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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 :(





َاِلکسـانِدر تازه شیر و برشـتوکش را تمام کرده بود که پدرش آمد 

تووی آشپزخانه. 

خمیازه کشان گفت: »صبح به خیر َال. چه زود بیدار شدی.«

َاِلکسانِدر گفت: »قبل از مدرسه باید بروم به یک جلسه.« 
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ج از کالس  پـدرش گفت: »خوش حالم کـه تووی فعالیت های خار

شرکت می کنی! جلسه ی تیم شطرنج است؟ یا گروه نویسندگی؟ یا 

باشگاه کتاب خوانی؟«

َاِلکسـانِدر کوله پشـتی اش را برداشـت. »ِام... یک جورهایی شـبیه 

باشگاه کتاب خوانی است. فقط من و ریپ و نیکی.«

پدرش گفت: »چه عالی! خوش بگذرد!«

َاِلکسـانِدر با عجله از در رفت بیرون و وارد جنگل پشـت 

خانه شان شد. 

او واقعًا جلســه داشت، اما باشگاهی که عضوش شده بود، فقط 

بــه یک کتاب اهمیت مــی داد: کتابچه ای کهنــه و ُپر از اطالعات 

درباره ی هیوالها. 
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اسم این باشگاه "مأموران فوق سّری مبارزه 

با هیوالها" بود؛ گروهی از بچه مدرسه ای هایی 

کـه با هیوالها می جنگیدند. َاِلکسـانِدر کمی 

بعد از آمدن به شـهر ِاسـِترماْنت، سـرگروه 

"م.ف.م.ه" شده بود. 

او خیلی زود به واگن قراضه ای رسید 

که مقر فرماندهی باشگاه بود. دو عضو 

دیگر،  ریپ و نیکی، تووی واگن انتظارش 

را می کشیدند. آن ها دو دوست صمیمی 

َاِلکسانِدر، و هر دو هیوال بودند. 



ریپ گفت: »سالم قورباغه ی دماغو!« قورباغه ی دماغو اسم مستعار 

َاِلکسانِدر بود. 

َاِلکسانِدر پرسید: »چه طوری ریپ؟«

ریپ گفت: »خوبم. چند وقتی می شود که هیوال نشده ام؛ البته اگر 

سؤالت همین باشد.«

نیکی گفت: »هنوز خوِد بی ریخِت همیشگی اش است.« 

ریپ گفت: »بی ریخت؟ تو حسودی ات شده چون سرخ آشام ها به 

باحالی ریپ هیوالها نیستند.«

نیکی گفت: »هه هه! سرخ آشام ها تووی تاریکی همه جا را می بینند! 

تو به جز ُخردکردن وسایل چه کاری می توانی بکنی؟«
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َاِلکسانِدر گفت: »دعوا نکنید بچه ها! هر دویتان هیوالهای خوبی 

هستید.«

ریـپ گفـت: »البته مـن هیوال بودم. بعد از خـوردن آن کیک های 

فنجانی دیگر اتفاقی نیفتاده.«

نیکـی پرسـید: »پس فکر می کنـی فقط کیک هـای فنجانی باعث 

می شوند تبدیل بشوی؟«

ریپ گفت: »مطمئن نیستم... شاید همه ی چیزهای شیرین.«

َاِلکسـانِدر گفـت: »بیاییـد امتحـان کنیـم.« و یک تکه شـکالت از 

جیبـش درآورد. »بیـا، یـک  گوشـه اش را گاز بزن.«

ریپ شکالت را قورت داد.

اول هیچ اتفاقی نیفتاد. اما بعد...

نیکی گفت: »گوش هایت آبی شده!«

ریپ تووی آینه به خودش نگاه کرد. چند ثانیه ی بعد، گوش هایش 

دوباره عادی شدند. 
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ریــپ گفــت: »هوممــم... فکر 

کنــم هــر چیــزِ شــیرینی باعــث 

را  می شــود... آخ!« شــلوارش 

تــکان داد. »مورچــه!«

نیکی گفت: »آرام باش ریپ. 

مورچه اند دیگــر. فکر کنم از 

سوراخ دیوار می آیند داخل.« 

»بعــدًا  گفــت:  َاِلکســانِدر 

باید  درســتش می کنیم. فعــالً 

جلسه ی "م.ف.م.ه" را شروع کنیم.«

»درســت اســت.« و  ریپ گفــت: 

مورچــه ی دیگری را از روی خودش تکاند. 

»خب... نقشــه ی فوق ســّری مان برای پس گرفتن 

دفترچه چیست؟«

َاِلکســانِدر گفــت: »خــب، می دانیــم کــه رئیس هیــوال آن را 

ــده.« دزدی

ــر مدرســه مان  ــاالً مدی ــوال احتم ــرد: »و آن هی ــه ک ــی اضاف نیک

اســت.«

ریــپ داد زد: »منظــورت از "احتماال" چیســت؟ َونِدرپاْنْتز قطعًا 

رئیس هیوالســت! او بدجنس است، تازه، هر وقت هم که هیوالها 

حمله می کنند، سروکله اش پیدا می شود...« َاِلکسانِدر گفت: »نکته ی 

خوبی اســت. تازه، مدام جیم می شــود و می رود تــوی زیرزمین 

طبقه ی باال.«

نیکی گفت: »مطمئنم کاسه ای زیر نیم کاسه اش است.«
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َاِلکســانِدر گفــت: »موافقــم، ولــی فعــالً مــدرک درست وحســابی 

ــم؛ به جــز همیــن فهرســتی کــه از روی میــزش برداشــتم.«  نداری

ــی از کوله پشــتی اش کشــید  ــه آب ــل ب ــک پوشــه ی ســبز مای و ی

بیــرون. 

ریــپ گفــت: »همــه ی اســم های تــووی ایــن فهرســت، هیــوال 

ــون  ــرده، چ ــتخدام ک ــز اس ــه َونِدرپاْنْت ــی ک ــتند. هیوالهای هس

ــر؟« ــن بهت ــدرک از ای رئیسشــان اســت! م

َاِلکســانِدر گفت: »شــاید حق با تو باشــد. امروز جاسوسی اش 

را می کنــم تــا ببینــم چــی 

دستگیرم می شــود. اول این 

می گذارم  یواشــکی  را  پوشه 

نفهمــد  تــا  میــزش  روی 

اشــتباهی آن را برداشته ام.« 

ــق  ــت: »موفـ ــی گفـ نیکـ

ــی.« باشـ

ریپ گفت: »موقع ناهار 

می بینمت، نی نی کوچولو.«
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َاِلکسانِدر وارد سالن خالی دبستان ِاسِترماْنت شد. 

تووی دلش گفت: »چه عجب! اولین بار اســت که زود می رســم 

مدرســه.« بعد با پله برقی به طبقه ی دوم رفت و دید که آن دورها 

یک نفر دارد تکان می خورد... نه، دو نفر. 



َاِلکســانِدر با خودش فکر کرد: »چه خــوب، خانم َونِدرپاْنْتز تووی 

دفترش نیست!« 

و روی پله برقی نیم خیز شــد تا طبقه ی بعدی. بعد هم بقیه ی راه 

را روی پله برقی دوید... تا طبقه ی سیزدهم!

َاِلکســانِدر دوان دوان از راهــرو گذشــت و جلــوی یــک درِ ســنگی 

ایستاد. 

پیش خــودش فکر کرد: »باز هم که صــدای خش خش می آید! 

یعنــی خانم َونِدرپاْنْتز این جا چی قایم کرده؟« و دوباره دوید تووی 

راهرو و رفت به طرف دفتر مدیر که کالس خودش هم بود.

وارد اتاق شد. هیچ چیز مشکوک به نظر نمی رسید. پوشه ی آبِی 

مایل به سبز هنوز روی میز بود. 
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َاِلکســانِدر پوشــه ها را جابه جا کرد و نگاهی به درِ اتاق انداخت. 

اثری از مدیرشان نبود. 

به خودش گفت: »وقت جاسوسی است!« و به دوروبر اتاق نگاهی 

انداخت.

با خودش فکر کرد: »عالی شد! شاید اصالً  نفهمیده باشد پوشه را 

اشتباه برداشته ام!«



َاِلکسانِدر فکر کرد: »کمد گوشه ی اتاق حتمًا ُپر 

از اطالعات سّری است.« 

پشت سرش را نگاه کرد، نفس عمیقی کشید 

و یکی از کشوها را باز کرد. چیلیک! قفل نبود. 

اما هیچ پوشه ای هم داخلش نبود. کشو ُپر از 

جعبه های صاف و دراز بود. َاِلکسانِدر یکی شان 

را برداشت. 

زیر لب گفت: »ماکارونی؟«

بقیه ی کشــوها را هم امتحان کرد. کل کمد ُپر از ماکارونی خام 

بود. 

َاِلکسانِدر یکی از جعبه ها را تکان داد، بازش کرد و داخلش را بو 

کشید. 

»صبح به خیر َاِلکسانِدر.« صدا از سمت در اتاق بود. 

11



»آخ!!!«  َاِلکســانِدر از 

جــا پریــد. 

َونِدرپاْنْتــز  خانــم 

همین طــور که اخم 

کرده بود، گفت: »اگر 

آن طرف  و  این طرف 

بکشی، ممکن  سرک 

اســت از چیــزی که 

پیدا می کنی خوشــت 

نیاید! حــاال این ها را 

را  کارمان  تــا  جمع کن 

شروع کنیم.« 

َاِلکســانِدر پرسید: »ِام، خانم 

َونِدرپاْنْتز؟ چرا این همه ماکارونی 

دارید؟«

خانم َونِدرپاْنْتز از باالی عینکــش به او نگاه کرد. »برای پروژه ای 

اســت که مشغولش هستم.« بعد به پوشه ی آبی مایل به سبز کنار 

پای َاِلکسانِدر نگاه کرد. »خوش حالم که مشق هایت یادت بود.«

َاِلکسانِدر گفت: »راستش...«

خانم َونِدرپاْنْتز پوشــه را باز کرد. »شــوخی ات گرفته آقای باپ؟ 

هیچ کدام از تمرین ها را حل نکرده ای!«

َاِلکسانِدر می خواست بگوید »ببخشید که مشقم را ننوشتم، ولی 

در عوض داشتم ِاسِترماْنت را از دست هیوالیی نجات می دادم که 

شما استخدامش کرده بودید!« اما به جایش فقط گفت: »ببخشید.« 
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مدیر گفت: »َاِلکسانِدر، این که تو را برای کالس خصوصی انتخاب 

کردم دلیل داشت. من امیدوارم که درس هایت را زودتر تمام کنی، 

چون می خواهم... با چالش های بیش تری روبه رو شوی. می فهمی؟«

َاِلکســانِدر همین طور که می نشست گفت: »ِام... بله.« ولی تووی 

دلش گفت: »راستش نه.«

خانــم َونِدرپاْنْتــز ادامــه داد: »خیلی خب، همیــن امروز صبح 

مشق هایت را تمام کن. بعد از ناهار هم یک راست برگرد این جا تا 

همه ی کارهای کالسی امروز را انجام بدهی. زنگ تفریح نداری.«

ابروها و لب های َاِلکسانِدر به خط هایی صاف تبدیل شدند؛ عین 

رشته های ماکارونی خام. 



َاِلکســانِدر تمام مدت مدیرش را زیر نظر داشت. خانم َونِدرپاْنْتز 

کاغذهایش را امضا می کرد و بــا تلفن حرف می زد، ولی هیچ کار 

هیوالیی یا عجیبی انجام نمی داد. 

باالخــره وقــت ناهــار شــد. َاِلکســانِدر بــا عجلــه بــه غذاخــوری 

رفت.  

»سالم قورباغه ی دماغو!«

دختری که تووی صف ناهار ایســتاده بود داشت برایش دست 

تکان می داد؛ دختری با کوله پشتی خرگوشی. 

َاِلکسانِدر گفت: »دوتی! سالم.« و دوید سمت او. 

دوتی گفت: »امیدوارم از گوشــت خوشــت بیاید.« و به فهرست 

غذا اشاره کرد. 

14



َاِلکســانِدر بــه دوتــی لبخنــد زد، هرچنــد یک کــم  غمگیــن بــود. 

دوتــی قبــالً عضــو "م.ف.م.ه" بــود، ولــی تازگی هــا از گــروه رفتــه 

بود.  

»ببینم...« َاِلکســانِدر به تزیینات غذاخوری اشاره کرد. »برای چی 

این همه ستاره وصل کرده اند؟«

روز  نــود و هشــتمین  امــروز  »نمی دانــی؟  دوتــی گفــت: 

مدرســه اســت. دو روز دیگــر جشــن صدمیــن روز مدرســه برگــزار 

می شود!« 
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