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تقدی���م به بزرگترین مأمور انتظام���ات تاریخ، َملتیو 
مک آرِدل.

 ج. ش.



سام ِگِریوز یک نواِر نارنجِی براق دستش گرفته بود. با خودش 
گفت: »افتضاحه! باورم نمی شه باید همچین چیزی رو بندازم 

روی شونه ام.«
صبح روز شنبه بود. سام و دوست های صمیمی اش، آنتونیو و 
لوسی، جلوی کمدهایشان منتظِر زنگ مدرسه ایستاده بودند.
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آنتونی���و گف���ت: »ببینم، تو مأم���وِر انتظامات ش���دی؟! خیال 
می کردم دبستاِن شومیان مأموِر انتظامات نداره.«

سام پایش را کوبید زمین و گفت: »از االن به بعد داره. خیلی 
هم مزخرفه! دیش���ب مدیرمون زنگ زد به مامانم و گفت من 
رو انتخاب کردن. آخ! وحشتناکه. مجبورم وایسم تو راهرو و داد 
بزنم ‘برید س���ِر کالس هاتون!’ یا مثالً ‘اسکیت بازی دیگه بسه!’ 

... از این جور چیزها.«
لوس���ی به ش���وخی گفت: »بی خیال! به جاش یه نواِر نارنجِی 

باحال می  ندازی روی شونه  ت!«
سام هم برایش شکلک درآورد.

آنتونیو گفت: »بجنب! زنگ خورد.«
س���ام اخم کرد و گفت: »ش���ما برید. من مجبورم وایس���م تا 

مطمئن شم همه رفتن سِر کالس.«
لوسی داد زد: »توی کالس می بینیمت.«

در یک چش���م به هم زدن راهرو کامالً خالی شد. هیچ کس آنجا 
نبود. هیچ کِس هیچ کس جز س���ام که داش���ت ت���وی راهرو قدم 
می زد. از پنجره بیرون را نگاه کرد. یکی از همکالس���ی هایش را 

توی زمین بازی دید.
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فکر کرد: »یه توِک پا می رم بیرون و برمی گردم. گمون نکنم 
خانم معلم عصبانی بشه.«

ه���وای بیرون مثِل یخ س���رد ب���ود. برگ های قرم���ز و نارنجی 
روی زمی���ن پیچ وتاب می خوردند. س���ام دس���ت هایش را توی 
جیب هایش فرو کرد. می توانس���ت رِد نفس هایش را توی هوا 
ببیند. مثِل این بود که ش���بح های کوچکی جلوی چش���م هایش 

می رقصیدند.

س���ام داد زد: »آهای، برای���ان! زنگ خورده. تو باید... باید... 
بری سِر کالس!« برایان با اخم به سام نگاه کرد، از کنارش رد 

شد و تندی دوید توی ساختمان مدرسه.
س���ام با خودش گف���ت: »بفرم���ا! هم���ه حالش���ون از مأموِر 
انتظامات به هم می خوره.« خواس���ت دِر راهرو را ببندد که باِد 
س���ردی وزید. یکهو چش���مش خورد به کالِه برایان که نزدیِک 

زمین بازی افتاده بود.
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ساختماِن مدرسه را ورانداز کرد. به نظرش مثِل یک قلعه ی 
قدیم���ی می آمد، با آجرهای قرمزی که هر لحظه ممکن بود فرو 
بریزند. رنِگ درها و پنجره ها پوسته پوسته شده بود. کالغ های 
س���یاه و بزرگی روی پش���ت بام نشس���ته بودند و س���ام را نگاه 

می کردند. همه ی این ها ترسی به جانش انداخت.

س���ام هیچ دلش نمی خواست بیشتر از آن توی حیاط بماند. 
دوید سمِت زمین بازی. همین که به تاب ها رسید، یکهو چیزی 

به قوزِک پایش چنگ انداخت.
پایی���ن را ن���گاه ک���رد. پاهایش 

داش���تند توی ش���ن ها فرو 
می رفتند!

خب، معلوم است که 
پای آدم موقِع راه رفتن 

توی شن  فرو می رود. اما 
ن���ه این ج���وری! انگار 
چی���زی داش���ت او را 

پایین می کشید.
سام فریاد زد: 

»کمک!«
شن  روی کفش های ورزش���ی اش را پوشانده بود. خم شد، 

بلکه بتواند پاهایش را آزاد کند. شن ها خیس بودند!
شن های روان؟!

درس���ت مثِل ش���ن های رواِن فیلم های قدیمِی تارزان بود. 
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از همان فیلم هایی که پدِر س���ام مجبورش می کرد تماشایشان 
کند. اما س���ام مطمئِن مطمئن بود که شن های روان فقط توی 
جنگل ها و آن هم توی فیلم سروکله شان پیدا می شود، نه توی 

زمین بازی و در دنیای واقعی!
دوباره داد کشید: »کمک! زمین بازی داره من رو می خوره!«
حاال دیگر شن ها تا سِر زانوهایش رسیده بودند. سام تالش 
می کرد و دس���ت و پا می زد. شن ها درست جلوی چشم هایش، 

کالِه برایان را بلعیدند.
فایده ای نداشت.

شن های خیس و سرد تا کمرش رسیده بودند.
سام چش���م هایش را محکم بست. داش���ت می رفت پایین، 

پایین و پایین تر...

2

چی���زی نمانده بود ش���ن های روان س���ام را تمام و کم���ال پایین 
بکشند که یکهو دستی مچش را گرفت! چشم هایش را باز کرد. 

آقای نکوبی، مستخدِم پیِر مدرسه بود.
آقای نکوبی تمام تالش���ش را کرد و باالخره... س���ام از چنگ 

شن ها خالص شد.
س���ام به نفس نفس افتاده بود: »ش���ن ها... ش���ن های زمین 

بازی... می خواستن من رو بخورن.«
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