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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 :(







هنــوز تعطیــالت تابســتانی تمــام نشــده بــود، امــا قــرار بــود 

ــود.  ــه نب ــا دیکت ــان ریاضــی ی ــد. امتح ــان بده ــانِدر امتح َاِلکس

یــک امتحــان فوق ســّری دربــاره ی هیوالهــا بــود کــه دو دوســت 

صمیمــِی َاِلکســانِدر، ریــپ و نیکــی، برایــش طراحــی کــرده بودند.
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َاِلکسانِدر مدادش را برداشت و مشغول نوشتن شد.

ــح!  ــی داد: "صحی ــواب م ــم ج ــر ه ــت س ــؤال ها را پش او س

غلــط! همــه ی گزینه هــا! مراقــب بــاش غــذای هیوالهــا نشــوی!" 

امتحــان راحتــی بــود تــا این کــه َاِلکســانِدر بــه ســؤال 20 رســید.
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دینــگ! ریــپ زنــگ پایــان را زد و گفــت: »وقــت تمــام اســت 
» کوچولو!

نیکی گفت: »بگذار ببینیم چه کار کردی!«

ریــپ، نیکــی و َاِلکســانِدر، اعضــای گــروه "مأمــوران فوق ســّری 

مبــارزه بــا هیوالهــا" بودنــد. آن هــا تــووی یــک واگــن قدیمــی، 

ــر  ــن، مق ــن واگ ــد. ای ــگل دور هــم جمــع شــده بودن وســط جن

ــود.  "م.ف.م.ه" ب

َاِلکسانِدر، برگه ی امتحانش را به نیکی داد.

نیکــی گفــت: »آفریــن قورباغــه ی دماغــو. تــو یــک هیوالکُــِش 

درجه یــک هســتی. شــاید هــم درجــه دو. ســؤال آخــر را اشــتباه 

جــواب دادی.«

َاِلکســانِدر گفــت: »پــووف... حــاال کــدام هیــوال از بقیــه بوگندوتر 

است؟«

کهنــه  دفترچــه ی  یــک  نیکــی 

جلــد  روی  گرفــت.  بــاال  را 

بــود:  شــده  نوشــته  آن 

"م.ف.م.ه"

تــووی ایــن دفترچــه 

ُپــر از تصویــر هیوالها 

ــود. نیکــی دفترچــه  ب

را بــاز کــرد و آن را بــه 

َاِلکســانِدر داد.
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ــم  ــه را محک ــد.« و دفترچ ــادم آم ــت: »آخ آخ! ی ــانِدر گف َاِلکس

ــت!« ــه دان نیس ــر از زبال ــز بوگندوت ــت. »هیچ چی بس

ریــپ گفــت: »البتــه به جــز پایــان تعطیــالت تابســتانی... کــه از 

ــاز  ــاورم نمی شــود فــردا ب همــه بوگندوتــر و مزخرف تــر اســت. ب

هــم بایــد برویــم مدرســه.«

ــماری  ــه رفتن لحظه ش ــرای مدرس ــن ب ــا م ــت: »ام ــی گف نیک

ــک  ــا ی ــد! ب ــاختمان جدی ــک س ــم ی ــرار اســت بروی ــم. ق می کن

ــد!« ــم جدی معل

ــد نباشــد. مــن  ریــپ گفــت: »خــوب، شــاید آن قدرهــا هــم ب

ــم.  ــز بده ــدم ُپ ــنگ و جدی ــای قش ــا کفش ه ــم ب ــم می توان ه

وقتــی راه مــی روم چراغشــان 

ــود!« ــن می ش روش

آمــد:  دور  از  صدایــی 

»آهــای بچه جــان! شــام 

ــت!« ــر اس حاض

گفــت:  َاِلکســانِدر 

ــت.« و دفترچه  »باباس

تــووی  انداخــت  را 

کوله پشتی اش. 

»بایــد بــروم! فــردا 

می بینمتان!« 
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َاِلکســانِدر بــوی گوشــت کباب شــده را دنبــال 

ــار  ــدر کن ــید. پ ــه رس ــتی خان ــه حیاط پش ــرد و ب ک

منقــل کبــاب ایســتاده بــود.

ــالم َال!  ــت: »س ــکان داد و گف ــوا ت ــووی ه ــرش را ت او کف گی

ــاط!« ــووی حی ــتانی مان ت ــام تابس ــن ش ــم از آخری ــن ه ای

ــه  ــور ک ــت. همین ط ــک نشس ــز پیک نی ــت می ــانِدر پش َاِلکس

خورشــید داشــت غــروب می کــرد، آن هــا ســاندویچ های گوشــت 

و پنیرشــان را خوردنــد.
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ــه  ــی ب ــری عال ــک غافلگی ــم ی ــن ه ــاال... ای ــت: »و ح ــدر گف پ

ــدارس!« ــایی م ــبت بازگش مناس

او هدیــه ای بــه َاِلکســانِدر داد. َاِلکســانِدر گفــت: »ممنــون پــدر!« 

و کاغــذ کادو را پــاره کــرد.

بعــد گفــت: »ســاعت زنــگ دار... هــوم... درســت همــان چیــزی 

کــه الزم داشــتم.«

پــدر لبخنــد زد و گفــت: »می دانــم! تــو همیشــه دیــرت 

ــرد و  ــث ک ــی مک ــردم...« او کم ــر ک ــن فک ــرای همی ــود، ب می ش

ــگل!« ــار جن ــا کن ــتند؟ آن ج ــی هس ــا چ ــید: »آن ه پرس

نــور کوچــک ســبزرنگی، در حاشــیه ی حیــاط بــرق مــی زد. چنــد 

ــورت  ــه ص ــا ب ــد. نوره ــر ش ــا بیش ت ــداد نوره ــد، تع ــه بع ثانی

ــد. ــت می کردن ــوا حرک ــووی ه ــزاگ ت زیگ

پــدر گفــت: »آخ جــان! حشــرات شــب تاب! امســال چقــدر دیــر 

سروکله شــان پیــدا شــد!« بعــد، بلنــد شــد و همین طــور کــه بــه 

ســمت خانــه می رفــت، گفــت: »همیــن االن برمی گــردم َال!«
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ــن  ــان ای ــتی خانه ش ــاط پش ــووی حی ــب تاب، ت ــرات ش حش

طــرف و آن طــرف می رفتنــد. حــاال تعدادشــان بــه صدتــا رســیده 

ــط  ــت و وس ــورد اس ــرد فضان ــاس می ک ــانِدر احس ــود. َاِلکس ب

ــتاده. ــبز ایس ــتاره های س ــر از س ــانی ُپ کهکش

ــی  ــه ی خال ــک شیش ــد. ی ــرون آم ــه بی ــانِدر از خان ــدر َاِلکس پ

ــود. ــتش ب ــووی دس ت

او گفت: »بیا چندتا حشره ی شب تاب بگیریم!«

ــه  ــووی شیش ــید: »ت ــرد و پرس ــگاه ک ــه ن ــه شیش ــانِدر ب َاِلکس

زنــده می ماننــد؟«

پــدر جــواب داد: »البتــه! روی درِ شیشــه چندتــا ســوراخ زدم کــه 

مشــکلی برایشــان پیــش نیاید.«

ــره ی  ــا حش ــتند و چندت ــاط گش ــدرش دور حی ــانِدر و پ َاِلکس

ــوس  ــل فان ــزی نگذشــت کــه شیشــه، مث ــد. چی شــب تاب گرفتن

می درخشــید.
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ــد از  ــت خــواب اســت! بع ــی شــد. حــاال وق ــت: »عال ــدر گف پ

ــم.« ــت شــب به خیر می گوی ــم و به ــز شــام، می آی ــردن می جمع ک

ــرد.  ــش ب ــاق خواب ــه ات ــب تاب را ب ــه ی ش ــانِدر، شیش َاِلکس

لبــاس راحتــی اش را پوشــید، دندان هایــش را مســواک زد و 

پریــد تــووی تخت خــواب.

یــک دقیقــه بعــد، پــدر درحالی کــه ســاعت رومیــزی َاِلکســانِدر 

را در دســت داشــت، وارد اتــاق شــد.

بعــد گفــت: »ایــن را بیــرون جــا گذاشــتی!« او ســاعت را روی 

میــز کنــار تخــت گذاشــت و چندتــا دکمــه را فشــار داد. »بفرمــا. 

ــوری  ــد. این ط ــم ش ــح تنظی ــاعت 6:30 صب ــرای س ــاعتت ب س

می توانیــم ســِر ســاعت بیــدار شــویم و بــه کارهایمــان برســیم. 

ــم.« ــروع می کنی ــوب ش روز اول را خ

ــرات  ــت. حش ــرد و در را بس ــوش ک ــراغ را خام ــدر چ ــد، پ بع

شــب تاب بــا نــور ســبزرنگ می درخشــیدند، امــا نورشــان 

بــود. شــده  کم رنگ تــر 
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َاِلکســانِدر تلنگــری بــه شیشــه زد و گفــت: »طفلکی هــای 

کوچولــو.«

او از تخــت بیــرون آمــد و پنجــره را بــاز کــرد. بعد، درِ شیشــه را 

پیچانــد و آن را بــاز کــرد. آهســته گفــت: »حــاال آزادیــد! بروید!«

حشــرات شــب تاب پروازکنــان از شیشــه بیــرون آمدنــد، امــا از 

اتــاق خــارج نشــدند. یکی شــان روی ســاعت رومیــزی نشســت 

و بــا نــوری زیــادی درخشــید.

َاِلکســانِدر گفــت: »شــب به خیر حشــرات زیبــا!« و دوبــاره بــه 

ــت. تخت برگش

ــه روی  ــه نورهــای کوچکــی ک ــدر ب آن ق

ســقف تــکان می خوردنــد، خیــره 

شــد تــا خوابــش ُبــرد.



ــه  ــد، همین کـ ــح روز بعـ صبـ

ـــد ـــدار ش ـــواب بی ـــانِدر از خ َاِلکس

احسـاس سـرگیجه کـرد. درحالی کـه 

بـه بدنـش کش وغـوس مـی داد، بـه 

سـاعت رومیـزی جدیـدش نـگاه کـرد.



َاِلکســانِدر چشــم هایش را مالیــد. بــا خــودش فکــر کــرد: 

»ســاعِت صفــر؟ غیرممکــن اســت!« صفحــه ی ســاعت روشــن و 

ــان داد. ــی را نش ــت عجیب ــد، عالم ــد و بع ــوش ش خام

َاِلکسانِدر تووی تخت صاف نشست. »هان؟«

یک دفعه صفحه ی ساعت خاموش شد.

او چند تا دکمه را فشار داد، اما ساعت روشن نمی شد.

بــا خــودش فکــر کــرد: »عالــی شــد! ســاعت رومیــزی جدیــدم 

همــان شــب اول خــراب شــد. االن ســاعت چنــد اســت؟«

از جایــش بلنــد شــد و از اتــاق بیــرون آمــد. صــدای ُخروپــف 

ــد. ــدرش نمی آم پ

تووی راهرو، یک ساعت پایه بلند بود.
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َاِلکسانِدر فریاد زد: »بابا! بیدار شو! خواب ماندیم!«

گرومــپ! پــدر َاِلکســانِدر از تخــت پــرت شــد پاییــن و خودش 
را تــا تــووی راهرو کشــاند.

مثــل شــیر خمیــازه کشــید و گفــت: »ســالم َال. انــگار ســاعت 

رومیــزی مــن هــم خــراب شــده.«

َاِلکسانِدر گفت: »ساعت شما هم؟... چه قدر...«

ناگهــان پــدر فریــاد زد: »وامصیبتــا!« او همین طــور کــه داشــت 

بــه ســاعت پایه بلنــد اشــاره می کــرد، بــا نگرانــی گفــت: »ســاعت 

ــد  ــن االن بای ــم! همی ــواب ماندی ــته! خ ــم گذش ــم ه از ده و نی

برویــم!«

ــه  ــد ب ــید. بع ــاس پوش ــش و لب ــووی اتاق ــد ت ــانِدر دوی َاِلکس

ســرعت از پله هــا پاییــن رفــت. پــدر داشــت تــووی ظرف شــویِی 

آشــپزخانه مســواک مــی زد.
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