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1
اینیکیباصدایَبنگشروعمیشود

روز گرمـی بـود و بـادی هـم نمی  وزید. ویوال هـارت1 توی اتاق جدیـدش، تازه 
سـومین جعبـه  ی رمان  هـای معمایی  اش را باز کرده بود کـه صدای تیراندازی، 

آرامش بعدازظهر را به   هم   زد.
ویـوال کـه امیـدوار بـود مجـرم را در حـال انجام جرم گیـر بینـدازد، با عجله 
به سـمت پنجـره دویـد و با هیجـان خیابان را وارسـی کرد. تصـور می کرد االن 
پلیسـی را می  بینـد کـه زنی مشـکوک با لباس شـب قرمـز برق برقـی را دنبال 
می  کنـد... یـا چند سـارق را می  بیند که کیف  های مخملـی   بنفِش پر از الماس 
را محکم گرفته  اند و به سـرعت از ماشـین شـعله ور دور می  شوند... یا پیرمردی 

دیوانه که دارد پرنده  ها را از حیاطش فراری می  دهد.
صـدای َبنـگ تکان  دهنـده  ی دیگری توجه ویـوال را جلب کرد. سـر خیابان، 
ماشین بزرگ سیاهی از گوشه  ای پیچید و پشت سرش ابری از دود خاکستری 
جا گذاشـت. انفجار اگزوزی دوم، تخیالت ویوال را در ابری دودی، مثل همان 

ابر دودی پشت ماشین، جا گذاشت و او خیلی سریع به واقعیت برگشت.
یعنی فقط صدای انفجار اگزوز یک ماشین اسقاطی بود؟ همین؟ با خودش 

فکر کرد خیلی خب، نمی  شود که همه  جا هم هیجان وجود داشته باشد.

1. Viola Hart
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یا شاید هم می  شود؟
ویوال دنبال دردسـر می  گشـت. رفت وآمد مردم خیابان به خانه  های  شـان را 
می  پایید. شـاخه  های خمیده  ی درخت  های بزرگ افرا به آن طرف جاده رسـیده 
بودند. بوی دود کباب یک نفر از توری پنجره به  داخل آمد و دماغ ویوال را قلقلک 
داد و دهانـش را آب انداخـت. صـدای بازی کردن بچه  ها از باالی پشـت  بام  ها 

منعکس می  شد و این صداها در عمق وجودش هیجانی ایجاد می  کرد.
خیابـان کاماًل عادی به  نظر می  رسـید؛ درسـت مثل همـان خیابانی که قباًل 
آنجـا زندگـی می  کردنـد. ولی مادرش همیشـه می  گفـت: »تا وقتـی جایی رو 

َنکَنی، نمی  تونی بفهمی زیرش چه خبره.«
بعد از اینکه فهمید در خیابان جدیدشـان خبری از شـلیک و هفت  تیرکشی 
نیسـت، با بی  میلی برگشـت سـراغ باز کردن وسـایلش. خانواده  ی ویوال صبح 
همان  روز به این خانه  ی ویالیی سـفید اسباب  کشـی کرده بودند و ویوال بیشتِر 
صبحش را به تماشـای باربرها نشسـته بود که داشـتند مبلمان، کامپیوترهای 
پـدر و مـادرش، گل و گیاه  ها و تعـداد زیادی جعبه را در خانـه خالی می  کردند. 
وقتی باربرها کارشان تمام شد، پدر و مادر از ویوال خواستند که اتاقش را مرتب 

کند و ویوال هم از آن موقع مشغول همین کار بود.
ویـوال دسـتش را دراز کـرد تـا شانسـی یـک جعبـه را بـردارد، ولـی ناگهان 
چشمش به چیزی براق افتاد که روی زمین بود. وقتی از نزدیک  تر به آن نگاه 
کرد، فهمید یک دکمه است. برایش آشنا نبود. شاید این دکمه مال کسی بود 

که قبل از او در این اتاق زندگی می  کرد. یک سرنخ!
خم شد و روی زمین چند رشته نخ کوتاه هم پیدا کرد: قرمز، بنفش، زرد و سبز. 
دکمه و نخ  ها را از روی زمین برداشت. یک شکل گُل  ماننِد پیچ  پیچی روی دکمه حک 
شده بود. به احتمال زیاد دکمه از یک لباس زنانه افتاده بود. پس شاید این اتاق 
مال یک زن بوده باشد. نخ  ها اطالعات بیشتری به او دادند. آن  ها با قیچی کوتاه 
شده بودند؛ هرکدام هم بیشتر از دو سانت و نیم نبودند. زمین را بادقت بررسی 
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کرد و نخ  های بیشتری کنار نزدیک  ترین پریز برق پیدا کرد و همان لحظه فهمید 
این اتاق برای چه کاری استفاده می  شد. ویوال یک چرخ  خیاطی را مجسم کرد که 
 روی میزی جلوی پریز قرار دارد. آن زن خودش لباس  هایش را می  دوخت. اینجا 

اتاق خیاطی بوده است.
ویوال دکمه را روی میز تحریرش گذاشت. مدرک باارزشی بود. توی این فکر 

بود که چه زمانی ممکن است مدارک بیشتری پیدا   کند.
قبـل از اینکـه قطـره  ای عرق روی پیشـانی  اش بنشـیند، بیشـتر لباس  ها و 
وسـایل روی میزش را جمع و جور کرد. این دفعه، نسـیم خنکی که از پنجره به 
داخـل آمد، ویوال را به سـوی خـودش خواند. واضح بود کـه آن بیرون احتمال 
بیشـتری وجود دارد که سـرنخ  هایی از شـهر جدیدش پیدا کند. هفته  ی بعد، 
کالس ششـم شـروع می  شـد، پس باید قبل از تمام شـدن تابستان و شروع 

مدرسه، تحقیقاتش را انجام می  داد.
ویوال توی راهرو داد زد: »مامان! کلی کار کردم. حاال دیگه می  تونم برم؟«

مـادرش از طبقـه  ی پاییـن جـواب داد: »ویـوال! اگه می  خـوای چیزی بگی 
یه جوری داد نزن که همه  ی همسایه  ها بشنون.«

ویـوال پاورچین پاورچیـن از جلـوی اتـاق پدر و مادرش، دست شـویی و اتاق 
مهمان که خالی بود، پایین رفت و دید مادرش در آشپزخانه است. روی پنجه 

تا آن طرف آشپزخانه رفت و به شانه  ی مادرش زد.
خانم هارت جیغ زد و برگشت: »ویوال! این کار رو نکن! ترسوندی م.«

ویـوال یـواش گفـت: »ببخشـید.« البتـه از ایـن توانایی  اش که می  توانسـت 
یواشـکی آدم  ها را غافلگیر کند، خیلی هم به خودش می  بالید: »فقط داشـتم 

سعی می  کردم همون  طوری که خودت خواستی بی  سروصدا باشم.«
مـادرش که فکرش مشـغول بود، جـواب داد: »خب، فکر کنـم... باید بهت 
بگم... آفرین.« همین االن یک عکس ویوال و سـگ شـکاری طالیی  شـان را با 

آهن  ربایی به شکل توت  فرنگی به یخچال چسبانده بود.
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ویوال با حسرت گفت: »اوه، چقدر ِبَرندی1 تو این عکس بامزه  ست. می  تونم 
بذارمش تو اتاقم؟«

مـادر ویـوال گفت: »از نظر من اشـکالی نداره.« درحالی کـه یکی از جعبه های 
روی پیشخان را باز می کرد گفت: »وا، کی این جعبه رو بسته  بندی کرده؟« یک 
لوح چوبی کوچک را از جعبه بیرون آورد، جایزه  ی خبرنگاری  اش. بعد همان طور 

که با خودش حرف می  زد، ادامه داد: »واقعًا این باید قاتی چینی  ها باشه؟«
ویوال بادقت عکس را از روی یخچال برداشت و گفت: »مامان! پس من دیگه 
می  تونم برم بیرون؟ باید قبل از اینکه هوا تاریک بشه این دور و برها رو ببینم.«

»هنوز چند ساعتی مونده تا هوا تاریک شه.«
ویوال فریاد زد: »دقیقًا! من هم می  خوام از همین چند ساعت استفاده کنم. 

ممکنه واقعًا یه معماهایی تو این شهر باشه که بشه حلشون کرد.«
خانـم هـارت قبـاًل در فیالدلفیـا2 خبرنگار جنایـی بود. ویوال عاشـق این بود 
که مقاله  های مادرش را بخواند. او همیشـه بادقت به جنایات حل  نشـده نگاه 
می  کرد و سـعی می  کرد سـرنخ  هایی افشـاکننده پیدا کند که متهم را لو بدهد؛ 
مثـل آن دفعـه  ای کـه حـدس زد دزدی  های زنجیـره  ای از خانه  هـا کار یکی از 
باغبان  های همسایه   است. به نظر ویوال، ردپای روی چمن، مجرم را لو داده بود.

اینجا در مون  هالو3 خانم هارت قرار بود سـردبیر مجله  ی محلی یعنی پیِک 
مون  هالو بشـود. یک ارتقای شـغلی قابل توجه. مادر قبل از اینکه لوح را روی 
پیشـخان بگـذارد، نگاهـش را از روی آن برداشـت، بـه ویوال نـگاه کرد و گفت: 

»نمی  خوام مزاحم کسی بشی.«
ویوال گفت: »مزاحم نمی  شـم. تازه مطمئنم قبل از اینکه این ماه تموم شـه، 

مردم به خاطر کمک  هام ازم تشکر می  کنن.«
خانم هارت لبخندی زد و گفت: »هووم.« مکث کرد و بعد اضافه کرد: »باشه؛ 

1. Brandy 2. Philadelphia
3. Moon Hollow
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یه ربع دیگه هم به کارهات برس، بعدش بقیه  ی بعدازظهرت رو آزادی.«
ویـوال بـا بی  میلی جـواب داد: »مرسـی مامان.« برگشـت و دوبـاره از پله  ها 
بـاال رفـت. حـاال مصمم بود کـه جعبه  ی کاراگاهـی  اش را در اتاق آشـفته  بازار و 

کسل  کننده  اش پیدا کند.

هفده دقیقه بعد، در خانه  ی کنارِی خانه  ی جدید خانواده  ی هارت، درسـت 
لحظه  ای که ُرزی اسمیترز1 مشغول کتاب خواندن شد، زنگ در به صدا درآمد. 
رزی آهی کشـید و بلند شـد، در این فکر بود که چه کسـی می  تواند پشـت در 
باشـد. خواهرها و برادرهای بزرگ  ترش همه به مرکز خرید رفته بودند تا برای 
مدرسـه لباس  هـای جدیـد بخرند، رزی هم خوشـحال بود که بـرای تنوع هم 
که شـده، می  تواند آرامش و آسـایش داشته باشـد. وقتی چهار برادر و خواهر 

بزرگ  تر داشته باشی، چنین لحظاتی کمتر پیش می  آید.
از  همیشـه  لباس  هایـش  نداشـت.  احتیاجـی  جدیـد  لبـاس    بـه  رزی 
بـرادر و خواهرهـای بزرگ تـرش بـه او می  رسـیدند. او می  دانسـت بعضـی از 
هم  کالسـی  هایش از اینکـه لبـاس کهنه بپوشـند متنفرند، ولی ِکـرا2 و ِگِریس3 
آن  قدر زود قدشان بلند شده بود که لباس  هایی که دیگر اندازه  شان نبود، هنوز 
هم مد بودند. رزی امروز شلوار جین مورد عالقه  اش را پوشیده بود، کتونی  های 
آل  اسـتار4 کهنـه  اش را بـه پا داشـت و تـاپ رکابی صورتی روشـنش هم تنش 
بود. مادربزرگش یک بار به او گفته بود که صورتی به پوسـت قهوه  ای روشـنش 

می  آید؛ به خاطر همین این رنگ را زیاد می  پوشید.
رزی در را باز کرد و دید که یک دختر موقرمز جلویش ایستاده است.

دختر گفت: »سالم. من ویوال هارت هستم. من و خانواده  م تازه اسباب  کشی 
کردیم خونه  ی بغلی.« سرش را به سمت خانه  ی سمت راستش تکان داد.

1. Rosie Smithers 2. Keira
3. Grace 4. All Star
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ویـوال قـدش کوتـاه بود و کمی هـم تپل بود. یک تی شـرت کهنـه  ی آبی به 
تـن داشـت کـه جلـوی آن لوگـوی دانشـگاه پنسـیلوانیا1 خودنمایـی می  کرد. 
یـک شـلوارک خاکی رنگ با جیب  هـای پاکتی بزرگ و صندل  های تابسـتانی 
قرمز روشـن هم به پا داشـت. ناخن  های پایش الک سـبز فسـفری داشتند. 
چشـم  هایش آبی روشـن بـود و موهایش پر از منگوله بـود. کک و مک  ها مثل 
لکه  هـای رنـگ روی دماغش پخش شـده بودند. دفترچه  ای دسـتش بود که 

ترکیب سفید و سیاه مرمری داشت.
رزی گفـت: »اوه، سـالم. خوش وقتـم. مـن رزی  ام. من... اینجـا... زندگی 

می  کنم.« بعد گونه  هایش سرخ شد و ادامه داد: »البته تابلوئه.«
ویوال گفت: »نکته  ی به جایی بود.« و خودکاری از جیبش درآورد، دفترچه    اش 

را باز کرد و در یک صفحه  ی خالی چیزی نوشت.
رزی کمی به جلو خم شد تا بتواند بهتر ببیند: »چی نوشتی اون تو؟«

ویوال گفت: »همین که تو اینجا زندگی می  کنی دیگه. آدم هیچ  وقت نمی  دونه 
الزمه چی رو یادش بمونه.« ویوال برای لحظه  ای به رزی خیره شد: »مثل این 

قضیه که تو چپ  دستی.«
رزی شوکه شده بود: »از کجا فهمیدی؟«

ویـوال لبخنـد زد و بـه دسـت راسـت رزی نـگاه کـرد کـه پـر از نقاشـی  های 
ساده  ی گل و حشره بود: »خب فکر می  کنم خودت این  ها رو کشیدی و قطعًا 
نمی  تونسـتی با دسـت راسـتت بکشـی. با یه نگاه به کیفیت نقاشی  ها می  شه 

فهمید باید با دست چپت خیلی ماهر باشی. پس...«
رزی چشـمانش را تنـگ کـرد و با کنجـکاوی به این دختر جدیـد نگاه کرد 
و جـواب داد: »صحیـح، منظـورم اینه که درسـته. من چپ دسـتم. ایـن کارِت 

خیلی... باحال بود.«
ویوال ادامه داد: »به هرحال، من اومده بودم اینجا سالم کنم... اما می  خواستم 

1. UPenn logo
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ازت هم بپرسم که تو چیزی درباره ی معماهای این شهر می  دونی؟«
رزی پرسید: »معما؟ چه  جور معمایی؟«

ویـوال گفـت: »خـب... می  دونـی... هرجور.« زیرچشـمی نگاهی بـه خیابان 
انداخـت، انـگار ممکـن اسـت تعقیب وگریـزی را در خیابـان پشت سـرش از 
دسـت بدهـد. بعد ادامه داد: »جنایت، قتـل، دزدی. می  دونی، همون چیزهای 

همیشگی؟«
»این اواخر درباره ی این  ها چیزی نشنیده ام.«

ویوال با شیطنت لبخند زد: »دوست داری چندتاش رو پیدا کنی؟«
رزی گفت: »دزدی؟ قتل؟« صدایش رفته رفته یواش  تر می  شـد: »خطرناک 

نیست؟«
ویوال خندید: »خب واسه دفعه  ی اول، به قول مامانم نمی  پریم رو نوک قله. 
چـون دلمـون نمی  خـواد اگه تو دردسـر افتادیم بابا و مامانمـون غر بزنن. ولی 
جدی... اگه بدونی کجا رو بگردی، همه  جا یه معمایی پیدا می  شـه. فقط باید 

دقت کنی.«
رزی سـر چرخانـد و بـه کتابش نگاه کرد کـه روی صندلی راحتی هال خانه 
گذاشـته بود. کتاب زندگی مخفی شـیاطین تاسـمانیایی1. کتاب می  توانسـت 
منتظر بماند. رفت به بالکن جلوی خانه، در را پشت سـرش بسـت و برگشت و 

با لبخند گفت: »خیلی خب، پس بیا بریم دقت کنیم.«

وودرو ناکـس2 و سیلوسـتر چـو3 زیر ایوان پشـتی خانه  ی سیلوسـتر   قایم 
شـده بودند و گوششـان پیش خانم و آقای چو بود که درباره ی روش مناسب 
روشن کردن کباب  پز بحث می  کردند. پسرها آمده بودند زیر پله  های چوبی که 
یـک خندق بـه قلعه  ی کوچولوی   مخفی  شـان اضافه کنند. آن  هـا مدت زیادی 

1. The Secret Lives of Tasmanian Devils 2. Woodrow Knox
3. Sylvester Cho
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از تابستانشـان را بـه طراحـی این قلعـه پرداخته بودنـد. وودرو تمرکزش روی 
مسائل امنیتی قلعه بود، ولی چیزی در نقطه  ای دور، حواس سیلوستر را پرت 

کرده بود.
سیلوستر پرسید: »اون که با رزی اسمیترزه کیه؟«

وودرو به جایی که سیلوستر اشاره می  کرد نگاه می کرد؛ یعنی سمت خیابان 
نزدیـک درخـت افرایـی کـه خانه  ی خانـواده  ی چـو را از حیاط خانـه  ی ویالیی 
سـفید جدا می  کرد. دو دختر پایین درخت ایسـتاده بودند و به سـمت باال و به 
شـاخه  های درخت زل زده بودند. وودرو سـریع رزی را شناخت. نه تنها با رزی 
هم  کالس بود بلکه خانه  شـان هم درسـت پشت خانه  ی آن  ها بود. البته وودرو 

دختر موقرمزی را که با رزی بود نشناخت.
سیلوسـتر پرسـید: »فکر می  کنی دختر همون خانواده  ای   باشـه که اومده ان 

خونه  ی قبلِی خانواده  ی دنهوم1؟ امروز صبح یه کامیون اونجا دیدم.«
وودرو گفت: »ممکنه؛ فقط یه راه برای فهمیدنش هست.«

پسـرها قلعه و خندقشـان را ول کردند و سالنه سـالنه به سـمت درخت افرا 
رفتند. وقتی به دو دختر رسیدند، رزی برگشت و برایشان دست تکان داد.

رزی گفت: »سالم سیلوستر! سالم وودرو!«
پسرها گفتند: »سالم.«

رزی بـرای دختـر جدید توضیح داد: »وودرو و سیلوسـتر پشـت خونه  ی ما 
زندگی می  کنن.«

بعد برگشـت سـمت پسـرها: »این ویوال هارته. تازه اومدن اینجا. داره بهم یه 
چیزهایی درباره ی معما یاد می  ده.« ویوال که تا االن داشـت تنه  ی درخت افرا را 
بررسی می  کرد، به پسرها نگاه کرد و چیزهایی داخل دفترچه  اش یادداشت کرد.

سیلوستر که ناگهان کنجکاو شده بود، پرسید: »چه جور معمایی؟«
ویوال گفت: »همه  جور. مثاًل خود تو.« سیلوستر شلوارک قیچی  شده  ی خاکی 

1. Denholm
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به پا داشـت و یک پیراهن سـفیِد آسـتین کوتاه دکمه  دار پوشـیده بود. موهای 
سـیاهش سیخ سـیخ و ژولیده بود، انـگار همین االن از تخت بیـرون آمده؛ یا 
شاید هم دوست داشت این  طور به  نظر برسد. ویوال گفت: »تو احتمااًل صبحانه 

تخم  مرغ خورده ای.«
دهان سیلوستر از تعجب باز شد: »از کجا می  دونی؟«

ویـوال به چانه  اش اشـاره کرد: »سـس کچاپ خشک  شـده. دیدم کـه بابا و 
مامانت داشتن کباب  پز رو روشن می  کردن که این یعنی هنوز ناهار نخورده ای. 
حاال مردم معمواًل واسه صبحانه روی چی کچاپ می  ریزن؟ تخم  مرغ. فقط یه 
حدسه. یه وقت  هایی باید یه تیری پرت کنی ببینی به هدف می  خوره یا نه.«

سیلوسـتر خجالـت کشـید و چانـه  اش را با دسـت پـاک کرد. گفـت: »دیر 
صبحانه خوردم.«

ویوال برگشـت سـمت وودرو و این باعث شـد او یک دفعه اسـترس بگیرد. 
روی تی شـرت قرمزش تصویر آرِم یک تیم ورزشـی بود که ویوال نمی  شناخت، 
یک مارمولک آبی روشن که چوب بیسبالی را محکم در دست گرفته بود. یک 
دسـته کلید بـزرگ از کمربند شـلوار جینش آویزان بـود و تکان تکان می  خورد. 

موهای درهم وبرهِم بور و چشم  های سبز و درخشانی داشت.
»تو...« چند لحظه فکر کرد: »تو احتمااًل توی چندتا خونه  ی مختلف زندگی 
می  کنی. و عاشـق اینی که سـوار دوچرخه  ت بشـی. در حقیقت بیشتر از اینکه 

سوار ماشین شده باشی، سوار دوچرخه  ت شدی.«
وودرو باتعجـب سـرش را تـکان داد: »درسـت گفتـی. من اینجا بـا مامانم 
زندگی می  کنم ولی بابام تو شـهر نیویورک زندگی می  کنه. و دقیقًا من عاشـق 

دوچرخه  سواری  ام. از کجا می  دونستی؟«
 ویـوال گفـت: »تو یـه عالمه کلید داری. چرا یه نفر هم  سـن ما باید این  همه 
کلیـد داشـته باشـه؟ یـه دونـه  ش رو کـه الزم داری تـا بتونی بری تـو خونه  ی 
خودتون، و فکر کردم اون یکی باید واسه یه خونه  ی دیگه باشه. یا یه آپارتمان. 
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و می  دونسـتم کوچک  تره واسه قفل دوچرخه  ست چون دقیقًا شبیه کلیدیه که 
بابام برای دوچرخه  ش داره.«

وودرو لبخند زد: »باشه، ولی بقیه ی کلیدها واسه چیه؟«
ویوال با اعتمادبه نفس گفت: »یه  کم مهلت بده. اون  ها رو هم کشف می  کنم.«
رزی کـه تحت تأثیـر قـرار گرفتـه بود، گفـت: »ویوال تـو این کار واقعـًا خوبه. 
به خاطر این نقاشـی  هام فهمید من چپ  دستم.« و نقاشی  های خودکاری روی 

دست راستش را به بقیه نشان داد.
ویوال گفت: »البته رزی هم اسـتعداد داره. رزی بود که این کنده  کاری روی 
تنه  ی درخت رو کشف کرد.« یادداشت  های بیشتری داخل دفترچه  اش نوشت 
و دفترچه را بسـت و پرسـید: »خب شما پسـرها فکر می  کنین کی روی تنه  ی 
درخت کنده  کاری کرده؟« دوباره به درخت افرا نگاه کرد و با خودکارش نقطه  ای 

را نشان داد: »می  بینین؟ اینجا؟«
پسـرها رو به جلو خم شـدند. سیلوسـتر دید حرف  هایی روی تنه  ی درخت 

حک شده. تا االن آن  ها را ندیده بود.
ن. ر

+
ف. ب

وودرو گفت: »ها، عجیبه.«
ویوال پرسید: »شماها کسی رو می  شناسین که اول اسمش این  ها باشه؟«

پسرها سر   تکان دادند که »نه«.
رزی جواب داد: »از ظاهر تیره  ی چوب به  نظر می  رسه هرکی این  ها رو کنده   

خیلی وقت پیش این کار رو کرده.«
وودرو پرسـید: »مگـه نمی گـن کنده  کاری اسـم روی درخت، واسـه درخته 
بـده؟« رزی توی بحث  های علمی خوب بود و همیشـه هم درباره ی چیزهایی 

مثل گیاه  ها، حیوان  ها و مواد معدنی اطالعات داشت.
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رزی جواب داد: »چرا. جریان مواد غذایی  شون رو قطع می  کنه. اگه همه  ی 
همسایه  ها این کار رو کرده بودن، تا االن این درخته صد بار مرده بود.«

ویوال آهی کشـید و از فاصله  ی نزدیک  تری به حرف  های کنده  کاری  شده زل 
زد: »ولـی یـه چیز خیلی رومانتیکی توشـه.« وقتی ویوال دید صدایی از کسـی 
شنیده نمی شود، برگشت عقب و پسرها را دید که ابروهایشان باال رفته است. 
ویوال گفت: »اوه، آروم باشین. به این زودی  ها قرار نیست هیچ  کدومتون حرف 

اول   اسمتون رو جایی حک کنین.«
سیلوستر درحالی که بازویش را می  مالید، گفت: »باشه.« وودرو پوزخند زد.
ویـوال گفـت: »ِهـی، شـماها دلتـون می  خواد به مـن و رزی کمـک کنین یه 
معمایی واسه حل کردن پیدا کنیم؟ من باید دو ساعت دیگه خونه باشم، ولی 

ممکنه تا قبل از اون یه چیزی چشممون رو بگیره.«
وودرو پرسید: »چطوری؟ یعنی تو همین محل؟«

رزی گفـت: »آره. چیزهـای عجیب وغریب همه  جا هسـت، فقط باید بدونی 
کجا دنبالش بگردی. منظورم اینه... یعنی این چیزیه که من شنیدم.«

سیلوستر برگشت و به خانه  شان نگاه کرد و دید پدر و مادرش هنوز درباره ی 
کباِب کوفتی بحث می  کنند. وودرو دورتر را نگاه کرد، به خانه  ی آرام خودشان. 

مادرش سر کار بود.
پسرها باهم جواب دادند: »حتمًا!«

شکار معما شروع شده بود... و آن  ها حرکت کرده بودند!
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2
پنجسرنخویوالهارت

گروه بچه  ها پیاده خانه  ی خانواده  ی چو را دور زدند و جلوی خانه، در گوشه  ای 
ایستادند. از آنجا بقیه  ی جاهای محله زیر نظرشان بود.

هرچنـد مون  هالـو در دره  ای دنج باالی رودخانه  ی هادسـون1 قرار داشـت و 
بیشـتر شـبیه یک شهر کوچِک دورافتاده بود، ولی بااین حال اتفاق  های زیادی 

در آن جریان داشت.
سـمت راستشـان، پایین یک سـد بزرگ چوبی، رودخانه مثل یک ماژیک 
خیس آبی که روی بوم نقاشـی سـبزی، با سـرعت کشـیده می  شـود، جریان 
داشـت. آفتـاب بـاالی موج  ها می  درخشـید و هوا را با جـادوی این فصل منور 
می  کرد. آن دورترها، پایین رودخانه، ریل راه  آهن از کنار بستر رودخانه می  گذشت 
و این شهر را به شهر نیویورک وصل می  کرد که از ضلع جنوبی، یک ساعت با آن 
فاصله داشـت. روی تپه  ی باالی شـهر، محوطه  ی جنگلی دانشکده  ی مون  هالو 
به آرامـی جـا خوش کرده بود و برج سـاعتش از درخت  هـا بلندتر بود. در همان 
نزدیکی موزه  ی مون  هالو قرار داشت که هم برای افراد روستایی و هم شهری، 
یک مکان دیدنی به حساب می  آمد؛ چون پر از آثار هنری و باستانی بود. پشت 
نزدیک  ترین برآمدگی کوه، چند تپه به صورت محو دیده می  شد. مثل کوه  هایی 

1. Hudson
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کوچـک. یـک پـارک ملی هم آنجا بـود کـه بازدیدکنندگانـش در آن   پیاده  روی 
می  کردند، پیک  نیک می  رفتند و گاهی هم کمپ می  زدند.

بچه  ها راه افتادند سـمت خیابان اصلی، از کوچه  های پیچ و واپیچ گذشـتند 
و از جلوی یک سینما، خواربارفروشی  ها، رستوران  ها، مغازه  های عتیقه  فروشی 
و گالری هـای هنری رد شـدند. همان  طـور که می  گشـتند و تحقیق می  کردند، 

هرکدام از اعضای گروه چیزی درباره ی خودش به ویوال می  گفت.
رزی خانـواده  ی پرجمعیتـی داشـت. مـادرش کتابدار شـهر و پـدرش عضو 
هیئـت گالـری هنـرِی بـاالی تپه بود. پـدر و مادر سیلوسـتر صاحب رسـتوران 
خیابان اصلی بودند و سیلوسـتر هم معمواًل بعد از مدرسـه، پشـت پیشـخان 
آنجا کمک می  کرد. به این صورت که هم مشق هایش را می نوشت و هم قهوه 
می  ریخـت و ظرف  هـا را جابه  جـا می  کـرد. وودرو با مـادرش زندگی می  کرد که 
خیلی سال پیش به این شهر آمده بود تا در پارک باالی کوه کار کند. پدرش در 
شهر نیویورک وکیل بود. وودرو سعی می  کرد تاجایی که می  تواند به او سر بزند.

ویوال یادداشـت  های دقیقی برمی  داشـت و فرق  های بین دره  ی هادسون و 
شـهر قبلی  شـان را که بیشـترش بزرگراه و پاساژ و رستوران  های فست  فود بود، 

سرسری یادداشت می  کرد.
باالخره گروه یک دور کامل زد و جلوی خانه  ی رزی ایستاد.

رزی با ناامیدی گفت: »برگشتیم. و من اصاًل هیچ معمایی ندیدم.«
ویـوال گفت: »اون خونه  هه که اونجاسـت چی؟« داشـت بـه خانه    ی آن  طرف 
خیابان اشاره می  کرد که روبه روی خانه  ی خودشان بود. خانه به  خوبی البه  الی 
دسته    ی قطوری از بوته  های بلند، درخت  های سر به فلک کشیده و شاخه  های 

درخت مِو رونده که پر از عنکبوت است، قایم شده بود.
رزی گفـت: »خونه  ی آقای رینولدز1؟ از پارسـال که مـرده اونجا خالیه؛ ولی 
فکر نمی  کنم معمایی هم توش داشته باشه. فقط یه جای ترسناک و قدیمیه.«

1. Reynolds
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سیلوستر رویش را از خانه  ی آن طرف خیابان برگرداند و گفت: »دیگه تقریبًا 
دو سـاعت شـده.« ویوال فهمید که او دلش نمی  خواهد برای جسـت وجو به آن 

خانه برود.
ویـوال لب  هایـش را بـه هم فشـار داد: »خب شـاید بتونیـم تحقیقا  تمون رو 

طوالنی  تر کنیم...«
وودرو پرسید: »چطوری؟ مگه تو نباید بری خونه؟«

ویوال گفت: »دقیقًا، شماها هم باید با من بیاین. فکر کنم مامانم امروز صبح 
برای باربرها لیموناد درست کرده. باید یه مقداری تو یخچال مونده باشه.«

اعضای گروه سـر تکان دادند و توی پیاده  رو دنبال ویوال راه افتادند. از کنار 
ماشین صندوق  دار مادرش رد شدند که در پارکینگ جلوی خانه پارک بود.

وقتـی بـه داخل خانـه رفتند، ویوال صـدای پدرش را از دفتـر کار جدیدش، 
در کنار هال، شـنید که داشـت با تلفن حرف می زد. وسـایل دفتر کار هم مثل 
بقیه  ی اسباب و اثاثیه  ی خانه همین  طوری روی هم ریخته شده بود و دیوارها 
هم خالی بودند. بابای ویوال همان  طور که داشت به گروه کوچکی نگاه می  کرد 
کـه تـوی راهرو ایسـتاده بودنـد، گفت: »اولیـن جلسـه  ی هیئت علمی هفته  ی 
پیش بود، ولی من تونسـتم با ویدئو کنفرانس توی جلسـه شـرکت کنم. برای 
فردا با چندتا دانشـجوی ارشـد جلسـه می  ذارم.« او با لبخند به آن  ها چشمک 
زد، بعـد برگشـت و بـه مکالمه  اش ادامه داد. طبقه  ی باال، خانم هارت داشـت 

اتاق خواب را مرتب می  کرد و با خودش آواز می  خواند.
ویوال یواش گفت: »بیاین، بریم آشپزخونه.«

ویـوال موفـق شـد در یکی از جعبه  هـا چهار عدد لیوان پیـدا کند و برای همه 
لیموناد بریزد. همه پشـت میز ناهارخورِی به  هم  ریخته نشستند و دور و بر اتاق 
را نگاه کردند که هنوز کلی چیز مانده بود که باید باز می  شد. وودرو لیوانش را 

کوبید روی میز و لیموناد روی دستش ریخت.
سیلوستر پرسید: »چی شده؟«
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وودرو که داشـت دنبال دسـتمال کاغذی می  گشـت، گفت: »همین االن یه 
فکری به ذهنم رسید.« خنده  ی شیطنت  آمیزی کل صورتش را پوشاند: »ما کل 

شهر رو دنبال معما گشتیم، درسته؟ یه معمایی که ویوال حلش کنه.«
ویوال یادآوری کرد: »البته با کمک شـما.« دلش نمی  خواسـت همه  چیز این 

بعدازظهر فقط درباره ی او باشد: »می  دونی، مثل یه بازی؟«
وودرو گفـت: »یـه بازی معمایی، ما کل این بعدازظهـر رو دنبال یه معمایی 
بودیـم کـه حـل کنیم، ولی درواقع تمام مدت این ویوال بود که داشـت معماها 

رو حل می  کرد.«
سیلوستر گفت: »ویوال داشت معما حل می  کرد؟«

وودرو گفت: »آره، اون معماهای ما رو حل کرد. خب ما هم معمای خودمون 
رو داشتیم که باید حلش می  کردیم. فقط بهش توجه نکرده بودیم.«

رزی که حاال صاف و صوف نشسته بود، پرسید: »چی هست؟ معمائه چیه؟«
وودرو جواب داد: »ویوال.«

سیلوستر گیج شده بود: »ویوال؟ مگه اون چی  کار کرده؟«
وودرو گفت: »کاری نکرده. ولی ما هیچی درباره ش نمی  دونیم.«

رزی کنجکاوانه به ویوال نگاه کرد و گفت: »آهان.«
سیلوسـتر گفـت: »آره، ما همه  چیز رو درباره ی خودمـون به تو گفتیم ویوال! 

ولی تو هیچ سرنخی درباره ی خودت به ما ندادی.«
ویوال رنگش مثل آلبالو قرمز شـد: »ببخشـید! من همه  ش درگیر یادداشت 

برداشتن و گشتن بودم...«
وودرو گفت: »معذرت  خواهی نکن. اگه تو درباره ی خودت به ما گفته بودی، 

االن معمایی برای حل کردن نداشتیم.«
سیلوسـتر گفت: »وقتی همین  جا نشسـته که دیگه معما نیسـت. می  تونیم 

هرچی دلمون می  خواد ازش بپرسیم.«
وودرو گفت: »اینجاست که بازی شروع می شه.«
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رزی سـریع برگشـت سمت ویوال و گفت: »راسـت می  گی!« دستش را دراز 
کرد و وانمود کرد دارد زیپ دهان ویوال را می  کشد: »از االن تا وقتی ما معمای 
ویوال هارت رو حل کنیم، تو اجازه نداری درباره ی خودت به ما هیچی بگی.«

وودرو گفـت: »مـا از سـرنخ  هایی که دور و بر خونه  تون پیدا می  کنیم، کشـف 
می  کنیم که تو کی هسـتی. وقتی کارمون تموم شـد، لیسـت نتیجه  ها رو بهت 

نشون می  دیم. تو هم بهمون می  گی درست حدس زدیم یا نه.«
ویـوال گفـت: »به نظـرم عالیـه.« توی دلش خوشـحال بود که هنـوز جعبه  ی 
لباس   هایـش را بـاز نکـرده: »بیایین... اگه بخواین می  تونیـن دفترچه  م رو هم 

قرض بگیرین.«
رزی گفـت: »عالـی شـد!« و بقیـه  ی لیمونادش را تا ته سـر کشـید: »شـما 

آماده  این شروع کنیم؟«
سیلوستر گفت: »بزن بریم.«

وودرو دفترچه و خودکار ویوال را برداشت. گروه، تور دور خانه را شروع کردند 
و ویوال هم با فاصله    ی کمی پشت سرشـان حرکت می  کرد و با کنجکاوی آن  ها 
را می  پاییـد. سـه  تایی تقریبـًا در تمام اتاق  های خانه گشـت زدند و سـعی هم 

می  کردند یواش حرف بزنند. وودرو یادداشت برمی  داشت.
طبقه  ی باال، ویوال بچه  ها را به مادرش معرفی کرد و انگار مادرش خوشحال 
بـود کـه ویـوال توانسـته به این سـرعت دوسـت پیدا کند. گـروه دورتـادور اتاق 
شـلوغ پلوغ ویوال را باکنجکاوی گشـتند و بعد رفتند سـراغ اتاق مهمان  ها که ته 
راهرو بود. وقتی آن  ها توی دست شویی سرک کشیدند، ویوال برای یک لحظه 
بـا خـودش فکر کرد شـاید کل این ماجـرا فکر خوبی نبوده اسـت. با آدم  های 
دیگر به دست شویی نگاه کردن، حس خجالت  آوری داشت. از شانس خوبش، 

گروه زیاد توی دست شویی نماند.
طبقه  ی پایین، پدرش باالخره تلفن را قطع کرد و با گروه سالم و احوال  پرسی 
کرد. ویوال زود از او خواهش کرد فعاًل درباره  ی خودش چیزی به دوسـتانش 




