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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 داد زد: »یواش تــر بــرو 

ــی!« دوت

ــه  ــاند ب ــودش را رس و دوان دوان خ

ــووی مســیر  ــه داشــت ت دوســتش ک

جنگلــی جســت وخیز می کــرد. 

ــدارد! مــن  دوتــی داد زد: »امــکان ن

عاشــق جلســه های "م.ف.م.ه" هستم!«
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"م.ف.م.ه" یعنـی مأمـوران فوق سـّری مبـارزه بـا هیوالهـا؛ یـک 

گـروه از بچه هایی که قسـم خـورده بودند از شـهر در برابر هیوالها 

محافظـت کنند. َاِلکسـانِدر سـرگروه بـود و دوتـی جدیدترین عضو 

گروه.  

کمـی بعد رسـیدند بـه واگنی که با شـاخه های درخت پوشـانده 

شده بود.  

َاِلکسـانِدر گفـت: »اوه اوه! مقـر فرماندهـی ُپـر از شـاخ و بـرگ 

شده!« 

»در عـوض، گل هـا بـوی خوبـی می دهنـد!« دوتی داشـت هوا را 

بـو می کشـید. »این چیسـت؟«

نـخ کاموایـی قرمزرنگـی بیـن شـاخه ها گـره خـورده بـود. نـخ 

تکان خورد. 
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دوتی گفت: »یک نفر دارد آن سِر نخ را می کشد!«

ــده و از  ــن  پیچی ــه دور واگ ــد ک ــرد و دی ــال ک ــخ را دنب ــد ن بع

زیــر درِ پشــتی رفتــه داخــل. دوتــی در را بــاز کــرد. َاِلکســانِدر هــم 

دنبالــش رفــت داخــل. 

یوهاهاهاااا!!!
یک موجود دوَسر از پشت میز پرید بیرون.

دوتی داد زد: »هیوال!« و پرید عقب. 

َاِلکسانِدر گفت: »مواظب باش! هیوالی کاموایی است!«

ترق تروق! هیوال چنگک هایش را تکان داد.
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دوتــی پرســید: »چه طــور جلویــش را بگیریــم قورباغــه ی 

دماغــو؟«

ــود. دوســتانش  ــو اســم مســتعار َاِلکســانِدر ب ــه ی دماغ قورباغ

تــووی خانــه، تــووی مدرســه، یــا وقت هایــی کــه مــورد حملــه ی 

یــک موجــود دوَســر کاموایــی قــرار می گرفتنــد، این طــوری 

صدایــش می کردنــد. 

َاِلکسانِدر گفت: »زود باش! باید آن را بشکافیم.«

ــک ُمشــت  ــوال و ی ــه ســمت هی ــت ب ــی رف دوت

گُنــده از کامواهــا را گرفــت و محکــم کشــید. هیــوال 

ــه قفســه.  ــد و محکــم خــورد ب دور خــودش چرخی

شــترق! یــک قوطــی کهنــه ی قهــوه افتــاد روی زمیــن و یــک 
چیــز پشــمالو از داخلــش ِقــل خــورد بیــرون. 

بوی چندش آوری تمام واگن را ُپر کرد. 
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ــاپ!  ــت تمــام اســت!« پ ــوال گفــت: »وق یکــی از کله هــای هی

ــدن  ــووی ب ــت. ت ــی اش را برداش ــای کاموای ــوال کله ه ــاپ! هی پ
ــد.  ــر از اعضــای "م.ف.م.ه" بودن ــر دیگ ــوال دو نف هی

نیکــی زمان ســنجش را درآورد و گفــت: »چهــل و هفــت ثانیــه! 

یــک رکــورد جدیــد!«

دوتــی پرســید: »االن چــی شــد؟« و دماغــش را گرفــت تــا بــوی 

بــد را حــس نکنــد. 

ــود.  ــای "م.ف.م.ه" ب ــی از آزمون ه ــن یک ــت: »ای ــانِدر گف َاِلکس

تــو عالــی بــودی!«

دوتی نیشخند زد. 

ــد آن  ــوی گن ــه خاطــر ب چشــم های َاِلکســانِدر ب

چیــز پشــمالو ُپــر از اشــک شــدند. 



او پرســید: »تــووی آن قوطــی کهنــه چــی بــود؟« و پنجــره را بــاز 

کرد.  

ریپ برچسب قوطی را خواند. 

ــر  ــووی مق ــد ت ــزی بای ــدو. آخــر چــرا همچیــن چی ــر بوگن »پنی

ــی...« فرمانده

بوووووق!
صدایی شبیه یک بوق بلند پنجره ها را لرزاند. 

چهار جنگجو نفسشان را حبس کردند. 

دوتی پرسید: »این هم بخشی از آزمون است؟«

»نه...« َاِلکسانِدر ادامه داد: »شبیه صدای گوزن بود.«

نیکی گفت: »یا بوق کشتی.«

ریپ هم گفت: »یا آروغ یک قورباغه ی غول پیکر.«
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بعــد یــک چیــزی کوبیــده شــد بــه واگــن و آت و آشــغالِ  دیوارها 

ریخــت پاییــن. َاِلکســانِدر، ریــپ، نیکــی و دوتــی افتادنــد وســط 

کامواهــا و پنیــر بوگنــدو.

یک شــاخ تیز خاکســتری 

از تــووی دیــوار آمــد داخــل. 

بعــد هــم رفــت بیــرون و 

یــک ســوراخ گُنــده بــه جــا گذاشــت.

دوتی پرسید: »این چی بود؟«

نیکی گفت: »شبیه شاخ کرگدن بود!«

ــس  ــک نف ــدای ی ــد ص ــن و بع ــدای فین فی ــانِدر اول ص َاِلکس

محکــم شــنید. 

فوووووت!
بــاد ُتنــدی از داخــل ســوراخ وارد واگــن شــد و همــه ی کاغذهــا 

را بــه پــرواز درآورد. 

پــوم! پــوم! پــوم! اعضــای "م.ف.م.ه" صــدای قدم هــای 
ســنگینی را شــنیدند کــه دویــد تــووی جنــگل و بعــد... ســکوت. 
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دوتی پرسید: »هیوال رفته؟«

ــرد و  ــرون ُب ــوار بی ــده ی روی دی ــوراخ گُن ــپ ســرش را از س ری

ــت!« ــری ازش نیس ــت: »اث گف

»زود باشــید!« َاِلکســانِدر ادامــه داد: »بیاییــد ببینیــم بیــرون چــه 

خبــر اســت.«

ــی روم.«  ــد م ــراری جدی ــروج اضط ــن از در خ ــت: »م ــپ گف ری

ــن. ــاد روی زمی ــپلق! افت ــرون و ش ــد بی ــوراخ پری ــد، از س بع

َاِلکسانِدر، نیکی و دوتی از در بیرون رفتند. 

َاِلکسانِدر پرسید: »حالت خوب است ریپ؟«
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ــود تــووی یــک اســتخر  ــاده ب ــده. ریــپ افت ــر خن نیکــی زد زی

لجــن ســبز و چســبناک. 

ریپ پرسید: »شما هم می آیید شنا؟«

دوتــی گفــت: »َاه َاه! همه جــا ُپــر از لجــن شــده! گُل هــا را هــم 

ــرده!« خراب ک

ــد را  نیکــی پرســید: »حتمــًا همــان هیــوالی شــاخ دار ایــن گن

ــه؟« زده، ن

َاِلکســانِدر جــواب داد: »بلــه.« و ســریع زیــپ کوله پشــتی اش را 

بــاز کــرد. بعــد مکــث کــرد و دوبــاره زیــپ را بســت. 

»ای بابــا! ِهــی یــادم مــی رود دفترچه دزدیده شــده!«

دوتی اضافه کرد: »آن هم توسط معلممان.«

ریــپ گفــت: »دکتــر تالــو کــه معلــم نبــود. یــک 

ــود!« ــه ی بدجنــس هزارچهــره ب دکتر تالوقلنب
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ــم  ــه را ه ــت: »آره، دفترچ ــی گف نیک

داد بــه رئیس هیــوال.«

َاِلکســانِدر آه کشــید. او در 

روز اولــش در ِاســِترماْنت، 

یــک دفترچــه ی قدیمــی 

ــر از  ــه ُپ ــرد ک ــدا ک پی

ــاره ی  حقایــق مهــم درب

ایــن  بــود.  هیوالهــا 

ــه "م.ف.م.ه"  ــه ب دفترچ

کمــک کــرد یک عالمــه 

هیــوال را شکســت بدهند... 

ــه ای در کار  ــاال دفترچ ــا ح ام

ــود.  نب

ــد دفترچــه  ــت: »بای َاِلکســانِدر گف

ــم.« ــس بگیری را پ

ــوال  ــم رئیس هی ــه نمی دانی ــا ک ــوری؟ م ــت: »چه ط ــپ گف ری

کــی اســت.«

اســت  »یعنــی ممکــن  کــرد.  را حبــس  نفســش  دوتــی 

ــه مقــر  رئیس هیــوال همــان موجــودی باشــد کــه همیــن االن ب

کــرد؟« حملــه  فرماندهی مــان 

ــه  ــزی را ک ــر چی ــد ه ــه داد: »بیایی ــانِدر ادام ــاید.« َاِلکس »ش

دربــاره ی ایــن خرابــکار شــاخ دار می دانیــم بنویســیم.«

َاِلکسانِدر شروع کرد به نوشتن روی یک تکه کاغذ. 
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نیکی گفت: »اطالعات زیادی درباره اش نداریم، نه؟«

ریــپ یــک ُمشــت لجــن بــه ســمت َاِلکســانِدر پاشــید. 

ــت.«  ــام اس ــت ش ــده... وق ــام ش ــه تم ــگار جلس ــب، ان »خیلی ُخ
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ــتی  ــی کوله پش ــت!« دوت ــادم می رف ــت ی ــد! داش ــر کنی »صب

ــرم،  ــد بگی ــن تول ــت جش ــرار اس ــرد. »ق ــاز ک ــی اش را ب خرگوش

شــما هــم دعوتیــد!« بعــد پاکت هــای رنگ و وارنــگ را بیــن 

ــرد.  ــیم ک ــتانش تقس دوس

َاِلکسانِدر گفت: »ممنون!«

ریپ گفت: »دزد دریایی؟ ِایــــول!«

نیکــی گفــت: »از االن لحظه شــماری می کنــم دوتــی! خداحافــظ 

بچه ها!« 
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ــت: »َاه َاه  ــانِدر گف ــای َاِلکس باب

ــوی افتضــاح از کجــا  َاه َاه! ایــن ب

می آید؟«  

ــپزخانه.  ــووی آش ــود ت ــده ب ــازه آم ــانِدر ت َاِلکس

ــرد.  ــو ک ــش را ب لباس

بعد گفت: »ِام... پنیر بوگندو.«

پــدرش گفــت: »تــا مــن شــام را حاضــر می کنــم، بــرو حمــام و 

خــودت را از ایــن بــوی گنــد خــالص کــن.« 

ــا  ــد ب ــه ی بع ــزده دقیق ــاال و پان ــت ب ــا رف ــانِدر از پله ه َاِلکس

لباس راحتــی برگشــت پاییــن. 

پـدرش گفـت: »به بـه! تمیـز شـدی! این هـم حولـه ی حمامت. 

همیـن االن از خشـک کن درش آوردم.«
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»ممنــون بابــا.« َاِلکســانِدر حولــه را پوشــید؛ گــرم و نــرم بــود و 

ــوی گل ُرز می دهــد.« ــه ام ب ــوی گُل مــی داد. »حول ب

پــدرش گفــت: »فکــر کنــم زیــادی از مایــع نرم کننــده ی لبــاس 

اســتفاده کــرده ام. امــا از بــوی گنــد پنیــر کــه بهتــر اســت!«

ــام  ــا ش ــد... بی ــر ش ــرف پنی ــه ح ــاال ک ــت: »ح ــانِدر گف َاِلکس

بخوریــم.«  و نشســت روی صندلــی. 

ــت:  ــت و گف ــا گذاش ــانِدر الزانی ــقاب َاِلکس ــووی بش ــدرش ت پ

ــده.« ــه آم ــت نام ــتی برای »راس

َاِلکسانِدر پرسید: »روز تعطیل؟«

پدرش گفت: »آره، حتمًا کسی شخصًا نامه اش را آورده.«

و پاکتی به َاِلکسانِدر داد. 

ــرده  ــرد، اخــم ک ــاز می ک ــت را ب ــه پاک َاِلکســانِدر همین طــور ک

بــود. 
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»ُخـب معلـوم اسـت!« َاِلکسـانِدر الزانیایـش را جوید و یـاد دکتر 

تالـو افتـاد کـه تبدیـل شـده بـود بـه یـک قلنبـه ی چسـبناک، به 

اعضـای "م.ف.م.ه" حملـه کـرده بـود و بعـد هـم خـودش را بـه 

شـکل یـک مجسـمه ی شاخ شـاخی درآورده بـود. 

َاِلکسانِدر چنگالش را انداخت. 

ــی َال!« او از  ــی خوش شانس ــو خیل ــت: »ت ــانِدر گف ــدر َاِلکس پ

ــد.  ــود و نامــه را می خوان ــاالی شــانه ی َاِلکســانِدر خــم شــده ب ب

ــر!« ــا مدی ــن... کالس خصوصــی ب ــرش را بک »فک

َاِلکســانِدر پیــش خــودش فکر کــرد: »کالس بدون دوســت هایم؟ 

ــوم!« ــه ش ــاخ دار ِل ــکار ش ــای خراب ــر پاه ــم زی ــح می ده ترجی
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