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فرار
الکس س��نفر1 پا به فرار گذاش��ته بود. همان طور که دیوانه وار در 
خیابان های شهری ناآشنا می دوید، به خودش جرأت داد و نگاهی 

سریع به پشت سرش انداخت.
آی��ا نگهبانان موزه هنوز دنبالش��ان بودند؟ آی��ا پلیس هم به 
تعقیب کنندگانش��ان اضافه ش��ده بود؟ اولش تنها چیزی که دید 
خیابانی وسیع بود با پیاده روهای َگل وگشاد که زیر نور چراغ های 
خیابان کاماًل روش��ن بود و س��ایه ی چند رهگذر شبانه تنشان را 
لک��ه دار کرده بود. بعد صدای��ی واضح و زیر را ش��نید که فریاد 
زد: »هال��ت!2« یک نگهب��ان پیچ خیابان را دور زد و ظاهر ش��د. 
صدای تاپ تاپ کفش هایش در خیابان می پیچید و کراواتش تکان 

می خورد.
الکس فکر کرد: یعنی مسلحه؟ چند تا نگهبان دیگه هم پشت 

سرش دارن می آن؟ 

1. Alex Sennefer

Halt .2 در زبان آلمانی یعنی: »ایست!«
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رو کرد به بهترین دوستش رناتا دوران1 که در کنارش می دوید. 
نفس نفس زنان گفت: »باید از این ...« یک نفس دیگر: »خیابون ...« 

یکی دیگر: »فرار کنیم و ... قایم شیم.«
رن هم هن وهن کنان گفت: »آره! ...« او هم مثل الکس دوازده 
سال داشت، ولی نسبت به سنش ریزه میزه بود و پاهای کوتاهش 
برای اینکه پا به پای الکس بدوند، دیوانه وار تقال می کردند. »ولی 

... از کدوم ور ... بریم؟«
سمت چپش��ان پارکی بزرگ و تاریک بود، زمین خواب آلودی 
پوشیده از چمن آراسته و درخت های قطور که حصار فلزی بلندی 
احاطه اش کرده بود. الکس حصار فلزی را برانداز کرد تا دِر ورودی 
پارک را پیدا کند، ولی بعد به نظرش رس��ید حصار شاید از آن ها 

محافظت کند، ولی احتمال دارد به تله شان بیندازد.
سمت راستشان پیاده رویی وسیع و یک ردیف طوالنی مغازه های 

تعطیل بود.
الکس گفت: »بپیچ سمت راست!«
رن گفت: »باشه ... ولی االن نه.«

الکس پشت سر را نگاه کرد، حاال نگهبان دیگری به نگهبان اولی 
پیوسته بود و پشت سرش می دوید.

الکس گفت: »اُه! مطمئنی؟«
رن با صدایی بلند گفت: »صبر کن!«

الکس گفت: »چرا؟« 

1. Renata Duran

بعد متوجه صدای لرزش مبهمی شد.
رن فریاد زد: »فقط همین جوری بدو!«

الکس سرش را چرخاند و یک چراغ بزرگ ماشین وسط خیابان 
دید. ریل های فلزی وسط خیابان زیر نوری که نزدیک می شد، 
می درخشیدند. یک تراموای شهری بود که مستقیم به طرفشان 

می آمد.
الکس داد کشید: »گرفتم!« بچه ها از پیاده رو بیرون دویدند و 

مستقیم به طرف قطاِر درحالِ نزدیک شدن دویدند.
بوق قطار به صدا در آمد، گوش خراش و جیغ مانند.

نگهبانان حاال نزدیک تر ش��ده بودند و دوب��اره به آلمانی فریاد 
زدند: »هالت! فورزیشت1!«

الکس صدایشان را خوب نمی شنید، چون همان لحظه پشِت سر 
رن روی ریل های فلزی مرگبار دوید. قطار بوق زد، چند نفر جیغ 
زدند و قطار گنده تلق وتلوق کنان جلو رفت. اگر معطل می کرد زیر 
چرخ های فلزی و سنگین قطار دو نیم می شد، ولی همراه رن با چند 
قدم بلند و حساب شده از روی ریل ها گذشتند. تراموا به راهش 
ادامه داد. الکس از پنجره ی قطار چند مسافر را دید که بی محابا 

بهشان خیره شده بودند.
ت��ا قطار از آنجا بگذرد بچه ها ه��م رفته بودند. خیابان یک بار 
دیگر س��اکت ش��ده بود و نگهبانان دس��ت به زانو خم شده بودند، 
نفس نف��س می زدند و به خیابان های تاریک و فرعی اطراف خیره 

Halt! Vorsicht! .1 در زبان آلمانی یعنی: »ایست! اخطار می دم!«
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ش��ده بودند. مجرمان وارد یکی از آن خیابان ها ش��ده بودند. ولی 
معلوم نبود کدام یکی.

***
وقتی دوتایی از خیابان کوتاهی به نام »رابرت استولز پالتز« پایین 
می دویدند، رن گفت: »فکر کنم گمشون کردیم.« خیابان به پارک 
کوچکی ختم می شد. این یکی بی حصار بود و بچه ها از حاشیه ی 

تاریکش رد شدند.
الکس گفت: »عالیه!« نگاه سریعی به پشت سرش انداخت و 
سرعتش را کم کرد و ادامه داد: »پس دیگه حله، االن همه مون 
گم شدیم.« وارد خیابان دسِت چپشان شدند که اسم قلنبه سلنبه ی 

»نیبلونانِگسه« را به دوش می کشید و از دویدن دست برداشتند.
رن که به زحمت نفس می کشید و هر دو سوی خیاباِن کوچک 

را نگاه می کرد، گفت: »راستی راستی کجاییم؟«
الکس می دانست منظورش این نیست که در کدام خیابان یا 
محله هستند، بلکه منظورش این است که در کدام شهر و یا کدام 
بودند،  اینجا سفر کرده  به  از میان یک دِر کاذب  کشور. آن ها 
دروازه ی آیینی و باستانی مصری که به آن ها اجازه داده بود از 
دّره ی پادشاهان در مصر فرار کنند و از دِر کاذب دیگری توی یک 

موزه بیرون بیایند و از این شهر ناشناس سر در بیاورند. 
تا هفته ها الکس و رن در جست وجوی دو چیز بودند: مادر الکس 
و طلسم های قدرتمند گمشده ی کتاب ُمردگان مصری. مادر الکس 
این طلسم ها را به کار برده بود تا پسرش را از مرگ نجات دهد. 

آن زمان الکس روی تخت بیمارستانی در نیویورک افتاده بود و 
فقط با کمک دستگاه های پزشکی زنده بود. مادر الکس از طلسم ها 
استفاده کرد و او را به زندگی برگرداند، ولی با این کار دروازه ای 
به جهان پس از مرگ باز کرد و مردانی شیطانی و باستانی که به 
فراریان مرگ معروف بودند، از این دروازه فرار کردند. بعد از آن 
مادر الکس همراه با طلسم ها ناپدید شد و الکس و رن نیمی از دنیا 

را سفر کرده بودند تا آن ها را پیدا کنند.
نبودند. مأموران آدمکش سازمان هم  الکس و رن  فقط  ولی 
دنبال مادر الکس می گشتند و بچه ها را همه جا تعقیب می کردند. 
بچه ها می دانستند که این فرقه ی شیطانی با فراریان مرگ همکاری 
می کند و آن ها توطئه ی شوم و بزرگی در سر دارند. آخرین فراری 
مرگ چیزهایی از نقشه اش برای حکمرانی بر دنیا با کمک سازمان 
زودتر  فرقه  اگر  و  بود  عظیم  داشتند،  که  هدفی  هر  بود.  گفته 
طلسم ها را پیدا می کرد، فراریان مرگ شکست ناپذیر می شدند و 

تمام جهان به خطر می افتاد.
الکس با این فکر به خودش لرزید و به خیابان های اطرافش 
ترسناک  کمتر  شومش  تصورات  از  شب  دل  در  که  کرد  نگاه 
به نرمی  مهتاب  و  خیابان  چراغ های  نور  زیر  ساختمان ها  بودند. 

می درخشیدند و معماری شان زیبا و قدیمی بود. 
رن گفت: »خیلی قشنگه!«

الکس موافق بود: »آره. انگار کل شهر رو از روی تزیینات کیک 
برداشته ن.« و با سر اشاره ای به نزدیک ترین ساختمان کرد که با 



»به عقیـده  ی یک کرم، عجـیب است 
که انسان کتاب هایش را نمی خورد.«

هوپا، ناشر کتاب های خوردنی

بخشی از شعر »کرم های شب تاب«
رابیندرانات تاگور
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و مهم تر از همه اینکه برای تولید این کاغذها درخت کمتری قطع میشود.
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