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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 :(









َاِلکســانِدر بــاپ، در دو چیــز خبــره بــود: جنگیــدن بــا هیوالهــا 
ــووی کالس؛  ــه ت ــت های محرمان ــردِن یادداش ــت  ک و دست به  دس
ــوال را  ــا هی ــدن ب ــاره ی جنگی ــروز، او داشــت یادداشــتی درب و ام

دست به  دست می کرد.  



ــو ـ انداخــت. او  ــر تال ــه معلمشــان ـ دکت َاِلکســانِدر نگاهــی ب
ــت را  ــانِدر یادداش ــت. َاِلکس ــزی می نوش ــه چی ــت روی تخت داش
ــت   ــی دست به  دس ــپ و نیک ــی اش ری ــت صمیم ــن دو دوس بی

ــتند.  ــب کالس می نشس ــف عق ــا در ردی ــرد. آن ه ک
ــر  ــید، دکت ــی رس ــه دســت نیک ــه یادداشــت ب درســت وقتی ک

ــو برگشــت.  تال
نیکی فرو رفت تووی لباِس کاله دارش. 

ــت:  ــگی اش گف ــن همیش ــِد په ــان لبخن ــا هم ــم ب ــم معل خان
ــن.« ــه م ــده ب ــت را ب ــًا آن یادداش ــم، لطف ــز دل ــی، عزی »نیک

َاِلکســانِدر تــووی دلــش گفــت: »ای داد بــی داد. شــانس آوردم 
کــه بــه جــای هیوالهــا نوشــتم کیــک میــوه ای.«
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دکتـر تالـو ادامـه داد: »تو که دوسـت نـداری اردوی هیجان انگیز 
فـردا را از دسـت بدهی؟ لطفًا یادداشـت را بـده به من.«

ریــپ صــاف نشســت و گفــت: »حــق بــا دکتــر تالوســت، نیکــی! 
دانش آمــوز خوبــی بــاش؛ مثــل مــن!«

نیکــی بــا عصبانیــت بــه ریــپ نــگاه کــرد. بعــد، یادداشــت را 
بــه دکتــر تالــو داد. 

دکتــر تالــو یادداشــت را تــووی جیبــش گذاشــت. »خیلــی خوب 
ــودم  ــاره ی آن غافلگیــری کــه قولــش را داده ب بچه هــا، حــاال درب

برایتــان می گویــم! فــردا قــرار اســت برویــم بــه... شــهر بــازی!«
بچه ها از خوشحالی جیغ کشیدند. 
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ریــپ از خوشــحالی فریــاد زد: »جاااانمی جــااااااان. شــهر بــازی؟ 
آن هــم تــووی روِز غیــر تعطیــل؟!«

تقتق!
ــت  و  ــدی و ک ــه ی ج ــا قیاف ــی ب خانم
شــلوار رســمی پشــت در بــود. او مدیــر 

ــْز. مدرســه بــود، خانــم َونِدرپانْت
ــوز  ــو، دانش آم ــر تال ــت: »دکت او گف
جدیدتــان را آوردم. او از فــردا بــه 

کالس شما می آید.« 
دختــری بــا قیافــه ی خجالتــی 

وارد کالس شد. 

ــز  ــتند ریزری ــه داش ــرد ک ــگاه ک ــی ن ــپ و نیک ــه ری ــانِدر ب َاِلکس
ــا دوتــی آشــنا شــده  ــد. آن هــا در اردوی تابســتانی ب می خندیدن

ــد.  بودن
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ــدی  ــوش آم ــِترماْنت خ ــتان ِاس ــه دبس ــت: »ب ــو گف ــر تال دکت
دوتــی. خیلــی خوشــحالیم کــه قــرار اســت بــه کالس مــا بیایــی.«
ــاد.  ــد، افت ــه آم ــه مدرس ــه ب ــن روزی ک ــاد اولی ــانِدر ی َاِلکس
معلمــش بــه او گفتــه بــود "قورباغــه ی دماغــو" و ایــن شــده بــود 

ــتعارش.  ــم مس اس
دوتی برای َاِلکسانِدر دست تکان داد. 

رررییینننگگگ!
دکتــر تالــو گفــت: »عزیزهــای دلــم. موقعــی کــه داریــد از کالس 

ــن.« ــه م ــد ب ــان را بدهی ــارج می شــوید، رضایت نامه هایت خ
َاِلکسانِدر رضایت نامه اش را تحویل داد.



َاِلکســانِدر، ریــپ و نیکــی بــرای رفتــن بــه خانــه، راه طوالنی تــر 
را انتخــاب کردنــد. آن هــا از جنگلــی گذشــتند کــه بــه یــک واگــن 

قدیمــی می رســید کــه رویــش نوشــته شــده بــود: "م.ف. م. ه"
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هــر ســه نفــر، وارد مقــر فرماندهــی "م.ف.م.ه" شــدند. نقشــه ی 
ِاســِترماْنت روی دیــوار بــود، نزدیــک قفســه ای کــه ُپــر از وســایل 

مختلــف بــود.



َاِلکسانِدر گفت: »خوشحالم که این جا توقف کردیم.«
کوله پشتی اش را از وسایل جنگ با هیوالها ُپر کرد.

ریپ گفت: »دفترچه یادت نرود.«
َاِلکسـانِدر گفت: »تووی کیفم هسـت. بدون آن هیچ جا نمی روم.«

بعد یک دفترچه را از کوله پشتی اش بیرون کشید. 
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ــور  ــا همه ج ــه ب ــم ک ــر آماده ای ــاال دیگ ــت: »ح ــانِدر گف َاِلکس
ــم.« ــوال بجنگی هی

نیکی سرفه کرد: »منظورت هیوالهای بد هستند دیگر، نه؟«
َاِلکسانِدر گفت: :»البته!«

نیکــی خــودش یــک هیــوالی خــوب بــود. اســمش را گذاشــته 
ــام. ــد سرخ آش بودن

9



ــر  ــد... دکت ــز و گفــت: »می دانی ــد روی می ــپ پایــش را کوبی ری
ــی اش  ــات خانگ ــاق حیوان ــت. ات ــاده ای اس ــِم فوق الع ــو معل تال
محشــر اســت و تــازه، بهمــان اجــازه می دهــد ســوار ترن هوایــی 

بشــویم!«
ــب  ــو جال ــرای ت ــا ب ــن چیزه ــاید ای ــوب ش ــت: »خ ــی گف نیک

ــی...« ــن او یک جورهای ــر م ــه نظ ــند. ب باش
یک دفعــه صــدای فریــادی از اعمــاق جنــگل بــه گــوش رســید 

و حــرف نیکــی را قطــع کــرد.

ــتی اش را  ــروم!« و کوله پش ــد ب ــن بای ــت: »م ــانِدر گف َاِلکس
ــان!« ــردا می بینمت ــرد. »ف ــع ک جم

بعد از میان درختان جنگل دوید و به خانه رفت.



پـدرش دو کاسـه ُپر از سـوپ گوجه فرنگی داغ روی میز گذاشـت 
و گفـت: »شـروع کـن َال! من می روم نوشـیدنی بیاورم.«

ــه  ــود، َاِلکســانِدر نگاهــی ب ــووی آشــپزخانه ب ــدرش ت ــی پ وقت
دفترچــه انداخــت. آن قــدر غــرق خوانــدن آن شــد کــه قاشــق را 
قبــل از این کــه بــه دهانــش برســد خالــی کــرد. شــلپ! ســوپ 

ــرف.  ــرف و آن ط ــه این ط ــید ب پاش
تــووی دلــش گفــت: »بایــد بیشــتر حواســم را جمــع کنــم. ایــن 

دفتــر، یکــی از وســایل مهــم گــروه ســّری "م.ف.م.ه" اســت!«
بعد آهسته صفحات دفترچه را با دستمالش پاک کرد.
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