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ایکاباگ تقدیم می شود به:
مکنزی جین،

که این داستان همیشه داستان محبوبش بود و ده سال تمام تشویقم کرد تا آن 
را با شایستگی تمام بنویسم و به پایان برسانم؛

مگان بارنز
و

پاتریک بارنز،
با احترام به یاد و خاطره ی ابدی

چیزکیک لیزا و الما
و صدالبته تقدیم به دو دیزی عزیز

دیزی گودوین
و

دیزی موری
دختران شایسته ی کیواس سی
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پیشگفتار

فکـر نوشـتن این کتاب مدت ها قبل به سـرم زد. کلمـه ی »ایکاباگ« از واژه ی 
»ایکاباد« ریشـه گرفته که به معنای »بی شـکوه« یا »شکوه از دست رفته« است. 
گمـان کنـم وقتی داسـتان را بخوانید و ببینید، پر از همان مضامینی اسـت که 
همیشه عاشقشان بوده ام و خودتان متوجه شوید چرا این نام را انتخاب کردم. 
آن هیوالهایـی کـه سحرشـان می کنیم به ما دربـاره ی خودمان چه می گویند؟ 
چه باید بر سر شیطان بیاید تا کسی یا کشوری را در چنگ خود بگیرد و چگونه 
می تـوان آن شـیطان را دور کرد؟ چـرا مردم تصمیم می گیرنـد دروغ ها را باور 
کننـد وقتـی مدرک چندان معتبری وجود ندارد یا حتـی اصاًل هیچ مدرکی در 

دست نیست؟ 
ایکاباگ را هم زمان با کتاب های هری پاتر، جسته گریخته نوشتم. داستان 
هرگز چندان پیرایش نشـد و تغییر نکرد. از همان آغاز، داسـتان با مرگ خانم 
داوتیـل بیچـاره شـروع شـد و اتمامش بـا ... خب، االن از پایـان کتاب حرفی 

نمی زنم، از کجا معلوم، شاید اولین بار باشد که این داستان را می خوانید!
وقتـی دو فرزنـد کوچک تـرم خیلـی کم سن وسـال بودنـد ایـن داسـتان را 
برایشـان می خواندم اما هرگز آن را به پایان نرسـاندم. مکنزی که این داستان 
را خیلی دوست داشت از این کارم خیلی کفری بود. وقتی کتاب های هری پاتر 
را تمام کردم، پنج سالی به خودم مرخصی دادم، بعد هم تصمیم گرفتم کتاب 
بعدی ام برای کودکان نباشـد، این طوری شـد که ایکابـاگ، همچنان ناتمام در 
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اتـاق زیرشـیروانی منتظـر ماند. این انتظار ده سـالی طول کشـید و بعید نبود 
همچنان همان جا می ماند اگر همه گیری کووید ۱۹ پیش نمی آمد و میلیون ها 
کودک که نه می توانسـتند به مدرسـه بروند و نه به دوستانشـان سـر بزنند، در 
خانه زندانی نمی شـدند. در این زمان بود که به فکرم افتاد این داسـتان را به 

رایگان و آنالین منتشر کنم و از بچه ها بخواهم برایش نقاشی بکشند.
جعبـه  ای بسـیار خاک گرفته و پر از کاغذهای تایپ شـده و دسـت نویس را 
از اتاق زیرشـیروانی بیرون آوردم و مشـغول کار شـدم. فرزندانم که حاال دیگر 
نوجوان به حساب می آمدند و در واقع اولین مخاطبان ایکاباگ بودند، هر شب 
همین که یک فصل را کم وبیش به پایان می رساندم می  نشستند و به آن فصل 
گـوش می دادند. هرازگاهی می پرسـیدند چرا آن بخشـی را کـه آن ها قباًل این  
همه دوسـتش داشـتند از داسـتان حذف کرده ام، معلوم است که به حرفشان 
گوش می دادم و دوباره آن بخش را سرجایش برمی گرداندم و از تعجب شاخ 

درمی آوردم که چطور این قدر خوب همه ی قسمت ها را به خاطر سپرده اند.
عـالوه بر خانواده  ی بسـیار حمایتگرم، می خواهم از کسـانی تشـکر کنم که 
بدون کمکشـان نمی توانسـتم ایکاباگ را در چنین زمان کوتاهی آنالین منتشر 
کنم: ویراسـتارانم، آرتور لوین و روث آلتایمز؛ جیمز مک نایت از مؤسسـه ی ِبِلر 
پارتنرشـیپ؛ تیم مدیریتی من، شـامل ربکا سـالت، نیکی استون هیل و مارک 
هاچینسن؛ و کارگزارم، نیل ِبِلر. هرطور که نگاه می کنم می بینم انجام این پروژه 
کاری قهرمانانه و دشـوار بود و من از ته قلب از همه  سپاسـگزارم. می خواهم 
از تک تک کودکان )و شـاید بزرگ ترهایی( که برای این مسـابقه ی تصویرگری 
نقاشی فرستادند، نیز قدردانی کنم. تماشای هنر آن ها بسیار مسرت بخش بود 
و می دانم فقط من نبودم که از تماشـای این اسـتعدادهای هنری غرق لذت 
شـدم. دلـم می خواهد این طور فکـر کنم که ایکاباگ به بعضـی از هنرمندان و 
تصویرگرهای آینده مجالی داد تا برای اولین بار هنرشان را به نمایش بگذارند.
بازگشت به سرزمین کورناکوپیا و به پایان  رساندن آنچه سال ها پیش آغاز 
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کرده بودم یکی از بهترین تجربه های زندگی حرفه ای   من به حسـاب می آید. 
ختم کالم اینکه امیدوارم همان قدر که من از نوشـتن این داسـتان لذت بردم 

شما هم از خواندنش لذت ببرید!

جی. کی. رولینگ
جوالی ۲۰۲۰
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فصل اول
شاه ِفرِد بی باک

روزی روزگاری سـرزمین کوچکـی بـود بـه نـام کورناکوپیـا۱ که سـالیان سـال 
خاندانـی از پادشـاهان موطالیی بـر آن حکومت می کردند. داسـتانی که برای 
شـما تعریف خواهم کرد، در زمان پادشـاهی به نام ِفرِد بی باک رخ داده. ِفرِد 
در روز تاج گذاری لقب بی باک را برای خود برگزید؛ چرا که اعتقاد داشـت لقب 
بی باک به ِفرِد می آید. این نام گذاری دلیل دیگری هم داشـت. ِفرِد توانسـته 
بود تنهایی یک زنبور را بکُشـد؛ البته اگر پنج مالزم و یک پیشـخدمت جوان را 

به حساب نیاوریم.
شاه ِفرِد بی باک وقتی بر تخت نشست، بسیار محبوب بود؛ موهای فرفری 
طالیی و سبیل تاب خورده  داشت و در نیم شلوار تنگ، نیم تنه ی مخملی و پیراهن 
یقه چین دارش که لباس مردان پول دار آن دوره بود، حسابی می درخشید. نقل 
است که ِفرِد سخاوتمند بود و هر کس چشمش به او می افتاد، می دید که او 
لبخند می زند و دست تکان می دهد. همچنین در پرتره هایش که برای همه ی 
شـهر های قلمرویـش فرسـتاده بودند تـا از دیوار تاالرهای شـهر آویزان شـود، 
بی نهایت خوش تیپ به نظر می رسـید. مردم کورناکوپیا از پادشـاه جدید خود 
خیلی راضی بودند. بسیاری اعتقاد داشتند او حتی از پدرش، ریچارد درستکار، 

1. Cornucopia
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که دندان هایی نسـبتًا کج وکوله داشـت، بسیار بهتر عمل خواهد کرد، ولی خب 
بیشـتر مردم بـه روی خودشـان نمی آوردند که متوجه دندان هـای کج وکوله ی 

پادشاه شده اند.
شـاه ِفرِد در خلـوت خودش وقتی فهمید حکومت بـر کورناکوپیا چقدر راحت 
اسـت، خیالـش راحـت شـد. در حقیقت به نظر می رسـید مملکـت خودبه خود 
اداره می شـود. تقریبًا همه ی مردم به مقدار زیادی غذا دسترسـی داشتند، تجار 
کوزه هایی پر از طال به جیب می زدند و مشاوران ِفرِد مشکالت کوچکی را که پیش 
می آمدند، رتق و فتق می کردند. ِفرِد فقط یک کار داشت، آن هم این بود که وقتی 
هفته ای پنج بار همراه دوستان صمیمی اش، لرد اسپیتلورث و لرد فالپون، برای 
شـکار با کالسـکه اش بیرون می رفت، به رعایایی که سـر راهش ظاهر می شدند، 

لبخند بزند.
اسـپیتلورث و فالپون امالک بزرگی برای خود داشـتند، اما دریافته بودند که 
اگر در کاخ با شاه زندگی کنند، از غذاهای او بخورند، گوزن های او را شکار کنند 
و مطمئن شـوند شـاه بـا هیچ کدام از زنان دربـار زیادی ایاغ نمی شـود، زندگِی 
لذت بخش تر و به صرفه تری خواهند داشـت. آن ها هیچ تمایلی به ازدواج شـاه 
نداشتند؛ چراکه ممکن بود ملکه بساط عیششان را به هم بریزد. مدتی به نظر 
می رسید ِفرِد از بانو اسالندا خوشش آمده. ِفرِد بور و خوش تیپ بود، بانو اسالندا 
هم سـیه مو و زیبا بود. اما باالخره اسـپیتلورث ِفرِد را قانع کرد که اسـالندا برای 
اینکه مردم به عنوان ملکه او را دوست داشته باشند، زیادی جدی و کتاب خوان 
اسـت. البته ِفرِد بی خبر بود که لرد اسـپیتلورث چون یک بار از اسالندا جواب رد 

شنیده، در واقع از او کینه به دل دارد.
لرد اسـپیتلورث بسـیار الغر، حیله گر و باهوش بود. دوستش، فالپون، صورت 
سـرخی داشـت و چنان عظیم الجثه بود که شـش نفر باید دسـت به دست هم 
می دادند تا بتوانند او را سوار بر اسب بزرگ کُرنگش بکنند. هرچند فالپون اندازه ی 

اسپیتلورث باهوش نبود، باز هم خیلی باهوش تر از پادشاه به حساب می آمد.
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هـر دو لـرد در چاپلوسـی خبره بودند و در تظاهر بـه اینکه چقدر تحت تأثیر 
توانایی های ِفرِد در همه چیز از سواری گرفته تا بازی تیدلی وینک قرار گرفته اند، 
گوی سـبقت را از یکدیگر می ربودند. اگر اسـپیتلورث فقط یک توانایی داشت، 
این بود که شـاه را به کارهایی ترغیب کند که مطابق میل و منافع شـخصی او 
باشد و فالپون هم شاه را متقاعد می کرد که هیچ کس روی زمین وجود ندارد 

که مثل این دو وفادار باشد.
ِفرِد معتقد بود اسپیتلورث و فالپون دوستانی بذله گو و خوش مشرب هستند. 
آن ها اصرار می کردند شاه مهمانی ها و ضیافت های مجلل برگزار کند و گردش های 
دسـته جمعی به راه بیندازد؛ چراکه کورناکوپیا، در ورای مرزهایش، به غذاهایش 
شهره بود. تک تک شهرهای آن سرزمین غذای خاصی داشتند که شهره ی خاص 

و عام بود و هر کدام در نوع خود در دنیا بهترین به شمار می رفتند.
پایتخت کورناکوپیا، شـوویل۱، در جنوب سـرزمین قرار داشـت و با باغ هایی 
وسـیع ، گندم زار هایـی طالیـی و چمن هایی زمردین که گاوهایی شـیرده و کاماًل 
سفید در آن می چریدند، احاطه شده بود. خامه، آرد و میوه هایی که کشاورزان و 
دامداران این منطقه تهیه می کردند، به دست قنادان استثنائی شوویل می رسید 

و به کیک و شیرینی تبدیل می شد.
بـرای اینکه کیفیت این کیک و شـیرینی ها دسـتتان بیایـد، خوش مزه ترین 
بیسکویت یا کیکی را که تا حاال خورده اید، در خاطر بیاورید. حاال بگذارید این گونه 
توضیـح دهم که اگر می خواسـتید آن را در شـوویل ارائـه کنید، چیزی نصیبتان 
نمی شـد جز یک سـرافکندگی تمام عیـار. مادامی که اولین گاز از یک شـیرینی 
شوویلی اشک شوق به چشم هر فرد بالغی نمی آورد، محتوم به شکست بود و 
دیگر هرگز کسی آن شیرینی را درست نمی کرد. پنجره های قنادی های شوویل با 
کوهی از خوراکی های خوش مزه همچون »رؤیای دوشیزگان«، »گهواره ی پریان« 
و مشهورترین آن ها، »آرزوی بهشت« پوشانده شده بود. همه ی آن شیرینی های 

1. Chouxville
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بی نهایت خوش مزه را برای رویدادهای ویژه نگه می د اشـتند. هرکسـی از آن ها 
می خـورد، بی بروبرگـرد غرق در اشـک شـوق می شـد. شـاه پورفیریو۱ از کشـور 
همسـایه یعنـی پلوریتانیا2 نامه ای برای شـاه ِفرِد فرسـتاده بـود و عوِض تأمین 
مادام العمر آرزوی بهشت پیشنهاد کرده بود شاه می تواند با هر کدام از دختران 
او که بخواهد ازدواج کند. البته ِفرِد با شنیدن پیشنهاد اسپیتلورث مقابل سفیر 

پلوریتانیا و در جواب نامه، فقط به سر دادن یک قهقهه بسنده کرده بود.
اسـپیتلورث گفتـه بـود: »اعلی حضـرت، دختران شـاه پورفیریو اونقـدر زیبا 

نیستن که حتی با یه گاز از آرزوی بهشت قابلِ معاوضه باشن.«
در شـمال شـوویل دشت های سرسـبز و رود های درخشـان و زالل بیشتری 
جریان داشت که محل نگهداری گاوهای سیاه  و دیگر دام های سرحال بود. این 
بخش ها به دو شهر کردزبرگ3 و بارونزتاون4 تعلق داشت که با یک پل قوسی و 
سنگی از هم جدا شده بودند. این پل روی فلوما، رودخانه ی اصلی کورناکوپیا، 
واقـع شـده بود کـه روی آن کاالها و اجناس با کرجی های رنگارنگ از یک سـر 

قلمروی پادشاهی به سر دیگر آن حمل می شدند.
کردزبـرگ معـروف بـود کـه پنیرهایـی به شـکل چرخ هـای بزرگ سـفید، 
توپ های نارنجِی متراکم، بشـکه هایی پـر از پنیرهایی با رگه ی آبی و پنیرهای 

کوچک و خامه ای نرم تر از مخمل دارد.
بارونزتـاون هـم به ژامبون های دودی و برشـته ی عسـلی، سوسـیس های تند، 

استیک هایی که در دهان آب می شدند و کیک گوشت گوزن هایش معروف بود.
دود مطبوعی که از دودکش اجاق های آجری بارونزتاون به هوا برمی  خاست، 
با بوی تندی که از مغازه های پنیرفروشـی کردزبرگ می آمد، مخلوط می شـد و 

تا شعاع شصت کیلومتری، آب دهان ها را به راه می انداخت.
در فاصله ی چندساعتِی شمال کردزبرگ و بارونزتاون، تاکستان های وسیعی 

1. Porfirio 2. Pluritania
3. Kurdsburg 4. Baronstown
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قرار داشت که انگورهایی بزرگ اندازه ی تخم مرغ می دادند و همه ی دانه هایشان 
رسـیده، شـیرین و آبدار بودند. اگر کسـی یک روزِ تمام همین مسـیر را ادامه 
می داد، به شـهر جروبوم۱ می رسـید که خانه های آن از سـنگ گرانیت سـاخته 
شده بودند و نوشیدنی های بسیار مشهوری داشت. معروف بود که حتی هوای 
جروبـوم نیـز تا اندازه ای سـرخوش کننده اسـت. بهترین نوشـیدنی های شـهر 
هزاران هزار سـکه ی طال ارزش داشـتند و تجارِ نوشیدنی جروبوم از متمول ترین 

افراد کل قلمروی شاه ِفرِد به حساب می آمدند.
اما کمی باالتر از جروبوم، اتفاق عجیبی رخ داده بود. به نظر می رسید زمیِن 
به شـدت حاصل خیز کورناکوپیا با تولیـد بهترین علوفه، بهترین میوه و بهترین 
گندم حسـابی خود را خسـته کرده؛ چراکه در کرانه ی شـمالی آن مکانی به نام 
مارش لندز بود که در آنجا هیچ نمی رویید جز کمی قارچ بی مزه ی السـتیکی و 

علف هایی خشک که به زور چندتا گوسفند الغرمردنی را سیر می کرد.
مردمان مارش لندز که از همین گوسفندها نگهداری می کردند، مثل ساکنان 
جروبوم، بارونزتاون، کردزبرگ یا شـوویل ظاهـری تروتمیز و خوش رنگ ولعاب 
نداشـتند. بلکـه لباس هایی مندرس داشـتند و چشم هایشـان گـود افتاده بود. 
گوسـفند های الغرمردنی شان چه در کورناکوپیا و چه در خارج هیچ وقت قیمت 
قابل توجهـی پیـدا نمی کردند. به خاطر همین، تعداد انگشت شـماری از مردمان 
مارش لندز این شـانس را داشـتند که در عمر خود مزه ی شیرینی ها، گوشت ها، 
پنیرها و نوشـیدنی های کورناکوپیایی را بچشـند. غذای مرسـوم در مارش لندز، 
سـوپی آبکی و چرب از گوشـت همان گوسـفندهایی بود که دیگر برای فروش 

زیادی پیر شده بودند.
در نگاه بقیه ی کورناکوپیایی ها، مارش لندزی ها مشتی آدم عجیب، کثیف و 
بدعنق بودند. صدای نخراشـیده ی آن ها چیزی بود که بقیه ی کورناکوپیایی ها 
ادای آن را درمی آوردند و معتقد بودند شبیه صدای بع بع گوسفندان پیر است 

1. Jeroboam
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و از سادگی و رفتار آن ها جوک می ساختند. از نظر بقیه ی کورناکوپیایی ها، تنها 
چیز قابل اعتنای مارش لندز افسانه ی ایکاباگ بود.



شاه ِفرِد بی باک وقتی بر تخت نشست، بسیار محبوب بود.

سارا (یازده ساله) از ادمونتون، آلبرتا. تصویر شاه ِفرِد دلیر با مداد و مدادشمعی.
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فصل دوم
ایکاباگ

مارش لندزی ها افسانه ی ایکاباگ را نسل به نسل و سینه به سینه نقل کرده بودند 
و شـهرت آن به همه جا و حتی تا شـوویل هم رسـیده بود. دیگر کسـی نبود که 
این داسـتان را نشـنیده باشـد. طبیعتًا مثل همه ی افسانه ها، داستان بسته به 
راوِی آن کمی متفاوت نقل می شـد. بااین همه، موضوع همه ی داسـتان ها این 
بود که هیوالیی در شمالی ترین بخش این سرزمین در باتالقی سیاه و معمواًل 
مه آلود که هیچ انسانی جرئت نزدیک شدن به آن را نداشت، زندگی می کرده. 
می گفتند خوراک هیوال کودکان و گوسفندان بوده اند. حتی بعضی وقت ها، زنان 
و مـردان بالغـی هـم که راه گم می کردند و در دل شـب بیش از اندازه به باتالق 

نزدیک می شدند، طعمه ی هیوال می شدند.
بسـته به اینکه چه کسـی این داستان را روایت می کرد، ایکاباگ خلق وخو و 
ظاهر متفاوتی می یافت. برخی او را مارَوش توصیف کرده بودند و دیگران چیزی 
شـبیه اژدهـا و بعضی هم گفته بودند جانوری اسـت شـبیه گـرگ. بعضی گفته 
بودند این هیوال می غریده و برخی دیگر صدایش را شبیه فش فش مار توصیف 
کرده بودند. بعضی هم گفته بودند که خیلی ساکت و بی صدا راه می رفته، انگار 

که ِمهی بی سروصدا و آرام آرام روی باتالق پایین می آمده.
بـرای ایکابـاگ قدرت های خارق العـاده ای نیز ذکر کرده بودنـد. مثاًل گفته 
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بودنـد می توانـد صدای انسـان را تقلید کند تا مسـافران را به چنگال خودش 
بکشـاند. اگـر کسـی تـالش می کـرد او را بکشـد، زخم هـای هیـوال بـه طـرز 
سـحرآمیزی بهبـود می یافـت یـا به دو ایکاباگ تبدیل می شـد. می توانسـت 
پرواز کند، آتش از دهانش بیرون بفرسـتد یا تیرهای زهرآگین شـلیک کند. 
خالصه اینکه، توانایی های ایکاباگ بسـتگی داشـت به قدرت تخیل راوی ای 

که او را توصیف می کرد.
در سرتاسـر مملکت پدرومادرها به فرزندانشـان می گفتند: »حواسـت باشه 
وقتی من دارم کار می کنم، از باغ بیرون نری؛ چون ممکنه ایکاباگ تو رو بگیره 
و یـه لقمـه ی چپـت کنه.« یکـی از بازی های محبوب بچه ها هـم بازی تخیلی 
جنگ با ایکاباگ بود. دختربچه ها و پسربچه ها در دورهمی ها درباره ی ایکاباگ 
داستان های ترسناک تعریف می کردند و بعضی وقت ها، این داستان ها چنان 

باورپذیر بودند که تبدیل به کابوس های شبانه ی بچه ها هم می شدند.
برت بیمیش یکی از همین پسربچه ها بود. یک بار که خانواده ی او خانواده ی 
داوتیل را برای شام دعوت کرده بودند، آقای داوتیل همه را با داستانی که ادعا 
می کرد آخرین خبر مربوط به ایکاباگ اسـت، حسـابی سـرگرم کرد. آن شـب، 
بـرت پنج سـاله نفس نفس زنان و وحشـت زده از خواب پریده بـود. در کابوس 
دیـده بـود که وقتی رفته رفته در باتالقی مه آلود فرومی رفته، چشـمان سـفید و 

عظیم هیوالیی به او زل زده.
»آروم باش! آروم باش!« مادرش بود که پاورچین پاورچین با شـمعی خود 
را رسانده بود به اتاق برت و آرام همان طور که او را توی آغوش گرفته بود و به 
عقب و جلو می برد، توی گوشش زمزمه کرد: »ایکاباگ اصاًل وجود نداره برتی، 

این فقط یه داستان احمقانه ست.«
برت بریده بریده گفت: »ا... ا... اما... آقای داوتیل گفت که اون گوسـفندها 

نا... نا... ناپدید شدن.«
خانـم بیمیش گفت: »درسـته. اون ها گم شـدن، اما نـه به خاطر اینکه هیوال 
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اون هـا رو خورده. گوسـفندها جونورهای خنگی هسـتن. بی هـدف این طرف و 
اون طرف می رن و بعضی وقت ها گم می شن یا توی باتالق فرومی رن.«
»ا... ا... اما آقای داوتیل گفت که آ... آ... آدم ها هم ناپدید شدن.«

»فقط اون آدم هایی که اونقدر احمق هسـتن که شـب ها دوروبر اون باتالق 
پرسه بزنن. حاال آروم باش برتی! هیچ هیوالیی در کار نیست.«

»اما آ... آ... آقای داوتیل گفت آ... آ... آدم ها از پشت پنجره هاشون صداهایی 
شنیدن و صـ... صـ... صبح متوجه شدن که مرغ وخروس هاشون نیستن.«

خانم بیمیش نتوانست جلوی خنده اش را بگیرد.
»اون صداهـا مربـوط به دزدهای معمولی بوده برتی. اون باال توی مارش لندز، 
همه از همدیگه یه چیزهایی رو کش می رن. مردم ترجیح می دن تقصیر رو گردن 

ایکاباگ بندازن تا اینکه اعتراف کنن همسایه هاشون از اون ها دزدی می کنن.«
برت نفسـش را توی سـینه حبس کرد و گفت: »دزدی؟!« بعد بلند شـد و 
روی پای مادرش نشسـت و با چشـمان معصومش به مادرش چشم دوخت 

و گفت: »دزدی خیلی کار بدیه مامان. مگه نه؟«
خانـم بیمیـش گفـت: »واقعًا خیلـی کار بدیه.« برت را بلند کـرد و  آرام روی 
تخـت گرمش خواباند. لحاف را روی او کشـید و دنبـال حرفش را گرفت: »اما 

خدا رو شکر، ما نزدیک اون مارش لندزی های خالف کار زندگی نمی کنیم.«
خانم بیمیش بلند شد، شمع را توی دست گرفت و پاورچین پاورچین به سمت 
درِ اتـاق رفـت. در آسـتانه ی در بـا صـدای نجواگونه ای گفت: »شـب به خیر!« و 
به جای آنکه مثل بیشتر پدرومادرها در کل کورناکوپیا هنگام خواب به فرزندش 

بگوید: »مراقب باش ایکاباگ گازت نگیره!«، گفت: »خوب بخوابی!«
برت خوابید و دیگر هیچ هیوالیی را توی خواب ندید.

آقـای داوتیل دوسـت صمیمی خانم بیمیش بود. سـابقه ی دوسـتی آن ها 
بـه دوران مدرسه شـان بازمی گشـت و سـال ها بـود همدیگـر را می شـناختند. 
وقتی آقای داوتیل داسـتان کابوس برت را شـنید، احساس عذاب وجدان کرد. 
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از آنجایی کـه او بهتریـن نجـار تمام شـوویل بود، تصمیم گرفـت برای برت یک 
مجسمه از ایکاباگ درست کند. این مجسه دهانی خندان پر از دندان و پاهایی 
بزرگ و ناخن هایی دراز داشـت. برت همین که آن را دید، عاشـقش شـد و این 

مجسمه به اسباب بازی موردعالقه اش بدل شد.
در آن زمـان اگـر کسـی بـه بـرت، پدرومـادرش، همسایه شـان، خانواده ی 
داوتیـل یـا هـر کـس دیگری در کشـور کورناکوپیـا می گفت که چه مشـکالت 
مشـقت باری به خاطر همین افسانه ی ایکاباگ در انتظار کورناکوپیاست، حتمًا 
بـه او می خندیدنـد. آن هـا در خوشـحال ترین قلمروی دنیا زندگـی می کردند. 

ایکاباگ ممکن بود چه تهدیدی برای آن ها باشد؟
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فصل سوم
مرگ دوزنده

خانواده های بیمیش و داوتیل، هر دو، در محله ای به نام »شهر اندرونی« زندگی 
می کردند. این محله بخشی از شوویل بود که همه ی کارمندان و کارگران شاه ِفرِد 
در آن ساکن بودند. باغبان ها، آشپزها، خیاط ها، پادوها، دوزنده ها، سنگ کارها، 
مهتر ها، نجارها و خدم وحشـم همگـی در کلبه های نقلی خوش ترکیبی نزدیک 

کاخ پادشاه گذران عمر می کردند.
شهر اندرونی با دیوارهایی بلند و سفید از بقیه ی شوویل جدا شده بود. دروازه ی 
این بخش در طول روز باز بود تا سـاکنان آن بتوانند برای سـر زدن به دوستان و 
آشنایان یا رفتن به خرید، از محله بیرون بروند. اما شب ها، دروازه های مستحکم 
بسته می شد و همه ی ساکنان شهر اندرونی، همچون شاه ِفرِد، تحت محافظت 

گارد سلطنتی به خواب فرومی رفتند.
سـرگرد بیمیش، پدر برت، فرمانده  گارد سـلطنتی بود. او مردی خوش پوش 
و سـرزنده بود که در مشـایعت شـاه ِفرِد، لرد اسـپیتلورث و لرد فالپون، سـوار بر 
اسـب خاکسـتری اش معموالً هفته ای پنج بار به شـکار می رفت. شـاه سـرگرد 
بیمیـش را بسـیار دوسـت داشـت. عـالوه بـر او برتـا بیمیـش، مـادر بـرت، هم 
نـزد شـاه جایگاهـی ویـژه داشـت، زیـرا سـرقناد مخصوص شـاه بـود و طبیعتًا 
در شـهری کـه بـه قنادی هایـش معـروف بـود، چنیـن شـغلی افتخـاری بزرگ 
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محسـوب می شـد. برتـا معمـوالً کیک هـای مرغوبـی را کـه صددرصـد عالـی 
درنیامـده بودنـد، بـه خانه مـی آورد و به خاطـر همین، برت پسـربچه ای تپل بود. 
البتـه متأسـفانه ایـن قضیـه باعـث شـده بـود بعضـی از بچه هـا او را گامبو صدا 

بزننـد و اشـکش را دربیاورند.
بهترین دوست برت ِدیزی داوتیل بود. دو کودک فقط چند روز اختالف سن 
داشتند و بیشتر شبیه خواهروبرادر بودند تا دوتا هم بازی معمولی. وقتی بچه ها 
بـرای بـرت قلدری می کردند، ِدیزی پشـتش درمی آمد. ِدیزی الغر و فرز بود و 

همیشه آماده ی دعوا با کسانی بود که برت را گامبو خطاب می کردند.
پدر ِدیزی، دن داوتیل، نجار مخصوص دربار بود و بیشتر وقتش را صرف تعمیر 
چرخ و بدنه ی کالسکه ی شاه می کرد. از آنجایی که آقای داوتیل در کنده کاری هم 

دستی داشت، ساخت قسمتی از مبلمان کاخ را هم به عهده داشت.
مادر ِدیزی، دورا داوتیل، سـردوزنده ی کاخ بود. داشـتن این شـغل هم در 
قصـر افتخـاری بود؛ چراکه شـاه ِفرِد عاشـق لباس نـو بود و یک تیـم کامل از 

خیاط ها حداقل ماهی یک لباس جدید برای او تهیه می کردند.
شـیفتگی بیـش از انـدازه ی شـاه نسـبت بـه تجمالت بـود که منجـر به آن 
واقعـه ی دل خراش شـد. واقعه ای که بعدهـا در کتاب های تاریخ کورناکوپیا از 
آن با عنوان شـروع گرفتاری و رنج در آن سـرزمین کوچک سعادتمند یاد شد. 
وقتی آن اتفاق رخ داد، فقط افراد محدودی در شهر اندرونی از وقوعش مطلع 

بودند. البته برای برخی از آن ها، این یک تراژدی فاجعه بار بود.
آن رخداد چنین بود:

پادشاه پلوریتانیا برای یک مالقات رسمی به کورناکوپیا آمده بود. )احتمااًل 
همچنان در دل امید داشت که خود شخصًا بتواند موافقت شاه را برای وصلت 
با یکی از دخترانش جلب کند و عوضش مادام العمر شـیرینی آرزوی بهشـت 
داشـته باشـد.( ِفرِد تصمیم گرفت لباس جدید و مناسـبی برای این مالقات 
رسـمی بـر تن کند. لباس مدنظر شـاه بنفـش کم رنگ با قیطان هـای نقره ای، 
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