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يادمه وقتی كالس سوم ابتدايیم تموم شد، مدرسه م رو عوض كردن!

وقتی می خواستم برم مدرسه ی جديد، نگران خيلی چيزا بودم! 

از معلمای جديد،

ساختمون جديد،

و همكالسیایی كه  اصالً  نمی شناختمشون

می ترسيدم!

َاِلكسانِدر هم يه جورايی با همين اتفاق روبه رو شد. اما اون با کمک دوستای  

خوبش تونست هم با ترساش هم با هيوالها بجنگه! 

كاش وقتی منم كالس سوم بودم اين كتاب چاپ شده بود!

خوش به حالتون :(
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پــدر گفــت: »مراقــب بــاش 

َاِلْکــس، یــک هیــوال این جاســت.«

َاِلکســانِدر بــا صــدای بلنــد گفت: 

ــت؟« »کو؟ کجاس

ــود،  ــل ب ــه  ی قب ــک هفت ــاال، ی ــر ح اگ

َاِلکســانِدر فکــر می کــرد کــه پــدرش شــوخی 

ــِترماْنت  ــه ِاس ــه ب ــا از روزی ک ــد، ام می کن

اسباب کشــی کــرده بودنــد، دیگــر مطمئــن 

ــن حرف هــا شــوخی باشــد.  ــه ای ــود ک نب

ایــن شــهر ُپــر از هیــوال بــود.

پــدر یــک بشــقاب جلــوی َاِلکســانِدر 

ــن  ــووو، ای ــت: »یوه ــت و گف گذاش

ــی!« ــه ی هیوالی ــک صبحان ــم ی ه
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َاِلکسانِدر نفس راحتی کشید.
ــدارد.  ــان ن ــا ده ــوالی م ــر، هی ــرمنده  ام پس ــت: »ش ــدر گف پ
راســتش می خواســتم بــا گوشــت برایــش دهــان درســت کنــم، 
امــا گوشــتمان تمــام شــده بــود. حــاال شــروع کــن و حســابش را 
بــرس. مــن هــم بــروم جلــوی در و 
ــن  ــر از ای ــا بیش ت ــا را ت روزنامه ه

ــاورم.« ــده اند، بی ــس نش خی
َاِلکســانِدر از پنجــره بیــرون را نگاه 

کــرد. بــاران شــدیدی می آمد.
َاِلکســانِدر  همین کــه  ِتِلــق! 
صــدای بسته شــدن در را شــنید، 
تــووی  از  را  کهنــه ای  دفترچــه ی 
کشــید.  بیــرون  کوله پشــتی اش 
روی جلـد این دفترچـه ی قدیمی، 
عکـس ترسـناکی از یـک جمجمـه 
شـده  نوشـته  آن  بـاالی  کـه  بـود 

بـود: "م.ف.م.ه". َاِلکسـانِدر از روزی 
کـه دفترچـه را پیـدا کـرده بـود، هر 
وقـت فرصتـی پیـدا می کـرد، آن را 
تـووی  می خوانـد.  و  برمی داشـت 
ایـن دفترچه ُپـر از تصویـر هیوالها 

و اطالعاتـی دربـاره ی آن هـا بـود.
او نمی دانسـت کـه نوشـتن آن را چـه کسـی شـروع کـرده، امـا 
همیـن هفتـه ی پیـش، بعد از شکسـت دادن هیوالهـای بادکنکی، 

او هـم یـک صفحـه تـووی دفترچه نوشـته بود.
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ـــک های  ـــه عروس ـــد ک ـــاور کن ـــت ب ـــوز نمی توانس ـــانِدر هن َاِلکس

ــد و  ــا وول می خوردنـ ــوی مغازه هـ ــه جلـ ــو کـ ــِی لق لقـ بادکنکـ

می رقصیدنـــد، واقعـــًا هیـــوال بوده انـــد.

ـــت و آن  ـــه را بس ـــانِدر دفترچ ـــت، َاِلکس ـــدر برگش ـــه پ همین ک

ـــرد.  ـــم ک را قای

ـــه ی  ـــک روزنام ـــود. او ی ـــوش آب کشـــیده شـــده ب ـــل م ـــدر مث پ

ـــز انداخـــت. ـــس را روی می خی

ـــید  ـــانِدر پاش ـــذای َاِلکس ـــرف غ ـــره آب روی ظ ـــد قط چن

و یـــک چیـــز دراز و لـــزج و صورتـــی هـــم درســـت روی 

بشـــقابش افتـــاد.

َاِلکسانِدر با صدای بلند گفت: »َای ی ی، یک کرم!«
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پدر گفت: »پسرجان این فقط یک کرم خاکی است.«

ــز گذاشــت و گفــت: »اشــتهایم  َاِلکســانِدر چنگالــش را روی می

کور شد!« 

بعــد دفترچــه را تــووی کوله پشــتی اش ِچپاْنــد و گفــت: »بایــد 

بــروم مدرســه. قــرار اســت بــا ریــپ پیــاده برویــم.«

روزهــای اول، َاِلکســانِدر فکــر می کــرد کــه ریــپ ُقلــُدر مدرســه 

اســت امــا حــاال بــا یکدیگــر دوســت شــده بودنــد.

پــدر درحالی  کــه موهایــش را خشــک می کــرد، گفــت: »خیلــی 

خــوب َال. بپــا خیــس نشــوی!«

ــالً  ــره، هــوا را کام ــرد. ابرهــای تی ــاز ک ــه را ب َاِلکســانِدر درِ خان

ــت،  ــری داش ــگ دیگ ــن رن ــا زمی ــد. ام ــرده بودن ــتری ک خاکس

ــی زد. ــی م ــه صورت ــی ب یک جورهای
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همین کــه َاِلکســانِدر پایــش را 

ــش را  ــت، دلیل ــرون گذاش بی

ــد. فهمی

ــر  ــرد ُپ ــگاه می ک ــا را ن هرج

ــاط و  ــود. از حی ــرم شــده ب از ک

پیــاده رو گرفتــه تــا خیابــان، ُپر از 

ــود  کرم هــای خاکــی کوچکــی ب

ــد. ــن می لولیدن ــه روی زمی ک

َاِلکسانِدر گفت: »ایـــش...«

ــای  ــل کرم ه ــش مث دل

ــاب  ــن، پیچ وت روی زمی

ــرش را  ــورد. چت می خ

ــه راه  ــرد و ب ــاز ک ب

افتاد. 
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َاِلکســانِدر روی نــوک  پنجه هایــش در پیــاده روی خیــس راه 

می رفــت و مراقــب بــود کــه پایــش را روی کرم هــا نگــذارد. ریــپ 

در زمیــن بــازی منتظــر او بــود. 

ریپ با صدای بلند گفت: »سالم قورباغه ی  دماغو!«

قورباغــه ی دماغــو اســمی بــود کــه هم کالســی ها بــرای 

ــه او  ــود ک ــم نب ــی مه ــرای کس ــد و ب ــته بودن ــانِدر گذاش َاِلکس

ایــن لقــب را دوســت دارد یــا نــه. البتــه َاِلکســانِدر آن قدرهــا 

ــد. ــدش نمی آم ــم ب ــن اس ــم از ای ه

ریپ پرسید: »می خواهی یک چیز حال به هم  زن ببینی؟«

او پایــش را بلنــد کــرد و بــاالی یکــی از کرم هــا گرفــت. َاِلکســانِدر 

گفــت: »نــه ریــپ، ایــن کار را نکن!«

ــا  ــت: »این ه ــر آورد و گف ــی پایین ت ــش را کم ــپ پای ری

فقــط کــرم هســتند! چــه اشــکالی دارد؟«

ــا  ــی م ــپ، وقت ــت: »ری ــید و گف ــی کش ــانِدر آه َاِلکس
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بــا هیوالهــای بادکنکــی جنگیدیــم، به همــه ی اهالی ِاســِترماْنت 

ــر  ــاال اگ ــک. ح ــای کوچ ــن کرم ه ــه ای ــی ب ــم، حت ــک کردی کم

خودمــان آن هــا را زیــر پایمــان ِلــه کنیــم، آن وقــت چــه فرقــی بــا 

آن هیوالهــا داریــم؟«

ریـپ دهانـش را کـج کـرد و گفـت: »خیلـی خـوب. امـا ایـن 

خیلـی عجیب اسـت که دورتادورمان ُپر از کرم شـده. احسـاس 

می کنـم مثل گوشـت تـووی یک ظرف ماکارانی هسـتم!«

چشـم های َاِلکسـانِدر کم  کـم گـرد شـد و گفـت: »حـق 

بـا توسـت ریـپ. عجیب اسـت، خیـــلی عجیب اسـت!«

او دفترچه را از تووی کوله پشتی اش بیرون آورد. 

ریــپ گفــت: »ِا، دفترچــه! راســتی... ایــن "م.ف.م.ه" یعنــی 

» ؟ چی

ــا  ــا... این ج ــم ام ــوز نمی دان ــواب داد: »هن ــانِدر ج َاِلکس

را ببیــن! یــک چیــزی در مــورد کرم هــا نوشــته!«
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َاِلکســانِدر گفــت: »همــه ی این هــا 

فقــط یــک معنــی می توانــد 

داشــته باشــد. ایــن کرم هــای 

خاکــی، مگاکــرم هســتند!«

ــا  ــت: »آره... ام ــپ گف ری

صبــر کــن ببینــم. نــه! 

ــته  ــه نوش ــووی دفترچ ت

شــده کــه مگاکرم هــا 

تنهــا زندگــی می کننــد.« 

او بــا نــوک چتــرش 

ــا  ــه ای از کرم ه ــه کُپ ب

ــت:  ــرد و گف ــاره ک اش

کــرم  هزارتــا  »امــا 

این جاســت. امــکان 

آن هــا  کــه  نــدارد 

مگاکــرم باشــند.«

ـــا  ـــر آن ه ـــی چـــی؟ اگ ـــر اشـــتباه کن ـــا اگ َاِلکســـانِدر پرســـید: »ام

یکهـــو بـــزرگ شـــوند و همـــه ی بچه هـــای شـــهر را بخورنـــد 

چی؟« 

ـــووی  ـــازه ت ـــت: »ت ـــت و گف ـــاال انداخ ـــانه هایش را ب ـــپ ش ری

دفترچـــه نوشـــته مگاکرم هـــا آبی رنـــگ هســـتند امـــا همـــه ی 

این ها صورتی  اند!« 
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ــا امتحــان  ــی خــوب، بی ــرد و گفــت: »خیل َاِلکســانِدر فکــری ک

کنیــم! جیغ کشــیدن بایــد باعــث شــود کــه ایــن کرم هــا خشــک 

شــوند و چــروک بخورنــد.« 

او بــه ســمت یــک کــرم خــم شــد و نفــس عمیقــی کشــید و 

بعــد:

کرم فقط کمی تکان خورد و جابه جا شد. هیچ اتفاق دیگری نیفتاد.

ــه ی  ــاال قورباغ ــت: »ی ــت و گف ــانِدر را گرف ــازوی َاِلکس ــپ ب ری

ــه.« ــم مدرس ــا بروی ــو. بی دماغ

ــلی در  ــای هارِس ــاید آق ــوب... ش ــی خ ــت: »خیل ــانِدر گف َاِلکس

مــورد ایــن هیوالهــا چیزهایــی بدانــد. یــادت هســت کــه تــووی 

جشــن تولــد مــن چــی گفــت؟«

ریــپ گفــت: »آره، او گفــت کــه هیوالهــای بادکنکــی تــازه اول 

ماجــرا هســتند.«

َاِلکسانِدر گفت: »کاش می دانستیم منظورش چی بود؟!«
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ـــی  ـــتان قدیم ـــس، وارد بیمارس ـــپ از در اورژان ـــانِدر و ری َاِلکس

شـــهر شـــدند. این جـــا حـــاال مدرســـه ی آن هـــا بـــود.

یـــک مـــرد قدبلنـــد بـــا موهـــای سیخ ســـیخی، بـــه میـــز 

ـــید. ـــش را می پوش ـــت کفش ـــود و داش ـــه داده ب ـــوی در تکی جل

ــه  ــد بـ ــا دارنـ ــلی! کرم هـ ــای هارِسـ ــت: »آقـ ــانِدر گفـ َاِلکسـ

ِاســـِترماْنت حملـــه می  کننـــد!«

ریپ ادامه داد: »البته مطمئن نیستیم!«

ــت: ــرد و گفـ ــرش کـ ــه دوروبـ ــی بـ ــلی نگاهـ ــای هارِسـ آقـ

»هیسـسـس!!
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مـن می دانـم هیوالهـا 

این جا هسـتند، امـا کرم ها...«

َاِلکسانِدر گفت: »دقیقًا! کرم ها!«

و بعد نگاه معنی  داری به ریپ انداخت.

گفــت:  هارِســلی  آقــای 

ــد  ــا، بای ــید بچه ه »ببخش

یــک چیــزی را از بلندگــو 

ــم.« ــالم کن اع

ــون را از روی  او میکروف

میــز برداشــت و گفــت: 

ــان  ــه... امتح ــک، دو، س »ی

می کنیــم...«

دیـــوار  روی  بلندگوهـــای  از 

صدایـــی بیـــرون نیامـــد. او دکمـــه ی 

ــا  ــون را زد تـ ــه ی میکروفـ روی پایـ

بلندگوهـــای داخـــل ســـاختمان صدایـــش را 

ـــت:  ـــرزان گف ـــی ل ـــا صدای ـــد ب ـــد. بع ـــش کنن پخ

»صبح به خیـــر دانش آمـــوزان عزیـــز. چـــون 

ـــی اســـت،  ـــی و ِکرمالوی ـــک روز باران ـــروز ی ام

ــزار  ــاختمان برگـ ــل سـ کالس ورزش داخـ

می شـــود.«
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ــوری  ــلی، چه ط ــای هارِس ــوب آق ــی خ ــت: »خیل ــانِدر گف َاِلکس

ــاب از پشــت  ــر آفت ــوی ایــن مگاکرم هــا را بگیریــم؟ اگ ــد جل بای

ــد، آن وقــت...« ــرون بیای ابرهــا بی

گردنــش  دور  را  یــک ســوت  درحالی کــه  هارِســلی  آقــای 

می انداخــت، گفــت: »ببینیــد بچه هــا، االن وقتــش نیســت. 

بایــد...« االن  تــووی کالس ورزش میبینمتــان. 

آقــای هارِســلی وحشــت کــرد. او بــا ترس و لــرز گوشــی را 

برداشــت و گفــت: »دبســتان ِاســِترماْنت بفرماییــد؟ قبــل از هــر 

ــی  ــتان عموم ــر بیمارس ــا دیگ ــه این ج ــم ک ــد بگوی ــزی بای چی

ــتید؟« ــری داش ــه ام ــت. چ ــِترماْنت نیس ِاس

ــر  ــت: »کالس ورزش؟ مگ ــپ گف ــه ری ــی ب ــانِدر درِ گوش َاِلکس

ــت؟« ــه نیس ــی مدرس ــلی منش ــای هارِس آق

ریــپ گفــت: »آره بابــا، امــا چندتــا کار دیگــر هــم دارد. مربــی 

ورزش، پرســتار و راننــده اتوبــوس مدرســه هــم هســت. مدرســه 

ــن...« ــرای همی ــد، ب ــی می کن ــا صرفه جوی ــووی هزینه ه دارد ت



ــن  ــه! م ــی؟! ن ــغ کشــید: »چ ــن جی ــای تلف ــلی پ ــای هارِس آق

ــم!« ــو بجنگ ــا ت ــم ب نمی خواه

اَِلکسانِدر به ریپ نگاه کرد. ریپ شانه هایش را باال انداخت.

ــک  ــه! ی ــه داد: »ن ــری ادام ــدای آرام ت ــا ص ــلی ب ــای هارِس آق

ــی.« ــه گوش لحظ

او دکمــه ی مکــث را روی تلفــن فشــار داد. بعــد بــا رنگ ورویــی 

ــر  ــد س ــرها، بروی ــت: »پس ــرد و گف ــگاه ک ــا ن ــه بچه ه ــده ب پری

کالســتان.«

او دوباره دکمه ی تلفن را زد و شروع کرد به حرف  زدن.

َاِلکســانِدر گفــت: »امــا اگــر نــور آفتــاب بــه آن کرم هــا برســد، 

کار ِاســِترماْنت تمــام اســت!« 

ــت و او را  ــازوی َاِلکســانِدر را گرف ــکان داد، ب ــپ ســرش را ت ری

بــه طــرف آسانســور کشــید.

آسمان هنوز ابری بود. البته فعالً!!!
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َاِلکســانِدر و ریــپ بــه کالسشــان 

ســاختمان  پاییــن  طبقــه ی  در 

رفتنــد. آن  جــا قبــالً ســردخانه ی 

بیمارســتان بــود کــه حــاال بــه جای 

ــدها  ــه داری جس ــل نگ ــه مح این ک

نگــه دارِی  بــرای  محلــی  باشــد، 

ــه  ــال و حوصل ــوزان بی ح دانش آم

ــود. ب

یــک مــرد قدکوتــاه بــا لباس هــای 

داشــت  چهارخانــه  و  رنگارنــگ 

ایــن  نظرتــان  »بــه  می گفــت: 

دوســتمان کــه عکســش را روی 

ــت؟« ــل نیس ــیده ام، تنب ــه کش تخت



َاِلکسانِدر به معلمش گفت: »صبح به خیر آقای ِپالْنِکت.«

ــار  ــرد و کن ــدا ک ــی پی ــت خال ــک نیمک ــه کالس ی ــپس ت س

دختــری نشســت کــه لبــاس کاله دار تنــش بــود. آن دختــر تنهــا 

ــی  ــار خوب ــانِدر رفت ــا َاِلکس ــه، ب ــه روز اول مدرس ــود ک ــی ب کس

ــت. داش

َاِلکسانِدر گفت: »ِامـمـم... سالم.«

ــه  ــه نظــر می رســید ک ــود و ب ــدن ب ــر مشــغول کتاب خوان دخت

ــا را  ــه ی هیواله ــانِدر دفترچ ــت. َاِلکس ــنیده اس ــدای او را نش ص

ــا  ــرد. ب ــاز ک ــا را ب ــه ی مگاکرم ه ــرون آورد و صفح ــش بی از کیف

ــا را  ــن کرم ه ــوی ای ــم جل ــور می توان ــرد: »چه ط ــر ک ــودش فک خ

بگیــرم؟«

دختر کاله پوش کمی سرش را برگرداند.

َاِلکســانِدر بــا خــودش گفــت: »یعنــی دارد دزدکــی نــگاه 

» ؟ می کنــد

ــا صفحــه ی مگاکرم هــا  ــه ســرعت دفترچــه را ورق زد ت بعــد ب

معلــوم نباشــد.
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ــرد: »کاش  ــر ک ــودش فک ــا خ ــه را بســت و ب َاِلکســانِدر دفترچ

ایــن کواال-واال-کانگا-وومبا-دینگوهــا بــه شــهر حملــه کــرده 

ــم.« ــح می ده ــا ترجی ــه کرم ه ــا را ب ــن آن ه ــد. م بودن

آقــای ِپالْنِکــت گفــت: »بچه هــا، درس امــروز مــا فقــط در مــورد 

ــت.« کرم هاس

دختر کاله پوش کتاب علومش را باز کرد.

َاِلکســانِدر روی تکــه ای کاغــذ چیــزی نوشــت، آن را تــا کــرد و 

بــه دختــر کاله پــوش داد و بــا صــدای آهســته گفــت: »می شــود 

ایــن را بــه ریــپ بدهــی؟«

دختــر ســر تــکان داد و یادداشــت را بــه ریــپ رســاند. بعــد از 

ــر از حرف هــای آن هــا  چندبــار ردوبدل کــردن یادداشــت، کاغــذ ُپ

شــده بــود.


