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از ما گفتن 
بود!

هشدار برای خوانندگان!
یوهاها! ترسیدید؟

اگر ترسـیدید، شـاید بهتر باشـد این کتاب را کنار بگذارید و 
کتاب دیگری بردارید که کمتر ترسـناک باشد. کلی کتاب خوب 
هسـت درباره ی تک شاخ ها و توله سـگ ها و چیزهای گوگولی 
دیگر که فعاًل می توانید بخوانید و هروقت کاماًل آماده شـدید، 

بیایید سراغ این کتاب.

اما اگر از کتاب هایی خوشـتان می آید که درباره ی اسکلت و 
زامبی و کله ی آدم است، بخزید زیر پتو و ورق بزنید.

اگر هم خیلی ترسـیدید، می توانید بروید توی تخت مامان 
 و بابایتـان بخوابید؛ اما لطفًا بهشـان نگویید چرا ترسـیده اید، 
چون من واقعًا دلم نمی خواهد آن ها از دستم عصبانی شوند.



تغییر



شوت!

بزرگ شو
نی نی کوچولو!

روزی روزگاری پسـری بـود بـه نام روآن. روآن بچه ی شـاد 
و خوشـبختی بود. مامان  و بابایی داشـت که خیلی دوستش 

داشتند و کلی هم اسباب بازی داشت.

گاهی روآن اسـباب بازی هایش را به مدرسـه می برد و زنگ 
تفریح باهاشـان بازی می کرد؛ ولـی بعد از اینکه چندتا بچه ی 

قلدر اذیتش کردند، دیگر اسباب بازی هایش را نبرد مدرسه.



10

روآن خیلی ناراحت بود، چون فکر می کرد بازی با اسباب بازی 
بهترین قسـمت دوران کودکی است؛ اما هم کالسی های روآن 
چنین نظری نداشـتند و همه اش می خواستند َادای بزرگ ترها 

را دربیاورند.

یـک روز وقتـی روآن سـر کالس بـود، حـس کـرد زیربغلش 
بدجوری قلقلک می آید. او نمی دانست چه شده، به خاطر همین 

از معلمش، خانم ِپنینگتون، اجازه گرفت برود دست شویی.
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وقتـی روآن بـه دست شـویی رسـید، بلـوزش را درآورد و با 
تعجب دید یک دانه مو وسِط زیربغلش سبز شده.

روآن نمی دانسـت چـه کار کنـد. دوباره بلوزش را پوشـید و 
برگشـت سـر کالس. وقتـی نشسـت، حـس می کـرد همه ی 
بچه هـای کالس فهمیده انـد یـک چیزی اش فرق کـرده، حتی 

خانم پنینگتون.
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بینگ!

بینگ! بینگ!

وقتـی زنـگ آخـر خـورد، روآن تا خانـه دوید. می دانسـت 
مـادرش توی دست شـویی چندتا موچین دارد. عجله داشـت 

هرچه زودتر آن تار مو را بَکَند.

امـا وقتـی بلـوزش را درآورد، دید دیگر برای ایـن کارها دیر 
شده.

ناگهان سرتاسـر بدن روآن مو درآورد. طولی نکشـید که سر 
تا پایش پوشیده از مو شد.
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موَبر

حاال دیگر روآن حسـابی وحشـت کرده بود. قفسه ی مامان 
و بابایـش را گشـت بلکـه چیزی پیدا کند که بـه کارش بیاید. 

باالخره چیزی پیدا کرد که انگار دوای دردش بود.

دلیـل دارد کـه می گویند، بچه ها نباید توی قفسـه ی مامان 
 و بابایشـان سـرک بکشـند. چون دو ثانیه بعد از باز کردن در 

بطری، روآن بر اثر استنشاق گازهای داخل بطری غش کرد.

ش
غ
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ای بابا!

وقتی روآن بیدار شـد، توی تختش بود. اول فکر کرد شـاید 
کل قضیه ی مو کابوس بوده، اما نگاهی به بازویش انداخت و 

فهمید نه، از این خبرها نیست.

مامان  و بابای روآن آمدند توی اتاق و روآن ترسید که نکند 
از دستش عصبانی باشند، چون بی اجازه بطری موَبر را باز کرده 
بـود. اما مامـان  و بابایش اصاًل عصبانی به نظر نمی رسـیدند؛ 

یک جورهایی انگار خوشحال هم بودند.
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مامان  و بابای روآن گفتند سال ها منتظر این لحظه بوده اند 
و حاال وقتش رسیده که باهم »صحبت« کنند.

روآن فکـر  می کـرد همـان موقع که مامـان  و بابایش بهش 
گفته اند بچه ها از کجا می آیند، همه ی »صحبت «ها را کرده اند. 

ولی آن ها گفتند این »صحبت« کاماًل فرق می کند.

مامـان  و بابایـش گفتنـد گاهی وقتی بچه ای به سن وسـال 
مشـخصی می رسد، بدنش کم کم »تغییر« می کند. این مسئله 
روآن را غمگیـن کـرد، چـون او خـودش را همان طـور که بود، 

دوست داشت.

روآن فکر می کرد می داند این گفت وگو به کجا ختم می شود، 
به خاطر همین سؤالی را پرسید که تمام روز توی ذهنش بود.

من دارم...
مرد می شم؟
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ایـن را که گفت، مامـان  و بابایش زدند زیر خنده. حاال نخند 
و ِکـی بخند. روآن خجالت کشـید، چون خیلی طول کشـید تا 

خنده شان بند بیاید.

وقتی بابای روآن اشک هایش را پاک کرد، گفت روآن هنوز 
پسر است، اما پسری متفاوت! و وقتی روآن پرسید منظورش 

چیست، بابایش خبر بدی بهش داد.

ها ها
ها ها! ها ها

ها!

تو
گرگینه ای
پسرم!
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این قطعًا چیزی نبود که روآن می خواست بشنود؛ اما وقتی 
مامان روآن دید پسـرش چقدر نگران شده، گفت باید آن روز 

را جشن بگیرند.

مامـان  و بابـای روآن گفتنـد که او از نسـل گرگینه هاسـت. 
ناگهان روآن فهمید چرا آن عکس ها به دیوار راه پله شان نصب 

شده است.

بعـد، مامان و بابای روآن بازهم خبر بد بهش دادند. آن ها 
گفتند خودشان هم گرگینه اند.
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ِخش!
ِخش!

اعووووو!

روآن یـاد سـرنخ هایی افتاد کـه از بچگی تـا آن موقع دیده 
بود؛ سرنخ هایی که باید با دیدنشان می فهمید مامان و بابایش 
گرگینه انـد. امـا ته دلش حـدس می زد که دلش نمی خواسـت 

حقیقت را بپذیرد.
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ِجررررر!

بعـد روآن زد زیـر گریه. او گفت دلـش می خواهد فقط یک 
بچه ی معمولی باشد با زندگی معمولی.

ولـی مامان و بابایش گفتنـد گرگینه ها هم می توانند زندگی 
کاماًل معمولی داشته باشند، به شرطی که حواسشان به اصالح 
و نظافت بدنشان باشد و هویت واقعی شان را از بقیه ی مردم 

دنیا پنهان کنند.

روآن نمیخواست هویتش را پنهان کند. همیشه به او گفته 
 بودند خودش باشد و قصد داشت به همین آموزه عمل کند.

امـا مامـان و بابـای روآن بهـش گفتند توی دنیـا آدم های 
نادانی وجود دارند که  کسـی را که با خودشـان متفاوت باشـد 

دوست ندارند.
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روآن دقیقًا می دانست مامان و بابایش از چه حرف می زنند.

بعد روآن از مامان و بابایش سـؤالی پرسید که نمی دانست 
آمادگی شنیدن جوابش را دارد یا نه.

مامان و بابای روآن کمی معذب شدند و گفتند درباره ی این 
قضیه بعدًا حرف می زنند.

ولی مگه
گرگینه ها آدم 
نمیخورن؟



اعووووووو!

ولی روآن حس می کرد جواب این سؤال را می داند. به خاطر 
همین، روز بعد اسـباب بازی هایش را با خودش به مدرسه برد 

و این بار هیچ کس جرأت نکرد سربه سرش بگذارد.

مامـان و بابـای روآن پسرشـان را الگوی خود قـرار دادند و 
تصمیم گرفتند خودشـان هم دسـت از پنهان کردن هویتشان 
بردارنـد. از آن روز بـه بعـد، روآن و خانـواده اش بـا هویـت 
واقعی شـان زندگـی کردنـد و بقیه ی آدم ها باید بـا این قضیه 

کنار می آمدند.




