يك
«كورالين» با پدر و مادرش تازه به آن خانه آمده بودند كه،

آن «در» را پيدا كرد.

آنجا يك خانهی قديمي بود كه چند طبقه داشت؛ يك اتاق

زير شيرواني ،يك طبقهی همكف و يك زيرزمين قديمي ،به

عالوهی حياطي كه پر از خار و خاشاك بود ،با چند درخت
تنومند كهنسال.

ْ
«فورسيبل» در طبقهی همكف ،زير
خانم «ا ِسپي ْنك» و خانم

آپارتمان كورالين زندگي ميكردند .آن دو زنان مسن و چاقي
ميش»« ،اَندرو» و
بودند كه چند سگ تريير هايلندي به نام « َه ْ
«جاك» داشتند .اولين باري كه كورالين آنها را ديد ،خانم اسپينك
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به او گفت كه او و خانم فورسيبل در جواني هنرپيشه بودند.

خانم اسپينك اشتباهي او را كارولين صدا زد و گفت:

«عزيزم ،من و خانم فورسيبل ،در زمان خودمان هنرپيشههاي
معروفي بوديم و برو بيايي داشتيم .واي ،كيك ميوه به هميش

نده وگرنه از دل درد تا صبح نميخوابه».

كورالين گفت« :به من بگوييد ،كورالين .اسم من كورالينه،

نه كارولين».

در اتاق زيرشيرواني ،طبقهی باالي آپارتمان كورالين،

پيرمرد مشنگي زندگي ميكرد كه سبيلهايش تا بناگوشش
ميرسيد .او ميگفت ،تعدادي موش تربيت ميكند كه تا به
حال كسي آنها را نديده است.

ـ كارولينكوچولو! روزي كه همهشان آماده شدند ،ميگذارم

همهی آدمهاي دنيا حركات زيبايشان را ببينند .گفتي چرا
حاال نميتواني آنها را ببيني؟

كورالين آهسته گفت« :نه .گفتم به من نگوييد كارولين.

اسم من كورالينه».

پيرمرد طبقهی باال گفت« :بهخاطر اين نميتواني آنها
را ببيني كه هنوز كام ً
ال آموزش نديدهاند و آماده نيستند.

ميداني ،آنها حاضر نميشوند شعرهايي را كه من برايشان
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نوشتهام ،بخوانند .شعرهاي من با تروم ِپت تنظيم ميشود ،ا ّما

ترانههايي كه موشهاي سفيد ميخوانند فقط با جاز تنظيم
ميشود .فكر كنم بايد يك نوع پنير ديگه به آنها بدهم».

به نظر كورالين موشي وجود نداشت كه بتواند توي سيرك
بازي كند .حتماً پيرمرد آن حرفها را از خودش درميآورد.

روز بعد كورالين از خانه بيرون رفت تا آن دور و بر گشتي

بزند .اول سراغ حياط رفت .حياط بزرگي كه انتهايش زمين

مدتهاست كسي توي آن تنيس بازي
تنيس بود ،ا ّما معلوم بود ّ

نكرده است .حصار دور زمين تنيس ،پر از سوراخ بود و تورش

پاره و درب و داغان .يك باغچه پر از ُرزهاي ن ََركي 1پرشاخ
و برگ هم آنجا بود .يك باغچهیسنگي هم بود كه دورش

سمي قهوهاي درآمده بود و اگر كسي تصادفي پايش
قارچهاي ّ

به آنها ميخورد ،بوي وحشتناكي ازشان بلند ميشد.

يك چاه هم توي حياط بود .اولين روزي كه كورالين با

پدر و مادرش به آنجا نقل مكان كرد ،خانم اسپينك و خانم
فورسيبل به او هشدار دادند كه چاه خيلي خطرناك است و
نبايد به آن نزديك شود .حاال كورالين ميخواست آن را پيدا
 .1رز نرک :بوتهی رز بدون گل
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كند تا يادش بماند كه دور و برش نرود.

روز سوم چاه را پيدا كرد .كنار علفزا ِر پر از خار و خاشاك،

نزديك زمين تنيس ،پشت درختها و البهالي علفها،
دايرهی آجري كوتاهي بود .روي آن را با تختههاي چوبي

پوشانده بودند تا كسي در آن نيفتد .سوراخ كوچكي ميان يكي

از تختهها بود .كورالين تمام بعد از ظهر ريگ و دانهی بلوط
در آن ميانداخت .بعد گوشهايش را تيز ميكرد و ثانيهها را
تاالپ افتادن آنها را در آب ته چاه بشنود.
ميشمرد تا صداي ِ

او در حياط به دنبال حيوان هم گشت؛ ا ّما چيزي پيدا نكرد
جز يك جوجهتيغي و يكت ّكه پوست مار ،نه خود مار ،يك
سنگ كه شبيه قورباغه بود و يك وزغ كه شبيه سنگ بود.

يك گربهی سياه مغرور هم توي حياط بود كه روي ديوار

و كندهی درختها مينشست و او را تماشا ميكرد؛ ا ّما هربار
كورالين نزديكش ميشد تا با او بازي كند ،گربه فرار ميكرد.

كورالين دو هفتهی اول را به اين صورت گذراند و حياط و

اطراف آن را خوب بررسي كرد.

مادرش به او گوشزد ميكرد موقع ناهار و شام به خانه

برگردد و پيش از آنكه از خانه خارجشود ،لباس گرم بپوشد.
آن سال تابستان هوا خيلي سرد بود؛ ا ّما تا روزي كه باران
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نباريد ،كورالين هر روز بيرون ميرفت .تا اينكه هوا باراني شد

و او مجبور شد در خانه بماند.

كورالين رفت پيش مادرش و از او پرسيد« :حاال من چه كار كنم؟»

مادرش گفت« :كتاب بخوان .يك فيلم بگذار ،ببين .با

اسباببازيهايت بازي كن .يا يك سر برو سراغ خانم اسپينك

و خانم فورسيبل يا پيرمرد طبقهی باال».

كورالين گفت« :نه .من اين كارها را دوست ندارم .من

دوست دارم اينجاها را بگردم».

مادرش گفت« :ريخت و پاش نكن ،هركاري دلت میخواهد

بكني ،بكن».

كورالين كنار پنجره ايستاد و باران را تماشا كرد .باران

تندي باريد .از آن بارانهايي نبود كه بتواند بيرون برود .انگار

لوالي كند.
د ِر آسمان باز شده بود تا همهجا را پر از گ 

كورالين همهی فيلمهاي ويدیو را تماشا كرده بود ،حوصلهی

اسباببازيهايش را هم نداشت ،كتاب جديدي هم نداشت كه

بخواند .تلويزيون را روشن كرد .شبكهها را تندتند عوض كرد،

ا ّما هيچكدام جز ميزگرد يا مردهايي كه دربارهی سهام حرف

ميزدند ،چيزي نشان نميدادند.

باالخره برنامهی جالبي دربارهی رنگآميزي حفاظتي حيات
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وحش پيدا كرد .اين برنامه ،حيوانات ،پرندهها و حشراتي را
نشان ميداد كه خودشان را به شكل برگ يا شاخهاي كوچك
يا حيوانات ديگر درميآوردند تا از دست دشمنانشان فرار

كنند .كورالين دلش ميخواست آن برنامه را ببيند ،ا ّما زود

تمام شد و به دنبالش گزارشي از يك كارخانهی كيكپزي آمد.
او به اتاق پدرش رفت تا با او صحبت كند.

پدر كورالين خانه بود .پدر و مادرش ،هردو در خانه با كامپيوتر

كار ميكردند .هر كدام از آنها اتاق كاري براي خودشان داشتند.
وقتي كورالين وارد اتاق شد ،پدرش بيآنكه سرش را

برگرداند ،گفت« :سالم كورالين».

كورالين گفت« :اوووم .باران ميآيد».

پدرش گفت« :آره .چه شُ رشُ رهم ميآيد».

كورالين گفت« :نه .خيلي هم شُ رشُ ر نميآيد .ميتوانم بروم
بيرون؟»

ـ مامانت چي ميگويد؟

ـ او ميگويد ،كورالين جونز ،توي اين هوا نميتواني بروي بيرون.
ـ خب ،پس نميتواني بروي ديگر.

ـ اما من ميخواهم بروم بيرون را بگردم.

پدرش گفت« :خب ،حاال توي خانه را بگرد .بيا يك ت ّكه
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كاغذ و يك مداد بردار و همهی درها و پنجرهها را بشمار و
توي آن بنويس .بعد چيزهاي آبي خانه را زير هم بنويس .بعد

برو تانكر آب گرم را پيدا كن .بگذار من هم به كارم برسم».

ـ ميتوانم بروم توي اتاق پذيرايي؟

خانوادهی جونز مبلمان گرانقيمتي را كه مادربزرگ كورالين

براي آنها به ارث گذاشته بود ،در اتاق پذيرايي نگهداري

ميكردند .كورالين اجازه نداشت آنجا برود .كس ديگري هم

ميهمانان مخصوص بود.
آنجا نميرفت .آنجا فقط براي
ِ

پدرش گفت« :اگر قول بدهي به چيزي دست نزني و آنجا

را به هم نريزي»...

كورالين قول داد .كاغذ و مدادش را برداشت و راه افتاد تا

همهجاي خانه را بگردد.

او تانكر آب گرم را پيدا كرد .تانكر توي كابينت آشپزخانه

بود .بعد همهی چيزهاي آبي را شمرد 153 .تا چيز آبي توي
خانه بود .بيست و يكي پنجره بود .و چهارده تا در.

سيزده تا از درهاي خانه باز بودند ،جز يكي از آنها كه بزرگ و

قهوهاي و كندهكاري شده بود و گوشهی اتاق پذيرايي قرار داشت.
كورالين از مادرش پرسيد« :آن در به كجا باز ميشود؟»

ـ به هيچجا ،عزيزم.
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ـ بايد از آن در ،يك جايي برويم ديگر.

مادر سرش را تكان داد و گفت« :بگذار بازش كنم تا خودت

ببيني».

بعد رفت و يك دسته كليد از باالي چهارچوب آشپزخانه

برداشت .يكييكي آنها را گشت و بزرگترين ،سياهترين،

كهنهترين و زنگزدهترين كليد را از ميان كليدها بيرون
كشيد .بعد با هم رفتند توي اتاق پذيرايي و در را باز كردند.

وقتي در باز شد كورالين ديد حق با مادرش بود .آن در به

جايي باز نميشد .پشت در فقط يك ديوار آجري بود.
مادرش گفت« :قب ً
ال كه ّ
كل اين طبقه؛ يك خانه بود ،آن
طرف اين در هم چند تا اتاق بود .وقتي خانه را آپارتماني

كردند ،اينجا را تيغه كشيدند .حاال آن قسمت هم يك
آپارتمان خالي است كه براي فروش گذاشتهاند».

بعد در را بست ،كليد را توي دسته كليد كرد و آن را باالي

چهارچوب آشپزخانه گذاشت.

كورالين گفت« :چرا آن را قفل نكردي؟»

مادر شانههايش را باال انداخت و گفت« :الزم نيست .آنجا

كه به جايي راه ندارد».
كورالين حرفي نزد.

12

یک

حاال ديگر بيرون ،هوا تقريباً تاريك شده بود ،اما باران

همچنان ميباريد و به شيشهها ميخورد و نور چرا غ اتومبيلها
را پخش ميكرد.

پدر كورالين دست از كار كشيد و به آشپزخانه رفت تا شام

درست كند.

كورالين قيافهاش را درهم كشيد و گفت« :بابا ،بازهم

ميخواهي از آن غذاهاي من درآوردي درست كني؟»

پدرش گفت« :امشب ميخواهم خورش ترهفرنگي و

سيبزميني و ترخون با پنير گودا 1درست كنم».

كورالين نفس بلندي كشيد .بعد د ِر فريزر را باز كرد و
مقداري سيبزميني سرخ كرده و يك پيتزاي كوچك برداشت

و در مايكروويو گذاشت ،آن را روشن كرد و تا شمارههاي

مايكروويو كم ميشد ،به پدرش گفت« :ميداني كه من از اين
جور غذاها خوشم نميآيد».

پدر كورالين گفت« :اگر بخوري حتماً خوشت ميآيد».
كورالين سرش را به نشانهی مخالفت تكان داد.

 .1پنیر سفت زرد کمرنگی که روی سطح آن سوراخهای کوچکی
دارد ـ پنیر فرآوری شده از پنیر طبیعی.
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موقع خواب ،باران ديگر بند آمده بود .كورالين نزديك بود

خوابش ببرد كه صدايي شنيد .نيمخيز شد.
دوباره آن صدا را شنيد...

از تخت پايين آمد و راهرو را نگاه كرد ،ا ّما چيزي نديد .به

راهرو رفت .از اتاق خواب پدر و مادرش صداي ُخ ُ
رخر ميآمد،

معلوم بود صداي پدرش است ـ و صداهاي نامفهومي كه

ميدانست صداي مادرش است.

مطمئن نبود خواب ميبيند يا نه .همينموقع چيزي در

راهرو حركت كرد .چيزي بيش از يك سايه ،ا ّما سيا ِه سياه كه

به سرعت از جلو چشمش گذشت .اميدوار بود عنكبوت نباشد
چون از عنكبوت خيلي بدش ميآمد .آن چيز به طرف اتاق
پذيرايي رفت .كورالين هم با ترس و لرز دنبالش كرد.

اتاق پذيرايي تاريكتاريك بود .به همينخاطر نور كمي كه

از راهرو به پشت او ميخورد ،سايهاي بزرگ و كج و معوج روي

قاليچهی اتاق پذيرايي انداخت و از او يك زن الغر غول پيكر ساخت.

وقتي چشمش افتاد به سايهی سياهي که زير مبل بود ،خواست

چراغ را روشن كند .ا ّما سايه به آرامي از زير مبل بيرون آمد .كمي
صبر كرد و بعد از روي قاليچه به گوشهی ديگر اتاق رفت.
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