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تقدیم به دختر کوچولوی نازم که اگر بود 
ترجمه ی این کتاب تمام نمی شد.

ن.



آخرین بار که قهرمان های شجاعمان را دیدیم... 

کوئینت، 
دفاع ها رو 
فعال کن!

همین االن!

و بعدش...

بعدًا می بینمت، 

عزیزم.



فقط برای این که متوجه بشن...

هورا، پینگ پونگ 

و خوش گذرونی!

و حاال...

باید

دوباره وارد

میدون بشم.

ولی راستش نه. 



انبار 
کاال

جنگِل شهر

پارِک شهر 
)االن پره شده از

درختان تاک مانند(

خانه ی 
ژوئن

خانه ی 
کوئینت

کارخانه ی ُالد باکس
)محل استراحت 

بولدوزرها(

اسکله ها 
)هیوالهای 

دریایی؟(

نقشه  ی ويکفيلد

مدرسه راهنمایی پارکر 
)ساکنین فعلی ناشناخته(



7ـ یازده 
)خانه ی 

بالبولوس(

خانه ی درختی 
)تو این جایی(

پیتزا جو

خط آهن قطار 
)خانه ی دیو 

شاخکی(

قبرستان قدیمِی 
کاخ بزرگ و آشغالی آل جنوبی

)گروه زامبی ها(

پاساژ دایره ی  یک 
)خانه ی ُورمانگولوس(



و  
خب، پس... چیزی نمانده خورده و بلعیده شویم. کام قورت داده شویم؛ 

یا شاید هم تکه تکه خورده شویم. 
واقعا کام یا تکه تکه خورده شدن فرقی هم دارد آخرش که خورده 

می شویم!
ار است. می بینید به خاطر آن هیوالی پشت سرمان که اندازه ی ق
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ار نیست. یک هیوالی کرمیِ گنده بک است؛ ورمانگولوس۱.  ق
خب حاال چرا از دست هیوالی کرمی گنده بک فرار می کنیم

ال خیلی خوب.  یک س
البته جواب احمقانه ای دارد. ما... 

1- ormun ulous 

فص اول  ۱۱



۱ را شکست  ، هیوالی شرور بزرگی به اسم ِبالر ببینید، حدود یک ماه قب
دادم. آن وقت گفتم: »ما قهرمانیم! قهرمان های بعد از پایان دنیا. و قهرمان ها 

باید بعد از پایان دنیا ماجراجویی کنن!«
قدیم  زمان های  در  آرتور۲  شاه  شوالیه های  امروزِی  نسخه ی  ما  راستش 
هستیم. و شوالیه های قدیمی  شاه آرتور، همیشه کلی ماجراجویی می کردند. 
، باید یه رساله ی هیوال  ینت ِبیِکر۳ گفت: »رفی همان موق بود که دوستم کو

بسازیم!«

1- Blar
2- in  Arthur
3- uint Baker

ماجراجویی 

ماجراجوییمی کنیم!

قهرمانانه!
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حتما می پرسید، رساله ی هیوال دیگر چیست. 
ال را پرسیدم.  ینت همین س ال خوبی است! خودم هم از کو این هم س
ت  ینت جوری نگاهم کرد که انگار عقلم را پا از دست داده ام. فرهن  ل کو
با  »کتاب مختصر، مصور و جامعی که  را برداشت و شروع به خواندن کرد: 

یات، به شرح هزاران موجود افسانه ای می پردازد.« جز
گفتم: »این فق یه جور تعری با کلمه های قلمبه سلمبه  از کتاب هیوالست!«

ینت گفت: »ولی این بهتره! کتاب، آدم رو یاد درس و مدرسه می ندازه.  کو
رساله ی هیوال به هیوالها اشاره می کنه. یه کتاب، پر از ور های زرِد چرو که 

بوی تاری باستان می ده.«
حسابی از فکرش خوشم آمد، برای همین گفتم... 

پیش به سوی 
ساختن 

رساله ی هیوال!
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رساله ای  هستیم؛  کام  هیوالی  رساله ی  یک  ساختن  ول  مش االن  و 
شته بعد از پایان دنیا وارد ویکفیلد۱  یبی که تابستان گ درباره ی هر موجود ع

بت هر حیوان توی رساله به دو چیز نیاز دارید:  شده. برای 
ن باشید که کار من است، چون  م یک: تصویر هیوال. این کارِ من است. م

من جک سالیوان۲ هستم. عکاس خار العاده ی هیوال. 
دو: به یک سری اطالعات نیاز دارید. چیزهایی در مورد هیوال؛ نقا قوت، 
ا خوردن، سرگرمی ها، این که بوی گند می دهد  ، مح زندگی ، مح غ ضع

یا نه و این جور چیزها. 
نوشتِن کتاب   ، تاری ماجراجویی های  تمام  بین  می دانم که  راستش  خب 
با ماجراجویی فرودو۳ در کتاب ارباب حلقه ها  که حلقه  را تا کوه هالکت۴ برد، 
قاب مقایسه نیست، ولی خب زیاد هم مهم نیست. من فهمیدم که اگر اسم هر کار 

اریم، خیلی بیشتر توی زندگی کی می کنیم.  معمولی قدیمی  را ماجراجویی بگ
ال...  م

؛ نام شهری در انگلستان ake ield-۱
2- ack Sulli an - rodo  4- Mount oom

من دست توی 

دماغم نمی کنم.

من دنبال اینم که 

آشغال های نهفته ی 

توی دماغم رو بیرون بیارم. 

قهرمانانه!
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ات است. شوخی  ۱، ساختن باغی از سبزی تازه، ماجراجویی رفیقمان دیر
نمی کنم. دیر ظاهرا عاش گوجه فرنگی تازه است. می گوید نمی تواند هیک 
گنده اش را تنها با خوردن پفک و شکالت مستر گودبار۲ سیر کند. البته احمقانه   

ایی هستند.  نم این دوتا، از گروه های اصلی غ م است چون تقریبا م
و دار و دسته ی مبارزه با هیوالی من است. او قب از پایان دنیا،  دیر ع
قلدر ترسناکی توی مدرسه بود، ولی االن هیوالها را می ترکاند... البته روحیه ی 

اتش معلوم است.  یفی هم دارد، از با سبزی ل
الکی  پیتزای  باشد می تواند یک  اگر گوجه داشته  بهمان گفت که  دیر 
روی آتش بپزد. و من خیلی وقت است که پیتزا نخورده ام. واقعی یا الکی، 

چند ماهی می شود. 
با  دنیاست،  توی ک  موردعالقه ا م  دختر  یک جورهایی  دل تورو۳ که  ن  ژو
ایی  به جز َهله هوله می خواست.  دیر در این مورد مواف بود. دلش واقعا غ

اگر از من بپرسید، می گویم یک مشت خ وچ اند. 
ن و دیر االن  ینت، ژو به هرحال به خاطر همین دوتا ماجراجویی، من، کو
توی پاساژ دایره ی یک۴ هستیم. برای همین، داریم از راهروی اصلی پاساژ به 

 طر پایین می رویم و ورمانگولوس دنبالمان است. به این دلی که... 

همان طور که روی زمین می َدَوم، سرم را باالتر می گیرم. اوه، برای مشت زنی 
آماده شوید. چیزی نمانده بهمان برسد. 

1- irk 2- Mr. oodbar
3- une el Toro 4- Circle ne Mall
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پراکنده بشین! 
این طوری هر دفعه فقط 

می تونه یه نفر رو بخوره!

به نظرم 

برگردیم 

خونه درختی!

بی خیال 

عکس شیم!

نه، یه عکس 

ازش الزم دارم!

برای رساله ی 
هیوال!

کلوچه فروشی  کنار  از  و  رم  از گوشه ی خیابان می گ که سری  همان طور 
و کوکی فروشی  اروپایی۱، کارگاه عروسک خرسی۲  نام گودیوای  به  باکالسی 

1- European odi a Chocolatier
2- Build-A-Bear orkshop
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خانم فیلدز۱ رد می شوم، قلبم تندتند می تپد. 
ناگهان... 

ل ل  ل  ل 
حتی  و  کرم ها  می دانم،  که  جایی  تا  می آید.  پا  صدای  سرم  پشت  از 

کرم های هیوال پا ندارند. 
ینت را می بینم، هم خیالم راحت می شود  سرم را می چرخانم. از این که کو

و هم عصبی می شوم. 
»! ینت! گفتم پراکنده شیم! چرا این جایی داد می زنم: »کو

جواب  می دهد: »پراکنده شدم دیگه! من وقتی پراکنده می شم به سمت 
چ پراکنده می شم. پراکنده شدنم این  شکلیه!«

از  هرکسی  نیست!  سختی  کار  شدن  پراکنده   ینت،  »کو می زنم:  فریاد 
ریاضی که  معادله ی  پراکنده  شدن همینه،  تعری  مخال می ره!  یه مسیر 

نیست!«
احمقانه ی  عملیاتی  نقشه های  از  بهتر  رو  ریاضی  معادله های  »جک، من 

تو می فهمم!«
ینت داد می زنم، ولی صدایم را نمی شنود. همین طور که کرم غلت  سر کو
صداها  شنیدن  می کند،  باز  خیابان  طر گوشه ی  به   را  راهش  و  می خورد 

سخت تر می شود. 
ینت! چون دو نفریم، ورمانگولوس  نداره، کو »کارت حر  فریاد می زنم: 

تصمیم گرفت دنبالمون کنه!«
همین طور که کرم، سری وارد فوت الکر۲ می شود، صدایی شبیه جیرین 

1- Mrs. ields Cookie
2- oot ocker
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باالوپایین  و صدای  فلز  بعد، صدای شکستن شیشه، خم  شدن  و  می آید؛ 
پریدن کتانی های نایکی۱ توی راهرو می پیچد. 

وقتشه جدیدترین اسباب بازی ام را امتحان کنم... 

1- ike

ن  و   
ه ف   ه   

بمب های دودی

فشفشه ها

شکلش شبیه 
بومرنگ های 

قدیمیه

شرکت تجهیزاِت بعد 
از پایان دنیاِی 

کوئینت)نام تجاری ثبت شده( 
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حواس  آن  با  است  قرار  است.  خاص  وسیله ی  این  طراح  ینت  البته کو
می برم،  باال  را  دستم  شوند.  منحر  مسیرشان  از  تا  پرت کنیم  را  هیوالها 

آماده ام که پرتابش کنم و... 

پرتاب
بومرنگ!



و   

آن طور که پیش بینی کرده بودیم بومرن به  طرفم برنمی گردد، هرچند تنها 
برنگردد،  باشد  قرار  اگر  برگردد.  به طرفتان  است که  بومرن همین  گی  وی
فق یک  تکه چوب خمیده را پرتاب کرده اید که اصال هم چیز باحالی نیست. 
ار  بومرن برنمی گردد، ولی محکم به صورت ورمانگولوس می خورد. با انف
بمب های دودی، ترقه ها و فشفشه ها، صدای بلندی می آید. هیوال سری به 

طر چ می رود، بعد یک وری سمت راست خم می شود و بعدش... 


