
روزی روزگاری، در یـک گوشـه ی دنیـا، یـک کُپـه اسـتخوان وجود 

داشت.
ــم  ــی ه ــتش خیل راس

ایــن  نبــود.  کُپــه 

َســِر  اســتخوان ها، 

اســکلت  یــک  هــم، 

کوچــک را می ســاختند 

کــه بــا یــک شــکم نــرم و 

ــود. ــده ب ــر ش ــاف ُپ ص

یــک  اســکلت،  ایــن  روی 

ُجمُجمــه ی بــزرگ بــا دو حفــره ی 

گــود بــود و تــووی ایــن دو 

جفــت  یــک  گــود  حفــره ی 

ــرار می گرفــت. ــه ق چشــم قلمب

1



چون:

1. اولین شبی بود که در خانه ی جدیدشان می خوابید؛
2. فردا به مدرسه ی جدیدش در شهر جدید می رفت؛

3. مجبور بود دوستان جدیدی پیدا کند.

اگــر یــک الیــه  پوســت روی ایــن اســکلت و یــک دســته مــوی 

ــود، واقعــًا زشــت و بی قــواره  می شــد.  ــه نب فرفــری روی ایــن کل

ــه و شــکِم  ــا چشــم های قلمب ــری، ب ــِر مــو فرف ــن موجــوِد الغ ای

نــرم و صــاف، »َاِلکســانِدر بــاپ« بــود. او روی تختــش دراز کشــیده 

ــرد! ــود و داشــت از تــرس می ُم ب
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َاِلکســانِدر روی تشــک بــادی اش غلتــی زد و از پنجــره، بیــرون 

را نــگاه کــرد.

ــود  ــرده ب ــا را روشــن ک ــف از خانه ه ــک ردی ــام ی ــاه، ب ــور م ن

ــَزِن آب دیــده می شــد. روی مخــزن  کــه پشــت آ ن هــا یــک َمْخ

نوشــته شــده بــود: »ِاســِترماْنت«؛

شهر جدید َاِلکسانِدر!



رانندگـی  شـهر  اصلـی  خیابـان  در  آرام  خیلـی  َاِلکسـانِدر  پـدر 

می کـرد؛ او گفـت: »مـن حواسـم بـه ایـن طـرف خیابـان اسـت، 

تـو هـم آن طـرف را نـگاه کـن. در ایـن شـهر حتمـًا جایـی بـرای 

می شـود!« پیـدا  صبـحانه خــوردن 

َاِلکسـانِدر از پنجـره، بیـرون را نگاه می کرد. آن هـا از مقابل بانک، 

کتاب فروشـی و پارک گذشـتند. بعد، از کنار موجودی که در پیاده رو 

تـکان می خـورد و می رقصیـد، رد شـدند. صبـر کنیـد؛ او آدم نبود، 

از آن عروسـک های بـادی بـود کـه جلـوی فروشـگاه ها می گذارنـد 

تـا مشـتری ها را بـه  سـمت خودشـان بکشـانند! عروسـک بـادی 

زردرنـگ، کنـار تابلویـی تکان می خورد که روی آن نوشـته شـده بود: 

»صبحانه حاضر است!«
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َاِلکسـانِدر گفـت: »پدر، یک جـا را پیدا 

کردم!«

پدر اتومبیل را کنار عروسک 

بادی پارک کرد.
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»یوهووو«

 َاِلکسـانِدر ناگهـان از جایـش پریـد. آخر، عروسـک بادی خودش 

را بـه شیشـه ی جلـوی ماشـین کوبیـده  بـود! بعـد کم کـم، عقـب 

رفـت و بـه وول خوردنـش ادامه داد. 

پـدر سـرش را تـکان داد و گفت: »امروز چه قدر حسـاس شـدی! 

ایـن فقط یک عروسـک بادی بزرگ اسـت پسـرم.«

و  بر داشـت  چشـم هایش  روی  از  را  دسـت هایش  َاِلکسـانِدر 

»می دانـم!« گفـت: 

بـادی  عروسـک  ایـن  دیـدن  از  بایـد  »راسـتش  گفـت:  پـدر 

نمی کردیـم.« پیـدا  را  رسـتوران  وگرنـه  باشـیم،  خوش حـال 

بعـد شـکلکی درآورد و برای عروسـک دسـت تـکان  داد و گفت: 

»خیلـی ممنـــون عروسـک 

بدترکیـب.«

زد،  لبخنـد  َاِلکسـانِدر 

امـا بـا فاصلـه از کنـار 

و  شـد  رد  عروسـک 

رفت. رسـتوران  داخل 



ــت  ــد و در، پش ــرون آمدن ــتوران بی ــدرش از رس ــانِدر و پ َاِلکس

سرشــان بســته شــد.

پدر گفت: »عجب کیک معرکه ای بود، نه؟«

او داشــت زیربشــقابِی کاغــذِی  َاِلکســانِدر جوابــی نــداد. 

رســتوران را می خوانــد. روی زیربشــقابی، نقشــه ای از مســیرهای 

ــود. ــِترماْنت ب ــهر ِاس ــچ ش پیچ درپی

ــا  ــن برگه ه ــا از ای ــم چندت ــوب! بروی ــه خ ــت: »ِا، چ ــدر گف پ

ــم.« ــش کنی ــا پخ ــن بچه ه ــن، بی ــووی جش ــم و ت بگیری

ــا تعجــب  ــرون آورد و ب ــه بی ــووی برگ َاِلکســانِدر ســرش را از ت

پرســید: »جشــن؟«

پدر گفت: »بله، جشن تولد تو!«

ــد  ــن جشــن تول ــدر، م ــا پ ــت: »ام ــی گف ــا ناراحت َاِلکســانِدر ب

نمی خواهــم؛ اصــالً مــن کــه امســال جشــن تولــد واقعــی نــدارم!«

پــدر گفــت : »کســانی کــه مثــل تــو، در آخریــن روِز یــک ســال 

"کبیســه"، یعنــی ســی ُام اســفند، بــه دنیــا آمده انــد، تولــد 
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ــی ُام  ــًا س ــت. اتفاق ــار اس ــال یک ب ــار س ــر چه ــان ه واقعی ش

اســفندی ها یــک شــانس بــزرگ دارنــد: آن هــا هــر وقــت دلشــان 

ــا هــم هــر  ــد. پــس م ــد بگیرن ــد جشــن تول بخواهــد، می توانن

وقــت دلمــان خواســت تولــد می گیریــم و مــن فــردا را انتخــاب 

ــرده ام!«  ک

َاِلکسانِدر اخم کرد. 

پــدر ادامــه داد: »راســتی مــن کارت هــای 

دعــوت را هــم آمــاده کــرده ام.«

بعــد یــک بســته کارت دعوت را در کوله پشــتی 

ــروز  ــا را ام ــت: »این ه ــد و گف ــانِدر ِچپاْن َاِلکس

ــده!« ــی هایت ب ــه هم کالس ب



ــمت  ــه س ــدرش، ب ــال پ ــانِدر دنب َاِلکس

پایین تــر،  کمــی  افتــاد.  راه  اتومبیــل 

جلــوی بانــک، یــک عروســک بــادی دیگر 

دیــده می شــد. ایــن یکــی بنفــش بــود.

َاِلکســانِدر گفــت: »پــدر! یک عروســک 

ــادی دیگر!« ب

ــگاه  ــش را ن ــتاد و اطراف ــد ایس بع

ــا تعجــب گفــت: »ِاِاِا،  وقتــی  کــرد و ب

ــگ  ــادِی زردرن ــک ب ــم عروس می آمدی

همین جــا بــود. پس االن کجاســت؟«



پــدر در جیب هایــش دنبــال کلیــد ماشــین می گشــت. او 

ــرده  ــش ک ــر جابه جای ــک نف ــاید ی ــم؛ ش ــا؟ نمی دان ــت: »ه گف

ــد.« باش

سپس درهای ماشین را باز کرد و گفت: »َاِلْکس، بپر باال.«

َاِلکســانِدر ســریع دســت گیره را گرفــت و ســعی کــرد در را بــاز 

کنــد و ســوار شــود، امــا قیــژژژژژژ! درِ ماشــین بــه جــدول کنــار 

خیابــان کشــیده شــد. او خیلــی تعجــب کــرد چــون قــد ماشــین 

ــود!  ــر شــده ب کوتاه ت

ــن  ــدر! ای ــت: »پ ــرد و گف ــین ک ــه ماش ــی ب ــانِدر نگاه َاِلکس

ــده!« ــر ش ــتیک پنچ الس

پــدر گفــت: »نگــران نبــاش؛ االن بــا الســتیک یــدک عوضــش 

ــم!«  ــن ببین ــر ک ــاااا، صب ــم... ام می کن

او دســـتی بـــه چانـــه اش کشـــید و 

ـــر  ـــم پنچ ـــی ه ـــن یک ـــه داد: »ای ادام

ـــده!« ش

ـــب  ـــه عق ـــدم ب ـــک ق ـــانِدر ی َاِلکس

رفـــت و نگاهـــی بـــه ماشـــین 

هـــر  پـــدر،  وای  »ای  انداخـــت: 

ـــتند.« ـــر هس ـــتیک پنچ ـــا الس چهارت

ــب  ــی عجیـ ــت: »خیلـ ــدر گفـ پـ

ـــاید از روی ُخرده شیشـــه  اســـت. ش

شـــده ایم.«  رد 



َاِلکسـانِدر نگاهـی بـه آن طـرف خیابـان انداخـت. دو ماشـین 

دیگـر هـم با السـتیک های پنچـر در کنـار خیابان دیده می شـدند. 

بـا خـودش فکـر کـرد: »این جـا اتفاقـات عجیبـی می افتد!«

ــگاه  ــر ماشــین را ن ــا زی ــود ت ــو زده ب ــن زان ــه روی زمی ــدر ک پ

کنــد، ایســتاد و شــلوارش را ِتکانــد و گفــت: »متأســفم َال. بایــد 

ــی بتوانــی  بــه ماشــین های امــداد زنــگ بزنــم. فکــر می کن

ــروی؟« ــه مدرســه ب ــاده ب پی

چشم های َاِلکسانِدر گرد شد و پرسید: »خودم تنهایی؟«

پدر با لبخند گفت: »بله گل پسر! آن نقشه را به من بده.«

او نقشـه را روی کاپـوت ماشـین باز کرد. یک خـودکار از جیبش 

بیـرون آورد،  دور رسـتوران را دایـره  کشـید و گفـت: »نـگاه کن! ما 

االن این جاییـم. مدرسـه ی  جدیـد تو هم این جاسـت!«
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پــدر روی نقشــه ی مارپیچــی خطــی کشــید و گفــت: »خیابــان 

ــچ  ــت. ِبپی ــت اس ــا بن بس ــن و... آخ، این ج ــرو پایی ــی را ب اصل

بــه چــپ و بعــد بــه شــمال و... اوه! افتادیــم تــووی کارخانــه ی 

چسب ســازی! صبــر کــن، صبــر کــن. برمی گــردی عقــب... 

ــه ! ایــن شــهر ســه تا قبرســتان دارد؛ بعــدش نانوایــی را رد  عجیب

ــه.« ــه مدرس ــی ب ــگ! می رس ــگ دین ــی و دین می کن



َاِلکســانِدر آب دهانــش را بــه ســختی قــورت داد و فکــر کــرد: 
»اولیــن روز در یــک شــهر جدیــد! حــاال هــم کــه مجبــورم تنهایــی 

و پیــاده بــه مدرســه بــروم...«
پــدر گفــت: »حــاال بــرو دوســتان جدیــد پیــدا کــن. فــردا هــم 
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یــک جشــن تولــد حســابی می گیریــم. بــزن قــدش پســرم!«

ــه را  ــاال آورد و نقش ــتش را ب ــی دس ــا بی حوصلگ ــانِدر ب َاِلکس

ــان  ــه و در خیاب ــش گرفت ــوی صورت جل

ــاد. ــه راه افت ــی ب اصل
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چیـزی نگذشـت کـه َاِلکسـانِدر 

بـه سـاختمان مدرسـه ی ابتدایی 

ِاسـِترماْنت رسـید. هیچ کـس آن 

دوروبـر نبـود. بـا خـودش گفت: 

»حتمـًا دیر رسـیده ام.«

َاِلْکــس بــه ســمت درِ مدرســه 

ــان خشــکش زد. دو  ــت؛  ناگه رف

عروســک بــادی، دو طــرِف در، 

ــد و داشــتند وول  ایســتاده بودن

ــود. ــبز رنگ ب ــری س ــی و دیگ ــا آب ــی از آن ه ــد. یک می خوردن

َاِلکســانِدر نفــس عمیقــی کشــید و راه افتــاد تــا از میــان آن هــا 

ــزی  ــا چی ــدام از آن ه ــر ک ــه شــد روی ه ــا متوج ــد، ام ــور کن عب

نوشــته شــده. روی عروســک ســبز: »بــه خاطــر گــرد و خــاک« و 

ــم«  ــوزش می خواهی ــی: »پ ــک آب روی عروس

او نگاهی به اطراف انداخت ولی هیچ گرد و خاکی ندید.

همــان لحظــه، احســاس کــرد یک نفــر از پشــت، کوله پشــتی اش 

ــد. را می کش
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ــد و کوله پشــتی را از دســت عروســک  َاِلکســانِدر ســریع چرخی

ــد... ــرون کشــید. امــا همین کــه ســرش را برگردان ــادی بی ب

از بــاالی شــانه اش عقــب را نــگاه کــرد؛ بــازوی آبــی و بزرگــی را 

ــید. ــود و می کش ــه ب ــتی اش را گرفت ــد کوله پش ــه بن ــد ک دی
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عروســـک بـــادی جلـــو آمـــد و بینـــی اش را بـــه بینـــی او 

ــووی  ــزی تـ ــت، چیـ ــس! از پشـ ــد گوووپـ ــباند و بعـ چسـ

ـــه ای  ـــس ضرب ـــتکش بوک ـــک دس ـــا ی ـــگار ب ـــورد؛ ان ـــرش خ س

بـــه او زده باشـــند. او ســـرش را برگردانـــد تـــا ببینـــد چـــه 

ـــک  ـــس! ی ـــع، گوووووپ ـــان موق ـــت هم ـــت؛ درس ـــر اس خب

ـــورد  ـــو خ ـــس تلوتل ـــورد. َاِلْک ـــش خ ـــه صورت ـــر ب ـــه ی دیگ ضرب

و روی زمیـــن افتـــاد.

ــد،  ــد می زدنـ ــه پوزخنـ ــادی درحالی  کـ ــک بـ ــر دو عروسـ هـ

روی َاِلْکـــس خـــم شـــده بودنـــد. آن هـــا بازوهـــای 

ـــاس  ـــد و لب ـــو آوردن ـــان را جل ـــد و لرزانش بلن

ــعی  ــانِدر سـ ــد. َاِلکسـ ــگ زدنـ او را چنـ

کـــرد بـــا لگـــد، آن هـــا را از خـــودش 

ــبز  ــک سـ ــا عروسـ ــد، امـ دور کنـ

ــای او  ــِچ پـ ــش را دورِ مـ بازویـ

ـــه  ـــش را نگ ـــرد و پای ـــه ک حلق

داشـــت. َاِلْکـــس داشـــت 

ــودش را  ــرد خـ ــال می کـ َتَقـ

ــات  ــا نجـ ــت آن هـ از دسـ

از  یکـــی  کـــه  دهـــد 

کفش هایـــش از پایـــش 

در آمـــد.



ــل  ــدی مث ــدای بلن ــه، ص ــاختمان مدرس ــل س ــان از داخ ناگه

ُخرد شــدن چیــزی، شــنیده شــد. عروســک های بــادی فــورًا 

ــتادند.  ــاف ایس ــد و ص ــا کردن ــس را ره َاِلْک

ــه ســمت  ــی ســریع ب َاِلکســانِدر روی پاهایــش ایســتاد و خیل

درِ مدرســه دویــد. قلبــش خیلــی ُتنــد مــی زد، خــودش را بــه در 

کوبیــد و در، پشــت ســرش بســته شــد.
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