین طـور کـه نگاهم به چای اسـت، انگشـت های یـخ زده ام را  ها می کنم. 
چای گرم و شکم پرکن است و چون فقط آب خالی است، اجازه دارم هرچقدر 
خواسـتم بخورم. یک مشـت برگ کوکا می اندازم توی قابلمه و می ایسـتم و 
دسـت هایم را دور خودم می پیچم؛ خورشـید نارنجی راهش را از پشت شیب 

سرخ و ناهموارِ ِسُرو ریکو* پیدا می کند. 
از پشـت سـرم صدای لِخ لِخ آهسـته ای را روی زمین می شنوم و َابوِئلیتا*

می آید پیشم. 
می گوید: »نگاه کن، آنا.« و صورت چروکیده اش را رو به آفتاب می گیرد. »فقط 

خدا منظره ی قشنگ تر از این داره.«
لبخند می زنم. »شرط می بندم جای خدا گرم تره.«

* توضیح کلمه های ستاره دار در واژه نامه ی پایان کتاب آمده است.
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مادربزرگم می خندد. »شاید. چای چی شد؟«
»االن آماده می شه.«

»خوبه. برادرت باز با سـرفه بیدار شـد. یه فنجون چای کوکا بخوره، حالش 
جا می آد.«

اخم می کنم. نگرانم. انگار این سـرماخوردگی ها نمی خواهند دسـت از سر 
دنِیل بر دارند. بااینکه حتی یک سـال کامل هم اختالف سـنی نداریم، بیشتر 
وقت هـا حـس می کنم چنـد سـال از او بزرگ ترم، چون همـه اش دارم ازش 
مراقبت می کنم. تندتند مریض می شود. چیزی که ما را به فین فین بیندازد، 
برای او می شود برونشیت؛ اگر ما تب کنیم، او سینه پهلو می کند و هفته ها بعد 
از اینکه ما حالمان خوب شـده اسـت، او هنوز به سـختی نفس می کشد. این 
باالهای آند1، فقط دو جور آب وهوا داریم: سرد و سردتر. امروز اولین روز فوریه 
است، درست پایان تابستان. لب پایینی ام را می جوم. اگر دنیل از همین حاال 
به این حال وروز افتاده، اصالً دلم نمی خواهد تصور کنم وقتی به ژوئن و ژوئیه، 

چّله ی زمستان، برسیم چقدر مریض می شود. 
فنجانی به َابوِئلیتا می دهم و پشت سرش قابلمه  به دست وارد خانه می شوم. 
پاپی* چای دم نکشـیده دوسـت ندارد، ولی دلم نمی خواهد دنیل را بیشـتر از 
این منتظر نگه دارم. قابلمه را روی یک مانتای* تاشـده که مامی* وسـط اتاق 
گذاشـته اسـت می گذارم. همگـی فنجان هایمان را فرومی کنیـم توی قابلمه و 
آن قدر می نوشـیم که چای توی شـکممان شلپ شـلوپ می کند. چای سـرمای 
صبح را از تنمان می َبرد و تا یک ساعت گولمان می زند که شکممان سیر است. 
بعد برگ های کوکا را می جویم تا گرسنگی واقعیِ  کار کردن با شکم خالی را کمتر 
حس  کنیم. مامی به پاپی کمک می کند یک مخزن َاِستیِلن2 به کمربند لباس 
سرهمی معدنش ببندد و وقتی راهی اش می کند، بسته ی ناهارش را به دستش 

1. طوالنی ترین رشته کوه دنیا که در امتداد ساحل غربی قاره ی آمریکای جنوبی کشیده شده است.
2. گاز بی رنگی که برای روشن کردن چراغ های داخل معادن به کار می رفت.
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می دهد. دنیل گوشه ای نشسته و بین هر قلپ چایی که می خورد سرفه می کند، 
َابوِئلیتا هم کنارش می نشـیند و پشـتش را می مالد. من آماده می شـوم بروم 

مدرسه؛ مطمئنم بازهم باید تنها بروم، ولی دنیل غافلگیرم می کند. 
می پرسد: »مامی، می شه امروز برم مدرسه؟ خواهش می کنم!«

مامی می رود پیشـش و موهای ُپرپشـت سـیاهش را از پیشانی اش کنار 
می زنـد. وانمـود می کند می خواهد نوازشـش کند، اما من می فهمم دسـتش 
را یک لحظه روی پیشانی او نگه می دارد تا ببیند تبش چقدر است. این  بار 

برونشیت باعث شده دنیل بیشتر از یک هفته مدرسه نرود. 
»نمی دونم، می  ایخو*.« صورت ِگردش از نگرانی چین می خورد. »سرفه هات 

هنوز خیلی ناجوره.«
دنیـل اعتـراض می کنـد: »حالم خوبه واقعًا. آنا مواظبمه که حالم بد نشـه، 

مگه نه، آنا؟«
از اینکه پای مرا کشیده وسط، بهش چشم غره می روم. 

می گویـم: »اگـه همیـن االن راه بیفتیـم، می تونیم یواش یـواش بریم.« و 
تصمیم گیری را به مامی می سپارم. 

تـا چنـد لحظه درسـت نمی دانـم برنامه از چه قرار اسـت، اما بعـد َابوِئلیتا 
پادرمیانی می کند و غائله را می خواباند. 

»بذار پسره بره. تو خونه بنشینه که چیزی یاد نمی گیره.« 
و به این ترتیب، پیاده روی طوالنی و آهسـته  به سـمت مدرسـه را شـروع 
می کنم. دنیل هم کنارم اسـت؛ دوتا بلوز بافتنی به تن نحیفش پیچیده تا با 

سرمای صبح زود بجنگد.
ِسرو ریکو1، کوهی که رویش زندگی می کنیم، عظیم است. اگر گردنت را رو به 
باال بکشی، پشت قله ی آجری رنگش، آسمان خشک و رنگ پریده را می بینی. 
 جـاده بعضـی جاهـا از لبـه ی پرتگاه می گـذرد و از آنجا که به پاییـن نگاه کنی، 

1. Cerro Rico
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شهر پوتوسی1 را پایین کوه می بینی. اگر به جای نگاه  کردن به باال یا پایین، به 
پاهایـت زل بزنی، حس می کنی جاده ی سـرخ تا ابـد ادامه دارد. هرچقدر هم 
که گردن بکشی، هیچ سبزه و علفزاری نمی بینی. این منطقه ی بولیوی آن قدر 
ارتفاع دارد که هیچ کجایش نه درختی اسـت، نه بوته ای، نه حتی یک تیغه ی 
علف. فقط تخته سـنگ های سـرخ و زرد و خاکسـتری دارد و غبار بی پایانی که 
آهسته آهسـته به لباس هایت رخنه می کند و توی دهانت می نشـیند، سـر تا 
پایت را می گیرد و استتارت می کند؛ جوری که اگر مدتی طوالنی اینجا بمانی، 

حتی تو هم نمی فهمی کوه ِکی تمام می شود و تو ِکی آغاز می شوی. 
طبق قولی که به مامی دادم، یواش یواش راه می رویم و چند باری می ایستیم 
تا اسـتراحت کنیم. هر بار دنیل به سـرفه می افتد، روی تخته سـنگ های کنار 
جاده می نشینیم تا نفسش جا بیاید و بتوانیم دوباره راه بیفتیم. مسیر مدرسه 
بیشـتر سـرپایینی اسـت. با وجود ایـن، در روزهای عـادی، روزهایی که دنیل 
می تواند با بیشترین سرعت راه برود، بیشتر از یک ساعت طول می کشد تا از 
مسیر پست وبلند و سنگی ای عبور کنیم که روی دامنه ی کوه کشیده شده و از 

بغل هایش بیرون زده است. امروز، از این هم بیشتر طول می کشد. 
از پیچ آخر که می پیچیم، مدرسه مان را آن پایین می بینم. در شکافی بین 
یک پرتگاه و پشـته ای َسـرباره2 نزدیک ورودی یک معدن که مدام بزرگ تر 
می شود، ساختمان کوچکی به رنگ خاک در محاصره ی دیواری از بلوک های 
سـیمانی چپانده اند. مدرسـه آنجا بین پرتگاه و راه باریکه ی کوه نشسته، انگار 

هر لحظه ممکن است لِه شود. 
صدای خش خش بلندگوهای قدیمی و قراضه ی ُدن* مارِسلینو3 را می شنوم 
کـه بـه صخره می خوَرد و پـژواک می کند. دارد دیرمان می شـود! فوری نگاهی 

1. Potosí
2. منظور از این کلمه پشته ی سنگ هایی است که از دل معدن استخراج شده، اما از نظر معدن چی ها ارزش 

واکاوی و فراوری نداشته اند، چون بعید است مواد ارزشمندی بینشان پیدا شود. 
3. Don Marcelino
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بـه دنیـل می اندازم. می دانم بـه مامی قول داده ام آرام برویـم، ولی اگر بدویم، 
شـاید به موقـع برسـیم. کم وبیـش هم سـن هسـتیم. دنیل همیشـه هم مثل 

نی نی کوچولوها به مراقبت نیاز ندارد. 
می پرسم: »فکر می کنی می تونی بدوی؟«

سر تکان می دهد که بله. 
وقتی می رسیم جلوی مدرسه، دنیل دوال می شود و نفس نفس می زند. از 
اینکه وادارش کردم بدَود، کمی عذاب وجدان دارم. سـنگی از زمین برمی دارم 
و به دروازه ی فلزی بلند مدرسه می کوبم که رنگ آبی اش پوسته پوسته  شده. 
ُدنیـا* ایِنـس1، یکـی از معاون هـا، دروازه را بـاز می کنـد. دروازه روی لوالهای 
زنگاربسته اش به غژغژ می افتد. معاون وقتی دنیل را می بیند، لبخند می زند. 
او درحالی که یک دسـتش را روی شـکم بزرگش گذاشـته اسـت، زیرلب 
می گوید: »خوش اومدی.« همین روزهاسـت که معاون دیگری در را باز کند، 
چون ُدنیا ایِنس به زودی بچه دار می شود. از در وارد می شویم و می دویم توی 

حیاط. ُدنیا ایِنس در را آهسته پشت سرمان می بندد. 
بقیه ی بچه های مدرسه به ترتیب سن توی حیاط کوچک صف کشیده اند. 
ُدن مارسلینو کنار میله ی پرچم خم می شود، سیم های پشت دستگاه استریوی 
درب وداغانش را می پیچاند و زیرلب حرف می زند. برای اولین بار خوشـحال 
می شوم که دستگاه بازی درآورده است. این جوری فرصت پیدا می کنیم بدون 

اینکه کسی متوجه شود، قایمکی وارد مدرسه شویم. 
مـن و دنیـل باعجله می رویم ته صف دوازده سـاله ها. من تقریبًا یازده ماه 
بزرگ تـرم، ولـی جفتمان را در یک کالس گذاشـته اند. سـعی می کنم نگذارم 
این مسئله زیاد اذیتم کند. دنیل پشت سرم می ایستد، سرم را می چرخانم و 
بابت موفقیتمان نیشخندی بهش می زنم. دنیل هم لبخند می زند؛ دندان های 

سفیدش توی صورت استخوانی اش برق می زند. 

1. Doña Inés
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در همین لحظه، ُدن مارسلینو در نبرد با بلندگوی قراضه اش پیروز می شود 
و ُنت های ابتدایی سرود ملی با صدای گوش خراشی پخش می شود. 

همین طور که همگی صاف وصوف می ایستیم و سرود را می خوانیم و به پرچم 
ادای احترام می کنیم، نگاهم به ردیف سمت چپم می افتد؛ صف به هم ریخته ی 
بچه های چهار، پنج و شش سـاله شـبیه گله ای بزرگ و غیرقابل کنترل اسـت. 
دست کم سی، چهل نفرند و حتی حاال که موسیقی شروع شده است هم رو به 
ساختمان مدرسه نایستاده اند. سال به سال صف ها کوتاه تر می شود. توی صف 
دوازده سـاله ها، صف ما، فقط شـش نفر ایسـتاده اند. ویکتـور، خوآنیو، اِمیلی، 
ویلما و آلوارو سمت راستم ایستاده  اند: در کِل مدرسه فقط این پنج نفرند که 

بیشتر از سیزده سال سن دارند. 
موسیقی قطع می شود و ُدن مارسلینو شروع می کند به سخنرانی، مثل هر 
روز صبح. شلوار تیره و بلوز پشمی طرح دار پوشیده. بلند و چهارشانه روبه رویمان 
ایسـتاده و عینک  شیشـه مربعی قیافه  اش را باجذبه کرده اسـت. صدایش در 
فضـا طنین انـداز می شـود، با این حال بـه حرف هایش گـوش نمی دهم. نیازی 
بـه شـنیدن حرف های ُدن مارسـلینو نـدارم، چون همه اش دربـاره ی چیزهای 
بزرگ حرف می زند: غرور، وطن پرستی، اخالِق کاری. من نیامده ام مدرسه تا 

چیزهای بزرگ یاد بگیرم. این ها را توی خانه یاد می گیرم. 
غرور همان چیزی اسـت که باعث می شـود به مردم نگویی پاپی مامی را 

کتک زده. 
وطن پرسـتی همان چیزی اسـت که باعث می شـود وقتی آ ن قدر از زندگی 
روی این کوه خسته شدی که دلت خواست جیغ بزنی، بولیوی را نفرین نکنی. 
اخـالق کاری همـان چیزی اسـت که یک بچه ی شش سـاله ی اهل ِسـرو 
ریکو بیشتر از ُدن مارسلینو دارد. ُدن مارسلینو هر روز با وانت از شهر پوتوسی 

می آید. معدن چی نیست. 
بـه حرف هایـش توجه نمی کنم و می گذارم نگاهـم از روی دیوارهای محکم 
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مدرسه باال برود و به صخره های بلندی برسد که پشت سر آن ها کشیده شده اند. 
دلم می خواهد بدانم آیا امروز همان روزی است که باالخره چیزی یاد می گیرم 

که مرا از این کوه ها جدا می کند و به آینده ای می رساند که دلم می خواهد؟

بعد از سخنرانی ُدن مارسلینو، وقتی لیوان های پر از آش بلغور رقیق شده مان 
را می گیریم و می رویم گوشـه ای می نشـینیم، دنیل زیرلب می گوید: »خدا رو 
شکر تموم شد.« بچه های کوچک تر توی صف ایستاده اند، بی تاب غذا. یکی از 

فایده های بزرگ تر بودن این است که زودتر از همه غذا می خوری. 
یک قلپ از لیوان داغم می خورم. می گویم: »دقیقًا.«

سـوزانا، َالِخانـدرا، روِبرتیتـو و ُاسـکار، بقیـه ی دوازده سـاله ها، بـا چندتـا از 
یازده سـاله ها که دنیل باهاشـان رفیق اسـت کنارمان می نشـینند. ویکتور هم، 
بااینکه سیزده سالش است، می آید پیش ما. ویکتور باهوش و مهربان است 
و همیشـه لبخند می زند. به خاطر تاریخ تولدش موقع صف  بسـتن از ما جدا 
می شـود، ولی از وقتی یادم می آید با هم دوسـت بوده ایم. هیچ وقت دنیل را 
به خاطر مریض  بودنش دست نمی اندازد و هیچ وقت کاری نکرده که حس کنم 
چون دختر هستم، کم ارزشم؛ کاری که پاپی و بعضی از پسرهای دیگر می کنند. 
با سوزانا و الخاندرا می گویم و می خندم، ولی دوست صمیمی ام ویکتور است. 
همگـی چنـد دقیقـه ای حواسـمان را بـه غذایمـان می دهیم و آن قـدر روی 
نیمکت جابه جا می شویم تا همه جا بشوند. هیچ کس در خانه صبحانه گیرش 
نمی آید. غذایمان که تمام می شـود، همه مشـغول گپ  زدن می شـوند. ُاسـکار 
و دنیـل دربـاره ی شـانس امسـال تیـم ال ِورده* حـرف می زنند که پارسـال در 
مسابقات کوپا آِمریکا1 به مرحله ی یک چهارم نهایی رسیده بود. روِبرتیتو می پرد 

توی حرفشان. 

Copa América .1؛ رویداد چندجانبه ی بین المللی فوتبال که کنفدراسیون فوتبال آمریکای جنوبی آن را 
برگزار می کند.
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»بچه ها، شنیدین چی شده؟ جنازه ی ماری انِگال رو پیدا کردن.«
سوزانا با جیغ می گوید: »چی؟ جنازه ش؟«

ماری انگال می آمد مدرسـه ی ما. چند سـالی از ما بزرگ تر بود، برای همین 
خیلی صمیمی نبودیم، ولی دختر مهربانی بود و کوچک که بودیم، او الگویمان 
بود. حدود دو سـال پیش دیگر نیامد مدرسـه و درسـت قبل از کریسـمس 
پارسـال، در یکی از معدن های بزرگ آن طرف ِسـرو، به عنوان گواردا* مشـغول 

کار شد. و بعد، وسط های ژانویه غیبش زد. 
صبح که معدن چی ها رفتند سر کار، ماری انگال کنار دهانه ی معدن نایستاده 
بـود تـا نگهبانـِی ابزارهـا را بدهد. کنـار تجهیزات نایسـتاده بـود. هیچ کس از 
پشته ی سنگ  معدنِ  باکیفیت مراقبت نمی کرد. از این بدتر، ماری انگال خانه 

هم نرفته بود. حاال دو هفته بود که مردم دنبالش می گشتند. 
روبرتیتو غصه دار می گوید: »آره. تو ورودی یه معدن متروکه، اون طرف ِسرو 

پیداش کردن. ُمرده.«
گواردا بودن شغل غریبانه و خطرناکی است. بغضم را قورت می دهم. یک 
دارودسـته ی سـارق را تصور می کنـم، یا حتی گروهـی معدن چی گیج ومنگ 
کـه از معـدن بیرون می آیند و می روند سـراغ ماری انـگال و او قدرت ندارد در 

برابرشان مقاومت کند. 
سوزانا و دنیل صدتا سؤال از روبرتیتو می پرسند، ولی من سعی می کنم به شک 
و گمان هایشان درباره ی اینکه چه اتفاقی برای او افتاده گوش ندهم. ماری انگال 
را دوسـت داشـتم. دلـم نمی خواهد بدانـم زندگی اش این طوری تمام شـده. 
به خودم می لرزم، صدای بچه ها را در سرم خاموش می کنم و برمی گردم 
سمت ویکتور که متوجه شده ام عجیب ساکت است. ویکتور معموالً خودش 

را می اندازد وسط همه ی بحث ها، ولی امروز مثل همیشه سرحال نیست. 
آهسـته بـا آرنجـم بهش می زنم. بهـش نمی آید این طور اخمـو زل بزند به 

غذایش و به هیچ کس  توجهی نکند. 
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میـان همهمـه ی بچه های دیگر، درِ گوشـش پچ پچ می کنـم: »آهای، چت 
شده تو؟«

»هیچـی.« لبخنـدی به دهانش می چسـباند، ولی گوشـه ی چشـم هایش 
چین نمی خورد. حاال دیگر واقعًا نگران شده ام. 

می گویـم: »نـه، جدی.« لیوانم را زمین می گذارم و روبه رویش می ایسـتم. 
»چی شده؟ به خاطر ماری انگال ناراحتی؟ تو خونه تون اتفاقی افتاده؟«

ویکتـور از سـه سـال پیش که مامـی اش از دنیا رفت، بـا پاپی اش زندگی 
می کند. حتی قبل از آنکه پاپی اش آن همه داروی گران قیمت برای مامی اش 
بخـرد هـم پولدار نبودند و از وقتـی مامی اش ُمرده، انگار هیچ وقت پول کافی 
ندارنـد. گاهـی پاپی اش آن قدر غصه دار می شـود که نمی تواند برود سـر کار و 

مدتی بی غذا می مانند. 
ویکتور شانه باال می اندازد. 

»حال پاپی ت خوبه؟«
»همه چـی خوبـه، آنا.« از لحنش معلوم اسـت نمی خواهد درباره اش حرف 
بزند. از آن  نگاه ها بهش می اندازم که َابوِئلیتا اسـمش را گذاشـته چشم غره ی 
آنایـی. به شـوخی بهم می گویـد: می تونی کاری کنی معدن چی هـا از این همه 
کَنـدن و منفجـر کردن راحت بشـن. یه دونه از این چشـم غره ها به کوه  بری، 

درجا یه سوراخ گنده از این سر تا اون سرش باز می شه.
َابوِئلیتـا درسـت می گویـد، چـون دهان ویکتور هـم به خنده باز می شـود. 
نگاهـش را مـی دزدد و شـروع می کند بـه کندن نخ های آویـزان از بلوز تیم ال 

ِورده  اش که همیشه می پوشد. 
»امروز آخرین روزیه که می آم مدرسه.« صدایش فقط کمی از زمزمه بلندتر 

است، اما می شنوم چه می گوید. 
»چی؟«

ویکتـور از جـا می پـرد. گمانم صدایـم بلندتر از چیزی بوده که می خواسـتم 
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باشد. بقیه ی بچه ها حرفشان را قطع می کنند و زل می زنند به ما. ویکتور سرخ 
می شود. بعد شانه هایش را صاف می کند. 

«دیگه نمی آم مدرسه. از فردا. می رم پیش پاپی م تو معدن کار کنم.»
ماتم می برد. چهره ی ویکتور که همیشه شاداب است، غمگین تر و بزرگسال  تر 
شده. آه که می کشد، لرزش مخوف سیلیکوزیس* را توی ریه هایش تصور می کنم. 
صدای وحشتناکی توی سرم می گوید: اگه معدن چی بشه، شاید هیچ وقت 
بزرگ  شدنش رو نبینی. خیلی از معدن چی ها حداکثر ده سال بعد از شروع 
کارشان زنده می مانند. این فکر را در اعماق ذهنم لِه می کنم، نمی گذارم نفس 

بکشد. دلم نمی خواهد به آن عدد و دوست صمیمی ام فکر کنم. 
می گویم: «چیزی نمی شه، ویکتور. شاید قیمت مواد معدنی بره باال و پاپی ت 

اون قدر پول دربیاره که دیگه به حقوق تو نیازی نباشه.»
ویکتور سر تکان می دهد، ولی چهره اش گرفته است. 

سـوزانا، َالِخانـدرا، دنیـل و روبرتیتـو هـم صداهایـی به نشـانه ی همدردی 
درمی آورنـد. قیمـت روی، قلـع و بیشـترِ فلـزات و مـواد معدنی دیگـر، که از 
ِسـرو ریکو اسـتخراج می شود، تا سـال ۲۰۱۴ خوب بود، ولی تازگی ها قیمت 
آن قـدر پاییـن آمده اسـت که اکثر خانواده های معدن چی بیشـتر از همیشـه 

گرفتار شده اند. 
ُاسکار با ناراحتی بلغورش را تمام می کند و می گوید: «احتماالً من هم چند 
وقت دیگه می آم اونجا.» و مشـت آرامی به شـانه ی ویکتور می زند. «کوه رو 

خالی نکن تا من برسم.»
ویکتور لبخند زورکی دیگری می زند، اما فقط دندان هایش را نشان می دهد؛ 

هیچ اثری از خوشحالی در صورتش نیست. 
هیچ کداممان نمی پرسیم ِکی برمی گردد. 

این جوری انگار اوضاع بدتر می شود. 
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حاال که می دانم ماری انگال مرده و ویکتور دارد از مدرسـه می رود، تا آخر روز 
دمغم. توی کالس حواسـم درسـت به درس نیست و وقتی معلممان مجبور 
می شود دو بار صدایم بزند تا متوجه شوم، لپ هایم داغ می شود و حتی آن 
موقع هم درست وحسـابی جوابش را نمی دهم. معموالً توی مدرسـه حواسـم 
جمع است و خیلی تالش می کنم تا شاگرد ممتاز شوم. ولی امروز... امروز 
افتضـاح اسـت. اتفاقات بـدی افتاده که خیلـی مهم تـر از درس ریاضی اند و 

مغزم دارد تندتند کار می کند تا راه حلی پیدا کند. 
خوشـم می آید مشـکالت را حل کنم؛ همیشـه می خواهم راهی پیدا کنم تا 
اوضاع کمی بهتر شود. ولی درمورد رفتن ویکتور هیچ کاری ازم برنمی آید و کسی 
را که ُمرده اسـت هم نمی توانم زنده کنم، برای همین امروز مغزم می چرخد و 

می چرخد و به هیچ جا نمی رسد. 
ویکتـور هـم تا آخر روز سـاکت می مانـد. ظهر وقتی برای ناهار، که سـوپ 
آبکی اسـت، کنار هم می نشـینیم، سعی می کنم ازش حرف بکشم، ولی فقط 
سـرش را به چپ و راسـت تکان می دهد و سـاکت می ماند. بعدش مدرسـه 
تعطیـل می شـود، برای همین وقتـی غذایمان را تمام می کنیـم، باید کیف و 
دفترم را بردارم و راه بیفتم سمت خانه. ذهنم درگیر این است که به ویکتور 
چـه بگویـم، ولی وقتی می روم پیش دنیـل کنار در آبی فلزی بزرگ، اثری از 

ویکتور نیست. 
می پرسم: »ویکتور کو؟«

دنیل با سر به بیرون مدرسه اشاره می کند. »اونجاست. از همه زودتر راه افتاده.«
دنیل را کنار می زنم و از در مدرسه بیرون می روم. »ویکتور!«

ویکتور برمی گردد. بیسـت متر توی جاده ای که به اِل ُرسـاریو* می رسـد، 
جلـو رفتـه. او و پاپـی اش در خانه ی کوچکی زندگـی می کنند که لبه ی راه آبی 
سـاخته شـده و به ورودی معدن دید دارد. با خودم فکر می کنم چه حسـی 

دارد هر روز صبح بیدار شوی و آینده ات را آن پایین ببینی. 
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خانـه ی مـا در جهت مخالف اسـت، آن طرف کوه. ولی بدوبـدو خودم را به 
ویکتور می رسانم. 

»ویکتـور، مـن...« وقتی بهش می رسـم حرفم را نیمـه کاره می گذارم. چی 
بهـش بگویـم؟ بگویـم متأسـفم که مجبور اسـت مدرسـه را ول کنـد؟ که این 

عادالنه نیست؟ خودش این ها را می داند. 
»چیه، آنا؟« چشم های ویکتور از همین حاال خسته به نظر می رسد. متوجه 
می شوم دفترش را با خودش نبرده. حتمًا گذاشته  در مدرسه بماند تا دانش آموز 

دیگری از صفحه های خالی اش استفاده کند. 
باالخره به سختی می گویم: »دلم برات تنگ می شه. مواظب خودت باش، 

خب؟«
می گوید: »باشه، آنا.« ولی حتی خودم هم می فهمم حرفم را باور نمی کند. 
آن قـدر ویکتـور را تماشـا می کنم که از خم جاده می پیچـد، بعد راهی را که 
آمده ام برمی گردم و به دنیل می رسم که منتظرم مانده. با هم راه طوالنی خانه 

را شروع می کنیم. 
بچه هـای کوچک تـر در مدرسـه مانده انـد، چـون ُدن مارسـلینو آن هـا را بـا 
وانتش تا پایین کوه می رسـاند. آن جور که بیسـت نفری پشت وانت می چپند 
خیلی بامزه  می شوند، ولی الاقل پاهای کوچکشان خسته نمی شود. بچه های 

بزرگ تر، مثل من و دنیل، پیاده برمی گردند. 
تا دویست متر، بچه های هم سن و سالمان هم توی جاده همراهمان هستند 
و باهاشـان حرف می زنیم و شـوخی می کنیم. دنیل سرحال است، مثل تمام 
وقت هایـی که می تواند بیاید مدرسـه. مریضـی و ماندن در خانه و هیچ کاری 
نکـردن حوصلـه اش را سـر می برد. من درس و مشـق ها را برایـش می برم تا 
خیلی عقب نیفتد، ولی این فقط یکی دو ساعت از روزش را پر می کند. اینکه 
هر روز تمام صبح را در مدرسه پیش دوست هایت باشی، چیز دیگری است. 

مدرسه  رفتن وجودش را از درون روشن می کند. 
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خسته اش هم می کند. 
بچه های دیگر دو تایی و سه تایی وارد جاده های فرعی می شوند تا خودشان 
را به خانه هایشان برسانند. ما برایشان دست تکان می دهیم. آخرش فقط ما 

می مانیم که هنوز دور ِسرو می چرخیم و باال می رویم. 
مسیر مدرسه تا خانه از صبح ها بیشتر طول می کشد، چون صبح ها دنیل 
سـرحال تر اسـت. در تپه هایی که شیب بیشـتری دارند، باید هر ده قدم یک 
بـار بایسـتیم تا دنیل وزنش را روی شـانه ی من بینـدازد و نفس های عمیق 
و بریده بریده بکشـد. توی ذهنم سـعی می کنم حسـاب کنم چقدر دیگر باید 
برویم و چقدر طول می کشد. نباید وقت تلف کنیم: مامی در خانه به کمک ما 
نیاز دارد. بااین حال، می ترسم دنیل را وادار کنم به خودش فشار بیاورد. توی 
صورتش دقیق می شوم. بااینکه خیلی آرام حرکت می کنیم، رنگش  پریده و 

لپ هایش از عرق برق می زند. 
آهسته به طرف تخته سنگی می روم که بیرون جاده افتاده. 

بهش می گویم: »استراحت کن. یه دقیقه دیگه راه می افتیم.«
اینکـه بـا مـن جروبحث نمی کند، نشـان می دهد چقدر خسـته اسـت. کنار 
تخته سنگ ولو می شود، چشم هایش را می بندد و روی منظم  کردن نفس هایش 

تمرکز می کند. 
هوا این باال رقیق است. ِسرو ریکو 4۸00 متر از سطح دریا ارتفاع دارد. هر 
بار که گردشگرها یا حتی مردِم ارتفاعات پایین تر بولیوی به اینجا می آیند، عین 
ماهی نفس نفس می زنند و سردردهای وحشتناک و حالت تهوع می گیرند. ما 
اسـمش را گذاشـته ایم سوروچه*؛ ارتفاع زدگی. به خاطر همین است که آب در 
چنان دمای پایینی جوش می آید که اگر سیب زمینی را چند روز هم آب پز کنی 
و توی سوپ بریزی، بازهم سفت است. حتی ماشین ها و کامیون ها به سختی 
تـا ایـن بـاال می آینـد. یک بار شـنیدم پاپی غر مـی زد که ماشـین در ارتفاعات 
پایین تر سه تا پنج برابر بیشتر دوام می آورد، چون آنجا اکسیژن بیشتری دارد 
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و می تواند بدون فشار آوردن به میل لنگ، سوخت را بهینه بسوزاند. البته ما که 
ماشـین نداریم، بااین حال، پاپی از این قضیه حرصش گرفته بود. ماهایی که 
اینجـا زندگی می کنیم، خیلی متوجه این وضع نمی شـویم، ولی وقتی صدای 
خس خـس ریه های دنیل را می شـنوم، جـز این به چیزی نمی توانم فکر کنم: 
اینکه اگر او هوایی با اکسیژن بیشتر تنفس می کرد و ما می توانستیم او را از 
این غبار پر از آرِسـنیک و سـرب و چیزهای دیگری که بدن را ضعیف می کنند 
دور کنیـم، اگـر مـا هر جای دیگری به جز اینجا بودیـم، االن حال او خوب بود؛ 

حتی با جود آسم و عفونت های دائم ریه اش. 
اخم می کنم و همان جا که ایستاده ام، لگدی محکم به سنگی می زنم. 

متأسـفانه، برخالف چیزی که فکر می کردم، آن سـنگ از کوه جدا نیست؛ 
بیرون زدگِی کوچکی از کوه است و هنوز محکم به آن چسبیده. 

بلندبلند بدوبیراه می گویم و نوک کفشم را دوَدستی می گیرم. 
دنیـل با شـنیدن حرف های زشـتی کـه از دهانم درمی آید چشـم هایش را 
گشاد می کند و وقتی می بیند دارم یک پایی لِی لِی می کنم، می زند زیر خنده. 

بهش می توپم: »ساکت شو. خنده  نداره.«
درحالی که هنوز نخودی می خندد، می گوید: »آره خب. تو که خنده  نداری.«
فقط وقتی بهم چشمک می زند می فهمم کلمه ها را پیچانده تا چیز دیگری 

بگوید، طبق معمول. 
»اِ !« سه قدم از مسیر فاصله می گیرم و لگدی به سنگ دیگری می زنم که 

خیلی کوچک تر است. خوشبختانه این یکی پرت می شود هوا. 
پشت سرش داد می زنم: »بگیر که اومد!«

»آفرین، آنا.« دنیل هنوز نفس نفس می زند، ولی این  بار به خاطر خندیدن 
از ته دل. »سنگه واقعًا حقش بود.«

دلم می خواهد عصبانی بمانم، واقعًا دلم می خواهد؛ ولی دنیل بااینکه لجم 
را درمی آورد، همیشـه کلمه هایی پیدا می کند و باهاشـان آن قدر به عصبانیتم 
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سیخونک می زند که خنده ام می گیرد. به سنگ گناهکار نگاه می کنم که حاال 
سی سانتی متر آن طرف تر از مسیر افتاده. نمی توانم جلوی لبخندم را بگیرم. 

»واقعًا حقش بود، نه؟«
می گویـد: »اوهـوم.« صورتـش کامـالً بی حالت اسـت، هرچند چشـم هایش 
می درخشند. »قطعًا. سنگ بدی بود. چه بهتر که دیگه نیست. اگه اینجا می موند، 

فاجعه به بار می اومد.« 
پاهایم را لِخ لِخ روی سـنگ ریزه ها می کشـم. بدعنقی ام دوباره می نشـیند 

روی شانه هایم، شبیه کرکسی که روی الشه ای نشسته باشد. 
با اوقات تلخی می گویم: »آره.«

دنیل سعی می کند توی چشم هایم نگاه کند. »چی شده، آنا؟«
نمی توانم اعتراف کنم که دلم می خواست هوای بهتری برایش فراهم کنم 
تا نفس بکشد، برای همین از موضوع دیگری حرف می زنم که از صبح روی 

شانه هایم سنگینی کرده. 
»شنیدی که ویکتور چی گفت. دیگه برنمی گرده مدرسه.«

صورتـش درهـم می رود. بچه هـا کار می کنند. خانواده ها اگر پولدار نباشـند، 
نمی توانند فقط با درآمد والدین سِرپا بمانند. در شهر بچه ها شغل های مختلفی 
دارند. کنار دکه ها یا مانتاهای پهن شده روی زمین می نشینند تا دست فروشی 
کنند: برگ های کوکا، کاله، کفش های دست دوم. بعضی ها پیاده روها را می شویند 
یا آشـغال جمع می کنند. شیشـه ی ماشـین ها را دسـتمال می کشـند و برای 
کارخانه هـای ذوب فلز، آهن قراضه جمع می کنند. قدوقواره شـان، انرژی شـان، 
زمانشان را می فروشند. بچه های معلول و ناقص الخلقه گدایی می کنند. پسرها 
و مردان جوان زمین می کَنند، در پاالیشـگاه های سـنگ معدن کار می کنند یا 
کفش واکس می زنند. دخترها خدمتکار خانواده های شـیک وپیک می شـوند 
یا در فروشگاه ها و رستوران ها کار می کنند. ولی این باال، شغل زیادی نیست. 

پسرها در معدن کار می کنند. دخترها سنگ می شکنند. 
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دنیل می گوید: »خیلی بده.«
»آره. فکر نکنم دلش بخواد تو معدن کار کنه.«

دنیل ُرک می گوید: »هیچ کس دلش نمی خواد تو معدن کار کنه.«
شکی در این نیست، پس جوابی نمی دهم. چند دقیقه ساکت می نشینیم. 
هرکداممان به تخته سنگ بزرگ قرمزی تکیه داده ایم و در افکارمان غرق شده ایم. 

غرِق فکر می گویم: »لوئیس و آراِسلی هم رفته ان.«
دنیـل نگاهـم می کنـد و ابرویش را بـاال می دهد، ولی می دانـم که متوجه 

است چه می خواهم بگویم. 
»یادته؟ ُاسکار گفت ممکنه خودش هم چند وقت دیگه کار رو شروع کنه. 

َالِخاندرا بعدًا بهم گفت پدر و مادر اون هم دارن از این حرف ها می زنن.«
دنیـل می پرسـد: »خـب؟« ولـی دیگـر تـوی چشـم هایم نـگاه نمی کنـد و 
چهـره اش مثل مالفه صاف و بی احسـاس شـده، مثل همـه ی وقت هایی که 

غصه هایش را از من مخفی می کند. 
»خب...« صدایم بی اجازه  ام لرزان می شود. »معنی ش اینه که تو کل مدرسه 
فقط پنج نفر می مونن که از ما بزرگ ترن. االن حتی دوست های خودمون هم 
کم کـم دارن مـی رن.« کفش هـای قراضه ی بیچاره ام را روی زمین می کشـم، 
غبار آجری رنِگ چندسـانتی متری را که همه چیزِ ِسـرو ریکو را می پوشاند کنار 
می زنم و کوه سـخت و سـرد زیرش را نمایان می کنم. شـجاعت پیدا می کنم 
تـا ترسـم را بلندبلند بگویم، بااین حال، شـبیه زمزمـه از دهانم بیرون می آید. 
»فکر کنم وقتم داره تموم می شه، دنیل. سنم داره زیاد می شه. یکی از همین 

روزها، من نفر بعدی ام.«
هر دو می دانیم امکان ندارد دنیل بتواند معدن چی شود، آن هم وقتی همیشه 
مریـض اسـت و ریه هایـش این قـدر ضعیف انـد. از وقتی کوچـک بودیم، ماما 
همیشـه می گفت دنیل باید دبیرسـتان را در شـهر تمام کند و همان جا کار پیدا 
کند. همه ی ما می دانستیم او خاص تر و شکننده تر از آن است که اینجا بماند. 


