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انسان نمی تواند چیزهای زیادی بداند

و آسوده هم باشد.

انسان نمی تواند چیزهای زیادی بیاموزد

و دیگران را هم آسوده بگذارد.

ــ چارلز فورت1، استعدادهای سرکش  

Charles Fort.1





درباره ی پنتومینوها

و درباره ی این داستان

پنتومینـو ابـزاری ریاضی، تشکیل شـده از 12 قطعه اسـت. هر قطعه از پنج 
مربع سـاخته شـده و هر مربع، دسـت کم از یک ضلع به مربع دیگر چسـبیده 
است. ریاضی دان های سراسر دنیا. برای بررسی ایده هایشان درباره ی هندسه 
و اعـداد، از پنتومینوهـا اسـتفاده می کننـد. مجموعه ی پنتومینو به این شـکل 

است:

F

P

W X Y Z

T U V

I L N



نـام پنتومینوهـا را از روی حـروف الفبـای انگلیسـی انتخـاب کرده اند؛ اما 
همـه ی آن ها هم دقیقًا شـبیِه حرفشـان نیسـتند. با کمی تمریـن، می توان از 
پنتومینوها به عنوان قطعه های پازل اسـتفاده کرد و به شـکل هزاران مستطیل 

مختلف در اندازه ها و شکل های گوناگون قرارشان داد.
ایـن کتـاب مثـل یک مجموعـه پنتومینو، بـا قطعه های جدا از هم شـروع 
می شـود؛ قطعه هایـی کـه درنهایـت همـه کنار هـم قـرار می گیرند. مبـادا گول 
ایده هایـی را بخوریـد کـه اولش منطقـی به نظر می رسـند؛ پنتومینوها هم مثل 

آ دم ها می توانند غافلگیرتان کنند.



درباره ی تصویرها

چالشی برای خواننده

      اگر با دقت، تصویرهای هر فصل، اثر »برِت هلکوییسـت1« را نگاه 
کنیـد، پیامـی مخفـی در آن هـا پیـدا می کنید. این پیـام به یکجـور رمزگذاری 
پنتومینویی که در کتاب با آن آشـنا می شـوید مربوط است؛ اما دقیقًا به همان 
شکل ارائه نشده است. موجودی زنده در گشودن این رمز نقش بازی می کند 
و قطعه های پیام، با فاصله های منظمی در تصویرها ظاهر می شـوند؛ به طوری 

که در طول کتاب، الگویی به خود می گیرند.
یک راهنمایی: این الگو، پیوسته، اما فرد است. قطعه های آن هم به اندازه ی 

قطعه های یک مجموعه ی پنتومینو هستند.
برای دیدن پاسخ، به

www.scholastic.com/chasingvermeer رجوع کنید.

Brett Helquist .1





سه مرسوله  15

شـبی گـرم از شـب های مـاه اکتبـر در شـیکاگو، وقتی کـه مـاِه 

فصل اول

سه مرسوله

      
نارنجی رنگی برفراز دریاچه ی میشـیگان می تابید، در محله ای زنگ سـه خانه 

به صدا درآمد و پاکتی پشِت درشان گذاشته شد.
درِ هر خانه که باز شد، خیابان خالی بود. تک تِک آن سه نفری که درها را 
باز کردند، در آن خانه ها تنها زندگی می کردند و آن شب بی خواب شده بودند.
نامــه ی مشــابهی برای هر ســه نفر فرســتاده شــده بــود، به ایــن مضمون:

»دوست عزیز!
می خواسـتم از شـما در کشف جرمی که سابقه ی آن به قرن ها 
پیـش برمی گـردد، کمـک بگیرم. بـا این جرم، در حـِق یکی از 
بزرگ ترین نقاشـان جهان جفا شده اسـت. از آنجا که مقامات 
مسـئول شـجاعت اصالح این اشـتباه را ندارند، وظیفه ی خود 
دانستم که حقیقت را آشکار کنم. و شما را به خاطر نگاه تیزبین، 
هـوش، ذکاوت و توانایی تـان در تفکر خالقانـه انتخاب کرده ام.

اگـر تصمیم بگیرید کمکم کنید، پاداش سـخاوتمندانه ای بابت 
خطرهایی که با آن ها روبه رو می شوید، دریافت خواهید کرد.

ایـن نامـه را بـه کسـی نشـان ندهیـد. دو نفـرِ دیگـر در جهـان 
هسـتند که امشـب همین نامه را دریافت کرده اند. شـاید هرگز 


