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هوا ابری و غم انگیز و درعین حال شـرجی و خفه بود. ِفرِدی لیدل1 توی کالس 
هنر نشسـته بود و احسـاس می کرد توی زودپز گیر افتاده؛ مثل همان زودپزی 

که پدرش افتضاح ترین و تندترین سوپ فلفل دنیا را تویش می پخت. 
ِفرِدی آهی کشید. آشپزِی پدرش او را یاد مادرش انداخت؛ یاد غذاهای خوبی 
که مادرش برایش درست می کرد، البته قبل از اینکه پدر و مادرش از هم جدا شوند. 

یادش افتاد تازگی ها به نیومکزیکوی داغ اسباب کشی کرده اند. 
بعد یادش افتاد توی مدرسه شان تازه وارد به حساب می آید. 

بعد هم اینکه قلدرهای مدرسه کاری جز آزار و اذیت او ندارند. 
و همه ی این ها باعث شد آرزو کند کاش می شد از صفحه ی روزگار محو شود. 
تازه بعد یادش افتاد یک پسر کالس ششمی است و صدونودوسه سانتی متر 

قد دارد و خیلی بعید است چنین پسری از صفحه ی روزگار محو شود. 
ِفرِدی همان طور که روی صندلی کوچکش پشـت سـه پایه ی نقاشی مچاله 
شـده بود، توی کالس چشـم چرخاند و شکنجه گرهای دوازده ساله اش را نگاه 
کـرد. بدبختانـه، کالس هنر یکـی از آن کالس هایی بود که همـه ی قلدرها کنار 
همدیگـر می نشسـتند. یکی از آن شـکنجه گرها ُجردِن2 َاَبرورزشـکار بود، یکی 

1. Freddie Liddle 2. Jordan 
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نینـا1 خانم  سـلطاِن قلب ها و دیگری کوئینسـِی2 َاَبرخرخـوان. ریخت وقیافه ی 
این سه نفر با بچه های معمولی مو نمی زد، ولی در باطن چیزی نبودند جز... 

هیوال!
اگر بهترین )و تنها( دوسـتش مانی واسـِکز3 نبود، احتمااًل ِفرِدی تنهاترین 

بچه ی شهر نیومکزیکو می شد. 
صدای جیغ جیغ گوش خراشـی از بلندگوی کالس هنر رشـته ی افکار ِفرِدی 
را پاره کرد؛ صدای مدیر مدرسـه، خانم ُورسـت4 بود که از طبقه ی باال می گفت: 
»توجـه! توجـه! دانش آمـوزان فوتبالیسـت سـال ششـم و هفتم توجـه کنین! 
به خاطـر خرابِی سیسـتم آب پاشـی، زمین فوتبـال پر از ِگل والی شـده و برای 

بازی نامساعده. زمان مسابقه ی فوتبال بعدًا اعالم می شه.«
ُجردن کراس5، گنده ترین ورزشکار و احمق ترین دانش آموز مدرسه، عصبانی 
و گیج اخم هایش را کرد توی هم و گفت: »دیوونه شـدین؟ نکنه دارین سـر به 

سرم می ذارین؟ یعنی مسابقه ی من رفت پی کارش؟!«
کاش ِفرِدی آن لحظه با ُجردن چشم توچشم نمی شد. با خودش فکر کرد 
عجـب اشـتباه بزرگـی! چیزی توی نگاه ُجردن بود که همیشـه باعث می شـد 

ِفرِدی منجمد شود و مثل مجسمه خشکش بزند. 
ُجردن گفت: »به چی زل زدی گنده بک؟ نکنه این خراب کاری کار توئه؟«

ِفرِدی نگاهش را از ُجردن دزدید و معذب روی صندلی کوچکش نشست. 
ُجردن گفت: »البد لیز خوردی و افتادی زمین و باعث شـدی زلزله بشـه و 

گند بزنه به سیستم آب پاشی...«
کوئینسی و نینا زدند زیر خنده و مشت هایشان را کوبیدند به هم. تنها کاری 

که بلد بودند تویش همکاری کنند، نفرت از ِفرِدی بود. 
مانی که داشـت چهره ی خودش را نقاشـی می کرد، سر بلند کرد، نگاهی به 

1. Nina 2. Quincy
3. Manny Vasquez 4. Worst
5. Jordan Cross
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آن ها انداخت و گفت: »آهای! دسـت از سـرِ دوسـت من بردارین! برین پایین 
تـوی بوفـه و بـا کارول جونم که مسـئول ناهـاره، حرف بزنیـن و ازش یه لیوان 

خوشگل و گنده ی ‘خفه خون’ بگیرین و بزنین بر بدن.«
ِفرِدی یواش خندید. مانی هیچ وقت تسلیم کسی نمی شد، هرچقدر هم که 
ازش بزرگ تر بودند؛ و چون قدش فقط صدوچهل سـانتی متر بود، تقریبًا همه 

ازش بزرگ تر بودند. 
ُجردن گفت: »جنبه ی شوخی داشته باش داداش.«

مانی جواب داد: »فکر کنم برای اینکه شـوخی به حسـاب بیاد، باید یه کم 
خنده دار باشه.«

معلمشـان، آقـای اِسـنوزر1، از آن طـرف کالس دسـت تکان داد که سـاکت 
شـوند. بعـد بـا لحن خشـکی گفت: »تا آخـر کالس، همه لطفًا تمرکزشـون رو 

بذارن روی نقاشی چهره ی خودشون...«
ِفرِدی تالش کرد جمع وجورتر بنشیند تا کمتر توجه معلم را جلب کند، ولی 
فایـده ای نداشـت. ِفـرِدی برای خودش یک پا بچه غول بـود، همان چیزی که 

ُجردن همیشه خوش داشت به رخش بکشد. 
به خاطـر همین، ِفرِدی به جای اینکه روی نقاشـی خـودش تمرکز کند، دفتر 
طراحـی اش را درآورد؛ همـان دفتـری که تصویر ذاِت هیوالصفـِت ُجردن، نینا و 
کوئینسی را تویش کشیده بود... جانورهای وحشتناکی که توی وجود آن بچه ها 
کمیـن کـرده بودند. هـر دفعه با ِفـرِدی بدرفتاری می کردند، ِفرِدی جوابشـان را 
نمـی داد؛ عوضـش دفتـرش را باز می کرد و جزئیات بیشـتری به اثر هنری اش 
اضافه می کرد. با اینکه دست های ِفرِدی خیلی گنده و اندازه ی دستکش بیسبال 

بودند، انگشت هایش به طرز شگفت انگیزی ظریف و فرز کار می کردند. 
مانی از باالی شانه ی رفیق هیکلی اش، طرح او را نگاه کرد و گفت: »خیلی 

قشنگه ِفرِدی؛ وقتی سه ُبعدی چاپشون کنیم، فیلممون محشر می شه.«

1. Snoozer
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قرار بود اسم فیلم ِفرِدی و مانی زندگی مانفردو و درباره ی هیوالهایی باشد 
کـه در زمـان آینـده زندگـی می کنند. هیوالهایـی که با مـواد رادیواکتیو جهش 
یافته بودند و در زمینی بی آب وعلف و مخروبه پرسه می زدند. شخصیت اصلی 
این فیلم مانفردو1 بود؛ آخرین پسـری که روی زمین باقی مانده و مجبور بود 

با سه هیوالی متفاوت مبارزه کند و همه شان را شکست دهد. 

آقای اسـنوزر از پشـت میزش نگاهی به بچه های کالس کرد و گفت: »برای 
اون هایـی کـه امیدوار بودن امروز با دسـتگاه چاپ سـه ُبعدی کار کنن، یه خبر 
بـد دارم. متأسـفانه دسـتگاه رو اشـتباهی برامـون فرسـتادن، به خاطر همین 

حاالحاالها نمی تونیم چیزی چاپ کنیم.«
مانی گفت: »ولی آقای اسنوزر! شما قول داده بودین!«

آقای اسنوزر گفت: »لطفًا دوباره شروع نکن آقای واسِکز.«

1. Manfredo
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مانی زیر لب گفت: »گندش بزنن! حاال نمی تونیم فیلممون رو بسازیم.«
ِفرِدی اخم کرد، دفتر طراحی اش را گذاشـت کنار و دوباره رفت سـراغ نقاشی 
چهره ی خودش. خب راستش... زیاد هم شبیه قیافه ی خودش نبود! راستش 
تصویری بود از جانوری پشـمالو و شـکم گنده که سـه تا دست و دوتا عاج و دوتا 
شـاخ داشـت. اسمش هم اودو1 بود. ِفرِدی تقریبًا نقاشی را تمام کرده بود. اگر 

نخواهیم الف بزنیم، می شود گفت لعنتی خیلی هم خوب از آب درآمده بود. 
شاالپ!

گلوله ای ُتفی درسـت وسط 
نقاشی ِفرِدی فرود آمد. 
ُجـردن با خوشـحالی 

گفت: »زدم تو خال!«
نینـا از دیدن آبشـاری که از 

چهره ی اودو سرازیر شده بود، زد زیر خنده. کوئینسی هم پوزخندی زد. 
ِفـرِدی ُتـف را با دسـتش پـاک کرد و بعد انگشـت هایش را مالید به شـلوار 

جینش. ارزش تالفی کردن و دعوا نداشت. بیشتر بهش گیر می دادند. همین. 
حداقل او که این طور فکر می کرد. 

ِفـرِدی وحشـت زده به مانـی، که قلم مویش را پرت کرد سـمت ُجردن، نگاه 
کرد. رنگ همه جا پخش شد؛ روی لباس های ُجردن، زمین و دیوار. 

سـوراخ های بینـی ُجـردن از عصبانیت لرزیدنـد؛ از جایش بلند شـد و با تمام 
قدرتش تنه زد به مانی. مانی افتاد روی ِفرِدی، ِفرِدی افتاد روی نینا و نینا هم مثل 
دومینو سه پایه ی نقاشی اش را نقِش زمین کرد. سه پایه ی نینا خورد به سه پایه ی 
کوئینسـی و همین طـور کـه صـدای واااِی بقیه ی بچه های کالس بلند شـده بود، 
آخرش نقاشی هر دویشان همراه قلم موهای کدر و کثیف آبرنگ، افتاد کِف کالس. 
آقای اسنوزر آمد جلو و فریاد زد: »شما دو نفر! مانی و ِفرِدی! خیلی ممنونم 

1. Oddo

نینـا از دیدن آبشـاری که از 



که زنگ تفریح خودتون رو صرف تمیزکردن این خراب کاری ها می کنین...«
مانی نالید: »ولی آقا! منصفانه نیست! ُجردن شروع کرد.«

اسـنوزر فریاد زد: »تو هم تمومش کردی. بهتون پیشـنهاد می کنم زودتر یه 
زمین شور پیدا کنین، وگرنه بعد از تموم شدن کالس باید توی مدرسه بمونین.«

درسـت همـان موقـع زنگ به صدا درآمـد و پایان کالس را اعالم کـرد. ِفرِدی و 
مانی سرشان را انداخته بودند پایین و به کف زمین خیره شده بودند، ولی همه ی 
بچه های کالس پشت سرِ آقای اسنوزر راه افتادند تا از کالس بروند بیرون. ِفرِدی و 
مانی نگاهی به کالس انداختند و ِفرِدی با خودش فکر کرد: عجب گندکارِی بزرگی!



همـه ی بچه هـا رفتـه بودند بیرون تا زنگ تفریحشـان را بگذرانند. همان موقع 
ِفرِدی داشـت با سشـواری قدیمی، که جلسـه ی پیش برای مجسمه سازی با 
خمیر کاغذ به کالس آورده بودند، نقاشی اش را خشک می کرد. کاغذش کمی 
خیـس و مچالـه شـده بود، ولی طرح اصلی چندان آسـیب ندیـده بود. خیال 
ِفرِدی راحت شد. زل زد به سه تا هیوال و فهرست ویژگی هایشان را بررسی کرد. 
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 شایعه شـده بود پالک دندان های 
کوئینسـی به اینترنـت وای فای وصل 
می شـود و به خاطـر همیـن اسـت که 
هیچ وقت توی هیچ کـدام از تکلیف ها 
و درس هایـش زیـر بیسـت نمی گیرد. 
معلوم اسـت کـه واقعیت نداشـت، اما 
بعضـی وقت هـا ِفرِدی بـا خودش فکر 
می کـرد: اگر این طور نیسـت، پس این 

بچه از کجا این همه چیز بلد است؟
مانی، که زمین شوی توی دستش 

بـود، ایسـتاد کنـار ِفـرِدی و گفـت: »اگـه دوتایـی تمیـزش کنیم، زودتـر تموم 
می شـه...« بعد چشـمش خورد به چیزی که ِفرِدی بهش زل زده بود. »پسـر! 
اگـه فقـط همین نسـخه ها رو داری، بهتره هرچـه  زودتر از ایـن کاغذپاره ها یه 

پرینت بگیریم، تا دوباره بالیی سرشون نیومده.«
ِفرِدی نگران گفت: »مانی، ما همین االن هم توی بد دردسری افتادیم. تازه 

اسنوزر گفت که پرینتر رو اشتباه فرستاده ان.«
مانی، که نقاشی خیِس کِریدون1 توی دستش بود، جواب داد: »بزرگ ترها 
همیشـه دروغ می گـن. مثـل وقتـی کـه مامانـم می گه یـادش رفته بسـتنی 
شـکالتی بخـره، ولی جاسازی شـون کـرده تِه فریـزر، پشـت نخودفرنگی ها و 

بروکلی های یخ زده.«
ِفرِدی در جواب فقط شـانه هایش را باال انداخت. تمیزکردن کالس را تمام 
کـرده بودنـد که زنگ ناهار به صـدا درآمد و صدای زززززینگ بلندش ِفرِدی را 
از جـا پرانـد. از پنجره بقیه ی هم کالسی هایشـان را دیدند که از حیاط مدرسـه 

می روند سمت غذاخوری. شکم ِفرِدی به قاروقور افتاد. 

1. Kraydon
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گفت: »شـاید بهتر باشـه بعدًا چاپشـون کنیم. ناسـالمتی امروز روز همبرگر 
مخصوصه.«

مانی گفت: »هیچ کس این دور و برها نیست! اسنوزر هم احتمااًل االن داره 
همبرگر دومش رو می خوره. االن بهترین موقعیته. یااّل بجنب دیگه!«

ِفـرِدی گفـت: »باشـه! باشـه! فکـر کنـم همبرگرمـون بتونـه صبر کنـه...« و 
دفتربه دست و تلوتلوخوران راه افتاد دنبال رفیق ریزه میزه اش. 

ِفرِدی و مانی بی سـروصدا رفتند توی اتاق اسـنوزر. دسـتگاه عجیبی روی 
میـز بـود کـه وصلش کـرده بودند به کامپیوتر. دسـتگاه شـبیه مکعبـی بود که 

گوشه هایش گرد شده. یک جور هرم نوک تیز هم گذاشته بودند رویش. 
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مانی پچ پچ کرد: »خودشـه...« آن دسـتگاه با همه ی پرینترهای سـه ُبعدی 
معمولی فرق داشت. 

ِفرِدی گفت: »اسـنوزر راسـت می گفت. این پرینتر خیلی عجیب وغریب به 
نظر می آد. شاید باید دست نگه داریم...«

مانی گفت: »مگه چقدر ممکنه فرق داشـته باشـه؟ کافیه دکمه ی پرینت رو 
بزنیم. دسـتگاه با لیزر پالسـتیک رو به اون شـکلی که تو می خوای، درمی آره. 

بوم! به همین راحتی!« انگار فکر همه چیز را کرده بود. 
روی قفسـه ی آقای اسـنوزر کارتن بازشـده ای بود که رویش نوشـته بودند: 
»لوازم پرینتر سـه ُبعدی«. مانی رفت سـمت کارتن و کارتریجی1 پالسـتیکی را 
که تویش پر از حباب هایی عجیب و صورتی بود، بیرون کشـید. شـبیه خوراک  
سوسیسـی بـود که تـوی بوفه ی مدرسـه می فروختند. کارتن را پـرت کرد توی 
قفسـه و یک کپه بسـته افتاد جلوی پایش. روی بسـته ها نوشـته شـده بود: 

خشک کن/سیلیس2: خوراکی نیست. 
ِفرِدی غرغر کرد: »مراقب باش پسر!«

مانی صفحه کلید را هل داد سمت دوستش و گفت: »بیکار واینستا!«
ِفرِدی گفت: »باشه، باشه.« کامپیوتر اسنوزر را روشن کرد و یکی از برنامه ها 
را که اسمش اسکالپتریس بود، باز کرد. طرز کار با آن برنامه را بلد بود، چون 
تـوی کالس هنـر تمرین کرده بودند، ولی تا آن موقـع با پرینترهای واقعی کار 
نکرده بود. صفحه ی کامپیوتر اسـنوزر با نوری سـفید و مایل به آبی روشن شد 

و آن برنامه روی صفحه ظاهر شد. 
مانی زیر لب گفت: »زود باش. هر لحظه ممکنه اسنوزر سر برسه.«

ِفـرِدی جـواب داد: »می دونـم دارم چـی کار می کنم.« دفتـرش را جوری که 
صفحـه اش رو به پایین باشـد، روی اسـکنر گذاشـت. پرینتر سـه ُبعدی طرح 
را بررسـی کـرد و کِریـدون روی صفحـه ظاهر شـد. بازوهای کِریـدون بزرگ و 

1. جعبه ی جوهر یا رنگ دستگاه چاپ
2. سدیم در اکسید که کاربردهای فراوانی در صنایع مختلف دارد.
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ماهیچه هایش عضالنی و چین خورده بودند و مثل سیکالپس1 فقط یک چشم 
وسط صورتش داشت. 

ِفرِدی نفس عمیقی کشید و تصویر بعدی را اسکن کرد. 
همه جـای یاپزیـال2 موی سـیاه براق داشـت، دقیقـًا مثل موهـای نینا. دوتا 
گردن بلند بی سـر هم داشـت که از وسط تنه اش بیرون زده بودند. تِه هر کدام 
از آن گردن هـا یـک دهـان بود؛ از یکی شـان آتـش بیرون مـی داد و با آن یکی 

جیغ های بلند می کشید؛ آن قدر بلند که پرده ی گوش آدم را پاره می کرد. 
ِفـرِدی دو بـار روی تصویر سـوم کلیـک کرد. ِمگاکیو3 ظاهر شـد؛ خزنده ای 
کـه نصفـش مارمولـک و نصـف دیگـرش هزارپایی بود بـا پاهایـی نوک تیز و 
دسـت هایی شـبیه آخونـدک. ِفرِدی و مانی تند و سـریع کارتریـج را با ماده ی 
صورتی رنگ پر کردند. ِفرِدی خم شد روی صفحه کلید و هر سه تا فایل را برای 
چاپ کـردن انتخـاب کرد. انگشـتش را روی دکمه ی پرینت فشـار داد و گفت: 

»برو که رفتیم.«
پرینتر سـه ُبعدی راه افتاد. ماده ی صورتی قطره قطره بیرون ریخت و اولین 

هیوال را ساخت: کِریدون. 
پسـرها لبخندبرلب با چشـم های گردشـده کار دستگاه سـه ُبعدِی جادویی 
را تماشـا می کردند. تک تک جزئیات نقاشـی ِفرِدی به بهترین شـکل ساخته 

شده بود. 
ِفرِدی هیوالی پانزده سانتی متری را برداشت و براندازش کرد. کِریدون مثل 

پاستیل نرم بود و مثل خمیر بازی ِکش می آمد. 
هیـوالی کوچـک را توی دسـتش چرخاند و کمی بازوهـای هیوال را حرکت 
داد. ِفرِدی همان طور که با نوک انگشـت اشـاره اش شکم هیوالکوچولو را فشار 

می داد، توضیح داد: »انگار واقعِی واقعیه!«
بعد غرش کوچکی به گوش رسید و چشم های کِریدون باز شد. 

1. سیکالپس یا سایکالپس نام هیوالی غول پیکر و تک چشم افسانه های یونان باستان است.
2. Yapzilla 3. Mega-Q






