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برای آن هایی که درخشش چشم هایشان را زنده نگه می دارند

دلشان سرشار از عشق است

و ذهنشان پر از رویا.



تیمی



لی لی



ماروینلی لی



11

خوش آمدید!
اول از همه یادتان باشد که این ماجراجویی متعلق به شماست. تصمیم هایتان 
را با دقت بگیرید تا از هر چالش، جان سـالم به در ببرید. حالت چهره ی ما 

نشان دهنده ی درجه ی سختی هر معماست. 

معمولیسختخیلی سخت

در انتهای کتاب سـرنخ هایی برای کمک به حل معماهای تصویری پیش رو 
پیدا می کنید. 

جواب هر معما در فصل بعد از آن معلوم می شود. 
شاید این وسایل به دردتان بخورند، البته ضروری نیستند ولی ممکن است 

به کارتان بیایند:
ذره بین  خط کش  خودکار  قطب نما/ پرگار اندازه گیری )برای فصل 22( 

 آینه ی کوچک )برای آنکه سرنخ ها را راحت تر بخوانید.(



1۳

فصل ۱

یک جاى کار مى لنگد

«تیمیزودباش!» صدای لی لی1 از خواب ناز بیدارم کرد. نور آفتاب چشم هایم 
را می زد. لی لی باالی سـرم  ایسـتاده بود و داشت نگاهم می کرد. نفسش بند 

آمده بود. «پاشو دیگه! زود باش!»
دستپاچه بلند شدم و خاک را از دست هایم تکاندم. «چه خبر شده؟»

لی لی زیر لب گفت: «پای یه گنج وسطه.» و دوید و رفت. 
من که هاج وواج مانده بودم که چه خبر اسـت، همین طور به او که از من 
دورتر و دورتر می شد خیره ماندم و بعد دنبالش راه افتادم. باالخره تعطیالت 

1. Lilli
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تابسـتانی از راه رسـیده بـود. هنـوز اول صبح بود، ولی از همـان موقع معلوم 
بود قرار است چه روز داغی داشته باشیم. چند لحظه پیش، آرام و بی خیال 
داشـتم از آفتـاب لذت می بردم. بوی چمن تازه کوتاه شـده تـوی هوا پیچیده 
بود. می توانستی صدای آهنگی را که از جایی همین دور و برها بلند می شد و 
صدای خنده ی بچه ها را از دور بشـنوی. ولی حاال داشـتم کنار لی لی، یکی از 

دوتا دوست نزدیکم، می دویدم. 
نفس نفس زنان گفتم: «شوخی می کنی دیگه؟ کدوم گنج؟»

چشـم های لی لی از هیجان برق زد. «بابابزرگ دیشـب زنگ زد بهم گفت 
سر ساعت ده خونه ش باشم. هیچی لو نداد. به ماروین1 هم گفتم بیاد. بهش 

گفتم توی باغچه ی بابابزرگ منتظرمون باشه.»

و گربه ی  ایستاده  منتظرمان  ماروین  دیدیم  و  رسیدیم  نفس نفس زنان 
بابابزرگ را بغل کرده. گربه سفید سفید بود و فقط دوتا خط نارنجی روی دمش 
داشت. وقتی ناگهان جلویشان ظاهر شدیم،  گربه از جا پرید و از ترس شروع 
کرد به دست وپا زدن و میومیو کردن. چنگ می کشید و تقال می کرد از بغل 
ماروین بیاید بیرون. ماروین جیغ کشید و گربه را انداخت و دلخور به ما نگاه کرد. 
او قدکوتاه و تپلی بود و حیوانات را دوست داشت؛ و آن یکی دوست نزدیکم بود. 
لی لی به ماروین محل نگذاشـت، یک راسـت از کنارش دوید و رفت زنگ 

در را زد. 
ماروین گفت: «من زنگ زدم، ولی در رو باز نمی کنه.»

لی لـی اخـم کرد و با مشـت به در کوبیـد و داد زد: «بابابـزرگ!» ولی هیچ 
صدایـی نیامـد. هیـچ اتفاقی نیفتاد. لی لی از نگرانی نفسـش بنـد آمده بود. 

1. Marvin
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«خودش گفت سر ساعت ده. هیچ وقت بدقولی نمی کنه.»
ماروین که چشـم هایش از هیجان گرد شـده بود، رو به من کرد و با خنده 

گفت: «تو هم شنیدی؟ مثل اینکه پای یه گنج وسطه.»
ماروین هر وقت از شدت انتظار داشت می ترکید، سر جایش ورجه وورجه 
می کرد و بعضی وقت ها واقعًا باال و پایین می پرید. حاال هم داشت همین کار 

را می کرد. مثل خل ها می شد، ولی عیِن خیالش نبود. 
باال و پایین پرید و دست زد و گفت: «شاید این تابستون یه ماجراجویی 

گیرمون بیاد.»
من که هنوز داشتم هن هن می کردم، گفتم: «به نظر من که از همین االن 

هم شروع شده.»
لی لی درمانده به در بسته زل زد و نفس نفس زنان گفت:   «باید بریم اون 

تو. همین االن هم باید بریم! یه جای کار می لنگه.»
واقعـًا عجیـب بـود کـه پدربزرگش در را بـاز نمی کرد، ولی من بـرای اینکه 

دلداری اش بدهم گفتم: «شاید صدای ما رو نمی شنوه.»
ماروین گفت: «یا شاید رفته بیرون کیک بخره.»

ولی لی لی آرام و قرار نداشت. وقتی تصمیمش را می گرفت دیگر نظرش 
عـوض نمی شـد، مخصوصـًا اگر پـای چیز یا کس عزیزی وسـط بود. زیر لب 
گفت: «نه نه نه، ما باید بریم تو.» و گوشـش را به در چسـباند تا اگر از داخل 

خانه صدایی آمد، بشنود. 
مـن گفتـم: «انگار همـه ی پنجره ها بسته سـت. خونـه ورودی دیگه ای هم 

داره؟»
لی لی گفت: «چه می دونم.»

پیشنهاد کردم:   «باید خونه رو دور بزنیم و یه نگاهی بندازیم.»
ماروین گفت: «خب، راستش حتمًا یه راه دیگه هم هست، یعنی... می شه 

گفت یه جور راه دیگه هم وجود داره.»
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به او خیره شدم و منتظر ماندم تا توضیح بدهد. لبخند زد و هیچی نگفت. 
چند ثانیه به چشـم های همدیگر خیره شـدیم و بعد او یکهو گفت: «راستش 
فکر کنم یه مارمولک کوچولو دیدم که زیر این سنگ قایم شده.» من که مانده 
بودم چه می گوید همین طور نگاهش کردم. روی زمین زانو زد و زیر سنگ کنار 

پایش را نگاه کرد. حالش گرفته شد. «نه اینکه ِکرمه.» 
من که حرفش را باور نمی کردم، سرم را تکان  دادم و داد زدم: «تو از کجا 

می دونی یه راه دیگه هم واسه وارد شدن به خونه هست؟»

چرا ماروین فکر می کرد باید راه دیگری هم برای وارد شدن به 
خانه وجود داشته باشد؟

سرنخ هر معما در انتهای کتاب نوشته شده است.
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فصل ۲

راه مخفى

اگـرگربـهراهیبهداخلخانهپیداکردهبود، پس شـاید ما هم می توانسـتیم 
راهی پیدا کنیم. دور و بر خانه گشـتی زدیم. علف ها تا زانوهایمان می رسـیدند 
و همـه جور وسـایل بی مصرف این طـرف و آن طرف پخش وپـال بودند. چندتا 
بشـکه ی قدیمی، یک فرغون زنگ زده و یک آلونک چوبی که نصفه نیمه فرو 
ریخته بود. ولی با نور خورشـید که از البه الی شـاخه های درختان می تابید و 

زنبورهایی که آن دور و بر وزوز می کردند، باغچه انگار جادو شده بود. 
ماروین تمام هوش  و حواسش رفته بود به باغچه. 

چشـم هایش بـرق می زد. «خدایـا، این علف ها خیلی بلنـده! انگار جنگله! 
حتمًا کلی جک وجونور توشه، عنکبوت، ملخ، هزارپا، شاید حتی قورباغه.»

لی لی زیر لب غرید: «اینجا اصالً هم عنکبوت نیست.»
«چرا نباشه؟ من از عنکبوت خوشم می آد، بی آزاره. بیشتر از اینکه تو ازش 

 بترسی، اون  از تو می ترسه.»
لی لی غرغر کرد: «باید هم بترسه.»

پشت خانه علف ها باز هم بلندتر می شدند و تا ناف من می رسیدند. 
ماروین شروع کرد پاورچین پاورچین راه رفتن. «مواظب باشین پاتون رو 

کجا می ذارین. حواستون باشه حلزون ها رو له نکنین.»
یک جورهایی حس کردم باید به حرفش گوش بدهم، ولی لی لی تندتند 

جلو می رفت. 
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ماروین از پشت سرش گفت: «لی لی، اون طوری علف ها رو لگد نکن!»
لی لـی فریاد کشـید: «این قدر روی مخـم راه برو تا ببینی واقعًا چه جوری 
لگد می زنم!» بعد یکهو ایسـتاد و رو به ماروین کرد و گفت: «یه اردنگی بهت 

می زنم ها!»
ماروین تصمیم گرفت جوابش را ندهد و لی لی از گوشـه ی خانه پیچید و 

دوباره به طرف جلوی خانه راه افتاد. 
«نگاه کنین، یه تخته چوب اینجاست. یه کم می رم روش می ایستم، از راه 
رفتن توی علف ها خسـته شـدم.» و بعد با چشـم های درشتش نگاهم کرد و 
همان طور که روی تخته  چوب ایستاده بود، روی پنجه ی پاهایش باال و پایین 

شد. این کار را وقتی عصبی هم می شد انجام می داد. 
یواشکی گفتم: «لی لی فقط نگرانه. منظوری نداشت.»

مارویـن جـواب داد: « ای خـدا، همه چـی تو این باغچه پیدا می شـه به جز 
ماشین چمن زنی.»

درست همان لحظه لی لی برگشت. «اون طرف هم هیچی نیست.»
ناگهان صدای ترق بلندی شنیدیم. تخته چوبی که ماروین رویش ایستاده 
بود، شکسـت و ماروین افتاد توی یک گودال. من و لی لی دویدیم به طرف 

گودال و تویش را نگاه کردیم؛ تاریک بود. 
«مارویـن، حالـت خوبه؟» صدای ناله ای آمد، ولی گودال آن قدر تاریک بود 

که نمی توانستیم چیزی ببینیم. 
بعد ماروین سرفه کرد و با صدای گرفته گفت: «چی شد؟ من کجام؟»

سرهایمان را توی گودال فرو بردیم. کم کم چشم هایمان به تاریکی عادت 
کرد و توانستیم سایه ی ماروین را تشخیص بدهیم. به پشت افتاده بود روی 

یک کپه زغال. 
گفتـم: «تبریـک می گم. تونسـتی یه راه ورود دیگه پیـدا کنی. ما هم االن 

می آیم پایین.»
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مارویـن، خوشـحال گفـت: »وای، شـرط می بنـدم ایـن پایین یـه عالمه 
موش هست!«

لی لی که داشت از دیواره ی گودال ُسر می خورد و روی کپه ی زغال ها فرود 
می آمد، فریاد کشید: »دست از توهین کردن به بابابزرگ من برمی داری یا نه؟ 

اصاًل هم توی انبارش موش نیست، توی باغچه ش هم عنکبوت نداره.«
ماروین که هنوز به پشـت دراز کشـیده بود، دسـتش را به طرف لی لی دراز 

کرد. »من نمی خواستم به بابابزرگت توهین کنم.«
ولی لی لی فقط به او چشم غره رفت و از کنارش گذشت. 

وقتی داشـتم به ماروین کمک می کردم از جایش بلند شـود، گفت: »لی لی 
چقدر زود عصبانی می شه.«

از این اتاق به آن اتاق رفتیم و لی لی هم یکسـره فریاد کشـید و بابابزرگش 
را صدا زد، ولی وقتی به آشـپزخانه رسـیدیم، سـر جایش خشـکش زد. »حاال 

دیگه از یه چیز مطمئنیم. خیلی وقت نیست که رفته.«
گفتم: »چی؟ از کجا فهمیدی؟«

یک چیزی توی آشپزخانه حرف لی لی را ثابت می کرد. ولی چی؟




