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فصل ۱

این چارلز مک گافین است. 
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البته خوِد خودش که نیست. این فقط عکسش است. خب
معلـوماسـتدیگر. اگر خودتان تا االن متوجه نشـده اید، 
بایـد بگویـم این کتاب برای شـما زیادی سـخت اسـت و 
شاید بهتر باشد به جایش، کتاب ساده ی داستان های 

واقعاً بچاگنه ، برای آدم های واقعًا لکه پوک را بخوانید. 
چارلـز مک گافیـن درسـت مثـل مـن و شماسـت. خب 
البتـه مثـل مـن کـه نه، چـون مـن بـزرگ و ُپرمو هسـتم؛ 
ولـی چارلـز کوچک اسـت و مو هم ندارد. پـس دقیقًا مثل 
شماسـت. بـا این تفـاوت کـه او از آن چیزها کـه می دانید، 
دارد و حـدس می زنـم کـه خیلـی از شـماها کـه دارید این 
کتـاب را می خوانیـد، از آن چیزهـا کـه می دانیـد، نداریـد. 

به خاطـر همیـن چارلز مثـل بعضی از شماهاسـت. 
ولـی بـا شـما یـک تفـاوت خیلـی خیلـی 

گنده دارد. 
می تواند به حیوان تبدیل شود. 
منظورم این است که یک 
لحظه، پسربچه ای معمولی است 

و لحظه ی   بعد، گرگ. 
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یا آرمادیلو یا ماکارونی خطرناک )که همه می دانند، نام 
علمی مارهاست(. 

خـب، پـس یعنـی چارلـز اصـًا کمتریـن شـباهتی بـه 
هیچ کدام از شماها ندارد؛ چون هیچ کس دیگری نمی تواند 

به حیوان تبدیل شود. 
به نظرم اگر این کتاب را دوباره از اول شروع کنیم، بهتر 

باشد، نه؟
فقط وانمود کنید که این قسمت را هیچ وقت نخوانده اید، 

باشد؟



فصل ۱
)دوباره(

این چارلز مک گافین است. 
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البته خوِد خودش که نیست. این فقط عکسش است. 
خب معلوم است دیگر. 

چارلز مک گافین کوچک ترین شباهتی نه به شما دارد و نه 
به من. او کاماً و همه جوره متفاوت است. چارلز منحصربه فرد 
اسـت. به خاطـر اینکـه او می توانـد بـه حیـوان تبدیل شـود، 

حیوان هایی مثل ماکارونی خطرناک. 
البتـه باید توجه کرد که چارلی* تقریبًا تا سـه هفته  بعد 
از تولد ُنه سـالگی اش، پسـربچه ای عادی بود. آن روز برای 
ده هزارمیـن بار رفتـه بود ماقات بـرادر بزرگ ترش، تیزپر، 
و تـازه از بیمارسـتان برگشـته بـود خانه. تیزپـر حال و روز 
خوبی نداشـت و صدها سـال می شـد که توی بیمارسـتان 
بسـتری بـود. ایـن قضیه خیلی داشـت اعصـاب چارلی را 
خرد می کرد؛ چون تقریبًا مطمئن بود که می تواند برادرش 
را در بازی فیفای پلی استیشـن 4 شکسـت بدهد و دلش 

* درست است که اسمش چارلز است، ولی همه به اختصار او را چارلی صدا می کنند، که البته 
خیلی احمقانه است؛ چون تعداد حروف چارلی و چارلز یکی است.

یونان  در  باهوش  افراد  این است که وقتی  دلیلش هم  پانویس.  این می گویند  به  راستی 
باستان، یاد چیز خیلی مهمی می افتادند که حتمًا باید آن را یادداشت می کردند تا فراموشش 

نکنند، ولی کاغذ دِم دستشان نبود، آن مطلب را روی پایشان یادداشت می کردند.

البته راستش را بخواهید، خیلی مطمئن نیستم این چیزی که گفتم، صحت داشته باشد. به 
حرفم خیلی اعتماد نکنید.
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می خواسـت ایـن قضیه را ثابـت کند. تـازه، مخفیگاه توی 
حیاطشـان هم به تعمیر نیاز داشـت و چارلی نمی توانست 
تنهایی از عهده ی تعمیرش بربیاید. بعضی اوقات هم چارلی 
فقط دلش می خواسـت برادرش برگردد تا کسـی باشد که 
با او قایم باشـک بازی کند. تنهایی قایم باشـک بازی کردن 

خیلی حال نمی دهد، آخه چارلی امتحان کرده بود.
اگر خیلی باهوش باشید، احتمااًل تا االن حدس زده اید 
کـه اسـم بـرادر چارلـی واقعـًا تیزپر نیسـت؛ ولـی وای به 
حالتان* اگر به اسـم دیگری صدایش کنید. اسـم واقعی 
بـرادر چارلـی، ِهنری بود؛ اما بعد از عمـری که همه ِهنری 
ترسـناک صدایـش کـرده بودنـد، اگر کسـی او را به اسـم 
واقعـی اش صـدا می کرد، ِهنری با مشـت صاف می کوبید 
از  تـوی دماغـش. تیزپـر دوازده سـالش بـود. حالـش 
بیمارسـتان به هم می خورد و با اینکه چارلی قبول نداشت، 
ِهنری راحت می توانست او را در بازی فیفا شکست بدهد. 
* درست فهمیدید! یک پانویس دیگر. احتمااًل با خودتان گفتید »وای به حالت« یعنی چی. 
خب، راستش فقط پدرومادرها و معلم ها اجازه دارند به کسی بگویند »وای به حالت«... این 
یک قانون است. ولی اگر خواستید یک کم بهتان خوش بگذرد، دفعه ی بعد که یکی از معلم ها 
یا پدرومادرتان می گوید »وای به حالت«، ازش بپرسید که منظورش چیست. دقیقًا منظورش 
چیست. احتمااًل می بینید که از گوش هایش بخار می زند بیرون و شاید حتی توی دردسر 

بیفتید، ولی خب ارزشش را دارد.
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تازه، ممکن بود چندتا دوست  جون جونی هم داشته باشد؛ 
ولی اگر می گفتی »تیزپر دوست  جون جونی دارد« با مشت 
می کوبیـد تـوی دماغت. در واقع بایـد گفت که اگر کًا بعد 
از صحبـت کردن با برادر چارلی، به هر دلیلی، توی دماغت 

مشت نخورده باشد، شانس آورده ای. 
همین کـه چارلـی و پدرومـادرش از دیـدن تیزپـر به خانه 
برگشـتند، چارلی یک راسـت دوید طبقه ی باال توی اتاقش. 
شـیرجه زد زیر لحافش توی تخت و سـعی کرد به اسکن 
مهمـی که برادرش تازه دربـاره ی آن بهش گفته بود، فکر 
نکنـد. کمی که گذشـت، چارلی چشـم هایش را پـاک کرد و 
لحافش را با کمک راکت تنیسش باال برد تا تختش را مثل 
خیمه کند. وقتی که خیمه به پا شد و دیگر سقوط نکرد، چارلی 
چراغ قوه اش را روشن کرد و مشغول خواندن کتاب محبوبش 
شد. کتاب محبوب او درباره ی آتش فشان ها بود. توی کتاب، 
عکس هایـی از انفجارهای عظیـم و گدازه های نارنجی ـ قرمز 
بود و چارلی دوسـت داشـت تصور کند که با ُسـر خوردن از 
روی آتش فشـان، موج سواری روی گدازه ها و جاخالی دادن 

از انفجارها، از مرگ حتمی جان سالم به در می برد. 
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صدای پدرومادرش که در طبقه ی پایین با هم جروبحث 
می پیچید.  خانه  توی  آرام  آسمان،  غرش  مثل  می کردند، 
چارلی کتابش را بست. نمی توانست تمرکز کند. هوا تاریک 
شده بود و چراغ خیابان از پشت پنجره ی اتاقش، روی دیوار 
سایه های مرموزی می انداخت. سایه ی شاخه ی درخت ها، 
شباهت زیادی به پنجه های جادوگری داشت که می خواست 
به چارلی چنگ بزند. برای همین، چارلی مثل برق وباد از 

تختش پرید بیرون و پرده های اتاقش را کشید. 
همــان جــا و همــان موقــع بــود کــه بــرای اولیــن بــار آن 

ــاق افتاد.  اتف
اول از همه پلکش  پرید. در جا خشکش زد. حس می کرد 
پلکـش بی اراده می پرد. قباً هم پیـش آمده بود که پلکش 
بپرد، مثاً وقتی خسته بود؛ ولی این دفعه یک جورهایی فرق 
می کرد. انگار که کسی او را به پریز برق وصل کرده  بود. بعد 
پلـک آن یکی چشـمش هم بنـا کرد به پریـدن. پلک هر دو 

چشمش می پرید و تیر می کشید. 
حسـی تمام وجودش را فراگرفت. انگار که از توی سـیم 
برق رد می شد؛ انگار که اصًا خودش برق بود. همه ی اجزای 
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بدنـش فِشفِش و وِزوِز صدا می کـرد. بعد ِفش ِفش و 
ِوزِوز آن قدر قوی  شـد که چارلی احسـاس کرد آتش گرفته. 
اما آتشی که توی لوله ای بی انتها، فشرده شده و می لرزید. 
پوسـتش حسـی خارق العـاده داشـت. انـگار زنـده بود. 
چارلـی بـه بازویش نگاه کرد و با بهت و حیرت زیاد، دید که 

از همه جای پوستش مو بیرون می زند. 
عجیـب بـود، انـگار اتـاق هـم داشـت بـزرگ و بزرگ تر 
می شـد؛ اما نه، چارلی متوجه شد این اتاق نبود که 
بزرگ  می شد، خودش بود که داشت آب 

می رفت! کوچکوکوچکتر می شـد و اتاق همین طور بزرگ 
و بزرگتر. 
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بدنـش هـم همین طـور... چارلی اصًا جرئـت نمی کرد 
بدنش را نگاه کند؛ داشـت تغییر شکل می داد، از سر تا پا. 
پاهـای بیشـتری ازش بیرون می زد )تـا جایی که می توان 
تصـور کرد، چندش آور بود(. آخرسـر هم احسـاس کرد که 
چشم های جدیدی از سرش بیرون می آیند )که حتی از پا 

درآوردن هم چندش آورتر بود(. 
چارلـی تقریبـًا بافاصله متوجه شـد کـه دارد به عنکبوت 

تبدیل می شود. 
از کجا می دانست؟

به نشانه ها نگاه کرد: 

نشانه ی 1: چارلی خیلی ریز شده بود. راستش قبل از عوض 
شدنش هم خیلی بزرگ نبود؛ ولی حاال می توانست برگه ی 
زردآلویی را که قباً برای روز مبادا زیر تختش پنهان کرده بود، 
ببیند و االن تقریبًا اندازه ی همان زردآلو بود. خب، پسربچه های 

ُنه ساله ی عادی معموالً اندازه ی برگه ی زردآلو نیستند. 

نشـانه ی 2: چارلی پاهایش را شـُمرد و دید هشـت تا 
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پـا دارد، کـه خـب شـش تا بیشـتر از پاهـای آدم اسـت؛ 
ولـی دقیقـًا تعـداد پاهـای عنکبوت اسـت. 

نشانه ی 3: بدنش کامًا از موهای کوتاه قهوه ای پوشیده 
شده بود. خب، درست است که پر از مو بودن، لزومًا دلیل 
بر آدم  نبودن کسی نیست؛ مثاً پیت، عموی چارلی. یک بار 
عمو پیت، چارلی را به استخر برد و وقتی تی شرتش را درآورد، 
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موهای کمرش آن قدر ضخیم و پرپشت بود که گوریل ها به او 
حسادت می کردند. وقتی عمو پیت رفت توی استخر و موهای 
با نسیمی این طرف و آن طرف شد، همه ی بچه ها   پشتش 
خشکشان زد و با چشمان ِگرد و دهان باز، ُزل  زدند به عمو. 
چارلی سعی کرده بود فراموش کند که این اتفاق یک روزی 
افتاده؛ ولی هرچه بیشتر سعی می کرد که کمر پرموی عمو 
پیت را فراموش کند، تصویر آن بیشتر توی ذهنش می ماند. 
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ذهن اعصاب خردکِن آدم ها اصاً کارِش همین است. 

نشـانه ی 4: چارلی حتـی بدون اینکـه بچرخـد، تقریبًا 
می توانسـت پشـت سـرش را ببیند. یکی از پاهای سـیاه، 
دراز و باریـک جدیدش را باال آورد و با دقت چشـم هایش 

را شـمرد. هشـت تا بودند. 
هشت تا پا؟ هشت تا چشم؟ خیـــلی مشکوک بود. 
چارلـی همه ی نشـانه های مشـکوک را در نظـر گرفت و 
کوچکی + پشـمالویی + هشـت تا پای سیاه دراز و با 
+ هشـت تا چشـم را کنار هم گذاشـت و نتیجه ی آن، چه 
شـد؟ عنکبوت! چون این اصل پذیرفته شـده ی مشـهوری 
است که عنکبوت ها پشمالو هستند و هشت تا پا و هشت تا 
چشـم دارنـد. ایـن واقعیـت را کمتـر کسـی می دانـد کـه 
عنکبوت ها، هشـت تا هم باسن دارند* ، که هم چندش آور 

* اگر خیلی باهوش باشید، حتمًا فهمیده اید که این حرف واقعیت ندارد. اتفاقًا کامًا اشتباه 
است. عنکبوت ها فقط یک باسن دارند که خیلی هم از داشتن آن خوشحال اند. ولی، اگر 
هرکسی که این کتاب را می خواند، بتواند به هر چند نفر که می تواند، بقبوالند که عنکبوت ها 
هشت تا باسن دارند، دیگر عالی می شود و دنیا جای بهتری برای زندگی می شود. پس اگر 
بقبوالنید که عنکبوت ها  از آن ها شروع کنید و بهشان  برادر کوچک تر دارید،  یا  شما خواهر 

هشت تا باسن دارند.
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