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صدکیلومتریغربنپالدردریایتیرهینا.
رویکشتیویژهیالجن،آمپر1.

رئیس شیما2 پرسید: »اوضاع به همون بدی گزارش اولیه ست؟« صدایش 
براثر برونشـیتی که اخیرًا به آن دچار شـده بود، گرفته تر و خشن تر از همیشه 

بود. زندگی روی دریا تأثیرش را گذاشته بود.
»از اون هـم بدتره رئیس. نیروگاه استارسـورس پـرو، متحمل ذوب کامل 
قـدح شـده. بیشـتر از هفتـاد درصـد کشـور برق نـدارن. دولت پـرو وضعیت 
اضطراری ملی اعالم کرده و دارن مهندس هایی رو بسیج می کنن تا عملیات 
زغال سنگ و دیزلی سابقشون رو از سر بگیرن. ماه ها طول می کشه تا بتونن 

Ampere -1
Schema -2

آم رِ ای اس
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حتی نیمی از برق کشورشون رو بازیابی کنن.«
رئیس شیما سرفه کرد. »خبرگزاری ها باید االن جشن گرفته باشن.«

»بـرآورد درسـتیه. تمـام شـبکه های تلویزیونـی بـزرگ، ماجـرا رو گزارش 
کـردن. خبـر تـو صفحه هـای اوِل مجله هـای وال اسـتریت1، نیویورک تایمـز2، 
یـواس ای تـودی3، بیجینگ نیـوز4، اینترنشـنال ِهرالـد5، و لندن تایمز6 چاپ 
شـده. متأسـفانه پوشـش رسـانه ای کار خودش رو کرده. دولت های تایوان و 
زیمباوه جلسـات مباحثه ی اضطراری ای درخصـوص احتمال توقف تدریجی 
نیروگاه های ما برگزار کردن. و سـه کشـور، تولیدات نیروگاه استارسـورس رو 

موقتًا متوقف کردن. برزیل مذاکراتش رو به طور کامل با ما قطع کرده.«
شـیما دسـتمالی را بـه پیشـانی تـب دارش کشـید. »فاجعه بـاره. موش ها 

جمع آوری شدن؟«
»تنها علت جمع آوری شدن موش ها این بود که کامالً نابود شدن. بیشتر از 

یک میلیون ونیم موش در جریان ذوب قدح ُمردن.«
شیما دوباره با هجومی از سرفه منفجر شد. »دلیل ذوب مشخص شده؟«

»یک گروه تروریستی به نیروگاه حمله کرده ن.«
»گروه تروریستی؟ مسیر درخشش7؟«

»نه یه گروه به نام الکتروکلن.«
شیما غرید: »مایکل وی8؟ اون فقط یه بچه ست.«

»پس بچه ی خیلی قدرتمندیه.«
شـیما فریـاد زد: »اون یکـی از بچه هـای ماسـت! این مثل فرانکنشـتاین 
می مونه؛ هیوالیی که به خالق خودش حمله  کرد. پس این نقشه ی وی بوده، 

اینکه نیروگاه ما رو از بین ببره و مانع توسعه ی جهانی ما بشه؟«

Wall Street -1New York Times -2  USA Today -3   
Beijing News -4International Herald -5  London Times -6   

The Shinning Path -7Michael Vey -8  
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»نـه، طبـق گفتـه ی منبع ما، مادر وی در پایگاه پـرو زندانی بود. تنها هدف 
وی، نجـات مـادرش بـود. دکتـر هتـچ وی رو دسـتگیر کرد، ولـی باقی گروه 
تروریستی اون به پایگاه حمله کردن تا نجاتش بدن. نیروگاه برق درواقع یه 

آسیب جانبی بوده.« 
»تو داری به من می گی ما میلیارد ها دالر رو به اسـم »صدمه ی جانبی« یه 

پسربچه که داشته دنبال مامانش می گشته، از دست دادیم؟«
»بله قربان.«

»خانم وی در پایگاه بود؟«
»بله قربان.«

»پس هتچ هرگز طبق دستور ما مادر وی رو آزاد نکرد.«
»این طور به نظر میاد.«

رئیـس زنجیره ای طوالنی از ناسـزا را با صدای بلنـد فریاد زد، که درنهایت 
به سـرفه هایی به همان شـدت بلند منتهی شـد. »این تقصیر هتچه! مردک 
سرکش شده. اون اصالً هیچ کدوم از کارهایی رو که بهش گفتیم انجام داده؟ 

باقی بچه های الکتریکی آزاد شدن؟«
»فکر نمی کنیم شده باشن.«

»وقتی تمام این اتفاق ها افتاد هتچ کجا بود؟«
»توی پایگاه بود.«
»و االن کجاست؟«

»توی راه اینجا، طبق دستور شما.«
»کی می رسه؟«

»حدودًا سه ساعت دیگه.«
»گـروه امنیتـی رو آمـاده کنین. بهشـون بگین سـلول رو حاضـر کنن. اونا 

به زودی پذیرای یه زندانی جدید خواهند شد.«
»بله قربان.«
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»هیچ کدوم از بچه های الکتریکی همراه هتچ هستن؟«
»نمی دونیم قربان.«

شیما داد زد: »پس بفهمید! به هیچ وجه نباید اجازه بدین بچه ها سوار این 
قایق بشن. متوجه شدین؟«

»بله قربان. اگه اونا باهاش باشن ما باید چی کار کنیم؟«
»هلیکوپتر رو برگردونین.«

»اگه برنگشتن چی؟«
»اونا رو تو هوا منفجر کنین.«

»با وجود بچه ها؟«
»بلـه، بـا وجـود بچه ها! تو احمقی؟ هیـچ ایـده ای داری اون بچه ها چقدر 
قوی هستن؟ اونا می تونن کنترل کشتی رو به دست بگیرن. به هیچ وجه نباید 

بذاریم اون بچه ها بیان روی کشتی.«
»و هتچ رو هم بکشیم؟«

»فکر کردی قراره بذاریم زنده بمونه؟ اون همه چیز رو می دونه. هتچ هرگز 
زنده این کشتی رو ترک نمی کنه.«



بخش اول
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من مایکل وی هسـتم. دیشـب خواب خیلی عجیبی دیدم. در شهر محل 
زندگی ام در آیداهو بودم و در سـالن ناهارخوری دبیرسـتان مریدیان، پشـت 
میـز بچه هـای باحال نشسـته بـودم. (محـض اطالعتون، من جـزء بچه های 
باحـال نیسـتم.) هم کالسـی ام تایلـور۱ (که یکـی از بچه های باحال اسـت)، 
در لبـاس تشـویق کنندگی اش، سـمت راسـتم نشسـته بود. بهترین دوسـتم 
اوسـتین۲، سـمت چپم نشسـته بود و پیتزا و نان سـیر می خورد. باقی میز با 
تعدادی از تشـویق کننده ها و بازیکن های بسـکتبال پر شده بود. طبق معمول 
من و اوسـتین مانند دونات های شـکالتی در یک جلسـه ی «مراقبان وزن۳»، 

نابه جا به نظر می رسیدیم.

Taylor -۱
Ostin -۲

Weight Watch -۳؛ برنامه ای که افراد چاق به قصد کم کردن وزنشان در آن شرکت می کنند.

۱

خواِب بد
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بچه هـای تیـم بسـکتبال ماننـد زمانـی که در مهمانـی َمدی بودیـم با من 
شـوخی می کردنـد و مـرا »نوریس کوچولـو« صدا می کردند کـه مخفف چاک 
نوریـس1 کوچولـو بود. آن هـا هریک سـعی می کردند با جوک هـای »نوریس 

کوچولو«یی که از جوک نفر قبلی بهتر بود، برنده بشوند.
ِدرو2، سـتاره ی تیـم بسـکتبال گفـت: »نوریـس کوچولـو اون قـدر قویه که 

تاریکی از اون می ترسه.«
اس نسـر3 گفـت: »آره؟ نوریـس کوچولـو اون قـدر قویه که جـاده ی جلوی 
دبیرسـتان مریدیـان قبـالً اسـمش خیابـان نوریـس کوچولـو بـود، ولی بعد 
عوضش کردن، چون هیچ کس جرئت نمی کرد سر راه نوریس کوچولو بایسته 

و بعدش زنده بمونه.«
همه به جز اوستین خندیدند. او گیج به نظر می رسید. اوستین گفت: »فکر 

نمی کنم اونجا هیچ وقت اسمش خیابون نوریس کوچولو بوده باشه.«
گفتم: »هیس، جوکه.«

درو گفـت: »آره؟ هیوالهـا زیر تختشـون رو چک می کنن تا مطمئن بشـن 
نوریس کوچولو اونجا نیست.«

اس نسر گفت: »باشه، باشه. نوریس کوچولو اون قدر قویه که ده سال پیش 
ُمرد، ولی مرگ اون قدر ازش می ترسه که جرئت نداره اینو بهش بگه.«

همه داشتند می خندیدند که صدایی آهسته و خشمگین از پشت سرم گفت: 
»اگه نوریس کوچولو این قدر قویه، پس چرا توی جنگل قایم شده؟«

برگشـتم و دکتر هتچ را دیدم که پشت سـرم ایسـتاده است. از ترس فلج 
شـده بـودم. ناگهـان همـه ناپدیـد شـدند و فقط مـا دو نفر ماندیـم. هتچ به 
جلو خم شـد، آن قدر نزدیک بود که می توانسـتم نفسـش را احسـاس کنم و 

Chuck Norris -1؛ هنرپیشه ی معروف آمریکایی که به شکست ناپذیری معروف بود. 
Drew -2

Spencer -3
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چشمانش را از پشت شیشه های تیره ی عینک دودی اش ببینم.
او زمزمه کرد: »من پیدات می کنم وی. و وقتی پیدات کنم، بدجور تنبیهت 

می کنم.«
در این لحظه بود که در جنگل بیدار شدم.
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چند لحظه طول کشید تا به یاد بیاورم کجا هستم. یک جور حشره ی هیوالی 
جنگلـی آمازونـی روی صورتـم می خزید، به محض اینکه متوجهش شـدم، در 
جایم نشسـتم و وحشـیانه کنارش زدم. کسـی شـروع کرد به خندیدن. دختر 
بومی جوانی دو زانو، کنار من روی زمین نشسته بود. او لباسی، درست شده از 
پوست درخت، به تن داشت و چیزی در دستش گرفته بود که شبیه یکی از آن 
رؤیاگیرهایی1 بود که مادرم عادت داشت به دیوار آویزان کند. همچنین متوجه 
شـدم پایم را در ِگل خشک شـده ی تیره ای پوشانده اند  و رویش را با برگ های 
بزرگ، و برگ ها را با ریسمان جوتی پیچیده اند. در کمال تعجب، مچ پایم دیگر 

درد نمی کرد. به دختر گفتم: »سالم.«
او با چشمان تیره و دقیقش به چشمانم خیره شد. »دزاو ان ِهن ِکآی.«

1- وسیله ای تزیینی به شکل حلقه که با نخ و مهره، پرهایی از آن آویزان شده است و بومیان برای دیدن 
رؤیای خوب و جلوگیری از کابوس از آن استفاده می کردند.

2

شماره ی پانزده
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گفتم: «من اصالً نمی فهمم چی داری می گی. من اصالً نمی دونم هیچ کدوم 
از شما تو این مدت چی می گفتین.»

او لبخند زد، بعد رؤیاگیر را پایین گذاشت و از آلونکم بیرون دوید.
فکـر کـردم، حـاال چی؟ مدتـی همان جا دراز کشـیدم و از خودم پرسـیدم 
باید چه کار کنم. هنوز نمی دانستم قبیله چه برنامه ای برای من دارد. از ذهنم 
گذشت باید سعی کنم فرار کنم. ولی کجا می رفتم؟ جنگل می بایست حداقل 
بـه خطرناکـی اینجـا باشـد و فرارکـردن فقط باعث می شـد بیشـتر در آن گم 

بشوم، اگر اصالً چنین چیزی ممکن بود.
چون عصبی شـده بودم، در جایم نشسـتم و شـروع کردم به درسـت کردن 
توپ های رعدوبرقی و آن ها را به سمت دیوار پرت کردم که واقعًا کار هوشمندانه ای 
نبود. شـنیده اید می گویند آدم هایی که در خانه های شیشـه ای زندگی می کنند 
نباید سنگ پرت کنند؟ می شود این طور هم گفت که، آدم هایی که در آلونک های 
کاهگلـی زندگـی می کننـد، نباید توپ هـای رعدوبرقی پرتاب کننـد، چون دیوار 
آتش می گیرد. و دیوار واقعًا هم آتش گرفت. مجبور شدم برای خاموش کردن 
شـعله ها از پیراهنم اسـتفاده کنم. تازه آتش را خاموش کرده بودم و داشـتم 
روی تشکم می نشستم و پیراهنم را می پوشیدم که رئیس، درحالی که دو مرد 
قبیله ای جنگجو در دو سـمتش بودند، وارد آلونک شـدند. هنوز دود بسـیاری 
در اتـاق بـود و رئیـس به نقطه ی سـوخته ی روی دیوار و بعـد هم به من نگاه 
کـرد. طبـق معمـول، جنگجوها فقط با حالتی خشـمگین به من خیره شـدند، 
انگار می خواستند اول مرا با نیزه هایشان به سیخ بکشند و بعد هم کباب کنند.

رئیس گفت: «بعدازظهر به خیر مایکل وی.»
جواب دادم: «اومم، سـالم.» مطمئن نبودم چطور باید با رئیس های قبیله 
صحبت کنم. چشمانم شروع کردند به تکان خوردن. هنوز نمی دانستم آن مرد 
از کجا اسـم مرا می داند. همین حقیقت که او انگلیسـی صحبت می کرد هم 

تا حدی مرا می ترساند.
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او پرسید: »مچ پات چطوره؟«
»مثل قبل درد نمی کنه.«

او گفت: »ِبایست.«
آهسـته ایسـتادم. مـچ پایـم هنوز کمی دردنـاک بود، ولـی به هیچ وجه به 

دردناکی روز قبل نبود.
گفتم: »بهتر شده.«

او با سرش تأیید کرد و گفت: »داروی جنگل خیلی قویه. تا امشب دیگه 
درمان شده.«

نمی دانسـتم از چـه دارویـی اسـتفاده کرده انـد یـا حتـی ِکـی مـچ پایم را 
بسته اند؛ من در تمام مدتی که این کارها انجام می شد خواب بودم، ولی هر 

کاری کرده بودند، دست کمی از معجزه نداشت. گفتم: »ممنونم.«
او قدمی به من نزدیک تر شد. »خوابت چطور بود؟«

»خواب عجیبی دیدم.«
نگران به نظر می رسید: »چه خوابی دیدی؟«

»خواب مردی رو دیدم که اسمش دکتر هتچه. گفت منو پیدا می کنه.«
رئیس اخم کرد: »پس تو رو پیدا خواهد کرد.«

گفتـه ی رئیـس لـرزه بر بدنـم انداخت. هتچ قبالً هم دو بـار مرا پیدا کرده 
بود و من هر دو بار جان سالم به در برده بودم. نمی توانستم حتی تصور بکنم 

برای بار سوم شانس بیاورم. گفتم: »فقط یه کابوس بود.«
رئیس فقط با حالتی گرفته به من نگاه کرد و گفت: »وو سیوانگ جییانگ.« 

بعد به انگلیسی گفت: »می تونیم امیدوار باشیم.«
پرسیدم: »شما می دونین دوستای من کجان؟«
»زن با دو پسر تو اعماق جنگلن. اونا در امانن.«

»بقیه چطور؟ اونایی که مثل من هستن.«
»اونا در امان نیسـتن. ارتش پرویی داره شکارشـون می کنه، همون طور که 


