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 را پیدا کرد.» در« مدت کمی از ورود به خانه نگذشته بود، که کورالین 

اي بود... زیر سقف، یک اتاق زیرشیروانی و زیر کف خانه، یک انباري داشت. و خانه خیلی قدیمی

 ن قدیمی بزرگ بود. بیرون از آن باغی با درختا

را خریده خانواده کورالین صاحب همه خانه نبودند، چرا که خیلی بزرگ بود. در عوض بخشی از آن

 بودند. 

 کردند. افراد دیگري هم در خانه قدیمی زندگی می

ها هر کردند. آندوشیزه اسپینک و دوشیزه فورسیبل، زیر خانه کورالین، در یک آپارتمان زندگی می

هایی مثل هیمیش، اندرو و ژاك که نام هاي تري کوهی،از سگ و چاق بودند، و در خانه خود، دو پیر

کردند. روزگاري دوشیزه اسپینک و دوشیزه فورسیبل، بازیگر بودند، کورالین داري میداشتند، نگه

  این واقعیت را از دوشیزه اسپینک، هنگامی که براي اولین بار او را دیده بود، شنیده بود.

لین، من و فورسیبل نی کارودوگفت: میکرد و میدوشیزه اسپینک اسم کورالین را اشتباه تلفظ می

ن رفتیم. اُه، اجازه نده هیمیش اومشهوري بودیم. خیلی زیبا، روي صحنه راه می زمانی بازیگرهاي

 . پرهوگرنه تا نیمه شب از شکم درد، باال پایین می اي رو بخورهکیک میوه

 ، نه کارولین. کورالین.: اسمم کورالینهکورالین

کرد. او به کورالین باالي خانه کورالین، درست زیر سقف، پیرمردي دیوانه با سبیل بزرگ زندگی می

 را ببیند. داد آنبه کسی هم اجازه نمیهاست. گفته بود که در حال آموزش سیرکی از موش

هاي من و کل جهان از دیدن سیرك موش شنآماده می هایرمرد: کارولین کوچولو، یک روز اونپ

 خواستی؟حاال ببینی، نه؟ این چیزي بود که می ها روخواي اون. البد از من میشهحیرت زده می
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 ن صدا نزنید، اسم من کورالینه.کارولی رودهد: نه، از شما خواستم که منکورالین به آرامی پاسخ می

هام رو ببینی اینه که آماده نی حاال سیرك موشتوکه نمیاین ها ادامه داد: علتپیرمرد از باالي پله

. همه زننسر باز می طور، اونها از اجراي آهنگی که نوشتم. همیننیستن و خوب تمرین نکردن

هاي سفید فقط آهنگ تودل ام به صورت اومپا اومپا است. اما موشها نوشتههایی که براي اونآهنگ

 ها امتحان کنم. نم تا انواع مختلف پنیر را روي اونکن فکر می. دارم به اینوازناودل می

 بندد.خالی میکرد پیرمرد می خیالهایی وجود ندارد. کرد، اصال سیرك موشکورالین فکر می

 یک روز پس از اسباب کشی، کورالین براي جستجو از خانه بیرون آمد. 

اي قرار داشت، اما کسی در خانه تنیس قدیمیزمین  ،باغ را بررسی کرد. باغ بزرگی بود، در پشت آن

طور حصارهاي اطراف زمین پر از سوراخ بود و تور هم کامال پوسیده بلد نبود تنیس بازي کند و همین

هاي رز بید خورده و ناقص قرار داشت. جایی هم بود که پر از بود. یک باغ رز قدیمی هم پر از بوته

گذاشتید، تان را روي آن میکه اگر پاي اي وجود داشتقهوه هاياز قارچ اي زیباحلقهسنگ بود. 

 داد.بوي وحشتناکی می

. دوشیزه اسپینک و دوشیزه فورسیبل، به کورالین گفته بودند که این چاه چقدر یک چاه هم بود

از او قول گرفتند که اطراف آن چاه نرود. خطرناك است، روز اولی که خانواده کورالین به آنجا آمدند، 

دانست که آن چاه کجا قرار دارد، از آن دوري و به خوبی می گشتمیپس هنگامی که کورالین 

 کرد. می

اي از آجر را در چمنزاري کنار زمین تنیس، پشت انبوهی از درختان پیدا کرد. حلقهاو روز سوم آن

چوبی گرفته شده هاي باالي چاه با تخته هاي بلند چمن، پنهان شده بود. بود که تقریبا زیر علف

ها سوراخ کوچکی وجود داشت و کورالین یک بعدازظهر بود تا کسی در آن نیفتد. در یکی از تخته

را با پرت کردن سنگ از سوراخ به داخل چاه، گذرانده بود. پس از پرت کردن سنگ، مدتی صبر 

 کرد.رسید، محاسبه میکرد و زمان را تا هنگامی که صداي قلوپ به گوش میمی

او یک جوجه تیغی، یک پوست مار، یک سنگ شبیه قورباغه ورالین به دنبال حیوانات هم گشت. ک

 و یک وزغ شبیه سنگ پیدا کرد.
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نشست و به کورالین نگاه هاي درختان میگربه سیاه شر و شیطانی هم بود که روي دیوارها و شاخه

 کرد.جا فرار میبازي کند، از آنکرد اما هنگامی که کورالین سعی داشت نزدیکش برود و با او می

کرد، با گشت و گذار در باغ و صورت یکی دو هفته اول پس از آمدن به خانه را سپري میو به این

 اطراف آن.

کرد که براي شام و ناهار به خانه برگردد؛ و کورالین باید هر بار از این بابت مادرش او را مجبور می

کرد، چرا که آن سال، تابستان خیلی سرد بود. اما او مئن میکه لباس گرم پوشیده است او را مط

که روزي رسید که باران شروع به باریدن کرد و کورالین مجبور شد گشت تا اینرفت و میبیرون می

 در خانه بماند. 

 کار کنم؟کورالین: حاال چی

برو خانوم اسپینک و هات بازي کن. بازيدونم، کتاب بخون، فیلم تماشا کن، با اسبابمادر: نمی

 فورسیبل یا اون پیرمرد دیوونه طبقه باال رو اذیت کن.

 خوام برم بگردم.میخوام اون کارها رو بکنم. کورالین: نه، نمی

 کنی، فقط تو دست و پا نباش!کار میمادر کورالین: برام مهم نیست چی

هایی کرد. از آن نوع باران، نگاه میریختکورالین کنار پنجره رفت و باران را که به آرامی به زمین می

انداخت نبود که بتوانید بیرون بروید، این یکی فرق داشت، از نوعی بود که از آسمان خود را پایین می

بارید و هدفش هم گل هایی بود که هدفمند می. از آن بارانشدپخش میآمد، و هر جا که فرود می

 کردن باغچه بود. 

ها را هم خوانده هایش خسته بود، و همه کتاببازيا نگاه کرده بود. از اسبابها رکورالین همه فیلم

 بود. 

، اما غیر از مردان کت و شلوار پوش که کرددرپی عوض میها را پیکانالتلویزیون را روشن کرد. 

شد. ناگهان چیزي زدند، چیزي پخش نمیحرف می تحصیلیهاي درباره سرمایه گذاري و برنامه

طبیعی درباره چیزي به اسم رنگ  -اي تاریخیساعت پایانی برنامهماشا کردن پیدا کرد، نیمبراي ت
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ها، دید که براي صدمه نخوردن، خود را به رنگ برگمحافظ بود. حیوانات، پرندگان و حشرات را می

از آن  برد، اما زود به پایان رسید، و پسکردند. از آن لذت میها و حیوانات دیگر تبدیل میشاخه

 به کارخانه کیک پخش شد. اي راجعبرنامه

 حاال موقع حرف زدن با پدرش بود.

ها با کامپیوتر کار پدر کورالین در خانه بود. هم پدر و هم مادرش، هر دو در حال کار بودند، آن

گذراندند. هر کدام اتاق مخصوص به خود کردند، که بدین معنی بود زمان زیادي را در خانه میمی

 ا داشتند. ر

 هنگامی که کورالین وارد اتاق شد، پدرش بدون اینکه سرش را برگرداند، گفت: سالم، کورالین.

 آد.کورالین: ممم، داره بارون می

 آد پایین.پدر: آره، داره می

 شه برم بیرون؟باره، میکورالین: نه، فقط داره می

 گه؟می پدر: مادرت چی

 ید بري بیرون، کورالین جونز.گه، تو این هوا نباکورالین: می

 تونی بري.پدر: پس نمی

 خوام برم بگردم.کورالین: ولی من می

ها رو بشمار. همه پدر: پس تو خونه بگرد، بیا... این یه تیکه کاغذ، اینم یه خودکار. همه درها و پنجره

 ارمو بکنم. برو به سفر و مخزن آب گرم رو کشف کن. و دیگه بذار کچیزهاي آبی رو توش بنویس. 

قیمت شه برم تو اتاق نشیمن؟ ( اتاق نشیمن جایی بود که خانواده جونز، وسایل گرانکورالین: می

جا را نداشت. داشتند. کورالین اجازه ورود به آنخود را که از مادربزرگ به ارث برده بودند، نگه می

 بود.) قیمتوسایل گرانرفت. فقط جاي جا نمیکسی آن

 که دردسر درست نکنی و به چیزي هم دست نزنی. پدر: به شرطی
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کورالین به دقت گوش داد و سپس کاغذ و خودکار را برداشت تا در خانه به گشت و گذار بپردازد. 

 در آشپزخانه بود.). کابینتیک  کناراو مخزن آب گرم را پیدا کرد ( 

 ).153رنگ را شمرد (همه چیزهاي آبی

 ).21ها را هم شمرد (همه پنجره

 ).14همه درها را نیز شمرد (

از سیزده دري که پیدا کرده بود همه را باز و بسته کرد. در دیگر، بزرگ، روي آن حکاکی شده بود 

 اي از اتاق نشیمن، قفل بود.اي رنگ بود و در گوشهو قهوه

 رسه؟از مادرش پرسید: این در به کجا می

 جا عزیزم.مادر: هیچ

 ایی باشه.کورالین: ولی باید دِر یه ج

 مادرش سرش را تکان داد و رو به او گفت: ببین،

مرتب  ها راآنسپس از جایش بلند شد و یک دسته کلید از باالي چارچوب در آشپزخانه برداشت. 

ترین کلید را برداشت. به اتاق نشیمن رفتند. زدهترین و زنگترین، سیاهترین، بزرگکرد و قدیمی

 .مادر در را با کلید باز کرد

 شد.و به دیواري آجري ختم میرسید. حق با مادرش بود. در به جایی نمی

رسید. ولی وقتی به یه ساختمون جا فقط یه خونه بود. این در به جایی میمادر کورالین: وقتی این

دیوار، یه خونه خالیه، همونی که هنوز فروخته  طرفچند طبقه تبدیل شد، اون رو با آجر بستند. اون

 نشده. 

 مادر، در را بست و دسته کلید را روي چارچوب در آشپزخانه گذاشت.

 کورالین: قفلش نکردي.

 رسه.که به جایی نمیهایش را باال انداخت: چرا قفلش کنم؟ وقتیمادر، شانه
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 کورالین دیگر حرفی نزد. 

هاي ماشین ریختند و چراغها روي پنجره میبارید، قطرهشد، باران هنوز میهوا داشت تاریک می

 شدند. خیابان، تار دیده می

 پخت. ها شامپدر کورالین، دست از کار کردن کشید و براي آن

 آشغال درست کردي؟  حال کورالین به هم خورد و گفت: بابا، بازم

 فرنگی و خورشت سیب زمینیه، با چاشنی ترخون و پنیر گرویر آب شده روش.پدر: تره

فریزر رفت و از آن چیپس و مینی پیتزاي مایکروویوي بیرون کورالین آه کشید. سپس به سمت 

شدند، خطاب به پدرش که اعداد قرمز رنگ روي مایکروویو به عدد صفر نزدیک میهنگامیآورد. 

 آد.خوشم نمی غذاهاي تودونی که از گفت: می

 پدر کورالین: شاید اگه امتحانش کنی، بدت نیاد.

 . دادکان سرش را ت "نه "کورالین به نشانه 

شب، کورالین بیدار روي تخت دراز کشیده بود. باران متوقف شده بود و او تقریبا داشت به خواب آن

 تقی او را از خواب بیدار کرد. رفت که ناگهان صداي تقمی

مانندي شنیده شد. کورالین از تخت بیرون آمد و اتاق را نگاه کرد اما چیز عجیبی  "کریک"صداي 

مادرش  هايخروپفپایین آمد. از اتاق والدینش صداي خرناس متعلق به پدرش و  ندید. از راهرو

 کرد چیزي را که دیده بود، خواب بوده. شد. خیال میشنیده می

 چیزي مثل سایه حرکت کرد و سریع از راهروي تاریک پایین رفت. 

رنگ وارد وجود سیاهترساندند. مها کورالین را خیلی میکرد عنکبوت نباشد. عنکبوتخدا خدا می

 اتاق نشیمن شد و کورالین او را با اضطراب تعقیب کرد. 

اي بزرگ اتاق تاریک بود. تنها منشا نور از راهرو بود، و کورالین که در چارچوب در ایستاده بود، سایه

 روي فرش اتاق نشیمن ایجاد کرده بود.  پیکرمانند زنی الغر و غول ،روي فرش
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از زیر مبل بیرون آمد و رنگ ود چراغ را روشن کند یا نه، دید که موجود سیاهکه درگیر بدر حالی

 سروصدا میان فرش، به سمت دورترین قسمت اتاق رفت. بی

 چیزي در آن گوشه اتاق نبود. کورالین چراغ را روشن کرد.

ا بست، موقع در رشد، نبود. اطمینان داشت که مادرش آنچیزي جز دري که به دیوار آجري باز می

 غیر ازرا نگاه کرد. چیزي اما حاال کمی باز شده بود، فقط کمی. کورالین به سمتش رفت و داخل آن

 خوابش برگشت.در چوبی را بست، چراغ را خاموش کرد و به تخت. ندیدیک دیوار آجري قرمز 

جستند ري میخزیدند و از نور دودید که از جایی به جاي دیگر میرنگی را میرویاي موجودات سیاه

و زرد،  تیزهاي رنگ با چشمان قرمز و دندانکه همه زیر ماه جمع شدند. موجودات سیاهتا زمانی

 شروع به سرودن کردند:

 کوچکیم اما زیاد
 زیادیم، کوچکیم

 قبل از تو اینجا بودیم
 .وقتی بروی اینجا ھستیم

لین احساس ترس کند. سپس پچ مانند و کمی غرغرو بود. باعث شدند کوراشان بلند و پچصداي

 کورالین کمی دیگر خواب دید و بعد از آن هیچ خوابی ندید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.takbook.com



2 
 را در بر گرفته بود.روز بعد، باران تمام شده بود اما مه بزرگی خانه و اطراف آن

 رم بیرون.کورالین: دارم می

 مادر: زیاد دور نشی، لباس گرمم بپوش.

هاي مارك ولینگتون زرد پوشید، روسري قرمز به سر کرد، چکمهدارش را کورالین کت آبی کاله

 رنگش را هم پایش کرد و بیرون آمد. 

روي آمده بود، رو به کورالین گفت: سالم کارولین، هایش براي پیادهدوشیزه اسپینک که با سگ

 هواي بدیه!

 کورالین: آره.

زنه ولی ل از نمایش اوفلیاش حرف میدوشیزه اسپینک: یه بار تو نمایش پورتیا بازي کردم، فورسیب

 ذاشتیم.این پورتیاي من بود که همه اومدن تا ببینن. وقتی رو استیج قدم می

نظر تر از همیشه بهدوشیزه اسپینک، پیراهن و ژاکت پشمی پوشیده بود، خیلی گرد و کوچک

یلی د و چشمانش خاستکانی زده بومرغ بزرگ و پرزدار شده بود. عینک تهرسید. شبیه یک تخممی

 بزرگ شده بودند. 

 فرستادن. ها برام گل میدوشیزه اسپینک: قبال وقتی تو اتاق لباسم بودم، اون

 ها؟کورالین: کی

هایش انداخت و سپس دوشیزه اسپینک، محتاطانه اطرافش را نگاه کرد، نگاهی از روي یکی از شانه

کرد که نکند کس دیگري هم مه نگاه می از روي شانه دیگرش هم نگاهی دیگر انداخت، طوري در

 آنجا باشد و حرفش را بشنود. 
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 دوشیزه، آرام به حرف آمد: مردها.

 اش برگشت.طرف خانههایش کشید و بهها را به سمت جورابسپس سگ

کورالین به راهش ادامه داد. هنوز کامل دور خانه نچرخیده بود که دوشیزه فورسیبل را دید که در 

 کرد، ایستاده است. اي که با دوشیزه اسپینک در آن زندگی میانهچارچوب در خ

 دوشیزه فورسیبل: کارولین، دوشیزه اسپینک رو دیدي؟

 گشت دیده.هایش میکه با سگکورالین به او گفت که دوشیزه اسپینک را در حالی

. آدم باید خیلی م شده باشه بخاطر بیماري زوناشهدوشیزه فورسیبل: امیدوارم گم نشده باشه، اگه گ

 وارد باشه که تو این مه بتونه راهشو پیدا کنه.

 کورالین: من خیلی واردم.

 دوشیزه فورسیبل: البته که هستی، قربونت برم. ولی مواظب باش که گم نشی.

کرد کورالین به راهش در مه خاکستري، در باغ ادامه داد. و همیشه مسیرش را طوري انتخاب می

جا آغاز اش را از آنرويیدش باشد. ده دقیقه بعد خود را در جایی دید که پیادهکه خانه در قلمرو د

 کرد صورتش نمناك شده است. کرده بود. موي باالي چشمانش خیس و شل شده بود و احساس می

 پیرمرد دیوانه طبقه باالیی صدایش کرد: آهاي! کارولین!

 کورالین: اوه، سالم.

که از جلوي آپارتمان کورالین شروع  هاي خانه،در مه ببیند. او از پلهتوانست پیرمرد را به سختی می

ها رفت. کورالین زیر پلهو تا جلوي در خانه خودش ادامه داشت، پایین آمد. خیلی آهسته راه می

 منتظر بود. 

 هاشون شل بشه. شه سبیلآد، باعث میها از مه خوششون نمیپیرمرد: موش

 آد. نمی ه خوشمکورالین: منم زیاد از م
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داد. به آرامی گفت: سبیلش گوش کورالین را قلقلک میقدري پایین آمد که پیرمرد خم شد و به

 ها پیغامی برات دارن.موش

 دانست چه بگوید. کورالین نمی

 اي داره؟پیرمرد: پیغام اینه. وارد اون در نشو. (مکثی کرد.) این برات معنی

 کورالین: نه.

گن. ها همه چیزو اشتباه میها خیلی بانمکن. اونیش را تکان داد و ادامه داد: موشهاپیرمرد، شانه

گفتن . نه کارولین. اصال نمی"کورالین"گفتن اش میدونی، حتی اسمت رو هم اشتباه گفتن. همهمی

 کارولین.

 . ش، که زیرشیروانی خانه بود، رفتها یک بطري شیر برداشت و به آپارتماناز زیر پله

 داد. ل میبود. اتاق مادرش بوي ِگ ین به خانه برگشت. مادرش در اتاقورالک

 کار کنم؟کورالین: چی

 گردي مدرسه؟مادر: کی برمی

 کورالین: هفته دیگه.

 ره. مادر: همم، باید برات لباس مدرسه جدید بگیرم. بهتره یادم بندازي عزیزم، وگرنه، یادم می

 ي صفحه کامپیوتر شد. و سپس دوباره مشغول تایپ کردن رو

 کار کنم؟کورالین باز تکرار کرد: چی

 مادرش، یک برگه کاغذ با یک خودکار، به او داد و گفت: یه چیزي بکش.

اي از آن، با حروف ده دقیقه بعد، هنوز برگه سفید بود و در گوشهکورالین سعی کرد، مه را بکشد. 

 رنگ و در هم نوشته شده بود: مه. کم

 را نگاه کرد و گفت: مم. خیلی مدرنه، عزیزم!ر کرد و برگه را به مادرش داد. مادر آنشروع به غرغ
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کورالین خود را به اتاق نشیمن رساند و سعی کرد در قدیمی را باز کند. باز هم قفل شده بود. 

 رفت تا پدرش را ببیند. را قفل کرده است.هایش را تکان داد و فکر کرد حتما باز هم مادر آنشانه

که کورالین وارد شد، با صداي بلند گفت: برو که مشغول تایپ کردن بود، به محض اینیپدر در حال

 بیرون. 

 ام سر رفته.کورالین: ولی حوصله

 دنس(نوعی رقص) یاد بگیر. -که سرش را برگرداند، گفت: برو تپپدر بدون این

 کنی؟کورالین سرش را تکان داد و گفت: چرا باهام بازي نمی

ري کنم، چرا نمیر، هنوز برنگشته بود تا پشت سرش را ببیند، گفت: سرم شلوغه، دارم کار میپد

 دوشیزه اسپینک و فورسیبل رو اذیت کنی؟

ها پایین آمد و زنگ اش را پوشید و کاله کت را، سر کرد، بعد از خانه بیرون آمد. از پلهکورالین، کت

وار هاپ دیوانهتوانست صداي هاپزد. کورالین، میخانه دوشیزه اسپینک و دوشیزه فورسیبل را 

 دویدند، بشنود. پس از مدتی، دوشیزه اسپینک در را باز کرد. هاي اسکاتی را که در اتاق میسگ

دوشیزه اسپینک: اوه، تویی کارولین، اگنس، هیمیش، بروس، بشینید عزیزهاي دلم. کارولینه. بیا تو 

 ؟خوادعزیزم. دلت یه فنجون چاي می

 داد. شده و سگ می تمیزبوي وسایل ، خانه

 کورالین: بله، لطفا. 

هاي زد. روي دیوار، عکسرا اتاق نشیمن صدا میدوشیزه اسپینک او را به یک اتاق قدیمی برد، که آن

و سفید زنان زیبایی بود که در یک برنامه تئاتر، شرکت داشتند. دوشیزه فورسیبل روي یک  سیاه

ورالین، در یک فنجان کرد. دوشیزه اسپینک براي کسته بود و داشت بافندگی میصندلی راحتی نش

 صورتی رنگ چینی با نعلبکی، چاي ریخت و با بیسکویت گاریبالدي برایش آورد. 

و نفس عمیقی کشید،  کنار گذاشتاش را دوشیزه فورسیبل، به دوشیزه اسپینک نگاه کرد، بافتنی

 تونه زنده بمونه. گم، قبول کن که اون سگ پیر هنوز میت میپریل، دارم بهآهرحال، گفت: به
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 کدوم از ما مثل قبل جوون نیستیم. پریل): میریام، عزیزم، هیچدوشیزه اسپینک (آ

تونن تو رو از ها نمیها. اوندوشیزه فورسیبل (میریام): مادام آرکاتی، پرستار رومئو. بانو برکنل. نقش

 بازي کردن، بازنشسته کنن. 

 دوشیزه اسپینک: حاال دیگه، توافق کردیم. 

کرد ها خیلی منطقی نبودند، فکر میاند. آنها حضور او را فراموش کردهکرد آنکورالین فکر می

ست که کسی هرگز در آن برنده یا هاییجور بحثشان مثل صندلی راحتی، قدیمی است، از آنبحث

 اش را نوشید. بحث تا ابد ادامه خواهد داشت. چاي شود و اگر هر دو طرف مایل باشند،بازنده نمی

 تو بگیرم. تونم فالدوشیزه اسپینک گفت: اگه بخواي می

 کورالین: ببخشید؟

 گه. تو بهت میدوشیزه اسپینک: فال چاي، عزیزم. آینده

فنجان هاي سیاه چاي در اش را به دوشیزه اسپینک داد و او هم نگاه کوتاهی به تفالهکورالین، فنجان

 اش را جمع کرد. هانداخت. لب

 لین، تو توي دردسر بزرگی هستی. دونی، کارودوشیزه اسپینک بعد از مدتی باالخره به حرف آمد: می

قدر خنگ نباش. داري دختر اش را کنار گذاشت، گفت: ایندوشیزه فورسیبل، خرناس کشید و بافتنی

 رو بده بهم.نجونهات دیگه سو نداره. فترسونی. چشمبیچاره رو می

را با دقت نگاه کرد، کورالین فنجان را به سمت دوشیزه فورسیبل گرفت. دوشیزه فورسیبل داخل آن

سرش را تکان داد، و سپس دوباره داخل فنجان را نگاه کرد و گفت: اوه عزیزم، حق با تو بود، آپریل. 

 اون تو خطره. 

 هام همونیه که قبال بود...چشم دوشیزه اسپینک، پیروزمندانه گفت: دیدي، میریام،

 ام؟کورالین: من تو چه خطري
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هاي چاي براي دوشیزه اسپینک و فورسیبل باابهام او را نگاه کردند، گفتند: چیزي نگفته، تفاله

 گن نه مشخصات. ها فقط از کلیات می. اونجور چیزها قابل اعتماد نیستن. واقعا نیستناین

 کار کنم؟ه خود آمده بود: پس باید چیکورالین، که از این هشدار ب

 دوشیزه اسپینک: تو اتاقت، لباس سبز نپوش.

 دوشیزه فورسیبل: بازي اسکاتلندي هم نکن. 

زدند. قدر غیرمنطقی حرف میشناخت، اینهایی که میبزرگکورالین در حیرت بود، چرا همه آدم

 زنند. ا کی حرف میکنند دارند بها واقعا فکر میکرد که آنگاهی هم تعجب می

 دوشیزه اسپینک: و خیلی مواظب باش. 

اش برخاست و به سمت شومینه رفت. روي شومینه، سپس دوشیزه اسپینک از روي صندلی راحتی

از  اشیائییک شیشه کوچک بود، و دوشیزه اسپینک شیشه را برداشت و شروع به بیرون آوردن 

، یک سکه برنجی بار مصرفلیوان یک، یک شامل یک اردك چینی کوچک هاشیءآن کرد.  داخل

 دار را به کورالین داد. دار بودند. او سنگ سوراخکوچک عجیب، دو گیره کاغذ و یک سنگ سوراخ

 کورالین: این براي چیه؟

 سوراخ کامال روي وسط سنگ بود. او سنگ را باال آورد و از توي سوراخ آن، بیرون را نگاه کرد. 

 ها براي چیزهاي بد، خوبه. کمکت کنه، بعضی وقتدوشیزه اسپینک: ممکنه 

ها، خداحافظی کرد طور سگاسپینک و فورسیبل، و همینها، اش را پوشید، از دوشیزهکورالین کت

 و بیرون آمد. 

ها به سمت آپارتمان خودشان شد انسان فکر کند کور شده است. آرام از پلهمه اطراف خانه باعث می

 ستاد و اطرافش را نگاه کرد. راه افتاد، بعد ایبه

 به مه نگاه کرد، شبیه دنیاي ارواح بود. کورالین با خود اندیشید: خطر؟ 
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ها باال رفت، دستش را دور سنگ آمد. از پلهنظر نمیرسید. واقعا چیز بدي هم بهنظر میزده بههیجان

 جدیدش، سخت، مشت کرده بود. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.takbook.com



3 
ترین شهر برد تا براي درخشید و مادر کورالین او را به نزدیکر آسمان میروز بعد، خورشید د

رفت تا روز، پدر به لندن میها پدر را در ایستگاه قطار پیاده کردند. آناش لباس بخرد. آنمدرسه

 افرادي را ببیند. کورالین با او خداحافظی کرد و با مادرش به فروشگاه رفت تا لباس مدرسه بخرد. 

د. اما مادر از عالقه پیدا کر روشگاه، کورالین یک جفت دستکش سبزرنگ را دید و خیلی به آندر ف

ارتشی مدرسه، چهار -آبی شلوارد و در عوض، ترجیح داد، یک جفت جوراب آبی، خریدن آن سر باز ز

 پیراهن خاکستري و یک دامن خاکستري بخرد. 

کس دستکش سبز هاي خاکستري دارن. هیچنکورالین: ولی مامان، همه تو مدرسه از اون پیراه

 هام سبزه. تونم تنها کسی باشم که دستکشنداره. من می

که چه ها داشتند درباره اینداد و در حال حرف زدن با صاحب فروشگاه بود. آنمادر به او گوش نمی

تخاب کرد که کردند و سرانجام، مادر، پولیوري را انپولیوري براي کورالین مناسب است، صحبت می

زد. او امید داشت، شاید روزي کورالین رشد کند و پولیور قدري بزرگ بود که به تن کورالین زار میبه

 اش شود. اندازه

ها قورباغه، اردك و خرگوش شکلهاي ولینگتون که کورالین، در فروشگاه سرگردان شد و به چکمه

 کرد. سپس بازگشت. ، نگاه میبودند

 جایی. کجا بودي؟اوه، اونمادر: کورالین؟ 

گیس سرم یه کاله همها از فضا، با اسلحه لیزري اومدن. منرو دزدیدن، اونها منکورالین: فضایی

 با یه لهجه عجیب خندیدم تا سرشون کاله بره، بعدش فرار کردن.  کردم و

 خواي؟مو برداري، می ستونی چندتا کلیپخواي میمادر: اره، عزیزم. حاال اگه می

 کورالین: نه.
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 دوجین بگیم برامون بیارن. مادر: خب، بیا یه نیم

 کورالین حرفی نزد. 

خونه گشتند، کورالین گفت: چی تو اون خونه خالی کنار هنگامی که در ماشین به خانه برمی

 ؟خودمونه

 .که بریم توش، خالی باشهدونم، چیزي نیست. باید مثل آپارتمان خودمون قبل از اینمادر: نمی

 جا؟شه از تو خونه خودمون بریم اونکنی میکورالین: فکر می

 که بتونی از تو دیوار رد شی، عزیزم.مادر: نه، مگه این

 کورالین: اوه. 

هنوز در آسمان بود. مادر  دروز سرد بود، اما خورشینزدیک به موقع ناهار، به خانه رسیدند. اگرچه آن

هاي فرنگی کوچک و یک تکه پنیر که روي آن چیزک گوجهکورالین، داخل یخچال را نگاه کرد و ی

 وجود آمده بود را دید. داخل جا نانی، فقط یک قرص نان بود. سبزي به

 خواي بیاي؟مادر: بهتره برم مغازه و یکم ماهی یا یه چیز دیگه بگیرم، می

 کورالین: نه. 

 مادر: پس مواظب باش. 

برگشت و کیف پول و سوئیچ ماشین را برداشت و دوباره از سپس مادر از خانه بیرون رفت، اما بعد، 

 در بیرون رفت. 

اندازد. کتاب خواند بیاش سررفته بود. تصمیم گرفت نگاهی به کتابی که مادرش میکورالین حوصله

اي ابریشم سفید، موم که چگونه هر روز، روي قطعهو این درباره مردم بومی کشورهاي دوردست بود

را بیشتر کشند و دوباره آنکنند. بعد باز روي آن موم میابریشم را در رنگ، غرق میکشند، سپس می

جوشانند و در پایان، لباس زیبا را در آتش کنند، پس از آن موم را در آب گرم میدر رنگ، غرق می

 اندازند تا بسوزد و به خاکستر تبدیل شود. می
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اش داشت، مردم از انجام آن لذت ببرند. هنوز حوصله معنی بود اما، امیدکار بیبراي کورالین، این

اي برداشت و آن را به آشپزخانه برد. از صندلی باال رفت سررفته بود و مادر هم برنگشته بود. صندلی

و جارو را با خود  و بعد پایین آمد و از میان جاروها، جارویی را برداشت. دوباره به باالي صندلی رفت

 باال برد. 

 ورد جسمی فلزي با کف آشپزخانه شنیده شد. صداي برخ

از صندلی پایین آمد و کلیدها را که زمین افتاده بودند، برداشت. پیروزمندانه لبخندي زد. جارو را به 

 دیوار تکیه داد، به اتاق نشیمن رفت. 

کورالین به ها وسایل داخل اتاق را از مادر بزرگ کردند. آناي نمیپدر و مادر از اتاق نشیمن استفاده

اي و یک ، جاسیگاري شیشهیگر کنار آنچوبی، یک میز  ايارث برده بودند که شامل: یک میز قهوه

کرد که چرا کسی باید از یک کاسه میوه، گاه درك نمیمیوه. کورالین هیچ ايکاسه نقاشی روغنی از

جسمه یا ساعتی نبود، خانه، هیچ م شومینه بريروي گچنقاشی بکشد. غیر از این، اتاق خالی بود. 

 چیزي نبود که انسان، احساس راحتی یا زندگی کند. 

وارد شد، و  تیزکلید کرد. را وارد سوراخکلید قدیمی نسبت به بقیه کلیدها، سردتر بود. کورالین آن

 گوش آمد. صداي تلق خوشایندي از آن به

کرد بفهمد مادرش کی یدانست کارش اشتباه است، و سعی مکورالین ایستاد و گوش کرد. می

 را باز کرد.رسید. سپس دستش را روي لبه در گذاشت و آنگوش نمیگردد، اما چیزي بهبرمی

اي به پشت در، راهرویی تاریک بود. آجرها دیگر آنجا نبودند. از راهروي تاریک، بوي سرد و کهنه

 رسید. بو شبیه چیزي خیلی قدیمی بود. مشام می

کرد این شان چه شکلی است، زیرا فکر میخواست بداند که خانه کناريمیشد. کورالین از در وارد 

جا بوده آنکرد قبالحس می جایی رسید کهبه راهرو به آنجا راه دارد. از راهرو به آرامی پایین رفت، و

 است. 
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سی ها بودند. حتی عکها هم همانفرش زیرپایش شبیه همانی بود که در خانه داشتند. کاغذ دیواري

دانست هم که از دیوار آویزان شده بود، درست مانند عکسی بود که خودشان در خانه داشتند. می

 جا بیرون نیامده بود. سرش را تکان داد، گیج شده بود. کجاست؛ او در خانه خودشان بود، هنوز از آن

داشت. تصویر اصلی،  به تصویر روي دیوار نگاه کرد، نه، این همان تصویري نبود که در خانه اصلی قرار

طور دیگري بود،  هایی در هوا خیره شده بود. اما این یکیپسرکی در لباس قدیمی بود که به حباب

کند، کار بدي ها نگاه میهایی که به آنخواست با حبابکرد، گویا میحالت چهره پسرك فرق می

 هایش هم معمولی نبود. انجام دهد. و چشم

اند. قدر عجیبها اینك خیره شد و سعی داشت دریابد که چرا این چشمهاي پسرکورالین به چشم

 ناگهان کسی او را صدا زد: کورالین؟ 

آمد. زنی پشت جا میصدا شبیه صداي مادرش بود. کورالین وارد آشپزخانه شد، جایی که صدا از آن

 به کورالین، در آشپزخانه بود. کمی شبیه مادر کورالین بود اما...

 ثل کاغذ سفید بود.پوستش م

 قدبلندتر و الغر تر از مادرش بود. 

هاي روي انگشتانش، به رنگ قرمز تیره، ایستادند. ناخنانگشتانش درازتر بودند و از حرکت هم نمی

 نرم و فر خورده بودند. 

 زن گفت: کورالین؟ تویی؟

 هاي بزرگ سیاه داشت. جاي چشم، دکمهسوي کورالین برگشت. بهسپس به

 وقت ناهاره، کورالین. زن: 

 کورالین: تو کی هستی؟

 زن: من اون یکی مادرت هستم، برو به اون یکی بابات بگو که ناهار آمادست. 

 آمد. اش است. بوي خوبی میزن، در اجاق را باز کرد. ناگهان کورالین فهمید که چقدر گرسنه
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 زن: خب، برو دیگه. 

جا، پشت به ش قرار داشت. در را باز کرد. مردي آنکورالین وارد راهرو شد، جایی که اتاق پدر

 کورالین، پشت کیبورد نشسته بود. 

 کورالین: سالم، اون گفت که ناهار حاضره. 

 هاي بزرگ سیاه و براق بود. هاي او هم از دکمهطرف کورالین برگشت. چشممرد به

 مرد: سالم کورالین، خیلی گرسنمه. 

ها پشت میز غذاخوري، در آشپزخانه لین، به آشپزخانه رفت. آنمرد از جایش بلند شد و با کورا

شان ناهار آورد. ناهار شامل مرغ بزرگ سرخ شده که مثل طال نشستند و مادر دیگر کورالین براي

خورد. کورالین، با ولع غذا میهاي کوچک و سبز بود. زمینی سرخ شده و نخودفرنگیزد، سیببرق می

 د. العاده بوطعم غذا، فوق

 دیگر: ما خیلی وقته منتظرتیم، کورالین.  پدر

 کورالین: منتظر من؟

گردي، و ما دونستیم که یه روزي برمیجوري بود. ولی میمادر دیگر: آره، وقتی نبودي، اینجا یه

 خواي؟شیم. یکم دیگه جوجه میدوباره یه  خونواده می

کرد اما یا گاهی اوقات، جوجه درست می اي بود که کورالین خورده بود. مادرشاین بهترین جوجه

وقت طعم خوبی نداشت. وقتی پدر آشپزي کنسروي بود، یا منجمد، یا خیلی خشک بود، و هیچ

داد، مثل خفه کردن آن در شراب، خرید اما کارهاي عجیبی با آن انجام میکرد، مرغ واقعی میمی

کورالین همیشه حتی از دست زدن به آن  اضافه کردن چاشنی آلو به آن، یا پختن آن با شیرینی، و

 کرد. امتناع می

 کردم یه مامان دیگه داشته باشم. جوجه بیشتري برداشت و گفت: فکر نمی

 مادر دیگر: البته که داري، همه دارن.
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 زد. اي سیاهش، برق میچشمان دکمه

 ازي کنی. ها ببعد ناهار شاید خواستی بري تو اتاقت، و با موش کردم مادر دیگر: فکر

 ها؟ کورالین: با موش

 مادر دیگر: آره، طبقه باال. 

خواست یکی ببیند. بعد از این حال موش ندیده بود، مگر در تلویزیون. خیلی دلش میکورالین تا به

 همه، قرار بود امروز روز جالبی باشد. 

اهرو به سمت ر ها کردند و او هم به طرفپس از ناهار، پدر و مادر دیگرش شروع به شستن ظرف

رنگ و اتاق دیگرش رفت. اتاق دیگرش با اتاق اصلی خیلی فرق داشت. دیوارها ترکیبی از سبز کم

آمیزي اتاق به جا نخوابد، اما رنگیک رنگ صورتی عجیب بودند. کورالین در ابتدا تصمیم گرفت آن

 تر بود. اي بود که از اتاق اصلی خودش جالبگونه

ها را ندیده بود. چیزهایی مثل حال آندیگري وجود داشت که او تا بهدر اتاق، کلی چیزهاي 

هاي خزیدند، کلهکردند و میهاي سرگردان، در اتاق پرواز میهایی که مانند گنجشکفرشته

هاي بازيبازي که با اسبابدادند. یک جعبه اسبابهایشان را به او نشان میدایناسوري که دندان

 بود.  انگیزي، پر شدهشگفت

کورالین با خود فکر کرد، این خیلی بهتر از اتاق خودش است. از پنجره بیرون را نگاه کرد. نماي 

ها، فراتر از آن، ها و دشتبیرون، همان چیزي بود که در اتاق خودش هم وجود داشت؛ درخت

 هایی بنفش. کوه

زد. کورالین غیبش می شد و سپس به سرعت زیر تختبعضی اوقات چیزي سیاه روي زمین دیده می

 . ندکردکوچولو با چشمانی قرمز به او نگاه می و کثیف اتیروي زانوهایش زیر تخت را نگاه کرد. موجود

 اي؟کورالین: سالم، تو همون موشه
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شان کوتاه، خزي به رنگ زد. قدشان در روشنایی، سوسو میها از زیر تخت بیرون آمدند، چشمانآن

مو و دراز مثل شکل دست، و دم صورتی و بیهاي صورتی بهک قرمز، پنجهدوده سیاه، چشمان کوچ

 داشتند.  یک کرم

 تونید حرف بزنید؟کورالین: می

تر بود، سرش را تکان داد. کورالین با خود فکر کرد، چه لبخند تر و سیاهموشی که از همه بزرگ

 زشتی دارند. 

 کنید؟کار میکورالین: خب، چی

درست کردند. سپس با دقت و سریع، شروع به باال رفتن از هم کردند و مخروطی اي ها دایرهموش

 ساختند که موش بزرگ روي نوك آن قرار داشت. 

 :باال و زمزمه مانند کردندها شروع به آواز خواندن با صدایی تُنموش

 ما دندون داریم، ما دم داریم
 ما دم داریم، ما چشم داریم

 قبل از تو اینجا بودیم
  د از تو ھم اینجاییم.بع
 

 آمد کجا.نمی اما اصال به یادش را شنیدهآواز قشنگی نبود. کورالین مطمئن بود که قبال آن

 اي سیاه، به سمت در رفتند.ها به سرعت در دستهسپس مخروط از هم فرو پاشید و موش

و سیاهی در دست داشت. پیرمرد دیوانه دیگر، در طبقه باال در چارچوب در ایستاده بود و کاله دراز 

ها، پیراهن و شلواري که تا زیر گلویش باال آمده بود، ها به سرعت از او باال رفتند، وارد جیبموش

 شدند. 

اش گذشت و باالي ايهاي سیاه دکمهها و سبیل پیرمرد باال رفت، از چشمتر، از شانهموش بزرگ

 وش ناپدید شد. سر گذاشت و مسر مرد ایستاد. پیرمرد، کالهش را به
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هام غذا بدم. ها: سالم، کورالین، شنیدم که اومدي اینجا. وقتشه به موشپیرمرد دیگر در باالي پله

 شون رو ببینی. تونی بیاي باال پیشم، و غذاخوردناگه دوست داري می

م. داد، گفت: نه، ممنوندید که حس ناخوشایندي به او میان پیرمرد، چیزي را میکورالین در چشم

 خوام برم بیرون، بگردم. می

ها را بشنود ولی پچ موشتوانست صداي پچآرامی سرش را تکان داد. کورالین میپیرمرد، به

 زنند. ها چه حرفی میداد که آنگویند. خیلی هم اهمیت نمیتوانست حدس بزند، چه مینمی

در چارچوب دِر آشپزخانه ایستاده را دید که  آمد، پدر و مادر دیگرشکه از راهرو پایین میدرحالی

 زدند.بودند و به او لبخند می

 رو اون بیرون داشته باشی. مادر دیگر: روز خوبی

 مونیم تا تو برگردي. جا میپدر دیگر: ما همین

بودند  هنوز مشغول تماشاي اوها را نگاه کرد. وقتی کورالین به در خروجی خانه رسید، برگشت و آن

 ها پایین رفت. . کورالین بیرون آمد و از پلهدادندو دست تکان می زدندو لبخند می
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4 
خانه، در بیرون دقیقا همانند خانه اصلی بود. اطراف خانه دوشیزه اسپینک و دوشیزه فورسیبل، آبی 

دنبال هم ها بهدادند. چراغرا نشان میشدند و کلماتیهاي قرمزي، روشن و خاموش میبود و چراغ

اي بود، درست دادند. روز سرد و آفتابیرا نشان می "حل تماشاي یک تئاتر است.راه "دند و کلمات بو

طرف صدا سر او آمد. رویش را بهمثل روزي که خانه اصلی را ترك کرده بود. صداي آرامی از پشت

 د، ایستاده بود. که در زمین اطراف خانه دیده بواي بزرگ و سیاه، دقیقا مانند همانیبرگرداند، گربه

 خیر. گربه: ظهر به

کرد، طور که کورالین فکر میصدایش شبیه همان صدایی بود که کورالین، شنیده بود، صدایش آن

 صداي دختر نبود، بلکه صداي یک مرد بود. 

 کورالین: سالم، یه گربه شکل تو، تو باغ دیدم. تو باید اون یکی گربه باشی. 

 فت: نه، من اون یکی نیستم، من خودمم. گربه سرش را تکان داد و گ

 زد. طرفی دیگر برگرداند، چشمان سبزش برق میسرش را به

رو که ها همیشه با همیم. منظورمتون یه جایی پخش شدید. ولی ما گربهها هر کدومگربه: شما آدم

 میفهمی؟ 

 تونی حرف بزنی؟ر میاي هستی که قبال دیدم، پس چطوکورالین: فکر کنم. ولی اگه تو همون گربه

هایش را باال انداخت و با این حرکت، هرحال، گربه شانهها کتف ندارند. ولی بهها مثل انسانگربه

 تونم حرف بزنم. اندامش از نوك دم تا انتهاي سبیلش، تکان خورد و گفت: من می

 زدن. ها حرف نمیکورالین: وقتی خونه بودم، گربه

 زدن؟گربه: نمی
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 نه. کورالین: 

 گربه، از روي دیوار، به نرمی، روي چمن، کنار پاي کورالین جهید. و به او خیره شد. 

دونم؟ من فقط یه ولی مگه من چی میچیزها متخصصی، گربه به خشکی گفت: خب، تو توي این

 گربم. 

 داشت. باال نگه می غروراش را با گربه از کورالین دور شد، و سر و دم

 فا. من واقعا متاسفم. کورالین: برگرد، لط

 جا نبود. خودش کرد، گویا اصال کورالین آن لیسیدنگربه ایستاد، و نشست. با تکبر، شروع به 

 تونیم با هم دوست باشیم. کورالین: ما... ما می

هاي رقاص آفریقایی باشیم. ولی هاي کمیاب یه نژاد عجیب از فیلتونیم نمونهگربه: البته، ما می

 نیستیم. 

 نگاه کوتاهی به کورالین انداخت و ادامه داد: من نیستم. سپس

 رو بهم بگو، من کورالینم. کورالین آهی کشید، گفت: لطفا اسمت

گربه با هوشیاري، خمیازه آرامی کشید و زبان و دهان صورتی رنگش را به نمایش گذاشت، گفت: 

 ها اسم ندارن. گربه

 کورالین: ندارن؟

شناسیم، به شناسید. ولی ما چون همدیگرو میم دارید چون همدیگرو نمیها اسگربه: نه، شما آدم

 اسم نیازي نداریم. 

کس در این دنیا چیز و هیچقدر مغرور است؟ گویا هیچکورالین با خود اندیشید، چرا این گربه این

 برایش اهمیتی ندارد. 

گفت که مودب باشد. ، میخواست با گربه، بد حرف بزند و قسمت دیگرقسمتی از ذهنش از او می

 باالخره قسمت مودب پیروز شد. 
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 جا کجاست؟کورالین: خواهشا، بگو این

 گربه نگاه کوتاهی به اطراف انداخت و گفت: اینجا، اینجاست. 

 دونم، چطوري اومدي اینجا؟کورالین: می

 تونم راه برم. هم میطور که تو اومدي، منگربه: همون

کرد. گربه به پشت درختی رفت اما رفت، نگاه میها به آرامی راه میچمن کورالین، گربه را که روز

را نگاه کرد، گربه ناپدید شده از طرف دیگر بیرون نیامد. کورالین به سمت درخت رفت و پشت آن

 بود. 

 سرش آمد. صداي گربه بود. به سمت خانه برگشت. بار دیگر صداي آرامی از پشت

 آوردم.هم بودم، میاي کردي که با خودت یه وسیله دفاعی آوردي. اگه منهگربه: در ضمن، کار عاقالن

 کورالین: وسیله دفاعی؟

 هر حال...گربه: آره، به

دید. سپس خم شد و دو سه قدمی را نمیگربه از حرکت ایستاد و به چیزي خیره شد که کورالین آن

رود. ناگهان، برگشت و درمیان درختان، جلو رفت. رفتارش طوري بود که گویا دنبال موشی نامرئی می

 ناپدید شد. 

ها در طور مغزش درگیر این بود که آیا، گربهو همینکرد. هاي گربه فکر میکورالین درباره حرف

 آورند. دست میجا این توانایی را بهتوانند حرف بزنند یا فقط در اینجا میهمه

هاي آبی و قرمز، . چراغرفتک و فورسیبل، پایین ها اسپیناز پلکان آجري، به سمت خانه دوشیزه

 زدند. چشمک می

در کمی باز بود. کورالین انگشتش را نزدیک در برد تا در بزند، اما با اولین ضربه، در باز شد و او هم 

 داخل شد. 
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سرش بسته شد و اتاق به رنگ سیاه داد. در پشتداخل اتاقی تاریک بود که بوي خاك و مخمل می

. وارد اتاق انتظار کوچکی شد، صورتش به چیزي نرم خورد. پارچه بود. دستش را باال آورد و درآمد

 شد.  دو تکهپارچه را فشار داد. پرده 

استیج چوبی و در فاصله زیادي از او، برپا بود. طرف پرده مخملی، در روشنایی ضعیف یک تئاتر آن

 ت. مرتفعی بود که چراغ درخشانی در باالي آن قرار داش

هایی وجود داشتند که ردیف به ردیف چیده شده بودند. صدایی در میان استیج و کورالین، صندلی

تر شد، دید که که نزدیکخورد. وقتیشنید و نوري روي او افتاد که از طرفی به طرف دیگر، تاب می

 دهان گرفته. ست که یک سگ اسکاتی سیاه بهايقوهنور از چراغ

 کورالین: سالم. 

 قوه را روي زمین گذاشت و به کورالین خیره شد. گ، چراغس

 تون رو ببینم. سگ: بله، اجازه بدید بلیط

 کورالین: بلیط؟

 رو تماشا کنی. تونی نمایشسگ: بله، بلیط. ببین، من تموم روزو وقت ندارم. بدون بلیط نمی

 کورالین: ولی من بلیط ندارم. 

 فهمم...آي تو، بلیطت کو؟ نداري! من که نمیطوري میینسگ با ناراحتی: بیا، یکی دیگه، هم

 کار کنم. سرش را تکان داد و گفت: بیا تو، چی

قوه را در دهان گذاشت و وارد تاریکی شد، کورالین او را دنبال کرد. وقتی جلوي استیج سگ، چراغ

و سگ هم از رسیدند، سگ، نور چراغ را روي یک صندلی خالی انداخت. کورالین روي آن نشست 

 جا رفت. آن

ها، همه که ساکنین سایر صندلیکرد، دریافتوقتی که روي صندلی نشسته بود و اطراف را نگاه می

دانست که این صداي صفحه موسیقی روي سگ هستند. صدایی از پشت استیج آمد. کورالین می

www.takbook.com



وشیزه فورسیبل روي ها شد و دوشیزه اسپینک و دگرامافون است. صدا تبدیل به موسیقی ترومپت

 استیج آمدند. 

کرد. دوشیزه فورسیبل هایی روي آن شعبده بازي میدوشیزه اسپینک سوار بر یک چرخ بود و با توپ

که با دوشیزه اسپینک آمد. همینکه یک سبد گل در دست داشت، میهم پشت سر او درحالی

ستیج رسیدند، دوشیزه اسپینک کرد. وقتی جلوي اها را اطراف استیج پخش میکرد، گلحرکت می

 ، سپس هر دو کمی به نشانه تعظیم، خم شدند. از روي چرخ پایین پرید

 زد.دادند. کورالین مودبانه دست میشان را تکان میهايکردند و دمها از هیجان پارس میسگ

شان هايفقط کتها را از تن بیرون آوردند. اما شان را باز کردند و آنهايها، دکمه کتبعد دوشیزه

اي باز شد و از داخل آن دو زن جوان بیرون باز نشدند، بلکه بدن چاق و گردشان هم مانند پوسته

 هاي سیاه بود. شان از دکمهها، الغر، سفید و بسیار زیبا بودند و چشمانآمدند. زن

ت و بیشتر پا داشاي بههاي قهوهدوشیزه اسپینک جدید، لباس چسبناك سبز پوشیده بود، چکمه

تن داشت و در موهاي زردش کرد. دوشیزه فورسیبل جدید، لباسی سفید بهرا با پاهاي باز طی میراه

 هایی وجود داشتند. گل

ها فشرد. دوشیزه اسپینک از روي استیج، کنار رفت و صداي ترومپتصندلی می خود را بهکورالین 

 کم از بین رفت. کم

 ود، گفت: این بخش موردعالقه منه. که کنار کورالین نشسته ب سگی

اي از استیج، برداشت و گفت: این اي در گوشهدوشیزه فورسیبل جدید، چاقویی را از داخل جعبه

 بینید؟چاقو رو که دست گرفتم می

 ها با فریاد جواب دادند: بله!سگ

 بسیار عالی!: ي در دستبندبا چشم لدوشیزه فورسیب

اي الین باز هم دست زد. دوشیزه اسپینک برگشت و به رانش ضربهها همه تشویق کردند و کورسگ

 ها شروع به پارس کردن، کردند. زد، سگ
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انگیز براي باال بردن شور تئاتر کار جدید و هیجانخوایم یهدوشیزه اسپینک: و حاال، من و میریام، می

 انجام بدیم. کسی داوطلب هست؟

 هایش به او اشاره کرد و گفت: تویی.، با دستسگ کوچولویی که کنار کورالین نشسته بود

 هاي چوبی استیج باال رفت. کورالین برخاست و از پله

 مون بکنید؟شه ازتون بخوام یه تشویق جانانه براي این داوطلب جووندوشیزه اسپینک: می

 شان کردند. هايها روي صندلی مخملی، شروع به پارس کردن و تکان دادن دمسگ

 ینک: خب، کورالین، اسمت چیه؟دوشیزه اسپ

 کورالین: کورالین. 

 شناسیم، درسته؟دیگرو نمیدوشیزه اسپینک: و ما هم

 آرامی، سرش را تکان داد. هایش دکمه بود، نگاه کرد و بهکورالین به دختر جوان که چشم

 جا وایسا. دوشیزه اسپینک جدید: حاال، بیا این

طرف استیج برد و روي سرش، بادکنکی گذاشت. دوشیزه ناي، آدوشیزه، کورالین را کنار تخته

اي دوشیزه فورسیبل را اي سیاه، چشمان دکمهاسپینک به سمت دوشیزه فورسیبل رفت. با پارچه

بست و چاقو را در دستانش قرار داد. و سه چهار بار او را چرخاند و سپس او را رو به کورالین گذاشت. 

 هایش را مشت کرد. کورالین نفس عمیقی کشید و دست

سمت بادکنک انداخت. بادکنک با صداي بلندي ترکید و چاقو، داخل دوشیزه فورسیبل، چاقو را به

 ها شروع به تشویق کردند. تخته، باالي سر کورالین، فرو رفت. کورالین نفسش را رها کرد. سگ

که داوطلب اطر اینخشکالت داد و از او به ک به کورالین، یک جعبه خیلی کوچکدوشیزه اسپین

 اش برگشت. خوبی بود، تشکر کرد. کورالین به صندلی

 سگ کوچولو: تو خیلی خوب بودي. 

 کورالین: متشکرم.

www.takbook.com



کردند. کورالین جعبه  هاي بزرگبازي با چوبدوشیزه فورسیبل و اسپینک، شروع به شعبده

 کرد. را نگاه میها را باز کرد. سگ کوچولو با اشتیاق آنشکالت

 خواي یکی برداري؟رالین: میکو

 کنه. رو بد میحالمدار نباشه. چون سگ کوچولو: بله، لطفا. فقط تافی

کردم، شکالت بار به او گفته بود، گفت: فکر میکورالین یاد حرفی افتاد که دوشیزه فورسیبل، یک

 ها خوب نباشه. براي سگ

 خوریم. جا، ما همه چی میسگ کوچولو: این قضیه براي جاییه که تو ازش اومدي، این

را برداشت و گاز زد، مزه اند. تصادفی یکیها چه طعمیکورالین نتوانست در تاریکی، ببیند شکالت

 را به سگ داد. آمد. آنداد. کورالین از نارگیل خوشش نمینارگیل می

 سگ: ممنون. 

 کنم. کورالین: خواهش می

گري بودند. دوشیزه فورسیبل روي یک نردبان، نشسته دوشیزه فورسیبل و اسپینک، حاال مشغول بازی

 بود و دوشیزه اسپینک، زیر آن. 

کنیم، بوي صدا می "ُرز"رو با اسم دوشیزه فورسیبل: چی چیزي توي یه اسم هست؟ که وقتی کسی

 . کنیمخوشی احساس می

 سگ: بازم شکالت داري؟

 کورالین یک شکالت دیگر به سگ داد. 

 جوري بهت بگم که کی هستم. دونم چهبه دوشیزه فورسیبل: نمی دوشیزه اسپینک خطاب

 کنن. رو شروع میشه، بعدش رقصسگ: این قسمت زود تموم می

 کشه؟ منظورم تئاتره. کورالین: تا ِکی طول می
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 سگ: همه وقت، تا ابد و همیشه. 

 ها رو بگیر. کورالین: بیا، شکالت

 سگ: ممنون. 

  کورالین از جایش بلند شد.

 بینمت. سگ: بعدا می

 کورالین: خداحافظ. 

، جدیدشداد. پدر و مادر از تئاتر بیرون آمد و وارد باغ شد. باید چشمانش را به روشنایی روز عادت می

 زدند. کنار هم، در باغ منتظر او ایستاده بودند و لبخند می

 مادر: بهت خوش گذشت؟

 کورالین: آره، خوب بود. 

حین راه رفتن، موهاي او را با انگشتان  کورالین، جدید. مادر رفتندخانه  سمت هر سه با هم به

 کرد. کورالین سرش را تکان داد. مینوازش  درازش

 کورالین: نکن. 

 جا رو دوست داري؟کشید. پدر جدیدش گفت: خب، این مادر جدیدش، دستش را پس

 ه. گذرکورالین: آره، فکر کنم. بیشتر از خونه خودمون بهم خوش می

 سپس وارد خانه شدند. 

حالم که خوشت اومده. چون ما دوست داریم فکر کنی اینجا خونته. اگه بخواي، مادر جدید: خوش

 جا بمونی. تونی تا ابد اینمی

 هایش را در جیبش کرد و فکر کرد: همم.کورالین دست
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را به او دادند، آنهایش سنگی را لمس کردند که روز قبل دوشیزه اسپینک و فورسیبل واقعی دست

 سنگی که یک سوراخ داشت. 

 مونی.جا میموقع تا ابد اینخواي بمونی، فقط یه کاري هست بکنی و اونپدر جدید: اگه می

اي و کنار آن، دو دکمه وارد آشپزخانه شدند. روي میز آشپزخانه، یک قرقره نخ سیاه، یک سوزن نقره

 سیاه بزرگ بودند. 

 ...کورالین: فکر نکنم که

مون بمونی. فقط یه کار کوچیکه. خوایم پیشو بکنی، میر کارخوایم این، ولی ما میاُهپدر جدید: 

 درد نداره. 

. پس سرش "درد داره "در واقع همیشه  "درد نداره. "گویند ترها میدانست وقتی بزرگکورالین می

 را تکان داد. 

 یا، جمع شدند. مادر جدید، لبخندي زد و موهاي سرش مثل گیاهان در

 خوایم. ها رو برات میفقط بهترین جدید: مامادر 

 دستش را روي شانه کورالین گذاشت. کورالین عقب رفت. 

 کورالین: دیگه باید برم. 

دوباره دستش را داخل جیبش کرد. انگشتانش را دور سنگ، حلقه کرد. مادر جدید، سریع مثل یک 

 برداشت.  عنکبوت، دستش را از روي شانه کورالین

 خواي بري؟مادر جدید: واقعا می

 کورالین: آره.

 گردي؟بینیمت، کی برمیپدر جدید: پس بعدا می

 کورالین: آمم.
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 مونیم. براي همیشه. مادر جدید: بعدش مثل یه خونواده خوشحال با هم می

ط تاریکی جا آجر نبود... فقکورالین عقب رفت. سریع وارد اتاق نشیمن شد و به سمت در رفت. آن

 خورند. هایی در آن تکان میرسید چیزنظر میبود. جایی به تاریکی شب که به

اش را به عقب برگرداند. پدر و مادر جدیدش، دست در دست هم به سمت او تردید کرد. روي

کرد که به کردند. یا شاید هم کورالین فکر میشان به او نگاه میاي سیاهچشمان دکمه باآمدند. می

 کنند. مطمئن نبود. نگاه می او

 مادر جدید، به او رسید و با انگشت سفیدش به او اشاره کرد، گفت: زود برگرد. 

را نگفت. کورالین نفس عمیقی کشید و وارد تاریکی شد، جایی که اگر چه با صداي بلند این

سر اوست، یکی پشتوزیدند. مطمئن بود، چیزي در تارشد و بادهایی از دور میهایی شنیده میزمزمه

زد که یک لحظه فکر کرد، اي سخت و با صداي بلند میگونهچیزي خیلی قدیمی و آرام. قلبش به

 اش بیرون بپرد. چشمانش را در تاریکی بست. االن است که از سینه

ناگهان حس کرد، روي چیزي افتاده، و چشمانش را باز کرد. مبهوت، روي صندلی راحتی، در اتاق 

و  ، بسته شدهاز آن وارد دنیاي دیگر شده بود، با آجرهاي سفت و قرمزتاده بود. دري که نشیمن اف

 اش بود. او دوباره در خانه اصلی
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5 
رفت. تالش کرد،  فل کرد. به آشپزخانه رفت و از یک صندلی باالکورالین، در را با کلید سرد سیاه، ق

بار تالش کرد اما درنهایت، تسلیم شد و کلیدها  هار یا پنجکلیدها را دوباره باالي در بگذارد. حدود چ

 را روي پیشخوان کنار در گذاشت. مادر هنوز از خرید برنگشته بود. 

را در توستر گذاشت، سپس با مربا و کره زده را برداشت. آنکورالین فریزر را باز کرد، نان کوچک یخ

اش برگردند. وقتی دیگر شید. منتظر ماند تا خانوادهزمینی خورد. بعد از آن هم یک لیوان آب نوبادام

زده را در مایکروویو گذاشت. بعد تلویزیون نگاه شد، کورالین یک پیتزاي یخهوا داشت تاریک می

شان پخش هاي خوبی که تلویزیون برايترها با وجو برنامهکرد که چرا بزرگکرد. از این تعجب می

 د هستند. اش در حال رفت و آمکند، همهمی

خواب رفت. سوي تختهایش را درآورد، مسواك زد و بهخمیازه کشید. سپس لباسشپس از مدتی، 

خواب طرف اتاق پدر و مادرش رفت، اما فهمید که در طول شب، کسی در تختصبح روز بعد به

شده و اي شکالت پخته نخوابیده است. او براي صبحانه، اسپاگتی کنسروي خورد. براي ناهار، قطعه

زرد و چروك شده بود اما هنوز طعم شیرین و خوبی داشت. براي چاي هم،  ،یک سیب خورد. سیب

جا، سه بیسکویت رژیمی، یک لیوان شربت آبلیمو به خانه دوشیزه اسپینک و فورسیبل رفت. در آن

و یک داد. رنگش سبز و یک فنجان چاي بد خورد. شربت آبلیمو خیلی خوب بود. اصال مزه لیمو نمی

کرد که در خانه از این نوع طعم شیمیایی داشت. کورالین خیلی از آن خوشش آمده بود. آرزو می

 نوع داشته باشند. 

 دوشیزه اسپینک: پدر و مادر عزیزت چطورن؟

 بعد هم باید تنها بمونم.مشون. االن تنهام. فکر کنم از این بهن، از دیروز ندیدهکورالین: گمشد

هاي امپراطوري گالسگو رو، که قبال بهش گفته بودیم، پیدا بریدهمادرت بگو ما  دوشیزه اسپینک: به

 زد، خیلی ازشون خوشش اومده بود. ها حرف میکردیم. وقتی میریام از اون
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 جورایی ناپدید شدن. کورالین: خب، اون و پدرم، یه

راره بریم به خونه خواهرزاده دوشیزه فورسیبل: اوه، کورالین عزیزم، فکر کنم ما فردا خونه نباشیم، ق

 آپریل تو رویال تانبریج ولز. 

ها آلبوم عکسی به او نشان دادند که عکس خواهرزاده دوشیزه اسپینک در آن بود، و پس از آن آن

 کورالین به خانه برگشت. 

جعبه پولش را باز کرد و به سوپرمارکت رفت. دو بطري شربت آبلیمو، یک کیک شکالتی و یک 

 ها را براي شام خورد. ب خرید، به خانه برگشت و آنکیسه سی

 هایش را شست و به اتاق پدرش رفت. کامپیوتر پدرش را روشن کرد و داستانی نوشت:دندان

 داستان کورالین
 دختری بود کھ اسمش سیب بود. 

 شدند.از مدتی پاھایش تبدیل بھ صوصیص رقصید کھ پس قدر میرقصید. آناو زیاد می
 پایان. 

 
 . او داستان را چاپ، و کامپیوتر را خاموش کرد

 سپس شروع به کشیدن تصویر دختري زیر کلمات، روي کاغذ کرد، که در حال رقص بود.

جا پر از طوریکه کل آنهاي زیادي ساخت بهجا، حبابن خودش به حمام رفت و در آنتبراي شس

 و خوابید.  حباب شد. خودش را خشک و حمام را تمیز کرد و به تختش رفت

کورالین شب بیدار شد، به اتاق پدر و مادرش رفت اما باز هم خالی بود. اعداد سبز نورانی روي ساعت 

  دادند. را نشان می 3:12دیجیتال، 

 آمد. از آپارتمان خالی نمی لین شروع به گریه کرد. صداییشب، تنها، کورانیمه

 واب رفت. خپرید داخل تخت پدر و مادرش و پس از مدتی، به

هایش را باز کرد و چشمان سبز و بزرگی را هاي سردي، از خواب بیدار شد. چشمبا برخورد پنجه

 دید که به او خیره شده بودند. گربه بود. 
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 طوري اومدي تو؟کورالین: سالم، چه

 اي پوشید. شرت بزرگ و بیژامهگربه حرفی نزد. کورالین از تخت بیرون آمد. تی

 چیزي بهم بگی؟ کورالین: اومدي

 که باعث شد چشمان سبزش برق بزنند.  دهانش را باز کردگربه 

 دونی مامان و بابام کجان؟کورالین: می

 گربه به آرامی برایش پلک زد. 

 کورالین: این یعنی آره؟

 بري پیششون؟رو میاست و گفت: من "آره "گربه دوباره پلک زد. کورالین فهمید که این نشانه 

اي ایستاد. جا کنار آئینهخیره شد. سپس وارد راهرو شد. تا انتهاي راهرو رفت و در آن گربه به او

را به جا آمدند، آنیک کمد بود. وقتی که به آن آئینه متعلق به خیلی وقت پیش بود و در داخل درِ

کار نوقت ایخواست چیز جدیدتري را جایگزین آن کند، اما هیچدیوار چسباندند، مادر کورالین می

 را نکرد. 

 را روشن کرد.  کورالین چراغ

طور انعکاس تصویر سر او را نشان داد. اما همینرفت، راهروي پشتطور که انتظار میآئینه، همان

نظر ها در مقابل راهرو ایستاده بودند. ناراحت و تنها بهپدر و مادرش را هم در آئینه دید. آن

شان را به آرامی برایش تکان دادند. پدر کورالین، رد، دستکرسیدند. وقتی کورالین نگاه میمی

 . کرده بوددستش را دور مادر، حلقه 

در آئینه، پدر و مادر کورالین به او خیره شده بودند. پدر دهانش را باز کرد و حرفی زد اما کورالین 

ي شیشه آئینه که بخار روطرف آئینه نفس کشید و قبل از اینچیزي نشنید. مادر، سریع، روي آن

 محو شو، روي آن نوشت:
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با برداشتن انگشتش از روي شیشه، نوشته و تصویر پدر و مادر، محو شدند، و آئینه، حاال فقط، تصویر 

 داد. راهرو، کورالین و گربه را نشان می

 ها کجان؟کورالین از گربه پرسید: اون

خب، خودت وانست صداي خشک گربه را بشنود: تگربه جوابی نداد، اما کورالین در ذهن خود می

 کنی کجا باشن؟فکر می

 گردن، نه؟ البته دست خودشون نیست. ها برنمیکورالین: اون

 را دریافت.  "بله "گربه به سمت او پلک زد. کورالین جواب 

 کار مونده. کنم فقط یهکورالین: آره، پس فکر می

س تلفن را برداشت، دفتر تلفن را باز کرد و با پلیس به سمت اتاق پدرش رفت. پشت میز نشست. سپ

 تماس گرفت. 

 صداي مردانه خشنی پاسخ داد: پلیس، بفرمایید. 

 کورالین: سالم، اسم من کورالین جونزه. 

 پلیس: از وقت خوابت گذشته، نه خانوم جوون؟

 کورالین: شاید، ولی من تماس گرفتم تا یه موردي رو گزارش کنم. 

 اقی افتاده؟پلیس: چه اتف

 ها رو گذاشتن تو دنیاي پشت آئینه راهرو. ربایی، پدر و مادرم رو دزدیدن و اونکورالین: آدم

 دونی کی دزدیدتشون؟پلیس: و می
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کرد صدایش را بم کند تا او را جدي شنید و سعی میکورالین، صداي خنده را از پشت گوشی می

جاي ها رو برده تا بهها رو دزدیده. ممکنه اونکنم اون یکی مادرم اونبگیرند، گفت: فکر می

 خواد کاري کنه من برگردم پیشش. مطمئن نیستم. چشماشون دکمه بدوزه، یا شاید هم می

 کار کنی، خانوم جونز؟دونی باید چیپلیس: واي، چه آدم بدي. می

 کار؟کورالین: نه، چی

ات یه لیوان بزرگ، شکالت داغ درست به مادرت بگو بر بخش و عمیق: بروپلیس، با صدایی آرامش

هاي تونه کابوسچیزي مثل یه لیوان شکالت داغ و یه بغل نرم نمی. هیچکنهبغلت  محکمکنه و 

 شب بیدارش کردي، بگو آقا پلیسه بهم گفت.  رو ازش دور کنه. و اگه ازت پرسید چرا این وقتآدم

 گم.کورالین: وقتی دیدمش، حتما بهش می

زد، در حال تمیز کزدن که کورالین با تلفن حرف میقطع کرد. گربه سیاه، در زمانیرا سپس تلفن

 خود بود. سپس بلند شد و به راهرو رفت. 

ها را پایش کرد. زیر میز را براي پیدا اش را پوشید و دمپاییکورالین به اتاقش برگشت، لباس آبی

قدري ضعیف بودند که هایش بهاما باطري که چراغ را پیدا کردقوه جستجو کرد. با اینکردن چراغ

هاي مومی سفید را که براي روز اي از شمعرا پایین گذاشت و جعبهرنگ بود. آننور چراغ بسیار کم

. در هر جیبش یک سیب گذاشت. قرار دادمبادا کنار گذاشته بود، باز کرد، و یکی را در جاشمعی 

 جدا کرد.  از آن دسته کلید را برداشت، و کلید سیاه قدیمی را

دانست که این کند، میکرد، در هم به او نگاه میوارد اتاق نشیمن شد و به در نگاه کرد. احساس می

 فکر احمقانه است، اما در سطحی هم، واقعی بود. 

را در جیب دار را پیدا کرد و آنهاي شلوارش را زیرورو کرد. سنگ سوراخبه اتاقش برگشت، جیب

 داشت گذاشت.  تنلباسی که به

شمع را با کبریتی روشن کرد، و نور آتش در سرتاسر اتاق پخش شد، سپس کلید سیاه را برداشت. 

 را نچرخاند. را در دست گذاشت، سرد بود. کلید را وارد سوراخ در کرد، ولی آنوقتی آن
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هاي تو زمینبرد رو میمون، پدرم منکورالین به گربه گفت: وقتی کوچولو بودم، تو خونه قدیمی

زدن نبود. مردم چیزهایی مثل ها بودن. واقعا جاي خوبی براي قدممون و مغازهخالی که بین خونه

هاي هاي خالی و بطريدست و پا، قوطیهاي بیهاي شکسته، عروسکهاي قدیمی، ظرفاجاق

جا، چون پر از وقت نرم اونخواستن قول بدم هیچانداختن. مامان و بابا ازم میجا میشکسته اون

خوام برم گفتم میولی من بهشون می. مبتال بشمها جور چیزکزاز و این به هاي تیزه و ممکنهچیز

ها و شلوار هاش رو پوشید و چکمهاي و دستکشهاي قهوهجا رو بگردم. پس یه روز بابام، چکمهاون

یقه، راه رفتیم. از تپه پایین رو هم تنم کرد، و با هم رفتیم بگردیم. حدود بیست دقو سوئیشرت من

کورالین، برو. از تپه برو  "اومدیم و رسیدیم به باالي یه چاله که توش آب بود. پدرم یهو بهم گفت 

با یه حالت سخت و سریع اینو گفت، و منم رفتم. از تپه باال رفتم و یه چیزي پشت بازوم  "باال، حاال.

آد. سرم میی باالي تپه رسیدم، دیدم یکی داره پشترو گاز گرفت، ولی من دویدن ادامه دادم. وقت

رو بلند کرد و بردتم سمت لبه اومد. وقتی بهم رسید، منپدرم بود که مثل یه کرگدن داشت باال می

پر بود از زنبورهاي کردیم. زدیم، و به چاله که پایین بود نگاه مینفس میتپه. بعدش وایسادیم و نفس

رو گذاشته بودیم روي کندوي زنبورها. و وقتی که رفتیم، پامونم راه میزرد، فکر کنم وقتی داشتی

جا وایساد و نیش خورد تا من بتونم فرار کنم. وقتی فرار اومدم، پدرم اونمن داشتم از تپه باال می

هم پشت بازوم، نیش خورده بودم ولی اون، سی بار، اونهاش افتاده بود. من فقط یهکرده بود، عینک

 شون. بار نیش خورده بود. بعدا وقتی که رفتیم حموم، شمردیمو نه 

تواند صبر کند. داد دیگر نمیهایش کرد، که نشان میگربه شروع به پاك کردن صورت و سبیل

را نوازش کرد. گربه بلند شد، چند قدم حرکت کرد تا از  کورالین خم شد و سر، گردن و پشت گربه

 باره نشست و به او خیره شد. دست کورالین خالص شود. سپس دو

روز گفت اگه اونو می جا تا عینک شو بیارهروز بعدازظهر، بابام برگشت اونکورالین: بعدش، همون

رو موند. بعد زود برگشت خونه و عینکشرفت تا برش داره، دیگه هیچ وقت جاش یادش نمینمی

رو نگاه ترسیده، داشته مننیشش بزنن، نمیکه زنبورها جا بود، از اینگفت وقتی اونمیگذاشته بود. 

 مون بودن. اومد دیگه زنبورها دنبال جفتهم باهام میدونست اگه اونکرده. چون میمی

 کورالین کلید را در سوراخ چرخاند. که با صداي بلندي همراه شد. 
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 در باز شد. 

وزید. کورالین حرکتی گاه میطرف در باقی نمانده بود، فقط تاریکی. باد سردي در گذرآجري در آن

 کرد. ي در نمیسوبه

ده که شجاع بوده. این که آدم خورده، نشون نمیجا بوده و نیش میکه اونگفت اینکورالین: و می

تونست انجام بده. ولی وقتی برگشت تا نترسه به معنی شجاع بودن نیست. این کاري بود که اون می

 ترسید، این شجاعته. جان، و میها هنوز اونونست زنبوردکه میشو برداره، در حالیعینک

 پایش را در راهروي تاریک گذاشت. 

 طوري شد؟رسید. گربه کنار پاهایش آمد، گفت: و چرا اینمیبوي خاك و نم، به مشامش 

 دي، این یعنی تو شجاعی. ترسی ولی انجامش میکورالین: چون، وقتی از یه کاري می

ساخت. صداي چیزي متحرك را در کنارش شنید، گ و عجیبی روي دیوار میهاي بزرشمع، سایه

 رفت. آمد همراه با او راه مینظر میطرفش بود. بهالبته مطمئن نبود که در کدام

بار تو رو از دست زنبورها گردي تو دنیاي اون زنه؟ چون پدرت یهخاطر همین داري برمیگربه: به

 نجات داد؟

هم ناپدید گردم تا خونوادمو نجات بدم. و کامال مطمئنم که اگه منش. من برمیکورالین: احمق نبا

 زنیا!هم داري حرف میکردن. بازها هم همین کارو میشدم، اونمی

 کنم. بحالم، که دارم با یه آدم عاقل و باهوش سفر میگربه: خوش

 خورد.ر هوا تکان میآمیز بود، اما موهاي بدنش سیخ شده بود و دمش داش طعنهتن صداي

اما ناگهان،  "تر نبود؟دفعه قبل طول مسیر کم "یا  "ببخشید "خواست چیزي بگوید مثل کورالین می

 که کسی دستش را روي آن گذاشته باشد، از بین رفت. نور شمع مثل این
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اش حس کند. توانست تپش باالي قلبش را در قفسه سینهصدایی آمد و سریع رفت، کورالین می

کرد، هایش را بیرون آورد... و چیزي مثل تار عنکبوت که دست و صورتش را نوازش مییکی از دست

 حس کرد. 

 یصورتدرخشید. زنی کنار نور، بهاي در دل تاریکی میدر انتهاي راهرو، نور الکتریکی کور کننده

 روي کورالین ایستاده بود. ، روبهمانندشبح

 زن: کورالین؟ عزیزم؟

 مامان! کورالین:

 سوي او دوید. تیاق بهو با اش

 گیري؟زن: عزیزم، چرا از من فاصله می

هاي سرد مادر جدیدش را دور خود، حس کورالین، حاال، به اندازه کافی نزدیک شده بود و دست

 لرزید. که مادر جدید او را سخت در آغوش گرفته بود، از ترس میجا سرجایش، درحالیکرد. همانمی

 پدر و مادرم کجان؟ کورالین:

ها را از توانست آنسختی میمادر جدید، با صدایی شبیه به مادر کورالین، که حتی کورالین هم به

دیم و کنیم، بهت غذا میت داریم، باهات بازي میما دوِسهم جدا کند، گفت: ما که اینجاییم. 

 کنیم. رو برات خوب میزندگیت

 . او را رها کرداکراه کورالین عقب آمد و مادر جدید، با 

اي در اتاق نشسته بود، بلند شد و با لبخند گفت: بیا تو آشپزخونه. براي پدر جدید، که روي صندلی

 خواي چیزي بنوشی؟ شکالت داغ چطوره؟خوام اسنک درست کنم. میشام می

دش در آن کورالین از راهرو پایین رفت و در پایان به آئینه رسید. چیزي جز تصویر دختري مثل خو

تازگی کمی گریه کرده بود اما چشمانش، چشم ندید. دختري که مانند خود او لباس پوشیده بود، به

 هاي سیاه. و شمعی خاموش را در جا شمعی در دست گرفته بود. واقعی بود، نه دکمه

www.takbook.com



 کرد. به دختر داخل آئینه نگاه کرد، دختر داخل آئینه هم به او نگاه می

ندیشید، این دفعه شجاع خواهم بود. جا شمعی را روي زمین گذاشت و برگشت. کورالین با خود ا

 نگریستند. پدر و مادر جدید به او می

 خوام. خودم یه سیب دارم، ببینید. کورالین: من اسنک نمی

را گاز کرد، آنو یک سیب را از جیب پیراهنش بیرون آورد. با رغبت و هیجانی که احساسش نمی

 گرفت. 

اش را که هر کدام هايزد، و ردیف دندانرسید. مادر جدید لبخند مینظر میید، ناامید بهپدر جد

هایش بدرخشند و شدند که چشمهاي راهرو باعث میگذاشت. چراغنمایش میاي بلند بودند، بهذره

 برق بزنند. 

رو بهم پس ر و مادرمترسونید. پدرو نمیترساندند، کورالین گفت: شما منکه او را خیلی میبا این

 بدید. 

 اش در حال سوسو زدن بود. دنیا در مقابل

هاي یک موجود در عمق اقیانوس، اطراف مادر جدید به او نگاه کرد، موهاي سیاهش، مثل شاخک

کار ات رو بدزدم، مگه من باهاشون چیبودند، گفت: چرا باید پدر و مادر قدیمی ، در حرکتسرش

وقت از تو خسته ها ولت کردن بخاطر اینه که ازت خسته شدن. من هیچندارم؟ کورالین، اگه او

 جا تا ابد با من جات امنه. کنم. اینوقت ولت نمیشم و هیچنمی

 ها رو دزدیدي. گی. تو اونها ازم خسته نشدن، داري دروغ میکورالین: اون

 شون خوبه. ها هر جا که باشن حالمادر جدید: کورالین احمق. اون

 کورالین به مادر جدیدش خیره شد. 

 کنم.مادر جدید: بهت ثابتش می
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سطح  بر و با انگشتان سفیدش، سطح آئینه را لمس کرد. گویا اژدهایی، نفسش را بیرون داده باشد،

 و سپس ناپدید شد.  تشکیل آئینه ابري

شد. در از بیرون نتهی میدر آئینه، روز بود. کورالین در حال نگاه به راهرو بود که به جلوي اتاق او م

 کردند. شان را حمل میهايباز شد و پدر و مادر کورالین داخل شدند. چمدان

 پدر: واقعا تعطیالت خوبی یود. 

تونیم کارهایی رو که مون نیست. حاال دیگه میقدر خوبه که دیگه کورالین پیشمادر با لبخند: چه

 رج. تونیم بریم سفر خاخوایم انجام بدیم، میمی

 مون راحته که مادر جدیدش، بهتر از ما مواظبشه. پدر: و دیگه خیال

 شد. بازتاب می اي در آئینه پدید آمد و باز هم راهروي تاریک در آنمه

 مادر جدید: دیدي؟

 کنم. کورالین: نه، ندیدم، و باور هم نمی

تردید در دلش، مئن نبود. امید داشت چیزي را که االن دیده بود، واقعی نباشد. اما خیلی هم مط

مثل کرمی در هسته یک سیب، رخنه کرده بود. سپس سرش را بلند کرد و صورت مادر جدیدش را 

خروشید و کورالین حاال مطمئن بود، چیزي که در دید، عصبانیت مثل رعدوبرق، روي صورتش، می

 آئینه دیده بود، فقط توهمی بیش نبوده. 

 ش را خورد. اکورالین، روي مبل نشست و سیب

 قدر مقاومت نکن. مادر جدید: لطفا، این

خشی آمد و موشی سیاه، پدیدار شد. موش به او وارد اتاق نشیمن شد، دو بار دست زد. صداي خش

 کرد. مادر جدید گفت: کلیدرو برام بیار. نگاه می

 شد، شد. ، سپس وارد دري که به آپارتمان کورالین ختم میبه حرکت درآمدموش 

 شت و کلید را با خود آورد. برگ
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 کورالین: چرا خودت کلید نداري؟

 پدر جدید: فقط یه کلید هست و یه در. 

 مادر جدید: ساکت شو، نباید با این خزعبالت، سر کورالین عزیزمون رو درد بیاري. 

 صدایش آمد.  در قفل شد ورا چرخاند. کلید را وارد سوراخ کلید کرد و آن

 ندش گذاشت. کلید را در جیب پیشب

 بیرون، آسمان شروع به رعدوبرق زدن کرد. 

خوام برم بخوابم، کورالین. پس من می ار نیست، این نصف شب اسنک بخوریم،مادر جدید: اگه قر

 کنم تو هم همین کارو بکنی. پیشنهاد می

 هاي پدر جدید نهاد و او را از اتاق بیرون برد. انگشتان سفید و درازش را روي شانه

را باز کند اما سخت اي از اتاق نشیمن بود، حرکت کرد. خواست آنسمت در، که در گوشهالین بهکور

 قفل بود. صداي بسته شدن در اتاق پدر و مادر جدیدش را شنید. 

 ها نشست، هوا سرد بود. خواست در اتاق بخوابد. روي پلهخیلی خسته بود، اما نمی

وقتی از هویت آن چیز باخبر شد، نفس  رالین از جا پرید،زد. کوچیزي باعجله و به نرمی خود را به او 

 راحتی کشید. 

 کورالین خطاب به گربه: اوه، تویی؟

 رو شناختی. که اسمم رو بدونی منگربه: دیدي، حتی بدون این

 خواستم صدات کنم چی؟کورالین: اگه می

ها کار خوبی صدا کردن گربه: گربه دماغش را به نشانه خوشایند نبودن سوال، باال کشید، و گفت

 مونه بخواي یه گردباد رو صدا بزنی. نیست، مثل این می

 خواي صدات کنن؟کورالین: موقع شام چی؟ نمی
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 بهتره، نه؟ دیگه نیازي به اسم نیست.  "شام "که داد بزنی گربه: البته، ولی همین

 مونم؟ جا باهاش بخواد اینخواد؟ چرا میرو میکورالین: اون چرا من

خواد کسی پیشش باشه تا دوستش داشته باشه، کسی که مثل خودش نباشه. گربه: فکر کنم، می

 خواد که بخوردش. خیلی سخته درباره موجودي مثل اون قضاوت کنیم. رو میشایدم کسی

 کورالین: پیشنهادي داري؟ 

شه دعوتش کن، نمیخواست چیزي بگوید. سبیلش را تکان داد، گفت: به چالش گربه برگشت و می

 جور چیزهاست. کنه، ولی عاشق بازي و اینضمانت کرد که عادالنه بازي می

 کورالین: ولی آخه چجوري؟

اش را برگرداند و گربه جوابی نداد. بدنش را با تکبر، کش وقوس داد و دور شد. بعد ایستاد و روي

 در انتظارته.  رفتم تو. برو یکم بخواب، روز درازيگفت: اگه جاي تو بودم می

از جلوي در اتاقی کرد. وارد خانه شد، ساکت و آرام بود. سپس گربه ناپدید شد. کورالین هنوز فکر می

اند؟ منتظرند؟ سپس که پدر و مادر جدیدش در آن بودند، گذشت... چی؟ تعجب کرد. خوابیده

که شد مگر اینمطمئن نمی رسید و از این بابتنظر میفکرش رسید، در را باز کند، اتاق خالی بهبه

 در را باز کند و از خالی بودن آن مطلع شود. 

تر بود. وارد اتاق سبز و صورتی که کامال برخالف اتاق خودش بود، شد. از طرفی خوابیدن، راحت

خود ، او را بهشانکسی از آن بیرون نیامد اما صداي اش هل داد...بازي را از جلو رويجعبه اسباب

 آورد. 

جا شدند، صداي غرغرشان بلند شد و سپس ها در جعبه، خوابیده بودند اما وقتی جابهبازيباباس

چیز جا هیچولی آن گشتها میخواب رفتند. کورالین، زیر تختش را چک کرد، دنبال موشدوباره به

اي هکه به معنی حرفخواب انداخت، و درحالیهایش را درآورد و خود را روي تختنبود. لباسش

 خواب رفت. کرد، بهگربه فکر می
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 تابید، بیدار شد. صورتش می برگاهی که کورالین با نور خورشید صبح

دانست کجاست؛ حتی از هویت خودش براي یک لحظه احساس کرد، جایش عوض شده است. نمی

 بخوریم؟خواب گره همه به تختها اینتوانیم صبحهم اطمینان نداشت. خیلی عجیب است، چطور می

و نقاط  هاي بارانی آمازونجنگل ،گاهی اوقات که در روشنایی روز رویاي گردشگري در قطب شمال

اش بزند و برد. اما فقط کافی بود کسی روي شانهدید، هویت خودش را از یاد میتاریک آفریقا را می

 باز یابد.  خود بیاید و دوباره هویت خود رااش را صدا کند تا در یک ثانیه، بهیا اسم

تابید و او کورالین جونز بود. بله. در اتاق سبز و صورتی، صداي برگه نقاشی حاال خورشید بر او می

 گفت که االن در چه جایی قرار دارد. خورد، به او میروي سقف که توسط باد تکان می

لباس شب، توانست از تخت پایین آمد. حتی اگر کورالین جونز دیگري هم وجود داشت، باز نمی

هاي خود را بپوشد. ( آیا کورالین دیگري هم وجود داشت؟ با خود فکر کرد، نه، بیژامه و دمپایی

هایی که در کمد قرار داشتند، خودش تنها کورالین دنیاست.) لباس مناسبی در کمد نبود. لباس

هایی مثل لباساش آویزان کند. ها را در جارختیهایی بودند که همیشه دوست داشت آنشبیه لباس

هاي کوچک دیجیتالی تزیین شده مترسکی، زره جنگجویی از زمان آینده که با چراغلباس وصله

هاي کوچک آئینه پوشیده شده زدند و لباس شبی مخملی که از پر و تکهبود و چشمک می شده

اند و یک آمد از مخمل شب ساخته شدهنظر میبود. سرانجام، در کمد، یک جفت شلوار جین که به

 هاي زیبا و براق بودند، پیدا کرد. رنگ خاکستري دودي که روي آن ستارهسوئیتر به

 رنگ پرتقالی براق را که زیر کمد بودند، پایش کرد. هایی بهها را پوشید. سپس چکمهسوئیتر و شلوار

 دار بیرون آورد. آخرین سیب را که هنوز در جیب پیراهنش بود، به همراه سنگ سوراخ
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سنگ را در جیب شلوار جینش گذاشت. وقتی بیرون آمد، احساس کرد سرش کمی خالی شده، 

 که انگار از داخل مه بیرون آمده است. صورتیبه

 جا نبود. وارد آشپرخانه شد، اما کسی آن

هنوز، مطمئن بود که کسی در خانه هست. از راهرو پایین رفت و به اتاق پدرش رسید. پدر جدید 

 .  جا بودآن

 کورالین: اون یکی مامان کجاست؟

داد، پدر جدید، پشت میزي که کامال شبیه میز پدر واقعی بود، نشسته بود. اما او هیچ کاري انجام نمی

کار را خواند، هم اینهاي باغبانی را میکه پدرش براي تظاهر کردن به کار، کاتالوگحتی مثل زمانی

 داد. انجام نمی

رسید از داشتن کسی براي صحبت، خوشحال شده، جواب داد: بیرونه، داره می نظرپدر جدید، که به

 کنه. بخاطر اون جونورهاي موذي.درها رو تعمیر می

 هان؟کورالین: منظورت موش

 ها طرف مان. منظورم اون جونور بزرگ سیاهه که دم درازي داره. پدر جدید: نه، موش

 س؟کورالین: منظورت گربه

 همین. پدر جدید: آره، 

هاي زیادي داشت. صورتش تغییرات عجیبی کرده بود، مثل پدر جدید، امروز با پدر اصلی تفاوت

 ها و حالت افسردگی. هاي روي صورت و چین و چروكریش تازه درآمده، برجستگی

جا نیست، نباید باهات حرف بزنم. ولی نگران نباش، اون زیاد دور نشده. پدر جدید: وقتی اون این

 رو بهت نشون بدم تا دیگه فکر برگشتن به سرت نزنه. میزبانی شکوهمندمونباید 

 هایش را روي پاهایش گذاشت. سپس دهانش را بست و دست

 کار کنم؟کورالین: ولی آخه، حاال من چی
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 نشان داد.  "سکوت"هایش را به نشانه پدر جدید، لب

 رم بیرون. کورالین: اگه باهام حرف نزنی، می

رو اون درست کرده، خونه، اي نیست. این همهجا جاي دیگهمشکلی نیست، غیر از این پدر جدید:

 رو درست کرد و بعدش منتظر شد. شهاي توي خونه. اون همهباغ، آدم

 انگشتش را روي دهانش گذاشت. که حرف زیادي زده باشد، زده شد، و طوريسپس خجالت

را کشید، فشار و تکان من شد، نزدیک در قدیمی رفت، آنکورالین از اتاق بیرون آمد. وارد اتاق نشی

 داد. نه، خیلی سخت قفل شده بود و کلید هم پیش مادر جدید بود. 

آورد، خاطر میطوري بود که بهآمد. همه چیز آنچشم میرا نگاه کرد. خیلی عجیب بهاطراف اتاق

چند خوشه انگور، دو تا آلو، یک هلو  دادند، نقاشی سبد میوه (بوي عجیبی که وسایل مادر بزرگ می

دیوار آویخته شده بود. میز کوچکی که روي آن پاي شیر قرار داشت و شومینه یک سیب) که به

 گرفت. خاموشی که گویا گرما را از اتاق می

بري دور شومینه اي، که روي گچبود، چیزي که او قبال ندیده بود. یک توپ شیشه ياما چیز دیگر

  قرار داشت.

را پایین آورد. یک کره برفی بود که دو نفر در نزدیک شومینه رفت، روي انگشتان پا بلند شد و آن

 هاي کوچک برف در آب پخش بودند. ها پایین آمدند، دانهرا تکان داد و برفآن بودند. کورالین آن

 ش کرد. سپس کره برفی را سرجایش گذاشت و دوباره شروع به گشتن و پیدا کردن پدر و مادر

زن خانه دوشیزه اسپینک و دوشیزه فورسیبل که هاي چشمکاز خانه بیرون رفت. از جلوي در چراغ

 شان تا ابد ادامه داشت، گذشت و وارد جنگل شد. نمایش

دید. در شد، جز علفزار و زمین تنیس قدیمی، چیزي نمیها میدر دنیاي واقعی، وقتی وارد درخت

تري به درخت واقعی ها شباهت کمرفت درختداشت و هر چه جلو می جا، جنگل بیشتر ادامهاین

 داشتند. 
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خاکستري  -اياي قهوهتنهها شکلی تقریبی پیدا کردند. مدتی پس از طی کردن مسیر جنگل، درخت

 ها در باالي آن قرار داشتند. در زیر، و ابري سبز مثل برگ

آید، یا چون فکر کرده کسی به ها خوشش نمیرختکرد، آیا مادر جدید از دکورالین با خود فکر می

 طور ساخته؟ را اینآید آناین قسمت نمی

 رفتن ادامه داد. به راه

 و بعد مه شروع شد. 

مثل یک مه معمولی، مرطوب نبود. سرد نبود، گرم هم نبود. حس راه رفتن در پوچی به کورالین 

 داد. می

راه جا پیدا کنم. پس باید بهباید راهی بیرون از این کورالین با خودش گفت؛ من یک گردشگرم. و

 رفتن ادامه بدم. 

هاي سفید عظیم باشد. که اتاقی از برگهرفت پوچی تمام بود، مثل ایندنیایی که او در آن راه می

 کیفیت، بو، دما و طعمی نداشت. 

 کورالین: کامال معلومه مه نیست. 

توانست خودش اي ترسید، نکند کور شده باشد. اما نه، میدانست که چیست. براي لحظهاگر چه نمی

 را مثل روز روشن ببیند. زمینی زیر پایش نبود، فقط یک مسیر شبیه مه به رنگ شیر. 

 کنی؟کار میکنی داري چیصدایی در طرف دیگرش گفت: و فکر می

کرد، ممکن است چند لحظه طول کشید تا بتواند چشمانش، صاحب صدا را تشخیص دهد. ابتدا فکر 

نوعی شیر باشد که از فاصله دورتر از او قرار دارد، و سپس فکر کرد ممکن است موش باشد که پشت 

 سرش است. باالخره، فهمید که چه بود. 

 گردم. کورالین به گربه گفت: دارم می
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 نظرحال بهاش میان دو پایش قرار داشت و اصال خوشموهاي روي بدنش سیخ، چشمانش گرد، دم

 رسید. نمی

کنم. طور فکر نمیرو مکان بدونی، چون من اینرو انتخاب کردي، البته اگه تو اونگربه: جاي بدي

 کنی؟ کار میاینجا چی

 گردم. کورالین: گفتم که، دارم می

 جا خارج از دنیاییه که اون ساخته. کنی، اینگربه: چیزي پیدا نمی

 کورالین: اون؟ 

 اون یکی مادرته. گه گربه: همونی که می

 کورالین: اون چیه؟

 رفت. گربه پاسخی نداد. فقط در کنار کورالین، داخل مه، راه می

 ها شروع به ظاهر شدن کرد. رنگ، در مقابل آنچیزي، بلند و تیره

 جاست. کردي، نگاه کن، یه چیزي اونکورالین: تو اشتباه می

 داخل سفیدي نمایان بود.  اي سیاه که درو آن چیز، در مه شکل گرفت، خانه

 که...کورالین: ولی اون

 اي که ازش اومدي. گربه: دقیقا، همون خونه

 کورالین: شاید تو مه، نفهمیدم دور خودم چرخیدم. 

طرفی کرد و گفت: شاید گربه دم خود را خم کرد و به شکل عالمت سوال در آورد، و سرش را به

 کنم. طور فکر نمیولی من این

 شه از یه چیزي فاصله بگیري ولی دوباره برسی بهش؟: ولی چطوري میکورالین
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کنی رفتن کنه. وقتی شروع به قدم زدن میست. فکر کن یکی رو کره زمین، شروع به راهگربه: ساده

 رسی. گیري ولی در پایان بازهم به اون میجا فاصله میاز اون

 کورالین: چه دنیاي کوچیکی. 

موقع اندازه کافی بزرگ باشن، اونها بهاندازه کافی بزرگه. اگه تارهاي عنکبوتگربه: براي اون، به

 ها رو بگیرن. شه باهاش مگسمی

 کورالین از ترس لرزید. 

کنه تا نذاره دیگه تو کورالین: اون یکی بابام گفت که اون یکی مامانم داره همه درها رو تعمیر می

 بیاي. 

 تونه تالش کنه. بذار تا میشو بکنه، آره، گربه: بذار سعی

ها خیلی شبیه هم بودند. گربه گفت: یه راه زیر انبوهی از درختان، کنار خانه، ایستاده بودند. درخت

 ورود و خروج، مثل این هست که اون، روحش هم ازش خبر نداره. 

 کورالین: پس او این دنیا رو ساخته؟

 جا رو داره...شم خیلی وقته اینهکنه؟ تازگربه: ساختتش، پیداش کرده، چه فرقی می

 و در یک پلک زدن، سریع بدنش را حرکت داد و موشی را گرفت. 

شون براي اون جاسوسی جا همههاي اینآد، ولی موشخوام بگم از موش خوشم نمیگربه: نمی

 ها مثل چشم و گوششن...کنن. اونمی

  حرف گربه به موش اجازه داد که برود.و پس از گفتن این

هنوز یک متر ندویده بود که، گربه باالي سرش آمد و یا یک دست او را گرفت، و با دست دیگر ضربه 

 زد. می

 کنم؟کارش میخواي ببینی چیکارم. میگربه: عاشق این

 دي. کنی؟ داري عذابش میکارو میکورالین: نه، چرا این
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 گربه: ممم.

 و سپس اجازه داد موش فرار کند. 

خورد و مدتی خیره ماند. چند قدم رفت و سپس دوید. با یک حرکت دست، گربه  موش تلو تلو

 را گرفت.را به هوا فرستاد و با دهان آنموش

 کورالین: بسه!

نرمی ابریشم روغنی گفت: کسایی هایش انداخت و با صدایی بهرا روي زمین، وسط دستگربه موش

ترین کارشه. به طعمه فرصتی ش، مهربانانهطعمهگن، تمایل یه گربه به بازي کردن با هستن که می

 تو چقدر براي فرار فرصت داره؟رو نجات بده. غذايده که بتونه خودشمی

 را داخل جنگل، پشت درختی برد. دندان گرفت و آنرا بهو بعد موش

 خانه برگشت. کورالین به

شد. گردوغبار خوبی شنیده میههایش روي فرش، بجاي خانه، ساکت و آرام بود. حتی صداي گامهمه

 در نور خورشید، شناور بود. 

، با سوي آئینه ببیندرا بهرفتن خودشتوانست راهترین نقطه راهرو، آئینه قرار داشت. میدر پایین

کرد. چیز دیگري در آئینه نبود. فقط خودش را در راهرو دیدن تصویر خود احساس شجاعت می

 دید. می

اي سیاه و بزرگ هاي دکمهاش حس کرد، سرش را بلند کرد. مادر جدید با چشمدستی را روي شانه

 به او خیره شده بود. 

مادر جدید: کورالین، عزیزم، فکر کردم امروز صبح یکم با هم بازي کنیم، حاال که دیگه برگشتی. 

 هاي خوشحال؟چی بازي کنیم؟ هاپسکات؟ مانوپالی؟ خانواده

 ودي. کورالین: تو، توي آئینه نب
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خواي چی وقت نباید بهشون اعتماد کنی. خب حاال، میها، هیچمادر جدید لبخندي زد و گفت: آئینه

 بازي کنیم؟

خوام با پدر و مادر واقعیم برگردم خوام باهات بازي کنم، میکورالین سرش را تکان داد، گفت: نمی

 مون رو آزاد کنی. خوام همهخوام آزادشون کنی. میخونه. می

تر از دندون یه مار، یه دختر ناسپاسه. هنوز آرامی سرش را تکان داد، گفت: سختدر جدید، بهما

 شه با عشق، یه روح مغرور رو شکست داد. می

 و انگشتان دراز و سفیدش را در هوا تکان داد. 

شق رو عاتونی منکار کنی، ولی نمیخوام دوستت داشته باشم، مهم نیست چیکورالین: من هیچ نمی

 خودت کنی. 

 اش حرف بزنیم.مادر جدید: بیا درباره

 و برگشت و وارد اتاق نشیمن شد. کورالین او را دنبال کرد. 

اي رنگی را برداشت، و کیف مادر جدید روي مبلی بزرگ نشست. از کنار مبل، کیف دستی قهوه

 کاغذي سفیدي را از آن بیرون آورد. 

 خواي؟سوي کورالین دراز کرد و گفت: یکی میاشت، بهدستش را که کیف کاغذي در آن قرار د

را نگاه کرد. کیف پر که انتظار داشت کیف پر از شکالت و آبنبات باشد، کورالین داخل آندر حالی

 لولیدند تا از آن بیرون آیند. کردند و در هم میهاي سیاه که تالش میبود از سوسک

 خوام.کورالین: نه، نمی

 ور راحتی. مادر جدید: هر ج

هاي سیاه را برداشت و آن را در جاسیگاري روي میز کنار مبل انداخت، سپس با دقت یکی از سوسک

 جوید. را میرا برداشت و در دهانش قرار داد. با لذت آنآن

 ست. یکی دیگر برداشت و گفت: خوشمزه
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 کورالین: تو مریضی، مریض و بدذاتی. 

 زنی؟طوري با مادرت حرف میود، گفت: اینکه دهانش پر بمادر جدید در حالی

 کورالین: تو مادر من نیستی. 

زده شدي. شاید کنم خیلی هیجانمادر جدید، به این گفته توجهی نکرد و گفت: کورالین، فکر می

دوزي کنیم یا نقاشی آبرنگی بکشیم. بعد شام بخوریم، و اگه دختر بتونیم این بعدازظهر یکم قالب

خونم تا خوابت ببره، ها بازي کنی. و منم برات داستان میونی قبل از خواب با موشتخوبی باشی می

خورد، کورالین بوسمت. انگشتان سفید و درازش مثل یک پروانه خسته، تکان میبعدش هم می

 لرزید. می

 کورالین: نه. 

شکالت در  اياش جمع شده بود. مثل کسی که جعبهمادر جدید روي مبل نشسته بود. لب و لوچه

هاي بزرگ و جوید. با چشمگذاشت و میهاي سیاه را در دهانش مییکی سوسکدستش باشد، یکی

کرد. موهاي سیاه و براقش روي گردنش پخش اي سیاهش به چشمان فندقی کورالین نگاه میدکمه

 را حس کند. توانست آنوزید و کورالین نمیشده بود، گویی بادي می

 . اخالقهم خیره شده بودند. سپس مادر جدید گفت: به نزدیک به یک دقیقه

را در سبد خرید گذاشت. بیرون بیایند، و آن را بست تا نتوانند از آنهاس سیاهکیف کاغذي سوسک

آورد بلندتر بود. دستش را داخل خاطر میباري که کورالین بهسپس بلند شد، قدش از آخرین

اش را در کیف دستیون آورد، با اخم به آن نگاه کرد و آنپیشبندش کرد و کلید در سیاه را بیر

جاست، این را باال گرفت و گفت: همیناي بیرون آورد. پیروزمندانه آنگذاشت، سپس یک کلید نقره

 خوام بهت یاد بدم چطوري رفتار کنی.براي توه، کورالین. برات خوبه. چون دوستت دارم می

را آئینه کرد و آن ئینه برد. بعد کلید را داخل قابسمت آاو را بهکورالین را به راهرو برگرداند و 

 چرخاند. 
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آي بیرون که یاد آئینه باز شد و پشت آن فضایی تاریک وجود داشت. مادر جدید گفت: وقتی می

 داشتنی باشی. بگیري چطور رفتار کنی و یه دختر دوست

اي از سوسک سیاه روي لب تکهینه قرار داد. کورالین را بلند کرد و او را داخل فضاي تاریک پشت آئ

 روح بودند. اش کامال بیاياش قرار داشت و چشمان سیاه دکمهباالیی

 اي را بست و کورالین را در تنهایی جا گذاشت. سپس در آئینه
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7 
را جلوي آن که اشکش بیرون بزند،خواست گریه کند، اما قبل از اینترکید و میاش داشت میبغض

را در هواي جایی که زندانی شده بود، تکان اش را بیرون آورد و آنگرفت. نفس عمیقی کشید. دست

قدر هم بزرگ قدر کافی بلند بود تا در آن بایستد یا بنشیند اما آنجاروها بود، به اندازه گنجهداد. به

 بخوابد.  راحت جاو باز نبود که در آن

 آن دست زد، سرد بود. داشت، وقتی بهروي دیوار شیشه قرار 

رساند. توانست، میهر سطحی از آن که میبار دیگر اطراف اتاق کوچک را دور زد و دستش را بهیک

 کرد. گشت، اما چیزي پیدا نمیدنبال در خروج، دستگیره در و یا کال هر گونه راه خروجی می

. معلوم شد که جز او، کسی دیگر هم در عنکبوتی از روي پشت دستش سریع دوید، او هم جیغ زد

 تاریکی هست. 

سپس دستش، به گونه و دهان کوچک و سرد کسی خورد، صدایی در گوشش گفت: آروم باش، 

 گوش کنه. رومونچیزي نگو، ممکنه عجوزه به حرف

 کورالین چیزي نگفت.

 هاي پروانه، لمس کرد. صورتش را مثل بال ،احساس کرد انگشتان سردي

 اي؟بیند، صدا گفت: تو زندهکرد، نکند خواب میدیگر آمد و کورالین با خود فکر می صدایی

 کورالین آرام گفت: بله. 

 صداي اولی: بچه بیچاره. 

 کورالین: شما کی هستین؟
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که دیگه نفس نکشیدیم ها. بعد از اینها اسمها، اسمشدند گفتند: اسمکه از هم دور میصداها در حالی

هنوز تصویر پرستارم تو ذهنمه، تو یه صبح ماه هامون هم از بین رفتن. از کار افتاد، اسممون و قلب

خوردن. ها تو نسیم تکون میتابید و اللهسرش میپشت دم تو دستش بود، خورشیمی، چوب و حلقه

 آد. ها رو هم یادم نمیآد، اسم اللهرو یادم نمیولی اسم پرستارم

 ان. ها فقط اللهها اسم داشته باشن. آخه اونکورالین: فکر نکنم الله

ها قرمز و ها هم باید اسم داشته باشن. اونکردم اللهصداي غمگین: شاید، ولی من همیشه فکر می

 ها رو یادمه. هاي آتیش مهدکودك تو روزهاي زمستونی. اوننارنجی بودن، مثل شعله

آمد، دراز جایی که صدا از آن میون آورد و بهبیر دي غمگین بود که کورالین دستش را بهحصدا به

 را سخت فشرد.کرد، دستی سرد را لمس کرد و آن

کرد. کورالین سه شکل را در تاریکی دید، یا شاید هم تصور چشمانش داشت به تاریکی عادت می

دند که هایی بوها، بچهبودند. شکل رنگبیبیند، هر کدام مانند ماه، در طول روز، کرد دارد میمی

 رسیدند. دست سرد هم، دستان کورالین را فشرد، صدا گفت: ممنونم. همسن او می ،نظربه

 کورالین: تو یه دختري یا یه پسر؟

بلند و فر خورده پوشیدم و موهام سکوتی برقرار شد. صدا با تردید گفت: وقتی بچه بودم، دامن می

ازم گرفتن و بهم شلوار دادن و موهام رو  رومبود. ولی حاال که پرسیدي، یادم اومد که یه روز دامن

 کوتاه کردن. 

 . دیگه بهش اهمیت بدیمصداي اول: چیزي نیست که 

 فشرد پاسخ داد: فکر کنم من یه پسر بودم. را میصاحب صداي دستی که کورالین آن

 تاریکی، کمی برق زد. و پشت آئینه در 

 جا؟تون اومدید اینکورالین: چه اتفاقی براتون افتاد؟ چطور شد همه

 مون رو تو تاریکی فراموش کرد. رو دزدید و همهمونجا و روح و زندگیصداها: اون ما رو آورد این
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 جا موندید؟ها، چند وقته اینکورالین: بیچاره

 صدایی گفت: خیلی وقته. 

 فت: آره، زمان از دستمون دررفته. صدایی دیگر گ

صداي پسر: من وارد اون در کوچیک شدم، وقتی بیرون اومدم تو یه سالن بودم. اون منتظرم بود. 

 اون گفت که اون یکی مامانمه، بعدش من دیگه مامان واقعیم رو ندیدم. 

ست و قلبت گرمه، هات ههات، خون تو رگکه هوا تو ریهصداي دختري دیگر گفت: فرار کن، تا وقتی

 رو داري فرار کن. فرار کن. اگه هنوز ذهن و روحت

 ها رو آزاد کنم. رو گرفته. من اومدم اونامکنم، اون خونوادهکورالین: من فرار نمی

یکی مثل ها یکیها بریزه، روزها و سالداره تا برگ درختجا نگه میقدر اینتورو اینصدا: ولی اون

 . تیک ساعت بگذرنتیک

 کنه. کارو نمیکورالین: نه، این

 سکوتی در پشت آئینه برقرار شد. 

تونی صورت میرو پس بگیري، در ایناحتمال زیاد، اگه بتونی بابا و مامانتصدایی در تاریکی: به

 هاي ما رو هم آزاد کنی. روح

 هاتون پیش اونه؟کورالین: روح

 شون کرده.صدا: آره، اون مخفی

جا گذاشت جا رو ترك کنیم. ما رو اینتونیم وقتی مردیم، اینخاطر همینه که نمیصدایی دیگر: به

 مون رو پیدا کن، خانوم. هاي مخفیکه دیگه چیزي ازمون نموند. قلبو ازمون تغذیه کرد تا این

 ؟آدقتی پیداشون کنم، چه بالیی سرتون میکورالین: و

 صداها چیزي نگفتند. 
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 د؟آمیخودم کورالین: و چه بالیی سر 

ها دانست غیر از یک تصویر ساده چیزي از آنشدند. کورالین میتر میرنگکمهاي روح مانند، شکل

 رود. زند و بعد از بین مینمانده است، مثل نوري که در چشمان برق می

 صدایی به آرامی: درد نداره. 

ذاره. ه و تو رو تو مه جا میگیرصدایی دیگر: اون زندگی، هویت و هر چیزي رو که داري ازت می

ت نموندن. تبدیل به پوست بینی روح و قلبو می شیگیره. یه روز بیدار میهات رو ازت میلذت

 چیزهایی که فراموش کردي، نداري. یاد آوردن شی. و دیگه رویایی جز بیدار شدن یا بهمی خالی

 . ی، پوچی، پوچی، پوچی، پوچی، پوچیصداي سوم: پوچ

 ت: باید فرار کنی. صدایی گف

شه بگید چجوري رو گرفته. میکورالین: فکر نکنم، سعی کردم فرار کنم ولی نشد. اون پدر و مادرم

 اتاق برم بیرون؟ باید از این

 گفتیم. دونستیم، بهت میصدا: اگه می

  "هابیچاره"کورالین با خود گفت 

لش، زیر سرش گذاشت. گفت: تا ابد که را جمع کرد و مثل بانشست. سوئیترش را بیرون آورد، آن

باهاش "جا تا باهاش بازي کنم. گربه گفت رو آرود اینرو تو این تاریکی بذاره، اون منتونه مننمی

 تونم که باهاش بازي کنم. جا تو تاریکی نمیاین "بازي کنم و به چالش دعوتش کنم.

ضاي پشت آئینه دراز کشید. آخرین سعی کرد جایش را راحت کند، چرخید و خم شد و روي زمین ف

را طول داد. توانست خوردنشجا که میگرفت و تا آنسیبش را خورد، گازهاي کوچکی از آن می

آد ذهنش رسید و آرام گفت: وقتی میاش بود. سپس فکري بهوقتی سیب تمام شد، هنوز گرسنه

 آید بیرون؟منو ببره، چرا شما هم با من نمی
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جاهاي تاریک و پوچ تونستیم، ولی قلب ما پیششه. حاال ما بهسخ دادند: کاش میبا صدایی ضعیف، پا

 سوزیم. لرزونه و ما میتعلق داریم. روشنایی ما رو می

 کورالین: اوه. 

اش گذاشت و چشمانش را بست، که باعث شد بیشتر تاریک شود. سرش را روي بالش سوئیتري

او را بوسید، صدایی خیلی  نرمی گونهس کرد روحی بهخواب رفت، احساکه بهخواب رفت. همینبه

کرد احتماال قدري ضعیف بود که کورالین فکر میاي کرد، صدا بهضعیف و ناچیز در گوشش زمزمه

 سنگ نگاه کن.  کرده است. صدا به او گفت: از داخلرا تصور آن

 خواب رفت. و بعد او به

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.takbook.com



8 
 

هایش سرخ شده بودند، موهایش مثل ماري تنبل، رسید؛ گونهنظر میل بهتر از قبمادر جدید، سالم 

 زد. اي سیاهش هم برق میهاي دکمهخوردند. چشمتکان می

خواب را اي در را باز کرد. کورالین نیمهبه آئینه نگاه کرد، و به کورالین خیره شد. سپس با کلید نقره

 کرد. گونه بلند میتر بود و مادر اصلیش او را اینانکه کورالین جواز زمین بلند کرد، مثل زمانی

 وارد آشپزخانه شد و کورالین را آرام روي سکویی گذاشت. 

کرد کسی قدري هوشیار بود که خیال میکورالین سعی کرد از خواب بیدار شود، براي یک لحظه، به

 است و با چه کسی است. خواست؛ سپس پی برد که کجکند و بیشتر میبا مهربانی با او رفتار می

ت کنیم ولی ما ر آوردم بیرون. نیاز بود که تنبیهمادر جدید: کورالین عزیز من، اومدم و تو رو از انبا

کنیم، ما گناهکارها رو دوست داریم اما از گناه متنفریم. حاال اگه دختر جا با عدالت رفتار میاین

درك کنیم و  دیگر روتونیم هموقت میاونخوبی شده باشی و یاد گرفته باشی درست حرف بزنی، 

 دوست داشته باشیم. 

جا وقت پیش اونجا بودن. از خیلیاي هم اونهاي دیگههایش را مالید، گفت: بچهکورالین چشم

 بودن. 

 جا بودن؟ مادر جدید: اون

ده شده را مرغ، پنیر، کره و یک تکه بیکن صورتی بریدر میان ماهیتابه و یخچال ایستاده بود، تخم

 آورد. بیرون می

 ها تبدیل کنی. یه بدن مرده. رو به یکی از اونخواي منکنم میجا بودن. فکر میکورالین: آره، اون
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را باال اي زد و با دست دیگر، آنمرغ را به کاسهآرامی لبخندي زد. با یک دست، تخممادر جدید به

هاي پنیر را با صداي جلز به روي گاز، ریخت و تکهبرد و از هم باز کرد. سپس کمی کره داخل ماهیتا

 هم زد.  ،مرغرا به همراه تخمبعد آنو ولز به آن اضافه کرد. 

کنم که خیلی احمقی عزیزم. من دوِست دارم، همیشه دوِست دارم، تازه هم فکر میمادر جدید: من

غن. چه بویی داره! ببین چه شون دروها همهکه اونخاطر اینکسی دیگه به روح اعتقاد نداره. به

 کنم. همونی که دوست داري، املت پنیر. اي دارم برات درست میصبحونه

 آد. کورالین آب دهانش را قورت داد، گفت: بهم گفتن از بازي کردن خوشت می

 آد. شون میچشمان سیاه مادر جدید، برقی زد، گفت: همه خوش

 ستاد و گفت: آره. کورالین، از سکو پایین آمد و کنار میز ای

 صداي بیکن روي گاز بیشتر شد و بوي خوشایندي پخش شد. 

 وقت عادالنه مغلوبم کنی؟کورالین: دوست نداري با هم بازي کنیم، اون

 کرد: شاید. توجهی میکه تظاهر به بیمادر جدید، در حالی

 ذاري؟رطی میلیسید. گفت: چه شهایش را با زبانش میزد و لبانگشتانش را روي سطح می

مونم جا پیشت میاگه ببازم، تا ابد اینلرزید، گرفت و گفت: من؟ کورالین محکم زانوهایش را که می

خورم و باهات بازي میکنم. رو میشم. غذاهاتدم دوستم داشته باشی. کامال مطیعت میو اجازه می

 ذارم جاي چشمام دکمه بذاري. و می

 ه ببري؟مادر جدید به او خیره شد: و اگ

 هاي مرده. هر کسی که تا حاال گرفتی. وقت باید بذاري همه برن. پدر و مادر واقعیم، بچهکورالین: اون

مادر جدید، بیکن را از روي اجاق برداشت و در بشقابی گذاشت. سپس املت پنیري داخل ماهیتابه 

 د گرفت.خورا باالي بشقاب گذاشت، املت پنیري داخل بشقاب لغزید و شکل خوبی به

 روي کورالین گذاشت. بشقاب غذا را با یک لیوان آب پرتقال تازه و شکالت داغ، روبه
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اي باشه؟ چیستان؟ اطالعات مادر جدید: آره، فکر کنم از این بازي خوشم بیاد. ولی قراره چجور بازي

 عمومی؟ یا استعداد؟

 ا کنم. کورالین: یه بازي که توش باید جستجو کنیم، که توش چیزي رو پید

 باید چی رو پیدا کنیم؟ ،مادر جدید: و تو این بازي قایم باشک

 هاي پشت آئینه. کورالین کمی تردید کرد، سپس گفت: پدر و مادرم، و روح بچه

کرد که آیا تصمیم درستی گرفته یا مادر جدید، پیروزمندانه، لبخندي زد و کورالین با خود فکر می

 ظر دیر بود. خیر. اگر چه دیگر براي تجدید ن

 رسونه. ت رو بخور عزیزم. نگران نباش، آسیبی بهت نمیمادر جدید: قبوله، حاال صبحونه

 اش هم بود. را بخورد متنفر بود؛ اما گرسنهکه آنکورالین به صبحانه نگاه کرد، از این

 مونی؟کورالین: چجوري بفهمم پاي حرفت می

 خورم. قسم می خورم، به قبر مادر خودممادر جدید: قسم می

 کورالین: مادرت قبر داره؟

خواد بیاد بیرون، دوباره گذاشتمش مادر جدید: اوه، آره. خودم گذاشتمش اون تو. و وقتی دیدم می

 اون تو. 

 کورالین: به یه چیزي قسم بخور که بتونم بهت اعتماد کنم. 

 دست راستم. مادر جدید: به

 خورم. : قسم میش را به آرامی مثل میخ تکان داددست راستش را باال آورد و انگشتان دراز

 اش را باال انداخت: باشه، قبوله. کورالین شانه

 تر بود. کرد گرسنهرا خورد. از چیزي که فکر میاش سرد شود و آناجازه نداد صبحانه
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دن به خورد، مادر جدید به او خیره شده بود. خیلی سخت بود که فقط با نگاه کرکه غذا میدر حالی

 اش است. کرد او هم گرسنهچشمانش احساسش را فهمید اما کورالین فکر می

 که دوست داشت شکالت داغ را هم بخورد، اما نخورد. شربت پرتقالش را خورد و با این

 کورالین: از کجا باید گشتن رو شروع کنم؟

 خواي. توجهی: هر جا که میمادر جدید با بی

سخت در فکر فرو رفت. با خود فکر کرد، اهمیتی نداشت باغ و زمین اطراف کورالین به او نگاه کرد و

ها واقعی نبودند. زمین تنیسی در دنیاي مادر جدید وجود نداشت و تنها خانه را بگردد، چون آن

 جاي واقعی، خود خانه بود. 

د توي فریزر را اطراف آشپزخانه نگاه کرد. در اجاق گاز را باز کرد، داخل فریزر و حتی داخل ساالبه

 کرد. هم گشت. مادر جدید با پوزخندي که در گوشه لبش بود، کورالین را دنبال می

 قدر بزرگن؟ها چهکورالین: حاال این روح

با ناخن قرمزرنگ، مادر جدید، کنار میز آشپز خانه نشست و به دیوار تکیه داد، چیزي در پاسخ نگفت. 

اي سیاهش ضربه تق بر روي چشم دکمهتقاد صداي تقهایش را لمس کرد و سپس با ایجدندان

 زد. می

 دونن یه روح اندازه یه توپ ساحلیه. کورالین: باشه، نگو. اصال مهم نیست کمکی بکنی یا نه. همه می

اندازه یک پیاز، یا یک که بهش درباره اندازه ارواح چیزي بگوید، مثل اینجدید امید داشت مادر

ه ساعت بابا بزرگ باشند، اما مادر جدید فقط لبخند زد و مثل صداي برخورد اندازچمدان و یا به

تق ضربه زد. سپس کورالین دریافت اش، تقايهایش روي چشم دکمهقطره آب به سینک، با انگشت

 که این صداي آب است و مادر جدیدش ناپدید شده. 

ست که این معنیایی نبود، بهدانست مادر جدید جاي دیگري است؛ اگر جلرزید. میکورالین می

ترسد. دستش را در بیند، میجا هست. و در این مواقع آدم خیلی راحت از چیزي که نمیهمه
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اش بیرون آورد و را از جیبدار را لمس کردند. آنهایش سنگ سوراخش گذاشت و انگشتجیب

 د. اي در دست دارد، سپس وارد راهرو شطوري در دستش فشرد که گویی اسلحه

 شد. تق برخورد قطرات به سینک فلزي شنیده نمیصدایی غیر از تق

هاي نامشخص اي ابري در آئینه پدیدار شد، صورتنگاهی به آئینه انتهاي راهرو انداخت. براي لحظه

وجود آمدند و از بین رفتند، سپس کسی غیر از خودش را در آن ندید، اي در آن بهو از شکل افتاده

 زد. دست داشت و برق میزغال سبز بهي شبیه به دختري که چیز

اي رنگ بود. سپس دار ساده و قهوهکورالین با تعجب به دستش نگاه کرد. فقط یک سنگ سوراخ

در آئینه، آتش سبزي در سنگ زند. دوباره به آئینه نگاه کرد و باز دید که سنگ مثل زمرد، برق می

 داد. ور بود و اتاق کورالین را نشان میشعله

 کورالین: همم.

ها گویا از ورود او خوشحال شده بودند، در اطراف اتاق، به پرواز درآمده وارد اتاق شد. اسباب بازي

ها بیرون آمد تا به او سالم کند، حتی از روي چند اسباب بودند. تانکی، از داخل جعبه اسباب بازي

کرد خود را برعکس شده بود و تالش میجعبه روي کف اتاق افتاد، بازي دیگر هم رد شد. از داخل 

 را برداشت و درستش کرد. تانک شرمنده شد و زیر تخت رفت. کند که کورالین آن جمع

 کورالین اطراف اتاق را نگاه کرد. 

ها را اي از جعبه اسباب بازي را گرفت و همه اسباب بازيبه کمدها و دراورها نگاه کرد. سپس گوشه

قل خورد و  مرواریديها در تقال بودند که بلند شوند و خود را رها سازند. روي فرش ریخت، همه آن

ها شبیه به روح کدام از این اسباب بازيدیوار، صدایی تولید کرد. با خود فکر کرد، هیچبا برخورد به

اي را که از آن حیوانات کوچکی که در تعقیب هم بودند، برداشت، روباه روي دستبندي نقرهنیستند. 

 توانست روباه را بگیرد. توانست خرگوش را بگیرد و مشابه آن خرس هم نمیتبند هرگز نمیدس

را نگاه کرد، اما چیزي پیدا نکرد. آن ،دار را بیرون آورد و به امید یافتن سرنخسنگ سوراخ ،کورالین

تنها  کردند وها که روي فرش بودند حاال داشتند خود را زیر تخت مخفی میبیشتر اسباب بازي
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به رنگ صورتی  رباز پالستیکی سبز، مروارید، یویوییهایی که باقی مانده بودند، یک ساسباب بازي

توانستی زیر طور چیزها بود. دقیقا شبیه همان چیزهایی که در دنیاي واقعی میروشن و از همین

 آمد. میها خوشش نجعبه اسباب بازي پیدا کنی، وسایلی که فراموش شده بودند و کسی از آن

یاد ناگهان صدایی را که در تاریکی در گوشش زمزمه کرد بهخواست برود و جایی دیگر را بگردد. می

روي چشمانش قرار داد. چشم چپش دار را بلند کرد و روبهآورد و فهمید باید چه کند. سنگ سوراخ

  .، نگاه کردرا بست و با چشم راست، داخل اتاق را با سوراخی که در سنگ بود

شد. همه چیز در آن خاکستري بود... نه، نه کامال از داخل سنگ، دنیا به رنگ خاکستري دیده می

رنگ نارنجی گل الله زد، چیزي که کنار شومینه بود، چیزي بههمه چیز. چیزي روي زمین برق می

نش ترسید اگر سنگ را از جلوي چشمادر بعدازظهر ماه می. کورالین دست چپش را باال برد، می

 بردارد، شیء ناپدید شود. 

را از جلوي چشمانش پایین آورد. را برداشت و سنگ کردند. آنانگشتانش چیزي نرم را حس می

بود، همان که زیر جعبه اسباب بازي قرار داشت و حاال در دست او به رنگ پوست درآمده  مروارید

هاي قرمز در شعله نگاه کرد. مروارید را برداشت و از سوراخ آن، داخل مروارید را بود. بار دیگر سنگ

 درخشید. رنگ، می

پچ مانند گفت: بله خانوم، حاال یادم اومد، من یه پسر بودم. ولی باید عجله کنی. هنوز دوتا صدایی پچ

رو جا هم جادوگر از دستت خیلی عصبانی شده، چون مندیگه هستن که باید پیداشون کنی، تا این

 پیدا کردي. 

 هاي اون تنم باشه. خوام لباسخود اندیشید: اگه قراره این کارو ادامه بدم، نمی کورالین با

هاي خودش را پوشید. سوئیتر خاکستري و شلوار سیاه را مرتب خیلی سریع، لباس، بیژامه و چکمه

 ها گذاشت. بازي هاي نارنجی را هم روي زمین، کنار جعبه اسبابکرد و توي کمد گذاشت، چکمه

 را در جیب پیراهنش گذاشت و وارد راهرو شد.  مروارید
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هایش را پوشید و هایش خورد. چشمد، به صورت و دستیوزمی که در باديچیزي مثل شن ساحل 

 جلو رفت. 

جلو شد، و او گویی در یک طوفان است، بهتر میرفتن سخت و سختها بدتر شد و راهوزش شن

 کرد. باد وحشتناك و سردي بود. حرکت می

 از راهی که آمده بود، یک قدم به عقب برداشت. 

 ، ادامه بده، چون جادوگره از دستت عصبانیه. هصداي روح مانندي در گوشش گفت: اُ

هاي خاك، صورت و هاي نامرئی به نرمی دانهوزید باز به جلو ادامه داد. شنکه باد سخت میبا این

 زدند. هایش را میگونه

 نه بازي کن. کورالین فریاد زد: عادال

جوابی نیامد، اما باد بار دیگر، وحشتناك، به طرف او وزید و بعد از بین رفت. وقتی از آشپزخانه 

تق برخورد قطرات به سینک را بشنود و یا توانست باز صداي تقگذشت، در سکوت مطلق میمی

وسیله اش بهايهاي دکمهرا با ضربه زدن به چشمشاید هم این صداي مادر جدیدش بود که آن

 کرد. در مقابل وسوسه براي نگاه کردن، مقاومت کرد. انگشتان دراز و سفیدش ایجاد می

 پس از چند گام به در خروجی رسید و از خانه بیرون رفت. 

که به خانه دوشیزه فورسیبل و دوشیزه اسپینک ها پایین رفت، اطراف خانه را گشت تا ایناز پله

اي را که کورالین شدند و کلمهدر، حاال اتوماتیک خاموش روشن می هاي رويجدید رسید. المپ

را هل داد. ترسید که قفل باشد، پس با تمام نیرویش آنساختند. در بسته بود. میبتواند بفهمد نمی

 در ابتدا، گیر کرد و سپس با یک تکان، کورالین وارد اتاق تاریک شد. 

اي براي ورود بیابد، اما د تاریکی شد. انتظار داشت پردهدار گذاشت و واردستش را روي سنگ سوراخ

داشت. چیزي باالي تاریک بود. تئاتر هم خالی بود. هوشیارانه گام برمی ،جا نبود. اتاقچیزي آن

کار را انجام داد،  خش صدا کرد. سرش را باال کرد و به تاریکی چشم دوخت، وقتی اینسرش خش

 را روشن کرد و اطراف اتاق را با آن دید. را برداشت و آن قوهاغچیزي خورد. خم شد، چرپایش به
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هاي سالن شکسته شده و قدیمی بودند. تارهاي عنکبوت از خالی و رها شده بود. صندلی ،تئاتر

 دیوارهاي چوبی پوسیده آویزان شده بودند. 

اي مو و ژلهبی خش آمد. کورالین چراغ را به سمت باال، روي سقف گرفت. چیزهايباز صداي خش

ها باشند. اما هیچ سگی مثل آن باال بودند. با خود اندیشید، شاید صورت داشته باشند، شاید سگ

 شوند. خفاش، بال ندارد، یا مثل عنکبوت و یا خفاش از سقف وارونه نمی

به او ها بالش را در هوا، سخت تکان داد. وقتی موجود نور چراغ، موجودات را آزار داد و یکی از آن

 باالي سقف، وارونه شد.  از هجوم برد، کورالین سریع جاخالی داد. موجود روي دیواري نشست و

وي چشمش گذاشت، از داخل آن اتاق را نگاه کرد و دنبال چیزي کورالین سنگ را برداشت و جل

را پیدا گشت که برق بزند یا بدرخشد، در قسمتی از اتاق شاید نوري باشد و او بتواند روح دیگر می

 ذرات غبار در هوا باعث شده بودندکند. نور چراغ را در اطراف اتاق به چرخش درآورد تا چیزي بیابد، 

 نظر بیاید.امد بهجشکل جسمی واضح و به ،نور

اش بود و مثل و دو برابر کورالین اندازه خاکستري رنگبود.  ،چیزي در باالي استیج ویران شده

ترسم. بود. کورالین نفس عمیقی کشید و با خود گفت: من نمی حلزون به روي دیوار چسبیده

 ترسم. نمی

گذاشت و به حرف خودش باور نداشت اما از استیج باال رفت. انگشتانش را روي چوب پوسیده می

 برد. خود را از آن باال می

نکبوت هاي عشکل یک نوع کیسه، مانند توده تخموقتی به دیوار نزدیک شد، دید که آن چیز به

تر برد. داخل کیسه چیزي دیگر شبیه به یک انسان بود، انسانی با دو سر، چهار است. چراغ را نزدیک

 دست و چهار پا. 

که دو انسان را رسید موجود داخل کیسه هنوز کامل نشده و خیلی بدشکل باشد. مثل ایننظر میبه

 شوند. حرارت داده و با هم قاطی کرده باشند تا به یک قالب تبدیل 
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یکی از سقف ها یکیخفاش -خواست به آن موجود نزدیک شود. سگکورالین تردید داشت. نمی

 اي تشکیل دادند، نزدیک کورالین آمدند ولی او را لمس نکردند. پایین افتادند، و دایره

اي جا روحی وجود ندارد، شاید باید بروم و جاي دیگري را بگردم. بربا خود فکر کرد، احتماال این

صورت خاکستري دیده بار از سوراخ سنگ، دوباره نگاهی به بیرون انداخت. تئاتر کامال بهآخرین

شد، نور مثل چوب گیالس پاك و براق بود و منشا اي هم دیده میدفعه نوري قهوهشد.، اما اینمی

 شد. داري میآن از داخل کیسه بود. آن شیء براق در دست یکی از موجودات داخل کیسه نگه

تواند صدا تولید نکند، زیرا از این جا که میکرد، سعی داشت تا آنآرامی روي استیج حرکت میبه

 ترسید که موجود داخل کیسه بیدار شود، او را ببیند و ...می

تپید. قدمی تر نبود. قلبش به شدت میکه آن موجود به او نگاه کند، ترسناكچیز برایش از اینهیچ

 رداشت. دیگر به جلو ب

دستش را که به کیسه رسید. رفت تا ایناما هنوز هم جلو می در عمرش تا به این حد نترسیده بود

شت، مثل آتشی کوچک، صدا که دستش را گذاچسبناك روي دیوار گذاشت. همین سمت چیزبه

از  دندان بود. دستش را وارد آن کرد و پستار عنکبوت به لباسش چسبید، شبیه نخ کرد و همانند

دیگر حلقه شده  مرواریدکرد که دور یک خوبی احساس میمدتی، دستی سرد را لمس کرد و به

 مرواریدکه انگار در ژله غرق بود. کورالین کوشید تا طوريلغزید بهاست. دست موجود، لزج بود و می

 دست آورد. را به

در  مرواریدیکی لغزیدند و ان، یکیرا سفت گرفته بود. سپس انگشتدر ابتدا اتفاقی نیافتاد، موجود آن

هاي موجود، دست کورالین افتاد. دستش را از تارهاي چسبناك بیرون کشید، معلوم بود که چشم

شان آشکار شدند، دوشیزه هايها انداخت. چهرهباز نشده بود. کورالین چراغ را روي صورت آن

مثل دو توده موم که با هم  وشده  اسپینک و دوشیزه فورسیبل در جوانی بودند اما در هم تنیده

 . اي وحشتناك را ساخته بودندقاطی شده و چهره

پوست کورالین  ،اي، یکی از موجودات تالش کرد بازوي کورالین را بگیرد. ناخنشبدون هیچ مقدمه

را خراش انداخت، اما چون خیلی لزج بود نتوانست کورالین را بگیرد و او با موفقیت فرار کرد. سپس 
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زمان با هم کردند و دو صدا هماي درخشان به کورالین نگاه میها باز شدند، چهار چشم دکمهمچش

حال چنین صدایی را در عمرش نشنیده بود. شروع به حرف زدن با کورالین کردند، کورالین تا به

کرد، یحرف آمد و زمزمه کرد، دیگري مثل بطري کنار پنجره، چاق و عصبانی وزوز مها بهیکی از آن

 گفت: دزد، پسش بده، وایسا، دزد!اما صداها متعلق به یک نفر بود، می

رفت. او تازه دریافته بود که آن چیز ها زنده شد. کورالین داشت عقب میخفاش -هوا با سگ 

شان به دیوار وحشتناك روي دیوار، همان دوشیزه اسپینک و فورسیبل جدید است، توسط تارهاي

 توانستند او را دنبال کنند. پیله خود محصور شده و نمیچسبیده بودند. در 

او سرش را پایین ور شدند اما نتوانستند به او آسیبی برسانند. ها به سمت کورالین حملهخفاش -سگ

 گشت. کرد و دنبال راه فرار میآورده و دیگر روي استیج نبود، با چراغ راه را براي خود روشن می

 جا بیا بیرون. خانوم، بدو. تو حاال دوتا از ما رو داري. زودتر از این صدایی در سرش گفت: بدو

قدر فشارش سمتش دوید، و آنرا کنار دیگري، در جیبش گذاشت. در را پیدا کرد، به مرواریدکورالین 

 که باز شد. داد تا این
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9 
که خانه اي نداشت، در حالیسایه را در بر گرفته بود که شکل وهی آنشکل شده و ِمبیرون، دنیا بی 

و یا اصال، این  کرد،چرخیده و بیشتر کش آمده بود. از نظر کورالین، خانه خم شده و به او نگاه می

تواند انسان خوبی دانست نمیکار را کرده، کسی که کورالین میخانه نبود، شبیه به کسی بود که این

هاي کرد. پنجرهها را از خود پاك میبود، و کورالین آناو چسبیده باشد. تارهاي چسبناك عنکبوت به

 اي عجیب، کج شده بودند. خانه در زاویه

اش حس نداشت، ايمادر جدید، دست به سینه، روي چمن ایستاده و منتظر او بود. چشمان دکمه

 شد. هم فشرده میهایش از خشم، سخت بهاما لب

سمت او رفت. مادر کورالین بهو انگشتش را خم کرد. وقتی کورالین را دید، دستش را دراز کرد 

 جدید چیزي نگفت. 

 کورالین: دوتاشون رو پیدا کردم. هنوز یکیش مونده. 

 حالت صورت مادر جدید تغییري نکرد. گویا اصال چیزي را که کورالین گفته، نشنیده بود. 

 کورالین: خب، فکر کردم شاید بخواي بدونی. 

 رد گفت: ممنون کورالین. مادر جدید با صدایی س

 شد. صدا از مه، خانه و آسمان بود. صدایش از دهان خارج نمی

 دونی که دوسِت دارم. مادر جدید: می

رغم خودش، کورالین براي تایید، سرش را تکان داد. حقیقت داشت، مادر جدید او را دوست و علی

را دوست دارد، یا اژدهایی که طال را طور کورالین را دوست داشت که فقیري پول داشت. ولی او آن

دوست دارد. کورالین با نگاه به چشمان مادر جدید فهمید که او تسخیر شده است. یک حیوان 

 آموز که دیگر رفتارش مثل قبل جالب نیست. دست
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 خوام. خوام. اصال هر چیزي که از طرف تو باشه رو نمیکورالین: من عشق تو رو نمی

شاید بخواي راهنمائیت  کمکت هم کنم؟ تو کارت خیلی خوب بود. فکر کردم مادر جدید: حتی اگه

 ت رو پیدا کنی. کنم تا گنج

 کورالین: خودم بلدم پیداش کنم. 

که خالیه، تا توش رو بگردي، درش آپارتمان بغلی، همونیمادر جدید: آره، ولی اگه بخواي بري تو 

 کار کنی؟خواي چیموقع میقفله. اون

 اوه، کلید داره؟کورالین: 

مادر جدید هنوز در مه خاکستري رنگ ایستاده بود. موهاي سیاهش مثل موجودي زنده دور سرش 

 برد و از داخل دهانش، اي کرد و دهانش را باز کرد. دستش را باالپخش شده بودند. ناگهان، سرفه

 کنی.را از روي زبانش برداشت، و گفت: بیا، بهش نیاز پیدا می کلیدي

خواهد از کلید استفاده که فکر کند که آیا میسوي کورالین پرت کرد، کورالین قبل از اینرا بهکلید 

 هنوز کمی خیس بود. را گرفت. کند یا نه، با یک دست آن

 باد سردي وزید و کورالین اطرافش را نگاه کرد، وقتی نگاهش را برگرداند، دریافت که تنها است. 

رنگ د و کلید را داخل سوراخ در آپارتمان خالی کرد. مثل سایر درها، بهراه افتاسمت در خانه بهبه

 سبز روشن بود. 

کنیم که اون بخواد منظور انجام نمی ده. ما باور نمیرو بیکرد: اون کاري صدایی روح مانند، زمزمه

 ست. کمکت کنه. احتماال این یه حقه

 کورالین: آره، حق با شماست. 

 را چرخاند. فل در کرد و آنسپس کلید را وارد ق

 آرامی وارد شد. در به آرامی باز شد و کورالین هم به

www.takbook.com



هاي قدیمی روي رنگ شیري بودند. کف خانه از چوب بود و ردهایی از فرشدیوارهاي آپارتمان به

 ها مانده بود. آن

روي دیوار بودند  رنگهایی بیجا وجود نداشت. دیوارها تزئین نشده بودند، مستطیلاي در آنوسیله

کرد قدري ساکت بود که کورالین تصور میداد، تابلوها زمانی به کجا آویزان بودند. بهکه نشان می

 شنود. صداي غبارهاي هوا را می

کسی او  ،کارکرد با اینزدن کرد. فکر میکه نکند کسی غافلگیرش کند، شروع به سوتاز ترس این

 ترساند. را نمی

جا وان آهنی بزرگی بود و داخل آن زخانه شد. سپس وارد دستشوئی شد، در آنابتدا وارد آشپ

رسید زمانی اتاق نظر میاندازه یک گربه، مرده بود. آخرین اتاقی که دید، جایی بود که بهعنکبوتی به

توانست تصور کند، مستطیل بزرگی که روي کف اتاق از سایه غبارها تشکیل شده، خواب بوده. می

اي خواب بوده است. بعد چیزي دید که روي لبش لبخند آورد. روي کف اتاق، حلقهاي تختزمانی ج

 را باال کشید. خم شد و حلقه را گرفت، با تمام قدرتی که داشت آنفلزي افتاده بود. 

با کشیدن آن، دري سفت و سخت، و مربعی شکل، از کف اتاق باز شد. داخل آن فقط تاریکی دیده 

پائین برد و روي کلید سردي گذاشت. با ناامیدي کلید را فشرد اما نوري زرد و  شد. دستش رامی

 ها را براي او روشن کرد، و سرش را پائین برد تا داخل را ببیند.  ضعیف از المپ تابید و پله

دار را از آن بیرون آورد. از سوراخ سنگ، انبار کورالین، دستش را داخل جیبش کرد و سنگ سوراخ

 کرد اما چیزي ندید. سنگ را در جیبش گذاشت.  را نگاه

 آمد. رسید. غیر از آن بوي تندي هم مثل سرکه میبوي خاك رس خیس، از داخل انباري به مشام می

 قدري سنگین بود که اگر وروديکرد. در، بهها پائین رفت و با اضطراب به در نگاه میاز پله کورالین

هایش را باال افتد. یکی از دستبراي همیشه در تاریکی گیر میشد، مطمئن بود که با آن بسته می

ها پائین سوي تاریکی رفت و از پلهرا لمس کرد، اما در، در موقعیت خودش ماند. سپس بهآورد و آن

که چراغ حبابی را فشرد تا اینها، روي دیوار، کلید چراغ دیگري قرار داشت. کورالین آنزیر پلهآمد. 

اي که کورالین بتواند اندازهکرد و روشن شد. نورش حتی به تلقیارتفاع، ف کمآویخته از سق
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هاي نقاشی شده روي دیوار ها ناکامل بودند. چشمهاي روي دیوار را ببیند، کافی نبود. نقاشینقاشی

ها بودند. آمدند. و چیزهاي دیگري که زیر آننظر خوشه میدید و بقیه چیزها بهرا به سادگی می

 اند یا نه. ها نقاشی انسانرالین مطمئن نبود که اینکو

اي از هایی پر از کاغذهاي پوسیده، و تودهدو شیء عجیب در گوشه اتاق بودند؛ کمدي از جعبه

 هاي در حال از بین رفتن در کنار کمد. پرده

تی دید که شدند. بوي بد حاال بدتر شده بود. وقهاي کورالین بر روي کف سیمانی، مچاله میچکمه

 جا را ترك کند. آن خواستجا خورد و مییک جفت پا از زیر پرده بیرون آمدند، 

زده سرش را پر کرده بود) و پارچه خیس را کنار نفس عمیقی کشید (بوي شراب ترشیده و نان کپک

 وبیش شبیه به انسان بر او آشکار شد. زد، چیزي کم

رنگ و ورم ا پی ببرد که این شخص چه کسی است؛ بیدر آن نور کم، حدود چند ثانیه زمان برد ت

اش نبود و پف کرده بود. سیمایی در چهرهکرده مانند کرم، و دست و پایش بسیار الغر و باریک بود. 

 جاي چشم، دو دکمه بزرگ سیاه داشت. به

و که صدا را شنید، بیدار شد کورالین صدایی تولید کرد، صدایی از ترس و وحشت، موجود همین

اش ايهاي دکمهحرکت درآمد و وقتی چشمخورد. سرِ موجود بهنشست. کورالین از ترس تکان نمی

رنگ و باریک از هم هاي بیرو به کورالین قرار گرفت، ایستاد. دهان از روي صورتش پدیدار شد، لب

 حرف آمد: کورالین. جدا شدند و با صداي پدر کورالین به

 خب، حداقل یهو نیومدي تو روم. مانی پدر جدیدش بود، کرد و گفت: کورالین رو به موجودي که ز

هاي چوب مانند موجود، به سمت صورتش رفت و از مایعی که مانند رس بود، چیزي شبیه به دست

 بینی ساخت، و چیزي نگفت. 

 جان؟ینها اهاست. اونگردم، که مال یکی از بچهکورالین: دارم دنبال پدر و مادر و یه روح گمشده می

 جز غبار و رطوبت و فراموشی نیست. رنگ جواب داد: چیزي این پائین نیست. چیزي بهموجود بی

 کرده بود. کورالین با خود اندیشید: چه هیوالییه، ولی بدبخته. موجود، سفید، بزرگ و ورم
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 فت. گرنگ حقیقت را میدار را برداشت و با آن نگاه کرد. چیزي نبود. موجود بیسنگ سوراخ

 جا. که باهام حرف زدي تو رو آورده اینبندم واسه اینکورالین: بیچاره، شرط می

موجود سرش را تکان داد. کورالین متعجب بود که چگونه این موجود به شکل پدرش درآمده بود، 

 گفت: متاسفم. 

ی اعصابش رو بهم ریختی و وقتموجود: از کارت خوشش نیومد. اصال از کارت خوشش نیومد. اعصابش

 بهم بریزه، باید رو سر یه نفر خالیش کنه. این اخالقشه. 

 موي موجود را نوازش کرد. پوستش مثل خمیر نان گرم، چسبناك بود. کورالین سر بی

 جا. هم پرتت کرد اینکورالین: بیچاره، اون تو رو ساخت و بعدش

و روي کف سیمانی  شدکنده  اي چپشموجود سرش را تکان داد و در همین حین، چشم دکمه

کرد که انگار آن یکی چشمش هم نمانده است. باالخره چشمش را افتاد. اطراف را طوري نگاه می

جا خواد من اینجا برو. اون میخودش داد و با صدایی مبرم گفت: برو بچه. از اینپیدا کرد، تکانی به

و تموم کنی و خودش برنده بشه. اون جا بذارمت، تا نتونی بازي رتو آسیب برسونم و تا ابد اینبه

 تونم باهاش مبارزه کنم. رو مجبور کرده بهت صدمه بزنم. نمیمن

 تونی. شجاع باش. کورالین: می

هاي رو به بیرون از انباري دید. چسبیده کورالین به اطرافش نگاه کرد و موجود را میان خودش و پله

اینک در خید و صورتش را باز رو به کورالین گرفت. چر دها حرکت کرد. موجوسمت پلهبه دیوار، به

 تر شدن و هوشیارتر شدن بود.حال بزرگ

 تونم. موجود: اَه، نمی

 دندانش را باز کرد. و به سمت کورالین جهید، دهان بی
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توانست دو کار را انجام دهد. حرکت، ضربان قلبش باال گرفت. فقط می کورالین در واکنش به این

که او را بگیرد. یا دنبال او در انباري بدود تا اینفرار کند، و موجود بهیغ بزند و سعی بهتوانست جمی

 توانست کار دیگري بکند. می

 پس تصمیم گرفت کار دیگر را بکند. 

اش را گرفت ايوقتی موجود به کورالین نزدیک شد، کورالین سریع دستش را دراز کرد و چشم دکمه

 و با تمام توان کشید. 

براي یک لحظه، هیچ اتفاقی نیافتاد. سپس دکمه از دستش خارج شد، با صداي َتَلق به دیوار آجري 

 زمین افتاد. خورد و سپس به

رنگش را عقب کشید، دهانش به شکل وحشتناکی باز شد حرکت ماند. سر بیاش بیموجود در جاي

که کورالین ایستاده بود جاییسمت و با خشم و ناامیدي، غرشی سر داد. سپس با تمام سرعت به

 خزید. 

رفت تا از دیوارهاي ها باال میپا و در سکوت از روي پلهنوكبا اما کورالین جایش را عوض کرده بود. 

توانست چشمانش را از زمین زیر خودش بردارد، چرا که موجود در شده دوري بجوید. نمینقاشی

او گفته شده باشد، موجود از حرکت ایستاد که بهمثل این پیچید و دنبال او بود. بعد،خود میجا بهآن

 و سرش را کورکورانه به سمت دیگري برد. 

 کنه ببینه من کجام. باید خیلی ساکت باشم. کورالین با خود گفت: داره گوش می

 اي گذاشت و پایش لیز خورد، موجو صدایش را شنید. گامی دیگر روي پله

ي یک لحظه تاب خورد و خود را جمع کرد. سپس مثل یک مار به سمت او گرفت. براسرش را به

مانده باال رفت و خود هاي باقیها باال رفت. کورالین چرخید و سریع، از پلهها لغزید و از آنسمت پله

را رها و آن سمت خودش کشیدروي کف خاکی اتاق خواب انداخت. بدون وقفه، در سنگین را بهرا به

 جا ماند. کمی تکان خورد اما همان ،ند روي ورودي انبار را پوشاند. درکرد. با صدایی بل
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انداخت. را روي در میاي مثل مبل یا حتی صندلی در اتاق بود، آننفس عمیقی کشید. اگر وسیله

 جا نبود. اما چیزي آن

قفل کرد. سرش بود که بَدوَد، از آپارتمان بیرون آمد و در خروجی را که پشتبا سرعت، بدون این

 کلید را زیر پادري گذاشت. سپس پائین آمد. 

 جا ساکت و آرام بود. بود اما همهجا منتظرش میآید، مادر جدیدش آنانتظار داشت وقتی بیرون می

 خواست به خانه برگردد. کورالین می

 داد، سپس در مه خاکستري، که واقعا مهخود روحیه شجاعت میخودش را در آغوش گرفت، و به

 ها باال رفت. ها تغییر داد و از آنهم نبود، به سمت خانه رفت. مسیرش را به سمت پله
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10 
شد، باال سمت خانه پیرمرد دیوانه منتهی میهاي بیرون خانه که در دنیاي اصلی، بهکورالین، از پله

ها ها باال رفته بود. آنن پلهبار از ایکردند، یکرفت. هنگامی که با مادرش براي خیریه پول جمع می

در منتظر بودند تا پیرمرد دیوانه سبیل بزرگ، پاکتی را که مادر کورالین به او داده بود  جلويدر 

داد. کورالین پیدا کند. خانه پیرمرد، بوي عجیبی از ترکیب غذاها، تنباکو و نوع خاصی از پنیر را می

 بشود. خواست از این بیشتر وارد آن خانه اصال نمی

 . مکتشفمکورالین فریاد زد: من یه 

 هر حال او از انبار بیرون آمده بود، نه؟ کرد. بهاي را القا میاما کلماتش در مه خاکستري، حالت مرده

 اما کورالین از چیزي که مطمئن بود این بود که، حتما این خانه، وضعیتش از انباري بدتر است. 

 شد. پیش، این خانه خالی بود و زیرشیروانی محسوب می وقتها رسید. خیلیبه باالي پله

 بر در سبز رنگ، کوبید. در باز شد و او هم وارد شد. 

 چشم و اعصاب داریم
 دم و دندان داریم

 وقتی بیرون بیائیم،
 گیریات است، میچھ شایستھآن
 

د که کورالین حدي پائین بواي تاریک که سقفش بههزاران صداي کوچک، این آواز را، در خانه

 خواندند. را لمس کند، میتوانست آنمی

شد، تکان که او نزدیک میچشمان سرخ به او خیره شده بودند. پاهاي صورتی کوچک، همین

 آمدند. حرکت در میها پشت سر هم بهشدند. سایهخوردند و دور میمی
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بود. بوي غذا بود (از نطر کورالین،  آمد از آپارتمان واقعی پیرمرد دیوانه هم بدترجا میبویی که این

غریب خوشش این غذا ناخوشایند بود، و او از طعمش متنفر بود، از ادویه، غذاهاي گیاهی و عجیب

جا آوري کرده و در اینغذاهاي بدمزه جهان را جمع آمد). بوي این خانه طوري بود که انگار، همهنمی

 گذاشته بودند. 

 آمد: دختر کوچولو. سوي اتاق صدایی پیر از آن

 کورالین: بله. 

 ترسم. کورالین با خود گفت: من نمی

 دارد.  حقیقتدانست که و خودش هم خوب می

هایی که در انباري بودند، همگی توهماتی بودند چیزها، حتی آنجا نبود. همه اینچیز ترسناکی این

شده بود. کورالین با خود اندیشید،  ها و چیزهاي واقعی ساختهوسیله مادر جدید از روي انسانکه به

 تواند از روي چیزهاي دیگر کپی کند. تواند چیزي بسازد. او فقط میمادر جدید نمی

اي برفی روي شومینه اتاق نشیمن داشته کرد که چرا مادر جدید، باید کرهاین فکر میو سپس به

 اصال چیزي وجود ندارد.  شان،که در دنیاي واقعی، در باالي شومینه خانهباشد، در حالی

 وقتی این سوال را از خود پرسید، پاسخ سوالش را هم دریافت. 

 هم ریخت. باز هم دوباره صداي پیر آمد، و قطار افکارش را به

 دونم دنبال چی هستی. جا دختر کوچولو، میصداي خشک و پیر: بیا این

اي شود. که البته ایده احمقانهج میاي مرده خارکرد این صدا از گلوي حشرهکورالین احساس می

 تواند حرف بزند؟هم مرده، چگونه میبود. یک حشره، آن

که به آخرین اتاق رسید. آخرین اتاق، یک اتاق خواب از میان چندین اتاق سقف کوتاه گذشت تا این

تن داشت هکه کت و کالهش را بدر حالیاز آن، پیرمرد دیوانه جدید،  تاریکنیمه ايبود و در گوشه

 اي نشسته بود. وقتی کورالین وارد شد، او هم شروع به حرف زدن کرد. در گوشه
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 پیرمرد دیوانه جدید: چیزي عوض نشده، دختر کوچولو. 

رو که ریزند. پیرمرد ادامه داد: اگه کاريرو میداخل پیادههاي خشکی بود که بهصدایش شبیه برگ

ره. ري خونه. حوصلت سر میشه. میها؟ چیزي عوض نمیشه؟ خواي انجام بدي، بعدش چی میمی

ها ده. تو خیلی باهوشی ولی اونهات گوش نمیحرفگیرن. کسی بهت میبازم پدر و مادرت نادیده

هات ما به حرفجا با ما بمون. گن. اینرو هم درست نمیها حتی اسمتکنن. اونتو رو درك نمی

سازه تا هر روز صبح خندیم. مادر جدیدت برات یه دنیا میمی کنیم ودیم، باهات بازي میگوش می

کنه. رو پاك می، اونبیرون ريخوابی و دیگه نمیشی بري توش و بگردي، و بعد شب که میکه پا می

ی مثل اون، یشه دنیاقدر خوب میچه آد؟رو یادت میشه. جعبه اسباب بازيهر روز بهتر از قبل می

 شه! فقط براي تو ساخته ب

کار کنم و جایی نداشته دونم چیکورالین: و روزهاي سرد و خاکستري هم هستن که توش من نمی

 باشم برم، و اون روز براي ابد طول بکشه؟

 ها پاسخ داد: هرگز. پیرمرد، در میا سایه

 ؟خن و لوبیاهاي بزرگ درست شده باشنهست که با سیر، تر کورالین: و توش غذاهاي بد آشغالی

آرامی گفت: همه غذاهاش خوبن، مطمئن باش چیزي که ازش خوشت نیاد د از زیر کالهش بهپیرمر

 آرن. برات نمی

 ن دارم؟شکل قورباغههاي مارك ولینگتون که بههاي سبز و چکمهکورالین: و دستکش

ز پیرمرد جدید: قورباغه، اردك، کرگدن، اختاپوس... هر چی که بخواي. هر روز صبح دنیا رو برات ا

 دن. جا بمونی، هر چی که بخواي بهت میسازن. اگه ایننو می

کس خوام بهم بدن. هیچرو که میخوام هر چیزيفهمی مگه نه؟ من نمیکورالین آهی کشید: نمی

مونه؟ اي برام باقی میوقت دیگه چه خوشیخواد. وقتی هر چی بخوام بران آماده باشه، اوننمی

 کار کنم؟مونه. بعدش چیم نمیوقت دیگه هیچ هدفی برااون

 فهمم. پیرمرد جدید: من که نمی
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 فهمی. کورالین: البته که نمی

ادامه داد: تو فقط یه کپی بد از پیرمرد دیوونه تو آن، نگاهی انداخت.  سنگ را برداشت و از سوراخ

 دنیاي واقعی هستی. 

ها به ، آن چیز مثل ستارهدرخشید. از داخل سوراخ سنگدر سینه پیرمرد، روي کتش چیزي می

را بردارد؛ زیرا کرد چوبی داشت تا آنزد. آرزو میرنگ آبی روشن سفید بود، و چشمک می

 خواست به پیرمرد گوشه اتاق، نزدیک شود. نمی

 هم نیستم. پیرمرد با صداي مرده: من حتی دیگه اون

ز داخل یقه و زیر کت و کالهش، سوي او برداشت و پیرمرد جدید از هم پاشید. اکورالین، قدمی به

شدند. خوردند و دور میدرخشید. تکان میشان در تاریکی میهايهاي سیاه بیرون آمدند، چشمموش

 اي از اتاق ِقل خورد.گوشهکت به پرواز در آمد و سخت به کف زمین برخورد کرد. کاله به

داخل آن چیزي نبود. نشانی از آخرین  چرب  و ،را باز کرد. کتکت رساند و آن کورالین خودش را به

زن را کنار در، روي کف د. سنگ را در آورد و از سوراخ آن، نوري چشمکشدر آن دیده نمی مروارید

 اتاق پیدا کرد. موش بزرگ در حال حمل کردن آن بود. وقتی کورالین نزدیکش شد، او هم فرار کرد. 

 کردند. دوید نگاه میرگ میدنبال موش بزهاي دیگر، کورالین را که بهموش

خصوص مسیرهاي کوتاه را. اما یک موش بزرگ که کنند، بهها حرکت میتر از انسانها سریعموش

اي در دویدن شود (اگر چه نسبت به تواند حریف دختربچهنمی ،هایش گرفتهدست در مرواریدي

را سد کردند، اما کورالین تر دویدند و راه کورالین هاي کوچکتر باشد). موشسنّش هم کوچک

 .شدن از خانه بودکه اکنون در آستانه خارج مروارید بوددنبال ها نداد و چشمانش بهاهمیتی به آن

 هاي خارج از خانه رسیده بودند. ها به پلهموش

آمد اما احساس می ها پائینکه از پلهکرد که خانه در حال تغییر کردن بود. با اینکورالین، نظاره می

ها دنبال موشآمد و بهها پائین . از پلهآوردیاد میخانه را به تصویرشده است.  ترکوچککرد می
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آمد، وقتی متوجه کرد. خیلی سریع پائین میش به چیز دیگري غیر از این فکر نمیگشت، در ذهنمی

  افتاد. ش پیچ خورد و بر کف سیمانی که از روي آخرین پله، پای ،شد

. کمی درد بگذارد برداشت تا روي زخم گلزانوي چپش خراش خورده و زخمی شده بود، یک وجب 

و سریع بلند  گذاشترا روي زخم  گلبیشتر هم خواهد شد.  ،درد زوديدانست که بهداشت و می

 و از آخرین پله پائین آمد.  ،را گم کرده، دیگر خیلی دیر شده بود هاموششد، وقتی فهمید 

 بودند. ناپیدا ، هر دو مرواریدطراف را نگاه کرد، اما هم موش و هم ا

اش خون جمع شده بود. از تابستانی دستش، به زخم روي پوستش خورد، از ناحیه زانو، روي بیژامه

که هاي کمکی دوچرخه را در آورده بود هم بدتر شده بود اما در آن زمان بعد از اینکه مادرش، چرخ

کرد دستاورد بزرگی را کسب کرده است. او یاد گرفته رها زخمی شده، احساس میزانویش بارها و با

کرد. اما اکنون چیزي جز یک زخم، احساس نمیدانست. بود، چیزي را یاد گرفته بود که قبال نمی

چیز را از ها را از دست داده بود. پدر و مادرش را از دست داده بود. خودش و همهروح یکی از بچه

 ه بود. دست داد

 هایش را بست و آرزو کرد زمین دهانش را باز کند و او را ببلعد. چشم

 گوش رسید. اي بهصداي سرفه

ها افتاده بود و حالت صورتش نشان از چشمانش را باز کرد و موش را دید. روي زمین آجري زیر پله

هایش صاف، ت. سبیلمتر از مابقی بدنش فاصله داشداد، که البته چند سانتیغافلگیر شدنش می

 زد. هاي زردش نمایان شده بودند. گردنش از خون برق میچشمانش کامال باز و دندان

خود گرفته بود. دستش را روي اي مغرور بهشد که قیافهدر کنار سر بریده موش، گربه سیاه دیده می

 خاکستري گذاشته بود.  مروارید

نظرم دنبال این آد. بهجا خوشم نمیهاي ایناز موشم، که بار دیگه هم گفته بودگربه: فکر کنم، یه

 رو قاطی این ماجرا نکنی. گشتی. امیدوارم منمی

 جایی گفتی. رو... یهزد: اره، فکر کنم... فکر کنم این... حرفنفس میکه نفسکورالین، در حالی
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را برداشت و در نسوي کورالین قل خورد. آبه مرواریدبرداشت و  مرواریدگربه دستش را از روي 

ذاره بري. ذهنش صدایی خطاب به او گفت: اون بهت دروغ گفته بود. حاال که تو رو داره، دیگه نمی

 کدوم از ما بریم. ذاره هیچاون نمی

را کنار سایر،  مرواریدگفت. مو بر بدن کورالین سیخ شد و می دانست که صداي دختر، حقیقت را می

 در جیب پیراهنش گذاشت. 

 را داشت.  مرواریدهر سه حاال، 

 ش بود. مانده، پیدا کردن پدر و مادر واقعیتنها کار باقی

اش کجا هستند. دانست که پدر و مادر واقعیکرد دیگر کارش راحت شده است. او میکورالین فکر می

شان کجا هستند. مادر جدید فهمید که همهداشت، زودتر میاگر دست از فکر کردن برمی

 توانست تبدیل کند و تغییر دهد یا بپیچاند. چیزي بسازد. فقط میتوانست نمی

 دانست. روي شومینه، در خانه اصلی خالی از هر چیزي بود. اما او چیز دیگري را می

 کدوممون بریم. ذاره هیچکنه. اون نمیکورالین: اون یکی مامانم، به قولش عمل نمی

طور که گفتم هیچ ضمانتی براي عادالنه بازي کردن گربه: من از اولم بهش اعتماد نداشتم، همون

 وجود نداره. 

 ؟دیديرو سپس گربه سرش را بلند کرد و گفت: هی، اون

 کورالین: چی؟

 رو نگاه کن. گربه: پشت سرت

مانست. طرحی از یک شده بود. دیگر شبیه یک عکس نبود، و به یک طراحی می تروچکخانه ک

 شده. خطی خانه ناکامل، زغالی و خط

کورالین: هر اتفاقی که بیفته، بابت کمک کردن تو گرفتن موشه، ممنون. فکر کنم به خونه برسم، 

 بینمت. البته اگه بذاره برگردم خونه. خواي برو، بعدا تو خونه مینه؟ پس تو برو تو مه یا هر جا که می
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 ن پرسید: چی شده؟جارو، سیخ شده بود. کورالیموهاي گربه، برآمده بودند و دمش مثل دسته

 جا، دیگه نیستن. کامال از بین رفتن. هاي ورود و خروج از اینگربه: از بین رفتن، راه

 کورالین: بد شده؟

داد. صداي ضعیفی از گلویش گربه، دمش را پائین آورد و با عصبانیت از طرفی به طرف دیگر، تاب می

شد، سپس قدم به قدم، دوباره به سمت چرخید و از کورالین دور میشد. دور خود میخارج می

که به پاي او رسید. کورالین دستش را پائین آورد تا او را نوازش کند، قلبش کورالین برگشت تا این

 لرزید. تپید. مثل برگی در طوفان، میشدت میبه

 گردونم خونه. شه، برت میچیز درست میکورالین: هی، همه

 گربه چیزي نگفت. 

  کورالین: بیا.

 داد. ها گام برداشت اما گربه، سر جایش مانده بود، خود را ناراحت و درهم رفته نشان میسمت پلهبه

 کنیم. و میر کارکورالین: اگه تنها راه خروج اینه که از اون [مادر جدید]، عبور کنیم، پس این

لرزید. کورالین، میسوي گربه رفت، خم شد و او را بلند کرد. گربه مقاومتی از خود نشان نداد. به

اش سوار کرد. گربه سنگین بود اما آن باال روي دستش را زیر شکم گربه گذاشت و او را روي شانه

 زد. آمد، لیس میکورالین، دیگر سنگین نبود. دست کورالین را، جایی که از آن خون می شانه

شنید، سنگ را ا در جیبش میر هامرواریدسمت خانه، باال رفت. صداي برخورد ها، بهکورالین از پله

 . گربه هم در کنارش بودکرد و در جیب دیگرش احساس می

کنار در خروجی رسید، که حاال کوچک شده بود، دستش را روي در گذاشت و فشار داد. انتظار 

 را پر از ستاره و تاریکی ببیند.  داشت دستش از داخل آن عبور کند و پشت آن

 شد، و کورالین وارد خانه شد.  اما در باز
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ها، که مثل سایر قسمتکه خانه اصلی خودشان نبود اما از دیدن اینوقتی وارد خانه شد، با این

است، خوشحال شد. خانه هنوز بعد و سایه داشت و در میان یکی  آپارتمان به شکل طراحی درنیامده

 ا کورالین برگردد. ها کسی منتظر بود تاز سایه

 رسید: پس برگشتی، و با خودت یه آفت آوردي. نظر نمیمادر جدید، که خوشحال به

 کورالین: نه، من یه دوست آوردم. 

اش، سفت شده بودند، حس کند. دوست داشت گربه را هاي گربه را که روي شانهتوانست پنجهمی

، که بغل شوندها از ایندانست که گربهمیش بغل کند، اما براي اطمینان، مثل خرس عروسکی

ع داشت. بزنند، اطالوحشت کنند، ممکن است گاز بگیرند یا چنگ  متنفرند، و از این بابت که اگر

 دوست او باشد.  حتی اگر

 دونی که دوسِت دارم. مادر جدید: می

 ست. ت خیلی مسخرهکورالین: ولی راه ابراز عالقه

داشت، گویا آرام قدم برمید، از آن پائین رفت و خود را به اتاق نشیمن رساند. آراموارد راهرو ش

جا بودند و دارد. وسایل مادر بزرگ، هنوز آنبرایش اهمیتی نداشت که مادر جدید، چشم از او برنمی

ودند، تنها ها، همه خورده شده بآویزان مانده بود (اما با این تفاوت که میوه ها به دیوارتابلوي میوه

مانده از چند هاي آلو و هلو و ساقه باقیاي، هستهچیزهایی که مانده بودند، چند هسته سیب قهوه

قراري هایش جمع کرده بود، گویا براي چیزي بیخوشه بود) میزي که در اتاق بود، قالی را با پایه

ین بار باز شد، پشتش پر طرف اتاق، در چوبی قرار داشت، همان دري که وقتی براي اولکرد. آنمی

 .شدفقط مه دیده میبیرون از پنجره، کرد به آن خیره نشود. از آجر بود. کورالین سعی می

 این همان لحظه بود. لحظه حقیقت. زمان باز شدن. 
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دنبال او داخل اتاق شد. در مرکز اتاق ایستاده بود، میان کورالین و شومینه. با چشمان مادر جدید، به

کرد. کورالین با خود اندیشید: جالب است. چگونه فریب اي سیاه بزرگش به کورالین نگاه میهدکم

خورده و این شباهت او با مادرش را باور کرده. مادر جدید، بزرگ بود و موهاي سرش تا سقف خانه 

 هایش مثل چاقو،در اطراف سرش پریشان بودند و دندان ،رنگ بود. موهایشرسید. پوستش، بیمی

 تیز. 

 ها کجان؟مادر جدید: خب، اون

صندلی راحتی تکیه داد، گربه را پائین آورد، دست راستش را وارد جیبش کرده و سه کورالین به 

تق رنگ خاکستري بودند و در کف دست کورالین، صداي تقها بهبیرون آورد. آن را مروارید

بگیرد، اما ها را را دراز کرد تا آن رسید. مادر جدید، دست سفیدشگوش میبرخوردشان به هم، به

ماند دانست که مادر جدید، پاي حرفش نمیگذاشت. می را در جیب خود کورالین در یک حرکت همه

 جا خارج شود. این بازي، براي او فقط جنبه سرگرمی داشت، نه چیز دیگر. دهد از آنو اجازه نمی

 کورالین: وایسا، هنوز کارمون تموم نشده، نه؟

رو رسید، اما لبخند زد و گفت: نه، فکر نکنم. باالخره، باید پدر و مادرتنظر میمادر جدید، عصبانی به

 هم پیدا کنی، مگه نه؟

 کورالین: آره. 

 نه نگاه کنم، حتی نباید فکرشم بکنم. خود اندیشید: نباید به باالي شومیسپس با 

چیزهاي  دونی، یهبه انباري بندازي؟ می خواي دوباره یه نگاهیمادر جدید: خب، بگو کجان. می

 جالبی برات اون پائین گذاشتم. 

 دونم پدر و مادرم کجان. کورالین: نه، می

هایش کرد. او را جلوي خودش گذاشت، گربه هم با این حرکت، پنجهگربه در دستانش سنگینی می

 هاي کورالین بیرون کشید. را از شانه

 مادر جدید: کجا؟ 
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 ها توي خونه نیستن. شون گشتم، اونجا رو دنبالن همهکورالین: م

ود. فشرد. گویی یک مجسمه مومیائی بهم میهایش را سخت بهمادر جدید، هنوز ایستاده بود، لب

 ایستادند.  هم از حرکتحتی موهاي سرش 

بین  در قدیمیها رو تو دونم کجان. تو اونکورالین، دو دستش را دور گربه حلقه کرده بود: پس، می

 ها پشت اون دَرَن. ها گذاشتی، مگه نه؟ اونخونه

 اي قرار داشت، تکان داد. سمت در، که در گوشهسرش را به

 مادر جدید، هنوز ایستاده بود، اما لبخندي روي صورتش پیدا بود، گفت: اوه، واقعا؟ 

 ها اونجان. کنی؟ اونکورالین: چرا بازش نمی

اما بستگی به مادر جدید داشت که نشان دهد پیروز شده گشت به خانه بود. این تنها راهش براي بر

 است. 

مادر جدید، دست خودش را آرام به جیب پیشبندش رساند و کلید سیاه آهنی را بیرون آورد. گربه 

جا مانده همان ،خواست پائین بیاید. براي چند لحظه بیشترکرد و میدر آغوش کورالین ناراحتی می

 دم. ریم خونه. قول میزد: میافکارش با گربه حرف می بود و در

 احساس کرد گربه در آغوشش آرام شد. 

 سوي در رفت و کلید را وارد قفل کرد. مادر جدید، به

 را چرخاند. آن

 سمت شومینه کرد. رفتن، بهکورالین صداي باز شدن در را شنید. شروع به آرام راه

باز کرد. راهرویی پشت آن، خالی و تاریک بود. با دستش به راهرو  رامادر جدید، در را کشید و آن

 اشاره کرد و گفت: بیا.

دونی پدر و مادرت کجان، نه؟ زد، ادامه داد: اشتباه کردي، نمیخوشحالی روي صورتش موج می

 جا نیستن. ها اوناون
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 مونی. می جابرگشت و به کورالین نگاه کرد: حاال، دیگه تا ابد و براي همیشه، این

 مونم. کورالین: نه، نمی

هاي در هوا، گربه، با پنجهسوي مادر جدید، پرتاب کرد. با تمام قدرتی که داشت، گربه سیاه را به

 اش دو برابر قبل شده بود. هاي تیز و با عصبانیت، روي سر او فرود آمد. موهایش سیخ، و اندازهدندان

افتد، سریع خود را به شومینه رساند، دستش را دور فاقی میکورالین منتظر نماند تا ببیند چه ات 

 را در جیبش گذاشت. کره برفی حلقه کرد و آن

هاي هایش را در گونه مادر جدید فرو کرد. با این کار، خون از گونهاي سر داد و دندانگربه، زوزه

 سوي در دوید. لین، بهرنگ بود. کورااي سیاهسفیدش سرازیر شد، اما خون قرمز نبود، بلکه ماده

 کلید را از قفل درآورد. 

 گربه را صدا زد: ولش کن، بیا. 

چاقو مانندش را بر صورت مادر جدید، کشید، چندین زخم روي هیسی کرد و پنجه تیز گربه هیس

 سمت کورالین دوید و هر دو وارد راهروي تاریک شدند. صورتش ایجاد شد. سپس، گربه به

داخل یک سرداب مانست که در یک روز مرطوب قدم به، هوا سردتر بود، مثل این میداخل راهرو

آید، سریع خود را شان میاي درنگ کرد، بعد، مادر جدید را دید که به سمتبگذارید. گربه، لحظه

 به کورالین رساند و کنار پاي او ایستاد. 

 کورالین در را کشید، تا بسته شود. 

کرد، شبیه به بستن یک در، در برابر بادي قدرتمند بود. بود که فکرش را می تر از آن چیزيسنگین

 . کرددر، در برابر او مقاومت می

 گفت: بسته شو. با خود می

 و سپس با صداي بلند گفت: زودباش، لطفا. 

 . کنددیگر مقاومتی نمیو حس کرد، در شروع به بسته شدن کرده و 
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شان برایش سرش را برگرداند تا هویتتوانست وجود کسانی در راهرو مطلع شد. نمی ناگهان، از

 شناخت. ها را میآشکار شود، اما بدون نگاه کردن هم آن

 کورالین: لطفا، کمکم کنید، لطفا. 

کردند. در را لمس می ،مثل روح ها خیالی بوده وافراد راهرو، سه بچه و دو فرد بالغ، بودند. آن

 تر شده است. شان نزدیک کورالین بود، ناگهان کورالین احساس کرد قوياندست

 مانند در ذهنش گفت: تسلیم نشو خانوم! سفت نگهش دار!صدایی زمزمه

 صدایی دیگر گفت: بکش، دختر، بکش. 

 اش بود، گفت: آفرین، کورالین. داشتنیسپس صدایی که شبیه مادر واقعی، خوب و دوست

 آسانی بسته شود. به ،ا درهمین کافی بود ت

 تري به انسان داشت، فریاد زد: نه!سوي در که شباهت کمصدایی در آن

کورالین کرد خود را به او برساند. شد، از میان در، در چارچوب، سعی می به کورالین نزدیکچیزي، 

 سرش را کنار آورد، اما در باري دیگر در حال باز شدن بود. 

 نه، کمکم کنید. کورالین: قراره بریم خو

 رسیدند، کنار زد. هایی را که به او میانگشت

باشند، دیگر سمت کورالین حرکت کردند، سپس، گویی از منشا قدرت خود جدا شدهها بهانگشت

که چیزي میانش گیر کرده بود. در کرد، مثل اینحرکتی نکردند. هنوز در از بسته شدن مقاومت می

 چوبی بسته شد. پایان، با صدایی بلند، در 

 چیزي از روي سر کورالین با صداي تاالپ، بر زمین افتاد. 

 جا جاي خوبی براي موندن نیست. گربه: زودباش، این
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کورالین پشت به در کرد، بلند شد و با تمام توانش دوید، سرعتش از قبل هم بیشتر شده بود. در 

خورد و یا راهش چیزي نمین شود، بهکشید تا مطمئمیان راهروي تاریک، دستش را روي دیوار می

 شود. در تاریکی کج نمی

تواند طی کند، بیش از رسید که از مسافتی که مینظر میشبیه به باال رفتن از تپه بود، و برایش به

کرد از جنس ورقی کشید، حاال گرم و متورق بود و فکر میدیواري که بر آن دست میحد است. 

 و انگار زنده بود. دستش را از آن دور کرد.  کردپرزدار است. حرکت می

 وزید. در تاریکی، باد می

بار چیزي برخورد کند، پس باز هم دستش را بیرون آورد و روي سطح دیوار گذاشت. اینترسید بهمی

که دستش را داخل دهان کسی کرد داغ و خیس است، مثل اینرا لمس کرد، احساس میوقتی آن

 اي ضعیف دستش را عقب کشید. لهگذاشته باشد، با نا

درخشیدند، سه بچه و دو زیبایی میتاریکی عادت کرده بودند. چیزهایی روي سرش بهچشمانش به

 آمد، بشنود. توانست صداي گربه را که در تاریکی کنارش میانسان بالغ بودند. می

که را زمین بزند. قبل از اینو چیز دیگري هم بود که ناگهان در میان پاهایش افتاد و نزدیک بود او 

دانست اگر در آن راهرو بیفتد، میبیفتد، خود را گرفت، نیرویش را جمع کرد و به حرکتش ادامه داد. 

دانست ش بیشتر بود. عمیق و آرام بود و میتواند بلند شود. آن راهرو، از مادر جدید هم سّندیگر نمی

 که...

سمت آن دوید. با صداي بلند گفت: داریم زنان، به وده، نفسروشنایی روز پدیدار گشت. با خیالی آس

 رسیم. می

اند و اینک تنهاست. وقت نداشت فکر کند چه بالیی سرشان ها رفتهدر روشنایی، پی برد که روح

توانید نفس زدن، از راهرو وارد خانه شد و در پشت سرش را با بلندترین صدایی که میآمده. با نفس

 ت. تصور کنید، بس

 کورالین، در را با کلید قفل کرد و کلید را در جیبش گذاشت. 

www.takbook.com



گربه سیاه در دورترین نقطه اتاق ایستاده بود، دهان صورتی رنگش باز و چشمانش گرد شده بودند. 

 کورالین پیشش رفت و خم شد. 

رو رششد سکورالین: متاسفم، ببخشید که تو رو پرت کردم سمتش. ولی این تنها راهی بود که می

 موند، مگه نه؟گرم کرد تا بذاره بریم. اون اصال پاي حرفش نمی

هاي کورالین را با زبانش لیس زد. گربه گربه به او نگاه کرد، سرش را در دستش گذاشت و انگشت

 شروع به خرخر کرد. 

 کورالین: حاال دیگه دوستیم؟

ست، گربه از آن باال آمد و روي کورالین، روي صندلی راحتی مادربزگ، که اصال راحت هم نبود، نش

پاي کورالین دراز کشید. منظره پنجره، نور واقعی و طالیی رنگ بعدازظهر بود، دیگر خبري از مه 

هاي سبز ها تپهها را ببیند، پشت درختتوانست درختسفید نبود. آسمان آبی بود و کورالین می

طور تري در آمده بودند. آسمان هرگز اینهایی که در افق دوردست به رنگ بنفش و خاکسبودند، تپه

 شکل نبود. طور دنیاآسمانی شکل نبود؛ دنیا این

ناشی از نور  پوسته ترك خورده درخت راش، که هاي روي درختان و سایهبه برگ از پنجره، کورالین

وهاي تابید و مخیره شد، سپس به آغوشش نگاه کرد، جایی که نور خورشید بر آن میخورشید بود، 

 رنگ طالیی تغییر کرده  بودند.کرد، هر کدام از تارهاي مو، بهبدن گربه را نوازش می

 قدر برام جالب نبوده. چیز اینبا خود اندیشید: تا حاال هیچ

هاي دنیا شد، اصال متوجه نشد ِکی در صندلی مادریزرگ، لول خورد و به و فکرش درگیر جذابیت

 فرو رفت.  عمیقی خواب
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12 
اتاق جاي وسایله.  جا خوابیدي؟ اینادرش به آرامی او را بیدار کرد. گفت: کورالین؟ عزیزم، چرا اینم

 ما همه خونه رو دنبالت گشتیم. 

 کورالین بدنش را کش و قوسی داد و گفت: ببخشید، خوابم برد. 

که در رو بود. همین دونم، و اون گربه از کجا اومده؟ وقتی اومدم تو، جلوي در وایسادهمادر: آره، می

 طرف. باز کردم، پرید اون

 کورالین: البد کاري داشته. 

 سپس مادرش را سخت در آغوش گرفت. مادر هم او را بغل کرد. 

رو نگاه کن، با تهات رو بشوري. خداي من بیژامهمادر: یه ربع دیگه شام آمادست. یادت نره دست

 کار کردي؟زانوت چی

 بودم.  جایی رفتهکورالین: یه

هایش ها و زخماش را تمیز کرد. روي بریدگیهایش را شست و زانوي خونیوارد دستشوئی شد، دست

 پماد زد. 

اش. دستش را داخل جیب پیراهنش کرد، سه به اتاق خوابش رفت، اتاق خواب واقعی و حقیقی

 دار، کلید سیاه و گوي برفی خالی را بیرون آورد. ، سنگ سوراخمروارید

را پائین گذاشت هاي پخش شده در آب کره، شناور شدند. آنرا برداشت و تکان داد، برف گوي برفی

 بارید. بودند، می ستادن دو نفري که قبال آنجاای و مشغول تماشا کردن برفی شد که بر محل

کرد. سپس  کلید سیاه رد سوراخ داشت و آن را ازهایش بربازي اي نخ از جعبه اسبابکورالین، رشته

 آن را گره زد و به دور گردنش آویخت.  
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 جا خوبه. کورالین: همین

ت بدنش برخورد کرد. پوس شرتش پنهان کرد. کلید سرد، باها را پوشید و کلید را زیر تیهمان لباس

 سنگ را داخل جیبش گذاشت. 

هاي و چشم از راهرو پائین رفت تا به اتاق پدرش رسید. پدر، پشتش را به او کرده بود، وقتی برگشت

 مویش را بوسید. بی سمت او رفت و پشت سرخاکستري مهربانش آشکار شد، به

 پدر، برگشت و او را نگاه کرد: سالم، کورالین، براي چی این کار رو کردي؟

 شه. همین. ها دلم برات تنگ میجوري، فقط بعضی وقتکورالین: همین

 پدر: اُه، باشه. 

د شد و بدون هیچ دلیلی، کورالین را بلند کرد. خیلی وقت بود این کار کامپیوتر را خاموش کرد، بلن

را نکرده بود، از وقتی که به کورالین گفته بود براي در آغوش گرفته شدن خیلی بزرگ شده است. 

 کورالین را به آشپزخانه برد. 

خام و خمیري  را درست کرده بود (نان پیتزا، یا کلفت،غذاي آن شب، پیتزا بود و اگرچه پدرش آن

هاي آناناس ، تکهگوشتاي سبز روي آن گذاشته بود که روي آن بود و یا نازك و سوخته) و صفحه

هاي آناناس را چیز غیر از تکهخوب، همه(همه غذایش را خورد. طور چیزها بود، اما کورالین و این

  )خورد.

 و خیلی زود، وقت خواب فرا رسید. 

هاي خاکستري را زیر بالشش مرواریدنش آویزان بود، نگه داشت، اما کورالین، کلید را که به گرد

 گذاشت؛ و وقتی در خواب شبانه بود، رویائی دید. 

نیک، زیر درخت بلوط قدیمی، در چمنزاري نشسته بود. خورشید، باالي آسمان بود، در او در پیک

 ود. حال، آسمان کامال به رنگ آبی بشدند، اما با اینی دیده مییابرها ،افق
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توانست شد. کورالین، میهاي بزرگ غذا روي چمنزار، دیده میبا کاسه اي سفید کتانی،پارچه

کنار رومیزي  هاي پر از آب، لیموناد و شکالت داغ را ببیند.ها، آجیل، میوه و لیوانساالدها، ساندویچ

هاي عجیبی پوشیده اسها نشسته بودند. آنها لبسفید نشست، سه بچه دیگر هم در سایر قسمت

 بودند. 

اي بود که زانوبندهاي مخملی قرمز ترین آنها که در سمت چپ کورالین نشسته بود، پسربچهکوچک

هاي پخته شده زمینیپیراهنی سفید و زیبا پوشیده بود. صورتش کثیف بود، و بشقابش را با سیبو 

گفت: خانوم، این بهترین و میرد. کرسید، پر مینظر میآالي پخته که سرد بهو با ماهی قزل

 نیکیه که تا حاال داشتم. پیک

 رو داده. طور باشه. موندم کی ترتیبشکورالین: آره، فکر کنم همین

 کنم تو این کار رو کردي، خانوم. روي کورالین نشسته بود، گفت: فکر میدختر قد بلندي که روبه

اش، بند سر داشت که زیر چانهیده بو و کالهکی بهچندان زیبائی پوشاي رنگ نهدخترك، لباس قهوه

اي براي تشکر، گزاریم، و از هر کلمهکاله را، بسته بود. ادامه داد: و ما خیلی از این نعمت سپاس

 کنیم. استفاده می

اي، با کاردي بزرگ، خورد و تکه نان را از نان بزرگ طالئی مایل به قهوهاي نان و مربا میاو تکه

مالید. اطراف دهانش، مربائی شده رنگ را با قاشق چوبی، روي آن می، سپس مرباي بنفشبریدمی

 بود. 

ترین غذائیه که تا حاال دختري که در سمت راست کورالین نشسته بود، گفت: آره، این خوشمزه

 خوردم. 

 ن، روياي و درخشااي نقرهدایرهدختر خیلی سفیدي بود، لباسی شبیه به تار عنکبوت پوشیده و 

هاي هایی که شبیه به بالدید، بالهایی را روي پشت دخترك میموهاي بلوندش بود. کورالین، بال

هاي زیبا، پر شده بود. به کورالین اي بودند، نه پرنده. بشقاب دخترك، با کوهی از گلیک پروانه نقره

 ختر را خیلی دوست داشت. زند. کورالین، این دزد، گوئی خیلی وقت است به او لبخند میلبخند می
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دویدند، سروصدا نیک تمام شد و آنها مشغول بازي در چمنزار شدند. میو در همین رویا، پیک

دانست که این یک رویاست، چرا که کردند. کورالین میکردند و توپی برّاق را براي هم، پرتاب میمی

خندیدند و ق نکرده بود. فقط میشدند. حتی خودش هم عرکدام، خسته و از نفس افتاده، نمیهیچ

هوا، بخشی دیگر، خوك در وسط و در پایان، جیغ اي بودند که، بخشی از آن گرگم بهمشغول بازي

 و داد کردن بود. 

که توپ به دویدند و دختري که بال داشت، در حال پرواز بود تا قبل از اینتا از آنها در زمین میسه

 ، و دوباره به آسمان برود. را بگیردیکی از آنها برسد، آن

شان، دوباره به سر پارچه که حرفی زده شود، بازي تمام شد و هر چهارتايو پس از آن، بدون این

از ، سه تا چهار کاسه بر روي آن قرار داشت نیک برگشتند، جائی که غذاها خورده شده بودند وپیک

 . هاي زنبور عسلآنها حاوي بستنی بود و دیگري پر از گل

 خوردند. با رغبت، غذا می

 اومدید.  خیلی ازتون ممنونم که به مهمونیمها مال منه، پس کورالین: اگه همه این

زد، گفت: خیلی لذت بردیم، کورالین. تنها ها را گاز میکه یکی از گلدختري که بال داشت، در حالی

 یم. تونیم بکنیم اینه که ازت تشکر کنیم و بهت هدیه بدکاري که می

 زانوبند پوش و صورت کثیف، گفت: آره.  پسرك

 دست کورالین را گرفت، دستش، حاال دیگر گرم بود. 

 اي از بستنی شکالتی، اطراف دهانش بود. دختر قد بلند: کار خیلی خوبی برامون کردي، خانوم. لکه

 کورالین: فقط خوشحالم که تموم شد. 

 نیک افتاد؟ هاي پیکر صورت بچهاي بکه واقعا سایهکرد، یا اینخیال می
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اي روي دست درخشید، دستش را براي لحظهاي میدار، مثل ستارهبراق روي سر دختر بال دایره

بعد، ما به کورالین گذاشت و گفت: براي ما دیگه تموم شده، این براي ما، پایان نمایشه. از اینجا به

 رن... رده میهاي مکه آدمریم، جائیهاي ناشناخته میسرزمین

تونم حسش کنم. مثل یه بارون زدن ایستاد، کورالین گفت: یه مشکلی هست نه؟ میدخترك از حرف

 . سرد

پسري که سمت چپ کورالین نشسته بود، سعی کرد باشجاعت، لبخندي بزند، اما لب پائینش 

سر با ناراحتی اي بهوهاش لب پائین خود را گاز گرفت. دختر کاله قههاي باالئیلرزید و با دندانمی

 گفت: بله، خانوم. 

تا رو برگردوندم. مامان و بابام رو هم برگردوندم. در رو هم که بستم. کورالین: ولی من که شما سه

 کردم؟ قفلش کردم. دیگه باید چیکار می

، کرد به او قوت قلب بدهدیاد زمانی افتاد که سعی میپسرك، دست کورالین را فشرد. کورالین به

 هنگامی که فقط یک خاطره سرد در دل تاریکی بود. 

 شه راهنمائیم بکنید؟ چیزي هست که بهم بگید؟کورالین: نمی

 دختر قد بلند: جادوگر با دست راستش قسم خورد، ولی دروغ گفت. 

 ، چیزي رو تحمل کنه. تونه تا اون اندازه که بخوادکس نمیگفت، هیچپسر: پ، پرستارم، قبال می

داند حرفی که زده، درست است طوري که انگار خودش هم نمیهایش را باال انداخت، بهشانهسپس 

 یا غلط. 

تا مون نشون کنیم، اگرچه به هر سهدار: برات آرزوي موفقیت، خوشبختی و شجاعت میدختر بال

 ها رو داري. دادي که همه این موهبت

 نداده بود. با منطق رفتار کن. شجاع باش. تیز باش.  پسر: اون از تو متنفره، تا حاال چیزي رو از دست

 کورالین، در رویایش با عصبانیت گفت: ولی این عادالنه نیست. عادالنه نیست، باید دیگه تموم بشه. 
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پسري که صورت کثیف داشت، بلند شد و کورالین را در آغوش گرفت. گفت: نگران نباش، تو هنوز 

 اي. زنده

 زدند. ها در تاریکی شب، سوسو میدید که خورشید غروب کرد و ستاره و کورالین در رویایش،

شوند. روند و از او دور میدید که در چمنزار به سمت ماه میکورالین برخاست. هر سه تا بچه را می

 کرد.)رفتند و دیگري پرواز می(دوتا از آنها راه می

گذشت. آنجا ایستادند، برگشتند و میهر سه تا به باالي پلی چوبی رسیدند که زیر آن، رودي 

 دستشان را براي کورالین، در هوا تکان دادند، کورالین هم دستش را تکان داد. 

 و بعد از آن چیزي جز تاریکی نبود. 

کرد، اما مطمئن نبود که چه کورالین صبح زود بیدار شد، صداي چیزي را شنیده بود که حرکت می

 بوده است. 

 منتظر ایستاد. 

گوش رسید. کورالین ترسید که موش باشد. صداي در بهخشی، بیرون از اتاقش آمد. میي خشصدا

 شی. از تختش پائین آمد و گفت: برو، برو وگرنه از کاري که کردي، پشیمون می

هایش، عجیب و سکوتی برقرار شد، بعد آن چیزي که پشت در بود، از راهرو پائین رفت. صداي گام

کرد که نکند بنامیم. کورالین فکر می هایشه اگر بتوانیم آن صدا را صداي قدمغیرعادي بود، البت

 موشی است که یک پاي اضافی دارد...

 با خود گفت: تموم نشده، مگه نه؟ 

 سپس در اتاق خوابش را باز کرد. نور خاکستري سحرگاه، راهروي متروك را روشن کرده بود. 

دید، صورتش راهرو انداخت، جز خودش کسی را نمی ع به آئینه انتهايسمت در رفت، نگاهی سریبه

داد که این صداها از اتاق خواب پدر خود گرفته بود. به خود اطمینان میآلود و حالتی جدي بهخواب
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اند، اما در اتاق آنها بسته بود. همه درهاي راهرو بسته بودند. چیزي که آن صدا را و مادرش آمده

 اطراف باشد.  بایست همیندرست کرده بود، می

زمانی باال خواست بداند، خورشید چهرا باز کرد و به آسمان خاکستري نگاه کرد. میدر اصلی خانه

رد کآید، خوابی که دید واقعی بوده؟ یا همین صدایی که شنید هم خواب بوده؟ چیزي که فکر میمی

عجله و پاهاي سفید درازش  ، خود را از زیر مبل بیرون کشید و باقسمتی از یک سایه زیر مبل است

 به سمت در اصلی خانه رفت. 

کورالین دهانش باز مانده بود و از سر راه عقب رفت، آن چیز با سرعت از کنار او گذشت و از خانه 

 اش در فضا پیچیده بود. تق، با پاهاي زیادش، صداي تقبود خارج شد. شبیه خرچنگ

آمده بود. در این چند روز گذشته، او را زیاد  کورالین خبر داشت که آن چیست، و دنبال چه چیزي

 گذاشت. ربود و به دهان مادر جدید، میزد، میهاي سیاه را چنگ میمطیعانه، سوسکدیده بود. 

 اش سفید بود. این دست راست مادر جدید بود. ، و رنگ اصلیداشت پنج ناخن قرمز رنگ

 دنبال کلید سیاه آمده بود. 

آمد. حداقل، آمد از زمانی که در گوي برفی بودند، چیزي یادشان نمیمینظر پدر و مادر کورالین به

 اي نکرده بود. باره چیزي نگفته بودند، و کورالین هم اشارهدر این

پرسید آیا آنها از اینکه دو روز گم شده و در دنیاي واقعی نبودند، خبر گاهی اوقات از خود می

د که آنها هیچ اطالعی ندارند. کسانی بودند که او را یاد رسیداشتند؟ و در پایان به این نتیجه می

شدند کورالین فکر کند این اتفاق، انداختند و کسانی هم بودند که باعث میماجراي ربوده شدن می

 خوابی بیش نبوده، پدر و مادر کورالین جزو دسته دوم بودند. 

بعد از اینکه دست لشش گذاشته بود. کورالین، شب اولی که به خانه برگشته بود، مرمرها را زیر با

خواب برگشت. زمان زیادي براي خوابیدن باقی نمانده بود و او سرش را مادر جدید را دید، به رخت

 دوباره روي بالشش گذاشت. 

 چیزي به آرامی تکان خورد و او برخاست. 
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مرغی بود که هاي پوست تخممانده، شبیه به باقیمرواریدهاي برخاست و بالش را برداشت. خرده

 مرغ. شدند. خالی، شکسته، نازك و صد البته شبیه به تخمها پیدا میهنگام بهار زیر درخت

اي بود، اینک ردي ازشان باقی نمانده بود. کورالین به سه هاي شیشههر آنچه که داخل این کره

 دادند. ت تکان میکرد که زیر نور ماه، قبل از اینکه از پل رد شوند، براي او دساي فکر میبچه

اي گذاشت که زمانی در آن دستبندي بود هاي نازك را با دقت جمع کرد و آنها را در جعبهپوسته

که مادربزرگ کورالین وقتی  کورالین خیلی بچه بود، به او داده بود. خیلی وقت پیش، دستند گم 

 شده و حاال فقط جعبه مانده بود. 

از مالقات خواهرزاده دوشیزه اسپینک برگشته بودند و کورالین دوشیزه اسپینک و دوشیزه فورسیبل، 

گشت؛ روز دوشنبه بود. روز چهارشنبه، کورالین به مدرسه برمیبراي صرف چاي به خانه آنها رفت. 

 سال تحصیلی جدید در حال آغاز شدن بود. 

 دوشیزه فورسیبل اصرار داشت تا فال چاي کورالین را بگیرد. 

 چیز کامال مرتب و ُمد بریستوله، عزیزم. ب، مثل اینکه همهدوشیزه فورسیبل: خ

 کورالین: ببخشید؟

 هاي رز دارن باال میان. خب، یعنی تقریبا. مطمئن نیستم که چیه. دوشیزه فورسیبل: همه گل

 هاي چاي که در کناره فنجان باال آمده و چسبیده بودند، اشاره کرد. به تفاله

 م. بذار ببینم...جان رساند و گفت: بدش به من میریادوشیزه اسپینک خود را به فن

ایه. دونم این چه نشونهکرد، گفت: اُه عزیزم. نه، اصال نمیاش نگاه میاستکانیهاي تهاز پشت عینک

 تقریبا شکل یه دسته. 

 خواستند چیزي را بگیرند. هاي چاي شبیه دستی کوچک بودند که میکورالین نگاه کرد. تفاله

 آمد. سگ نژاد اسکاتی، زیر صندلی دوشیزه فورسیبل مخفی شده بود و بیرون نمیهیمیش، 
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بریمش پیش . بیچاره، زخم عمیقی برداشته. بعدازظهر میدعوا کردهکنم دوشیزه فورسیبل: فکر می

 دونستم باید چیکارش کنم. دامپزشک. کاش می

 دانست باید چه کند. کورالین می

خودش سعی داشت تمام هواي  ،مانست که تابستانی بود. مثل این میهفته آخر تعطیالت، هوا عال

 بدي را که روزهاي قبل داشتند، با این هواي پاك و روشن، جبران کند. 

پیرمرد دیوانه طبقه باال، وقتی کورالین را دید که از خانه دوشیزه اسپینک و دوشیزه فورسیبل بیرون 

 ارولین!آید، او را صدا کرد: هی! سالم به تو کمی

 هاتون چطوره؟کورالین: اسمم کورالینه، حال موش

راسویی چیزي  ،ها رو ترسونده. فکر کنم تو خونهکه سبیلش را خاراند: یه چیزي اونپیرمرد، در حالی

ذاشتیم، براشون یکم گوشت یا همبرگر من براشون تله می باشه. امشب صداشو شنیدم. تو کشور

افتادن و دیگه هیچوقت اذیتمون غش و بعد... َبم... تو تله میذاشتیم، اونها هم میومدن سرامی

 دارن. ها اونقدر ترسیدن که دیگه حتی سازهاشونم برنمیکردن. موشنمی

 کورالین: فکر نکنم دنبال گوشت باشه. 

سپس وارد دستش را داخل یقه پیراهنش کرد و کلید سیاه را که از گردنش آویزان بود، لمس کرد. 

 خانه شد. 

حمام کرد، و در طی زمانی که مشغول حمام بود، کلید را بر گردنش نگه داشته بود. دیگر هیچوقت 

 کرد. را از خود دور نمیآن

خواب بعد از اینکه به خواب رفت، چیزي با پنجره اتاقش برخورد کرد. تقریبا خوابیده بود، اما از تخت

هاي قرمز، در یک حرکت، از روي لبه پنجره به نها را کنار زد. دستی سفید با ناخپائین آمد و پرده

 هایی در شیشه، در آنطرف پنجره بودند. کناري پرید تا در دیدرس کورالین نباشد. ُگوِه
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اي برایش کشیده شده، چند فرض این که دسیسه یا نقشهکورالین آن شب نتوانست راحت بخوابد، به

دید. شد و خوابی نمیهرگز رشته افکارش بریده نمی رفت،خواب میپرید و دوباره بهبار از خواب می

 یا اتاقش، باز نگه داشته بود. گوشش را براي شنیدن صداي برخوردي به پنجره

شه یه ورق پارچه نیک. میهام، امروز برم پیکخوام با عروسکصبح، کورالین به مادرش گفت: می

ازش استفاده  سفرهخوام جاي باشی... میخوام که نیازي بهش نداشته رو میبهم بدي؟ یه قدیمیش

 کنم. 

 مادر: فکر نکنم داشته باشیم. 

ها بود، باز کرد. و داخل آنرا گشت و ها و رومیزيمادر، دراوِر آشپزخانه را که حاوي دستمال سفره

 آد؟گفت: وایسا، این به کارت می

نیکی کردند و از پیکنمایی میهاي قرمز بر آن خودیک ورق پارچه جمع شده و یکبار مصرف، که گل

 جا مانده بود که چند روز پیش رفته بودند. به

 کورالین: همین خوبه. 

 کنی.هات بازي نمیکردم دیگه با عروسکمادر: فکر می

 . کننازم محافظت میها کنم، اونکورالین: معلومه که نمی

 مادر: خب، موقع ناهار برگرد، خوش بگذره. 

رفت. قبل از اینکه براي خرید کردن میراه افتاد، آمد. پائین، به سمت جاده بهکورالین از خانه بیرون 

هاي غربی شد، سپس از بزرگراهی قدیمی راهش به سوپرمارکت برود، از حصاري گذشت و وارد زمین

 گذشت تا آب از کوزه نریزد.باید از زیر این پرچین می و زیر یک پرچین رفت. را ادامه داد

 کند. ، اما در نهایت، متقاعد شد که کسی او را تعقیب نمیدور خودش چرخیدمدتی طوالنی، به

هاي بلندش تکان از پشت زمین تنیس مخروبه بیرون آمد. از آنجا گذشت تا به چمنزاري که علف

بته براي دختري به ها را در لبه چمنزار پیدا کرد. خیلی سنگین بودند، ال. تختهخوردند، رسیدمی
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بلندشان کند، اما باالخره موفق  بودند که با تمام توانش هم نتوانستاي سنگین اندازهسن کورالین، به

 یکی از سر راه با کلی تالش، آه و ناله و عرق ریختن، برداشتها را یکیشد. چاره دیگري نداشت. تخته

 و تاریک بود. آجرها سبز و لیز بودند.داد آجري یافت. بوي نم میاي عمیق، گرد و کفو چاله

متري از هم، سفره رومیزي را درآورد و با دقت، آنرا باالي چاه، پهن کرد. در فاصله بیست سانتی

 هاي عروسکی را روي لبه چاه گذاشت و آنها را با آب کوزه، پر کرد. فنجان

شکل مهمانی ، صحنه را بهتوانستگذاشت، تا آنجا که میکنار هر فنجان، یک عروسک روي چمن می

ها در آورده بود. بعد، به زیر پرچین برگشت، از بزرگراه خاکی زرد عبور کرد، از پشت چاي عروسک

 ها گذشت و به خانه رسید. مغازه

را از نخ آویزان کرد، درست مثل اینکه بخواند با آن بازي باال رفت و کلید را از گردنش برداشت. آن

 شیزه اسپینک و دوشیزه فورسیبل را زد. خانه دو درِ ،کند. سپس

 گفت: سالم عزیزم. دوشیزه اسپینک، در را باز کرد. 

 خوام بدونم حال هیمیش چطوره؟ خوام بیام تو، فقط میکورالین: نمی

گه هیمیش یه سرباز کوچولوي شجاعه. خوشبختانه، دوشیزه اسپینک، آهی کشید: دامپزشک می

گه ممکنه کار بفهمیم چی این بال رو سرش آورده. دامپزشک می تونستیمنمیزخم عفونت نکرده. 

 گه ممکنه کار یه راسو باشه. دونه چه حیوونی. آقاي بوبو مییه حیوون باشه اما نمی

 کورالین: آقاي بوبو؟

کارشون تو سیرك  از قدیم کنه. خونوادگیدوشیزه اسپینک: همون مردي که طبقه باال زندگی می

اسلوونی، یا شاید هم لیوونیائی باشه، اهل یکی از همین کشوراست. ببخشید،  بوده. یا اهل رومانیه، یا

 کنه. دیگه حافظم یاریم نمی

اگر هیچ وقت به ذهن کورالین نرسیده بود که پیرمرد دیوانه طبقه باالیی، اسمی هم داشته باشد. 

آورد. تا چه اندازه می کرد آنرا به زباندانست که اسمش آقاي بوبو است، هر بار که فرصت پیدا میمی

 را با صداي بلند تکرار کنید.  "آقاي بوبو "توانید اسمی مثل می
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خوام برم کنار زمین تنیس کورالین خطاب به دوشیزه اسپینک: اُه، آقاي بوبو. درسته. خب، حاال می

 قدیمی که اون پشته، با عروسکام بازي کنم. 

می باشی. آقاي الوِت، که قبل از شما اینجا زندگی دوشیزه اسپینک: عالیه عزیزم. مراقب چاه قدی

 مایل یا حتی بیشتر، عمق داره. گفت اون چاه تا حدود نیمکرد، میمی

 ها را نشنیده باشد، پس موضوع را عوض کرد. کورالین، امیدوار بود که دست، این حرف

کنم. ایه که دارم میی از بازيمونه. یه بخشکورالین: این کلید؟ اُه، این فقط یه کلید قدیمی از خونه

 کنم. خب دیگه، خداحافظ. بخاطر همینه که با نخ بستمش و حملش می

 بست با خود گفت: چه بچه خوبیه. دوشیزه اسپینک هنگامی که داشت، در را می

رفت، کلید قدیمی از رفت. وقتی راه میکورالین، در چمن، به سمت زمین تنیس قدیمی، یورغه می

  خورد.ن شده و تاب مینخش آویزا

گام با ها دید. در حدود ده متري او، همرنگ استخوانی، زیر علفچند بار فکر کرد که چیزي به

 آمد. کورالین می

سعی کرد سوت بزند، اما اتفاقی نیفتاد، پس در عوض با صداي بلند آواز خواند، آهنگی بود که پدرش، 

خنداند. آهنگ خواند، او را میه و هر بار که آنرا میوقتی کورالین خیلی بچه بود، براي او ساخت

 گونه بود: این

کنم خیلی خوب ھستی، کاسھ کاسھ بھ تو فرنی و بستنی اُه... دختر گوگول مگولم، فکر می
 دھم. می

 دھم. بھ تو نمی بد، اما ساندویچ کشمدر آغوش میبوسم و تو را بسیار می
 

 لرزید. ندرت در آن میخواند، و صدایش بهزد، میپرسه می این آواز را هنگامی که در جنگل
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، چرا که روز، بادي نوزیده استمهمانی چاي عروسکها همانطور که بود، مانده بود. معلوم شد که آن

هاي پالستیکی پر از آب، روي سفره رومیزي مانده چیز سر جاي خود مانده بود. همه فنجانهمه

 خشی کشید. ببودند. نفس عمیق و رهایی

 ترین قسمت بود. حاال، سخت

 با اشتیاق گفت: سالم، عروسکها، وقت چایه. 

 نیک خوبی داریم. به رومیزي نزدیک شد و گفت: کلید شانس رو با خودم آوردم تا مطمئن بشم، پیک

گذاشت. هنوز نخ را نگه داشته بود. نفسش را  سفرهسپس با نهایت دقت، خم شد و کلید را روي 

 و کلید، به داخل چاه بیفتند.   سفرهد نهاي آب، باعث شوکرد، امید داشت وزن فنجانحبس 

بود. کورالین، نخ را رها کرد و قدمی به عقب برداشت. حاال دیگر نوبت  کلید، درست وسط سفره

 بود که وارد میدان شود.  "دست"

 طرف عروسکهایش برگشت. به

 رُز؟ س بخوره؟ جمیما؟ پینکی؟ پِرمخواد یه تیکه کیک گیالکورالین: کی می

شان گذاشت، همه با هم هاي نامرئیها، یک تیکه کیک نامرئی داخل بشقاببراي هرکدام از عروسک

 خوشحال بودند. 

رنگ سفید استخوانی دید که با شتاب از تنه درختی به درخت دیگر، از گوشه چشم، چیزي را به

 کرد تا به آن نگاه نکند. را میشد. تمام تالشش تر مینزدیک و نزدیک

کم دیگه برات رو انداختی رو زمین! حاال باید برم و یهکورالین: جمیما! چه دختر بدي هستی! کیکت

 بیارم. 

کرد که در حال پاك کردن قرار بگیرد. وانمود می "دست"چاي را دور زد تا در طرف دیگر  مهمانی

 یا است. اي دیگر براي جمکیک روي زمین و برش قطعه
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در همین حین، با یک حرکت سریع و باشتاب، جلو آمد. دست، روي انگشتان بلندش از باالي  

کشید. سپس اي، ایستاد. براي یک لحظه، آنجا ایستاد، شبیه به خرچنگی بود که هوا را بو میکنده

 پرید.  سفرهاز آنجا به وسط 

 ود را دور کلید سیاه، حلقه کرده بودند...زمان براي کورالین آهسته شده بود. انگشتان سفید، خ

و دست  سفرهکلید سیاه،  تکانی بخورند وبازي هاي اسبابوزن و سنگینی دست باعث شد که فنجان

 راست مادر جدید، به ته چاه تاریک سقوط کنند. 

له کرد. قبل از اینکه به چهل برسد، صدایی از فاصکورالین با نفس حبس شده، زمان را شمارش می

 زیاد عمق چاه به گوش رسید. 

کسی، یک بار به او گفته بود، اگر در زیر یک معدن، حتی در روشنائی روز، به آسمان نگاه کنی، 

تواند کرد، آیا دست هم میهایش را ببینی. کورالین با خود فکر میتوانی آسمان شب و ستارهمی

 هاي شب را ببیند؟ستاره

داخل خواست دیگر چیزي بها دقت تمام، روي در چاه گذاشت. نمیهاي سنگین را برداشت و بتخته

بود،  هایش را برداشت و داخل جعبه مقوایی که آنرا با خود آوردهآن بیفتد. سپس عروسکها و فنجان

شان بود، چیزي توجهش را به خود جلب کرد، بلند شد و گربه گذاشت. وقتی در حال جمع کردن

آید، دمش را باال برده و به شکل عالمت سوالی، خم کرده بود. در طی سیاه را دید که به سمتش می

 این چند روز، از وقتی که به خانه برگشته بودند، این اولین بار بود که گربه را دید. 

 هاي روي چاه پرید. سپس به آرامی، به کورالین نگاه کرد. آمد و روي تخته گربه به سمت او

 خورد. هاي بلند چسبانده بود و وول میالین جهید و پشتش را به علفاز آنجا بر روي چمن کنار کور

هایش را نوازش کرد، گربه از خوشحالی خرخر کورالین، دستش را روي شکم گربه گذاشت و مو

اي در روشنائی کرد. وقتی به اندازه کافی نوازش شد، دوباره روي پاهایش ایستاد و مثل ستارهمی

 قدیمی رفت. روز، به سمت زمین تنیس 

 کورالین به خانه برگشت. 
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ها گفتن آقاي بوبو، در جاده به انتظارش ایستاده بود. با دست، روي شانه کورالین زد و گفت: موش

 راه شده، اونها گفتن که تو نجاتشون دادي، کارولین. که همه چیز روبه

 کورالین: اسمم کورالینه، آقاي بوبو. نه کارولین. کورالین. 

 بو: کورالین،آقاي بو

ها بهم گفتن، موشخب کورالین. کرد. و ادامه داد: خیلیمرتبا با تعجب و احترام، اسم را تکرار می

عنوان اولین تماشاچی، اونها رو ببینی. تونی بیاي و بهکه براي اجراهاشون آماده شدن، تو میهمین

کنن. بازي میصن و شعبدهرقکنن، میاودل اجرا می-آمپتی و تودل-هاي تامپتیها آهنگاون

 رو گفتن. خودشون این

 شم بیام ببینمشون. کورالین: هر وقت آماده شدن، خوشحال می

 در خانه دوشیزه اسپینک و فورسیبل را زد. 

هایش را روي دوشیزه اسپینک، در را برایش باز کرد و کورالین وارد اتاق نشیمن شد. جعبه عروسک

 دار را بیرون آورد. سوراخجیب کرد و سنگزمین گذاشت. سپس دستش را در 

رو رو و بقیهکنم زندگی خودمکورالین: بفرمائید، دیگه نیازي بهش ندارم. خیلی ازتون ممنونم. فکر می

 نجات داد. 

توانستند دور کمر زور میهایش بهشان را سخت در آغوش گرفت، اگر چه دستکورالین، هر دوي

داد (دوشیزه فورسیبل، سیرها را و دوشیزه فورسیبل، بوي سیر می دوشیزه اسپینک را حلقه کنند

 بریده بود، نه اینکه خورده باشد.) در پایان، کورالین جعبه را برداشت و بیرون آمد. 

 دوشیزه اسپینک: چه بچه خوبیه. 

 طور بغل نکرده بود. کسی از زمان تئاتر به بعد، او را این

هایش را شست و روي تختش دراز کشید، به سقف خیره شده آن شب، کورالین حمام کرد، دندان

 بود. 
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هواي اتاق گرم بود، دیگر خبري از دست هم نبود، پس پنجره اتاقش را باز کرد. از پدرش خواسته 

 ها را کامل نبندد. بود که پرده

ا را اش، روي صندلی، مرتب تا شده بودند، تا وقتی صبح از خواب بیدار شد آنههاي مدرسهلباس

 بپوشد. 

تواند او را شب قبل از اولین روز مدرسه، او نگران و مضطرب بود. اما، با خود فکر کرد، مدرسه نمی

 بترساند. 

ترین تواند صداي موسیقی را در شب بشنود، موسیقی شیرینی که فقط با کوچکخیال کرد، می

شد و پیکولو، به ظریفی نواخته می هايها، به همراه توباها و فلوتها و فاگوتها، ترومپتترومبون

 شد. هاي سفید، فشرده میهاي کوچک و صورتی موششان توسط دستکلیدهاي

کورالین، تصور کرد که به رویایش برگشته، زمانی که با دو دختر و پسرك، زیر درخت کاج بودند. 

 لبخندي بر لب داشت. 

برد. در این هنگام، صداي موسیقی آرام وقتی اولین ستاره نمایان شد، کورالین باالخره خوابش 

 داد. ها، هواي شب را پر کرده بود و به دنیا خبر تمام شدن تابستان را میسیرك موش
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