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پیش از
انجماد مهتاب

هیـچ دزدی از قـرص مـاه خوشـش نمی آید. دزدهـا، مثل قارچ هـا و جغدها، 
توی تاریکی بهتر کار می کنند.

ماه ُسـروُمروگنده، درخشـان و نقره ای، روی دریاچه ی تاریک خطی به جا 
می گذارد که یک راسـت به سـه دزد می رسـد. دزدها از حرکت بازایسـتاده اند تا 

غنیمتشان را بررسی کنند.
دسـتبرد بی نقصـی بود. رفتند تـو و آمدند بیرون؛ درسـت مثل آِب خوردن؛ 
ماه ها نقشـه کشـیده و تمرین فرار کرده بودند و چند باری بحثشـان شده بود 

و به جان هم افتاده بودند. دوتا از دزدها با آن یکی خیلی حرف نمی زنند.
در نهایت، آن اختالف مهم نبود.
در نهایت، به هدفشان رسیدند.

سنجاق سینه ی زمردیِن کاترین کبیر1 با ارزشی بی حدوحصر.
پاره ی آسمان؛ مشهورترین فیروزه ی جهان.

الماس صلح آفرین شصت قیراطی که می گویند درخشان ترین جواهر تاریخ 
دنیاست.

همه ی آن سنگ ها بدشگون اند و نفرین شده . می گویند این سنگ ها بیشتر از هر 
مومیایی منحوس دیگری، مرگ، ورشکستگی، خودکشی و بیماری به بار آورده اند.

صاحب همه ی این جواهرات؟ کارلوتا گریمستون2، یکی از پول دارترین زنان 
ایـن کـره ی خاکی. اوایل شـهرت اجتماعی اش، متوجه شـد که باید برای جلب 

Catherine the Great .1؛ امپراتریس قدرتمند روسیه در قرن هجدهم میالدی
2. Carlotta Grimstone

پیش از
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 توجه، با دختران زیباتر و احمق تر از خودش رقابت کند. ولی کارلوتا می خواست 
عکسش توی روزنامه ها چاپ شود. پس، با اجازه ی باباجانش، تصمیم گرفت 
همـه ی سـنگ های نفرین شـده ی دنیـا را جمع کنـد و با این کار بـرای خودش 
اسم و رسـمی به هم بزند. حتی به اسـم مستعارش هم فکر کرد و خبرنگاری را 
اجیر کرد تا اسمش را توی تمام رسانه هایی بیاورد که حاضر به همکاری بودند. 

اما آن لقب »الهه ی وسوسه گر« هیچ وقت بر سر زبان ها نیفتاد.
دزدها به نفرین اعتقادی ندارند. چطور ممکن است چیزی به این ارزشمندی 
نفرین شـده باشـد؟ بلیت زندگی ای رؤیایی اسـت! آن هایی کـه می گویند پول 
خوشـبختی نمی آورد مثل گربه ای هسـتند که دسـتش به گوشـت نمی رسـد و 

می گوید پیف پیف.
سنگ ها روی تخته سنگی، زیر نور ماه بهشان چشمک می زنند.

هر سه با خود فکر می کنند: زندگی رؤیایی، سالم!
اما حتی بی نقص ترین سرقت ها هم مشکالت خودش را دارد.

سـومین دزد زیر قرارمدارشـان زده و بـرای نامزدش گردنبنـد زیبایی ربوده 
اسـت. گردنبندی دم دسـتی که به پای ارزش آن سـنگ ها نمی رسـد، اما مرد 

می خواهد نگهش دارد.
مخالفت ها بینشان باال می گیرد. هیچ کدام نمی دانند هفت تا  سنگ  ماه این 
گردنبند واقعًا چقدر می ارزد؟ اما ظاهرشان عجیب زیباست. حاال که دزد سوم 

زیر قرارمدارشان زده، اصاًل چرا باید سهمی از این دزدی ببرد؟
سومین دزد می گوید: باشه بابا. گردنبند را محکم می کشد و دور انگشتش 
می پیچاند. بیاین با بقیه ی سـنگ ها آبش کنین و به یه دالل دیگه زیر قیمت 

بفروشینش. حاال این طوری راحت می شین؟
قفل گردنبند می شکند و زنجیر طال از هم پاره می شود. قبل از اینکه هفت تا 
سـنگ ماه روی سـاحل سنگی بیفتند، انگار لحظه ای توی هوا معلق می مانند؛ 

چطور همچین چیزی ممکن است؟
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سـنگ ها دور هم حلقه می زنند و دایره ی کاملی را تشـکیل می دهند؛ انگار 
اشک مهتاب هستند که چکیده روی زمین و یخ زده. می درخشند، اما رنگشان 

نه کاماًل آبی است، نه کاماًل سفید و نه کاماًل نقره ای.
زیباترین صحنه ای است که این سه دزد تا به حال به چشم دیده اند.

آن قدر زیبا که نمی توانند از جا جنب بخورند. نمی توانند چشم ازش بردارند.

بعد چنان شوک برق آسایی به بدنشان وارد می شود که نفسشان را بند می آورد.
وحشـت جوری تا مغز استخوانشـان نفوذ می کند که انگار یخ زده اند. حتی 

ممکن است ترک بردارند.
سـومین دزد خودش را می بیند که بازداشـت شـده اسـت. امشب دستگیر 

می شوی و تاوان پس می دهی.
دومین دزد جمله ای درباره ی مرگ می گیرد. مرگ با آب، پیش از غروب ماه.

اولین دزد وحشـتناک ترین تصویر را می بیند. پیش از تمام شـدن سـیزده 
سال، دو نفری که با هم متولد شده اند، با هم می میرند.

صدای هلی کوپتر، دزدها را از آن حال ازخود بی خودشده بیرون می آورد.
نور تجسـس از روی آب می گذرد و به سـاحل می رسـد. روی سـومین دزد 

ثابت می ماند.
مـرد زیـر لـب فحـش می دهـد؛ از همـان فحش هایـی کـه همـه ی آدم ها 
می دهنـد وقتـی از سـر بدشانسـی توی دردسـر می افتنـد. آن دوتـای دیگر را 

مقصر می داند؛ خائن ها!
آن دو دزد دیگـر تیـز و فـرز پشـت تخته سـنگی پریده، بهش تکیـه داده و 
ـ همان دزد عصبانی ـ به  خودشـان را توی تاریکی جمع کرده اند. سـومین دزد 
سنجاق سـینه ی زمردین و پاره ی آسـمان، نزدیک تر است. الماس صلح آفرین 
از الی انگشـتانش قـل می خـورد. دوتـا جواهـر دیگـر را محکـم می گیـرد و با 
تمـام سـرعت مـی دود تا بلکه به گوشـه ی تاریکی خودش را برسـاند. ولی نور 

تجسس هلی کوپتر همچنان دنبالش می آید.
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حلقه ی سنگ  ماه ها فقط چند سانتی متر از دو دزد دیگر فاصله دارد. دزدها 
خودشان را توی تاریکی جمع کرده اند، اما یکی از دزدها جرئت می کند، دست 
می بـرد و درجـا آن هـا را می قاپـد. آن دوتـا دزد از الی تخته سـنگ ها می دوند 

سمت ردیف درختان.
آن هـا بارهـا ایـن مسـیر را تمریـن کرده انـد و آن را از برند. از میـان جنگل، 
دور دریاچـه، می دونـد پـای دماغـه ی صخره. سـریع از آن بـاال می روند، تمام 
زیروبمش را حفظند. از نوک دماغه می پرند باال. می دوند سمت انبوه درختان 

کاج و سر می خورند توی دهانه ی غار.
حتی در اوایل تابسـتان هم غار از یخ می درخشـد. مه پوستشـان را خنک 

می کند.
همدیگـر را خیلی خوب می شناسـند. نیازی نیسـت حرفـی بزنند. یک نگاه 

کافی است.
همـه ش تصادفیـه. بـرای ما هیـچ اتفاقی نمی افتـه. پیشـگویی و این جور 

چیزها واقعیت نداره.
از کجا این قدر مطمئنی؟
چون یه آدم منطقی ام.

آخه روی چه حسـابی؟ تو االن وسـط یه غار یخ با یه کیف پر از سـنگ  ماه 
وایستادی و پلیس هم دنبالته. این منطقیه؟
خیلی خوب با چشم هات حرف می زنی ها.

شره ی آب روی دیوار غار مثل آینه ای است که تاریکی را بازتاب می دهد.
روی چهاردسـت وپا می افتنـد و افتان و خیـزان از الی شـکاف دیـوار غـار 

عبـور می کننـد.
آهسـته و محتـاط وارد فضـای باز می شـوند. حـاال باالی دریاچه هسـتند. 
غرش آبشـار حسـابی غافلگیرشـان می کند؛ تا به حال چنین طغیانی از آبشـار 

ندیده اند. سنگ های زیر پایشان از یخ برق می زنند و لیز هستند.
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دزد دوم رو برمی گرداند، لبخندی می زند و می خواهد چیزی بگوید. ناگهان 
روی سنگ خیس و لیزی سر می خورد.

این دیگر جزئی از نقشه نیست.
دزد به پشت می افتد و می رود توی دل سیالب.

فریاد دزد اول ضجه ای دردناک است.
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حاال
جیب  پر از سنگ

هیچ وقت به کسی که می گه »بهم اعتماد کن« اعتماد نکن.
هیچ وقت اسم واقعی ت رو به پلیس نگو.

هیچ وقت نذار کسی ماشین فرارت رو بدزده.

این حرف ها قسـمت آخر گوشـزدهای پدر مارچ مک کویین1 بود؛ سـاعت سـه 
صبـح، مـارچ روی پـل خوش منظـره ای بـاالی کانـال تاریکی توی آمسـتردام 
ایسـتاده بود و به این جمالت می اندیشـید. فقط اینکه ماشـین َفراری در کار 

نبود، بلکه دوچرخه ی فرار بود و یکی هم آن را بلند کرده بود.
بدتریـن کاری کـه در حـق یک دزد می توان کرد این اسـت که وسـایلش را 
بدزدی. مارچ حسابی کفری بود. چون واقعًا بابت آن دوچرخه پول داده بود!

به ساعت موبایلش نگاهی انداخت. آن قدر تحت  فشار بود که شقیقه هایش 
می کوبید، ولی قرار نبود دست و پایش را گم کند. چاره ای جز دزدیدن دوچرخه  
نداشـت. باباجانـش، آلفـرد2 مک کویین )دزد مشـهور جهانی کـه عین گربه از 
در  و  دیـوار خانه هـا بـاال می رفـت( تا حـدودًا هفت دقیقه ی دیگر، یک مشـت 

الماس توی دست داشت و دنبال راه فرار می گشت.
آن راه فراْر مارچ بود.

مه روی سـطح کانال را فرا گرفته بود. تمام شـهروندان شـریف آمسـتردام 
تـوی رختخـواب گرم و نرمشـان داشـتند خروپف می کردند. تصویـر ماه زرد و 

1. March McQuin
2. Alfred

حاال 1
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لرزان روی سـطح تاریک آب، با هر موج محو می شـد و از نو شکل می گرفت. 1
دوچرخه هـا ردیفـی به نرده ها زنجیر شـده بودند و مارچ آن ها را به دقت از نظر 

گذراند تا یکی را نشان کند.
زمان از همه چی مهم تره، رفیق. فرق بین یک میلیون دالر با بیست وپنج سال 

زندان یا حبس ابد ممکنه همه ش سی ثانیه باشه.
دوچرخـه ی قرمـز و سـبدداری کـه قفـل ترکیبی داشـت مارچ را به سـمت 

خودش فرامی خواند: بیا من رو بدزد!
سپرش خوردگی داشت، ولی تسمه اش روغن کاری شده بود و الستیک ها 

هم سرحال بودند.
تقریبـًا شـصت وچهارهزار احتمـال مختلف بـرای باز کردن یـک قفل ترکیبی 
وجـود دارد. مارچ راحت می توانسـت در عرض یـک دقیقه بازش کند. فقط باید 
درست دل به کار می داد. مارچ دستگیره ی قفل را چند بار چرخاند و باالخره عدد 
درست را حس کرد. دوباره. خودش بود. خالف عقربه های ساعت. دوباره جهت 

عقربه های ساعت. قفل باز شد.
اندکـی صبر کرد و نفس راحتی کشـید. اگر خـراب کاری می کرد، آلفی او را 

می بخشید، اما خودش نمی توانست خودش را ببخشد.
پاکت کاغذی قهوه ای اش را توی سبد انداخت. از یک هفته ی پیش داستانی 
سر هم کرده بودند که اگر پلیس جلویش را گرفت، بگوید دارد برای پدر نگهبانش 
صبحانه می برد. توی پاکت، bruine boterham met kaas )همان ساندویچ 

نان سبوس دار و پنیر( و یک سیب داشت.
یادت باشه، جزئیاِت دقیْق یه داستان دست وپا شکسته رو واقعی جلوه می ده.

مارچ مثل باد از روی پل گذشـت. محکم رکاب می زد. بارها از این مسـیر 
گذشـته بـود. بـا آلفـی ایـن راه را قـدم زده بود؛ هر دو سـاندویچ شـاه ماهی 
گاز می زدنـد، البتـه به نظـر آلفی بیشـتر شـبیه ژامبـون و تخم مرغ بـود. مثاًل 
دوتـا توریسـت آمریکایـی عـادی بودند و پاسـپورت های قالبی شـان هم این 
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ادعایشـان را ثابت می کرد: دن شـروود1 از سایوسـت2، النگ آیلند3 و پسرش 
دن جونیـور4. مـارچ شـش بـار ایـن مسـیر را رکاب زده و آلفـی هـم هـر بار 
برایـش زمـان گرفته بود. همه چیز را حسـاب و کتاب کرده بودند و مو الی درز 

نقشه نمی رفت.
بـا ایـن  حال آلفی همیشـه می گفت: حتی وقتی کـه فکر می کنی همه چی 

درسته، باز بهتره یه دور دیگه بررسی کنی.
از آخرین خیابان، پایین راند و پیچید. هتل بزرگ روی کانال نمایان شـد، 
شبیه کشتی آماده ی حرکت توی دریای شمال بود. از وسط حیاط پشتی رکاب 
زد، تلق تلوق کنان از سنگ فرش گذشت و رفت سمت بارانداز و ترمز کرد، فقط 
یک دقیقه تأخیر. هر لحظه ممکن بود پدرش عین گربه از ناودان پایین بیاید 

و جواهرات را برای مارچ پرت کند.
سـعی کرد بر خودش مسـلط شـود و قلبش را آرام کند؛ نمای هتل را خوب 

نگاه کرد.
خبری از پدر نبود.

هر وقـت دنبال آلفرد مک کویین می گشـت، تجربـه حکم می کرد نگاهی به 
سقف هم بیندازد.

مارچ گردن کشـید و باال را نگاه کرد. فقط سـایه ی تاریکی از آلفی را دید که 
جلوی پنجره ی زیرشیروانی حرکت می کرد؛ درست باالی حیاط سنگ فرش.

دلش آشـوب شـد. یعنی حتی توی نقشـه ای با این دقت هم داشت کاری 
خارج از برنامه می کرد؟ حتمًا جایی از کار می لنگید. مگر اینکه حسـاب زمان 

از دستش دررفته باشد. باز به موبایلش نگاهی انداخت.
مارچ دوباره رو کرد به باال و این بار آلفی هم بهش نگاه کرد.

حرکتـی رمـزی داشـتند که اگر توی فضـای عمومی ناگهان بـه هم برخورد 

1. Dan Sherwood 2. Syosset
3. Long Island 4. Dan Jr
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کردنـد و آلفی شـرایط را مناسـب ندید، مـارچ به روی خودش نیـاورد که او را 
می شناسد. در این مواقع آلفی ابروی چپش را باال می برد.

یعنی: دارم کار می کنم، برو از اینجا.
ولـی چـرا االن؟ مشـکلی پیـش آمـده بود؟ دسـت آلفـی تکانی خـورد و از 
پشت بام چیزی انداخت و انگار آن چیز نور ماه را توی خودش جذب کرد. توی 
هوا چرخید و چرخید؛ چیزی درخشان، سفید مایل به آبی و کوچک مثل ستاره.
مارچ پیش از آنکه فکر کند، دوید سـمتش. انگار آن چیز داشـت روی دور 
کُنـد پاییـن می آمـد و مارچ احسـاس کرد تا آخر دنیا، وقـت دارد آن را بگیرد. 
پاکـت تـوی دسـتش را باز کـرد و آن چیز با صدای تق یـواش و کوتاهی افتاد 

داخلش.
توی پاکت را نگاه کرد؛ نگاه کردنش یک ثانیه هم نشد، اندازه ی یک تپش 

قلب بود. سریع سر باال کرد و این بار دید که پدرش دارد سقوط می کند.
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تعلیق/سقوط

آلفی از پشت داشت سقوط می کرد، رویش به آسمان شب بود و انگار با خودش 
به این نتیجه رسیده بود که: بی خیال افتادن؛ فقط توی هوا معلق می مونم.

انگار قرار بود آن سقوط تا ابد ادامه یابد.
مـارچ احسـاس کرد از اعمـاق قلبش فریادی برآمد، امـا همان جا درونش 
باقـی ماند. کل زندگی اش یاد گرفته بود توی فضاهای عمومی، احساسـاتش 

را بروز ندهد، مگر آنکه از عمد و جزئی از نقشه باشد.
آن صـدای سـقوط مثـل هیچ صدای دیگـری نبود که مارچ تـا آن لحظه از 
زندگی اش شـنیده باشـد. صدایی شبیه افتادن هندوانه یا پارچ پالستیکی آب 

بود. ولی صدای افتادن آدم نبود.
مارچ دوید. چند قدم آخر را روی سنگ فرش، روی زانوهایش افتاد. سنگ ها 

فرو رفتند توی استخوانش.
»بابا...«

عجیب بود که آلفی ظاهرًا خراشـی برنداشـته بود و مارچ امیدوار شـد. بعد 
دید جوی خونی از پشت سر پدرش دارد سرازیر می شود.

دسـت آلفی باال آمد، انگشـتانش مثل شـعله ی شـمعی توی باد می لرزید. 
مارچ دسـتش را دراز کرد تا آن انگشـتان لرزان را بگیرد و آرامشـان کند. هرگز 
پدرش را با دستانی لرزان ندیده بود. دزدان جواهر مشکل لرزش دست ندارند.

»مارچ.«
مارچ بغضش را خورد، ترس راه گلویش را بسته بود. »بابا، من...«

»صبر کن... یه ماه.«

2
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تعلیق/سقوط

آلفی از پشت داشت سقوط می کرد، رویش به آسمان شب بود و انگار با خودش 
به این نتیجه رسیده بود که: بی خیال افتادن؛ فقط توی هوا معلق می مونم.

انگار قرار بود آن سقوط تا ابد ادامه یابد.
مـارچ احسـاس کرد از اعمـاق قلبش فریادی برآمد، امـا همان جا درونش 
باقـی ماند. کل زندگی اش یاد گرفته بود توی فضاهای عمومی، احساسـاتش 

را بروز ندهد، مگر آنکه از عمد و جزئی از نقشه باشد.
آن صـدای سـقوط مثـل هیچ صدای دیگـری نبود که مارچ تـا آن لحظه از 
زندگی اش شـنیده باشـد. صدایی شبیه افتادن هندوانه یا پارچ پالستیکی آب 

بود. ولی صدای افتادن آدم نبود.
مارچ دوید. چند قدم آخر را روی سنگ فرش، روی زانوهایش افتاد. سنگ ها 

فرو رفتند توی استخوانش.
»بابا...«

عجیب بود که آلفی ظاهرًا خراشـی برنداشـته بود و مارچ امیدوار شـد. بعد 
دید جوی خونی از پشت سر پدرش دارد سرازیر می شود.

دسـت آلفی باال آمد، انگشـتانش مثل شـعله ی شـمعی توی باد می لرزید. 
مارچ دسـتش را دراز کرد تا آن انگشـتان لرزان را بگیرد و آرامشـان کند. هرگز 
پدرش را با دستانی لرزان ندیده بود. دزدان جواهر مشکل لرزش دست ندارند.

»مارچ.«
مارچ بغضش را خورد، ترس راه گلویش را بسته بود. »بابا، من...«

»صبر کن... یه ماه.«

»چی؟«2
آلفی سرفه ای خلط دار، بلند، محکم و وحشتناک کرد. »قول بده. یه ماه!«

»قول می دم، ولی...«
»بعد جواهرات رو پیدا کن.« هر کلمه بریده بریده و با فشـار هوا از دهانش 

بیرون می آمد. »کش. تاب.«
پدر تمام زورش را زد و گونه و موهای مارچ را نوازش کرد.

»آبشار رو دنبال کن، روز...«
»نمیر.« مارچ التماس می کرد: »خواهش می کنم نمیر.«

»نه.«
خون از دهان آلفی بیرون زد. چشمانش رفت و روی ماه ثابت ماند.

مارچ وا رفت و نشست. نمی توانست همچین چیزی را باور کند. انگار بین 
زمین و هوا معلق بود، ولی چنین چیزی واقعیت نداشـت. حتمًا می توانسـت 
تغییـرش دهـد. بایـد برمی گشـت روی پل، سـریع تر رکاب مـی زد و بعد وقت 

داشت که داد بزند: »سر نخوری!« یا »بپا!«
مـارچ صـدای آژیـری را شـنید؛ از نوع اروپایـی اش که صدا مـی داد: ایی او، 

ایی او و بعد صدای قدم هایی که دویدند و پشت سرش ایستادند.
ولـی دیگـر دیر شـده بـود، زمان گذشـته بـود. آن لحظـه واقعیت داشـت؛ 

پدرش مرده بود.
پشـت سـرش همهمه و جنب و جوشی ناگهانی به پا خاست. نصف حلقه ی 

جمعیت پچ پچ می کردند؛ نگهبان دم در و چند کارگر آشپزخانه.
آمبوالنس سـر رسـید. ماشین پلیسی جیغ کشـان ترمز کرد. پلیس ها توی 

صحنه حاضر شدند.
تا مأمور دیدی، در برو.

امدادگرهای آمبوالنس دویدند سـمتش و مارچ سـکندری خوران کنار رفت. 
امـا همچنـان چشـمش به گـروه امداد بـود. تماشایشـان کرد کـه روی جنازه 
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خم شـدند، نوری توی چشـم آلفی انداختند که نشـانه ای از حیات را بیابند و 
تجهیـزات را آمـاده کردنـد. ژاکت آلفی را شـکافتند و الماس ها از جیب هایش 

ریختند بیرون.
نفس آن جماعِت اندک بند آمد. پلیس به تکاپو افتاد.

مارچ دید گروه امداد دسـت از کار کشـیدند. دو نفر از آن ها نگاهی ردوبدل 
کردند و یکی سـرش را تکانی داد. حرکاتشـان کند شـد، یکی از آن ها مشغول 
جمـع کـردن تجهیـزات شـد. دیگر نیـازی به عجله نبـود. اندوه دردناکـی تا تِه 

سینه ی مارچ فرو رفت و قلبش را مچاله کرد.
بیشترشان به زبان هلندی حرف می زدند. ازدحام دور آلفی بیشتر شد. زوجی 
کـه مهمـان هتـل بودند، هیاهـو را شـنیده و آمده بودند بیـرون. از فردا داسـتان 

می ساختند که چطور مردی با جیب هایی پر از الماس از آسمان سقوط کرد.
یکی از پلیس ها روی جسد چمباتمه زد. با هیجان زیاد اسمی را به زبان برد.

آلفرد مک کویین.
پسری از توی جمعیت که می خواست کمکی کرده باشد، مارچ را نشان داد؛ 

نانوا بود و پیش بند سفیدی داشت؛ مارچ یکی از لغات را فهمید.
Jongen: یعنی پسر.

اون پسره کجاست؟
وقتی برگشتند تا به او نگاه کنند، مارچ غیبش زده بود.
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پسره کجاست؟

پسـرک تک و تنها، توی خیابان، سـاعت سـه بامـداد؛ ندو! توی چشـم نباش! 
نزدیـک سـاختمون ها بمون! شـش دانگ حواسـت جمع باشـه! فـرز باش! با 
ترسـیدن هیچـی عایـدت نمی شـه، جـز گیـر افتـادن. اگـه جلـوت رو گرفتن، 

داستان ساختگی ت رو یادت باشه!
نقشـه   ی شـهر از مغـز مـارچ پاک شـده بود. تمام مسـیرهایی را کـه به یاد 

داشت از ذهنش پریده بود.
ناگهان، تمام خیابان  ها شـبیه هم به نظرش می  رسـیدند؛ با خانه  هایی تنگ 
و باریک که سقفشان شیب  دار بود و درهایشان تمیز رنگ شده بود. زرد، آبی، 
قرمـز و سـیاه. هیـچ خط صافی توی آمسـتردام وجود نداشـت؛ انـگار همه ی 
سـاختمان  ها کج و معوج بودند و مارچ احساس می  کرد دارند روی سرش فرو 

می  ریزند، رگباری از آجرها و گلدان   های زیرپنجره  ای که پر بودند از الله.
Waar is de jongen?

پسره کجاست؟
انگار توی خواب و خیال بود و فقط برخورد ته کتانی هایش با کف پیاده  رو را 

احساس می  کرد.
چقـدر بـرای پـدرش سـخت بـود که دسـتش را به گونـه  ی مارچ برسـاند و 
نوازشش کند! چه فشاری، چه   اراده  ای توی چهره  ی پدرش موج می  زد؛ آن هم 
برای نوازشی عادی و همیشگی؛ دستی روی شانه  اش، بوسه  ای روی سرش. 

ولی از این به بعد، مارچ دیگر هرگز طعم آن   ها را نمی  چشید.

3
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مـارچ بـه آینده فکر می   کرد، به روزها و سـال  هایی که باید بدون آن دسـت 
پرمهر سر می کرد.

پاهـای مـارچ از رمـق افتادنـد. کـف پیاده  رو نشسـت. می  دانسـت کـه نباید 
همچیـن کاری بکنـد. قطعـًا، خـواب  زده  ی بیکاری پیدا می  شـد کـه از پنجره  ی 
اتاقـش مـارچ را ببینـد و شـور هلندی  اش به جـوش آید و بخواهد به پسـرکی 
کمک کند که روی پیاده رو از هم وا رفته و سرش را توی دستانش گرفته است.

اشـک  ها از الی انگشـتانش سـر   خوردند. مارچ آن  ها را پاک کرد. همه  چیز 
خیلی سریع اتفاق افتاده بود، اما انگار یک قرن گذشته بود.

پاکت کاغذی روی زانویش بود. داخلش، ساندویچ پنیر بود که می  خواستند 
وقتـی بـه خانه برگشـتند، بـرای صبحانه با هم نصفش کنند. مـارچ به آن همه 
غذایـی فکـر می  کـرد کـه پـدرش عاشقشـان بـود و دیگـر هرگز نمی  توانسـت 
طعمشـان را بچشد؛ سیب  زمینی سرخ  شده  ی فرانسوی و ساندویچ شاه  ماهی 
و چیپس آمریکایی و شکالت شیرین  بیان. به کارهایی فکر می  کرد که پدرش 
می  گفـت بایـد روزی با هم انجام دهند: تماشـای فوتبـال آمریکایی، یک ماه 

خوش  گذرانی توی نیوزیلند، موزه رفتن بدون بازی »چی بدزدیم و چطور«.
مـارچ پاکـت را کناری انداخت؛ از آن سـاندویچ متنفر بود، چون آلفی دیگر 

هیچ وقت نمی  توانست آن را بخورد.
سنگ بیرون لغزید؛ درخشان زیر پرتو ماه.

آخریـن چیزی بود که پـدرش بهش داده بود. یعنی قیمتی بود؟ چرا آلفی 
آن را پـرت کـرده بـود؟ چون مطمئن بـود مارچ آن را می گیرد؟ چون پسـرش 

هیچ  وقت ناامیدش نکرده بود؟
همین روز قبلش گفته بود:

تو هیچ   وقت من رو ناامید نمی  کنی، مارچ.
مارچ سنگ را محکم گرفت. پس، ناامیدش نکن. ادامه بده.

هنوز یک بلوک آن طرف تر نرفته بود که فهمید کسی دارد تعقیبش می کند.
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من و سایه   ی من

نـه اینکـه صدای پایی بیاید، نه! کسـی که داشـت تعقیبش می  کـرد، کارش را 
خیلی خوب بلد بود.

ولی وقتی پسر یک شاه دزد باشی، حس ششم هم پیدا می  کنی.
از ترس سر تا پایش مثل بید   می  لرزید. وقتی به خودش آمد و دید می  لرزد، 

نفس عمیقی کشید و سعی کرد به خودش مسلط باشد.
آن شخص منتظر شد تا مارچ بپیچد و بعد خودش هم پیچید. وقتی مارچ 
داشـت از کانال رد می  شـد و به سـمت دیگر پایین می  رفت، آن شـخص فقط 
آن  قـدری نزدیک   شـد که بتواند بین قایق  ها و ماشـین  های پارک  شـده  ی کنار 

کانال، مخفی بماند.
به خاطـر آب پژواک  هـا بیشـتر می  شـد و مـارچ صـدای قدم  هـا را واضـح 

می  شنید. تندتر رفت. سرعت قدم  های پشت سرش هم بیشتر شد.
پلیس بود؟ بعید بود.

مـارچ هنـوز نمی  دانسـت کجاسـت، ولـی آن موقع، ایـن موضـوع اهمیتی 
نداشـت. قبل از اینکه به آپارتمانشـان برسد، باید کاری می  کرد تا تعقیب  کننده 
گمـش کنـد. اما چرا باید کسـی او را تعقیب می  کرد؟ بـا عقل جور درنمی  آمد. 

مگر اینکه خیال کرده باشد.
اما مارچ مطمئن بود که خیال نکرده است.

از یـک بلـوک دیگـر هم پایین رفت. سـر پیچـی، دور کاملـی زد و دوباره از 
کانال گذشت.
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