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تقدیم به ت.ک

د.آ  

درون   ِ
وح�ش که  لیام  به  تقدیم 

خود را کشف کرده است.

د.م  



یک 
شاید باور نکنید ولی واقعیت دارد. من داستانی نوشتم به اسم »وحشی«، 
در دل جنگل  قدیمی  کلیسایی  خرابه های  در  که  بچه ای وحشی  درباره ی 

برجس وودز1 زندگی می کرد تا اینکه جان گرفت و وارد دنیای واقعی شد.
من این داستان را بالفاصله پس از مرگ پدرم نوشتم. در مدرسه خانِم 
از  و  می کشید  بیرون  از کالس  مرا  مدام  که  موُلوی2  نام  به  بود  مشاوری 
این  از  هدفش  می گفت  او  بنویسم.  را  احساساتم  و  افکار  می خواست  من 
کار این است که دردهایم را بشناسم و در زندگی ام همیشه پیشرفت کنم؛ 
مدتی سعیم را کردم اما کم کم خواسته اش به نظرم احمقانه آمد و همین 
باعث شد که حس بدتری پیدا کنم. برای همین یک روز همه ی چیزهایی 
پاره کردم و در دفتر یادداشت کهنه ای  را که درمورد خودم نوشته بودم 
شروع به نوشتن داستاِن وحشی کردم. اولین سطر آن را پایین همین صفحه 
اما خب، آن  از غلط های امالیی است  پر  می خوانید. می دانم که داستانم 

زمان سنی نداشتم:

پسربچه ی وحشی ای بود که در جنگل برجس وودز زندگی می کرد. 
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او نه خانواده ای داشت و نه دوستی؛ 
اصلن نمی دانست از کجا آمده. او هتا 

نمی توانست حرف بزند.

غذایش میوه ها و ریشه های جنگلی 
و خرگوش بود و همین طور ته مانده ی 
خوراکی هایی که از سطل زباله ی پشت 
مقازه ی رِست هوم3 پیدا می کرد. او 
در خرابه های کلیسایی قدیمی در غاری 
زندگی می کرد. اصلحه اش چند تا چاقوی 
کهنه ی آشپزخانه، چند تا چنگال و یک 
تبر بود که از پشت فروشگاه فرانکی 

فینیگین4 دزدیده بود.
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اگر یک وقت کسی او را می دید، پسر 
وحشی تعقیبش می کرد، می کشتش، 
گوشتش را می خورد و استخان هایش 
را داخل چاله ای قدیمی 

می ریخت.

او وحشی بود. 
واقعن وحشی بود.
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دو
در  ِجس7  کوچکم  خواهر  و  مادر  با  من  است.  ِبیکر6  بلو  من  اسم  راستی، 
خیابان آیدان8 در حاشیه ی شهر زندگی می کنم. االن وضعمان بد نیست 
اما آن وقت ها این طور نبود. یک خانواده ی شاِد معمولی بودیم بدون هیچ 
غم و غصه ای. اما یک دفعه بدون هیچ پیش زمینه ای همه چیز عوض شد. 
ایستاد  کار  از  قلبش  پدرم  بودیم،  جمع  هم  دور  خانوادگی  که  روز  یک 
این جور چیزها  و  تشییع جنازه  نمی خواهد درمورد  دلم  رفت.  پیشمان  از  و 
... نبود. نمی خواهم هم بنویسم  ُگـ بنویسم چون چیزی جز یک کابوس 
که آن روزها چه حالی داشتیم، چون مهم نیست که خانم موُلوی های دنیا 

چه می گویند. 
هست،  واقعًا  که  آن طوری  را  احساساتش  نمی تواند  هیچ کس  هیچ وقت 
روی کاغذ بیاورد. فقط و فقط می گویم که آن روزها بی نهایت وحشتناک و 

ُگـ... بودند. 
از اینکه فحش می دهم عذر می خواهم اما اگر این جور وقت ها هم نشود 

فحش داد، پس اصاًل فحش به چه دردی می خورد؟

را  خودم  جلوی  نمی توانستم  دیگر  انگار  کردم  نوشتن  به  شروع  وقتی 
بگیرم و همین برایم خیلی عجیب بود. من آن قدرها اهل داستان نبودم. 
از جادوگرها و پری ها و یکی بود یکی نبود و »تا آخر عمر به خوبی و خوشی 
زندگی کردند« اصاًل خوشم نمی آمد. این ها شکل زندگی واقعی نیستند. من 
از خون و ماجرا و دل و جرئت داشتن خوشم می آمد و چیزی هم که می نوشتم 
درباره ی همین ها بود. همه چیِز داستان مربوط به شهر کوچکمان سالت ِول5 
به هیچ کس  ندادم. اصاًل  به خانم موُلوی نشان  را  است. داستاِن وحشی 

نشان ندادم. این داستان مال خودم بود؛ فقط خودم.
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