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Hello. Thanks for reading this book.

I don’t know how to write a book, so I wrote it just the way I wanted to: selfishly and 
extravagantly. Selfishly as if I was the only person who would ever read it, and extrav-
agantly as if it was the only story I’d ever tell. I gathered my favourite things, all my pet 
fascinations (hotels, Christmas, public transport, death, talking cats, sprawling cities, gin-
gers and jelly) and brewed them together like… weird tea.

The result was Nevermoor, a city that felt like it belonged entirely to me. Except now 
it belongs to you too, if you want it.

I hope you enjoy this book. I hope it makes you laugh, and I hope you find it a bit scary. 
But my dearest, most secret, most outrageous wish is that somebody reading these pag-
es finds in them what Morrigan herself is searching for: a place to belong. A family. And 
friendships to last a lifetime.

سالم. ممنون که این کتاب را می خوانید.

من کتاب نوشتن بلد نیستم، برای همین هم آن را آن جور که دلم  خواست نوشتم: خودخواهانه و پر و 
پیمـان. خودخواهانـه، جـوری که انگار فقط خودم قرار بود این کتاب را بخوانم و پر و پیمان، انگار این اولین 
و آخرین داستان عمرم بود که تعریف می کردم. همه ی چیزهای موردعالقه ام را جمع کردم، تمام چیزهایی 
که ذوق زده ام می کرد )هتل ها، کریسمس، وسایل نقلیه ی عمومی، مرگ، گربه ی سخنگو، شهرهای بزرگ، 

موقرمزها و ژله( و همه را در هم جوشاندم... مثل یک جوشانده ی عجیب و غریب.

نتیجه اش شـد نِورمور، شـهری که احسـاس می کردم تمام و کمال مال خودم اسـت. اما اآلن دیگر مال 
شما هم هست، البته اگر مایل باشید.

امیـدوارم از خوانـدن ایـن کتـاب لذت ببریـد. امیدوارم شـما را بخندانـد و امیدوارم قدری هـم برایتان 
ترسـناک باشـد. امـا مهم تریـن و از ته دل ترین و غیرمعمول  ترین آرزویم این اسـت کـه هر کس این کتاب 
را ورق می زنـد، همـان چیـزی را میـان این صفحات پیـدا کند که خود موریگان در پـی اش بود: جایی برای 

تعلق داشتن. یک خانواده. و دوستی هایی که تا آخر عمر باقی می مانند.
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 بهار اول

خبر نگارها زودتر از تابوت رسـیدند. در طول شـب کم کم سروکله شان پشت 
دروازه پیدا شد و تا قبل از طلوع خورشید برای خودشان جماعتی شده بودند. 

تا ساعت ُنه صبح مثل مور و ملخ ازدحام کردند.
نزدیک ظهر بود که کُورِوس کرو1 راه طوالنِی در خانه اش را تا نرده های آهنی 

بلندی که مانع نزدیک شدن خبرنگارها بود طی کرد.
»فرماندار کرو، این اتفاق  چه قدر روی برنامه ی شما برای انتخابات میان دوره 

تأثیر می ذاره؟ «
»جناب فرماندار، چه قدر تا برگزاری خاکسپاری باقی مونده؟«

»رئیس جمهور تسلیت گفته ن؟«
»امروز صبح، چه قدر احساس آسایش بهتون دست داد، جناب فرماندار؟«

1- Corvus Crow

آغاز
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کوروس، یک دسـتش را که با دسـتکش چرمی پوشیده شـده بود باال آورد  
و حرفشـان را قطـع کرد: »خواهش  می کنم. خواهـش می کنم،  اجازه بدین از 

طرف خانواد ه م بیانیه ای رو قرائت کنم.«
از جیب کت مشکی برازنده اش تکه ای کاغذ بیرون آورد.

بـا صدایـی واضـح و پرقدرت، که طـی سـال ها فرمـان دادن در فرمانداری 
ورزیـده شـده بـود،  خواند: »ما  مایلیم از شـما شـهروندان جمهـوری کبیرمان، 
بابـت حمایت هایتان  در این یازده سـاِل گذشـته، تشـکر کنیم. ایـن ایام، برای 
خانـواده ی مـا ایام سـختی بوده اسـت و اندوهـش بی تردید تـا مدت ها باقی 

خواهد ماند.«
مکث کرد تا گلویش را صاف کند و لحظه ای به مخاطبان سـاکتش نگاهی 
انداخت. در برابرش دریایی بود از لنزهای دوربین و چشمان  کنجکاِو خیره به 

او. هجومی بی وقفه از  نور فالش  و چلیک چلیک دوربین ها.
دوبـاره بـه یادداشـت هایش نگاه کرد و نطقش را از سـر گرفت: »کنار آمدن 
بـا مرگ فرزند کار سـختی اسـت. نه تنها برای خانواده ی مـا، بلکه برای مردم 
شـهر َجِکل َفکس1، کسـانی که می دانیم در غم ما شـریک اند.« با شـنیدن این 
حـرف حداقـل پنجـاه جفت ابرو بـاال رفت و چندتایی سـرفه از سـر خجالت، 
سـکوت موقتـی را در هـم شکسـت. »امـا امـروز صبح  کـه آغاز نهمیـن دوران 
جمهوری وینترسـی2 را جشـن  می گیریم، بدانید که  بدترین اتفاقات را پشـت 

سر گذاشته ایم.« 
ناگهان از باالی سر، قارقار بلندی به گوش رسید. شانه ها باال رفت و چهره ها 
جمع شد، اما هیچ کس سرش را بلند نکرد. پرنده ها تمام صبح داشتند باالی 

سرشان چرخ می زدند.
»دوران هشتم، همسر محبوب اولم را از من گرفت و حاال تنها دخترم را .«

1- Jackalfax
2- Wintersea
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قارقار گوشخراش دیگری به گوش رسید. میکروفونی که یکی از خبرنگارها 
به زور و فشار نزدیک صورت فرماندار نگه داشته بود، زمین افتاد و خبرنگار با 
سروصدا تقال کرد تا آن را بردارد. سرخ شد و زیر لب عذر خواست. اما کوروس 

تحویلش نگرفت.
ادامـه داد: »امـا خوشـبختانه خطـر و ناامیـدی و تردیـدی که بـالی زندگی 
کوتاه مدتـش بـود نیز با او رفت. موریـگاِن1... عزیز من«ـ  مکث کرد و قیافه ی 
غمگین به خود گرفت ـ »... سرانجام به آرامش رسید؛ بنابراین ما هم باید در 
آرامش باشیم. شهر جکل فکس ـ درواقع، تمام ایالت ُولف اِیِکر2 کبیر ـ دوباره 

در امان است. چیزی برای ترسیدن وجود ندارد.«
پچ پچه های تردید میان جمعیت پیچید و هجوم فالش دوربین ها فروکش 
کـرد. فرمانـدار سـرش را باال گرفت و پلک زنان به آن هـا نگاه کرد. کاغذش، در 

بادی مالیم تکان تکان می خورد، یا شاید هم دستش بود که می لرزید.
»ممنون از شما. به هیچ پرسشی پاسخ نمی دم.«

1- Morrigan
2- Wolfacre
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زمستان یازدهم
)سه روز قبل(

گربه ی آشپزخانه مرده بود و همه اش تقصیر موریگان بود . 
نمی دانست ِکی یا چه طور این اتفاق افتاده است. فکر کرد شاید شب غذای 
سـمی خورده باشـد. روی بدنش جای زخم حمله ی روباه یا سـگ نبود. اگر 
همان یک ذره خون خشکیده ی گوشه ی دهانش نبود، آدم فکر می کرد خواب 

است. اما سرد و خشک شده بود.
موریـگان وقتی جسـد گربـه را در نور ضعیف صبح زمسـتان پیدا کرد، توی 
خاک و خل نشست پهلویش و اخمی پیشانی اش را خط انداخت. پوست سیاه 

گربه را از فرق سر تا نوک ُدم پشمالویش، نوازش کرد.
زیر لب گفت: »ببخشین گربه ی آشپزخونه.«

به این فکر کرد که بهترین جا برای دفن گربه کجاست و به این که از مادربزرگش 

فصل یک

موریگاِن.نفرین.شده
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پارچه ی تمیزی بخواهد تا گربه  را الیش بپیچد. اما تصمیم گرفت که بهتر است 
این کار را نکند.  می توانسـت از یکی از لباس خواب های خودش اسـتفاده کند.

آشپز درِ پشتی را باز کرد تا ته مانده های غذای روز قبل را به سگ ها بدهد. 
جوری از حضور موریگان زهره ترک شد که نزدیک بود سطل از دستش بیفتد. 

پیرزن به گربه ی مرده نگاه کرد و لبش را گاز گرفت.
زیـر لـب گفـت: »بال به دور!« و با دسـت به قاب چوبـی در زد و آویزی را که 
بـه گردن انداخته بود بوسـید. موریـگان را چپ چپ نگاه کرد و گفت: »من اون 

گربه رو دوست داشتم.«
موریگان گفت: »من هم همین طور.«

آشـپز گفـت: »آره، معلومه!« لحن تلخی در صدایش بـود. موریگان متوجه 
شـد کـه زن دارد ذره ذره و بـا احتیـاط عقب می رود. »حاال دیگـه برو داخل. تو 

اتاِق پدرت منتظرت هستن.«
موریگان تند دوید داخل خانه و لحظه ای در آسـتانه ی درِ بین آشـپزخانه و 
راهرو این پا و آن پا کرد. دید که آشپز تکه ای گچ برمی دارد و روی تخته سیاه، 
زیـر لیسـت بلندباالیی که یادداشـت های آخرش ماحی گندیـده، ثکته ی غلبی 
تاِم1 پیر، ِصیل در شـمال ِپراسـِپر2 و لکه های ُصص قرمز روی بهترین رومیضی 

است، می نویسد گربه ی آشپضخانه مرده.

»می تونـم چندتا روانشـناس کودک حرفه ای توی همین شـهر جکل فکس 
بهتون معرفی کنم.«

مـددکار تازه وارد به چای و بیسـکوییتش دسـت نزده بـود. صبح آن روز، از 
پایتخت دو سـاعت و نیم با قطار سـفر کرده و از ایسـتگاه قطار تا عمارت کرو، 
زیرِ بارانی مصیبت بار، پیاده آمده بود. موهای خیسش به سرش چسبیده بود 

1- Tom
2- Prosper
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و از پالتویـش آب می چکیـد. موریگان هرچه به مغزش فشـار  آورد، برای این 
سـر و وضع غم انگیز چاره ای بهتر از چای و بیسـکوییت پیدا نکرد؛ اما زن انگار 

عالقه ای به خوردن نداشت.
موریگان گفت: »اگه نگران چای هستین باید بگم که من درستش نکردم.«

زن بـه او اعتنـا نکـرد. گفـت: »دکتر فیلدینـگ1 به خاطـر کارش با بچه های 
نفرین شده مشهوره. مطمئنم که  اسمش رو شنیده ین. اگر برخورد مهربان تر و 
دلسوزانه تری رو ترجیح می دین، دکتر لوِئنین2 هم دکتر قابل اعتمادی هستن.«
پدر موریگان با حالی معذب گلویش را صاف کرد. گفت: »این چیزها الزم نیست.«

چشـم چپ کوروس تیک خفیفی پیدا کرده بود که فقط سـر این جلسـات 
اجبـارِی ماهانـه  ظاهـر می شـد و به موریگان نشـان می داد که پـدرش هم به 
همـان انـدازه ی او از این جلسـات نفرت دارد. به غیـر از موی پرکالغی و دماغ 

کج، این نفرت تنها نقطه ی اشتراک پدر و دختر بود.
کـوروس ادامـه داد: »موریگان نیازی به مشـاوره نداره. بـه قدر کافی عاقل 

هست. خوب از وضعیت خودش آگاهه.«
مددکار به موریگان نگاهی اندخت که پهلویش روی مبل نشسته بود و سعی 
می کرد وول نخورد. این جلسـات همیشـه ی خدا کش می آمدند. مددکار گفت: 
»فرماندار، جسارت نباشه... اما وقت تنگه. کارشناس ها همه توافق نظر دارن که ما 
داریم وارد آخرین سال از این دوران می شیم. یعنی آخرین سال قبل از شامگاهان.« 
موریگان نگاهش را برگرداند سمت پنجره و دنبال چیزی گشت تا حواس خودش 
را پرت کند. همان کاری که همیشه وقتی کسی کلمه ی ش... را به زبان می آورد 
انجـام مـی داد. »بایـد درک کنین کـه این دوره ی انتقالی بسـیار مهمی بـرای...«

کـوروس با قدری کالفگی گفت: »فهرسـت همراهتون هسـت؟« از قصد به 
ساعت روی دیوار دفتر کارش نگاه کرد.

1- Dr. Fielding
2- Dr. Llewellyn




