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فصل اول
فرانکی زل زد به اولین سؤال امتحان ریاضی و عدد 23 
را نوشت. انگار درست نبود. با پاک کن به عدد حمله کرد 
و جای لکه ی سیاه رنگی روی دفترش ماند. شاید باید از 
این سؤال رد می شد، احتماالً سؤال بعدی راحت تر بود. 

اما اصاًل این طور نبود. سؤال بعدی ترسناک تر هم بود. 
راسـتش وقتـی فرانکی سـرش را کج می کـرد، عدد 8 
یک جور هایی شـبیه دنداِن نیش می شد. یک جفت بال 
هم برای 8 کشـید. حاال شـبیه خفاش های خون آشـام 
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شـده بود! برای عدد های دیگر هم، شـاخ و چنگال و ُدِم 
خار دار کشید. 

برگه ی امتحانی فرانکی پر از اعداد هیوال یی شده بود! 
بایـد قبل از این کـه معلمش، خانم گـوردون، مچش را 
می گرفت، از دسـت نقاشـی ها خالص می شد. فرانکی 
حلقه ی فلزی سـبز رنگ ته مدادش را گاز زد و تا جایی 
که می توانست، پاک کن را از ته مداد بیرون کشید. شروع 
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کـرد به سـابیدن یکـی از عددهای 7 که آن را به شـکل 
غول یک چشـم کشـیده بود، ولـی یک دفعه پاک کنش، 
تنهـا پاک کنی که داشـت، از ته مـداد پرید بیرون، دو بار 
روی میز جهید و بعد قل خورد و رفت زیر صندلی خانم 

گوردون. 
ایـن هیوال هـای عـددی بـدون جنـگ و دعـوا از بیـن 

نمی رفتند. 



دوست داریم ببینیم 
چه قدر توی سرزمین 

ما دوام می آوری. 

فصل دوم

این جا دیگر 
کجاست؟

سرزمینریاضیآباد.

و تو هم به  نظر 
نمی رسد اهل 
این جا باشی. 

یعنی چرا لو رفتم؟ 
البد چون شبیه 
عدد 5 نیستم.

من دنبال دردسر نیستم. 

به همین راحتی که نمی شود بروی. تو سعی 
کردی ما را از صفحه ی روزگار پاک کنی!

باور کنید با شما 
که پدرکشتگی 

نداشتم. 

بیایید دست و پایش را ببندیم و ببریمش پیش 
ارباب قدرقدرتمان، جناب آمینپوسبزرگ.

اگر راه کالسم را نشانم 
بدهید، زحمت را کم 

می کنم. 



ر ما  ر ربا 
وشحال می شود سر می 
دمت شما برسد! ناهار به 

وب  پ چه 
شد که امروز زیاد 
وردم.  صبحانه ن

قرار نیست که تو 
وری. تو  ناهار ب

ود ناهار هستی!

ه  وشم راستش، من زیاد 
ورید،  نیستم. اگر من را ب
رودل می کنید. می توانید از 

رسید.  مامانم ب

معده ی آمینپوسبزرگ 
ی قوی است! ی

 . قور

! او  او
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واااای! 

یارشور من  ار 
ایسه با این جا  در م

یارشور  کوزه ی 
هم نیست!

انگار ارباب 
قدرتمندتان دارند 

چر می زنند. 

ور است بعدا  چه 
دمت ایشان برسیم یا 
دمت    ی اصال 

ایشان نرسیم؟



ارباب، ارباب بیدار 
شی  شوید. برایتان پیش

آورده ایم. 

ت کرده چر  کی جر
من را پاره کند؟!

ی این جا  انگار ی
از دنده ی چ 

ند شده .  ب

تازه کجایش را دیده اید؟ 
این تازه اول ماجرا است!

واب  سفم که از  مت
بیدارتان کردیم عالی جناب 

ار را  راب قدرقدرتمند. این 
پیدا کردیم که در جنگل ما  

کمین کرده بود. 



ه ی  . وگر نه با نی برو ع
ه می کنم!  ت حم جادویی ام ب

شه ی بعدی ا  ن
چیست؟

راستش ف 
همین بود! 



مه را  عدد فرزندانم! این ل
واهم ی  ه دار کنید. می  م

ش کنم.  مه ی چ ل

وری  من همین 
ه  ودم بام

هستم!



خانـم گـوردون گفـت: »چـرا داد می زنـی فرانکـی؟ 
نترس. هیچی نیست، فقط صدای زنگ مدرسه است.«

فرانکی آرام شـد. سـر کالسـش بود و قرار هم نبود 
مزه دارش کنند تا بخورندش. نگاهش به برگه ی امتحان 
ریاضی اش افتاد که با خط خرچنگ قورباغه  ُپرش کرده 
بود و خانم گوردون می خواست آن را از دستش بگیرد. 

فرانکی دلش می خواست دوباره فریاد بکشد. 
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روز بعـد، اتفاقاتـی کـه تـوی مدرسـه افتـاد خیلـی 
آزاردهنده و ترسـناک بود. شب قبلش تقریبًا نخوابیده 
بـود چون فکر امتحان ریاضـی یک لحظه هم راحتش 
نمی گذاشـت. موقـع زنگ تفریح آن قدر خسـته بود که 
وقتـی گرگم به هـوا بـازی می کردنـد، همـه اش یک جـا 
بی حرکت ایستاد. شانس آورده بود که امروز جمعه بود 
و فقط یک زنگ دیگر تا تعطیالت آخر هفته مانده بود؛ 
اما از شانس بدش همان یک زنگ هم کالس ریاضی 
داشـتند. شاید فرانکی شانس می آورد و خانم گوردون 

فصل ︨﹢م
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تا دوشنبه وقت نمی کرد برگه ی امتحان را تصحیح کند. 
خانم گوردون گفت: »خبر  خوبی دارم، بچه ها. دیشب 

وقتم آزاد بود و برگه هایتان را تصحیح کردم.«
فرانکی زیر لب غرغر کرد. 

خانم گوردون پوشه ی بنفش رنگی را که روی میزش 
بود باز کرد و گفت: »اسمتان را که خواندم، لطفًا بیایید 

و برگه تان را بگیرید.«
فرانکی سـر جایش وول خورد و به خودش پیچید. 
دسـت هایش خیس عرق شـده بودند. انتظار کشـیدن 

برای شنیدن اسمش شکنجه بود. 
اما معلم اسـم او را نخواند. چه عجیب! شـاید خانم 
گوردون یادش رفته بود برگه ی او را تصحیح کند. شاید 
هم برگه اش را گم کرده بود. شـاید هم خط خطی های 
هیوالیـی اش آن قـدر بامـزه بودنـد کـه خانـم گـوردون 
می خواسـت آن هـا را نگه دارد، شـاید هم می خواسـت 

آن ها را در موزه به نمایش بگذارد. 



ر  ی ش موزه ی مرک
رین  ر است از آ مفت

یارشور  ی  ار فران شاه
پرده برداری کند. 

ار من  اسم شاه
مبارزه با اعداد است!

چه ترکی 
شی! ام ب ال

و  عج 
جسورانه ای!

یت  ی موف
هنری بی نظیر!
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زنـگ خـورد و مدرسـه تمـام شـد. فرانکـی باورش 
نمی شـد. یعنـی واقعـًا قـرار نبـود از نتیجـه ی امتحان 
ریاضـی اش باخبـر بشـود؟ وسـایلش را جمـع کـرد و 
خواست پشت سر بقیه ی بچه ها از کالس بیرون برود. 
همان موقع خانم گوردون او را صدا زد که: »فرانکی، 

می خواهم چند دقیقه با تو حرف بزنم.«
چیزی نمانده بود ها. 


