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1
بازیغریبهها

سـاعتی کُروی شـکل روی پایه ی بلند و آهنی سیاه رنگی، رو به روی کتابخانه ی 
عمومی مون هالو1 قد برافراشـته بود. تا جایی که مردم شـهر به خاطر داشـتند، 
ساعت همیشه آنجا بود. ساعت چهار صفحه در چهار طرف داشت که هرکدام 
بزرگ و پرزرق وبرق بودند. انگار همیشه ساعت به خیابان شلوغ و پرسروصدای 
افـرا خیره شـده بـود، اما به آنجا نگاهی متواضعانه داشـت. خیابـان افرا پر از 
مغازه، رسـتوران و سـاختمان های اداری بود که آدم را یاد قفسه ای پر از کتاب 

می انداخت که کتاب ها در آن زورچپان شده اند.
روزی، اوایـل مـاه نوامبـر، دختری به نام رزی اسـمیترز2 در پیاده رو، جلوی 
داروخانه ی دیکین3 ایسـتاده بود و داشـت به ساعت نگاه می کرد. رزی متوجه 
شد که در کمتر از پنج ثانیه، عقربه ی بزرگ ساعت پنج دقیقه جلو پرید. ساعت 

چهار بار زنگ خورد و صدایش که ابهت قاطعی داشت، در خیابان پیچید.
رزی هم درسـت مثل پایه ی سـاعت الغر و قدبلند بود. پوسـتش به  رنگ 
کاکائـو بـود. موهایـش آن قدر بلند بودند که تا روی شـانه هایش می رسـیدند. 
آن ها را چهل گیس بافته بود. برگشت سمت دوستش، ویوال هارت4 و پرسید: 
1. Moon Hollow 2. Rosie Smithers
3. Deakin 4. Viola Hart
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»دیـدی؟« منتظـر مـادر رزی، کتابدار شـهر، بودند تا از سـر کار بیایـد. قرار بود 
خانم اسمیترز دخترها را به خیابان بلوط ببرد تا خرید کنند. رزی می خواست 
یک کاپشن جدید بخرد. زیپ کاپشن قدیمی اش گیر کرده بود، کاپشنی که از 

خواهرهای بزرگ ترش به او رسیده بود.
ویوال پاسخ داد: »چی رو؟« چشم هایش از هیجان گرد شدند. ویوال دختر 
ریزه میزه ای بود که در اولین نگاه، موهای قرمز و فرفری اش به چشم می آمد 
و روی گونه هـای رنگ پریـده و گـردش پـر از کک و مک بـود. خیلی وقت نبود 
که همسـایه ی ویوال شـده بودند، اما ویوال و رزی خیلی سـریع باهم دوسـت 

شده بودند.
رزی گفت: »اون سـاعت بزرگ رو می بینی؟ عقربه ی دقیقه شـمار ش واسه 
چند لحظه روی سـه و پنجاه و پنج دقیقه گیر کرده بود. بعد یهو پرید و سـاعت 

چهار شد.«
چنـد مـاه پیـش، دخترهـا با هم یک کلـوپ معمایی درسـت کـرده بودند و 
اسـمش را گذاشـته بودند عالمت سـؤال ها. دو پسـر همسایه شان هم در کلوپ 
بودنـد: سیلوسـتر چـو1 و وودرو ناکـس2. هـر چند روز یـک بار، بچه هـا بعد از 
مدرسـه همدیگـر را می دیدنـد و معماهـای ریـز و درشـتی را که دوروبر شـهر با 
آن ها برخورد کرده بودند، با هم درمیان می گذاشـتند. قرار مالقاتشـان همیشـه 
جایی بود که حیاط پشتی  خانه ی هر چهار نفرشان به هم می رسید. اسم آنجا را 

گذاشته بودند: چهارگوشه.
ویوال پرسید: »عقربه ی دقیقه شمار پرید؟ همین جوری... دنگ پرید؟« رزی 
با سر تأیید کرد. ویوال دفترمشق سیاه و سفیدش را همراه یک خودکار از داخل 
کولـه اش بیـرون کشـید. بـا یـک حرکت، دفتـر را باز کـرد و به دقـت چیزی را 

یادداشت کرد.
آن اواخر ویوال خیلی وقت ها حرفی می زد که دیگر بچه ها آن را حفظ شـده 

1. Sylvester Cho 2. Woodrow Knox
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بودند. می گفت: »توی دل هر چیزی یه معما هست؛ فقط آدم باید حواسش 
رو جمع کنه تا اون معما رو پیدا کنه.« این بار رزی به جای ویوال حرف همیشگی 

او را زد.
ویـوال کـه تعجب کرده بـود، خندید و گفت: »خودم هم می خواسـتم همین 

رو بگم!«
رزی لبخند زد و گفت: »می دونم. تا چشمم به اون دفتر می افته، می فهمم 

چی می خوای بگی.«
ویوال شانه باال انداخت و گفت: » دیگه من رو خوب شناختی. نظرت درباره ی 

این ساعت چیه؟ به نظرت معمایی داره؟«
ویوال چشم هایش را کمی بست و به آن طرف خیابان نگاهی انداخت. گفت: 
»تـو می گـی داره؟ شـاید معمـای بامزه ای داشـته باشـه. ولی شـاید هم فقط 

خراب شده.«
ویوال ابرویش را باال انداخت.

چنـد هفتـه ای می شـد کـه انجمن عالمت سـؤال ها موفق شـده بود کشـف 
کنـد صداهـای زیرزمین خانه ی ویوال از کجـا می آمد. از آن موقع تا حاال، ویوال، 
رزی، سیلوسـتر و وودرو بـا بی قـراری دنبـال یـک  معمای جدید می گشـتند. 
کوچک تریـن چیـزی توجهشـان را جلب می کرد تا شـاید معمایـی پیدا کنند، 
حـاال چـه تکه کاغذهایی که در پیاده رو این طرف و آن طرف پرواز می کردند، چه 
نقاشی هایی که پشت مدرسه شان با گچ کشیده شده بودند و چه آژیر ماشینی 
کـه نیمه شـب به صـدا درمی آمد. دیگر آن ها متوجه شـده بودنـد که هر چیزی 
می تواند سرنخ رازی بزرگ باشد. اصاًل برای همین هم بود که دخترها آن طرف 

خیابان منتظر بودند تا خانم اسمیترز از کتابخانه بیرون بیاید.
آن  روز موقع ناهار در مدرسه، ویوال بازی جدیدی اختراع کرده بود که نامش 
را گذاشـته بـود »بـازی غریبه ها«. بازی این طور بود که بایـد غریبه ای را انتخاب 
می کردنـد و بعـد او را زیـر نظـر می گرفتنـد و بایـد فقط با توجه بـه ظاهر آن ها 
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حدس می زدند که آن غریبه چه جور آدمی است. تا آن لحظه، دخترها مخفیانه 
زنی جوان را زیر نظر گرفته بودند که شلوار جینی رنگ و رورفته  و کاپشنی بادی 
و قدیمی به تن داشت و با کلی کتاب  کودکان از کتابخانه بیرون آمده بود. آن قدر 
سنش زیاد به  نظر نمی رسید که بچه داشته باشد. قطعًا معلم مدرسه شان هم 
نبود. پس کتاب ها را برای چه کسـی می برد؟ فکر کردند شـاید پرسـتار کودک 
باشد، احتمااًل چون دانشجو بود و مثل همه ی دانشجوها به پول احتیاج داشت.

ویوال گفت: »یکی دیگه پیدا کردم.« و با سر به در کتابخانه اشاره کرد. »زنی 
رو می بینم که یه خانواده ی پرجمعیت داره. سـخت هم کار می کنه. از آشـپزی 
خوشـش می آد و روزها سـر کاره، اما برنامه های تلویزیون رو ضبط می کنه تا 

شب برگرده و ببینه.«
اطالعاتـی که ویوال داد به  نظر رزی کمی آشـنا آمـد... اطالعاتش خیلی هم 
دقیـق به  نظر می رسـیدند. رزی پرسـید: »از کجا همـه ی این ها رو فهمیدی؟« 
به این طرف و آن طرف خیابان نگاه انداخت تا ببیند کسـی را با این نشـانی ها 

پیدا می کند یا نه.
همین که آن  زن از در کتابخانه بیرون آمد و برایشان دست تکان داد، ویوال 

نخودی خندید. »چون همسایه ی دیواربه دیوارمونه.«
رزی مادرش را دید که داشت از میدان، از کنار ساعت خراب، می گذشت و 

به طرفشان می آمد. گفت: »اِ! مامان من رو می گی؟ ِجر زدی.«
ویوال چشمکی زد و گفت: »خب... یه ذره.«

سیلوسـتر چو از پنجره ی رسـتوران خیابان اصلی، دوسـتانش رزی و ویوال را 
دید که سوار فولکس واگن خانم اسمیترز شدند. بیرون دوید، اما وقتی به تقاطع 

خیابان افرا رسید، ماشین باسرعت دور شد و خالف جهت سیلوستر رفت.
پدرش از روی پله های رستوران داد زد: »سیلوستر! همه چیز مرتبه؟«

سیلوستر گفت: »آره. فقط دوست هام رو دیدم.«
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آقـای چـو با عذاب وجدان گفت: »می خوای باهاشـون بـری؟ می تونم چند 
ساعت تنهایی میزها رو تمیز کنم  ها.«

»نه بابا. فقط می خواستم یه سالمی بهشون کنم، ولی دیگه رفتن.«
معمـواًل سیلوسـتر دسـت  رد به سـینه ی اسـتراحت نمـی زد، امـا آن  روز در 
رستوران پدر و مادرش داشت به او خوش می گذشت. از وقتی از مدرسه آمده 

بود، داشت »بازی غریبه ها« می کرد، همان آخرین چالش ویوال.
وقتی سیلوستر به رستوران رسیده بود، مرد عجیبی را دیده بود که به تنهایی 
روی نیمکت انتهایی رستوران نشسته بود و داشت یک  فنجان قهوه می خورد. 
مـرد تی شـرتی مشـکی تنـش بود و ریشـی ژولیده داشـت. بازوهایـش پر از 
خال کوبی هـای رنگارنـگ بود. سیلوسـتر بالفاصله پیش خـودش فکر کرد که 
آن مرد، عضو یکی از گروه هایی است که همه ی اعضایشان موتورهای سیاه و 

سنگین دارند و شبیه خالف کارها هستند.
همان طور مرد را زیر نظر داشـت که دردسـری درسـت نکند. اما بعد از چند 
دقیقه، زنی جوان و زیبا وارد رستوران شد که پیراهنی گشاد و سبزرنگ و ژاکت 
مخملی به رنگ قرمز تیره به تن داشت و شال گردنی ضخیم و توسی رنگ دور 
گردنش انداخته بود و کالسـکه ای را هل می داد. مرد بلند شـد، زن را بوسـید 
و بعد بچه ی کوچولو را از کالسـکه بیرون آورد و گفت: »دلت برای بابایی تنگ 

شده بود؟« بعد هم قربان صدقه ی بچه رفت.
سیلوستر سریع فهمید که قضاوتش درباره ی مرد اشتباه بود. مگر هرکسی که 
خال کوبی و ریش دارد، آدم بدی است...؟ اصاًل مگر هرکسی خال کوبی و ریش 
دارد، موتور هم دارد؟ وقتی بلند شـدند بروند، سیلوسـتر دید که مرد از زیر میز 
کیفی بنددار بیرون آورد. روی عالمت کیف نوشته شده بود: »مدرسه ی هادسون 
ولـی کانتـری1.« از داخل کیف رودوشـی اش، قلم مو، مداد و کاغذهای لوله شـده 

بیرون زده بود. معلوم بود که آن مرد  هنرمند است، شاید اصاًل معلم بود.

1. Hudson Valley Country Day School
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سیلوستر بی صبرانه منتظر بود تا درس جدیدی را که گرفته بود، با دوستانش 
درمیان بگذارد: بعضی وقت ها آدم ها با ظاهرشان فرق دارند.

سیلوسـتر به رسـتوران برگشـت. تلفن زنگ خورد. آقای چو تلفن را جواب 
داد: »سالم عزیزم.« مادر سیلوستر پشت خط بود. او رفته بود تا پرستار بچگی 
سیلوستر، گوئن1، را ببرد پیش مادربزرگ سیلوستر، هالمونی2، تا از مادربزرگ 
مراقبـت کند. هالمانی کمی خارج از نیویورک سـیتی زندگی می کرد. دو سـال 
پیـش هاراباجـی3 فوت کرده بود و هالمانی را در خانه ای که کل خانواده در آن 

بزرگ شده بودند، تنها گذاشت.
سیلوسـتر همان طـور کـه داشـت دزدکـی بـه صحبت هـای پـدر و مـادرش 
گوش می داد، شـروع کرد به چیدن بشـقاب ها روی میز کناری. پدرش پشت 
پیشـخوان دراز ایسـتاده بود و به سیلوسـتر پشـت کرده بود. داشـت کم کم از 
او دور می شـد، معلوم بود دسـت وپایش را گم کرده اسـت. هرچه صدای پدر 

سیلوستر پایین تر می آمد، سیلوستر حواسش را بیشتر جمع می کرد.
پـدرش گفـت: »راضی شـد؟ امروز؟ آهـا! خب. چه خبر خوبـی!« آقای چو 
نگاهـی بـه سیلوسـتر انداخـت. سیلوسـتر تا متوجه نگاه پدرش شـد، سـریع 
نگاهش را به میزی برگرداند که مثاًل داشـت تمیز می کرد. پدرش صدایش را 

از قبل هم پایین تر آورد و گفت: »نه. هنوز بهش نگفتم.«
حاال سیلوستر کنجکاوتر هم شده بود.

آقای چو تلفن را قطع کرد و به سمت سیلوستر برگشت. پرسید: »فکر کنم 
همه ی حرف هام رو شنیدی.« سیلوستر با سر تأیید کرد. پدرش پرسید: »خب 

نظرت چیه؟«
سیلوسـتر گفـت: »دربـاره ی چـی؟« یعنـی باید می دانسـت منظـور پدرش 

چیست؟ آیا سرنخی بود که از نظر سیلوستر پنهان مانده بود؟

1. Gwen
Hal-muh-ni .2؛ در زبان کره ای به معنی مادربزرگ است.

Ha-ra-buh-ji .3؛ در زبان کره ای به معنی پدربزرگ است.
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»درباره ی اینکه مادربزرگت بیاد با ما زندگی کنه.«
سیلوسـتر گفت: »هالمونی؟« سـریع ذهنش رفت سمت اینکه چقدر کیف 
مـی داد اگـر مادربزرگش بیاید و با آن ها زندگی کند. بعد ذهنش رفت سـمت 
یک  مسئله ی دیگر. پرسید: »ولی آخه کجا بمونه؟« خانه ی آن ها سه اتاق خواب 

داشت و هیچ اتاقی هم خالی نبود.
آقـای چو چند لحظه سـاکت ماند. بعد گفت: »داشـتیم فکـر می کردیم که 

بیاد توی اتاق تو بمونه.«
سیلوستر گفت: »اتاق من؟«

»می تونیـم به جـاش واسـه تـو زیرزمین رو درسـت کنیـم. می تونی فضای 
شخصی خودت رو داشته باشی. به نظرت خوب نیست؟«

»می خواین من برم توی... زیرزمین؟«
پدر سیلوستر از پشت پیشخان، با عذاب وجدان لبخندی زد و به او خیره شد. 
چندوقـت بود که پدر و مادر سیلوسـتر داشـتند برنامه ی ایـن  کار را می ریختند؟ 
چندوقـت بـود کـه ایـن  راز را پیـش خودشـان نگـه داشـته بودند؟ اصـاًل چطور 
می توانسـتند این  کار را با او بکنند... او را بیندازند توی گوشـه ای تاریک از خانه؟ 
مگر او یکی از شخصیت های بدبخت و ناجور کتاب های فانتزی رود دال1 یا لمونی 
اسنیکت2 یا نیل گیمن3 بود؟ البته خب خیلی جالب می شد اگر فضای شخصی 
خودش را داشت؛ اما با اتفاق هایی که در چند ماه اخیر برای گروه عالمت سؤال ها 
افتاده بود، سیلوستر می دانست که گاهی زیرزمین ها خیلی دردسرساز می شوند.

دسـت دراز کـرد و چنـد قاشـق و چنـگال را روی میز نزدیکـش مرتب کرد. 
یک دفعه فهمید که حق با او بود: بعضی وقت ها آدم ها با ظاهرشان فرق دارند، 

حتی آدم هایی که همه ی عمرت آن ها را می شناختی.

Roald Dahl .1؛ نویسنده ی انگلیسی معاصر و نویسنده ی کتاب چارلی و کارخانه ی شکالت سازی
Lemony Snicket .2؛ نویسنده ی آمریکایی معاصر و نویسنده ی سری کتاب های بچه های بدشانس

Neil Gaiman .3؛ نویسنده ی انگلیسی و نویسنده ی کتاب کوراالین
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آن روز صبح، مامان وودرو ناکس از او خواسـته بود بعد از مدرسـه بیاید خانه 
و تمیـزکاری کنـد. وسـایل وودرو همیشـه در خانـه پخش و پـال بـود، کتاب هـای 
مصـورش در اتـاق پذیرایـی، بازی هـای کامپیوتـری اش در اتاق نشـیمن، دفتر و 
کتاب مدرسـه اش روی میز آشـپزخانه و وسـایل ورزشـی اش روی زمین بودند. 
مامانـش بـه او گفتـه بـود که شـب قـرار اسـت غافل گیـرش کند؛ بـرای همین، 
همین طـور کـه وودرو مشـغول کار بـود، بـه ایـن فکـر می کـرد کـه غافل گیـری 
مامانـش چـه می توانـد باشـد. بـا خـودش فکـر می کـرد کـه کاش خبـر خوب، 
یـک تلویزیـون صفحه تخت باشـد، یـا یک مانیتـور جدید که وب کم هم داشـته 
باشـد تـا بتواند با پدرش، کـه در منهتن1 زندگی می کـرد، اینترنتی تماس بگیرد.
وودرو تقریبـًا ریخت وپاش هایـش را این طـرف و آن طـرف جا کـرده بود که 
صدای بلند ساعت از دل شهر شنیده شد. ساعت پنج شده بود. چیزی نمانده 
بود تا خانم ناکس کارش در محیط بانی، روی تپه های بیرون از مون هالو تمام 
شـود و بـه خانـه بیاید. قلـب وودرو تند تند مـی زد و منتظر خبـر خوبی بود که 
انتظـارش را می کشـید. خانم ناکس هیچ وقت آن قدر با ذوق و شـوق از چیزی 

حرف نمی زد. پس حتمًا قضیه ی مهمی وسط بود.
وقتـی وودرو مشـغول بـازی بـود، صدای ماشـینی را شـنید کـه آمد داخل 
پارکینـگ. سـریع بـازی را نگـه داشـت و دویـد سـمت در ورودی. در را با یک 
حرکـت بـاز کرد و دیـد که نه فقط یک  ماشـین، بلکه دو ماشـین آمده اند توی 
پارکینگ. پشت ماشین شاسی بلند و سبز مادرش، یک مینی کوپر قرمز روشن 
بود. مردی از آن پیاده شـد و دوید سـمت ماشـین مامانش تا در را برایش باز 
کند. خانم ناکس پرید بیرون و برای وودرو که روی ایوان ایستاده بود، سری 

تکان داد. مرد برگشت، به وودرو لبخند زد و برایش دست تکان داد.
وودرو چشـم هایش را بازوبسـته کرد. مانده بود که قضیه چیسـت. فکرش 
رفـت سـمت بازی جدید ویوال، بازی غریبه هـا. به همه ی جزئیات توجه کن تا 

Manhattan .1؛ محله ای در شهر نیویورک
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بفهمی چه جور آدمی است. مرد قدبلند بود. کت پیچازی، پلیور خرمایی کرکی 
و شـلوار جین آبی تیره به تن داشـت. موهای طالیی اش که به رنگ ماسـه بود، 

خیلی کوتاه بود. موهایش را به دقت به یک سمت شانه کرده بود.
مشـخص بود که مرد نیامده تا تلویزیونی صفحه تخت را تحویلشـان دهد... 
اصـاًل نیامـده بـود چیـزی تحویل دهد. در ماشـینش بـه زور یک  نفـر دیگر جا 
می شـد؛ چه برسـد به یک  بسـته. پس احتمااًل بچه هم نداشت. خوش لباس 
بـود، زیـادی خوش لباس بود؛ انگار می خواسـت دل کسـی را به دسـت بیاورد. 
همان طور که به سـمت وودرو می آمدند، مرد به آرامی به آرنج مامانش دسـت 
زد. داشـتند یک جورِ عجیبـی لبخند می زدند، جوری که دندان هایشـان معلوم 
بـود. وودرو صـورت مـادرش را، آن روز کـه قـرار بـود بـرود مصاحبه بـرای کار 
جدیدش، به یاد آورد. آن روز هم صورتش همین شـکلی شـده بود. فهمید که 

لبخندهایشان نشانه ی چیست: آن ها دستپاچه بودند.
یک دفعه وودرو حس کرد دارد حالش بد می شود. اشکالی نداشت که خبر 
خوب آن  چیزی نبود که فکرش را می کرد. هیچ اشکالی نداشت. آدم که برای 
تلویزیونـی که هیچ وقت نداشـته، غصه نمی خـورد. اما فکر نمی کرد که آمادگی 
آن را داشـته باشـد کـه نامزد جدید مادرش را مالقات کنـد. و گویا غافل گیری 

بزرگ مامانش، همین غریبه ی جلوی خانه شان بود.
مامانش همان طور که راه را به مرد نشان می داد و از پله ها باال می آمد، گفت: 

»وودرو! ایشون دوستم بیل هستن. قراره امشب همه با هم شام بخوریم.«
بیل از روی پله ها دسـتش را دراز کرد و گفت: »از دیدنت خوشـحالم وودرو! 
مامانت خیلی خانم دوست داشتنی ایه.« خانم ناکس خندید. کمی زیادی بلند.
وودرو همان طور که پدرش یادش داده بود، موقع دست دادن با بیل، دست 

او را محکم فشرد و گفت: »می دونم. من هم از دیدنتون خوشحالم.«
وودرو خیلـی هـم از بازی ویوال خوشـش نیامد. شـاید بعضی  وقت ها بهتر 

باشد غریبه ها همان طور غریبه بمانند.
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با این حال دلش می خواست با سیلوستر، رزی و ویوال حرف بزند و قضیه 
را برایشـان بگوید. شـاید آن ها می توانستند کمکش کنند تا چیزهای بیشتری 

بفهمد. می دانست قرار است خیلی زود آن ها را ببیند.
دسِت برقضا، وودرو صبح روز بعد به آرزویش رسید.
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2
ساعتهایمونهالو

)یکمعمای؟؟؟؟؟(

ویوال هارت خودش را در کاپشنی پفی و به رنگ سبز روشن، پیچیده بود. او وسط 
چهارگوشـه ایسـتاده بود. گفت: »بازی غریبه ها به درد خورد؟« هوا داشـت تغییر 
می کـرد. بـاد شـاخه های برهنه ی درختـان را به هم می زد و آن ها را به سـروصدا 
می انداخت و هر چه برگ روی زمین مانده بود، به این طرف و آن طرف خیابان های 
اطراف می برد و خش خش آن ها را درمی آورد. بقیه ی بچه های انجمن دورتادور 
ویوال ایستاده بودند. همگی کاپشن های گرم تری نسبت به کاپشن های روز پیش 

پوشیده بودند. کاپشن رزی نوی نو و صورتی آدامسی بود.
سیلوسـتر برایشـان قضیـه ی مـردی را تعریـف کرد که خال کوبی داشـت و 
گفت که حدس هایش درباره ی مرد اشـتباه از آب درآمده بود. ویوال از چیزی 
که سیلوسـتر تعریف کرده بود، خوشـش آمد و گفت: »خیلی باید به این نکته 

دقت کنیم.«
رزی موافق بود. گفت: »باید همه مون یادمون باشـه که نباید از ظاهر قضایا 

قضاوتشون کنیم.«
سیلوستر به حرف زدن ادامه داد. تعریف کرد که مادرش شب پیش همراه 
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مادربزرگش برگشته بود. پدر و مادرش موقتًا برایش مبل را حاضر کرده بودند 
که آنجا بخوابد و هالمونی، همان طور که قرار بود، در اتاق خواب سیلوستر مانده 
بـود. قـرار بود هروقت وسـایل هالمونی را از خانه ی قدیمـی اش آوردند، پدر و 

مادر سیلوستر تخت سیلوستر را به زیرزمین ببرند.
وودرو گفـت: »اه پسـر چقـدر باحـال. می تونیـم هروقـت می خوایـم تـوی 

زیرزمین قرارگاه درست کنیم.«
»راستش دلم نمی خواد اتاقم تبدیل به یه قرارگاه مخفی بشه.«

وودرو همین طور زل زد به سیلوسـتر. باورش نمی شـد که سیلوسـتر دلش 
نمی خواست اتاقش را قرارگاه مخفی کند.

رزی گفـت: »بـه نظر مـی آد مادربزرگت به کمکت احتیـاج داره. واقعًا داری 
خیلی سخاوت به خرج می دی. من و خواهرهام و برادرهام باید خیلی چیزها 
توی خونه رو شـریکی اسـتفاده کنیم. اعصاب آدم خرد می شـه، اما با هم کنار 

می آیم. البته نه همیشه.«
سیلوستر سر تکان داد، اما خیلی از وضعیتش خوشحال نبود.

بعد نوبت وودرو بود. برایشـان قضیه ی شـام شـب قبل را تعریف کرد. بیل 
برایشـان غذا درسـت کرد. فیله ی گوشـتی که در رزماری خوابانده بود، کنارش 
هم شـلغم بخارپز شـده و برگ شلغم. وودرو از گوشت خوشش آمده بود، اما 
به سـختی سـبزیجات آبکـی را قـورت داده بود. گفت: »آخه کی شـلغم و برگ 

شلغم رو می خوره؟«
رزی با صدایی آرام گفت: »من بدم نمی آد.«

سیلوستر مورمورش شد و گفت: »از شلغم و برگ شلغم؟ هیچ وقت نشنیده 
بودم کسی این ها رو بخوره. دلم هم نمی خواد امتحان کنم.«

ویوال پرسید: »بیل چی کاره ست؟«
»مثل اینکه یه شغل مهمی داره توی بانکی که توی خیابون افراست. همون 

بانکه که کنار اون مغازه ست که ویترینش رو با روزنامه پوشونده ان.«
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ویوال از وودرو پرسید: »از بیل خوشت اومد؟«
»به نظرم آدم خوبی بود؛ اما بهش اعتماد ندارم. می دونم یه چیزی ش می شه.«

ویوال که خیز برداشـته بود تا دفترش را، که همیشـه کنارش بود، دربیاورد، 
پرسید: »چطور؟«

وودرو یک لحظه فکر کرد و گفت: »دقیق نمی دونم.«
ویوال محتاطانه گفت: »پس بهتره صبر کنی، ببینی سـرنخی پیدا می شـه یا 
نه.« دلش نمی خواست بزند توی ذوق وودرو و بگوید شاید فکرش اشتباه است.
وودرو گفت: »شـاید. حق با توئه.« برگشـت و امیدوارانه به خانه شـان نگاه 
کرد، با خودش فکر کرد یعنی می شـود حاال دیگر غافل گیری بهتری در خانه 

منتظرش باشد؟
ویوال پرسـید: »یعنی هیچ کس چیز دیگه ای واسـه گفتن نداره؟ هیچ معمایی 

ندارین؟«
رزی دستش را بلند کرد و گفت: »البته قضیه ی ساعت هم هست...«

ویوال گفت: »مگه نگفتی فقط خرابه؟«
رزی با سر به پسرها اشاره کرد و گفت: »شاید گفتنش بد نباشه.« سیلوستر 
و وودرو مشتاقانه به او خیره شده بودند. رزی برایشان تعریف کرد که روز قبل 
که همراه ویوال جلوی کتابخانه منتظر بودند چه دیدند، تعریف کرد که عقربه ی 

دقیقه شمار پریده بود جلو.
وودرو گفت: »چه بامزه. یه سـاعت دیگه هم شـبیه اون سـاعت هسـت که 
تـوی ایسـتگاه قطار کنار سـکوئه. وقتی یه بار داشـتم می رفتم بابـام رو ببینم، 

دیدمش؛ اما هیچ چیزش عجیب نبود.«
سیلوستر پرسید: »چه شکلیه؟«

»عین همونیه که توی خیابون افراسـت. یه سـاعت بزرگه، شبیه یه آب نبات 
چوبی مشکیه. خودتون می دونین دیگه؛ یه چیز گرده که روی یه پایه ی نازکه. 

چهارتا صفحه داره. انگار از توی شیشه ش زل زده به چهار طرف.«
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ویوال همان طور که وودرو حرف می زد، در دفترش یادداشـت برمی داشـت. 
»اون ساعته که کنار ایستگاه قطاره، خیلی خفنه. قشنگ زیر برجستگی ش که 
عقربه ها به هم وصل می شـن، یه شیشـه ی نیم دایره ای هم داره. توی شیشه، 
یه سـری عکس هـای کوچولـو هسـتن که عوض می شـن. هر بار کـه نگاهش 
می کنی، یکی از عکس ها رو می بینی. من یه بار عکس یه برگ رو دیدم، یه بار 

هم فکر کنم عکس یه گیالس رو دیدم.«
ویوال گفت: »اونی که جلوی کتابخونه سـت هم همین شـکلیه. دیروز من از 

توی شیشه ش عکس یه بلوط رو دیدم.«
سیلوستر گفت: »یعنی معنی خاصی داره؟«

رزی گفـت: »شـاید طراحـی ش این طوریـه. هرچیزی که یـه معنی خاصی 
نداره.« سریع برگشت ویوال را نگاه کرد. ترسید توی ذوق دوستش زده باشد.

ویوال لب هایش را به هم فشرد، اما سر تکان داد. »راست می گی. ولی شاید 
بهتر باشـه بریم ایسـتگاه قطار و یه سروگوشـی آب بدیم و اون یکی ساعت رو 

هم ببینیم. می دونی... فقط واسه اینکه خیالمون راحت شه.«
بچه هـا صبـح آخـر هفته کار دیگری نداشـتند، به پدر و مادرشـان گفتند که 

می خواهند بروند ایستگاه قطار و راه افتادند و از تپه پایین رفتند.

ایسـتگاه قطار در خیابان بلوط، سـاختمان سـنگِی قشـنگی بود که کنارش 
ریـل قطـار بـود. درهای ایسـتگاه سـبزپررنگ بودند. سـقف شـیروانی اش از 
جنس سنگ لوح قدیمی و چوب براق و مس کدر بود. تکه ی بزرگی از سقف 
روی سـکوی سنگ فرش شـده را می پوشاند و روی سر هرکس که روی سکو 

می ایستاد سایه می انداخت.
سـاعت دقیقـًا همـان شـکلی بود کـه وودرو گفته بـود، درسـت عین همان 
سـاعتی کـه روبه روی کتابخانـه ی عمومی مون هالـو بود. تقریبـًا زیر صفحه ی 
هردوی سـاعت ها، نامی با دسـت خطی ماهرانه و تحریری نوشـته شـده بود: 
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داده می شد، یک برگ سبز روشن بود.

رزی گفـت: »ایـن برگ درخت افراسـت. مثـل همون برگی کـه روی پرچم 
کاناداست.«

سیلوستر پرسید: »یعنی می گی این ساعت ها رو کانادایی ها ساخته ان؟«
وودرو: »حاال چه فرقی می کنه؟«

»چه می دونم. خب ویوال همیشه می گه توی دل هرچیزی یه معما هست، 
فقط آدم باید حواسش رو جمع کنه تا معما رو ببینه.«

رزی گفت: »آخه به این می گن معما؟ دوتا ساعت که دقیقًا عین همدیگه ان 
و هرکدوم توی دوتا قسمت جدا توی شهرن، معمان؟«

ویوال گفت: »خب... اصاًل به چی می شه گفت معما؟ از کجا بدونیم االن این 
معماست؟« بچه ها یک لحظه در فکر رفتند.

رزی پرسـید: »چیـز غیرعـادی ای می بینین؟ یا چیزی هسـت که گم  شـده 
باشه یا دزدیده شده باشه... یا فقط همین جوری عجیب باشه؟«
ویوال گفت: »هممم. سؤال اینجاست که این ها چقدر عجیبن؟«

سیلوسـتر بـه سـاعت اشـاره کـرد و داد زد: »دیدیـن چـی شـد؟ عقربـه ی 
دقیقه شمار پرید جلو!«

ویـوال سـریع دفترش را از جیب کاپشـنش بیرون کشـید و گفـت: »قبل از 
اینکه بپره رو چه عددی گیر کرده بود؟«

سیلوسـتر همان طـور که داشـت فکـر می کرد، گفـت: »نمی دونم.« سـاعت 
آن لحظه 11:25 بود. »فکر کنم یازده و بیست دقیقه بود.«

ویـوال تـوی دفتـرش یادداشـت می کرد و گفـت: »یعنی پنج دقیقـه پریده. 
درست مثل دیروز جلوی کتابخونه.«

وودرو نخودی خندید و گفت: »حاال دیگه مطمئن شدیم؟«

1. P.W. Clintock



درباره ی نویسنده

دن پبالکی نویسـنده  ی کتاب  های تیمارسـتان متروک و کابوس زدگان است. او 
هم مثل همه  ی نویسـنده  ها لیسـت بلندی از شـغل  های عجیب وغریبش دارد. 
دن کل نیوجرسـی را به عنـوان فروشـنده  ی لباس شـنا سـفر کـرده، در یک تور 
ملی نمایش افسانه  ی شبح خواب  آلود نقش ایچاباد کرین را بازی کرده است، 
مسـئول جمع کردن تماشاچیان برای چه   کسی می  خواهد میلیونر شود؟ بوده، 
در تئاتر شیرشـاه در برادوی اسـنک فروخته، در بارنز و نوبل کتاب معرفی کرده، 
برای دانشـگاه کلمبیا تلفن جواب داده و توی مرکز سـرطان مموریال اسـلون ـ 
کترینگ کار تحقیقاتی انجام داده اسـت. البته هیچ وقت کاراگاه نبوده و بعد از 

نوشتن این کتاب، فکر می  کند باید این کار را هم امتحان کند.
 www. danpoblocki. com برای اطالعات بیشتر درباره ی نویسنده به سایت

مراجعه کنید.




