
دفتر خاطرات هیوالها

جلد هفتم

حمله ی برفیوالها به اردوی تابستانی

تروی کامینگز
نیلوفر امن زاده

خدا جون سالم به روی ماهت...



.Cummings, Troy .سرشناسه: کامینگز، تروی
عنوان و نام پدیدآور: حمله ی برفیوالها به اردوی تابستانی/ تروی کامینگز؛

ترجمه ی نیلوفر امن زاده
مشخصات نشر: تهران: نشر پرتقال، 1394.

مشخصات ظاهری: 96ص.: مصور. 
فروست: دفتر خاطرات هیوالها؛ 7.

شابک: 4-21-8111-600-978 دوره ؛  600-8111-38-2- 978
وضعیت فهرست نویسی: فیپا

The notebook of Doom. Bk.7, Flurry of the snombies., 2015  :یادداشت: عنوان اصلی
یادداشت:گروه سنی: ج.

موضوع  :هیوال- - داستان
موضوع: آدم برفی--داستان

شناسه ی افزوده: امن زاده، نیلوفر، 1370- ، مترجم
رده بندی دیویی: 1394 ح ب 312ک 001/9دا 

شماره کتاب شناسی ملی: 4127634

انتشارات پـرتقـال
دفتر خاطرات هیوالها. جلد هفتم

حمله ی برفیوالها به اردوی تابستانی
نویسنده: تروی کامینگز
مترجم: نیلوفر امن زاده

دبیر مجموعه: رامتین فرزاد 
ویراستار:  شبنم حیدری پور

مدیر هنری: شگون شریفی
گرافیست جلد: حسین پاشازاده

گرافیست: مهدیه عصارزاده
صفحه آرا: حسن محرابی

لیتوگرافی: واژه پرداز اندیشه
چاپ و صحافی: واژه پرداز اندیشه

نوبت چاپ: اول - 95
تیراژ: 1000 نسخه

قیمت: 7000 تومان





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 :(







وارد  بیـرون گذاشـت،  از خانـه   را  پایـش  َاِلکسـانِدر همین کـه 

آتشفشـان شـد. خـوب واقعـًا آتشفشـان که نبـود، بالکـن جلویِی 

خانه شـان بـود. هـوا آن قـدر گـرم بـود کـه آسـفالت داشـت آب 

می شـد.

پدر از کنار اتومبیل فریاد زد: »زود باش گل پسر!«

ــون  ــک میلی ــوا ی ــای ه ــت: »َاه. دم ــان گف ــانِدر ُغروُلندکن َاِلکس

ــده!« ــانتیگراد ش ــه ی س درج
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ــرای شــروع  ــی ب ــک روز عال ــا توســت! ی ــت: »حــق ب ــدر گف پ

اردوی تابســتانی!«

تا َاِلکسانِدر به اتومبیل پدر برسد، خیس عرق شده بود. 

ــی خــوش می گــذرد!« بعــد،  ــه اردو! کل پــدر گفــت: »یــک هفت

کیســه خواب َاِلکســانِدر را انداخــت تــووی صنــدوق عقــب. »تــووی 

ــت از  ــووی طبیع ــور ت ــری چه ط ــاد می گی ــه ی ــک هفت ــن ی ای

خــودت مراقبــت کنــی و زنــده بمانــی!«
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َاِلکســانِدر خــودش را انداخــت روی صندلــی عقــب. او همیــن 

حــاال هــم بلــد بــود از خــودش مراقبــت کند و در شــرایط ســخت 

ــد،  ــه ِاســِترماْنت آمــده بودن ــه ب ــد. از همــان روزی ک ــده بمان زن

توانســته بــود از ِله شــدن، جویده شــدن و قورت داده شــدن جــان 

ســالم بــه در ببــرد. او و دو دوســت صمیمــی اش، اعضــای یــک 

ــوران  ــروه "مأم ــن گ ــد. اســم ای ــا بودن ــا هیواله ــارزه ب ــروه مب گ

ــود. ــا همــان "م.ف.م.ه" ب ــا هیوالهــا" ی ــارزه ب فوق ســّری مب

ــتش...  ــت: »راس ــت و گف ــی اش را بس ــد ایمن ــانِدر کمربن َاِلکس

ــد.« ــم نمی آی ــن خوش ــی از اردو رفت خیل

پــدر ماشــین را روشــن کــرد و گفــت: »یک بــار امتحانــش کــن 

َاِلْکــس! مــن وقتــی بچــه بــودم عااااشــق اردوی تابســتانی بودم!«
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پــدر گفــت: »ایــن را هــم یــادت باشــد کــه ریــپ و نیکــی هــم 

تــووی ایــن اردو شــرکت می کننــد.«

َاِلکسانِدر کمی لبخند زد. 

ــه ی  ــک هفت ــت ی ــرار اس ــرد: »ق ــر ک ــودش فک ــش خ پی

ــل  ــا حداق ــم، ام ــرف را بگذران ــدو و مزخ داغ، بوگن

می توانــم بــا بهتریــن دوســتانم ایــن هفتــه ی 

ــم.« ــرف را بگذران ــدو و مزخ داغ، بوگن



ــاد و  ــدر راه افت ــل پ اتومبی

از دامنــه ی کــوه گلومــی بــاال 

رفــت. از بــاالی کوه، شــهر ِاســِترماْنت 

مثــل مجموعــه ای از خانه هــای عروســکی 
دیــده می شــد. َاِلکســانِدر از آن بــاال، بــرج 

ــدش را  ــه ی جدی ــی و مدرس ــه ی قدیم آب، مدرس

می دید. 
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قرررر چ چ چ! قرررچ!
ــی  ــانِدر گاه ــد. َاِلکس ــنی ش ــاده ای ش ــانِدر وارد ج ــدر َاِلکس پ

ــگار  ــا ان ــت، ام ــان می رف ــت خانه ش ــگل پش ــه جن ــا ب وقت ه

ــد،  ــر بودن ــا بلندت ــت. درخت ه ــرق داش ــی ف ــگل خیل ــن جن ای

ــه نظــر  ــری داشــتند و ســایه ها ســیاه تر ب تپه هــا شــیب بیش ت

می رســیدند.

ــز  ــک چی ــان ی ــیدند، ناگه ــه رس ــاده ک ــاالی ج ــوووپ! ب ش
ــت. ــا گذش ــن درخت ه ــرعت از بی ــا س ــرک دار ب ــتری و کُ خاکس



ــا  ــید: »ی ــغ کش ــانِدر جی ــدر َاِلکس پ

ــدی؟« ــم آن را دی ــو ه ــدا! ت خ

نفس َاِلکسانِدر باال نمی آمد.

تــووی  از  را  کتابــی  او 

کوله پشــتی اش بیرون کشــید. 

ایــن کتــاب، دفترچه ی رســمی 

َاِلکســانِدر  و  بــود  "م.ف.م.ه" 

هیچ وقــت بــدون آن، از خانــه 

خــارج نمی شــد. او دفترچــه را بــاز کــرد.







پدر َاِلکسانِدر گفت: »عجب کرکس بزرگی بود!«

َاِلکســانِدر دفترچــه اش را محکــم بســت. بــا خــودش فکــر کــرد: 

ــوال  ــبیه هی ــالً ش ــه اص ــی؟ این ک ــر و معمول ــده ی پی ــک پرن »ی

نیســت!«

همین طــور کــه تــووی جنــگل پیــش می رفتنــد، جــاده ی 

شــنی تبدیــل شــد بــه جــاده ی ِگلــی. بعــد، جــاده ی ِگلــی تبدیــل 

ــرز.  ــای ه ــر از علف ه ــک، ُپ ــک راه باری ــه ی ــد ب ش

ــوب  ــت: »خ ــرد و گف ــوش ک ــل را خام ــانِدر اتومبی ــدر َاِلکس پ

ــیدیم.« ــر رس دیگ

ــگل  ــد. جن ــه اطــراف انداختن ــاده شــدند و نگاهــی ب آن هــا پی

ــود. ســاکت ب

َاِلکسانِدر گفت: »پس بقیه کجا هستند؟«

ــول  ــبیه غ ــه ش ــو ک ــرد ُپرم ــک م ــوق! وووش! ی ــق! تول تل
بــود، از بــاالی دروازه پریــد ایــن طــرف و بــه ســمت َاِلکســانِدر و 

پدرش آمد.  
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ــه! ســالم! اســم  ـَ ــار دروازه ایســتاد و گفــت: »ب مــرد غریبــه کن

مــن َهــری جنگلبــان اســت!« او موجــودی شــبیه بــه ِخــرس یــا 

ــرده باشــد. ــش ک ــه ســندل پای ــود ک هیزم شــکنی ب

ــک  ــدن ی ــدر از دی ــالم. وای چه ق ــت: »س ــانِدر گف ــدر َاِلکس پ

چهــره ی دوســتانه خوش حالــم!«
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ــورت  ــه روی ص ــش روب ــا صورت ــد ت ــم ش ــان خ ــری جنگلب َه

َاِلکســانِدر قــرار بگیــرد. موهــای ِوزوزی اش را ُدم اســبی بســته بود، 

ــی  ــن بازوهای ــش ُپرموتری ــت و بازوهای ــده ای داش ــش ژولی ری

ــود. او  ــده ب ــال دی ــه ح ــا ب ــانِدر ت ــه َاِلکس ــد ک بودن

گفــت: »تــو بایــد َاِلکســانِدر بــاپ 

ــر  ــقلی ها دیرت ــه ی فس ــی. از هم باش

ــیدی.« رس

بلــه.«  »ِام...  گفــت:  َاِلکســانِدر 

ُپرمــوی  پاهــای  از  نمی توانســت 

حتــی  بــردارد،  جنگلبــان چشــم 

انگشــت های پایــش هــم پشــمالو 

بودنــد.

پــدرت  »از  و گفــت:  کــرد  بــاز  را  دروازه  َهــری جنگلبــان 

خداحافظــی کــن و بــه آتشــگاه بــرو.«

َاِلکســانِدر وســایلش را از ماشــین بیــرون آورد. پــدر محکــم او 

را بغــل کــرد و گفــت: »اردو خــوش بگــذرد َال!«



ــی شــد! هیچ کــدام از ایــن  ــا خــودش گفــت: »عال َاِلکســانِدر ب

ــه  ــن دو دقیق ــد! همی ــان نمی ده ــگاه را نش ــه آتش ــا ک تابلوه

ــده ام!« ــم ش ــم گ ــدم و االن ه ــا ش ــش وارد این ج پی

َاِلکســانِدر گفــت: »یــک هفتــه ی دیگــر می بینمــت پــدر.« بعــد 

بــه ســمت جنــگل راه افتــاد و کمــی جلوتــر بــه یــک چندراهــی 

رســید. آن جــا تابلویــی قــرار داشــت کــه مســیرهای مختلفــی را 

نشــان مــی داد:
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ناگهان صدایی از دور آمد: »قورباغه ی دماغو!«

بعــد صــدای دیگــری فریــاد زد: »کجــا بــودی تــا االن 

دماغــو؟« قورباغــه ی 

ــر او را  ــط دو نف ــد. فق ــانِدر ذوق کــرد و خندی َاِلکس

ــِر  ــو دیگ ــد. دو عض ــدا می زدن ــو ص ــه ی دماغ قورباغ

گــروه "م.ف.م.ه".

َاِلکســانِدر هــم فریــاد زد: »ریــپ! نیکــی!« 

ســرش را برگردانــد و دوســتانش را دیــد کــه 

بــه طــرف او می دویدنــد.

ــد.  ــده بودن ــرق ش ــِس ع ــر دو خی ه

کاله دار  لبــاس  به جــای  نیکــی 

ــِی  ــک کاله آفتاب ــگی اش ی همیش

زردرنگ و ُشــل وِول روی ســرش 

ــود. ــته ب گذاش


