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نوشته ی َمتس استراندَبری
: سوفیا فالکنِهم تصویرساز
ترجمــه ی مــاندانا حیــدریـان
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1
صبِح روِز شروع مدارس، هوا خنک بود. وقتی آمدم بیرون، 
آلیــس1، خانــم پیــر همســایه، تــوی حیاطــش زیــر درخــت 
ماگنولیا2 ایســتاده بود و داشــت با ِشن ِکش3 گل های روی 
زمین ریخته را از روی چمن  جمع می کرد. درخت ماگنولیای 
او همیشه طوالنی تر از حد امکان گل می داد ولی حاال گل ها 

تسلیم شده بودند. 

1. Alice
Magnolia .2، درختچه ای برگ ریز یا همیشه سبز با رنگ ها و انواع مختلفی از گل ها. م

Kratta .3، شن ِکش وسیله ای است شبیه جارویی بلند که چنگال های فاصله دار دارد. م.
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 تابستان تمام شده بود. دلم درد می کرد، اما حیف 
ً
واقعا

آن قــدری درد نمی کــرد که بتوانــم بهانه بیاورم و به مدرســه 
نــروم و در خانــه بمانم. انــگار توی شــکمم همه چیز به هم 

پیچیده و تبدیل شده بود به گره ای سخت. 
 ، »صبح به خیــر زد:  صدایــم  و  داد  تــکان  دســت  آلیــس 

فرانک1!«
 طبق معمول لبخند زد اما وقتی به من نگاه کرد، متوجه 

شدم غمگین است. 
گفتم: »سالم.«

آلیــس وقت نکرد حــرف دیگری بزند چــون همان موقع 
مامــان و برادر کوچکــم، الیور2 از خانه بیــرون آمدند. مامان 
با تکان دادن کلیدهای ماشین باعث استرس می شد. گرِه 

توی شکمم سفت تر شد.
به آلیس گفتم: »باید بروم.«

برگشــتم و دیدم الیور پریده توی ماشــین؛ برعکس من 

1. Frank 2. Oliver
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 منتظر مدرســه بود. مامان پشــت فرمان نشســت و 
ً
واقعا

ماشین را روشن کرد. 
آلیس گفت: »امیدوارم روز خوبی داشته باشی.«

گفتم: »تو هم.«
وقتی نشســتم توی ماشــین، مامان صدای رادیو را بلند 
کرد. گوینده ی خبر داشــت در مورد شــهر کوچک مان، ایِرد1 
حرف می زد و هیوالیی که شب قبل در دریاچه  ی کریستال2 
دیده شــده بود. کسی خبر نداشــت من یکی از آن هیوالها 
بودم و آن ها داشتند در مورد من و دوستانم حرف می زدند. 

1. Yrred 2. Kristallsjön
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نمی خواســتم بشــنوم. خــودم را جلو کشــیدم تــا رادیو را 
خاموش کنم اما مامان دستم را کنار زد. 

گفت: »حاال می فهمید چرا باید مراقب باشید؟«
و در آینه به من و الیور نگاه کرد. 

پلیســی در رادیــو توضیــح داد کــه می خواهنــد دریاچــه ی  
کریستال را ببندند. 

مامــان آه کشــید: »دیگــر حتــی نمی توانیــم در دریاچــه ی 
قشنگ مان شنا کنیم.«

در ســکوت بــه آن چــه ایــن هفتــه اتفــاق افتاده بــود فکر 
می کــردم. دوســتان تــازه  ی هیوالیم مــن را از دســت پلیس 
و مردمــی کــه در ســاحل ســنگ می انداختنــد و شــاخه های 

شعله ور را تکان می دادند، نجات داده بودند. 
به همه ی چیزهایی که در مورد خودم فهمیده بودم فکر 
ه2، 

ّ
کــردم. من یــک تغییرشــکل دهنده1 بــودم و از وقتــی اوف

داســـتان های  یـــا  افســـانه ها  در  اســـت  موجـــودی  تغییرشـــکل دهنده   ،Hamnskiftare  .1 
علمی تخیلی که می تواند به چیز دیگری، معمواًل حیوانات، تبدیل شود. م

2. Uffe



سگ آلیس، گازم گرفت آن طور شدم. تغییرشکل دهنده ها 
گاهی بدنشان را عوض می کنند، و بدن من به یک توپ ُکرکی 
احمقانــه تبدیــل شــده بــود. هیچ چیــز بدی نمی خواســتم، 
 
ً
فقــط می خواســتم نوازشــم کنند و بدنــم را بخاراننــد، دقیقا

ه. بــا این حال، در ایــِرد همه از من می ترســیدند و 
ّ

مثــل اوف
کســی نمی دانســت که هیوال هســتم و کســی نباید از محل 
دیــدار مخفیانه ی من و دوســتان هیوالیــم در زیر کتابخانه 

خبردار می شد. 
 یــک راز بــود. کلیــد کتابخانه بــا نخی پنهانــی در زیر 

ً
واقعــا

ژاکت از گردنم آویزان بود.
الیــور شــروع کــرد به حــرف زدن در مــورد این که شــنیده 
هیوالها چشــم های آدم ها را با قاشــق از کاسه درمی آورده  و 

با آن ها سوِپ چشم می پخته اند.
می خواســتم از او بپرســم چطــور این چیزهــا را باور کرده. 
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اگر این حرف ها درست بود، حاال ایِرد باید پر بود از آدم های 
بی چشم. 

به زحمــت  کــه  داشــتم  زیــادی  اســرار  نــزدم.  حرفــی  امــا 
می توانستم از پس شان بربیایم و از زیاد گفتن می ترسیدم. 
وقتی مامان ماشــین را جلِو مدرسه متوقف کرد، صدای 
ترمز بلند شــد. به محض این که الیور دِر ماشــین را باز کرد، 
لــی1 صدایــش می زدند. 

ُ
دوســتانش او را صــدا زدنــد. آن هــا ا

 اســم مســتعار مســخره ای بــود ولــی مــن حســودی  
ً
واقعــا

می کردم. هیچ وقت کسی با اسم مستعار صدایم نزده بود.  
باالخــره در رادیو حــرف زدن درباره ی هیــوال را تمام کردند. 
مامــان چرخیــد و طوری نگاهم کرد کــه معنایش این بود که 
بایــد خوب بــه او گوش بدهم. گفت: »و تــو که فکر می کردی 
هیــوال مهربان اســت. باید متوجه باشــی که هیــوال خطرناک 

است. حواست هست؟«
بــا نگرانی نگاهم کرد. الیور دیده بــود که هیوال از پنجره ی 

1. Ollie
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اتــاق من بیــرون پریــده. همه خیال 
می کردند هیــوال در اتاق من بوده تا 

مرا بدزدد ولی من بودم که الیور دیده 
بود و پلیس ها به دام اش انداخته بودند. 

گفتم: »بله مامان.« و از ماشین پیاده شدم. 
مدرســه بــزرگ، مربع شــکل و آجــری بود. پنجره هــا مانند 
چشــم هایی به نظر می رســیدند که نگاهــم می کردند. تمام 
حیــاط مدرســه پــر از آدم بود. کســی صدایم نــزد، برایم بهتر 
بود. سعی کردم اصاًل توجه نکنم. هر بار که کسی می خندید، 

امیدوار بودم به من نخندند. 
ده دقیقه مانده بود زنگ به صدا درآید. نشستم روی یک 
صندلی و ســعی کردم چیزی بخوانم ولی سخت بود. کلمات 
توی سرم جا نمی شدند، چون تمام ذهنم اشغال شده بود. 

کسی به پایم لگد زد. 
صدایی گفت: »فرانک را ببین! حتی قبل از شروع شدن 

مدرسه هم درس می خوانی؟«


