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نوشته ی َمتس استراندَبری
: سوفیا فالکنِهم تصویرساز
ترجمــه ی مــاندانا حیــدریـان
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1
در تولــد ُنه ســالگی ام تبدیــل به هیوال شــدم. البته آن موقع 
خودم نفهمیدم. اسم  من فرانك   استین1 است و وقتی این 

اتفاق افتاد داشتم در حیاط جشن تولد می گرفتم.
شــهر   در  کســل کننده ای  کوچــك  خانــه ی  در  خانــواده ام 
کوچك کسل کننده ای به نام ایِرد2 زندگی می کردند. هیچ وقت 
حتی یک راِز راست راســتکی نداشتم. شــاید به این دلیل که 
اصاًل دوســتی نداشــتم که با او کار های پنهانــی انجام بدهم. 

1. Frank Steen 2. Yrred
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بــه  جایش ســعی می کردم خــودم را با کتاب هایی که داشــتم 
مشغول کنم. کتاب ها مثل دوستان من بودند، شاید حتی 
بهتر از دوستانم. هیچ وقت در دنیاى واقعی مثل دنیای توی 
کتاب ها اتفاق های هیجان انگیز پيش نمی آمد. به هر حال تا 

وقتی ُنه سالم شد این طور فکر می کردم.
مادرم، ماری1، در تابه ای دراز کیکی بزرگ و زشــت پخته و 

از درخت بادکنک آویزان کرده بود.

1. Mari
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ه1، بازى هایــی را آمــاده کــرده بــود کــه خودش 
ّ
پــدرم، ِشــل

زمان بچگی دوست داشت، مثل کیسه ی پرش2. همه اش 
می گفت: »فرانك، به نظرت این بازی سرگرم کننده نیست؟«

حــس می کردم مجبورم بــرای این که بابا ناراحت نشــود، 
بگویم بله.

در  واقع آن بازی ها بیش تر شــبیه ورزش بودند تا بازی  ای 

1. Kjelle
Hoppa säck .2 کیســه ای اســت شــبیه بــه گونــی کــه بچه ها می پوشــند و بــا گرفتن کمــِر آن با 

دست ها سعی می کنند  جفت پا به جلو بپرند.م
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که دوســتش داشــته باشــم. احتمااًل بابا یــادش نبود همه 
لیــور1 باشــند کــه فکــر کننــد ورزش 

ُ
نمی تواننــد مثــل او و ا

مهم ترین و جالب ترین کاِر دنیاست.
الیور برادر کوچك من و عذاب آور ترین آدم دنیاست.

معلــوم بــود اصــاًل الزم نیســت بــا آن وســایل بــازى کنم. 
کســی بــه مهمانــی ام نیامده بــود؛ به جز مامــان و بابــا، الیور 
و آلیــس2، پيرزنــی کــه در خانــه  ی کنــاری مــا زندگــی می کرد و 
ــه3. بــا این کــه مامــان بــرای همــه دعوت نامــه 

ّ
ســگش، اوف

فرســتاده بــود، هیچ کدام از همکالســی هایم نیامده بودند. 
کیسه هاى پرش خالی و بی استفاده روی چمن افتاده بود.

سخت ترین چیز این بود که مامان و بابا خیلی براى من 
ناراحــت بودند و به خودشــان فشــار می آوردنــد تا پنهانش 
کنند. مامان همه اش می گفت: »همه خیلی مطمئن بودند 
که می آیند. البته تابســتان که مردم ســفر هســتند ســخت 

است و ...« انگار خودش هم باور کرده بود.
1. Oliver
3. Uffe

2. Alice
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الیــور پوزخند زنــان چشــم هایش را می چرخانــد، چون او 
هــم فهمیــده بود. دوســتان زیادى داشــت که هــر روز زنگ 

خانه مان را می زدند تا برود بیرون با آن ها بازى کند.
آلیس ســاكت رو به روى من نشسته بود و لبخند می زد. 
انگار خوب می دانســت چه احساســی دارم. بیشتر وقت ها 
همان طور بود. لبخندش باعث می شد فکر کنم دوستش 
دارم اما در موردش حرفی نمی زدم. خجالت می کشــیدم. ما 

فامیل نبودیم و او فقط اتفاقی همسایه مان شده بود.
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ه، مثل همیشه خوشحال بود.
ّ

سگش، اوف
ه بدترین ســگ نگهبان دنیاســت و 

ّ
آلیــس می گفت اوف

ه همه را دوســت داشــت. می دوید 
ّ

همان طــور هم بود. اوف
جلــِو پــای همــه و بــه پشــت روی زمیــن دراز می کشــید تــا با 
او بــازی کننــد. نمی دانســتم نژادش چیســت امــا به هرحال 
خیلــی پشــمالو بود. پشــم هایش خیلی ضخیم، ُپرپشــت و 

بلند بود و حالتی نرم و َخزمانند داشت.
می  گویند همه ی ســگ ها از نژاد گرگ هستند، اما دیدن 
ــه باعث می شــد بــاور کردن ایــن موضوع خیلی ســخت 

ّ
اوف

باشد.
از آلیس پرســیدم می شــود تکه ای کیک به او بدهم و او 
ه. 

ّ
 بزرگ از کیک را گرفتم جلِو اوف

ً
اجازه داد. یک تکه  ی تقریبا

آن قــدر هیجان زده شــد که انگشــتم را گاز گرفــت. فقط یک 
قطره خون از انگشــتم آمد که بعــد به نقطه  ای قرمز تبدیل 
شــد کــه در کیــک پخش شــد، ولی آن قســمت از انگشــتم 

حسی نداشت.
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آلیس خیلی نگران به نظر می رسید.
گفتم: »مطمئن باش که چیز خاصی نیست.«

 
ً
ه ناراحت بودم. مطمئن بودم که واقعا

ّ
بیش تــر براى اوف

نمی خواسته دستم را گاز بگیرد. گوش هایش پایين افتاده 
و سرش را خم کرده بود. خیلی شرمنده به نظر می رسید.

گزیدگی کوچکی بود که بعد فراموش  کردم. نمی دانستم 
همــه ی زندگــی ام تغیيــر کــرده. نمی دانســتم قرار اســت چه 

دنیاى اسرارآمیزی را کشف کنم.


