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برای سالی شابرت. 
از اینکه همیشه به من کمک می کردی تا مشق های 

علومم را بنویسم ممنونم!
ج. ش.
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سام ِگریوز جوِش شیرین را ریخت روی کوِه آتش فشانیِ  کوچکی 
که درست کرده بود.

گفت: »مواظب باشین!«
آنتونیو داد زد: »برید عقب!«

لوسی هم با صدای بلند گفت: »االنه که منفجر بشه!«
اما نیازی به این کارها نبود. آزمایِش سام بدجوری شکست 
خورده بود. هیچ چیز منفجر نشــد. کوِه آتش فشان صحیح و سالم 
روی میز بود. ســام و دوســت های صمیمی اش، یعنی آنتونیو و 
لوسی، سِر کالِس زمین شناسِی پایه ی سوم خانم گرینکر بودند.
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صبِح شــنبه بود و اوضاع آن طور که ســام می خواســت پیش 
نمی رفت. آهی کشید و با خودش گفت: »این هم از آتش فشاِن 

جوِش شیرینی! حسابی گند زدم.«
خانم گرینکر چراغ را خاموش   روشن 
کرد و وقتی همه ی بچه ها سِر جایشان 
نشســتند، گفــت: »خب! وقتشــه که 
یــک توضیحــی دربــاره ی نمایشــگاِه 
علمِی مدرسه بهتون بدم. هر کدوم از 
شــما که بتونه یک پروژه رو درســت 
و کامل تحویل بده، یک نشاِن افتخار 
می گیره. نمایشگاه عصِر چهارشنبه ی 
هفتــه ی آینــده برگــزار می شــه. پس 

تقریباً دو هفته براش وقت دارین.«
بچه ها شروع کردند به پچ پچ کردن درباره ی اینکه می خواهند 
روی چــه موضوعــی کار کننــد. آنتونیو به دوســت هایش گفت: 
»وای! مــن کــه طاقت ندارم! می خــوام روی دونه هــای برف یا 
یخ بنــدون کار کنم. آخه من عاشــق زمســتونم. تــازه علومم هم 

خیلی خوب شده.«

لوســی دست به ســینه گفــت: »نکنه چــون با یک دانشــمنِد 
دیوونه جنگیدی، فکر می کنی خدای علوم شدی؟«

شایرون شومیان همان دانشمنِد دیوانه ای 
بــود کــه ســام، آنتونیو و لوســی بــا او جنگیده 
بودنــد. همــان معمــاری کــه صد  و  خــرده ای 
ســاِل پیــش نقشــه ی دبســتاِن شــومیان را 
کشــیده بــود. شــایرون شــومیان راهی پیدا 
کرده بود که همیشه زنده بماند. او خودش 
را بــه مدرســه تبدیــل کــرده بود. دبســتاِن 

شومیان یک هیوال بود...

آنتونیو رو کرد به ســام و پرســید: »تو می خوای روی چی کار 
کنی؟«
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همان موقع ســام دســتش را کرد توی کوله پشتی اش و نواِر 
نارنجِی شب رنگی را بیرون آورد. نواِر مأمور انتظاماتی اش.

اوایِل کار ســام دلش نمی خواست مأمور انتظاماِت دبستاِن 
شــومیان بشــود. اما بعد معلوم شــد وظیفه  اش خیلی بیشتر از 
گشــت زدن تــوی راهروهای مدرســه اســت. وظیفــه ی مأموِر 
انتظامــات در دبســتاِن شــومیان، بــا مدرســه های دیگــر فــرق 
داشــت. آخر، دبستاِن شومیان هم با همه ی مدرسه های دیگر 
فرق داشــت. شــایرون شــومیان خوِد مدرســه بــود و بنابراین 
مدرســه جان داشــت! موجوِد زنده ای که نفس می کشید و از 
بچه های مدرسه تغذیه می کرد. و حاال سام گریوز، یعنی مأموِر 
انتظاماِت مدرسه، مسئوِل محافظت از جاِن بچه ها در برابِر آن 
بود. لوســی و آنتونیو هم دســتیار ســام بودند. هر ســه تایشــان 

حسابی تالش می کردند تا به کسی آسیبی نرسد.

ســام دلش بدجوری آشــوب شــده بود. به خاطِر همین یکهو 
نواِر مأمور انتظاماتی اش را بیرون آورده بود.

آنتونیو گفت: »سام؟«
لوسی هم پرسید: »چیزی شده؟«

ســام به عنوان مأمــوِر انتظامات، بعضی وقت هــا چیزهایی را 
حــس می کرد که بقیه ی دانش آموزها نمی توانســتند احســاس 
کنند. می توانســت حس کند ِکی اوضــاع دارد به هم می ریزد. 

و در آن لحظه هم دقیقاً همین حس را داشت.
ســام رو کــرد بــه دوســت هایش و آرام گفــت: »راســتش 

نمی دونم. فقط اینکه هر لحظه ممکنه یک اتفاِق بد بیفته.«
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خانم گرینکر داد زد: »ساکت!« و بچه ها ساکت شدند. خانم گرینکر 
ادامه داد: »برای تحقیق درمورد پروژه تون می تونید از کتاب های 
کتابخونه ی مدرسه کمک بگیرید. لطفاً تا چهارشنبه ی همین هفته 

مشخص کنید می خواهید روی چه موضوعی کار کنید.«
لوسی دستش را برد باال.

خانم گرینکر پرسید: »بله لوسی؟«
لوســی گفت: »ما هیچ وقت نمایشــگاِه علمی نداشــتیم. چی 
شــده که قراره برای اولین بار چنین نمایشــگاهی توی دبســتاِن 

شومیان برگزار بشه؟«

خانم گرینکر از سؤاِل لوسی جا خورد. و وقتی شروع کرد به 
حرف زدن، دلهره ی سام بیشتر و بیشتر شد. خانم گرینکر گفت: 

»ُخب... اوممم... می دونی لوسی... دفعه ی پیش...«

یک دفعه ساختمان مدرسه لرزید! زمین تکان تکان می خورد. 
لوله های آب ترق و توروق می کردند. تابلوی نقاشی از روی دیواِر 

کالس افتاد.
ســام با خودش فکر کرد: »وای! این کاِر شــایرون شــومیانه! 

دوباره یک چیزی عصبانی اش کرده!«

2



هوپا، ناشر کتاب های خوردنی

نشر هوپا همگام با ناشران بین المللی، از کاغذهای مرغوب با زمینه ی ِکِرم استفاده می کند؛ زیرا:
 این کاغذها نور را کمتر منعکس می کند و درنتیجه، چشم هنگام مطالعه کمتر خسته می شود؛

 این کاغذها سبک تر از کاغذهای دیگر است و جابه جایی کتاب های تهیه شده با آن، آسان تر است؛
 و مهم تر از همه اینکه برای تولید این کاغذها درخت کمتری قطع می شود.

به امید دنیایی سبزتر و سالم تر


