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به َابی،
و مثل همیشه، به دخترم.
گ.ف

به مادر نازنینم،
برای الالیی  ها و قصه  هایی که یادم ماند و نماند،
برای تماِم تنهایی  هایش، زمین   خوردن  هایش،
و فرصت کوتاه دوباره دیدنش.
به پدرم،
برای خاطره  ی شیرین کودکی  هایم،
برای کیهان بچه  ها و سروش کودکانی که هر هفته 
و هر ماه برایم می  خرید.
و بر ای ذوق و نشاط پاک و بی  غل  وغش آن روزها.
م.و
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»دیرینه  ترین و نیرومندترین احساس بشر ترس است، و 
قدیمی  ترین و قوی  ترین نوع آن وحشت از ناشناخته  هاست.«
اچ. پی. الوکرافت
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مقدمه

ِفنیش َهفت1 موشه شتاب گرفت تا زودتر به رودخانه برسد. حدود سی متر 
جلوتر، در حاشیه ی جنگل و انتهای داالن درخت ها، ماه پیدا بود که دایره ای 

از نور دورش را گرفته بود. اما گار2 نزدیک و نزدیک  تر می  شد.
گار غرید: »می  خوام وحشت کنی، فنیش َهفت!«

زمیـن زیـر پاهای غول  پیکرش می  لرزید. بوم! بوم! بوم! و سـپس صدای 
رعدآسای شکستن شاخ  و  برگ درختان آمد.

فنیش، وحشت  زده، لحظه  ای سکندری خورد و کم مانده بود بخورد زمین 
ولی فوری خودش را جمع  وجور کرد و شتابان در مسیر پوشیده از شاخ  وبرگ 
درختان پیش رفت. جرئت نداشـت پشـت سـرش را نگاه کند. موش آن  قدر 

هراسان بود که حتی نمی  توانست نفس بکشد.
غـول دوبـاره غرید: »راه فـراری نداری، َهفت!« طنیـن گام  هایش نزدیک و 
نزدیک  تر می  شـد. بوم! بوم! بوم! فنیش ته مانده ی توانش را به کار گرفت تا 
سرعت قدم هایش را بیشتر کند. قلبش در سینه می  کوبید و پاهایش از درد 
می  لرزیدند. فقط بیست متر مانده بود، بوم! کمی بعد فقط ده متر، بوم، بوم، 
بوم! موش خودش را از جنگل رهانید و افتاد در مسیری که مهتاب روشنش 
کرده بود. به زحمت خود را کنار رودخانه رسـاند و می خواسـت درون آب بپرد 

که یک جفت چنگال تیز در تنش فرو رفت، او را قاپید و به هوا برد.
خودش بود! کالغ خائِن آن غول، تمپوس کرو3!

1. Fennish Seven 2. Garr
3. Tempus Crow
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فنیش، همان طور که تقال می کرد خودش را از چنگال کالغ نجات بدهد، فریاد 
زد: »آااااااااااخ!« و سپس طنین قهقهه  ی بلند و عمیق   گار درون جنگل پیچید.

»تو ماِل خودمی، َهفت!«
تمپوس کرو فنیش َهفت را باال و باالتر می برد. فنیش به این سو و آن سو 
می چرخید تا اینکه باالخره موفق شـد سـرش را بچرخاند پشـت شـانه اش و 
دندان هایـش را زیـر ران کالغ فـرو کند. درسـت روی همان زخـم کهنه ای که، 
اولین بـاری کـه درگیر شـده بودند، روی بدنش کاشـته بود. زخـم هنوز ترمیم 
نشده بود که دوباره سر باز کرد. کالغ خائن با »قارقاری« گوش خراش فنیش 

را رها کرد.
فنیش، معلق در هوا، تابی به بدنش داد و با سر روی دمش سقوط کرد، 
ولی پیش از آنکه در رودخانه فرو برود، لحظه  ای چشـم  های سـرخ و سوزان 

گار را دید که از میان جنگل با خشم و نفرت به او خیره شده بود.
بعد، همه  چیز سیاه شد.
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فصل اول

پیشنهاد آقای کوییگلی

اول باران آمد و بعد ماشین سیاه دراز از راه رسید. شاید هم برعکس، اول ماشین 
سـیاه از راه رسـید و بعد آسـمان باریدن گرفت. لوسی تینکر1 مطمئن نبود کدام 

اول آمده، ولی مهم هم نبود. انگار هم ماشین و هم باران غرق تاریکی بودند.
لوسـی از پشـت ویترین مغازه  ی پدرش ماشـین را تماشا می  کرد. از پشت 
حروف O و C، که روی شیشه چسبیده و از سمت او برعکس بودند، زل زده 
بود به بیرون. آن دوتا حرف انگار عدسی های عینکش بودند. یک ربعی می شد 
که ماشـین آنجا پارک کرده بود. لوسـی هم از همان موقع توی ویترین، جای 

ساعت رومیزی بزرگی که پدر روز قبل فروخته بودش، چهارزانو نشسته بود.
اگر آن روز غریبه ای از کنار ساعت فروشـی تینکر رد می شـد شـاید خیال 
می کرد لوسـی هم، که آن طور وسـط خرت  وپرت  های توی ویترین جا خوش 

1. Lucy Tinker



14

کرده، بر ای فروش است. آنجا ساعت فروشی بود، ولی کنار ساعت های داخل 
ویتریـن، دو گلـدان چینی، نقاشـی پودلـی1 که دامنی کوتاه به تن داشـت، و 

توبا2یی قدیمی و زنگ  زده را هم بر ای فروش گذاشته بودند.
ُالیـور3 گفـت: »نـه بابـا، ممیز رو بایـد دو رقم جلوتـر بذاری.« الیـور همراه 
پـدر پشـت پیشـخان ایسـتاده بـود و به او کمـک می کرد دخل وخـرج مغازه 
را بـا لپ تـاپ قدیمـی حسـاب وکتاب کنـد. انـگار بابـا از عـددی کـه نتیجه  ی 

حساب وکتابشان بود خیلی خوشحال نبود.
»منظورت اینه که ششصد و چهل دالر ضرر کردیم؟ شش دالر و چهل سنت 

نیست؟«
»تازه من هنوز سود بازپرداخت قسط  ها رو حساب نکردم.«

آقای تینکر غرولندی کرد و سرش را گرفت توی دست  هایش. »می  دونستم 
نباید اون توبا رو می  خریدم!«

الیور به لوسی نگاه کرد و شانه   باال انداخت. به بابا هشدار داده بود سمت 
عتیقه  بازی نرود. اما او گوش نکرده بود و برایش گران تمام شده بود. لوسی 
دقیقـًا نمی دانسـت هـر هفته چقدر پـول کم می آورند، فقط می دانسـت توی 
یک سـال گذشـته هر هفته نسبت به هفته ی قبلش پول کمتری بر ای خرید 

خواربار داشتند.

لوسـی آهی کشـید و چشم  هایش را به سمت ساعت کوکو4ی قدیمی روی 
دیوار چرخاند. فقط سه دقیقه تا بسته شدن مغازه مانده بود. عقربه ی بزرگ 
سه بار دیگر تیک تاک جلو می رفت و بعد کوکوی ساعت درمی آمد و خالص. 

1. نژادی از سگ.
2. نوعی ساز بادی برنجی به شکل شیپور.

3. Oliver
4. ساعت کوکو )یا ساعت فاخته ای( گونه ای از ساعت آونگی است که پرنده ای مصنوعی دارد که ساعت را 

با صدای فاخته اعالم می کند.



15

تنبیهـش تمـام می شـد. تازگی هـا پدر قرار گذاشـته بـود اگر لوسـی دعوا راه 
بیندازد، باید پنج روز تمام در ساعت فروشـی کار کند، آن هم کارهای سـخت 
و طاقت فرسا. فرقی هم نمی  کرد روز آخر مدرسه دعوا کند یا روز اول، یا بتی 
بیگزبی1 حقش بود کتک بخورد یا حقش نبود. بابا گوشـش به این حرف  ها 

بدهکار نبود. همیشه حرْف حرِف خودش بود.
لوسی از اینکه در مغازه  ی پدرش حبس بشود متنفر بود. مغازه  ی آن  ها از 
باقِی فروشگاه  های چرک و کثیف محله  شان کوچک  تر بود و بوی کفش کهنه 
می  داد. تازه تیک تاک مدام سـاعت ها هم اعصابش را به هم می ریخت. ولی 
خب زندگی همین بود دیگر، نه؟ لوسی اعتقاد داشت باید با مشت هایی که 
زندگی به سمت آدم می پراند، ساخت و کنار آمد. بتی بیگزبی موهای بافته ی 
لوسـی را کشـیده و گفته بود لوسـی آن  قدر بیچاره اسـت که بر ای سـیر کردن 
شکمش در صف کوپن غذا2 می    ایستد. خب، لوسی هم کم نیاورده بود. خوب 

بلد بود حق کسی را که حرف اضافه می زد کف دستش بگذارد.
لوسـی رو برگرداند سـمت ماشـین سـیاه که بیرون مغازه پارک کرده بود. 
جهـت بـارش باران عوض شـده بود و سـایه ی مردی کـه روی صندلی راننده 

نشسته بود معلوم بود.
لوسـی زیر لب گفت: »منتظر چی هسـتی سوپراسـتار؟« و موی مشـکی 
بافته اش را دور انگشت هایش چرخاند. آن یارو هرکس که بود، با آن ماشینی 
کـه داشـت، معلوم بود پول دار اسـت. شـاید اگـر می آمد توی مغـازه و از بابا 

چیزی می خرید، بابا حداقل مدتی یادش می رفت چقدر ضرر کرده است .
پـدر، که هنوز داشـت پشـت لپ  تـاپ حسـاب وکتاب می  کرد، گفـت: »چرا 
مغازه رو نمی بندی، ُالی؟« الیور از زیر پیشخان بیرون آمد تا سمت در برود.

1. Betty Bigsby
2. برنامه ی کمک تغذیه ی الحاقی، که سابقًا و هنوز در بین مردم به برنامه ی کوپن غذا شناخته می شود، برای 

مردم کم درآمد یا بدون درآمدی که در آمریکا زندگی می کنند، کمک مالی برای خرید غذا فراهم می کند.
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لوسی با چانه  اش به ماشین اشاره کرد و گفت: »یه لحظه وایستا، فکر کنم 
این آقاهه منتظره بارون آروم بشه.«

الیـور عینکـش را داد باال و از پشـت تابلوی »باز اسـت« که روی در آویزان 
بـود، نگاهـی به بیرون انداخـت و گفت: »نمی  خواد بیاد اینجـا. احتماالً یا گم 

شده یا حاال یه چیز دیگه.«
»سر چی شرط می  بندی؟«

»هرکی باخت، فردا تنهایی لباس ها رو بشوره.«
بچه  هـا دسـت دادنـد و لحظه    ای بعد سـاعت  های مغازه به صـدا درآمدند. 
همان موقع، چتر بزرگ سیاهی از ماشین بیرون آمد و باز شد و مستقیم راه 

افتاد طرف مغازه. لوسی از خوشحالی اینکه برده بود لبخندی زد.
دو انگشتش را به نشانه ی پیروزی آورد باال و گفت: »خوش بگذره!« الیور آهی 
کشید و دوباره برگشت پیش پدر پشت پیشخان. زنگ مغازه به صدا درآمد و 

مردی مسن، قدکوتاه و تقریبًا گرد که لباسی سیاه به تن داشت وارد شد.
کالهـش را از سـرش برداشـت و گفـت: »گمان می  کنم شـما آقـای تینکر 
باشین؟« درست معلوم نبود ولی انگار پیرمرد جز دور سرش مویی نداشت و 
طاس بود، چون سرش را با باندی بسته بود. زیر دماغ گنده  اش، سبیل سفید 
پرپشتی داشت و به لهجه  اش می  خورد انگلیسی باشد. لوسی فکر کرد حتمًا 

یکی از آن پول  دارهای افاده  ای اهل وستون1 است.
آقای تینکر دستی به یقه  اش کشید و گفت: »اوووم... بله، خودمم.«

»آه، خـوِد مـرِد افسـانه  ای!« پیرمـرد ایـن را گفت و کاله و چتـرش را روی 
جا  لباسی گذاشت. »ببخشید که دیروقت مزاحمتون شدم آقای تینکر، منتظر 

بودم بارون بند بیاد تا خیلی خیس نشم.«
پیرمرد با دهان بسته خندید و در دستمالش سرفه  ای کرد.

»چطور می  تونم کمکتون کنم، آقای...؟«

1. Weston
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دسـتی به بانِد روی سـرش کشـید و گفت: »کوییگلی. مورتیمر کوییگلی1. 
و شـما چارلز2 تینکر هسـتین، ساعت  ساز افسانه  ای.« آقای تینکر بدون اینکه 
حرفی بزند به او زل زده بود. »شـما همون چارلز تینکری هسـتین که ساعت 
برِج شهر رو ده سال پیش، بعد از اون صاعقه  ی ناجور، تعمیر کرد، درسته؟«

»اوه اون! بله خودمم. ولی کار خارق  العاده  ای نکردم!«
آقای کوییگلی انگشت  هایش را تکان داد و گفت: »شکسته  نفسی می  کنین. 
طوری که من شـنیدم کار هرکسـی نبود که بتونه دوباره اون ساعت رو سرهم 

کنه، هیچ کس جز چارلز تینکر بزرگ!«
آقای تینکر از خجالت سرخ شد. »خب، دارین ُغُلو می  کنین ولی...«

آقـای کوییگلـی نگاهـی به الیور انداخت و پرسـید: »و اون مـرد جوون که 
پشتتون قایم شده کیه؟«

»اوووم... ایـن پسـرم الیـوره. تازه سـیزده سـالش شـده و اونـی که توی 
ویترین نشسته دخترم لوسیه. یازده سالشه.«

»نگین که قراره با اون توبا بفروشینش!«
آقای کوییگلی دوباره با دهان بسته خندید و توی دستمالش سرفه کرد.

آقای تینکر با بی  تفاوتی گفت: »شاید فکر بدی نباشه.« و لوسی لب  هایش 
را جمع کرد. می  دانست پدرش شوخی می  کند اما این حرف  ها آزارش می  داد. 
پدر الیور را بیشـتر دوسـت داشـت. آن دو خیلی شبیه هم بودند، پدر و پسر، 
قد  بلند، استخوانی، موهای قرمز و هر دو هم در تعمیر وسایل کارشان درست 
بود. اما از طرف دیگر، لوسـی حتی نمی  توانسـت یک ساندویچ درست کند و 
اصالً شباهتی به پدرش نداشت. نسبت به سنش قد  کوتاه بود و موهای بلند 

پرکالغی داشت که درست مثل مادرش آن  ها را می  بافت.
مادرش...

حال لوسـی خراب شـد. گاهی خیلی دلتنگش می  شـد. دو سـال از مرگ 

1. Mortimer Quigley 2. Charles
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مـادرش بـر اثر سـرطان می  گذشـت ولـی دلتنگی باز هـم، مثل ایـن لحظه، 
فوق  العاده آزارش می  داد؛ دقیقًا مانند باران سیل  آسایی که با آمدن آن ماشین 
سیاه شدت گرفته بود، دلتنگی خیلی شدید و ناگهانی بهش هجوم می  آورد.
آقای کوییگلی، که انگار داشت ذهن لوسی را می  خواند، با دلسوزی گفت:

»خـب، خـدا رو شـکر حداقل یـه چیز توی اون ویترینه که نمی  شـه روش 
قیمتی گذاشت.« پیرمرد با گفتن این حرف چشمکی زد و لوسی لبخند زد.

»چی کار می  تونم براتون بکنم، آقای کوییگلی؟«
»چارلز تینکر، می  خواستم بهتون پیشنهادی بدم.« آقای کوییگلی کیسه  ی 
مخملـی کوچکـی را از زیر کتش بیرون کشـید و روی پیشـخان گذاشـت که 
جیرینگ جیرینگ صدا داد. »البته قبل از اینکه به  جزئیاتش برسیم، می  تونم 

خواهش کنم خصوصی صحبت کنیم؟«
آقای تینکر نگاه عجیبی به بچه  هایش انداخت و گفت: »الیور دست راست منه. 
هرچی بخواین به من بگین، به اون هم می  تونین بگین. و لوسی هم که، خب...«
لوسی از پشت ویترین پایین پرید: »بسه، رییس. پس رسمًا دیگه آزادم؟«

آقای تینکر لبخند تلخی زد. »امیدوارم دخترم رو ببخشین، آقای کوییگلی. 
تنبیهش این بوده که تمام هفته رو اینجا باشه. توی مدرسه دعوا کرده و بار 

اولش هم نیست.«
گونه  های لوسـی سـرخ شـد. درسـت بود، بار اول نبود. بار دوم و سوم هم 
نبـود. ولـی بتـی و آن دلقک  های طرفدارش حقشـان بود. اصالً چـرا بابا باید 

این  ها را به آقای کوییگلی می  گفت؟
چهـره  ی آقـای کوییگلی جدی شـد و گفت: »متوجهم. بـه من ربطی نداره 
اما منم وقتی خیلی جوون بودم عزیزی رو از دست دادم. واکنش بچه  ها به 
ناراحتی متفاوته، آقای تینکر. اما من همیشه باور داشتم اون  ها، بیشتر از هر 

چیز، فقط کسی رو الزم دارن که حرف هاشون رو بشنوه.«
سـکوت سـنگینی حاکم شد ولی از نظر لوسـی تیک تاک ساعت  ها بلند و 
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بلندتر می  شد. تینکرها نمی  دانستند چه بگویند.
باالخره آقای تینکر پرسـید: »از کجا فهمیدین؟« و آقای کوییگلی به سـمت 
عکس مادر لوسـی که پشـت پیشـخان آویزان بود سـری تکان داد؛ عکسـی 
قدیمی از زمانی بود که در تاالر بوسـتون1 نمایش اجرا می  کرد. چشـم  هایش 
آدمی مطمئن و همین  طور آسیب  پذیر را نشان می  داد، لبخند روی لب  هایش 

آشنا بود؛ پدر لوسی همیشه می  گفت آن لبخند مثل مونا  لیزا2 بود.
آقای کوییگلی گفت: »من همیشـه قبل از هر معامله  ای اطالعاتم رو کامل 

می  کنم. اجازه می  خوام که بابت فوت همسرتون بهتون تسلیت بگم.«
آقـای تینکـر، که بی  قرار روی پاهایش این  ور و آن  ور می  شـد، گفت: »بله... 
اوووم... ممنونم. لوسی، باقی مونده  ی پیتزا رو توی مایکروویو گرم نمی  کنی؟ 

فکر نمی  کنم خیلی طول بکشه.«
لوسی سری تکان داد و در حالی که در فکر و خیاالت خودش غرق شده بود 
سمت آپارتمان تک  خوابه و کوچکشان در انتهای مغازه رفت. تمام روز را منتظر 
بود تا به این لحظه برسد، اما حاال... عجب آدم عجیب وغریبی بود این آقای 
کوییگلی! نفهمید چه شـد و زمانی به خودش آمد که دید زیر میز کار پدرش 

قایم شده و دارد به حرف  هایشان گوش می  دهد.
آقـای کوییگلـی گفـت: »بسـیار خب، مـن واقعًا بـه کمکتون تـوی عمارت 

بلک  فورد3 نیاز دارم.«
»ببخشید؛ عمارت بلک  فورد؟«

»اسم منزل جدیدمه. توی واچ هالو4 تو رودآیلنده5 و از همون موقع ساختش 
یـه سـاعت عالی و مجلل توی یکی از دیوارهاش نصـب کردن. می  دونین، من 
این خونه رو چند ماه پیش خریدم و دارم بازسازی ش می  کنم تا قبل از اومدن 

دائمم از انگلستان به آمریکا، آماده   بشه.«
1. Boston 2. Mona Lisa
3. Blackford House 4. Watch Hollow
5. Rhode Island
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لوسـی از پشـت میز کار زیر  چشـمی نگاه می  کرد. پدرش و آقای کوییگلی 
هنـوز کنـار َدخل مغازه ایسـتاده بودند ولـی الیور انگار جایـش را عوض کرده 
بود و از پشـت پیشـخان مسـتقیم زل زده بود توی چشـم  های لوسـی. ابله! 
نزدیک بود جایش را لو بدهد. لوسـی با ایما و اشـاره به او فهماند که سـمت 

آدم  بزرگ  ها برگردد و الیور چشم  غره  ای به او رفت و همین کار را کرد.
»آقـای کوییگلـی، واقعًا مجبـور بودین این همـه راه رو از رودآیلند بیاین تا 

کسی رو پیدا کنین که این ساعت رو تعمیر کنه؟«
»اوه، کس دیگه  ای رو پیدا کردم اما نتونست حتی سروَتهش رو تشخیص 
بده. می  دونین، این ساعت یه ساعت معمولی نیست. برق کل خونه رو تولید 
می  کنه که خب به همین خاطر خونه االن برق نداره. بنابراین، ساعت باید قبل 
از اینکه به اونجا نقلِ مکان کنم تعمیر بشه. فقط مردی با مهارت و تبحر شما 
می  تونـه تـوی این مدت از عهـده  ی کار بربیاد. بدون تعـارف عرض می  کنم!« 
آقای کوییگلی با دهان بسته خندید و توی دستمالش سرفه   کرد. »البته، فکر 
می  کنـم ایـن کار چند هفته  ای زمان ببره و به همین خاطر پیشـنهادم اینه که 

این مدت رو توی عمارت بلک  فورد بمونین.«
»امـا آقـای کوییگلی، من که نمی  تونم تنها بدون بچه  هام بیام. اون  ها فقط 

من رو دارن.«
»درسـت متوجه عرایضم نشـدین. با بچه  ها بیاین. اتاق پیشخدمت  ها پشت 
خونه سـت که فکر می  کنم براتون مناسـب باشـه و تمام مایحتاجتون هم تهیه 
می  شه. فقط مسئله اینه که لطفًا کارتون رو انجام بدین و دیگه سؤالی درباره  ش 
نپرسـین. البتـه، بابـت زحماتی که می  کشـین، دسـتمزد قابل توجهـی دریافت 

می  کنین.«
آقـای کوییگلـی ده سـکه  ی بـه نظـر   طـال را از داخل کیسـه  ی مخملی  اش 
روی پیشـخان ریخت. سـکه  ها روی شیشـه  ی پیشـخان جیرینگ جیرینگ 

صدا دادند.
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آقای تینکر به لکنت افتاد: »من... اوووم... من رو ببخشین آقای کوییگلی 
ولی این پیشنهاد اون قدر خوبه که باورش سخته واقعی باشه.«

آقای کوییگلی کارت ویزیتی از جیبش بیرون کشید و روی پیشخان ُسر 
داد. »بهتون اطمینان می  دم هم پیشنهادم و هم این سکه  ها واقعی  ان. کافیه 
یه جسـت وجوی سـریع تو گوگل1 درباره  ی سابقه  م بکنین. البته، اگه الزم شد 
تا شخصًا با کسی درموردم صحبت کنین، شماره تلفن شریک هام توی لندن 
رو پشـت کارتم گذاشـتم. فقط یادتون نره اینجا با لندن پنج سـاعت تفاوت 

زمانی داره.«
آقای کوییگلی باز هم با دهان بسته خندید و توی دستمالش سرفه کرد. 
وقتی آقای تینکر کارت ویزیت را برانداز می  کرد، لوسی متوجه شد که قلبش 
سـریع می  تپد. بابا راسـت می  گفت. باورش سخت بود که همه  ی آن اتفاقات 

واقعی باشند.
آقای کوییگلی باند سرش را مرتب کرد و گفت: »این فقط یک دهم کل پولیه 
که بر ای لطفتون در نظر گرفتم.« آقای تینکر و الیور از شدت تعجب دهانشان 
باز مانده بود. »خیلی حیرت نکنین، آقای تینکر. باالخره بخت بهتون رو کرده. 

و اگه جسارت بنده رو عفو کنین، می  گم دیگه زمانش هم رسیده بود.«
آقای کوییگلی مثل همیشـه خندید و در دسـتمالش سـرفه  های شدیدی 
کرد. الیور یک بطری آب آشامیدنی پولند اسپرینگ2 از یخچال زیر پیشخان 

به او داد و پیرمرد با ولع آب را فرو داد.
»مرسی جوون.« این را گفت و دور لبش را با دست پاک کرد. آقای کوییگلی 
بطری را روی پیشـخان گذاشـت و به سـمت جالباسـی رفت. »سـکه  ها بیعانه 

باشه. اگه هم پیشنهادم رو پذیرفتین، کارتون از پس فردا شروع می  شه.«
آقای تینکر دستپاچه با یقه  اش بازی می  کرد. »ولی من زمان الزم دارم تا...«
پیرمرد حرفش را قطع کرد و با دقت کالهش را روی سر باندپیچی شده  اش 

1. Google 2. Poland Spring
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گذاشـت. »قطعًا، موضوع اصلی زمانه. الزمه بر ای رسـیدگی به کارهام هفته ی 
آینده در لندن باشـم. البته، اگه انجام این کار برنامه  ی شـما رو خیلی به هم 

می ریزه، می  تونین من رو به کس دیگه  ای معرفی کنین؟«
آقای تینکر فورًا گفت: »نه، نه، فقط... خب مسئله اینه که باید از اصل بودن 
این  ها مطمئن بشم.« با سر اشاره  ای به سکه  ها کرد و آقای کوییگلی لبخندی 

زد و چترش را برداشت.
سمت در رفت و آقای تینکر هم بدرقه  اش کرد. »بله البته. پس به شماره  ی 
روی کارتم زنگ بزنین و خبرش رو بهم بدین. فکر کنم فردا ظهر خوب باشه، 
نه؟« آقای تینکر با سر تأیید کرد و آقای کوییگلی با احترام دستش را باالی 

کالهش برد. »پس، عصرتون به خیر.«
زنـگ مغـازه به صـدا درآمد و آقای کوییگلـی از مغازه بیـرون رفت. صدای 
زنگ و تیک تاک ممتد ساعت  ها در مغز لوسی بیشتر و بیشتر می  شد و دوباره 
اعصابش را به  هم می ریخت. بابا واقعًا می  خواست آن  ها را تا رودآیلند بکشاند؟ 
قرار بود از دوشنبه هم باشگاه شنا برود و هم اردوی کاراته  اش شروع می  شد. 
لیگ تابستانی فوتبال توی پارک چطور؟ لوسی بهترین دروازه  بان تیمشان بود!
وقتی لوسـی در افکار خودش غرق شـده بود، الیور رفت سـراغ سـکه  ها و 
گفت: »بابا، این ها ده تان. هر کدومشـون هم یه اونسـه. معنی ش اینه که اگه 

این   سکه  ها اصل باشن...«
آقای تینکر تابلوی »باز اسـت« را به »بسـته اسـت« تغییر داد و در را قفل 

کرد. »می  دونم.«
»آخرین باری که قیمت  ها رو دیدم، هر اونس طال هزار  ودویست دالر بود!« 
صدای الیور با گفتن واژه  ی »اونس« به طور مضحکی تغییر کرد و دورگه شد.

ریاضیات لوسـی خیلی قوی نبود، اما حتی او هم می  دانسـت که ده برابر 
هزار  ودویسـت می  شـد دوازده هزار. اگر حرف آقای کوییگلی حقیقت داشت، 

دوازده هزار تازه یک دهِم...




