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َاِلکسـانِدر مشـغول تماشـای حشـره ی کوچـک شـش پایی بود که 

داشـت از سـوراخش بیـرون می آمـد. حشـره ی ریزه میـزه کمـی 

شـاخک هایش را تـکان داد، بعـد یـک دانـه ی بزرگ سـفید را بلند 

کـرد و بـاالی پوسـته ی سـیاه و بـراق اش نگه داشـت.

َاِلکسـانِدر کمـی بـه جلـو خـم شـد و به آن هـا نگاه کـرد. صدها 

مورچـه ی شـبیه به هـم، داشـتند تـووی هـم وول می خوردند.
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ــم  ــو آمــد و گفــت: »ســالم گل پســر. می بین ــدر َاِلکســانِدر جل پ

کــه بــرای خــودت شــهر مورچــه ای جالبــی درســت کــرده ای!«

َاِلکسـانِدر گفـت: »بلـه پدر، یـک هفته 

دربـاره ی  علوممـان  درس  کـه  اسـت 

فـردا  بـرای  تکلیفمـان  مورچه هاسـت. 

شـهر  یـک  کسـی  هـر  کـه  بـود  ایـن 

مورچه ای درسـت کند و بـه کالس ببرد.«

پـدر گفـت: »وای، نگاهشـان کن. پاها 

و شاخک هایشـان را ببیـن! آدم با دیدن 

این هـا مورمورش می شـود!«
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ــه  ــط مورچ ــا فق ــدر، این ه ــت: »پ ــد زد و گف ــانِدر لبخن َاِلکس

ــتند!« هس

ــی  ــک کم ــه ی ــن ک ــول ک ــا قب ــم َال. ام ــت: »می دان ــدر گف پ

ترســناک اند.«

َاِلکسـانِدر از وقتـی بـه شـهر ِاسـِترماْنت آمـده بـود، موجوداتـی 

ترسـناک تر از حشـرات دیده بود. او با هیوالهای زیادی 

دسـت وپنجه نـرم کرده بـود. با هیوالهـای لق لقوی 

سـایه های  چنـدش آور،  ماهی هـای  بادکنکـی، 

وحشـتناک و حتی بـا سـبزیجات آدم خوار 

می دانسـت  خـوب  او  بـود.  جنگیـده 

ایـن شـهر ُپر از هیوالسـت!



پـدر گفـت: »چه ترسـناک باشـند چه نباشـند، شـهر مورچه هایی 

کـه سـاخته ای خیلـی قشـنگ اسـت. مـن بـه تـو افتخـار می کنم 

» پسرم!

َاِلکسانِدر لبخند زد و گفت: »ممنون پدر!«

ــت  ــب به خیر گف ــید، ش ــدرش را بوس او پ

پــدر  رخت خوابــش.  تــووی  رفــت  و 

ــت،  ــرون می رف ــاق بی ــه از ات درحالی ک

ــی!«  ــی ببین ــای رنگ ــت: »خواب ه گف

ــاره  ــا اش ــهر مورچه ه ــه ش ــد ب بع

ــرات  ــا حش ــت: »بپ ــرد و گف ک

گازت نگیرنــد!«



َاِلکســانِدر منتظــر شــد تــا پــدر درِ اتــاق را ببنــدد. بعــد دســت 

کــرد زیــر بالــش و یــک دفترچــه ی کهنــه را بیــرون آورد. او ایــن 

دفترچــه را روز اولــی کــه بــه ِاســِترماْنت آمــده 

بــود، پیــدا کــرده بــود و از آن روز به بعد 

ــر  ــووی دفترچــه ُپ ــد. ت آن را می خوان

ــاره ی  ــته هایی درب ــی و نوش از نقاش

هیوالهــا بــود.

َاِلکســانِدر دفترچــه را بــاز کــرد، 

صـدای  زد.  خشـکش  یک دفعـه  امـا 

خش خـش مورچه ها کـه راه می رفتند، 
شـنیده می شـد. شـاید هـم خیاالتـی شـده 

بـود. او بـا خـودش فکـر کـرد: »خوب، شـاید حـق با پدر باشـد و 

مورچه هـا کمـی ترسـناک باشـند.«

بعد سرش را زیر بالش ُبرد و همان زیر قایم شد.
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»چرا مثل زامبی ها راه می روی؟«

ــن صــدای  ــاورد ای ــاال بی ــه ســرش را ب ــدون این ک َاِلکســانِدر ب

ــناخت. ــن را می ش خش

ــم  ــه شــهر مورچه های ــم ک ــپ. مراقب ــر ری ــت: »صبح به خی او گف

ــم  ــه ه ــا ب ــل مورچه ه ــم تون ــورد. نمی خواه ــکان نخ ــاد ت زی

بریــزد و خــراب شــود!«

ریـپ گفـت: »واخ! ایـن فقط یک قاب شیشـه ای اسـت که یک 

ُمشـت مورچـه توویـش ریخته ایم. آن قدرهـا هم اهمیـت ندارد!« 

او شـهر مورچـه ای خـودش را تووی هـوا تکان تکان داد.

َاِلکسـانِدر هنوز همه ی حواسـش به شـهر مورچه ای خودش بود.

6



عالــی  »وای  گفــت:  ریــپ 

ــی  ــد. این یک ــم آم ــر ه ــی دیگ ــک زامب ــد! ی ش

لبــاس کاله دار هــم تنــش کــرده!«

نیکــی همان طــور کــه شــهر مورچه هایــش را جلویــش گرفتــه 

بــود و بــا احتیــاط راه می رفــت، از راه رســید.

او گفت: »برو توو محله ی خودت بازی کن ریپ!«

7



َاِلکســانِدر زد زیــر خنــده. ریــپ و نیکــی، بهتریــن دوســت ها ی 

او بودنــد و البتــه بعــد از چندبــار دعــوا، دیگــر خیلــی خــوب بــا 

ــروه  ــای گ ــا اعض ــر، تنه ــه نف ــن س ــد. ای ــار می آمدن ــر کن یکدیگ

"مأمــوران فوق ســّری مبــارزه بــا هیوالها" یعنــی همــان "م.ف.م.ه" 

بودنــد. آن هــا روزهــا بــه مدرســه می رفتنــد و شــب ها و بعضــی 

صبح هــا و بعدازظهرهــا بــا هیوالهــا می جنگیدنــد. آن هــا حتــی 

ــد. ــه هــم می جنگیدن ــالت آخــر هفت تعطی

ــد  ــد، می توانی ــت داری ــر دوس ــا اگ ــما دوت ــت: »ش ــپ گف ری

مثــل بچه هــای دو ســاله تــا مدرســه تاتی تاتــی کنیــد. امــا مــن 

دوســت نــدارم بــه خاطــر یــک ُمشــت مورچــه ی کوچولــو شــبیه 

زامبی هــای خواب گــرد راه بــروم! بــه نظــرم ایــن کار... آخ جــان! 

شــکالت!«
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ــید. روی  ــَرک کش ــش َس ــهر مورچه های ــاالی ش ــانِدر از ب َاِلکس

زمیــن پیــاده رو، یک عالمــه شــکالت و آبنبــات ریختــه بــود. ریــپ 

روی زمیــن زانــو زده بــود و داشــت شــکالت ها را جمــع می کــرد.

ــا از  ــی آن ه ــه نمی دان ــو ک ــور! ت ــت: »آن  را نخ ــانِدر گف َاِلکس

ــا...« کج

ریــپ یــک آبنبــات چوبــی لیمویــی را تــووی دهانــش کــرد و 

ــرش اســت!« ــدر ُت ــی! اوووف چه ق ــر گفت ــی دی ــت: »خیل گف
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ـــووی  ـــوده. ت ـــن ب ـــا جش ـــب این ج ـــاید دیش ـــت: »ش ـــی گف نیک

بعضـــی جشـــن ها، شـــکالت و آبنبـــات 

روی ســـر مـــردم می ریزنـــد. ببیـــن، لـــب 

پیـــاده رو هـــم کاغذرنگـــی ریختـــه.«

َاِلکســـانِدر یـــک لحظـــه فکـــر کـــرد و 

ـــنی در  ـــر جش ـــن اگ ـــر م ـــه نظ ـــت: »ب گف

ـــردار می شـــدیم.  ـــد خب ـــا بای ـــود، م کار ب

ــنی  ــچ جشـ ــووی هیـ ــن تـ در ضمـ

ـــرق  ـــر چـــراغ ب ـــِر تی ـــی َس ـــن بالی چنی

نمی آورنـــد.«



بــرق  تیــر چــراغ  بــه  او 

اشــاره کــرد. ریــپ آبنبــات 

ــتش  ــووی دس ــی ت چوب

گفــت:  و  زد  لیــس  را 

»اوه اوه، این کــه خیلــی 

درب وداغــان شــده!!!«

ــرق  ــر ب ــن تی ــت: »ای ــانِدر گف َاِلکس

تــا دیــروز ســالم بــود. معنــی اش ایــن اســت کــه...« او یــک قــدم 

عقــب رفــت تــا تیــر را بهتــر ببینــد. امــا ناگهــان تعادلــش را از 

دســت داد و از پشــت ســر افتــاد تــووی یــک چالــه ی بــزرگ.



نیکی فریاد زد: »قورباغه ی دماغو، حالت خوب است؟«

ــانِدر  ــی های َاِلکس ــه هم کالس ــود ک ــی ب ــو لقب ــه ی دماغ قورباغ

موقــع  هــر  و  بودنــد  داده  او  بــه 

می خواســتند بــا او شــوخی 

کننــد یــا وقت هایــی کــه بــا 

می خواندنــد  درس  هــم 

یــا حتــی زمانــی کــه 

او  بــه  می خواســتند 

کمــک کننــد تــا از تــووی 

چالــه بیــرون بیایــد، او را به 

ــد. ــن اســم صــدا می کردن ای

َاِلکسـانِدر گفت: »ِای وای!« او 

شـهر مورچه هایـش را بـاال گرفـت. 

شیشـه تـرک خـورده بـود و از تـووی آن 

مورچـه ای  شـهر  او  می ریخـت.  بیـرون  شـن 

گفـت:  و  گذاشـت  کوله پشـتی اش  تـووی  را  شکسـته 

»ببخشـید مورچه هـای عزیـز، اصـالً حواسـم بـه چالـه نبـود.«

ریپ گفت: »قورباغه ی دماغو...« 

او یــک لیــس دیگــر بــه آبنبــات چوبــی اش زد و 

ــرد،  ــاره می ک ــن اش ــه زمی ــه ب درحالی ک

ــت،  ــه نیس ــه چال ــن ک ــت: »ای گف

یــک رد پــای بــزرگ اســت!«



َاِلکســانِدر گفــت: 

انــدازه ی  پــا  رد  »آن 

ــود!« ــودکان ب ــتخر ک اس

ــر  ــیر س ــپ مس ــی و ری نیک

باالیــی را بــه طــرف مدرســه 

ــور  ــانِدر همان ط ــد و َاِلکس می رفتن

دفترچــه ی  تــووی  ســرش  کــه 

ــه  ــدم فاصل ــد ق ــا چن ــود، ب هیوالهــا ب

دنبــال آن هــا حرکــت می کــرد.

ــه  ــرای چ ــب ب ــای عجیب غری ــی آن رد پ ــید: »یعن ــپ پرس ری

ــد؟« ــد باش ــی می توان کس

َاِلکســانِدر گفــت: »شــک نکــن کــه کار یــک هیوالســت!« بعــد 

دفترچــه را ورق زد و بــه صفحــه ای رســید کــه ُپــر از اثــر انگشــت  

بنفش رنــگ بــود. او گفــت: »بچه هــا، ببینیــد چــی پیــدا کــردم!«
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