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سام گفت: »بُجنبید! یه دقیقه بیشتر طول نمی کشه.«
صبِح روز ش���نبه قبل از رفتن به مدرس���ه بود. سام، لوسی و 
آنتونیو پشِت دِر ورودِی قبرستاِن شهر، یعنی آرامگاِه شومیان، 

ایستاده بودند.
لوسی پرسید: »س���ام، حاال واقعاً باید این کار رو بکنیم؟ من 

که دارم از ترس َزهره تَرک می شم.«
آنتونیو گفت: »من هم همین طور. راستش من به قبرستون 

حساسیت دارم.«
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س���ام گریوز رو کرد به دوس���ت هایش و گفت: »باالخره باید 
بفهمیم چطوری جلوی این مدرس���ه ی هیوالیی مون رو بگیریم 
یا نه؟ پس مجبوریم این کار رو بکنیم. باید تا جایی که می تونیم 
درب���اره ی دبس���تاِن ش���ومیان اطالعات جمع کنی���م. این جوری 

می تونیم باهاش بجنگیم!«

هر س���ه دوس���ت از دِر آهنی قبرستان گذش���تند. قبرستان 
معمواًل س���ام را می ترساند. اما بعد از آن همه اتفاقی که افتاده 

بود، دیگر خیلی هم به نظرش ترسناک نمی آمد...
درس���ت یک هفته پیش بود که آقای نکوبی، همان سرایداِر 
پیِر دبس���تاِن شومیان، سام را به عنواِن مأموِر انتظاماِت جدیِد 

مدرسه انتخاب کرده بود.

خود آقای نکوبی هم س���ال ها پیش مأموِر انتظاماِت مدرسه 
بوده و حاال حقیقت را درباره ی دبس���تاِن شومیان به سام گفته 
بود: مدرس���ه زنده س���ت! یک موجود هیوالیی اس���ت که جان 

دارد و نفس می کشد.
و بعد، روِز چهارش���نبه بود که مدرس���ه می خواس���ت لوسی 
و آنتونی���و را موق���ِع اجرای نمای���ش زنده زنده بخورد! س���ام در 
آخرین لحظه جاِن آن ها را نجات داده بود. این س���ه دوس���ت و 
آقای نکوبی تنها کس���انی بودند که حقیقت را درباره ی دبستاِن 

شومیان می دانستند. آن ها باید جاِن بقیه را نجات می دادند.
لوس���ی به تپه ای اش���اره کرد که روی آن پر از سنگ قبرهای 
ترک خورده بود و گفت: »اوناهاش! کتاب گفته این همون جاییه 

که خانواده ی شومیان دفن شده ن.«
لوس���ی یک کتاِب قطور و خاک گرفته توی دس���تش داشت: 

»تاریخچه ی شهِر شومیان«
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لوسی کتاب را به او داد. سام نگاهی به آن انداخت و گفت: 
»بچه ها، خیلی عجیبه. کتاب می گه اعضای خانواده ی شومیان 
س���یزده نفر بوده ن، اما اینجا فقط دوازده تا س���نِگ قبر هست. 

یکی شون توی قبرستان دفن نشده.«
آنتونیو گفت: »جالبه... اما راس���تش تعجب نمی کنم که این 
اتفاق های ترسناک داره تو شهری به اسِم شومیان می افته، این 

چیزها به کلمه ی شوم می آد.«
لوسی پرسید: »سام، قبر کدومشون اینجا نیست؟«

س���ام نگاهی به اسم  روی س���نِگ قبرها انداخت و دوباره به 
کتاب نگاه کرد.

سام، لوس���ی و آنتونیو 
تماِم پنج شنبه و جمعه شان 
ش���هر  کتابخان���ه ی  در  را 
دنب���اِل اطالعات گش���ته 
بودن���د و با خوان���دِن این 
بودن���د  کت���اب فهمی���ده 
س���ال  را صده���ا  ش���هر 
پیش، خان���واده ای به ناِم 
کتاب  س���اخته.  شومیان 
می گفت خانواده ی شومیان در همان قبرستان دفن شده اند. 
و دیگر اینکه هر  کدام از اعضای این خانواده قسمتی از شهر را 
س���اخته اند... یکی کتابخانه س���اخته، یکی بیمارستان و یکی هم 
مدرس���ه! س���ام امیدوار بود با دیدِن قبرها اطالعاِت بیش���تری 

درباره ی تاریخچه ی مدرسه به دست بیاورد.
نگاهی به س���نِگ  قبرها انداخت. روی همه شان ناِم شومیان 
نوش���ته ش���ده بود. انگار سنِگ قبرها هم داش���تند سام را نگاه 
می کردن���د. آن ها را ش���مرد. دوازده تا بودند. به لوس���ی گفت: 

»کتاب رو می دی ببینم؟«
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س���ام گفت: »ُخب... اینجا نوش���ته اس���م یکی شون شایرون 
شومیانه. نگاه کنین، این هم عکسشه!«

آنتونیو از پش���ِت سِر س���ام توی کتاب سرکی کشید و گفت: 
»وای ی   ی! سبیل هاش رو! چرا این جوریه؟!«

س���ام چش���م غره ای رفت و به حرف���ش ادام���ه داد: »اما من 
اس���مش رو روی هیچ ک���دوم از س���نِگ قبرها ندی���دم. و تازه یه 
چیِز عجیب تر! اینجا نوش���ته شایرون شومیان ساِل 1871 به دنیا 
اوم���ده، ام���ا تاریِخ مرگش رو ننوش���ته. جاش فق���ط یه عالمت 

سؤال گذاشته.«
آنتونی���و گف���ت: »یعنی چه بالیی س���رش اوم���ده؟ دیگه چی 

درباره ش نوشته؟«

17

سام کتاب را ورق زد تا بیشتر بخواند.
یک دفعه لوس���ی فریاد زد: »وای! نه! ساعت هشت و ربعه! 
دیرمون شده!« بعد کتاب را از دست سام کشید و چپاند توی 

کوله پشتی اش.
آنتونیو به سام گفت: »زود باش!«

سام دنباِل دوس���ت هایش می دوید، اما حِس بدی داشت. 
انگار چیزی به دلش چنگ می  انداخت. از وقتی مأموِر انتظامات 
ش���ده بود، چیزهای���ی را حس می کرد که بقی���ه ی دانش آموز ها 
نمی توانس���تند بفهمند. وقتی چیزی در دبس���تاِن شومیان سر 
جایش نبود، می توانس���ت آن را حس کند. و درست در همین 

لحظه، به دلش افتاده بود اتفاِق خیلی بدی در راه است.
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 سام و دوس���ت هایش راه افتاده بودند سمِت کمدهایشان 
ک���ه خانِم گرینک���ر با صدای بلن���دی  گفت: »ُخب، ق���راره برای 
درِس هواشناسی بریم توی حیاط. امروز هوا به گرم ترین دمایی 
می رس���ه که روزهای آخر س���پتامبر به خودش دی���ده، یعنی 40 

درجه ی سانتی گراد!«

سام و آنتونیو تندی کوله هایشان را توی کمد گذاشتند. اما 
لوس���ی هنوز کناِر کمدش ایس���تاده بود. همین طور که داشت 
کیفش را زیر و رو می کرد، گفت: »یه دقیقه وایسید! دارم دنباِل 

عینک آفتابی م می گردم.«
س���ام گفت: »زود باش لوس���ی!« بعد با آنتونیو خودشان را 

توی صف جا دادند.
خانِم گرینکر از جلوی صف به سام گفت: »مأموِر انتظامات! 

لطفاً یه نگاهی بنداز، تا مطمئن شیم همه ی بچه ها حاضرن.«

س���ام گفت: »چش���م خانم.« برگش���ت لوس���ی را صدا کند، 
اما تا چش���مش به راهرو افتاد، نزدیک بود قلبش از کار بیفتد. 
عینِک آفتابِی لوسی روی زمین افتاده بود. دِر کمدش باز بود و 

هیچ کس توی راهرو دیده نمی شد.
ترسی به جاِن سام افتاد...

لوسی غیبش زده بود.
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