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لارا آلن  اندرسون
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روزی روزگاری دخت���ری ب���ود به ن���ام هارپر که 
استعداد بی نظیری در موس���یقی داشت. او از 
البه الی صدای ب���اد، ترنم باران و بال زدن های 
هارپ���ر  می ش���نید.  موس���یقی  ن���وای  پروان���ه 
می توانست هر سازی را بنوازد، آن هم بی آنکه 
حتی یک بار آموزش دیده باشد. شب ها، وقتی 
هارپر به خواب می رف���ت، گاهی وقت ها نوایی 
می شنید که از ستاره ها می آمد. اما صبح که از 
راه می رسید، آن نوا را به خوبی به یاد نمی آورد. 
ای���ن تنها موزیک���ی بود که هارپر نمی توانس���ت 
بنوازد، موزیکی که در همه ی خواب هایش بود.
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فصل  یک

گرگیکهزوزهمیکشید
هارپر، روی پشت بام »ساختماِن بلند«، زیر چتری سرخ، 
از لب پش���ت بام خم ش���ده ب���ود و به »ش���هر ابرها« نگاه 
می کرد. باران »مهِ دریا« می بارید. هوا تاریک روش���ن بود 
و باعث می ش���د قطره های باران به رن���گ دود دربیایند. 

همه جا آرام بود.
گربه ی دوست داش���تنی هارپر که نامش »نصفه شب« 
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ب���ود، کن���ار پ���ای او ُخرُخ���ر می ک���رد و چش���مان س���بزش 
می درخشیدند. هارپر آرشه اش را برداشت و آرام مشغول 
نواختن ویولن شد. صدای نت های شاد و دل نشین بلند 
ش���د، اما ناگهان صدای زوزه ای همه جا پیچید. آرش���ه از 
دست هارپر افتاد. دوروبر را نگاه کرد. در انتهای پشت بام، 
گرگی به رنگ خاک همراه با پسری در سایه ایستاده بود.

بیشتر بچه ها از دیدن یک گرگ روی پشت بام وحشت 
می کنند. از ترس فرار می کنند و جیغ می کشند. اما بهترین 

دوست بیشتر بچه ها که نیت ناتانیلسون نیست!
نیت پس���ری بود که در طبقه ی دهم س���اختمان زندگی 
می ک���رد. او گرگ را وقتی که بچه ب���ود، پیدا کرده بود و با 
خودش به خانه آورده بود و اسمش را گذاشته بود »دود«.

دود خیلی نیت را دوس���ت داش���ت و انگار هر دو با هم 
یک گروه را تش���کیل می دادند. چش���مان درخشان گرگ 
چیزهایی را می دید که نیت نمی توانست ببیند. دود سگ 
نگهبان یا س���گ راهنما نبود، حتی حیوان خانگی هم نبود. 
او همراه و دوس���ت نیت ب���ود، همراهی که عقل و درایت 
داشت و زوزه هایش شب هایی را که ماه کامل بود، به یاد 
می آورد. اما آن روز غروب به نظر می رس���ید چیزی باعث 

ناراحتی دود شده است.
هارپر آرش���ه اش را برداش���ت و س���ه نت زی���ر نواخت، 
ای���ن عالمت رم���زِی او برای صدا کردن دوس���تانش بود. 
صدایی مانن���د خش خش برگ ها و صدای پاهای کوچکی 
که به س���مت پش���ت بام می دویدن���د، به گوش رس���ید و 
دختر کوچولویی مثل موش از راه رسید و دستانش را دور 

گرگ حلقه کرد.
هارپر با لبخندی گفت: »س���الم لیزل.« و موهای درهم 

دخترکوچولو را نوازش کرد.
لیزل که چشمانی درشت داشت و عاشق داستان های 
عجیب و غری���ب جادوگ���ری بود، صورت���ش را الی موهای 

نقره ای گرگ فرو برد و سعی کرد گرگ را آرام کند.
بع���د صدای قدم هایی جدی و محکم روی پش���ت بام به 
گوش رس���ید. نیت که صدای پای دوستش را تشخیص 
داده ب���ود، گفت: »س���الم ِفِردی.« ِفِردی، ب���رادر بزرگ تر 
لیزل، با عجله خط آخر شعری را که می نوشت، تمام کرد. 
دستمال گردنش را مرتب کرد، مدادش را پشت گوشش 
گذاش���ت و با لحنی جدی گفت: »فکر کنم دود داره برای 

یک چیزی توی آسمون زوزه می کشه.«
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باقی بچه ها س���ر بلند کردند. تنه���ا چیزی که می دیدند، 
ابرهای متراکم و درخشش ستاره ها بود.

لیزل نالید: »خیلی تاریکه.«
هارپ���ر به او لبخند زد و گفت: »کاری که باید بکنیم اینه 

که پرواز کنیم!«
بچه ها دست به کار شدند. نیت یک رشته بند جادویی از 
جیبش درآورد و س���بد نصفه شب را به دسته ی چتر سرخ 
بست. لیزل با نیش باز پرید توی سبد. ِفِردی یک رشته 
از بند را گرفت و یک کایت چوبی بزرگ را به نوک میله ی 
باالی چتر بست و بعد دست هایش را به میله های کایت 
بس���ت. هارپر چشمکی به نصفه شب زد و گربه پرید روی 
سر هارپر و مثل یک کاله پشمی همان جا خودش را گوله 
کرد. نیت س���وت آرامی زد و دود با جهش���ی خارق العاده 

پرید روی چتر سرخ.
هارپر و نیت هر دو دسته ی چتر را محکم گرفتند و هارپر 

پرسید: »آماده این؟«
باقی بچه ها یک صدا گفتند: »آماده ایم!«

هارپر گفت: »باال!« و چتر س���رخ در آسمان اوج گرفت 
و چه���ار بچه و گربه و گرگ را ه���م با خود باال برد. نورهای 
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چشمک زن شهر ابرها کم کم زیر پایشان محو شد. بچه ها 
که نفسشان را توی سینه حبس کرده بودند، به سمت ماه 

می رفتند.
باال و باالتر رفتند، طوری که انگار از برگ های پاییزی هم 
س���بک تر بودند. لیزل از توی س���بد گربه خم شد و جیغی 
از ش���ادی کشید. آسمان سیاه او را س���ِر ذوق آورده بود. 
وقتی چتر س���رخ از بین ابری نقره ای و ابریشمی گذشت، 
ِفِردی خندید. ذهنش ُپر شده بود از هزاران داستان. نیت 
ساکت بود و سعی می کرد به دقت به چیزهایی که گرگش 
احس���اس کرده ب���ود، گوش بدهد و دنی���ای دوروبرش را 

حس کند.
هارپر چشمانش را بسته بود و جدای از صدای زوزه ی 
گرگ و ُخرُخر گربه، حس می کرد که یک موس���یقی را هم 
می ش���نود. قلبش لحظه ای لرزید، چون این همان آهنگی 
بود که در خواب هایش می شنید، همان که هرگز نتوانسته 
بود خودش با ساز بزند. آن ها می چرخیدند و باال می رفتند 
و بعد موسیقی محو شد و دنیا به طرز عجیبی ساکت شد.

چتر توی تاریکی معلق ماند، مانند قایق سرخی که وسط 
دریایی بزرگ و ساکت تاب می خوَرد. لیزل سرفه ای کرد 

و خندی���د، ِفِردی دس���تمال گردنش را مرتب کرد و هارپر 
ب���ه این فکر کرد که ابری که می دید چه جور ابری اس���ت، 
چون ش���بیه هیچ کدام از ابرهایی نبود که باالی شهر دیده 
می شدند. نیت به دقت یکی از دست هایش را از دسته ی 
چتر جدا کرد و انگش���تانش را زیر باران گرفت. نجوا کرد: 

»داره توفان می شه.«
هارپر پرسید: »توفان؟« و به آسمان آرام نگاه کرد.

نیت شانه ای باال انداخت. »آره. یک چیزی داره یک باد 
درس���ت می کنه و همه چی رو با هم قاتی می کنه. می تونم 

حسش کنم.«
ِفِردی پرس���ید: »اما چی؟« و خم ش���د که تکه ای از نور 

ماه را لمس کند.
چیزی ش���بیه گوله ای از یخ و پَ���ر مثل برق از کنار لیزل 
گذشت. لیزل ش���وکه شد. جیغ کشید: »یک کسی توی 

ابرهاست. یک شبح توی تاریکی!«
بچه ها فکر نمی کردند ش���بح باشد، برای همین به دقت 
به تاریکی نگاه کردند و دختری را دیدند که سریع تر از نور 

حرکت می کرد. دختری که به نظر روی هوا می دوید.



با هارپر، جادوی موسیقی و مهربانی اش 
به جنگل ش���ب بروی���د و خودتان پایان 

این داستان را بخوانید.

هارپر و دوستانش به جنگل شب سفر کرده اند، جنگلی 
که داستان های شاه پریان، جادوگرها و  شاهزاده ها را 
در دل خودش نگه داش���ته، و از همه مهم تر داستان 
گرگ تنها و پرنده ی یخی که هنوز به پایان نرس���یده. 
آی���ا هارپ���ر می توان���د با ن���وای موس���یقی جادویی اش 
طلس���م را بشکند؟ این داس���تان را از دست ندهید. 



هوپا، ناشر کتاب های خوردنی

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 کند و درنتیجه، چشم هنگام مطالعه کمتر خسته می شود؛

 این کاغذها سبک تر از کاغذهای دیگر است 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 می شود.

بهاميددنيايىسبزتروسالمتر


