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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 :(





ــه َاِلکســانِدر  ــود ک ــواب گذشــته ب ــت خ از وق

مــدادش را زمیــن گذاشــت. طرحــی کشــیده بود 

ــه  ــرزان ک ــره خوار و زبان ل ــود حش ــک موج از ی

از دیــوار راســت بــاال می رفــت. بــه طراحــی اش 

لبخنــد زد.

تق تق! بابای َاِلکسانِدر وارد اتاق شد. 
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پرسید: »درس و مشقت چه طور پیش می رود بچه جان؟«

ــد.  ــام ش ــت: »تم ــت و گف ــاال گرف ــش را ب ــانِدر گزارش َاِلکس

امیــدوارم معلمــم خوشــش بیایــد.«

ــد!  ــی خوشــش می آی ــو خیل ــر تال ــًا دکت ــت: »حتم ــدرش گف پ

ــر بخــواب!« حــاال بگی
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َاِلکسانِدر رفت تووی تخت. 

ــوش  ــا را خام ــی َال.« و چراغ ه ــوب بخواب ــت: »خ ــدرش گف پ

کــرد. 

ــدر  ــزارش ســمندر چه ق ــع نوشــتن گ ــرد موق ــر ک َاِلکســانِدر فک

ــده  ــِترماْنت آم ــه ِاس ــی ب ــت. از وقت ــته اس ــوش گذش ــش خ به

بــود، از ایــن گزارش هــا زیــاد نوشــته بــود. امــا آن هــا راجــع بــه 

حیوانــات نبودنــد، راجــع بــه هیوالهــا بودنــد. 

َاِلکســانِدر دفترچــه ی درب وداغــان و کهنــه ای را از زیــر بالشــش 

کشــید بیــرون.

پیــش خــودش فکــر کــرد: »ســمندر هیــچ هــم هیــوالی آتــش 

ــش  ــوالی آت ــاره ی هی ــا درب ــرد ت ــاز ک ــاب را ب ــد کت نیســت.« بع

واقعــی بخوانــد. 
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َاِلکسانِدر دفترچه را بست.

پیــش خــودش فکــر کــرد: »حتمــًا یــک گــوزن آتشــین موقــع 

مبــارزه بــا "م.ف.م.ه" ایــن صفحــات را ســوزانده!«

"م.ف.م.ه" بــه معنــای "مأمــوران فوق ســّری مبــارزه بــا هیوالهــا" 

ــا  ــد ت ــود. اعضــای گــروه، ایــن دفترچــه را درســت کــرده بودن ب

ــروه  ــاال گ ــد. ح ــت کنن ــا محافظ ــر هیواله ــِترماْنت در براب از ِاس

ــا از  ــانِدر و دوت ــت: َاِلکس ــو داش ــه عض ــا س ــا هیواله ــارزه ب مب

ــی اش.  ــتان صمیم دوس

َاِلکسـانِدر پیـش خـودش فکـر کـرد: »شـاید فردا عضـو جدیدی 

بـه گـروه اضافه شـود!« بعـد لبخنـد زد و خوابـش ُبرد. 
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صبــح روز بعــد، َاِلکســانِدر دیــرش شــده بــود. او دوبــاره تــووی 

ــن  ــا از مهم تری ــن شــود دوت ــا مطمئ ــرد ت ــه اش را بررســی ک کول

وســایلش را جــا نگذاشــته. 

۱. دفترچه ی هیوالها

2. گزارش سمندر

بعد پرید روی دوچرخه اش و تا مدرسه رکاب زد. 

َاِلکسـانِدر بـه سـمت پارکینـگ دوچرخه هـا رفـت و دوچرخه اش 

را قفـل کرد.

پیــش خــودش فکــر کــرد: »2۹ 

تاریــخ  حفظ کــردن  ِفوریــه... 

ــدم راحــت اســت!« تول
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َاِلکســانِدر شــماره های روی قفــل را جا به جــا  ترق تــروق! 
کــرد. بعــد ناگهــان خشــکش زد. یــک چیــزی روی زمیــن خزیــد 

ــرز. و از ســمت چپــش رد شــد. موجــودی ســبز و ِف

َاِلکسانِدر از جا پرید. »مار؟«

خش خش! موجود سبز، زیر یک پرچین قایم شد. 
ــت  ــوری حرک ــه این ج ــا ک ــرد: »ماره ــر ک ــودش فک ــش خ پی

نمی کننــد. شــاید هیوالســت!«

ــت  ــانِدر می دانس ــی َاِلکس ــد. ول ــروع می ش ــت ش کالس داش

ایســتادن جلــوی یــک هیــوال خیلــی مهم تــر از به موقــع رســیدن 

ســر کالس اســت. 

موجــود ســبز، وول خــورد و بیش تــر تــووی پرچیــن فــرو رفــت. 

َاِلکســانِدر دویــد آن طــرف پرچیــن. دهانــش از تعجــب بــاز ماند. 
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ــان  ــرزان و ُجنب ــازوی ل ــود! ب ــازو ب ــود. ب ــار نب موجــود ســبز، م

ــی!  ــوالی بادکنک هی

ــگاه  ــانِدر ن ــه َاِلکس ــده اش ب ــم های ورقلنبی ــا چش ــک ب بادکن

ــود.  ــده ب ــی جنگی ــای بادکنک ــا هیواله ــالً ب ــانِدر قب ــرد. َاِلکس ک

ــد  ــه َاِلکســانِدر بع ــد ک ــی بودن ــن هیوالهای راســتش آن هــا اولی

ــه رو شــده  ــا آن هــا روب ــه ِاســِترماْنت، ب از اسباب کشــی ب

ــود.  ب

کـه خیـال می کـردم  بـاش  را  »مـن  گفـت:  او 

همـه ی شـما را ترکانده ایـم!« و یـک مـداد از 

را  یکـی  »احتمـاالً  بیـرون.  کشـید  کولـه اش 

رفتـه.« یادمـان 

ــتی  ــان پش ــووی خیاب ــد ت ــک پری بادکن

ــد.  ــش دوی ــم دنبال ــانِدر ه ــه. َاِلکس مدرس
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