




ســال 1987 به آپارتمانی در لیتل مید1 واقع در شهر 
کوچک ناتلی2 در ساســکس3 نقلِ مکان کردیم. آنجا 
زمانی عمارتی اربابی بود که برای پزشــک پادشــاه 
انگلستان ســاخته شــده بود؛ پیرمردی که زمانی مالک خانه بود 
)قبل ازآنکه آن را به دو معمار محلی بفروشــد( این طور به من گفته 
بود. در زمان خودش خانه ی بســیار بزرگی بود، اما حاال از آن چند 

آپارتمان درآورده بودند.
آپارتمان شماره ی 4 که ما در آن زندگی می کردیم، جای خوبی 
بود؛ هرچند کمی عجیب وغریب به نظر می رســید. در طبقه ی باالی 
ما خانواده ای یونانی و در طبقه ی پایین بانوی مســن و ریزنقشــی 

مقدمه
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زندگی می کرد که نیمی از بینایی اش را از دســت داده بود و هربار 
بچه های کوچک من تکان می خوردند، به من تلفن می زد و می گفت 
که معلوم اســت طبقه ی باال چه خبر است؟ فکر می کرد آنجا فیل 
آمده است. هرگز نفهمیدم که از آن خانه چند آپارتمان درآورده اند 

و چندتای آن ها مسکونی است. 
راهرویی داشتیم که در تمام طول آپارتمان امتداد داشت. در انتهای 
آن راهرو، دِر یک کمد قرار داشت که مثل آینه ی آویزان شده ای بود.
زمانی که شــروع کردم به نوشتن کتابی برای دختر پنج ساله ام، 
هالی1، مکان داستان آن را همان خانه قرار دادم. به نظرم ساده ترین 
راه همین بود؛ به این ترتیب الزم نبود برایش توضیح بدهم که جای 
هرچیزی کجاست. بعضی چیزها را تغییر دادم، البته جای اتاق خواب 

هالی و اتاق نشیمن را با هم عوض کردم.
بعد دِر چوب بلوطِی بســته ای را به آن اضافه کردم، دری که به 
دیواری آجری باز می شد؛ تا حس اتاق پذیرایی خانه ای را که در آن 

بزرگ شده بودم، برایم تداعی کند. 
آن خانــه بزرگ و قدیمی بود، و قبل ازآنکه ما به آنجا برویم، به 
دو بخش تقســیم شــده بود. اقامتگاه خدمتکارها و اتاق پذیرایی که 
حاشیه هایی از چوب بلوط داشت به ما رسید، با دری که در انتهای 
اتاق بود و زمانی از آن به عنوان دِر ورودی خانواده استفاده می شد؛ 
اما حاال دیگر به جایی راه نداشت، و به دیواری آجری باز می شد. 

آن اتــاق، آن در و اتاق جلویی مادربزرگم را )به همراه نقاشــی 
1. Holly



17 مقدمه   

رنگ روغن میوه های بی جان( به کتابی که نوشتنش را شروع کرده 
بودم، اضافه کردم.

نام کتاب کوراالین بــود. آمده بودم نام کاروالین را تایپ کنم، 
اما اشــتباه کرده بودم. به کلمه ی کوراالین نگاه کردم و فهمیدم ناِم 

کسی است. می خواستم بدانم چه اتفاقی برایش افتاده است. 
هالی داســتان های ترســناکی را دوست داشــت که جادوگر و 
دخترکوچولوهای شــجاع داشــته باشــد. خودش همیشه از همان 
داســتان ها برایم تعریف می کرد. پس داســتان هالی باید ترسناک 

می بود.
شــروعی که برای داستان نوشتم و بعداً آن را حذف کردم، این 

بود :

این داستان کوراالین است که کوچک تر از سنش به نظر می آید 
و با خطرهای هولناکی روبه رو می شــود. قبل ازآنکه داستان به پایان 
برســد، کوراالین چیزی را که پشــت آینه است، می بیند؛ با دستی 
شیطانی روبه رو می شود و رودرروی آن یکی مادرش می ایستد؛ پدر 
و مادر واقعی اش را از دســت سرنوشت شــومی که بدتر از مرگ 

است، رها می کند و در شرایطی نابرابر به پیروزی می رسد.
این داستان کوراالین اســت که پدر و مادرش را گم می کند و 

دوباره آن ها را پیدا می کند و )کم وبیش( سالم فرار می کند. 

وقتی به آمریکا نقلِ مکان کردیم، کتاب هالی نیمه کاره ماند )آن 
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را در اوقات فراغتم می نوشتم. در آن زمان انگار دیگر اوقات فراغت 
نداشتم(.

شش سال بعد، نوشتن آن را از همان جمله ی نیمه کاره ای که در 
آگوست 1992 نوشته بودم، از سر گرفتم: 

کوراالین گفت: »سالم، چطور وارد شدی؟« گربه چیزی نگفت. 
کوراالین از رختخواب بیرون آمد.

نوشــتن آن را از سر گرفتم، چون می دانستم اگر حاال این کار را 
نکنم، وقتی باألخــره کتاب را تمام کنم، کوچک ترین دخترم َمدی1 
هم خیلی بزرگ شــده اســت. پس آن را برای هالی شروع و برای 

َمدی تمام کردم.
وسِط آمریکا، در خانه ای قدیمی که معماری گوتیک داشت، زندگی 
می کردیم. خانه برجکی داشت، و ایوانی که با پله  به زمین می رسید، 
دورتادور آن را گرفته بود. مهاجری آلمانی که نقشه کش و هنرمند 
بود، صد سال پیش آن را ساخته بود. می گفتند پسرش، ِهنری2، اولین 
کســی بوده که موتور روی قایق کار گذاشته و این را هم می گفتند 
که او خالق ترین شخِص تاریخ مســابقات اتومبیل رانی بوده است. 
حاال من نوشــتن کوراالین را از سر گرفته بودم، اما هنوز وقت 
کافی نداشــتم. بنابراین هرشــب قبل از خواب، پنجــاه کلمه در 
رختخواب می نوشــتم. بعد به ســفری دریایی رفتم تا برای کتاب 

1. Maddy 2. Henry
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مصوری درباره ی متمم اول قانون اساسی )همان که در باره ی آزادِی 
بیان اســت( پول جمع کنم، و بیشتر داستان را روی عرشه ی کشتی 
نوشــتم. و باألخره آن را در کلبه ی کوچکی در حاشیه ی دریاچه ای 

در جنگل تمام کردم. 
ِدیو مک کین1، دوســت هنرمندم، از لیتل مید عکس هایی گرفت 
تا از آن ها برای طراحی تصویر پشت جلِد نسخه ی آمریکایی کتاب 

استفاده کند. 
وقتی هنری سلیک2 انیمیشن کوراالین را می ساخت، از من دعوت 
کرد تا به استودیو بروم. آنجا کلی صحنه ساخته بودند که هرکدام 
پشت پرده ای سیاه قرار داشت. هنری خانه ای را که کوراالیِن فیلم 
در آن زندگی می کرد، با افتخار به من نشــان داد. حاال کوراالین از 
جایی در انگلستان به ایالت اورِگِن3 آمریکا نقلِ مکان کرده بود، و اسم 
خانه ای را که در آن زندگی می کرد، »قصر صورتی« گذاشته بودند. 

به هنری گفتم: »خانه ی من همین است.«
و همان بود. قصر صورتی هنری ســلیک همان خانه ای بود که 
حــاال من در آن زندگی می کنم، بــا برجک و ایوان. هیچکدام از ما 
نمی دانــد چطور این اتفاق افتاد. امــا به طرز غریبی، برای کتابی که 
برای یک دختر در خانه ای شــروع شــد و برای دختر دیگری در 

خانه ای دیگر به آخر رسید، مناسب است. 
کتاب در سال 2002 چاپ شد و مردم دوستش داشتند. جایزه 

برد. مهم تر از همه آنکه به کار آمد، دست کم برای بعضی ها.
1. Dave McKean
3. Oregon

2. Henry Selick
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قصدم این بود که داســتانی برای دخترانم بنویســم تا از طریق 
آْن چیزی را به آن ها بگویم که خودم در کودکی نمی دانستم؛ اینکه 
شــجاع بودن به این معنا نیست که نباید ترسید. شجاع بودن یعنی 
اینکه ترســیده ای، واقعًا ترسیده ای، به شدت ترسیده ای، ولی تصمیم 

درستی می گیری.
حاال که ده ســال از چاپ کتاب گذشــته اســت، به خانم هایی 
برخــورد می کنم که به من می گویند کوراالین در روزهای ســخت 
زندگی شان به آن ها کمک کرده است؛ می گویند که وقتی ترسیده اند 

به کوراالین فکر کرده و تصمیم درستی گرفته اند. 
و این بیش ازهرچیز دیگری ارزش دارد.

کریس ریدل1 تصویرهای جدیدی برای نسخه ی دهمین سالگرد 
کتاب کشیده اســت. به تصویری که برای جلد کتاب کشیده بود، 
نگاه کــردم و ازاینکه چه خوب آن دو خانه را با هم ترکیب کرده، 
حیرت زده شــدم؛ خانه ای که حاال در آن زندگی می کنم و خانه ای 

که قباًل در آن زندگی می کردم.

نیل گیمن

1. Chris Riddell




