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تقدیم به پسرکوچولوی نازم که اگر بود 
ترجمه ی این کتاب تمام نمی شد.
ن.خ





فصل اول
این منم.

نه آن هیوالی گُنده  بک. 
منظورم پایین تصویر هیوالی گنده بک است. همان بچه  ی کوچولویی که با 
ُچماق ُخرد شده  اش، به پشت، روی زمین افتاده. همان بچه  ی خوش قیافه ای   

که چیزی نمانده خورده شود. آن بچه منم.
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چها و دو روز پیش، من جک  سالیواِن معمولی بودم؛ سیزده ساله، با یک 
زندگِی بی حادثه در شهر ِکسا کننده ی ویکفیلد1. من کالً نه قهرمان بودم، نه 

پسری خشن؛ و نه قصد جنگ با هیوالهای گُنده را داشتم.
اما حاال نگاهم کنید. روی پشت بام فروشگاِه  محلی، مشغوف جنگیدن با 

یک حیوان غوف پیکرم.
زندگی همین قدر احمقانه است.

را  ُخردشده  پنجره  های  است.  احمقانه  همین قدر  دنیا  تمام  روزها  این 
ببینید. به شاخه های درخت انگورِ وحشِی کنار ساختمان نگاه کنید که چطور 

قد کشیده اند.
هیچ کداِم این  ها عادی نیست.

1- نام شهری در انگلستان
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)عادی نیست.(

)عادی 
نیست.(

)عادی نیست.(

مشِت هیوال وارد می  شود!!!

حاال من چطور؟ خب من هیچ وقت عادی نبودم. یعنی همیشه متفاوت 
بودم. ببینید، من یتیم هستم. قبا از ماه دسامبر و پیش از اینکه توی شهر 
کوچک ویکفیلد سردر بیاورم، عین یک توپ، توی خانه  ها و بین خانواده  های 

مختلف و توِی کا کشور، باال و پایین شدم.
از تو یک آدم سرسخت، خون سرد و  این جابه جا شدن ها،  ولی همه ی 
با دیگران رابطه  ی خوبی داشته  با اعتمادبه نفس می  سازد. کاری می کند که 

باشی و درنهایت یک جک سالیوان بشوی.

اوه، لعنتی!
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اوه!
نزدیک بود ُمشت هیوال ُجمُجمه  ام را ُخرد کند. 

من توی فروشگاه محلی ام، چون یک جعبه  ی تعمیر عینک الزم دارم؛ از 
همان ابزارهایی که باباها می خرند برای وقت هایی که عینکشان می  شکند. 
می  دانم، خیلی لوس است که آدم چنین چیزی الزم داشته باشد؛ ولی من 
بی سیمی دارم که خراب شده و برای تعمیرش یک پیچ گوشتی خیلی خیلی 
خیلی  خیلی  پیچ گوشتی  یک  می شود  جایی که  تنها  و  دارم  الزم  کوچک 

کوچک گیر آورد، توی جعبه ی تعمیر عینک است.
خیاف می کردم می شود سریع و راحت به فروشگاه محلی بروم؛ ولی بعد 
از دیدن این هیوالی عجیب وغریب یک چیز درباره ی زندگی یاد گرفته ام؛ 

این  که هیچی سریع و راحت نیست.
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هیوالیی که اینجاست، زشت  ترین، وحشی  ترین و بدترین موجودی است 
که تا حاال با آن رو به رو شده ام. راست می گویم. 

می شود که  ساختمان کوبیده  بام  به  آن قدر  هیوال  مشت گُنده  ی  وای! 
پرت می شوم  ُسر می  خورم،  برمی دارد. من  َترک  نازک،  یِخ  تکه  مثا یک 
عقب و محکم روی کمر استخوانی ام فرود می  آیم. فکر کنم وقتش شده که 
دیگر کیسه ی مشت زنی این هیوال نباشم. می  دانید، من چند وقتی کیسه  ی 

مشت  زنی تمام دنیا بوده ام و راستش، اصالً به آدم خوش نمی گذرد.
پس من هم با او می جنگم.

روی پاهایم می  ایستم.
گرد و خاک لباس هایم را می تکانم.

چوب ِبیس باف را توی دستم می  گیرم؛ نه خیلی سفت، نه خیلی ُشا. 
درست همان طور که توی لیگ کوچک یادمان می دهند.

فقط این بار قرار نیست به توپ ِبیس باِف بی ارزِش یک بچه ضربه بزنم... 
می خواهم یک هیوال را از بین ببرم.

گوووپس !
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ُخب،معلوماستکهاوپیروزمیشود.
دستبزرگهیوالمنراتویهوامیقاپد.منالیچنگالبزرگشبیشتر

شبیهیکانگشتانهام.
معروف هم لوییزویل1 ُبرندهی به راکه ِبیسبالم چوب میکنم سعی

است،ِبقاپمولیچنگالویرانگرهیوالبازوهایمراکنارمقفلمیکند.
منراسمتخودشمیکشد،درستنزدیکصورتش.آبدهانغلیظ
ولجنمانندشازگوشهیلبهایشراهافتادهاست.باچشمهایشدقیق
براندازممیکندووقتیمنرابومیکشدسوراخهایگندهیبینیاشگشادتر
میشود.حِسدخترموطالیِیفیلمکینگکونگرادارم.ولیفکرنمیکنمقرار

باشداینجانورمنرادرآغوشبگیردیادوستمداشتهباشد...
یککمبیشتربابینیاشبومیکشدوباهربازدمشموهایمراعقب
میزند.صورتمرابرمیگردانم.بویدهانش!وای رفیق!توحتمًابایدازنخ

دنداناستفادهکنی.
ازچهلودوروزپیش،باهیوالهایزیادیروبهروشدهام،ولیهیچکدام

شبیهاینیکینبودهاند.
هیچکداماینطوریبازرسیوبراندازمنکرده،بونکشیدهواینقدربادقت

نگاهمنکردهاست.
هیچکدامتاایناندازهوحشتناک،وبااینحالباهوشبهنظرنمیرسید.
حسبدیدارم،حسیکهبهمنمیگویداینجانوراالنصددرصدفراتراز

بدیوبدجنسیاست.
که شیطانی پوزخندی میآید. هیوال صورت روی محوی لبخند انگار
میگوید:»منازاونآدمکُشهایمعمولینیستم،یهشرورتمامَعیارمواز

دردکشیدنتلذتمیبرم،کوچولو.«
هیوالباُغّرشیکهچهارستونبدنمرامیلرزاند،دهانشراکاملبازمیکند.

1-شهریدرایالتکنتاکی،آمریکا
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دسته ای از دندان  های نیِش کثیفش دیده می شود که تکه  های کوچکی از 
گوشت هم بین شان است.

لگد می  زنم، دست وپا می  زنم و باالخره وقتی که با مرگ حتمی و بلعیده 
فرو  هیوال  بدن  توی  دندان  هایم  می  گیرم.  گازش  می شوم،  رو به رو  شدن 
می  رود و چنگالش کمی ُشا می  شود؛ درست به اندازه  ای که بتوانم دسته  ی 

چوب ِبیس بالم را بگیرم و آزادش کنم.

 ولم کن برم 
هیوالی عوضی!



با چوب ِبیس باف، محکم به ُجمجمه ی سفتش ضربه می  زنم که یک دفعه 
می ُغرد، صدایی شبیه بالرگ!!!  از دهانش بیرون می آید، ُمشتش را باز می  کند 

و...
اوه اوه...

دارم سقوط می  کنم؛ از شکاف سقف تا وسط فروشگاه... 

آخ...



توی راهروی َتَنُقالت فرود می  آیم. یک بسته  بیسکویت اوریو را باز می کنم 
و به زور توی دهانم می چپانم.

 به به... بیسکویتش مزه ی ماندگی می دهد، ولی هرچه باشد بیسکویت 
اوریو است و این روزها پیدا کردن میان وعده ی خوب، کار آسانی نیست. تازه، 
چون بعید نیست دنیا به آخر رسیده باشد، جز همین بیسکویت چیز دیگری 

پیدا نمی شود. من هم اصالً ازش نمی گذرم.
همین طور که سرپا می شوم، به َمخَمصه ای که تویش گیر افتاده ام، نگاه می کنم.
یکی از پاهای بزرگ هیوال تقریبًا تمام فروشگاه را گرفته است. یکی از 
روی  دیگرش  انگشت  است،  مدرسه  لوازم  راهروی  در  پایش  انگشت های 
راهروی اسپرِی مو و خوشبو کننده  هاست. سریع از پای هیوال باال می روم و 
درست جلوی مغازه چیزی را که برای خریدنش به فروشگاه آمده ام پیدا 

می  کنم... 

جعبه را به زور توی جیبم جا می دهم. ولی کمی بعد...
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را  سقف  ــوری  ط هیوال  پنجه  ی 
می  شکافد که انگار اصالً از اوف آن 
شکاف آنجا بوده. درست وقتی 
حرکت  در  طرف  به  تند  و  تیز 
سرم  ــاالی  ب سقف  می  کنم، 
خراب می  شود. به من باشد دوست 
مجالت  میان  در  بمانم؛  آنجا  مدتی  برای  دارم 
ببینم  خلبان    هاست  را که مخصوص  عجیبی  آفتابی  عینک  های  کنم،  پرواز 
ندارم؛ می  دانید که درگیر  را  این کارها  بخورم، ولی وقت  فانیان  و چیپس 

هیوالی گنده بک و این جور کارها هستم.
از در ُورودی پرت می شوم بیرون.



خیلـی سـریع از کنـار یـک ماشـین ُمچاله شـده و حیاطـی پـر از گیـاه 
و علـِف هـرز رد می  شـوم و از زیـر خرابـه    ی ایـوان خانـه  ای متروکـه، ُسـر 

پاییـن. می خـورم 
را  منظره یاب  همیشه  درمی آورم.  را که همیشه همراهم هست،  دوربینم 
جلوی چشم هایم می  گیرم، لنز را می  چرخانم، بزرگ نمایی را انتخاب می کنم 

و 
کــه  هیوالیــی  هــر  از 
ببینــم عکــس می  گیــرم 
حمله  هــا،  از  بعــدًا  تــا 

دفاع  هــا، نقــاط قــوت و 
ضعفشــان و این جــور 
 چیزهــا ســردربیاورم. 
تــازه، اینکــه بتوانــی 
بگویــی: »مــن عکاس 

هیــوالم.« خیلــی عالــی 
ــت. اس

این  ولی  انتخاب می  کنم.  اسم هم  برای هیوالها  من 
یکی را چی صدا کنم؟ این هیوالی وحشتناکی را که تنها با نگاه کردنش تِه 

دلم خالی می شود، چی صدا کنم؟
هیوالی گنده دوباره می  ُغّرد، با صدایی شبیه  آهان، »بالرگ«، عجب 

اسم خوش آهنگی... 
یک دفعـه، صـدای بلنـدی می  آیـد، انـگار کـه یـک تـوپ ویرانگـر محکـم 
برخـورد کنـد بـه ده میلیـون لِگـو. وقتی بـالرگ، تاالپ تـاالپ، از بیـن دیوارها 
وارد پارکینـگ می شـود، فروشـگاه فـرو می  ریـزد و ویـران می  شـود. وقتـی 
تمام قـد  می  بینـم؛  را کامـا  او  اولین بـار  بـرای  می نشـیند،  خـاک  و  گـرد 
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روی پاهایـش ایسـتاده، پاهایـی کـه بـه کُُلفتـی تنـه ی درخت انـد. هیـوالی 
وحشـتناِک غوف پیکـر، او بلالرگ اسـت.

12 متر قد.

بوی استفراغ 
سه روزمانده می دهد.

پوست زرهی دارد.

پنجه  هایی برای 
چنگ انداختن 

دارد.
شاخک  های 

ِچنِدش  آوری دارد.


