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تقدیم به ِمرِدیت که مثل کودی و اوتیس
عاشِق بازی با کلمه هاست.
ز.ن

تقدیم به شادی، دوست نقاشم، که نقاشی هایش را دوست دارم. 
و تقدیم به آرزوی عزیزم که به من یاد داد
اگر چیزهای خوب را تقسیم کنیم، چند برابر می شوند!
م.ح
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فصل اول

دزد از میـان سـایه ها عبـور کـرد و به طـرف گالـری رفـت کـه کمی جلوتـر بود. 
می خواسـت برای مشـتری مخصوصش یک تابلوی نقاشی بدزدد. وارد شدن 
به گالری راحت بود. با همان دسـتی که دسـتکش سـفید داشت، کلید را توی 
قفل براِق در چرخاند و داخل شد. می دانست خبری از دزدگیر نیست. راستش، 

همه چیز را درباره ی گالری می دانست.
تابلـوی نقاشـی را از روی دیـوار کنـد و به جایـش تابلویـی قالبی گذاشـت. 
لحظه ای ایستاد و در دلش نقاشی قالبی را تحسین کرد؛ واقعًا ماهرانه کشیده 
شده بود. قبل از خارج شدن از گالری، ابزار باز کردن قفل را وسط گالری روی 
کف پوش انداخت، جایی که مطمئن بود دیده می شـود. با خودش گفت: بذار 

فکر کنن یه دزد قفل ضدسرقتشون رو شکسته. دزد به خودش خندید.
برگشـت بـه اتاقـش و بـه رابطش زنگ زد. مـرد آن طرف خـط منتظر بود و 
احسـاس می کرد انتظارش بیش از اندازه طول کشـیده اسـت. چشـمان ریز و 

براقش را به هم زد و با عجله گفت: »الو؟!«
دزد خندیـد و گفـت: »منم. بسـته ی مشـتری ت حاضره. انـگار حالت خوب 
نیست!« پیش خودش خندید و ادامه داد: »مثل آب خوردن بود. یه سنجاق هم 

جا گذاشتم که اون کارآگاه احمق فکر کنه دزده جا گذاشته.«
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مرد با صدای بلند گفت: »چرا این کار رو کردی؟« آن قدر عصبانی بود که با 
دسـِت پهنش به گوش کوچک خودش سـیلی زد. دردش آمد و عصبانیتش 

بیشتر شد.
»نقشه ی بامزه ای بود. نتونستم جلوی خودم رو بگیرم.«

»خفه شو! می دونم این کارها برای تو مثل بازیه، اما بقیه مون بازی نمی کنیم. 
ما به خاطر پول وارد ماجرا شدیم. اگه بخوای حقه بازی های مسخره ت رو ادامه 
بـدی، همه چـی رو خراب می کنی.« دسـتش را مشـت کرد و حرفـش را ادامه 
داد: »به  نفعته که دیگه از این کارها نکنی، وگرنه بالیی سرت می آرم که خنده 

از یادت بره.«
لبخند روی صورت دزد محو شد. گوشی تلفن را محکم گرفت و گفت: »من 
رو تهدید نکن. همه کاره منم، نه تو. اگه یه بار دیگه قلدری کنی، خودم حسابت 

رو می رسم که دیگه نتونی بخندی. فهمیدی؟ بگو: ‘بله قربان’.«
مرد با شـنیدن این حرف ها آب دهانش را قورت داد و تته پته کنان گفت: 
»َچـ... َچـ... چشم قربان. من فقط شو... شو... شوخی کردم.« سپس صدای 

خنده ی بلند و مضطربش مثل زوزه ی کفتار به گوش رسید.
دزد دوباره لبخند زد و گفت: »خوبه. خوشـحالم که سـر حالت آوردم. حاال 

بریم سراغ کار بزرگمون که از همه باحال تره. جونمی جون.«
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فصل دوم

کودی کارسون1 در مسیری که با نور کاله ایمنی اش روشن شده بود، در تونل 
تاریک و نمور، می دوید. اگر کاله سـرش نبود، احتماالً موهای قهوه ای اش از 
ترس سیخ شده بود. به برادر دوقلویش، اوتیس2، نگاه کرد که او هم از ترس 

چشم هایش گشاد شده بود، پشت سر او می دوید و جلو می آمد.
از پشت سرشـان، ِتپ ِتپ ِتـپ، صـدای پـای کسـی بـه گوش می رسـید که 
دنبالشـان می کرد. ترسـیده بودند و فرار می کردند. هرکسـی یا هرچیزی که 
دنبالشـان بـود از خودش صـدای ترق وتـروق درمی آورد. ناگهـان، پای کودی 
لغزیـد و روی زمیـن خاکی تونل افتاد. چشـمش به جمجمـه ای که حفره ی 

خالی چشم هایش تاریک و سیاه بود، افتاد.
اوتیس به کودی کمک کرد بلند شـود. نفس نفس زنان گفت: »پا شـو. باید 

فرار کنیم.«
به سـرعت در تونِل پیچ واپیچ می دویدند. احسـاس می کردند االن است که 

ریه هایشان بترکد.
بعد، وحشـت زده، فهمیدند دیگر راه فرار ندارند. به بن بسـتی ُپر از جمجمه 
و استخوان رسیده بودند. دیوانه وار دور و بر را نگاه کردند. میان سایه ها دنبال 

1. Cody Carson 2. Otis
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راه فرار می گشـتند. اما راهی پیدا نکردند. صدای ترق وتروق درسـت در چند 
قدمی شان قطع شد.

صدای ترسناک و مبهمی آمد: »برگردین، پسرها!«
کودی و اوتیس، با ترس ولرز، به پشت سر نگاهی انداختند. اسکلتی قدبلند 
توی تاریکی ایسـتاده بود و با انگشـت اسـتخوانی اش به آن ها اشـاره می کرد. 

گفت: »بدجوری توی مخمصه افتادین.« و دهانش را باز کرد و قهقهه زد.
»وااای.« اوتیس و کودی با جیغ وداد از خواب پریدند و توی رختخوابشـان 
نشستند. به  هم نگاهی انداختند. فوری فهمیدند که هر دو یک کابوس دیده اند. 
مدت هـا بـود که این اتفاق نیفتاده بود، اما گاهی دوقلوها خواب های مشـابهی 

می دیدند.
کودی عرق پیشانی اش را پاک کرد و گفت: »آخیش! فقط خواب بود!«

اوتیس جواب داد: »آره. یه کابوس که خیلی واقعی به نظر می اومد. راستی! 
اون تونل چندش آور دیگه کجا بود؟«

کودی گفت: »نمی دونم. اما االن وقت فکر کردن نیست.« نگاهی به ساعت 
رومیزی انداخت و گفت: »وقتشه که بریم فرودگاه!«

هر دو از تخت پایین آمدند. آن قدر برای جمع کردن وسایل در لحظه ی آخر 
عجله داشتند که آن کابوس و هشدارش را فراموش کردند.
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فصل سوم

کودی کارسـون گفت: »من عاشـق پاریسم.« و چشم های قهوه ای اش با عالقه 
روی شیرینی های چیده شده بر چرخ پذیرایی دسرها چرخید. رو کرد به پدرش 
و گفت: »همه شون خوشمزه به نظر می آن! نمی دونم کدوم رو بردارم! به نظرت 

بهتر نیست دوتا بردارم؟ باالخره اینجا پایتخت دسر دنیاست.«
آقای کارسـون سـر تکان داد و گفت: »کودی! یه هفته اینجا می مونیم. قرار 
نیست سهم هفت روز رو همین  االن بخوری. تازه، امشب توی مهمونی غذاهای 

زیادی ِسرو می شه.«
کودی خندید: »انتخاب سخته. واسه ی انتخاب دسر به دردسر افتادم.« کودی، 

همان اندازه که عاشق دسر بود، بازی کردن با کلمه ها را هم دوست داشت.
اوتیس که داشت به حرف کودی فکر می کرد پوزخندی زد و گفت: »فکر کنم 
نمی دونی با کدوم یکی شروع کنی؟!« سپس موهای ژولیده ی قهوه ای اش را از 
صورتش کنار زد و به برادرش نگاه کرد: »می دونم چی می خوای بگی، ولی نگو!«

ری، دخترعمـه ی دوقلوهـا، هـم تکرار کـرد: »نه... نگو...« امـا دیگر دیر 
شده بود.

کودی گفت:
»یه گربه ی خیس
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خندید به اوتیس
آهای بلندگیس

پسر خسیس
دیگه تو این دیس

اصالً غذا نیس
تهش رو تنهایی

خودم زدم لیس.«
کودی عاشق این شعر بود و از هر فرصتی برای خواندنش استفاده می کرد.

ری گفت: »اگه یه بار دیگه این شعر رو بخونی، دیوونه می شم.«
اوتیس گفت:

»توی رودخونه بیفتی تو پاریس
پا به سن1 می ذاری، بعدش می شی خیس.«

ری موهـای کوتـاه تیـره اش را بی حوصلـه تکانی داد و گفـت: »بس کنین 
دیگه، بچه ها.«

کودی همان طور که پوزخند می زد دهانش را باز کرد که چیزی بگوید.
ماکسیم َچِترتون2 گفت: »ُنن! یعنی نه به فرانسوی. اما منظورم نه به تموم 
زبان های زنده ی دنیاست! دلم می خواد دفعه ی بعد که دهنتون رو باز می کنین 
به جای حرف زدن یه تکه شیرینی بخورین.« و تکانی به  روزنامه ی فیگارو3 داد 
و بنا کرد به خواندن مقاله ای که درباره ی موج جدید خالف کاری ها در پاریس 
بود. ماکسـیم عالقه ی زیادی به داسـتان های جنایی داشـت. به همین دلیل، 
ری و دوقلوها، بیشتر از بقیه ی بچه ها، درباره ی باج گیری و سرقت مسلحانه ی 
بانک اطالعات داشتند. حاال که آقای کارسون در سراسر دنیا نقاشی نامی شده 
بود، سر ماکسیم هم که دستیار کارسون بود شلوغ شده بود. البته از چند سال 

Seine .1؛ نام رودخانه ای در شهر پاریس
2. Maxim Chatterton 3. Le Figaro
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قبل که مادر دوقلوها فوت شـده بود، ماکسـیم همه جوره به کارسـون ها کمک 
می کرد و دوست خانوادگی شان بود.

درهـای کافـه ی شـلوغ رو بـه خیابان باز بـود و باد گرمی بـه داخل می وزید. 
خورشید می درخشید و صدای نواختن ویولن از همان نزدیکی به گوش می رسید؛ 
یک روز خوب در پاریس. کمی قبل، چمدان ها را در منزل دایی دوقلوها، کارآگاه 
نیوتـون اندروز1، گذاشـته بودنـد. کارآگاه از آن ها دعوت کرده بود یک هفته آنجا 
بماننـد. نیوتـون در منزل زیبایی نزدیک موزه ی لوْور زندگی می کرد. دو طبقه ی 
اول آپارتمان و حیاط کوچک پشتی در اختیارش بود. کارسون ها، ری و ماکسیم 

منتظر مهمانی بزرگی بودند که نیوتون برای آن ها ترتیب داده بود.
آقای کارسون رو به دوقلوها گفت: »از دایی تون خواستم اگه بین کارهاش وقت 

آزاد پیدا کرد، با ما ناهار بخوره. از وقتی خیلی کوچک بودین، شما رو ندیده.«
از حالت چشـم هایش معلوم بود به فکر فرورفته اسـت. لبخندی بر لبش 
نشسـت و گفت: »نیوتون از بچگی دوسـت داشـت واسـه ی اسکاتلند یارد2 کار 
کنه. غیر از این به هیچ چیز دیگه ای فکر نمی کرد. من و مادرتون چشممون آب 

نمی خورد، اما از پسش براومد!«
کودی پرسـید: »برای یه کارآگاه آمریکایی سـخت نبود که توی یه اداره ی 

دولتی انگلیسی، مثل اسکاتلند یارد، استخدام بشه؟«
آقای کارسون گفت: »برای اینکه اونجا کار کنی الزم نیست انگلیسی باشی. 
هرکسی که بیشتر از سه سال توی انگلستان زندگی کرده باشه و بخواد برای 

همیشه همون جا بمونه، می تونه اونجا کار کنه.«
اوتیس ادامه داد: »درسته. تازه، دایی نیوتون که یه کارآگاه آمریکایی معمولی 
 نیسـت! بهمون گفتی از بزرگ ترین کارشـناس های جرائم سـرقت آثار هنریه.

مگه نه؟«

1. Newton Andrews
Scotland Yard .2؛ مرکز پلیس شهر لندن در بریتانیا
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آقای کارسـون گفت: »آره، دقیقًا. به خاطر همینه که دعوتش کردن فرانسـه 
تـا کارآگاه هـای فرانسـوی رو آمـوزش بـده، اما بعـدش این مـوج دزدی آثار 
هنری به راه افتاد و ازش خواسـتن اینجا بمونه که روی این پرونده کار کنه. 

اوناهاش، دایی تون داره می آد.«
مردی که چشم های آبی درخشان، موی خاکستری و سبیل مرتبی داشت 
نزدیک میزشان آمد و به همه سالم داد: »خوشحالم که ناهار رو باهم می خوریم. 
خیلـی وقـت بـود همدیگه رو ندیـده بودیم.« رو کرد بـه ری و دوقلوها و گفت: 
»چقدر بزرگ شدین! اگه خواهرم زنده بود، کلی به شما سه تا افتخار می کرد.«

اوتیس آرام گفت: »دایی نیوتون، من شـما رو از روی آلبوم عکس مادرم 
می شناسم. چشم های اون هم مثل چشم شما آبی بود.«

کارآگاه دستش را روی شانه ی اوتیس گذاشت و گفت: »درسته. دلم براش 
 تنگ شده. می دونم شما هم همچین حسی دارین. خوشحالم که همگی اومدین

به دیدنم.«
کودی که هنوز هم حواسش پیش شیرینی ها بود گفت: »ما هم خوشحالیم. 
پاریس محشره!« و داشت انتخاب می کرد اول کدام را بردارد که جولز1، صاحب 
کافه، از راه رسـید و کنار میزشـان ایستاد. مردی قدبلند، چشم سبز و موطالیی 

بود. لباس مشکی پوشیده و کراوات آبی براق زده بود.
به کارآگاه اندروز سالم کرد: »روز به خیر.«

کارآگاه در جـواب گفـت: »روز به خیـر، جولـز. ایشـون همسـر خواهرمـه، از 
آمریکا اومده؛ آقای هایدن2 کارسون. پسرهای دوقلوش کودی و اوتیس همراه 
خواهرزاده ش، ری، و دستیار و دوستش، ماکسیم چترتون. ماکسیم فرانسوی 
بلده ولی بقیه تازه دارن یاد می گیرن. فرانسوی من هم که می دونی، تعریفی 
نداره!« همان طور که بقیه را نگاه می کرد، گفت: »خوشبختانه جولز انگلیسی رو 

خوب بلده و من هیچ وقت برای سفارش غذا به مشکل برنمی خورم.«

1. Jules 2. Hayden
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جولز گفت: »متشکرم، کارآگاه. مادرم آمریکایی بود. من عادت دارم با شما 
انگلیسـی حـرف بزنم.« نگاهـی به بقیه انداخـت و ادامـه داد: »کارآگاه اندروز 
داسـتان آشـنایی مون رو براتـون تعریف کـرده؟ چند ماه پیش، درسـت زمان 
شلوغی رستوران، موقع شام اومد و سرآشپزم رو دستگیر کرد. بعدًا معلوم شد 

سرآشپزم دزد خرده پای آثار هنری بوده.« سپس خندید و سری تکان داد.
»درسته که االن می خندم، ولی اون موقع به مشکل بدی برخوردم و نزدیک 
بود کافه رو ببندم. خوشـبختانه یه آشـپز جدید پیدا کردم که کارش رو خوب 
بلده. راستش، همین سرآشپز داره شام مهمونی امشبتون رو آماده می کنه.«
کارآگاه اندروز توضیح داد: »بعد از اون دستگیری، من و جولز باهم رفیق 
شـدیم. به خاطر همین ازش خواسـتم شـام مهمونی امشـب رو حاضر کنه. 

جولز، تو هم امشب می آی مگه نه؟«
جولز گفت: »معلومه که می آم! اصالً نمی خوام از دستش بدم.«

جولز که متوجه شـد کودی هنوز به شـیرینی های روی چرخ دستی زل زده 
اسـت گفت: »خب، اینجا یه آقای جوون داریم که به دسـر عالقه منده! بذار از 
شیرینی ها بهت بگم: تارت تاتین1 پای سیب کاراملی کوچیکه. این کیک های 
کوچک رنگی هم ِپتی فور2 هستن. می تونین چندتا شیرینی جورواجور بردارین 

و بخورین تا مزه ی همه رو چشیده باشین.«
کمی بعد، میز پر شد از کیک شکالتی، شیرینی پای با خامه های زده شده، 

کلوچه و کاستارد.
ماکسیم همان طور که روزنامه اش را تا می زد گفت: »جولز، چند لحظه وقت 
داری؟ توی روزنامه چیزهایی درباره ی دزدی آثار هنری پاریس توی ماه های 

اخیر خوندم.«
جولز که صندلی اش را از پشت میز بیرون می کشید سری تکان داد و گفت: 
»آه. بله. وحشتناکه. دزده خیلی حرفه ایه. بیشتر وقت ها حتی صاحب گالری 

1. Tarte tatin 2. Petits Fours
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متوجه نمی شـه که به اونجا دسـتبرد زدن. اولش معلوم نمی شـه که چیزی به 
سرقت رفته باشه. دزد یه نسخه ی قالبی معرکه رو جایگزین نقاشی ربوده شده 
می کنه. اون قدر دقیق کپی شده که با نسخه ی اصلی مو نمی زنه. گاهی دزدی 
اصالً لو نمی ره، تا وقتی که خود دزد یه یادداشت توی روزنامه منتشر می کنه.«
کارآگاه اندروز اخمی کرد و گفت: »دزده خیال کرده خیلی بامزه ست، ولی 

اصالً این طور نیست.«
آقـای کارسـون سـری تـکان داد و گفت: »ایـن اتفاق برام آشناسـت. چند 
سـال پیش که اولین نمایشـگاهم رو توی پاریس برگزار کرده بودم، یه موج 
دزدی آثار هنری شـبیه همین راه افتاده بود. خوشـبختانه هیچ کدوم از آثارم 

به سرقت نرفت.«
جولز آرام سر تکان داد و گفت: »بله. خیلی شانس آوردین. بیشتر نقاشی های 
دزدیده شده دیگه هیچ وقت پیدا نمی شن. این قدر این دست  و  اون دست فروخته 
می شـن که دیگه نمی شـه گفت صاحب اصلی ش کی بوده. سـارق ها اون ها رو 
به مجموعه دارهای ثروتمند و حریصی می فروشن که حاضرن برای رسیدن به 
خواسته شـون دسـت به هر کاری بزنن. براشـون مهم نیست چطور به دستش 
می آرن یا چقدر براش هزینه می کنن. همه می دونن آثار هنری توی بازار سیاه 

چه فروشی می کنه. همه ی مردم پاریس بابت این دزدی ها ناراحتن.«
آقای کارسون خواست چیزی بگوید که صدای شکستن شیشه حرفش را 

قطع کرد. مردی به فرانسوی داد می زد و کمک می خواست.
ری از صندلـی پاییـن پریـد و گفـت: »همیـن نزدیکیه.« دوقلوهـا دویدند 

به سمت در.
اوتیس فریاد زد: »بدوین بریم ببینیم چی شده!«

جولز، ماکسـیم و آقای کارسـون راه افتادند دنبالشان. کارآگاه اندروز تلفن 
همراهش را برداشت و درخواست نیروی کمکی داد.

از کفاشی کنار کافه عبور کردند و به مردی رسیدند که جلوی گالری کوچکش، 
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گالـری آثـار هنـری کلود، ایسـتاده بود، درحالی که مشـتش را تـوی هوا تکان 
می داد، بر سر چند پسر که در خیابان می دویدند، فریاد می زد. شیشه ی مغازه 
شکسته بود و خرده های آن در پیاده رو ریخته بود. در میان خرده شیشه ها، دو 

تکه سنگ افتاده بود.
ری داد زد: »زود باشین، بریم بگیریمشون!«

اگرچه ری و دوقلوها دونده های سریعی بودند، اما پسرها خیلی جلوتر از 
آن ها بودند. یکی شان کاپشن سبز به تن داشت و دوتای دیگر کاپشن کاله دار 
مشکی پوشیده بودند. پسرها پیچیدند. اوتیس جلوتر از بقیه بود. نفس زنان 

گفت: »بریم به چپ.«
کودی و ری روی سنگ فرش کف خیابان دنبال اوتیس می دویدند. پسری 
کـه لبـاس سـبز پوشـیده بود به پشت سـر نـگاه کـرد و با صـدای بلند چیزی 
گفت. ری و دوقلوها داشتند به آن ها می رسیدند که دوباره به سرعت پیچیدند. 
اوتیـس هـم پیچید، اما بعد ایسـتاد؛ کـودی و ری هم همین طـور. همگی از 

نفس افتاده بودند.
کودی سرش را خاراند و گفت: »کجا رفتن؟«

اوتیس دست هایش را روی زانوهایش گذاشت، نفس عمیقی کشید و گفت: 
»نمی دونم انگار یهو غیبشون زد. پوووف! رفتن.«
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فصل چهارم

بعدازظهرِ همان روز، اوتیس گفت: »دایی نیوتون، متأسـفم که نتونسـتیم اون 
پسرها رو بگیریم.«

کارآگاه انـدروز جـواب داد: »عذرخواهـی الزم نیسـت. بهتـر کـه بهشـون 
نرسیدین؛ شاید تبهکار خیابونی بودن. ممکن بود بهتون آسیب بزنن.«

اوتیـس کـه بـه فکـر فرورفته بـود گفـت: »آره. ممکن بود. سنسـی1، مربی 
 کاراته مون، بهمون گفته دعوا نکنیم. اما اون پسرها شیشه رو شکسته بودن و 

ما نمی خواستیم ِقِسر دربرن.«
کودی و ری سر تکان دادند.

همـه از جشـنی کـه کارآگاه انـدروز بـه افتخارشـان برگزار کرده بـود، لذت 
می بردنـد. کمی بعد، هنگام غروب، کارآگاه می خواسـت از تابلوی نقاشـی ای 
که آقای کارسون برایش کشیده بود رونمایی کند. تابلو روی سه پایه گوشه ی 

اتاق نشیمن بود و روی آن را با پارچه پوشانده بودند.
کارآگاه گفت: »خوشحالم که شما سه نفر حالتون خوبه. تو چند ماه اخیر، 
شیشه ی چند گالری نقاشی دیگه رو هم شکسته ان. انگار این خراب کارها فقط 
می خوان چیزی بشکنن. گالری دارها واقعًا از دست دزدی ها شاکی هستن.«

1. sensei
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آقای کارسون قدم زنان به سمت کارآگاه آمد و گفت: »تحقیقاتت در چه حاله؟«
کارآگاه اخـم کـرد: »خـوب پیش نمی ره. بـا یه رئیس جدیـد کار می کنم؛ 
آقـای آنتـون برون1. طـرز فکرش با رئیس قبلی م خیلی فرق داره. به نظرش 
دزدی آثـار هنـری اصـالً چیز مهمی نیسـت و همه ی پلیس ها باید وقتشـون 
رو صرف سـرقت بانک و دزدی ماشـین یا چیزهای شـبیه این بکنن. درسته 
کـه می گـه دوسـت داره قضیه ی دزدی نقاشـی ها فیصله پیدا کنـه، اما دائمًا 

افرادش رو دنبال کارهای متفرقه می فرسته.« قیافه اش درهم رفت.
ماکسـیم آمد پیش بقیه و گفت: »شـنیدم چی می گفتین، کارآگاه. انگار 
رئیس جدیدتون نمی تونه درسـت تصمیم بگیره. باورم نمی شـه یه نفر توی 
نیروی پلیس باشه و دزدی نقاشی ها رو این قدر دست کم بگیره. توی شهری 
مثـل پاریس که به  شـاهکارهای هنری ش معروفه، همچیـن رفتاری بعیده. 

ارزش اون آثار هنری میلیاردها دالره. درست نمی گم؟«
کارآگاه سر تکان داد و گفت: »دزدیدن آثار هنری بیشتر وقت ها کار ساده ایه. 
موزه هـای بزرگـی مثل لوور از نگهبان و سیسـتم های امنیتی پیشـرفته ای مثل 
حسگر دمایی و ردیاب حرکتی استفاده می کنن، ولی موزه های کوچک تر همچین 
امکانات پیشرفته ای ندارن. خیلی از گالری های کوچک حتی دزدگیر هم ندارن!«
ری و دوقلوهـا بـه همدیگـر نـگاه کردند. با دقت به حرف هـای کارآگاه گوش 
می دادنـد. عاشـق معما بودند و ابزارهایی مثل حسـگر دمایـی و ردیاب حرکتی 
برایشان جالب بود. ماکسیم نگاهشان کرد و با ناله گفت: »شما سه تا قاتی ماجرا 
نمی شین. ما اومدیم پاریس که لذت ببریم. تحقیق کردن رو بذارین به  عهده ی 

پلیس و کارآگاه اندروز.«
آقای کارسـون دسـتش را روی شانه ی دوقلوها گذاشت، به ری نگاه کرد و 
ابرو باال داد و گفت: »درسته. وقتشه یه تعطیالت واقعی داشته باشیم بدون 

راه افتادن دنبال این خالف کارها.«

1. Anton Brun
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ری، کـودی و اوتیـس سـر تـکان دادند کـه یعنی حرف پدرشـان را گوش 
می کننـد. کـودی گفـت: »قـول، پـدر.« و بعد دسـتش را برد پشـت کمرش و 

انگشتانش را درهم قفل کرد.1
کارآگاه گفـت: »بهتـره مـن هم دیگه بـه کار فکر نکنم. ناسـالمتی مهمونی 
داریم. دلم می خواد با دوسـت هام آشـنا بشـین.« به مردی که نزدیک پنجره 
ایسـتاده بـود اشـاره کـرد و گفـت: »مارتیـن! می خوام تـو رو با دوسـت های 

آمریکایی م آشنا کنم.«
مردی که موهای حالت دار داشت نزدیک شد. ژاکت پوشیده بود و شلوارش 
آن قدر مرتب بود که می شـد خط ُاتویش را دید. در راه مکث کرد. اخم کرد و 
خم شـد و نوک کفش چرم قهوه ای و براقش را با دسـتمال پاک کرد. وقتی 
ایسـتاد کمی خجالت زده بود. »سـالم، مارتین دوران2 هستم. دوست قدیمی 
کارآگاه.« به گرمی لبخند زد و رو کرد به پدر دوقلوها. گفت: »شـما باید آقای 
کارسـون باشـی. آثار شـما رو به خوبی می شناسـم و هیجان زده ام که امشـب 

تابلوی نقاشی تون رو ببینم.«
مرد جواِن قدبلندی کنار آقای اندروز ایستاد و گفت: »من هم همین طور.« 
موهای صاف و قهوه ای اش ریخته بود روی یقه ی پیراهنش. »مارسـل رمی3 
هسـتم. دانشـجوی آکادمی هنر. باید بگم از اون هنرآموزها که دستشـون به 

دهنشون نمی رسه.« سپس به کارآگاه گفت: »عجب شام مفصلی!«
»مرسـی دوسـت من. جولز از رسـتورانش برامون آورده. آها! خودش هم 

اونجاست.« جولز را صدا زد و وقتی نزدیکشان شد، معرفی اش کرد.
کارآگاه اندروز به آن ها گفت: »شاید مارسل االن وضع مالی خوبی نداشته 
باشـه، امـا می دونم زیـاد طول نمی کشـه. همون طور که آشـپزی جولز خوبه، 
مارسـل هـم توی نقاشـی مهـارت داره. بعضـی از اسـتادهاش االن اینجان و 

1. این اعتقاد وجود دارد که اگر انگشتان را در هم گره و پشتمان قایم کنیم، می توانیم کاری کنیم که دروغ گو نشویم.
2. Durand 3. Marcel Remy
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دارن از کیفیت کارهاش تعریف می کنن. مارسـل، ایشـون همسر خواهرمه.« 
بعد رو کرد به مهمان افتخاری اش آقای کارسـون و گفت: »شـاید بتونی برای 

نمایشگاه زدن و انتخاب دستیار راهنمایی ش کنی.«
کارسون گفت: »باکمال میل. من افراد زیادی رو توی پاریس می شناسم 

که دنبال هنرمندهای جوون و بااستعداد می گردن.«
کارآگاه با دسـت روی شـانه ی آقای کارسـون زد و گفت: »عالی شد. و اما 
آقـای دوران کـه کارهای هنری ش تـوی پاریس معروفه. خیلـی از تابلوهای 
خونه ی من رو قاب کرده. موسیو دوران اون قدر ماهره که وقتی توی انگلستان 
هسـتم، براش تابلوی نقاشـی می فرسـتم که قاب کنه. می بینین که حسابی 
سرش رو شلوغ کردم. این قدر عاشق تابلوهام هستم که هروقت قراره مدت 

طوالنی از لندن دور باشم، اون ها رو هم با خودم می آرم.«
اوتیس به دیوار نگاه کرد. لبخند زد و گفت: »چقدر تابلوی نقاشی! تابلوهای 
کارآگاهی که دیوارهای خونه ش رو با نقاشـی پوشـونده و هویت خودش هم 

برای همه پوشیده ست!«
کارآگاه اندروز با لبخند گفت: »من که کارآگاه مخفی نیستم، اوتیس.«

آقای دوران خندید و گفت: »ولی حرف بامزه ای زد!« سپس به دوقلوها گفت: 
»راسـتی، می خـوام یه داسـتان جالـب براتون تعریف کنم. خیلـی به دایی تون 

بدهکارم. اون زندگی م رو عوض کرد. راستش، من یه...«
اندروز با دستش به آقای دوران اشاره کرد و گفت: »نمی خواد ادامه بدی. 

الزم نیست تعریفش کنی. گذشته ها گذشته.«
موسـیو دوران خندید: »نه. مایه ی افتخار منه. چون خوشـحالم که آخرش 
خوب تموم شد.« رو به ماکسیم، آقای کارسون و دوقلوها کرد و گفت: »شاید 

تعجب کنین که بگم چند سال پیش کارآگاه توی لندن دستگیرم کرد!«
همـه از تعجـب خشکشـان زد. دوران نگاهـی بـه همـه انداخـت و گفـت: 
»درسـته. من خالف کار بودم؛ دزد آثار هنری. آقای اندروز هم مسـئول پرونده 
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بود. به خودم که اومدم دیدم عقب یه ماشـین پلیس سـوارم و راهی زندون 
شدم که آب خنک بخورم!«

ماکسیم گفت: »خدای من!«
حرف های زیادی از ذهن اوتیس گذشت. پس، قبل از اینکه در بند نجاری 
و این حرف ها باشه در بند زندون بوده! اما لبش را گاز گرفت که چیزی نگوید.
موسیو دوران گفت: »توی زندون وقت زیادی داشتم که فکر کنم. فهمیدم 
چقدر اشتباه کرده ام. آزاد که شدم، اول رفتم پیش کارآگاه و ازش تشکر کردم. 
چون اگه اون نبود، مثل خیلی از دزدهای منفور دیگه یه خالف کار پیش پاافتاده 
بـودم کـه هنوز مشـغول دزدی از گالری ها و موزه هاسـت. در عوض، یاد گرفتم 
چطـور همـه  نـوع آثار هنری رو ـ از نقاشـی و پوسـتر گرفته تـا عکس ـ  قاب 
بگیـرم. فکرش رو هم نمی کنین که چقدر می شـه چیزهـای جدید یاد گرفت! 
کلی زحمت کشیدم تا به یه فرد محترم توی جامعه تبدیل بشم.« با عصبانیت 
لبش را جمع کرد: »مگه دسـتم به اون دزدهای نامرد نرسـه. اون ها رو دسـت 

پلیس می دم که به سزای اعمالشون برسن.«
مارسـل رمی به گروه کارسـون ها گفت: »آقای دوران گذشـته ش رو پنهون 
نمی کنه، حتی اومد مدرسه ی من و داستان موفقیتش رو برای همه تعریف 

کرد. داستانش برای بچه ها الهام بخشه، تا از خالف دوری کنن.«
کارآگاه اندرزو گفت: »واقعًا بهت افتخار می کنم، مارتین. وقتشه که از نقاشی 
رونمایی کنیم و حسابی از مهمون های عزیزمون پذیرایی کنیم.« سپس دست زد 
و گفت: »توجه! توجه! همه توجه کنین! لحظه ای که منتظرش بودیم فرارسید! 
می خوام از نقاشی شوهرخواهرم، هایدن کارسون، رونمایی کنم. اون می دونست 
من عاشـق دیدن پرنده های در حال پروازم. برای همین، نقاشی شـون رو برام 
کشیده.« کارآگاه به بوم نقاشی ای که با پارچه پوشیده شده بود نزدیک شد. »و 

حاال...« اما ناگهان ایستاد. نور المپ ها سوسو می زد.
توجـه همـه بـه چراغ هـا بود کـه صدای جیـغ و نالـه ای را شـنیدند. وقتی 




