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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 :(







"غــول وحشــتناک هفت چشــمی، 
یــک آســمان خراش دیگــر را هــم 

خــراب کــرد."
ــن چــه  ــدر َاِلکســانِدر گفــت: »َال ببی پ
ــه؟« ــر ن ــوالی وحشــتناکی اســت. مگ هی
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ــی  ــاب باحال ــت: »کت ــید و گف ــازه ای کش ــاپ خمی ــانِدر ب َاِلکس
اســت پــدر امــا بــه نظــر مــن موجــودات تــووی ایــن کتــاب، اصالً 
ترســناک نیســتند. حتــی نمی شــود اسمشــان را هیــوال گذاشــت.«

پــدر گفــت: »شــوخی می کنــی؟ ایــن را ببیــن! هفت تــا چشــم 
دارد، تــازه از تــووی دماغــش هــم آتــش بیــرون می آیــد!«

ــا  ــن هیواله ــرم ای ــه نظ ــدر، ب ــرمنده پ ــت: »ش ــانِدر گف َاِلکس
ــا  ــتند ت ــه هس ــده  دار و احمقان ــر خن بیش ت
ــه  ــر قص ــول، آخ ــن غ ــالً همی ــناک! مث ترس
پایــش مــی رود روی یــک تــوپ و می افتــد 
ــرد... تمــام! یــک  ــووی آتشفشــان و می می ت
ــر از  ــی باهوش ت ــی، خیل ــوالی واقع هی

ایــن حرف هاســت.«
ــت:  ــد و گف ــدر خندی پ
تــو خیلــی  َال،  »اوه 
را  هیوالهــا  ایــن 
جــدی گرفتــه ای!«

بخواهید  را  راستش 
َاِلکسانِدر در مورد هیوالها 
از  نداشت.  شوخی  اصالً 
وقتی به ِاسِترماْنت آمده بودند، واقعی بودن هیوالها را باور کرده 
بود. شهر ُپر از هیوالهای واقعی و ترسناک بود، اما نه از آن غول های 

دست و پا چلفتی که تووی کتاب داستان ها می نویسند.
ــروی  ــی ب ــاال می توان ــرم، ح ــوب  پس ــی خ ــت: »خیل ــدر گف پ

ــی.« ــازی کن ــتانت ب ــا دوس ــرون و ب بی
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َاِلکســانِدر مثــل بــرق از 
جایــش بلنــد شــد و همین طــور کــه 
ــدر!« ــون پ ــت: »ممن ــت، گف ــرون می رف از در بی
ــاد و از جــاده ی باریکــی  ــگل راه افت ــه ســمت جن ــد ب بع
کــه بــه واگــن قدیمــی قطــار می رســید، عبــور کــرد. ایــن واگــن، 
ــه  ــود ک ــا هیوالهــا" ب ــارزه ب ــوران فوق ســّری مب ــروه "مأم ــر گ مق
اســمش را بــه شــکل "م.ف.م.ه" هــم می نوشــتند. "م.ف.م.ه" نــام 
ــا هیوالهــا،  ــارزه ب ــرای مب ــود کــه ب گروهــی از بچه هــای شــهر ب
ــد. ایــن گــروه، ســال ها قبــل از هــم  دور هــم جمــع شــده بودن
ــه رو  ــا هیوالهــا روب ــا این کــه َاِلکســانِدر ب ــود، ت پاشــیده شــده ب

شــد و دوبــاره آن را راه انداخــت.
َاِلکســانِدر از پله هــای واگــن بــاال رفــت و در را بــاز کــرد. تــووی 
ــا،  ــا، جعبه ه ــود. کاغذه ــرت ب ــر از خرت وپ ــلوغ و ُپ ــن، ش واگ
چراغ قــوه، چنــد چــوب اســکی، یــک ساکســیفون، یــک قفــس، 
ــره ی زمیــن، یــک رنــده و یــک جعبــه ُپــر از تــوپ پینگ پنــگ  کُ
تــووی واگــن پخش وپــال بودنــد. در واقــع هــر چیــزی کــه بــرای 

ــدا می شــد. ــود، آن جــا پی ــا هیوالهــا الزم ب ــارزه ب مب
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ــد.  ــته بودن ــی نشس ــپ و نیک ــا، ری ــن خرت وپرت ه ــط ای وس
ــد. ــروه "م.ف.م.ه" بودن ــر گ آن هــا اعضــای دیگ

َاِلکســانِدر گفــت: »ببخشــید کــه دیــر کــردم. خــوب... خانه تکانــی 
چه طــور پیــش رفتــه؟«

ــر جایشــان  ــایل را س ــه ی وس ــن هم ــی! م ــت: »عال ــی گف نیک
ــتم.« گذاش

ـــودم  ـــال از خ ـــی باح ـــا نقاش ـــم چندت ـــن ه ـــت: »م ـــپ گف ری
ـــه دارم در  ـــتم ک ـــن هس ـــن م ـــن! ای ـــگاه ک ـــن را ن ـــیدم. ای کش
جشـــن تولـــدت بـــا هیوالهـــای بادکنکـــی می جنگـــم. این جـــا 
هـــم دوبـــاره مـــن دارم بـــا شمشـــیرم بـــا کباب ماهـــی 

» می جنگـــم!
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ــرد  ــرت ک ــپ پ ــرف ری ــه ط ــگ را ب ــوپ پینگ پن ــک ت ــی ی نیک
ــی از  ــه تنهای ــی ک ــوب می دان ــم خ ــودت ه ــای! خ ــت: »آه و گف

ــدی!« ــر نمی آم ــا ب ــِس آن ه پ
ــو را  ــه ی دماغ ــو و قورباغ ــوب. االن ت ــی خ ــت: »خیل ــپ گف ری

ــم.« ــی می کن ــم نقاش ه
قورباغــه ی دماغــو لقــب َاِلکســانِدر بــود. او دیگــر بــه ایــن لقــب 

ــرده بود. ــادت ک ع
ریپ گفت: »راستی! داشت یادم می رفت، این را ببینید!«

او یک چیز سفید و منحنی  را به سمت َاِلکسانِدر انداخت. یک 
استخوان آرواره بود که رویش دوتا دندان نیش بلند دیده می شد.

چشم های نیکی از تعجب گرد شد.
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دقـــت  بـــا  َاِلکســـانِدر 
ــگاه  ــای نیـــش را نـ دندان هـ

ــرد. کـ
ریپ گفـت: »ایـن دندان ها 
بـه  هسـتند!  سـاطور  مثـل 
نظـرم باید مال یـک هیوالی 
خطرنـاک شـیطانی باشـند!«

ــووی  ــودش را ت ــی خ نیک
ــرد  ــع ک ــاس کاله دارش جم لب

ــیطانی؟« ــت: »ش و گف
َاِلکســانِدر فکــری کــرد و گفــت: 
ــا  ــن دندان ه ــم ای ــم بدان ــر می کن »فک

ــی اســت!« ــرای چه جــور هیوالی ب
ــا را  ــه ی هیواله ــرد و دفترچ ــاز ک ــش را ب ــپ کیف ــپس زی س
ــه  ــه ب ــن روزی ک ــرون آورد. او اولی ــتی اش بی ــووی کوله پش از ت
ــود. از آن  ــدا کــرده ب ــود، ایــن دفترچــه را پی ِاســِترماْنت آمــده ب
روز بــه بعــد، حتــی یک  بــار هــم بــدون دفترچــه از خانــه بیــرون 

ــود. نیامــده ب
َاِلکســانِدر ُتندُتنــد دفترچــه را ورق زد و در همیــن حیــن 
ــا  ــوال ب ــک هی ــاره ی ی ــی درب ــه چیزهای ــم ک ــر  می کن ــت: »فک گف

ــم...« ــده باش ــه دی ــن دفترچ ــووی ای ــد ت ــای بلن دندان ه
یک دفعه نیکی داد کشید: »نه!«

ــا از برگه هــای دفترچــه  ــت و چند ت ــه ســمت َاِلکســانِدر رف و ب
را پــاره کــرد.
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بعد بدون این که حرفی بزند، از واگن بیرون دوید.
َاِلکسانِدر دفترچه را بست و پرسید: »چرا این طوری کرد؟«

ریپ شانه هایش را باال انداخت.
ناگهان صدایی شنیده شد: »َال!«

ــدر  ــا پ ــت ب ــرار اس ــت. ق ــن اس ــت رفت ــت: »وق ــانِدر گف َاِلکس
ــرد.« ــاس بخ ــم لب ــا برای ــم ت ــرون بروی بی

ــس  ــردا روز عک ــت، ف ــادم می رف ــت ی ــت: »آخ! داش ــپ گف ری
دســته جمعی اســت.«

بعــد دســتش را روی کمــرش گذاشــت و ادامــه داد: »بایــد بــرای 
ژســت عکــس تمریــن کنم.«

َاِلکسانِدر سرش را تکان داد.
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َاِلکســانِدر شــلوارش را بــاال کشــید و خــودش را تــووی آینــه ی 
اتــاق پــرو نــگاه کــرد. بعــد بــا خــودش گفــت: »بــا ایــن شــلوار 

ــده ام.« ــیرک ش ــای س ــبیه دلقک ه ــاد، ش گش
پــدر پــرده ی اتــاق پــرو را کنــار زد و ســرش را آورد تــوو و گفــت: 

»فکــر کنــم یــک کمــی گشــاد اســت!«
َاِلکســانِدر ُغروُلندکنــان گفــت: »نمی شــود یــک لبــاس ســاده ی 

مشــکی بخریــم؟«
پــدر گفــت: »چــرا کــه نــه! هرجــور تــو راحتــی! مــن هم مــی روم   

نگاهــی بــه لباس های انــدازه ی خــودم بینــدازم.«
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َاِلکســانِدر پــرده را صــاف کــرد. ناگهــان خشــکش زد. بــه نظرش 
رســید کــه چیــزی تــووی آینــه حرکــت کــرده. انــگار بــاد ســردی از 

الی در یخچــال، بــه پشــتش می خــورد.
او خیلــی ترســیده بــود. از روی شــانه اش بــه عقــب نــگاه کــرد 

و صــدا زد: »پــدر، تــو آن جایــی؟«
اما پرده هیچ تکانی نخورد.

َاِلکسـانِدر بـه آینـه نگاه کـرد. تـووی آینه چشـم هایش چپ بود 
و دماغـش ِکـش آمـده بود. باالی لبش هم سـبیل داشـت.

او چندبــار چشــم هایش را بازوبســته کــرد و بــا خــودش گفــت: 
»صبــر کــن ببینــم. ســبیل کجــا بــود! ایــن فقــط یک ســایه اســت 

که بــاالی لبــم افتــاده.«
سایه کمی جا به جا شد.

پیچ وتـاب  »دارد  کـرد:  فکـر  َاِلکسـانِدر 
می خـورد مثـل ُدم...« دیگـر نفسـش 

بـاال نمی آمد. بعـد گفت: »مثـل ُدِم 
» ! ر ما

ــه  ــووی آین ــار از ت ــایه ی م س
لیــز خــورد و بیــرون آمــد، 
نیــش زدن  آمــاده ی  انــگار 

ــود. ــده ب ش



َاِلکســانِدر از تــرس یــک قــدم عقــب رفــت و پایــش بــه پاچه ی 
شــلوار گشــادش گیــر کــرد. شــلوار از پایــش بیــرون آمــد و او از 
تــووی اتــاق پــرو پــرت شــد بیــرون و محکــم بــا آویــز کمربندهــا 

برخــورد کــرد و همــه  ی آن هــا روی زمیــن پخــش و پــال شــدند.
پــدر همین طــور کــه داشــت یــک شــال گردن را امتحــان می کرد، 
ــردم پســر!« ــدا ک ــی پی ــال گردن خوب ــه ش ــن چ ــت: »ببی گف

ســپس برگشــت و بــا تعجــب به 
ــانِدر  ــت زده ی َاِلکس ــه ی وحش قیاف

نــگاه کــرد.
ــای َاِلکســانِدر در  شــلوار گشــاد از پ
ــت  ــان وضعی ــا هم ــود و او ب ــده ب آم
ــانِدر  ــود. َاِلکس ــتاده ب ــگاه ایس ــط فروش وس

ــرو...« ــاق پ ــووی ات ــت: »ت ــت گف ــا خجال ب
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پــدر بــا خوش رویــی پــرده ی 
اتــاق پــرو را کنــار زد و گفــت: 

»اشــکالی نــدارد گل پســرم. بیــا دوبــاره شــلوار قشــنگت را بپوش.«
َاِلکسـانِدر آهسـته وارد اتـاق پرو شـد. هیچ اثری از سـایه ی مار 
نبـود. بـا خودش گفـت: »یعنی همیـن چند لحظه پیـش من یک 

هیـوال دیـدم؟ یا این کـه چشـم هایم آلبالوگیـالس می چینند؟«
ــدوق  ــرف صن ــه ط ــدرش ب ــا پ ــید و ب ــش را پوش او لباس های

ــت. فروشــگاه رف
ــراغ  ــه س ــریع ب ــانِدر س ــیدند، َاِلکس ــه رس ــه خان ــه ب همین ک
دفترچــه ی هیوالهــا رفــت و همان طــور کــه آن را ورق مــی زد، بــا 
خــودش گفــت: »شــاید یــک مــار بــوده یــا مارماهــی یــا شــاید 

هــم یــک زالــو!!!«

11







َاِلکســانِدر دفترچــه را بســت و فکــر کــرد: »یعنــی آن چیــزی کــه 
ــد  ــوده؟ بای ــو ب ــوی جیغ جیغ ــک زال ــدم، ی ــرو دی ــاق پ ــووی ات ت

فــردا تــووی مدرســه، نظــر ریــپ و نیکــی را بپرســم.«
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َاِلکسانِدر 
ــه  ــه ب ــا عجل ــه ب ــور ک همان ط

ســمت بیمارســتان قدیمــی شــهر می رفــت، 
یقــه ی پیراهنــش را درســت کــرد. در واقــع آن جــا دیگــر 

بیمارســتان نبــود، از وقتــی دبســتان ِاســِترماْنت را بــرای بازســازی 
بســته بودنــد، آن جــا شــده بود مدرســه. امــا همین کــه َاِلکســانِدر 
ــروز  ــه ام ــووی بیمارســتان گذاشــت، متوجــه شــد ک پایــش را ت
ــه  ــتان؛ بلک ــه بیمارس ــه مدرســه اســت و ن ــبیه ب ــه ش ــا ن این ج

اســت. ذرت  مزرعــه ی  یــک  بــه  شــبیه 
ــاط بیمارســتان حصــار مصنوعــی کشــیده شــده  ــادور حی دورت
ــود. یــک  ــووی خــاک ب ــه ی مصنوعــی ذرت ت ــا بوت ــود و چندت ب
گاری هــم وســط مزرعــه گذاشــته بودنــد و یــک خورشــید الکــی 

ــد. ــت می تابی ــوار داش از روی دی
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حتــی یــک مترســک هــم آن جــا پشــت 
ــه  ــی ک ــه! کس ــا ن ــود. ام ــی ب ــن عکاس دوربی
ــای  ــود، آق ــک نب ــود، مترس ــن ب ــت دوربی پش
را  او  دانش آمــوزان  همــه  ی  بــود.  هارِســلی 
ــا  ــناختند، ام ــه می ش ــی مدرس ــوان منش ــه  عن ب
ــه او  ــتند ک ــی می دانس ــپ و نیک ــانِدر، ری َاِلکس
یکــی از اعضــای "م.ف.م.ه" هــم هســت.

آقای هارِسلی گفت: »دیر کردی َاِلکسانِدر!«
َاِلکســانِدر  هم کالســی های 
پشــت گاری صــف کشــیده 
ــد.  ــس بگیرن ــا عک ــد ت بودن
ــگاه  ــا ن ــه بچه ه ــانِدر ب َاِلکس
کــرد. همــه لباس هــا نــو و قشــنگی 

ــد. ــیده بودن پوش
»اوه، معذرت می خواهم.«

َاِلکســانِدر ایــن را گفــت و بیــن ریــپ و 
نیکــی ایســتاد. ریــپ گفــت: »بــه موقــع 

ــان.« ــدی قورباغه ج آم
ریــپ لباس هــای رســمی اش را پوشــیده 
بــود و از ظاهــرش پیــدا بــود کــه خیلــی 

ســعی کــرده موهایــش را مرتــب کنــد.
ــاده  ــًا آم ــت: »لطف ــلی گف ــای هارِس آق

ــید.« باش
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َاِلکســانِدر زیــر لــب 
ــروز  ــن دی ــا، م ــت: »بچه ه گف

یــک هیــوال دیــدم!«
ریپ گفت: »واقعًا؟ چه عالی!«

ــود،  ــده ب ــگی آم ــاس کاله دار همیش ــان لب ــا هم ــه ب ــی ک نیک
گفــت: »ای وای!«

َاِلکسانِدر گفت: »نیکی؟! مشکلی پیش آمده؟«
نیکــی کاله لباســش را تــا روی ابروهــا پاییــن کشــید و گفــت: 
»راســتش مــن زیــاد خوش عکــس نیســتم. یعنــی تــووی هیــچ 

ــم.« ــوب نمی افت ــی خ عکس
ــت  ــخت اس ــی س ــرم خیل ــه نظ ــق داری! ب ــت: »ح ــپ گف ری
ــل مــن بایســتی و عکــس  ــار یــک پســر خوش تیــپ مث ــه کن ک

ــری.« بگی
نیکی زیر لب ُغرُغر کرد.
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آقای هارِسلی گفت: »همگی لبخند بزنید.«
همــه لبخنــد زدنــد. همــه به جــز نیکــی. آقــای هارِســلی گفــت: 

»نیکــی، تــو هــم لبخنــد بــزن.«
نیکی لبخند نزد.

آقــای هارِســلی آهــی کشــید و گفــت: »می شــود خواهــش کنــم 
ــد...« ــم بخن یک ک

در همیــن لحظــه ســر و کله ی یــک خانــم بداخــالق پیــدا شــد 
و آقــای هارِســلی را از ســر راهــش کنــار زد.

او خانم َونِدرپاْنْتز، مدیر مدرسه بود.
ــدا  ــای خ ــض رض ــود مح ــی، می ش ــت: »نیک ــر گف ــم مدی خان
ــک  ــلی ی ــای هارِس ــا آق ــی ت ــد بزن ــه لبخن ــدم ثانی ــط یک ص فق

ــرد؟« ــما بگی ــابی از کالس ش ــت و حس ــس درس عک
ــه  ــار داد، طوری ک ــم فش ــه ه ــم ب ــش را محک ــی لب های نیک

ــود. ــرده ب ــر ک ــووی گلویــش گی ــزی ت ــگار  چی ان



ــوری  ــت: »این ج ــکان داد و گف ــرش را ت ــز س ــم َونِدرپاْنْت خان
ــی!« ــزن نیک ــد ب ــت، لبخن ــوب نیس ــالً خ اص

طوری کـه  زد،  گشـادی  لبخنـد  و  آمـد  کوتـاه  نیکـی  باالخـره 
دندان های صاف و درخشـانش مشـخص شـد. بیـن دندان هایش 

دوتـا دنـدان نیـش خیلـی بلنـد و تیـز هـم دیـده می شـد.

او یک ثانیه بعد دهانش را محکم بست.

َاِلکسانِدر پلک زد.
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َاِلکســانِدر بــا عجلــه وســط صــف غــذا رفــت و بــه ریــپ کــه 
داشــت غذایــش را می گرفــت، گفــت: »ریــپ! بایــد چیــز مهمــی 

برایــت بگویــم!«
ریــپ گفــت: »هــی پســر این جــا را ببیــن! بــرای اولین بــار بــه 
ــی روزهــای  ــرای باق ــه ب ــرم آمــده، البت ــع رســیدم و غــذا گی موق

ــورد.« ــمم آب نمی خ ــه چش هفت
ــم،  ــن! ببین ــذا را فرامــوش ک ــک لحظــه غ َاِلکســانِدر گفــت: »ی
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