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تقدیم به پدر و مادرم، 
برای دوستی و پشتیبانی همیشگی  شان. 
هیچ کتاب تربیت کودکی در دنیا وجود نداشت که شما را برای آتش سوزاندن  های 
من آماده کند. ببخشید که میز عسلی را با شمشیر نینجایم ُغر کردم. 
بله، کار من بود. 
ک.ک

تقدیم به پسر خوبم، سهراب. هنوز هشت ماه بیشتر نداری، ولی قرار است 
کلی با هم قصه بخوانیم و کیف کنیم!
ا.ف



کتاب  ها   جادویی بی مانند هستند که می  توان آن  ها را همراه خود حمل کرد. 
استفن کینگ
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سرآغاز

پسر دیگر

سال 184۵، کُِپنهاگ ، دانمارک

هانـس کریسـتین اندرسـن1 در اتـاق مطالعه  ی دنج و راحت خانه  اش، پشـت 
میزش مشغول نوشتن بود. 

همان  طور که داشـت اولین جمله  ی جدیدترین قصه  اش را می  نوشـت، آن 
را بلند بلند می  خواند. »باالی درختی بلند، که از همه  ی برج  ها و ساختمان  های 
سراسـر آن سـرزمین بلندتر بود، پرنده  ی کوچک تنهایی توی النه  اش از خواب 

بیدار شد.« خش  خش آراِم قلِم َپر قطع شد و نویسنده سرش را خاراند. 
از خودش پرسـید: »صبر کن ببینم، چرا باید پرنده خواب باشـه؟ مگه نباید 
صبح زود با پرنده  های دیگه بیدار بشـه؟ این جوری تنبل به نظر می  رسـه و از 

Hans Christian Andersen .1؛ نویسندۂ دانمارکی، خالق آثاری مثل جوجه اردک زشت



8

چشم مخاطب می  افته. می  خوام خواننده  ها دوستش داشته باشن.« 
هانـس کاغـذ را مچالـه کـرد و آن را انداخـت روی کـوه چرک  نویس  هـای 
مچالـه  ای کـه پخش زمین بودند. قلم دیگری برداشـت. امیـدوار بود این قلم 
َپرِ بلندتر و تیره  تر، چشمه  ی ذوق قصه  گویی  اش را به جوش و خروش بیندازد. 
»باالی درختی بلند، که از همه  ی برج  ها و ساختمان  های سراسر آن سرزمین 
بلندتر بود، پرنده  ی کوچک تنهایی داشت برای خودش النه می  ساخت...« باز 
هم مکث کرد. »نه، اگه مشغول لونه ساختن باشه، خواننده فکر می  کنه پرنده 

می  خواد تخم بذاره.«
کاغذ را مچاله کرد و روی کاغذهای مچاله  ی دیگر انداخت. 

»باالی درختی بلند، که از همه  ی برج  ها و ساختمان  های سراسر آن سرزمین 
بلندتر بود، پرنده  ی کوچک تنهایی داشت روی زمین دنبال کرم می  گشت...« 
هانس دستش را روی چشم  هایش گذاشت و غرید: »نه، نه، نه! این دیگه چه 
فکری بود؟ نباید داستان رو این  طوری شروع کنم. اگه بگم که درخت از همه  ی 
ساختمون  های سرزمین بلندتر بوده، ممکنه یه مشت ابله فکر کنن دارم درخت 

رو با خدا مقایسه می  کنم. اون وقت خر بیار و باقالی بار کن...«
نویسـنده آهی کشـید و ثمره  ی آخرین تالشـش را کنار انداخت. نویسـنده 

بودن در جامعه  ی قرن نوزدهمی گاهی اعصاب  خردکن می  شد. 
ساعت پاندولِی ایستاده  ی کنار میزش شش بار نواخت. هانس بعد از چند 

ساعت از جا بلند شد. با خودش گفت: »به نظرم وقت پیاده  رویه.«
پالتو و کالهش را از چوب  لباسـِی جلوی در برداشـت و از خانه  اش زد بیرون. 
وقتـی در خیابـان قـدم می  زد، همه  ی رهگـذران خیلی راحت او را می  شـناختند. 
بـا نیم  نگاهـی به آن دمـاغ بزرگ و هیکل اسـتخوانی  اش می  فهمیدنـد او همان 
نویسـنده  ی معـروف اسـت که بـه میانشـان آمده. هانـس با نزاکـت کالهش را 
بـرای کسـانی که به او زل می  زدند از سـر برمی  داشـت و قبـل از اینکه مزاحمش 

بشـوند با عجله دور می  شـد. 
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باالخـره بـه پـارک النگلینی1 رسـید و روی نیمکت مورد عالقه  اش نشسـت. 
تنگـه  ی اورسـوند2 در ته  مانـده  ی نور روز می  درخشـید. هوا طعـم نمک می  داد؛ 

نفس عمیقی کشید و برای اولین بار در کل روز، ذهنش آرام شد. 
اینجـا محـل مورد عالقه  ی هانس برای تمدد اعصـاب بود. هر وقت ذهنش 
پر از ایده بود و تمرکز نداشت، یا هر وقت ذهنش از هر خیال و ایده  ای خالی 
بود، کافی بود یک ُتک پا به این پارک بیاید. اگر شانس می  آورد، می  توانست 
از دریـا یـا خشـکی الهام بگیرد و دسـت ُپر به خانه برود. گاهـی هم اگر واقعًا 

بخت با او یار بود، فکر و ایده  ای او را پیدا می  کرد. 
صدای لطیفی از پشت سرش گفت: »سالم، آقای اندرسن.«

از روی شانه به پشت سرش نگاه کرد و با دیدن دوست قدیمی  اش، گُل از گُلش 
شکفت. دوستش پیراهن آبی روشن بلندی پوشیده بود که مثل آسمان شب 

می  درخشید. بسیار خونگرم بود؛ اما در دانمارک، به جز هانس، با همه غریبه بود. 
هانـس بـا لبخنـدی گشـاده گفـت: »پـری مهربون عزیـز، چقـدر از دیدنت 

لم.« خوشحا
پری مهربان کنارش نشست و گفت: »من هم همین  طور. خونه نبودی، برای 
همین حدس زدم باید اینجا باشی. امروز غروب برای نوشتن به مشکل برخورده  ای؟«

هانـس گفـت: »شـوربختانه همین  طـوره. بعضـی روزهـا کلمـات مثـل رود 
خروشـان نیـل از وجودم جاری می  شـن، یـه روزهایی هم طبع نوشـتنم مثل 
صحرای بزرگ آفریقا خشک می  شه. از بد روزگار، االن وسط خشکسالی بهم 

رسیدی، ولی مطمئنم باز هم بارون می  باره.« 
پری مهربان گفت: »شک ندارم. راستش من اومده  م که بهت تبریک بگم. 
خبـرش بهمـون رسـیده که قصه  هـات دارن توی کشـورهای دیگه هم منتشـر 
می  شـن. من و پری  های دیگه خیلی خوشـحالیم. در کمک به ما برای ترویج 

قصه  های دنیامون خیلی موفق بوده  ای. خیلی ازت ممنونیم.«
1. Langelinie 2. Øresund
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هانـس گفـت: »مـن بایـد از شـما ممنون باشـم. اون وقـت   که جوانکـی بودم 
و شـما مـن رو توی مدرسـه  ی وحشـتناک السـینور1 پیـدا کردین، می  خواسـتم 
نویسـندگی رو بـرای همیشـه کنـار بـذارم. قصه  هایـی کـه بهـم دادین تا به اسـم 
خـودم منتشـر کنم، همون  قـدر که قرار بود روی بچه  ها تأثیر بـذارن، روی من هم 
تأثیر گذاشـتن. اگه شـما نبودین من دوباره برنمی  گشـتم سـراغ قصه    پـردازی.« 
پری گفت: »تو خیلی به ما لطف داری. دقیقًا می  دونسـتی چطور با اضافه 
کردن عناصر مذهبی، قصه  های ما رو با شـرایط این زمانه تطبیق بدی. وگرنه 
ممکـن بـود جامعه  هـای امـروزی بـه قصه  هـای مـا روی خوش نشـون ندن. 
ممکن بود جوجه  اردک زشت، ملکه  ی برفی، پری دریایی و قصه  های دیگه به 

فراموشی سپرده بشن، ولی تو اون  ها رو ابدی کردی.«
هانس پرسید: »راستی، اوضاع توی سرزمین قصه  ها چطوره؟«

پـری مهربـان گفت: »خیلی خـوب. ما وارد یه دوران واقعًا طالیی شـده  یم. 
سـیندرالی عزیـزم با شـاهزاده چنـس2 از سـرزمین چارمینـگ3 ازدواج کرده. 
شـاهدخت زیبـای خفتـه باالخـره از طلسـم وحشـتناک خـواب بیـدار شـده. 
سفیدبرفی به جای نامادری بدجنسش، ملکه  ی سرزمین شمالی شده. از زمان 

انقراض اژدهاها به این طرف، این  قدر بهونه برای جشن گرفتن نداشته  یم.«
هانـس گفـت: »ولی عزیز من، حدود ده سـال پیش هم که این سـؤال رو 
ازت پرسیدم، دقیقًا همین جواب رو دادی. از زمان بچگی  م همین داستان  ها 
رو برام تعریف می  کردن. احتمااًل زمان توی سرزمین قصه  ها متوقف شده.« 

پری مهربان خندید و گفت: »کاش این  طور بود. این دنیا خیلی سـریع  تر 
از دنیـای مـا حرکـت می  کنه. ولی مطمئنم که یه روز هر دو دنیا با هم همگام 
می  شـن. چرا و چطورش رو نمی  دونم، فقط ایمان دارم این اتفاق می  افته.« 
پـری و هانـس از مناظـر و صداهـای آرامش بخـش پـارک لـذت می  بردنـد. 
1. Elsinore
2. Chance
3. Charming
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پیـرزن و پیرمـردی خرامان  خرامـان به سـمت آب می  رفتنـد. سـگ کوچکـی 
دنبـال مرغ  هـای دریایـی  ای می  دویـد کـه هیکلشـان دو برابـر او بـود. پـدری با 
پسـرهایش در زمین  هـای چمـن آن اطـراف، بادبـادک هـوا می  کردنـد و مـادر 
خانـواده نـوزاد دختـرش را در آغـوش گرفتـه بـود. بـاد، بادبـادک را بـاال و باالتـر 

می  بـرد و پسـرها می  خندیدنـد. 
پری مهربان پرسید: »هانس، یادت می آد وقتی بچه بودی چی خوشحالت 

می  کرد؟«
الزم نبود زیاد فکر کند تا یادش بیاید. جواب داد: »جاهایی مثل این پارک.« 

پری پرسید: »چرا؟«
هانس گفت: »چون اینجا هیچ حد و مرزی برای اتفاقات ممکن وجود نداره. 
هر لحظه ممکنه سر  و  کله  ی هر چیز یا هر کسی پیدا بشه. ممکنه از اون وسط 
یه گروه رژه رد بشه، یا یه دسته پرنده  ی گرمسیری توی آسمون پرواز کنن، یا 
شـاید پادشـاه یه سرزمین دور، سوار بر کشتی غول  آسایی از دریا سر برسه. به 

نظرم همه  ی بچه  ها از پر  و  بال دادن به تخیلشون خوشحال می  شن.«
پری گفت: »جالبه.«

هانس از نگاهش می  خواند چیزی توی ذهنش سنگینی می  کند. از سؤالی 
که پرسیده بود حدس می  زد ماجرا درباره  ی یک بچه باشد. 

هانـس پرسـید: »می  بخشـی، مـن خیلی وقته کـه تو رو می  شناسـم، ولی 
خجالت می  کشم یه چیزی رو ازت بپرسم. تو بچه داری؟« 

پـری مهربـان بـه فکر فرو رفـت و با لبخند گفـت: »آره، دوتا پسـر دارم. هر 
دوشون با شوهر خدابیامرزم مثل سیبی هستن که از وسط نصف کرده باشن. 
جـان1 پسـر بزرگ  ترمـه... بچـه  ی شـاد و ماجراجوییـه. همـه  ش داره دوسـت 
جدید پیدا می  کنه و به جاهای جدید سـرک می  کشـه. توی سرزمینمون همه 

عاشقش هستن.«

1. John
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پری مهربان یک  دفعه ساکت شد. هانس پرسید: »اون یکی پسرت چی؟«
انگار تمام شـور و احسـاس پری مهربان از وجودش پر کشـید. لبخندش 
محـو شـد و سـرش را پاییـن انداخـت. »اسـمش لویـد1ه. چند سـال از جان 

کوچک  تره و خیلی... با اون فرق داره.«
هانس گفت: »که این  طور.« معلوم بود موضوع خیلی بغرنج است. 

پری آه عمیقی کشـید و گفت: »می  بخشـی، ولی دیگـه نمی  تونم ناراحتی  م 
رو پنهون کنم. کار من اینه که کلید درهای شـادی رو به دسـت مردم بدم؛ ولی 
انـگار، بـا وجود تمام تالشـی که کرده  م، نتونسـته  م در شـادی  رو به  روی پسـر 

خودم باز کنم.« 
هانس پرسید: »حدس می  زنم اون توی شرایط سختی گیر کرده، درسته؟« 
نمی  خواست فضولی کند، ولی هرگز پری مهربان را این  قدر درمانده ندیده بود. 

پری گفت: »آره، ولی فکر نمی  کنم این شرایط گذرا باشه.« 
وقتی سـر درددلش باز شـد، دیگر به سختی می  شد جلوی او را گرفت، ولی 
هانس مشـتاق شـنیدن حرف  هایش بود. دلداری اش داد و حرف  هایش مثل 

سیل جاری شد. 
پری مهربان شروع به اعتراف کرد. »شاید خیلی بد باشه که این حرف  ها رو 
درباره  ی بچه  ی خودم بگم، ولی وقتی شـوهرم فوت کرد، انگار یه چیزی توی 
وجود لوید شکسـت. انگار توان شـاد بودنش، همراه شوهرم ُمرد. یادم نمی آد 
از زمان نوزادی  ش لبخند زده باشـه. دوسـت داره تنها باشـه و از معاشـرت با 
دیگران متنفره. به  ندرت حرف می  زنه. وقتی هم که بخواد چیزی بگه، بیشتر از 
یکی دو کلمه حرف نمی  زنه. خیلی با جان فرق داره. خیلی گناه داره... نگرانم 

این وضع تا ابد ادامه پیدا کنه.« 
قطره ی اشکی از روی گونه  ی پری مهربان به پایین ُسر خورد. دستمالی از 

جیب پیراهنش بیرون آورد و اشکش را پاک کرد. 

1. Lloyd



13

هانـس گفت: »باید یه چیزی وجود داشـته باشـه کـه اون ازش لذت ببره. 
چیزی هست که بهش عالقه داشته باشه؟«

پری مهربان به فکر فرو رفت. سـر تکان داد و گفت: »مطالعه. دائم سـرگرم 
مطالعه  سـت؛ مخصوصـًا آثاری که مال دنیای شماسـت. فقط به اون  ها رغبت 

نشون می  ده، ولی اصاًل مطمئن نیستم واقعًا ازش لذت ببره.«
هانس به فکر فرو رفت. او همیشـه در سـرگرم کردن بچه  ها مهارت داشـت، 
اما از درمان کردنشان سر در نمی  آورد. خودش را جای لوید گذاشت و فکر کرد 

چه چیزی می  تواند او را سر شوق بیاورد. 
گفت: »شاید مطالعه کافی نیست« و گُل از گُلش شکفت. »اگه به کتاب عالقه 

داره، شاید بشه کاری کرد که دامنه  ی عالقه  ش گسترده  تر بشه.«
»منظورت چیه؟«

هانس توضیح داد. »وقتی تازه داشتم نویسنده  ی معروفی می  شدم، پادشاه 
دانمارک یک سـفر دور اروپا بهم هدیه داد. همه جای اسـکاندیناوی رو گشـتم، 
از ایتالیا و سوئیس گذشتم، رفتم انگلیس و دوباره به خونه برگشتم. نمی  تونم 
بـرات توصیـف کنم دیدن جاهایی که فقط درباره  شـون خونـده بودم، چقدر من 
رو سـر شـوق آورد. نمی  تونم با واژه  ها درباره  ی عجایبی که به چشـم دیدم، حق 

مطلب رو ادا کنم. خیلی به دلم نشست.« 
پری مهربان نمی  دانسـت منظور او از این حرف  ها چیسـت. گفت: »جان هم 
دنیای شما رو دوست داره. ولی وقتی به لوید می  گم که همراهم بیاد اینجا، حتی 

حاضر نمی  شه پاش رو از اتاقش بیرون بذاره.«
هانـس انگشـتش را بـاال برد و گفت: »پـس اون رو به دنیایی ببر که براش 
جذابیـت داشـته باشـه. چطـوره اون رو ببـری بـه یکـی از قصه  هایـی که توی 
کتاب  هاش می  خونه؟ شـاید به چیزی که می  خونه عالقه  ی مختصری داشـته 
باشـه، ولـی اگه بتونـه جاهایی رو که این همه وقت صرف مطالعه درباره  شـون 

می  کنه از نزدیک ببینه، مطمئنم لبخند به لبش برمی  گرده.«
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پری مهربان طوری به دریا خیره شده بود که انگار قرار بود جواب راز قدیمی  اش، 
سوار بر کشتی از راه برسد. غرق در افکارش پرسید: »یعنی می  تونم چنین جادویی 
بکنم؟ من می  تونم بین دنیاهایی که وجود دارن سـفر کنم. ولی می  تونم خودم 

دنیایی رو خلق کنم؟ چطور می  تونم به کلمات روی کاغذ جون بدم؟«
هانـس اطـراف پـارک را نـگاه کـرد تـا مطمئن شـود کسـی جز پـری مهربان 
حرفـش را نمی  شـنود. گفت: »شـاید الزم نباشـه چیـزی رو خلق کنـی. اگه تمام 
قصه  هـا سـرزمین  هایی باشـن کـه بایـد کشـف بشـن چـی؟ شـاید فقـط کلیـد 

درهـای شـادی کافی نباشـه...« 
ایـن فکـر آن قـدر فریبنـده و هیجان  انگیز بود که انگار پـری مهربان حتی از 
امکانش هم هراس داشت. یعنی ممکن بود به همان راحتی که بین سرزمین 
قصه  ها و این دنیا سـفر می  کرد، بتواند به هر قصه  ای پا بگذارد؟ یعنی ممکن 

بود بتواند هر کتابی را به درگاه تبدیل کند؟
آسمان باالی سرشان هر لحظه تاریک  تر می  شد. هانس گفت: »داره دیروقت 
می  شه. می  آی با من یه فنجون چای بنوشی؟ گفت وگو با تو من رو یاد قصه  ای 
انداخت که دارم روش کار می  کنم. اسمش رو گذاشته  م، قصه  ی مادری که...«

هانـس بـه طـرف پـری مهربـان برگشـت، امـا او غیـب شـده بـود. هانـس 
بی  اختیـار از رفتـن ناگهانـی او بـه خنده افتـاد؛ یعنی فکرش آن  قـدر خوب بوده 
کـه پـری نتوانسـته بود حتی یک لحظـه  هم طاقت بیـاورد و آن را توی ذهنش 

سبک و سـنگین کند. 

هفته  های بعد، شلوغ  ترین هفته  های عمر پری مهربان بودند. او خودش را 
توی تاالرش در قصر پریان حبس کرد و تمام  وقت مشغول کار شد. انگار داشت 
دستور پختی جدید اختراع می  کرد؛ دنبال چیزهایی می  گشت تا به دقت آن  ها 
را با هم مخلوط کند و ایده  ی هانس را به واقعیت تبدیل کند. تمام کتاب  های 
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طلسـم، اکسیر و جادویی که داشـت را خواند. درباره  ی جادوی سیاه، جادوی 
سفید و تاریخ جادو مطالعه کرد. 

آرام آرام، مثـل دوختن لحافی چهل  تکه، قسمت به قسـمت اختراعش را کنار 
هم سـوار کرد. مراحل پیشـرفت کارش را یادداشـت می  کرد و پشت  سـرهم به 
نوشـته  هایش مراجعـه می  کـرد تا یک اشـتباه را دو بار تکرار نکنـد. بعد از پیدا 
کـردن اجـزای درسـت، آن  ها را با هـم مخلوط کرد و آن را دو هفتـه زیر نور ماه 
گذاشـت و سـرانجام، معجونش آماده شـد. بعد، اکسـیر را توی بطری کوچک 

آبی  رنگی ریخت. 
مثل هر آزمایش دیگری، پری مهربان به یک سـوژه  ی خوب برای امتحان 
کردن اکسیرش احتیاج داشت. کتاب فرانکنشتاین1 نوشته  ی ِمری ِشلی2 را از 
قفسه  ی کتاب برداشت و روی زمین گذاشت. اولین صفحه  اش را باز کرد و با 

احتیاط، سه قطره از اکسیر را قطره قطره رویش ریخت. 
همیـن که قطره  ی سـوم با آن تماس پیدا کرد، کتـاب مثل نورافکنی عظیم 
روشن شد. پرتوی نور سفید و درخشانی از کتاب بیرون زد و از آنجا که تاالرش 
سـقف نداشـت، نور یک  راسـت به دل آسـمان شـب تابید. حتی از کیلومترها 

آن  طرف  تر هم می  شد نورش را دید. 
پری مهربان، که خیلی شـوق داشـت ببیند اکسیرش درست از آب درآمده 
یـا نـه، احتیاط را کنار گذاشـت. چوب جادویی  اش را برداشـت و بی  معطلی به 
درون نـور قـدم گذاشـت. دیگر توی تـاالرش در قصر پریان نبـود؛ او به دنیای 

کلمات رفته بود. 
بـه هـر طرف که نـگاه می  کرد، کلمات دورش می  چرخیدنـد و می  رقصیدند و 
تـوی هوا شـناور بودند. پری مهربان بعضی از کلمه  هایـی را که در کتاب خوانده 
بود، شناخت. هر کلمه در مقابل چشمان حیرت  زده    اش به فضای وسیعی تبدیل 
می  شـد و دورتادورش را می  گرفت. واژه  ها به شـکل اشـیا درمی  آمدند، بافت و 

1. Frankenstein 2. Mary Shelley
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جسم پیدا می  کردند و چیزی نگذشت که دنیایی را اطرافش به وجود آوردند. 
دیگـر در میـان جنگلـی بـا درختان بلنـد و باریک ایسـتاده بـود. تنها کتاب 
فرانکنشـتاین و پرتـوی نور سـفیدرنگی کـه از آن می  تابید، بـا او به این جنگل 
عجیب وغریب سـفر کرده بودند. پری از وسـط نور سرک کشید و تاالرش را در 
طرف دیگر دید... پرتوی نور یک درگاه بود! فقط امیدوار بود نور او را به مقصد 

مورد نظرش آورده باشد. 
برق روشـن صاعقه  ای در آسـمان شـب او را از جا پراند. می  توانسـت باالی 
تپه  ای در آن نزدیکی، شکل مبهمی از ساختمانی به سبک گوتیک1 را به همراه 

برج و باروهایش ببیند. ضربان قلبش باال رفت. 
نفس در سینه  اش حبس شد و گفت: »خدای من! این قلعه  ی فرانکنشتاینه! 

اکسیر نتیجه داد! من اومده  م توی کتاب!«
دنیـای فرانکنشـتاین را تـرک کـرد و از میـان نور بـه تاالرش برگشـت. کتاب 
درخشان روی زمین را با پا بست. نور ناپدید شد و کتاب به شکل اولش برگشت. 
پری مهربان در پوست خودش نمی  گنجید. بطری را برداشت و به ته راهرو 
دوید تا خودش را به اتاق لوید برساند. مطمئن بود خبر اختراع جدیدش او را 

به وجد خواهد آورد. با ریتمی شاد، در اتاقش را زد. 
گفت: »لوید، عزیزم؟« و وارد اتاق پسرش شد. 

ایـن اتـاق از اتاق  هـای دیگـر قصر پریـان تاریک  تـر بود؛ مخصوصـًا هنگام 
شـب. قصـر جـای باز و راحتـی بود؛ اما لویـد به جای دیوار، دورتـادور اتاقش 
ملحفه و پتو آویزان کرده بود تا بتواند تنها باشد و اتاقش را به شکل چادری 

جداافتاده دربیاورد. 
پسر پری مهربان قفسه  ای پر از شیشه  داشت که تویشان حیوانات جونده، 
خزنده و حشره نگهداری می  کرد. ولی آن  ها همه  اش سعی می  کردند از ظرفشان 
بیرون بیایند و برای همین، بیشتر شبیه زندانی بودند تا حیوان خانگی. مادرش 

1. نوعی معماری در اواخر قرون وسطی
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شیشه  ای را برداشت و از دیدن شاپرکی که تویش ُمرده بود، ناراحت شد. همان 
شاپرکی بود که پسرش چند روز پیش قول داده بود آزادش کند. 

پسـرش توی تختخوابش نشسـته بود و در نور شـمع، کتاب مردی با نقاب 
آهنین1 را می  خواند. کوچک  اندام و الغر با صورتی ِگرد و موهایی تیره بود؛ حتی 

وقتی مادرش پایین تختش نشست نگاهش را از کتاب برنداشت. 
پری مهربان گفت: »برات یه چیز خیلی خاص درست کرده  م، عزیزم. خیلی 

براش زحمت کشیدم. فکر کنم خیلی خوشحالت کنه.«
لویـد بـه خواندن ادامـه داد؛ طوری رفتار می  کرد انگار مـادرش نامرئی بود. 

پری مهربان کتاب را از دست او بیرون کشید و مجبورش کرد توجه کند. 
بعـد بطری اکسـیر را نشـانش داد و با لحنی شـیطنت آمیز گفـت: »اگه بهت 
بگـم یـه راهـی هسـت کـه می  تونـی بـه داسـتان  های مورد عالقه  ت سـفر کنی، 
چـی؟ ایـن اکسـیر خیلـی قدرتمنـده؛ همیـن االن اختراعـش کـرده  م. بـا چند 
قطـره از ایـن می  تونیـم هـر کـدوم از کتاب  هـات رو بـه یـه درگاه تبدیـل کنیم! 
فوق  العـاده نیسـت؟ دوسـت نداری مکان  هـا و شـخصیت  های مورد عالقه  ت رو 

از نزدیـک ببینی؟«
لویـد سـاکت مانـد و چیزهایـی را کـه شـنیده بـود در ذهنش بـاال و پایین 
کـرد. وقتـی به بطری نگاه کرد، پری مهربان برای لحظه  ای برق وسوسـه را در 
نگاهش دید. از تصور اینکه هر لحظه ممکن است لبخندی روی لبش بنشیند، 

قلبش به  شدت می  زد. ولی در کمال ناامیدی، لوید فقط آه کشید. 
لوید کتابش را پس گرفت و گفت: »سفر کردن آدم رو خسته می  کنه، مادر. 

ترجیح می  دم اینجا بمونم و مطالعه کنم.«
ناگهان تمام امیدها و آرزوهای مادرش نقش برآب شد. اگر چنین چیزی 
نمی  توانسـت واکنـش درست وحسـابی  ای در او برانگیـزد، احتمـااًل هیـچ چیز 

دیگری هم نمی  توانست. 

The Man in the Iron Mask .1؛ کتابی نوشته  ی الکساندر دوما
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پری از جا بلند شد تا اتاق را ترک کند. »اصاًل ولش کن. ولی اگه نظرت عوض 
شد بهم بگو.«

پری مهربان دل  شکسـته  تر از آن بود که بتواند بخوابد. آن قدر توی راهروها 
قـدم زد تـا بـه تـاالر رویاها رسـید. در دولنگه را ُهـل داد و باز کـرد. به فضایی 
بی  حدومرز قدم گذاشت و به هزاران گوی شناور اطرافش خیره شد. هر کدام 
از گوی  ها رویای شـخصی را نشـان می  داد... پری مهربان امیدوار بود قبل از 

رفتن به رختخواب بتواند رویای کسی را به واقعیت تبدیل کند. 
همین  طـور کـه اطـراف را نگاه می  کـرد، فکر وسوسـه  کننده  ای به سـراغش 
آمـد: تمـام ایـن مـدت فقط حـدس زده بـود چه چیـزی می  تواند پسـرش را 
خوشـحال کند. شـاید بزرگ  ترین رویای پسـرش، گوشـه  ای از تاالر آرزوها در 
پـرواز بـود. شـاید اگر داخـل گوی را نـگاه می  کـرد، می  فهمید چطـور می  تواند 

به او کمـک کند. 
چـوب جادویـی  اش را بلنـد کـرد و با حرکتی سـریع آن را در هـوا چرخاند. 
ناگهـان تمـام گوی  های توی تاالر رویاها از حرکت ایسـتادند. فقط گوی بزرگی 
در انتهای تاالر در حرکت بود. گوی به سـوی او آمد و روی دسـتش نشسـت. 
پری مهربان که خیلی دلش می  خواسـت بداند پسـرش چه جور رویایی دارد، 

درون آن را نگاه کرد. 
درون گـوی مه  آلـود بـود؛ انگار از بخار یا دود پر شـده بـود. وقتی مه از بین 
رفت، پری مهربان از دیدن منظره  ی داخل گوی جیغ کوتاهی کشـید. تا چشـم 
کار می  کرد همه جا ویران شده بود. قلعه  ها و قصرها فرو می  ریختند و روستاها 
در آتش می  سـوختند. جسـد انواع و اقسـام موجودات، زمین را پر کرده بود. 

انگار داشت به صحنه  ی پایان جهان نگاه می  کرد. 
وسـط آن آشـفتگی  ها، باالی َتـّل آوارها، لوید روی تخت سـلطنتی جلوس 
کرده بود. او تاج طالیی بزرگی بر سـر داشـت. با نگاه به ویرانی  های اطرافش، 
لبخند وحشـتناکی به چهره  اش نشسـت. پری مهربان در دوردسـت  ها چیزی 
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دید که مو را به تنش راست کرد و پشتش را لرزاند. گور تازه  ای را دید که اسم 
خودش روی سنگش نوشته شده بود. 

دل پری مهربان آشوب شد. حاال می  فهمید چرا هیچ  وقت نتوانسته پسرش 
را خوشـحال کند؛ بزرگ  ترین آرزوی پسـرش وحشـتناک  ترین کابوس او بود. 

فقط فرانکنشتاین نبود که برای به وجود آوردن یک هیوال مقصر بود... 
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فصل ۱

قهوه  خانه  ی جادوگرها

موجودات سـاکن جنگل کوتوله  ها می  دانسـتند اگر جانشـان را دوسـت دارند 
نباید اطراف رودخانه  ی َمرد ُمرده پیدایشان شود. نیمه  شب  هایی که ماه کامل 
بود، جادوگرهایی از سراسـر جنگل و سـرزمین  های همسایه در محل رودخانه 
گـرد هـم می  آمدند. این جلسـه  ها فقـط مخصوص جادوگرها بـود و آن  ها هم 

حسابی از اینکه مزاحم  ها را برای همه درس عبرت بکنند، لذت می  بردند. 
رودخانـه  ی مـرد ُمـرده همیشـه محل اسـرارآمیزی بـود و همیـن آن را به 
مکانـی ایـده  آل بـرای گردهمایی جادوگرهـا تبدیل می  کرد. هـر از گاهی بدون 
هیچ هشدار یا توضیح قبلی، جریان رود عوض می  شد و به باالدست، به داخل 
جنگل می  رفت. هر بار جهت جریان رود عوض می  شـد، تابوت  هایی از مکانی 

نامعلوم سر می  رسیدند و روی آب شناور می  شدند. 
جسـدهای تـوی تابوت  ها هیچ  وقت  شناسـایی نمی  شـدند... نه مشـخص 


