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داالنتنگبود،عرضشیکونیممتروآنقدرکوتاهکهبایدسرتراخم
میکردی.جایهمهیکسـانیکهازفضایبسـتهمیترسـند،خالی!ازیک
تیـرکچوبـیخیلیبزرگ،چراغباتـریداریآویزانبودونورتندشراروی
خاکسـفتوسـختدیوارمیانداخت.صدایقارقارمزاحمیفضایداالن
راپرکردهبود.صداازژنراتوریمیآمدکهوظیفهیتازهشدنهوارابهعهده

داشت.بااینحال،هواخفهوخاکآلودبود.
تینـوِتـرانبدوبیراهگویـانبیلچـهرادرخاکفروکردوگذاشـتهمانجا
بمانـد.همیـنکهپشـتکـرد،فانوسبهصورتسـفیدعرقکـردهاشتابید.
شیشـههایگردعینکفلزیاشلکداشـتند.خراشخونآلودیدرپهنای
پیشـانیبلندشکشـیدهشـدهبود.خسـتهوکوفتهخودشرارویجعبهای

چوبیانداختکهتاخرخرهپرازخاکوسنگبود.
»گندشبزنن!اینبیگارِیمحضه!«

آقایخالفکارکهبهخاطردندانهایجلوآمدهاش،تینواسبیهمصدایش
میزدند،اینراباغرولندگفتوبادسـتمالجیبیایکهیکزمانیسـفید

بود،صورتشراپاککرد.

جاروکردن گاوصندوق
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کارلـوکانالِّتـیبـاتمسـخرگفـت:»بیگاری؟نشـنیدهبـودمبردههـابرای
بانـکزدنداالنبکََنـن.«اوتـاآنلحظـهداشـتخاکهـارامیریخـتتوی
کیسـه.بـهدسـتهیبیلچـهتکیهدادومعلـومبودازاینکهداردنفسـیتازه

میکندخیلیخوشحالاست.
تینوگفت:»حسناجوریدارم،انگارهیچوقتبهخزانهیبانکنمیرسیم.

ِهیبکَنوِهیبکَن،چیگیرموناومده؟
فقطخاکوُخلبایهبدِنخردوخمیر!«
صدایـیقدرتمندازپشـتسـرکارلوو

تینوآمد:»چرندنگو!«
هردوخالفکاربرگشتندوچشمدوختند
بـهانتهـایداالنتاریـک.تینوبـالحننه
چنداندوستانهایزیرلبگفت:»رئیس!«
آدولـفاِرلیـش،کـهپیـشدوسـتو
دشـمنبهآدیهفتخـطمعروفبود،به
سمتشانمیآمدوکیسهایخالیرادنبال

خودشمیکشـید.مردیچهارشـانهباابروهاییپرپشـتوچشمانیروشن
ونافـذکهاسـمآدیهفتخـطبرازندهاشبود.بینخالفکارهاحسـابیبرای
خـودششـهرتیبههـمزدهبـود.مردیکههمیشـهبـهپیچیدگیهایخاص
قضایافکرمیکرد.وقتیآدیهفتخطدستبهسرقتیمیزد،عملیاتحتمًا
بهسرانجاممیرسید.همیشهیککلکتازهتویآستینشداشت.همهجور
حقهایبلدبود.آدیهفتخطمیدانستازفکرشچهطوراستفادهکندوبه

همیندلیلرئیسبود.
اوزیرفانوسایستادوباتندیپرسید:»کیحرفازخواببعدازظهرزد؟«

تینوِترانزیرلبگفت:»دیگهآدمحقنفسکشیدنکهداره!«
آدیسـرشرابـهعالمـتنهتـکاندادوگفت:»گاوصنـدوقبانکمنتظر
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توئـهکـهخالیشکنیمگهنـه؟اونوقتزورتمیادتونلبکنی.تودیگهکی
هستیتینو؟!«

تینواسبیبااضطرابرویصندوقجابهجاشد.زیرنورتندفانوسپلک
زدوریگکوچکیراکهبهدهانشرفتهبود،تفکردوباگالیهگفت:»ببین

منواقعًاازکتوکولافتادم.«
آدیجوابداد:»همهمونبایدجونبکنیم.«

تینوعینکشرارویبینیصافکردوگفت:»شـدمیهموشکورواقعی.
یهعمرهداریمبیلمیزنیمتویاینخاکوُخل.«

آدیهفتخـطخندیـد.»دیگهبزرگشنکنتینو،هنوزسـهروزنشـدهکه
اینپایینهستیم.«

تینوچشـمغرهایرفت:»میگهسـهروزهمنشـده!انگارسـهروزهیچی
نیسـت!«کارلوکانالِّتیپشـِتسـرشراخاراند،یعنیکهبااسـترسمشغول
فکرکردناست.»کاشکیمیدونستیمداریمداالنرودرستمیریمیانه.«

آدیابروباالانداخت.»چرانرفتهباشیم؟«
کارلواضافهکرد:»میگمممکنهخزانهروردکردهباشـیم.«وازترساین

فکرپشتشیخکرد.
آدیهفتخطآهسـنگینیکشـیدوهردویآنهاچشمدوخت.»وایاز
دستشماهاکههمیشهشکدارید.تاحاالشدهَسرِمنبهسنگبخوره؟«
کارلـوبـاعجلهجوابداد:»معلومهکهنشـده؛امـاآدیاینبارماداریماز

زیرمیایمباالوچون...«باحرکتیمبهمدستشراتکانداد.
آدیبهسـمتراهرویتاریکدادزد:»باشـهاستراحتمیکنیم.بودوبیا

اینجا!«
صداییکلفتجوابداد:»چشمرئیس!«

صدایبرخوردبهچیزیدرداالنآمدوناسزاییجویدهجویدهشنیدهشد
وبعدبودوبروکنسررسید.مردیسرگرداندرابعادیککمدلباس.سرش
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بهسـتونخوردهبودوجایَوَرمکردهرامیمالید.»نمیشـدداالنرویههوا
بلندترمیکَندید؟«

آدیجوابداد:»اونوقتدیگهبهکارهایعملیاتگاوصندوقنمیرسیدیم.«
بودوبهپیشـانیاشچینانداخت،لحظهایفکرکردوبعدخندید.انگار

تازهدوزاریاشافتادهبود،گفت:»آرهها!راستمیگی.«
بودوبروکنقبالًبوکسوربود؛تویدستهیسنگینوزن.اماهمانقدرکهزود
شهرتپیداکرد،خیلیزودهمفراموششد.چونمدیربرنامهاشخیلیزود
تشخیصدادکهبودوحتینمیتواندبهیکمورچهآزاربرساند.بودودینامیتفقط
وقتهاییازجلدشبیرونمیآمدکهخیلیعصبانیمیشدیایکیازدوستانش
کمکمیخواست.ولیآنوقتنهچشمیبیاشکمیماندونهصندلیایسالم
وهرجاکهبودوپامیگذاشتـهمینخرسیکهموهایشراباماشینکوتاه

دیگرعلفیسبزنمیشد. میکردـ
تنهـاگناهـشکندذهنـیبـود.طـول
میکشـیدتاچیزیرابفهمـد.هرچیزی
رابایـددوبـاربهبودومیگفتنـد.آنوقت

میشدصددرصدبهاواطمینانکرد.
آدیهفتخطبالحنیدوستانهدستور
داد:»حـاالچنددقیقهاسـتراحتکنید.«
خـودشراسـختگیرترازچیزیکهبود
نشـانمـیداد؛امـادرچنیندسـتبردی،

انضباطحرفاولرامیزد،وگرنهازیکگّلهیرمکردهچیزیکمنداشتند.هر
کدامازآنهادردنیایزیرزمینیاسمورسمیداشتندودرتخصصخودشان

حرفاولرامیزدند.
مثالًظاهرتینوِترانشبیهحسابداردرستکاریبودکهاگرصندوقشحتییک
سکهکسریداشت،خیِسعرقمیشد.اگرچهخودتینوصحیحوسالمبود،ولی
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چهرهاشرنگپریدهوکمیناخوشبهنظرمیرسید،اماهمینکهحرفجعل
حوالههایبانکیواوراقبهاداربهمیانمیآمد،تینوجانتازهایمیگرفت.بهعنوان

جاعل،تینورقیبنداشت.اسکناسهایتقلبیاشرویدستنمیماند.
وکارلـوکانالِّتـی؟خـب،لقـباینجـواندرازودیـالقوبهباریکیمقـوا،کارلو
مارمولکبود.شـگفتیهاییکهازاوسـرمیزددرحلقهیخالفکارانسـرزبانها
بود.باالرفتنازنماهایسـاختمانیبهصافیآینهوبدونجایدسـت،برایکارلو
مارمولـکمثـلآبخـوردنبـود.درزمانبچگیخـوابمیدیـدروزیکوهنوردی
مشـهورمیشـود.ایـنرؤیـاهرگزبـهوقـوعنپیوسـت،درعوضیکـیازبهترین
دیوارنوردهـاشـدواگـربامقیاسخالفکارانبسـنجیم،اوبهمعنـایواقعِیکلمه

پیشـرفتیصعودیداشت.
بانک باکمکشان میخواست هفتخط آدی بودندکه مردهایی اینها
شهراِشتایننُبروکراخالیکند.اوپسازصافکردنصدایشبااینجمله
یه نیست! َسرَسری اینجا ماکهحفاریمون پسرها، »ببینید شروعکرد:

نقشهیدقیقتوکارهکهبهقیمتچندهفتهسردردمنتمومشده.«
بعدشآدییکنقشـهینیمهمچالهوُپرعالمتراازجیبلباسکارش
بیرونکشیدورویزانوصافشکرد.تینوفانوسرابهسمتآنهاچرخاند،
طـوریکـهپرتونورفقطنقشـهراروشـنمیکرد.هرسـهخالفـکارخودرابه
رئیسشـانچسـباندندوبااشتیاقبهنقشهایچشـمدوختندکهقبالًبارهاو
بارهامطالعهاشکردهبودند.روینقشههمهچیزبسیارسادهبهنظرمیرسید

وهمینجرأتیدوبارهبهآنهامیداد.
آدیبـرایچندمیـنبـارگفت:»انبـارقدیمیوآلونکاینجاسـت.خوب
میدونیـدکـهداالندرسـتروبـهرویدرِپشـتیبانکـه.مـابعدازظهـرجمعه

حفاریروازاینجاشروعکردیم.«
بودوسرتکانداد.همهیماجرادستگیرششدهبود.

»کوچهیباریککُرونِربینداالنوبانکه.عرضکوچهچهقدرهتینو؟«


