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تقدیم به امیلی 
ملکه ی داستان های شاه پریان و به همه ی آن هایی که 

رؤیای جنگل های سحرآمیز را در سر دارند.
کری بورنل
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روزی روزگاری دخت���ری ب���ود به ن���ام هارپر که 
اس���تعداد بی نظیری در موس���یقی داشت. او از 
البه الی صدای ب���اد، ترنم باران و بال زدن های 
پروانه نوای موسیقی می شنید. هارپر می توانست 
هر س���ازی را بنوازد، آن ه���م بی اینکه حتی یک 
بار آموزش دیده باشد، اما ساز اصلی او چنگ 
بود. گاهی وقت ها شب که می شد، هارپر کنار 
گربه اش، نصفه شب، می نشست و سازی را تصور 
می کرد که قلبش را می لرزاند. سازی که از ابری 
نقره ای درست شده بود و در تمام خواب هایش 

آن را می دید...
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فصل یک

کتاب جلدچرمی
ابر »دزِدس���تاره« آس���مان را ج���ارو کرد و باران���ی با ریتم 
تپش  قلب روی »شهر ابرها« بارید. در طبقه ی چهاردهم 
»ساختماِن بلند«، هارپر از آپارتمان کوچکش بیرون آمد، 
چتر س���رخ را باز ک���رد و معلق روی هوا، به س���بکی پَر، از 
پله ها پایین رفت. سه قدم عقب تر از او، گربه ی عجیبش، 
»نصفه شب«، دنبالش می آمد. این گربه دقیقاً نصفه شب 
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جلوی دِر آپارتمان هارپر ظاهر شده بود و برای همین این 
ن���ام را برایش انتخاب کرده بود و هارپر هیچ وقت بدون او 

جایی نمی رفت.
وقت���ی به طبقه ی دهم رس���یدند، گربه ی کوچولو مکث 
کرد و چت���ر هم دیگر پایین تر نرف���ت و مثل گل قاصدکی 

روی هوا معلق ماند.
هارپر با یک دست محکم دسته ی نقره ای چتر را گرفت و 
با دست دیگر نی لبک کوچکش 
را از جیب���ش بی���رون آورد و 
موزی���ک کوتاهی زد که 

در راه پله پیچید.
دِر نیلی رنگی که کنار 
هارپر بود، باز شد و پسری 
که مثل باد بی صدا حرکت 
می کرد، ظاهر شد: او نیت 

ناتانیلسون بود.
هارپر با شادی گفت: 
»م���ن به کمک���ت نیاز 

دارم.«

نیت س���ری تکان داد و س���وت آرام���ی زد و خش خش 
موهایی نقره ای به گوش رس���ید و گرگی به رنگ ِمه از در 

بیرون آمد و از روی دوستی چکمه ی هارپر را لیسید.
هارپر گفت: »سالم دود.« و خندید و پشت گوش گرگ 
را قلقل���ک داد و بعد هم���ه از پله ها پایین رفتند، هارپر جلو 

می رفت و دیگران پشت سرش می رفتند.
به طبقه ی پنجم که رسیدند، هارپر دوباره مکث کرد که 
آهنگی بزند و نیت هم با دایره زنگی اش آهنگ را همراهی 
کرد و نصفه ش���ب ُخرُخری کرد و دود زوزه ای کش���ید. دو 
بچه ی ُپرسروصدا از آپارتمان به هم ریخته ی کوچکی بیرون 

آمدند.
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هارپ���ر ب���ا لبخند گف���ت: »لی���زل!« و دخترکوچولویی با 
ناخن های کثیف را بغل کرد که کبوتر صورتی کوچکی روی 

موهای نامرتبش نشسته بود.
نی���ت لبخن���دی زد و گفت: »ِف���ِردی!« و با پس���ری که 
قیاف���ه ای جدی و دس���تمال گردنی دوِر گردنش داش���ت، 

دست داد.
هارپ���ر گف���ت: »دنبال من بیایین.« و هم���ه با هم پایین 
رفتند و وارد سالن کنس���رت فراموش نشدنی شدند که 

در زیرزمین ساختماِن بلند قرار داشت.
بچه ه���ا همین ک���ه وارد ش���دند، دویدن���د روی صحنه و 
بعد از دِر ممنوع گذش���تند و به کتابخانه ی موسیقی های 
فراموش شده رفتند، جایی که ُپر بود از َگردوخاک و اسرار 

پنهان و ترانه های مرموز.
وقت���ی هم���ه دوِر ه���م آرام گرفتند، هارپر گف���ت: »تولد 
خاله ساس���ی چن���د روز دیگه س���ت. 
می خ���وام ی���ک آهنگی که ت���ا حاال 
کس���ی اون رو نش���نیده باشه، پیدا 

کنم و با چنگ بنوازم.«
ِف���ِردی خیل���ی ج���دی س���ری ت���کان 

داد و گف���ت: »ی���ک چیز اس���رارآمیز و 
فوق العاده.«

نیت اضافه ک���رد: »یک چیزی 
که مدت هاست فراموش شده.«
لیزل زیر ل���ب گفت: »یک چیز 

خیلی سّری.« و مثل یک موش 
کوچولو دوید و رفت.

ِف���ِردی ب���ا گام های���ی بلن���د ب���ه 
گوش���ه ای از کتابخانه رف���ت. نی���ت و دود در تاریک ترین 
گوش���ه ی اتاق گم ش���دند. طوری با اطمینان در س���ایه و 
تاریکی راه می رفتند که انگار زیر نور آفتاب قدم می زدند. 
هارپر گفت: »اگه کس���ی چیزی پیدا کرد، س���ه تا نت بلند 

بزنه. موسیقی عالمت رمزی ماست.«
می دانید، بچه ها هر جا که می رفتند، سازهایشان را هم 

با خود می بردند.
لیزل یک ویولن براق داش���ت که روی پشتش انداخته 
بود، ِفِردی یک آکاردئون و نیت یک دایره زنگی که همیشه 
آن را زی���ر کالهش می گذاش���ت. هارپر هم همیش���ه توی 
جیبش یک جفت جغجغه ی سرخ پوس���تی داش���ت و یک 
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نی لبک و چنگ محبوبش هم همراهش بود.
هارپر و نصفه ش���ب در اتاق خاک گرفته راه افتادند و به 
کتاب های موسیقی قدیمی نگاه کردند. 
کتاب���ی را ب���از کردند که اس���مش اندوه 
بلبل بود و بعد س���راغ کتاب 
دیگری به اس���م رؤیاهای 
نیمه ش���ب رفتند و به کتابی 
با جلد چرمی آبی نگاه کردند 
که هیچ اس���می رویش نبود 
و فقط تصوی���ر زیبای پرنده ی 
نغمه خوانی رویش حک ش���ده 
بود. به طبقه ی باال نگاه کردند و تا طبقه های پایین آمدند، 
اما چیز خوب���ی پیدا نکردند. وقت���ی تارعنکبوتی به یکی از 
سبیل های نصفه شب گیر کرد، گربه جیغی کشید و افتاد 

روی یک قفسه ُپر از برگه های نت موسیقی.
لیزل به س���رعِت برق از تاریکی بیرون دوید و برگه ها را 
روی ه���وا گرفت. هارپر با خوش حالی گفت: »ممنون.« و 
به موهای آش���فته ی دخترک دست کشید و توفان، کبوتر 
صورتی را بیدار کرد. توف���ان در واقع حیوان خانگی هارپر 

بود، هدیه ای از طرف پدر و مادرش که با س���یرکی شناور 
در هوا به گوش���ه و کنار دنیا س���فر می کردن���د، اما موهای 
به هم ریخت���ه ی لیزل برای کبوتر النه ی خیلی خوبی ش���ده 

بود.
لیزل با نیش باز گفت: »فکر کنم ِفِردی یک چیزی پیدا 

کرده.«
ِفِردی با بغلی ُپر از کتاب نزدیک شد و گفت: »من یک 
تک نوازی با شیپور، یک آهنگ برای ارگ و چند تا قطعه ی 
عالی ب���رای پیانو پیدا ک���ردم، اما چیزی ب���رای چنگ پیدا 

نشد... ممکنه نیت به نتیجه ای رسیده باشه؟«
سه بچه با هم به نیت و گرگش نگاه کردند که تِه کتابخانه 
بودند. نیت که بینایی خوبی نداش���ت و فقط می توانست 
روش���نایی و تاریکی را تشخیص بدهد، انگشتانش را روی 
کتاب های موس���یقی می کش���ید و کاغذهایشان را لمس 
می کرد. او همیشه می توانس���ت با لمس تََرک های کاغذ 
بگوید که یک کتاب چقدر قدیمی اس���ت و کتاب های آن 

کتابخانه همه شان خیلی قدیمی بودند.
گرگ که پشت او بود، زوزه ی آرامی کشید و کتابی را با 

دندان هایش از کتابخانه بیرون آورد.
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بچه ها به سرعت به س���مت آن ها رفتند و هارپر به دقت 
کت���اب را از الی ف���ک قدرتمند گرگ گرف���ت. یک کتاب 
چرمی بود، درست شبیه همان کتابی که هارپر قبالً دیده 
بود. جلدش ب���ه رنگ آبی کم ج���اِن رنگ ورورفته ای بود و 
نقش یک پرن���ده ی آوازه خوان با رنگ طالیی رویش حک 

شده بود.
ِفِردی که نفس���ش بند آمده بود، گفت: »ش���بیه کتاب 

جادوگرهاست.«
لیزل که از هیجان باال و پایین می پرید، گفت: »بازش کن.«

ان���گار کت���اب خودبه خ���ود در دس���تان هارپر باز ش���د و 
صفحه ی هفتمش دیده ش���د. هارپر که نفسش بند آمده 
بود، گفت: »باورم نمی ش���ه. یک تک نوازی برای چنگه به 

اسم پرواز شبانه.«
نیت پیشنهاد کرد: »ما هم می تونیم به صورت گروه ُکر 

باهات همراهی کنیم.«
هارپر چن���گ طالیی کوچکش را بلند ک���رد، اما پیش از 
اینک���ه بتواند حتی یک نت بنوازد، ُدم نصفه ش���ب لرزید، 
موهای پشت دود سیخ شدند و توفان به نشانه ی هشدار 

جیغی کشید. شخص دیگری هم در کتابخانه بود.

بچه ه���ا با دیدن س���ایه ای ک���ه میان قفس���ه های کتاب 
می گشت، کنار هم جمع شدند.

نی���ت با صدای���ی به نرمی و  آرامِی برف نج���وا کرد: »کی 
ممکنه بیاد این پایین؟«

ِفِردی زیر لب نجوا کرد: »هیچ کس از وجود این کتابخونه 
خبر نداره.«

هارپر دهان باز کرد که: »هیچ کس به جز...« اما صدایش 
قطع شد. نصفه شب پرید توی بغلش و دود غّرش عجیبی 
کرد و مردی با موهایی به س���یاهِی پَِر کالغ از دل تاریکی 
بی���رون آم���د. هارپر با ش���وق گفت: »به جز رهبر ارکس���تر 

دیوانه.«
مرد ترس���ناک قدبلند گفت: »سالم.« و تعظیم کوتاهی 

کرد.
لیزل که منتظر هیجان بیش���تری ب���ود، با ناراحتی گفت: 

»اوه! تویی؟!«
رهبر ارکس���تر دیوانه لبخند نصفه نیم���ه ای زد. او خیلی 
از بچه ها خوش���ش نمی آمد، اما استعداد بی نظیر هارپر در 
موس���یقی برایش جذاب بود و برای همی���ن او به هارپر و 

دوستانش عالقه مند شده بود.



هارپر و دوس���تانش با چتر سرخ بر فراز شهر 

ابرها پرواز می کردند که ناگهان چشمش���ان 

به دختر بندبازی افت���اد. دخترک آن ها را به 

سیرک رؤیاها هدایت کرد؛ جایی  که پر بود از 

آدم های عجیب وغریب و چیزهای جورواجور! 

مثل خانم آوازه خوان دریا،  آقای شیرینی پز، 

یک طالع بین مرم���وز و کتابخانه ی زنجبیلی و 

موش های���ی از خامه ی س���فید! جایی که راز 

گذشته ی هارپر در دل آن مخفی شده بود. 

هارپر و س���یرک رؤیاها را از دست ندهید تا 

به بزرگترین راز زندگی هارپر پی ببرید.

هارپر دختر مهربان قصه، در س���اختمان 

بلن���ِد  ش���هر زندگی می کند، ش���هری با 

ابره���ا و باران های جورواج���ور، گربه های 

جورواجور و س���ازهای جورواجور... هارپر 

با استعداد موسیقی اش جادو می کند و 

می تواند هر س���ازی را بنوازد، اما ناگهان 

گربه اش نصفه ش���ب و همه ی گربه های 

ش���هر گم می ش���وند... ب���ا هارپ���ر و چتر 

سرخش همراه ش���وید و بر فراز شهر به 

دنبال گربه های گمشده بگردید.

از این مجموعه منتشر
 شده است:



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.
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