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این ترجمه برای
»رشاد حدادی«
چراکه یک سر و گردن از سرزنان سر است

سرزِن برتر لیِگ برتر است. 
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من فرانسیســکو گارســیا کاســاس هســتم، البته همه »پاُچلُفت« 
صدایم می کنند. یازده سالم است و توی کمد قایم شده ام.

دارم از توی قفل، بیرون را نگاه می کنم.
دِم سحر است و همه جا تاریِک تاریک است.

ً یــادم رفــت از تاریکی  آن قــدر دلهــره دارم کــه یــک لحظــه اصــا
می ترسم.

تنها نیســتم. بهترین دوســت هایم هــم توی کمدنــد: کامونیاس و 
َغمَبرک و اِِلنا.

ِگِرتا هم هست که دستم را سفت گرفته.
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گرتا یکی از بچه های جدید مدرسه مان است.
او هم به اندازه ی من می ترسد.

اگر پیدایمان کنند، توی بد دردسری می افتیم.
شاید تنبیهمان این باشد که یک سال نتوانیم از خانه بیاییم بیرون. 

یا شاید از مدرسه اخراجمان کنند.
یا حتی شــاید اتفاق بدتری بیفتد، اگر کســی که خودمان را ازش 

مخفی کرده ایم، همان کاری را کرده باشد که ما فکر می کنیم.
چند روز است داریم تحقیق می کنیم.

چیزی نمانده موضوع خیلی مهمی را کشف کنیم.
صدای قدم هایش را می شنویم که دارد از راهرو نزدیک می شود.

آرام آرام.
جلوی دِر اتاق می ایستد.

می شود صدای نفس هایش را شنید.
هر لحظه به ما نزدیک تر می شود.

دِر راهرو با صدای غژغژ باز می شود و لوالی در چنان قرچ قروچی 
می کند که همه مان توی کمد به خودمان می لرزیم.

توی اتاق است. دارد می آید سمت جایی که ما قایم شده ایم.
متوجه صدای ضعیفی می شویم...

که از توی کمد می آید.
کسی که دنبالمان است هم حتماً صدا را شنیده، چون یک دفعه 

می ایستد.
بعد دوباره حرکت می کند.

خیلی آرام.
صدای ِخرچ ِخرِچ کف را می شنویم.

چشمم را می برم نزدیک قفل و از تویش نگاه می کنم.



نور ماه از پنجره می آید تو و نمی توانم خوب ببینم.
فقط دو تا کفش سیاه می بینم که دور خودشان می چرخند.

دارد اتاق را وارسی می کند.
دنبال ما می گردد؟

برمی گردم سمت غمبرک. 
آن قدر وحشت کرده که زانوهایش هی می خورند به هم.

بهش عامت می دهم که تکان نخورد، ولی بهم اشاره ای می کند 
که یعنی: »دست خودم نیست.«

النا دستش را می گذارد روی زانوی غمبرک و صدا را می خواباند.
دیگر صدای قدم های یارو را نمی شنویم.

رفته؟
چی شده؟

آرام آرام دوباره می روم نزدیک قفل.
چشمم را می گذارم و با دقت نگاه می کنم.

دیگر کسی توی اتاق نیست.
همان موقع دِر کمد یک دفعه باز می شود...

... و همه مان جیغ می زنیم.

نمایشگاه بزرگ جهانی: »گنجینه های مصر باستان«
گنج های پادشاهی مصر.

اتاق فرعون.
جواهرات ملکه.

راز خط هیروگلیف.
مومیایی ها و تابوت دان ها.

رازهای پنهاْن آشکار می شود.
دو هفته، از پانزده تا سی ژانویه. در ِسویاالچیکا.

»گنجینه هــای مصر باســتان« نمایشــگاهی اســت کــه دارد توی 
سراسر دنیا برگزار می شود. حاال قرار بود توی شهر ما برگزار شود.

قرار بود مردم از همه جا برای بازدید بیایند.
آنیتــا، دروازه بان ذخیره ی تیممان، که گاهی یک  کم عقلِ ُکل بازی 
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درمــی آورد، گفــت: »ایــن مهم تریــن رویــدادی اســت کــه تــوی 
سویاالچیکا برگزار شده.«

همه نگاهش کردیم. جلوی دِر مدرسه بودیم.
هشتم ژانویه بود. اولین روز مدرسه بعد از تعطیات سال نو.

روِز »َمن َمن«  کردن.
ماریلین شروع کرد: »من یک جفت کفش جدید هدیه گرفتم.«

ماریلین کاپیتان تیم است و باید هر شش ماه یک بار کفش هایش 
را عوض کند، چون سرعتی ترین بازیکن تیم است و کل بازی دارد 

می دود و کفش هایش زود فرسوده می شود.
هشــتک گفــت: »مــن یک ســگ هدیه گرفتم. یک ســگ ســیاه 

بی نهایت باهوش. توی حیاطمان است.«
تونی همان موقع پرسید: »باهوشی و خنگی ش را از کجا فهمیدی؟ 
سگ است دیگر. من یک سگ خیلی عجیب دیده بودم که فقط 
به آشناها پارس می کرد. ولی وقتی غریبه می دید، دست یارو را 

می لیسید و دم تکان می داد.«
من که روز قبلش خانه ی هشتک این ها بازی کرده بودم و سگش 
را دیده بودم، گفتم : »شش ماهش است و خیلی باهوش است.«

راســتش، ســگه نــه خیلی باهوش به نظرم رســیده بــود، نه خیلی 
خنگ. ســگ معمولی و عادی ای بود، ولی می خواســتم بزنم توی 

حال تونی.
هشــتک گفــت: »این نژاد ســگ من، از آن هاســت کــه نابیناها و 
پلیس هــا دارنــد. خیلی باهوش انــد و یک عالمه جــرم و جنایت را 

کشف می کنند. این را همه می دانند.«

غمبرک آهی کشید و گفت: »من وقتی سگ می بینم...«
تومئو گفت: »من یک گرمُکن جدید هدیه گرفتم، چون قبلیه بهم 

کوچک شده.«
تونی خندید: »چون از همه خیکی تری.«

تومئو جواب داد: »چون رشدم سریع است.«
کامونیــاس گفت: »تو که گرمکنت را پوشــیده ای، دیگر الزم نبود 

بگویی.«
»گفتم اگر احیاناً متوجه نشده باشید.«

هشتک گفت: »هنوز برچسبش بهش است.«
بعد برچسب لباس تومئو را کشید و کَند.

آنیتا گفت: »من... بلیت بازدید از نمایشگاه مصر را هدیه گرفتم.«
و از آن به بعد، غیر از این موضوع راجع به چیز دیگری حرف نزدیم.

»می گویند قرار است مومیایی و تابوت دان و یک عالمه چیزهای 
مصر باستان را نمایش بدهند. حتی گنج مقبره ی یکی از ملکه های 

مصری را.«
آنیتا که انگار راجع به همه ی جزئیات نمایشگاه خر زده بود، ادامه 

داد: »َحتِشپسوت دوم.«
»می گویند توی نمایشــگاه کلی اشیای بی نظیر هست: تاِج ملکه، 

آویز، گردن بند، حلقه... همه چی.«
»پانزده روز بیشتر نیست.«

تونــی جــوری که انــگار می داند راجــع به چی دارد حــرف می زند، 
گفت: »چون نمایشگاهش سیار است.«

کامونیاس توضیح داد: »از این هایی که از یک جا می روند جای دیگر.«
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شهردار سویاالچیکا اسمش گوستاوو ِفّراداست و از چند ماه پیش 
داشــت مذاکره می کرد تا نمایشــگاه دو هفته توی شهر ما برگزار 

شود. از همه جا آدم برای بازدید می آمد.
کامونیاس دور برداشــته بود: »بابام می گوید قرار اســت مومیایی 

واقعی بیاورند!«
غمبرک پرسید: »به نظرتان شب ها بیدار نمی شوند مردم شهر را 

بُکشند و فرار کنند؟«
من گفتم: »آن که تو می گویی، زامبی است.«

تومئو گفت: »مومیایی هم یک جور زامبی اســت، نه؟ ُمرده ای که 
راه می رود.«

کامونیاس گفت: »اگر این جوری باشد، پس خون آشام هم زامبی 
است.«

»گرگینه1 هم همین طور.«
»نه. گرگینه نمرده که. فقط به شکل گرگ درمی آید...«

آنیتا پرید وسط بحث: »گرگینه و این جور چرت وپرت ها را ول کنید: 
می خواهنــد جواهرات ملکه حتشپســوت دوم را بیاورند شــهر ما! 

مثل اینکه خفن ترین گردن بند کل دوران باستان مال او بوده!«
النا گفت: »حتشپسوت دوم. اسمش باحال است.«

هشتک گفت: »می گویند مثل این است که آدم برود توی اهرام 
مصر.«

»می گویند خداتومن قیمت جواهرات است.«
»می گویند پلیس نیروی کمکی می گیرد تا از نمایشگاه محافظت کند...«

1. موجودی افسانه ای و از باورهای خرافی مردم اروپاست. انسانی است که شب هایی که ماه کامل 
است، به شکل گرگ درمی آید. م.
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»می گوینــد اگــر تــوی یکی از اهــرام از ملکه چیــزی بخواهی و بعد 
هفْت شب نخوابی، بی بروبرگرد خواسته ات برآورده می شود...«

این طوری شد که روز »َمن َمن« تبدیل شد به روز »می گویند...«.
من هنوز تعریف نکرده بودم چی عیدی گرفته ام.

منتظر فرصت می گشتم.
سعیم را کردم: »خب... من...«

ولی هیچی.
اصاً محلم نگذاشتند.

فکر کنم دیگر حتی صدایم را هم نمی شنیدند.
هیچ چیز برایشان مهم نبود.

فقط فرعون و جواهرات و مومیایی و اهرام و این جور چیزها برایشان 
جالب بود.

بــرای اینکه غافل گیرشــان کنم، گفتم: »من یــک مومیایی عیدی 
گرفتم.«

تونی پرسید: »چی گفتی تو؟«
غمبرک گفت: »گفتی مومیایی؟«

ماریلین پرسید: »مومیایی هدیه گرفتی؟«
سکوت شد.

بعد شانه هایم را انداختم باال.
هیچ مومیایی ای بهم هدیه نداده بودند.

ولی این تنها راهی بود که به حرفم توجه کنند.
گفتم: »خب، در واقع دوچرخه هدیه گرفتم.«

اکسپلوِرر ۸.
بیست ویک دنده.

بدنه ی آلومینیومی.
.YY50 جعبه دنده ی

دسته دنده ی فومی.
دوشاخه ی جلوی بسیار مقاوم.

ترمزها و َپره های آلومینیومی.
قطر چرخ ها: ۲۴ اینچ.

دسته های اسفنجی از نوع فوق فشرده. قرمزرنگ.
سریع ترین و باورنکردنی ترین دوچرخه ی دنیا.
دوچرخه ی من. باالخره برایم خریده بودند!

چقدر انتظارش را کشیدم!
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»به عقیده  ی یک کرم، عجیب است که

انسان کتاب هایش را نمی خورد.«

هوپا، ناشر کتاب های خوردنی

بخشی از شعر »کرم های شب تاب« /  رابیندرانات تاگور


