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روزی روزگاری در سـرزمینی دوردسـت پسری به نام روَلند 
زندگی می کرد. رولند پسر خیلی خوبی بود.

آن وقت ها مدرسه هنوز اختراع نشده بود، به خاطر همین 
بچه ها هر روز توی مزرعه ی خانوادگی شان کار می کردند.

ولـی مامان و بابـای رولند معتقد بودند پسرشـان باید درس 
بخواند و نواختن یک سـاز را یاد بگیرد. به خاطر همین رولند 
روزهایـش را در خانـه می گذرانـد، کتـاب می خوانـد و فلوت 

تمرین می کرد.

رولند خیلی از تمرین فلوت خوشش نمی آمد، ولی هیچ وقت 
شکایت نمی کرد، چون می خواست پسر خوبی باشد.



دوره و زمانه ی خطرناکی بود و غول ها و دیوها روی زمین 
ِول می چرخیدنـد. به خاطر همین مامان و بابای رولند ترجیح 
می دادنـد پسرشـان توی خانه بماند تا در امن و امان باشـد، 

مخصوصًا بعد از تاریک شدن هوا.

دیگه وقتشه که 
بیای تو رولند.
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رولنـد هیچ وقـت از روستایشـان بیـرون نرفتـه بـود. دلش 
می خواسـت می توانسـت مثـل بابابزرگ بامپِی شـجاع، که در 
جست وجوی گنجینه با هیوالها می جنگید، به ماجراجویی برود.

ولی بامپی پس از بازگشت از ماجراجویی هایش دیگر مثل 
قبل نشد. رولند می دانست که بامپی همیشه کاله ایمنی اش را 
روی سرش نمی گذاشته و چند بار هم به سرش ضربه خورده.
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رولنـد به مامان و بابایش قول داده بود اگر به ماجراجویی 
و  بگـذارد  سـرش  روی  را  ایمنـی اش  کاله  همیشـه رفـت، 
تصمیم هـای خوب بگیـرد. ولی آن ها می گفتنـد اگر رولند در 
خانه بماند و فلوتش را تمرین کند، جایش خیلی امن تر است.

به خاطـر همین رولند فقط می توانسـت ماجراهـای بامپی را 
بخوانـد و تصور کند کـه اگر خودش به ماجراجویی می رفت، 

چطور می شد.

بامپی!

دنگ!
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گاهـی رولند بعـد از اینکه دربـاره ی هیوالهـای ماجراهای 
بامپـی می خوانـد، کمـی میترسـید و بعد چند شـبی را توی 
تخـت مامـان و بابایـش می خوابیـد. ولی کم پیـش می آمد 
مامـان و بابایـش از ایـن قضیه ناراحت شـوند، چـون خیلی 

دوستش داشتند.

بابای رولند بیشـتر وقت ها توی خانـه کار می کرد و ماهی 
یکی دو بار برای سـفر کاری به روسـتایی دیگر می رفت. بابای 

رولند همیشه موقع رفتن این جمله را می گفت:

مراقب مامانت 
باش پسرم!

تپ!
تپ!
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احتمااًل دارید فکر می کنید »تا حاال که کتاب کسـل کننده ای 
بوده.« ولی کمی صبر کنید، چون چند لحظه ی دیگر قرار است 

این داستان خیلیجذاب شود.

یـک روز صبـح، وقتـی بابای رولند داشـت به سـفر می رفت، 
اتفاِق خیلی عجیبی افتاد. رولند زود بیدار شد تا فلوت تمرین 

کند، ولی بعد اتاقش خیلی سرد شد.

و بعد از پنجره بیرون را نگاه کرد و باورش نشد برفمیبارد.
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آهان! راسـتی باید می گفتم که وسـِط تابسـتان بود، چون 
این جوری از این هم بیشتر حیرت می کردید.

رولند دوید سمت آشپزخانه تا خبر بارش برف را به مامانش 
بدهد، ولی همهجا را گشت و مامانش را پیدا نکرد.

به خاطـر همیـن رفت بیرون تـا از همسایه شـان خانم ِنِتلز 
بپرسد مامانش کجا رفته، چون خانم نتلز خیلی فضول بود و 

همیشه جیک وپوِک زندگی مردم را می دانست.

ولی اینجا بود که خبر خیلی بدی به رولند رسید.
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خانم نتلز گفت سـاحر سفید به روستا آمده و مامان رولند 
را گـروگان گرفتـه. بعد هـم او را به قلعـه ی یخی اش برده و 

آنجا زندانی کرده.

رولنـد حسـابیوحشـتکردهبـود.حتمًا بـا خودتان فکر 
می کنید: »خب چرا رولند به بابایش زنگ نزد؟«

می دانید چرا؟ چون آن وقت ها هنوز تلفن اختراع نشده بود، 
پس رولند نمیتوانستبه کسی زنگ بزند.
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تازه، اگر رولند برای بابایش نامه هم می نوشت و می گفت 
چـه اتفاقـی افتاده، نامه تا مدت ها به دسـت بابا نمی رسـید، 

چون آن وقت ها نامه ها خیلیدیر به مقصد می رسیدند.

رولنـد نگـران مامانش بود، ولی نگران اینهـم بود که وقتی 
بابایش از سفر برگردد، چه جوابی به او بدهد.

رولند به این نتیجه رسید تنها کاری که ازدستشبرمیآید، 
سـفر به قلعه ی یخی و نجات مامانش اسـت، آن هم خودش 

تنهایی!

خیلی ازت 
ناامید شدم 

پسرم.
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ولـی رولنـد می دانسـت سـفر خطرناکـی پیـش رو دارد، 
به خاطـر همیـن رفت توی زیرزمیـن و زره کهنه ی بامپی را از 

توی صندوقچه ای کپک زده  برداشت.

رولنـد کمی بابـت هیوالها نگران بود، بابت دزدیده شـدن 
مامانش هم غمگین بود، ولی کمی هم هیجان داشـت، چون 

قرار بود به اولین ماجراجویی عمرش برود.

ب

ب
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وقتـی فصـل اول کتابـم را نوشـتم، آن را بـه مامانـم نشـان دادم و او 
هـم گفـت بـه مـن افتخار می کنـد کـه از تخیالتـم اسـتفاده کـرده ام. بعد گفت 

لحظه شماری می کند تا بفهمد ماجرای کتاب بهکجامیرسد.

کتاب را به بابا نشـان نداده ام، چون می خواهم اول تمامشکنم. هنوز 
وقتـی کارم تمـام شـود، ازش خواهـش می کنـم موقـع خـواب کتـاب را برایـم 
بخوانـد. ولـی وانمـود می کنـم نمی دانم قرار اسـت چه اتفاقی توی داسـتان 

بیفتد تا باز هم برایم جذاب باشد.
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بـرای نشـان دادن کتـاب بـه بهتریـن دوسـتم، ِگـِرگ هفلـی، خیلـی هیجان 
داشتم چون از داستان هایی که اژدها و جادوگر و این جور چیزها داشته باشد 
کتابم به نظرش خیلی خفن می آید. خوشش می آید. با خودم فکر کردم حتمًا 

ولی معلوم نبود خوشش آمده یا نه، چون اولش چیز زیادی نگفت.

نظـر  پرسـید  و  چیسـت  نظـرش  داسـتان  اینجـای  تـا  پرسـیدم  ِگـِرگ  از 
صادقانه اش را بگوید یا چیزی را که دوستدارم بشنوم. من هم گفتم نظر 

صادقانه اش را.

هوووم...
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ولـی ِگـِرگ یـادآوری کـرد آخریـنبـاری که نظـر صادقانـه اش را خواسـته ام، 
او را تـوی دردسـر انداختـه ام. یعنـی همـان وقتـی کـه بعـد از اولیـن کالس 

ژیمناستیکم، کمی برایش اجرا کرده بودم.

ِگـِرگ بـه من گفت حرکات ژیمناسـتیکم به نظرش افتضاح اسـت و دلم را 
شکسـت. به خاطر همین به مامانش گفتم چی گفته و مامانش اصاًل از این 

رفتار ِگِرگ خوشش نیامد.

ِپخخخ!

تاپیتی

تاپیتی
تاپیتی
تاپیتی
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ِگـِرگ گفـت اگـر نظر صادقانـه اش را دربـاره ی کتابـم بگوید و بهـم بربخورد، 
اجازه ندارم بدوبدو بروم پیش مامانش. گفتم باشد و با انگشت کوچکمان 

به هم قول دادیم.

وقتی قول وقرارمان را گذاشـتیم، ِگِرگ همه ی ایرادهای داسـتانم را بهم 
گفت و واقعًا هم خیلی چیزها برای گفتن داشت.

اولین چیزی که گفت این بود که نباید کتاب را با »روزی روزگاری« شروع کرد، چون 
لوس و قدیمی اسـت و آدم فکر می کند قرار اسـت قصه ی پریان بخواند. اینجا 

 قرار بود قصه ی پریان باشد.
ً
بود که فوری بهم برخورد، چون کتابم واقعا

بعـد ِگـِرگ گفـت بهم برنخـوَرد، ولی ایـن رولند کلـی مشـکل دارد و بزرگ ترین 
مشکلش هم موهایش است.
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گفت رولند موهای جلوی سـرش را کوتاه کرده و پشـت موهایش را بلند 
گذاشـته که بدترین مدل مویی اسـت که کسـی می تواند داشـته باشـد. من 
گفتـم علـت بلنـد بـودن پشـت موهـای رولنـد ایـن اسـت کـه وقتـی کارهـای 

ماجراجویی می کند، قیافه اش باحال شود.

و ِگِرگ گفت شاید بد نباشد رولند اول فصِل دو برود سلمانی.

پیتیکو!

پیتیکو!

ِخِرچ!
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بعـد ِگـِرگ گفـت بهـم برنخـوَرد، ولـی رولنـد عیـن بچهننههاسـت و واقعـًا 
باورپذیر نیست بچه ای به سن وسال او توی تخت مامان و بابایش بخوابد.

از این حرفش خجالت کشـیدم، چون خودم هم بعضی وقت ها توی تخت 
مامان و بابایم می خوابم، مخصوصًا شب هایی که طوفان خیلی شدیدی 

بشود.

ِگِرگ مدت ها پیش به من یاد داده بود که وقتی می گویی »بهت برنخوَرد«، 
طرف مقابل اجازه ندارد بعداز شنیدن حرفت ناراحت شود.




