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برای خانواده ی عزیزم
که نفسم با حضور روشن و جاودان آن ها گرم است.

                                                                ش. ح

پیامی از چیکن هاوس
دختر جوهر و ستاره ها داستانی روان و سراسر سحر و افسون 
اس�ت. داس�تانی درب�اره ی یک جزی�ره و دختری ک�ه به دل 
افس�انه ی آن س�فر کرده و همین افسانه می شود چراغ راهش. 
در س�فر قهرمان ما ترس و خطر هست؛ اما شهامت و عشق و 
رفاقت هم در جای خودش دل آدم را گرم می کند. آیا او موفق 
می شود با نقشه هایی که دارد، برای جزیره اش آینده ای نو خلق 

کند؟
اولین داس�تان کایرن میلوود هارگریو سرشار از اندیشه های 

شگفت آور و ابتکارهای حیرتانگیز و بی اندازه زیباست.

                                                                 بری کانینگهام
انتشارات چیکن هاوس

تقدیم به یک ستاره: سبین کارر
 در 28/6139 درجه ی شمالی 

و 77/2090 درجه ی شرقی

و تمام کسانی که یاری ام دادند تا قلم برروی کاغذ بگذارم.
در 51/7519 درجه ی شمالی و 1/2578 درجه ی غربی



1. Braque



می گویند روزی که فرمانروا از راه رس�ید، س�روکله ی کالغ های س�یاه 
هم پیدا ش�د. آن وقت تم�ام پرنده های کوچک تر پرکش�یدند و رفتند 
س�وی دریا. برای همین دیگر هیچ مرغ آوازه خوانی در جزیره ی نشاط 
نیست. فقط مانده اند کالغ های سیاه زمخت و بزرگ. وقتی بر بلندای 
بام ها می ایستند، برای من مانند نشانه اند. شکاف چشم هایم را باریک 
می کنم و خیره می ش�وم بهش�ان. آن وقت می توانم تصویر سهره های 
جنگلی و کاکل زری هایی را که بابا خاطره هایشان را تعریف کرده، ببینم. 

اگر خوب خیال پردازی کنم، حتی آهنگ آوازشان را هم می شنوم.
می پرسم: »بابا! چی شد که مرغ های آوازه خوان رفتن؟«

� چون تونستن برن، ایزابال1.
� گرگ ها و گوزن ها چی؟

بابا قیافه اش را توی هم می کش�د و می گوید: »انگار دریا براش�ون 
بهتر از چیزی بود که ازش فرار می کردن.«

1. Isabella

فصل 
یک
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بعد بابا داس�تان دیگری برایم می گوید. داس�تان دختر جنگجویی 
به ن�ام آرینت�ا1، ی�ا همان افس�انه ی جزیره ی نش�اط. البت�ه زمانی که 
جزی�ره ای ش�ناور بوده. نمی خواه�د از گرگ ها و مرغ ه�ای آوازه خوان 
حرف بزند. ولی سؤال کردن های من که تمامی ندارد. آن قدر می پرسم 

تا جواب هایم را بیابم.
آن صبح هم مثل صبح های دیگر آغاز شد.

وقتی در تختخواب باریکم چش�مانم را گش�ودم، آفت�اب زده بود و 
خورش�ید به دیوارهای کاه گلی اتاقم می تابید. از بوی حلیم س�وخته ی 
توی خانه معلوم بود بابا چند س�اعت پیش بلند شده. آخر گرم شدن 
آن دیگ سنگین سفالی طول می کشد. خانم ال2، مرغ خانگی مان، هم 
بیدار بود. صدایش را شنیدم. راه می رفت و همه چیز را زیرورو می کرد. 
داش�ت دنبال دانه و خرده نان می گش�ت. او هم مثل من سیزده ساله 
بود. س�یزده س�ال برای آدم سن وسالی نیس�ت، اما برای مرغ، خیلی 
خیلی زیاد اس�ت. خانم ال پرهایی طوسی رنگ دارد و مزاجی تندوتیز. 

طوری که حتی گربه مان پپ3 هم از او حساب می برد.
شکمم سروصدایی به راه انداخت. دست هایم را کش وقوسی دادم. 
پپ هم خودش را روی پاهایم پهن کرد و وقتی بلند شدم، دادش درآمد.

بابا از آشپزخانه فریاد زد: »ایزابال بیداری؟«
� صبح به خیر بابا.

� حلیم حاضره. راستش یه کم زیادی حاضره...
1. Arinta

2. Miss La

3. Pep

� اومدم.
پاهایم را نرم نرمک جلو بردم و آن تکه از موهای گربه را که در طول 
شب، به هم ریخته و شق ورق شده بود، خواباندم. گفتم: »ببخشید پپ.«
پپ صدایی آهسته و ِکش دار سرداد و چشم های سبزش را بست.

توی روش�ویِی کنار پنجره صورتم را شس�تم و برای تصویرم در فلز 
صیقلی و براق باالی تخت گابو1، زبان درآوردم. مالفه های تخت صاف 
و مرتب بود. هر روز گردوخاک بیشتری بر آن می نشست؛ ولی همیشه 
مرتب بود. خط صدا به ش�کل هاللی تا کنار بالش�ش پایین آمده بود، 
خط صدایی طوالنی و توخالی که روی دیوارها باال رفته بود و از سقف 

هم رد می شد. بابا آن را برایمان ساخته بود.
وقتی لب هایمان را رویش می گذاشتیم و پچ پچ می کردیم، صدایمان 
را جابه جا می کرد. برای همین وقتی هرکدام روی تخت خودمان در دو 

طرف اتاق دراز می کشیدیم، صدای همدیگر را می شنیدیم.
س�ه س�ال پیش توی همین اتاق کن�ار برادر دوقلویم نشس�ته بودم. 
دستش توی دستم بود؛ به داغی یک پاره آتش بود. زودتر از آنی که فکرش 

را بکنم، توی شب ناپدید شد. مثل کبریتی که روشن و خاموش شود.
ولی من هنوز می توانم احضارش کنم. خیلی راحت. مثل آب خوردن.

نباید روزم را با غم وغصه آغاز می کردم. آن فکرها را از سرم بیرون 
ریختم و پیراهن مدرس�ه را پوش�یدم. هنوز هم برای�م بزرگ بود. مثل 
ش�ش هفته ی پیش. احتمااًل دوس�ت صمیمی ام ل�وپ2، با دیدن من 

خنده اش می گرفت و می گفت: »هنوز هم قدکوتاه کالس تویی!«

1. Gabo                                                     2. Lupe
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تروفرز موهایم را شانه نزده بافتم. امیدوار بودم بابا بو نبرده باشد که 
تمام تابس�تان حتی یک بار هم کرک و گره های موهایم را باز نکرده ام. 
پپ روی تخت غلتی زد. وقتی لباس مدرس�ه تنم بود، اجازه نداش�تم 
نازونوازشش کنم. آخر معلمم، سنیورا فلیس1، کالفه و عصبانی می شد 
و می خواست یک بند موهای حنایی رنگ پپ را با انگشت هایش از روی 

لباسم بردارد.
پرده هایی را که برای اتاقم حکِم در داشت، کنار کشیدم. با احتیاط 
پای�م را از باالی س�ر خان�م ال رد ک�ردم؛ اما یک دفعه پای�م به کپه ی 
دان�ه و خ�رده نانش خ�ورد و آن را به هم ریخت. خان�م ال هم قدقد و 
جاروجنجال�ی به راه انداخت که نگو. چش�م های خمارش را نازک کرد 
و بن�ا ک�رد به نوک زدن قوزک پای�م. حاال نزن کی بزن! ت�ا اتاق اصلی 
ک�ه ج�ای خوردوخ�وراک و گپ وگف�ت و طرح ونقش�ه ریختن ب�رای 

ماجراجویی هایمان بود، دنبالم آمد و باالخره دست از سرم برداشت.
کاس�ه ای ب�زرگ از حلیمی که به س�یاهی م�ی زد، روی میز چوبی، 
در دریای نقش�ه ها، یکه وتنها رها ش�ده بود. البته بیشتر نقشه های بابا 
به درودیوار بود. از کنارش�ان که رد می ش�دم، مثل نس�یمی سخن گو 

خش خش می کردند.
مثل هر صبح، نوک انگشتانم را روی نقشه راه بردم و رنگ دانه های 
نقره اِی رودهای افریق2 را که به رودهایی از مصرا3 می پیوست، به تماشا 

1. Señora Feliz

2. Afrik

3. Æygpt

نشس�تم. مصرا چنان به خلیج اروپ1 چسبیده بود که انگار دستش را 
در دستان او گره کرده. روی دیوار روبه رو، نقشه ای ناتمام از کرانه های 
امریک2 و جریان آب های س�نگین اقیانوس�ش با نام هایی ش�گفت آور 
و حیرت انگی�ز آویزان بود: دایره ی یخ، مثل�ث ناپیدا، دریای نیلگون. 
کاغذش آبی خوش رنگ و پرمایه ای بود و آب ها با مرزهایی طالیی رنگ 
روی آن نمایان و جلوه گر شده بود. بابا برای این کار از سوزنی به باریکی 
مو اس�تفاده کرده بود. طالیی برای مرزهای دریا، س�یاه برای مثلث و 
سفید برای دایره؛ اما بعد از کرانه های شرقی، دیگر همه چیز متوقف شده 
بود و روی فضای خالی و سفید آنجا فقط یک واژه جا خوش کرده بود:

مجهول، یعنی ناشناخته.
دل سردی بابا را تاحدودی از خشکی کهنه و مانده ی جوهر واژه اش 
روی کاغذ احساس می کردم. حادثه های ناگواِر آخرین سفرش باعث 
ش�د زودت�ر به جزیره برگردد و تا قبل از آم�دن فرمانروا دیگر هرگز به 
آن س�وی این سرزمین وحش�ی نرود. فرمانروا ادری3 دروازه ها را بست 
و جنگلی را که از این س�و تا بدان سو، میان دهکده ی ما، گرومرا4 و باقی 
جزیره کشیده شده بود، تبدیل به مرز کرد و هرکسی را هم که دربرابر 
قانون او ایستاد، به آن طرف مرز تبعید کرد. دهکده ی ما، یعنی گرومرا، 
از باقی دهکده های جزیره ی نش�اط جدا افتاد و پرچین انبوه درختان و 
بته های خاردار و زنگ و ناقوس های عظیم خبررسان )برای مطلع کردن 

1. Europa

2. Amrica

3. Governor Adori

4. Gromera
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نگهبانان از ورود کس�ی( گرداگ�رد آن را گرفت. من هیچ وقت صدای 
ناقوس ها را نشنیده ام.

می دانستم بابا آرزو دارد فاصله ها و جاهای خالی نقشه های امریکش 
را پ�ر کن�د. من هم بیش�تر از هر چیز دیگری دلم می خواس�ت از مرز 
جنگلی بگذرم و نقش�ه ی نواحی فراموش ش�ده، یعن�ی آن طرف مرز را 

بکشم؛ اما هیچ وقت حرفش را به بابا نزدم.
فقط یک نقش�ه بود که همه ج�ای جزیره ی م�ا را تصویر می کرد و 
در اتاق کار بابا آویزان بود. اس�مش را گذاش�ته بودم نقشه ی مامان1. 
چون نسل به نسل، دست به دست در خانواده ی او چرخیده بود. شاید 
از زمان آرینتا، یعنی هزاران هزار س�ال پیش. برای من که نش�انه بود و 
نشان می داد مامان و بابا به هم می آیند و به درد هم خورده اند؛ چون بابا 

نقشه نگار بود و تنها یادگاری مامان از خانواده اش هم یک نقشه.
باب�ا همیش�ه می گوی�د: »همه ی ما نقش��ه ی زندگی م��ون رو توی 
جلدمون، روی پوستمون، طرز راه رفتنمون، حتی طرز بزرگ شدنمون 
داریم. اینجا رو ببین! می دونی چرا رنگ خوِن رگ های مچم، به جای 
آبی، سیاهه؟ مادرت همیش��ه می گفت توی رگ هات به جای خون، 

جوهر می جوشه. نقشه نگاری توی خونم، توی قلبمه.»
با صدای بابا از جا جستم و به سمت اتاق برگشتم.

� می شه بری اون کوزه رو بیاری؟
صندلی را تا پای قفس�ه کش�یدم و با احتیاط کوزه را از طبقه ی باال 
برداشتم و روی میز کنار حلیم گذاشتم. زیتونی رنگ بود و البته خاص 

1. Ma’s map

و ویژه؛ چون آخرین کار مامان بود. فقط روز اول مدرسه و موقع تولدها 
و جشن ها از آن استفاده می کردیم. بابا آن را کنار گذاشته بود و جلوی 

دست نمی آورد و با احتیاط تمام می شست.
گاه�ی مام�ان را یادم می آید. چش�م های تیره ای داش�ت و بیش�تر 
وقت ه�ا لبخند می زد و عطر خاک رس س�یاهی را می داد که با آن کار 
می کرد. برای اهالی دهکده دیگچه می ساخت و برای فرمانروا تکه های 
ظریف سفالی. نمی دانم شاید هم در خیالم او را دیده ام، همان طور که 

مرغ های آوازه خوان را می دیدم.
باب�ا لنگان لنگان از آش�پزخانه بی�رون آمد و گف�ت: »صبح به خیر 

کوچولو!« 
دویدم تا سطل شیر و پیاله ها را از دستش بگیرم.

با عتاب به او گفتم: »نباید بدون چوب دستی ت راه بری.«
وقتی بابا جوان بوده، از روی موج شکن بندر مصرا پریده توی کشتِی 
درح�ال حرکت و پایش شکس�ته. ب�رای همین، دیگر ب�رای راه رفتن از 
چوب دستی کمک می گرفت. آن چوب دستی را از تکه های قایق َجدش 
کنده بود. آن هم یکی دیگر از وسایل محبوب و دوست داشتنی من بود. 
البته من خیلی از وس�ایل آن اتاق را دوس�ت داشتم. چوب دستی مثل 
برگه ی کاغذ، سبک بود و روی کم عمق ترین آب ها هم شناور می ماند؛ 
اما ش�گفت آورتر از آن، این بود که در سیاهِی تاریکی می درخشید. بابا 
می گفت به خاطر ش�یره ی خاص چوب اس�ت که می درخشد؛ اما من 

مطمئن بودم آن چوب دستی جادویی است.
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تروفرز جایی روی میز خالی کردم. کوهستان هیمالی1 را برداشتم و 
روی قفسه گذاشتم.

بابا در کوزه ی مامان شیر ریخت و روی نیمکت کنار من نشست و 
با خنده گفت: »یه جیب رو انتخاب کن.«

چشم گرداندم و گفتم: »چپ.«
ابروهایش را مانند دو تا هزارپای سیاه جنباند.

� درسته.
یک بطری از جیبش بیرون کشید.

� عسل کاج!
در بطری را که باز کردم، عطرش دماغم را پر کرد و دهانم را آب انداخت.

� ممنونم بابا.
� برای اولین روزی که دوباره باید بری مدرسه، هیچ چیز بهتر از این 

نمی شه.
شانه ای باال انداختم و گفتم: »چیز خاصی نیست. مدرسه ست دیگه...«

� خب، پس مجبور می شم تمامش رو خودم تنهایی بخورم...
بطری را گرفت و ادا درآورد که تمام عسل را به دهانش می ریزد.

� نه!
بطری را قاپیدم.

� آره. درس�ت گفت�ی. روز خیل�ی مهمیه. عجب! چ�را دو تا بطری 
نیاوردین؟

عس�لش آن قدر خوب بود که حلیم سوخته را از یادم برد؛ اما وقتی 

1. Himalay Mountains

س�ر بلند کردم، دیدم غذای بابا هم دس�ت نخورده مان�ده. قوز کرده 
بود و انگار غرق فکر بود. دس�تش به کوزه ی عسل بود، نبضش روی 

مچش می تپید و نگاه دورودرازش دنیای خیال را سیر می کرد.
همیشه اولین روز مدرسه برای هردویمان سخت بود.

نرم و آهس�ته پیاله ام را برداش�تم و پیاله ی او را هل دادم تا نزدیک 
دستانش.

� می بینمت بابا.
کیف چرمی رودوشی ام را برداشتم و از خانه بیرون رفتم و دِر سبز و 

پوسته پوسته ی خانه را بستم.



تقدیر و تشکر

تم�ام کتاب ها نتیجه ی تالش�ی گروهی اند، مخصوص�ًا این یکی. پس 
صبور باشید و با من همراه شوید.

اولین تشکر همیشه از خانواده ام است. پدر و مادرم، آندره آ و مارتین 
و ب�رادر کوچکم، جان، بابت ب�ردن من به ماجراجویی ه�ای دور دنیا، 
بابت حمایت از نوش�ته هایم و تشویقشان. و برای اینکه برایم دوست، 
ویراس�تار، آب میوه درست کن، هم س�فر، نقش منفی و هر چیز دیگری 
بودند که در هر مرحله احتیاج داشتم. همه چیز از وقتی شروع شد که 

شما باور کردید من می توانم.
و بعد، از ایوون و جان که اصاًل سنتی نیستند و برای همین بهترین 
پدرب�زرگ و مادرب�زرگ دنیاین�د. چ�ون م�ن را، همین را که هس�تم، 
پذیرفته اند، حاال هرچقدر هم که از آن گونه شاعری که باید، دور باشم.
از سبین، برای اینکه وادارم کردی داستان هایی بنویسم که عاشقشان 

هستی.



از هارگریوه�ا و میلووده�ا و کارره�ا و کاکارهای سرتاس�ر دنیا که با 
هدیه دادن کتاب ها و داستان ها الهام بخش بوده اند.

از ایزی، هتی سیسیلی، روت و جس برای پشتیبانی و شاخصه های 
اخالقی بی نظیری )و در یک مورد، اس�می( که به ش�خصیت های زن 

داستانم هدیه کردید.
در میان چرک نویس های فراوانم، این آخرین داستان بود. ممنونم از 
امل چیترجی برای تعیین کردن تکلیفی که بنای داستانم شد و از ربکا 

ابرامز که ابزار الزم را برای به سرانجام رساندن این داستان مهیا کرد.
از تمام کس�انی که چرک نویس های�م را خواندند: آن�دره آ مییلوود 
هارگریو، تام دو فرس�تون، جنیس کاتری، میراندا دو فرس�تون، مادلین 
فورنیوال، مکس برتون، دیزی جانس�ون، ساروت هسین، جو برادی و 

امی ویت.
از پابلو ِد ارالنا برای بازبینی لغت های اسپانیایی ام و کمک هایت برای 
تلفظ درس�تم. از تام کربرت بابت مهربانی و ایمانت. از نویسنده های 
خش�ن، ممنونم بابت نقده�ای تند و بی رحمانه و دس�ت ودل بازی تان 

برای نوشیدنی ها.
س�اروت و دیزی، یکی از بهترین بخش های نوشتن، دوستی با شما 

دو نفر بود. به هردویتان حسادت و افتخار می کنم.
از دو ناش�رم در بریتانیا و آمریکا. مالنی، ایمیل پیش�نهادی ات در 
هفته ای س�خت به من رسید و دس�تم را گرفت. حمایت های تو واقعًا 
زندگ�ی ام را عوض کرد. از تمامی ش�ما و تمام گ�روه در کناپف و رندم 
هاوس ب�رای ایمانتان به این کتاب ممنونم. ویکتو نای، ممنونم بابت 

خلق جل�دی که هروق�ت نگاهش می کن�م، ذوق می کن�م. امیدوارم 
به زودی همدیگر را ببینیم.

در چیکن هاوس )خانه ی جوجه( واقعًا النه ی خوبی نصیب این کتاب 
شد. بری، ریچل ال، الینور، جاز و کیسا، اهمیت و حمایت و حضور شما 
را در تمامی مراحل حس کردم. ممنونم. ریچل اچ و هلن، ممنونم بابت 
جلدی که واقعًا عاشقش شدم. ممنونم از دافنه، سرویراستار فوق العاده 
و از االرا برای شکیبایی تمام وکمالش و مدیریت نشر حمایتگِر آن هاش. 

و از همکاری چیکن ام. جی لئونارد، برای تشویق و قوت قلب هایش.
بری، ممن�ون بابت دیدن امکان بالقوه ای ک�ه در چرک نویس های 
درهم وبره�م من دی�دی و ممنونم ریچل ال برای اینک�ه این کتاب را 
همانی کردی که همیشه دلم می خواست. خواهش می کنم راحت باش 
و تماس های یکشنبه بعدازظهرت را برای جروبحث در هر موردی که 

داری، ادامه بده. حق با تو بود!
نمایندگان من: هلی ادگن و کیربی کیم و همه در آژانس ادبی جانکلو 
و نس�بیت. ممنونم برای اینکه این خانه ی باش�کوه را برای کتابم پیدا 
کردید. هلی، ممنونم برای اطمینانی که به من داش�تی و برای من هم 

چاره ای نگذاشتی جز اینکه به خودم اطمینان داشته باشم.
ممنونم از خواننده هایی که این کتاب را انتخاب می کنند.

آخرین تشکر همیشه برای تام است، بهترین دوست و سرچشمه ی 
الهامات�م، دلی�ل و انگیزه ی ش�روع این کتاب و خیل�ی چیزهای دیگر. 
امیدوارم بدانی این کتاب به خاطر تو و ادعایت نوشته شده است، ادعایی 

که حاال به وضوح رد شده: »تو تنبل تر از اونی که رمان بنویسی.«



»به عقیـده  ی یک کرم، عجـیب است 
که انسان کتاب هایش را نمی خورد.«

هوپا، ناشر کتاب های خوردنی

بخشی از شعر »کرم های شب تاب«
رابیندرانات تاگور

نشر هوپا همگام با ناشران بین المللی، از کاغذهای مرغوب با زمینه ی ِکِرم استفاده می کند، زیرا:
این کاغذها نور را کمتر منعکس می کنند و در نتیجه، چشم هنگام مطالعه کمتر خسته میشود.
این کاغذها سبك تر از کاغذهای دیگرند و جابه جایی کتاب های تهیه شده با آن، آسان تر است.

و مهم تر از همه اینکه برای تولید این کاغذها درخت کمتری قطع میشود.

به امید دنیایی سبزتر و سالم تر
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