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: سوفیا فالکنِهم تصویرساز
ترجمــه ی مــاندانا حیــدریـان
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1
شــب بود و در جنگل می دویدم. پنجه هایم باالتر از ســطح 
زمیــن پــرواز می کردنــد. دم پشــمالویم مثــل ابــری دنبالــم 

می آمد. بینی  ام پر بود از عطر سرد شب. 
بدن هیوالیی  ام خیلی کارها می توانست انجام بدهد که 

بدن انسانی  ام نمی توانست.
من یک تغییرشــکل دهنده بودم. می توانســتم با کمک 
ِوردی جادویــی بدنــم را تغییــر بدهم. می توانســتم انتخاب 
کنــم چه وقت می خواهم هیوال باشــم و چه وقــت آدمیزاد. 
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از پشت ســرم صدای ســنگین ُسم هایی به گوش می رسید 
که روی خزه ها کوبیده می شــد. دوست تازه  ام، ِسنتور1 ِخن2 
بــود که در حــال یورتمه رفتن عرق روی بخش اســب مانند 

بدنش پخش می شد. حسابی بین درخت ها بازی کردیم. 
حس می کردم قوی و آزاد هســتم. ولی حواس مان جمع 
بود. در سایه می ماندیم. گوش هایم را برای شنیدن صدای 

آدم ها تیز کرده بودم. 
ِخــن غرولندکنان گفــت: »فکر کنم باید کمی اســتراحت 

کنم.«
به تایید ســر تکان دادم. آن قدر طوالنــی بازی کرده بودیم 
ه می زدم و زبانم آن قدر دراز شده 

َ
ه ل

َ
که من هم خسته بودم. ل

 افتاده بود روی زمین. تا صنوبری بزرگ و قدیمی 
ً
بود که تقریبا

یورتمه رفتیم، جایی که ماگنولیا3 و یاّسه4 پنهانی زیر شاخه های 
می کردنــد. بــازی  شــطرنج  و  بودنــد  نشســته  ســنگین اش 

Kentaur .1، موجودى اساطیرى با بدن اسب و سر و گردن انسانی. م
2. Ken    3. Magnolia
4. Jasse



دوســتم یاّســه، پســر روحــی که از ســطح یخــی دریاچه ی 
کریستال1 افتاده بود توی آب و غرق شده بود، در حال فکر 

کردن به حرکت بعدی سرش را از روی کاله ایمنی خاراند.
دوست دیگرم، دختر روح ماگنولیا، 

خوشحال به نظر می رسید. 
چشم هایش برق می زد. 

1. Kristallsjön
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مثل همیشه داشــت برنده می شد. ماگنولیا هم غرق 
شــده بــود، بیــش از شــصت ســال پیــش. اما چشــم های 
هیچ کــس مثل ماگنولیــا زنده  نبود. و هیچ کــس نامی به آن 
خوبــی نداشــت. خــودم را به پشــت انداختم کنارشــان. ِخن 
پشــت گوش هایــم را خارانــد. آن قــدر خوب بود که دســتش 
را لیــس زدم. ایــن روش مــن بــرای تشــکر کــردن بــود. وقتی 
هیوال بودم، نمی توانستم حرف بزنم. ِخن گفت: »آه، چه قدر 
دویدن خوب بود. هرچند که احتمااًل فردا بدن درد می گیرم.«

و بعد دوباره ُخرناسی کشید. 
ِخــن فقــط ُنــه ســالش بود، درســت مثــل مــن. او به من 
گفتــه بــود می توانــد بــدون خســتگی از جنگل  هــای انبــوه 
و بیابان هــای وســیع بگــذرد؛ تــا جایــی کــه ممکن اســت به 
آســانی، بــر بــاالی کوه هــای بلنــد و میــان رودخانه هــای 
عمیــق. اما بعد دلقــک کریگر1 او را دزدیــده و مجبور 

کرده بود در سیرک کریگر2 نمایش اجرا کند. 

1. Clownen Kryger 2. Krygers kalaskuliga cirkus



مــن و دوســتان هیوالیــم ِخــن را نجــات دادیــم. چیــزی 
نمانــده بود من هم گیر بیفتــم. حاال دلقک کریگر در زندان 

بود. به نظرم باید همان جا می پوسید. 
ِخــن گفت: »به زودی آن قدر قوی می شــوم تــا بروم خانه 

پیش خانواده  ام. خیلی دلم برایشان تنگ شده.«
ماگنولیا گفت: »آن ها هم دل شــان برای تو تنگ شــده.« 

و بعد به صفحه ی  شطرنج نگاه کرد. »مطمئنم.«
یاّســه مشــتاقانه ســر تکان داد و با آرامش  به ِخن نگاه 

کرد. 
یاّســه نمی توانست حرف بزند، وقت مردن آن قدر فریاد 

کشیده بود که صدایش را از دست داده بود. 
ماگنولیا به ِخن لبخند زد ولی چشــم هایش غم داشــت. 
 حس ِخن را درک می کــرد. او دلش برای مادرش 

ً
انــگار دقیقا

آلیــس هــم دلتنــگ  بــود و  تنــگ شــده  آلیــس1  
دخترش بود. می دانستم؛ چون آلیس 

1. Alice
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پیرزن همسایه  و دوستم بود ولی او خبر نداشت که ماگنولیا 
هنــوز بــه شــکل روح در شــهر کوچک مــا، ایرد1، حضــور دارد. 
ایــن یــک راز بود، درســت مثل هــر چیز دیگــری که ربطی 
بــه دنیــای هیوالیــی داشــت. حتــی خانــواده ی خــودم هــم 
نمی دانســتند من تغییرشــکل دهنده هســتم. مخفی نگه 
داشــتن آن مهم تــر از هــر زمان دیگری بود. این باعث شــد 
معلوم نشــود که کریگر دروغگو اســت. حتی توانســته بود 

مردم را بترساند. مردم ایرد از هیوال وحشت داشتند. 
حــاال حتی گروهی بــود که خــودش را ام ای اس2 می نامید 

که طرف دار مردم ایرد در حزب ائتالف بود. 
ام ای اس هــر روز در خیابان ها گشــت  می زد. می گفتند از 

ایرد در برابر هیوالی خون آشام محافظت می کنند.
ماگنولیا با رضایت به یاّسه پوزخند زد و گفت: »مات.«
آه عمیقــی کشــید. هیچ کــس نمی توانســت در  یاّســه 

شطرنج با ماگنولیا برنده شود.

1. Yrred 2. MYS
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ِخن گفت: »باید برگردیم.«
جغــد1،  کتابخانــه ی  بــه  رفتــن  وقــت  می گفــت.  درســت 

محــل مالقــات پنهانــی هیوالهــا، بــود. حتــی بــا این کــه 
مراقب بودیم، همیشــه بیرون خانه خطری ناشناخته 

وجود داشــت. پنهانی از جنگل گذشــتیم. همه اش 
حواس مان به اطراف  بود تا مطمئن بشــویم کسی 

دنبال مــان نمی کنــد. ســرانجام به جایی رســیدیم که 
درختان کم   تر شدند و رفتیم توی رودخانه ی کوچکی که 
از میان ایرد می گذشــت. آب خوب و خنک بود و ما را به 

طرف مرکز شهر می برد. 
وقتــی رســیدیم پشــت کتابخانــه، شــناکنان مثــل ســگ 
بــه طــرف چمن ها رفتــم. از رودخانه آمدم بیــرون و خودم را 
تکان دادم. آب بدنم به اطراف پاشید. بعد ورد تغییرشکل 

را توی ذهنم گفتم.
دست و پنجه، حقه و هنر

1. Biblioteket Ugglan
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دماغ و بینی، آدم و هیوال
تغییرشکل می دم، من یه تغییرشکل دهنده ام

من یک بی ُدمم ولی یه دم جنبانک
دوبــاره پســربچه شــده بــودم.؛ پیژامه پوش  ایســتاده بودم 
و بــا وزش بــاد می لرزیدم. چمــن زیر پاهای لختم ســرد بود. 
کلیــدی را کــه از گردنــم آویــزان بــود بیــرون آوردم و بــا عجله 
دِر کتابخانــه را بــاز کردم. قبل از رفتن تــوی کتابخانه یک بار 
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دیگر نگاهی به خودمان انداختیم. اتاق مخفی زیر کتابخانه 
رازتریِن رازها بود. ما هیوالها در آن جا امنیت داشتیم.

حداقل آن موقع این طور فکر می کردم. 


