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سام ِگریوز رو کرد به دوست های صمیمی اش، آنتونیو و لوسی، 
و گفت: »وای! اون بیرون دیگه هیچی معلوم نیست!«

صبح بود و بچه ها سِر کالِس پایه ی سوِم خانِم گرینکر پشِت 
میزهایشان نشسته بودند. بیرون برِف شدیدی می بارید.
لوسی گفت: »من به عمرم این همه برف ندیده بودم!«

آنتونیو هم غرغرکنان گفت: »واقعاً باورم نمی شه امروز تعطیل 
نشدیم. من االن باید توی خونه روی تختم لم داده باشم!«
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اما سام اصالً نگراِن آب وهوا نبود. همه ی فکرش پیِش تمریِن 
هاکِی بعدازظهرش بود. سام توی بیشتر ورزش ها افتضاح بود، 
اما هاکی روی یخ فرق داش���ت. یکی از بهترین اسکیت بازهای 

تیمشان بود.
خانِم گرینکر و چند تا از بچه های کالس رفته بودند پشِت پنجره.

لوس���ی از پش���ِت میزش خم ش���د و یواش به آنتونیو و سام 
گف���ت: »حاال ک���ه همه دارند بی���رون رو نگاه می کنند و کس���ی 
حواس���ش نیست، بیایید یک نگاهی به یادداشت های شایرون 

شومیان بندازیم.«
سام سر تکان داد و گفت: »فکِر خوبیه.«

شایرون ش���ومیان دانشمندی دیوانه بود. او همان معماری 
بود که صد و خرده ای س���ال پیش، نقش���ه ی دبستاِن شومیان 

را کشیده بود. ش���ایرون راهی پیدا کرده 
بود که همیشه زنده بماند: او خودش را به 
مدرسه تبدیل کرده بود! در واقع، شایرون 
شومیان خوِد مدرس���ه بود و مدرسه خوِد 
ش���ایرون شومیان! دبس���تاِن شومیان یک 
موج���وِد زن���ده بود که نفس می کش���ید و از 

بچه های مدرسه تغذیه می کرد.
س���ام مأم���وِر انتظاماِت مدرس���ه ب���ود، لوس���ی و آنتونیو هم 
دستیارانش بودند. وظیفه شان حفاظت از جاِن بچه ها بود. آن ها 
تنها دانش آموزانی بودند که حقیقِت هولناِک دبستاِن شومیان 

را می دانستند.
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چند هفته پیش، سام، لوسی و آنتونیو 
کتاِب علمِی قدیمِی شایرون شومیان را 

پیدا کرده بودند. اما این دانشمنِد دیوانه 
نمی خواست کتاب دسِت آن ها بیفتد. برای 

همین، س���عی کرده ب���ود به نمایش���گاه علمِی 
مدرسه حمله کند و کتاب را ازشان پس بگیرد! 

بعد از جنگیدن با یک کوِه آتش فشاِن غول پیکر، باالخره سام 
و دوست هایش فهمیده بودند چرا شایرون نمی خواسته دسِت 
آن ها به کتاب برس���د: کتاب ُپر بود از یادداش���ت های شایرون 

شومیان!
از طرف دیگر، چون آوردِن کتاب به مدرسه خیلی خطرناک بود، 

بچه ها با تلفِن همراِه آنتونیو از صفحه هایش عکس گرفته بودند.
آنتونیو وقتی مطمئن ش���د کس���ی حواسش نیست، یواشکی 
تلف���ن همراه���ش را درآورد و آرام گفت: »حتماً ش���ایرون اینجا 
درباره ی نقشه های ترسناکش چیزهایی نوشته.« سام و لوسی 
از باالی سر آنتونیو به دقت عکس ها را نگاه می کردند. یک دفعه 
آنتونیو گفت: »اینجا رو نگاه کنید! ش���ایرون نوشته: ‘روش هایی 

که با کمکشان می توانم دوباره برگردم.’«

لوسی گفت: »برگرده؟ منظورش چیه؟«
س���ام با خودش فکر کرد: »س���ؤاِل خوبیه! شایرون که قبالً با 
تبدیل کردِن خودش به مدرس���ه م���رگ رو دور زده. پس دیگه 

منظورش از بازگشت چی می تونه باشه؟«
قبل از اینکه سام بتواند جوابی به لوسی بدهد، یک دفعه باد 
زوزه ای کش���ید. صدایش مثِل صدای رعد و برق بود. پنجره ها 

تََرق تُروق به هم خوردند و دیوارها لرزیدند.

یکهو پنجره های کالس باز ش���د. یک عالمه برف ریخت توی 
کالس! حاال دیگر طوفان به یک کوالِک درست وحسابی تبدیل 

شده بود.
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خانِم گرینکر داد زد: »بچه ها! پنجره ها رو ببندید!«

بَلَبشویی در کالس راه افتاده بود. بعضی بچه ها سعی می کردند 
پنجره ها را ببندند. بعضی ها زیِر میزهایش���ان قایم شده بودند. 
برف و بوران از پنجره ها می ریخت توی کالس. تنها چیزی که به 
چشم می آمد سفیدی بود و سفیدی و سفیدی. درست مثِل این 

بود که مدرسه وسِط یک کوالِک وحشتناک گیر افتاده باشد.
صداهای عجیب و غریبی از رادیاتوِر گوشه ی کالس می آمد، 

انگار تََرق تُروق می کرد و تکان تکان می خورد.

سام خم شد طرِف دوس���ت هایش و یواش گفت: »دیدید؟ 
تا ما چش���ممون افتاد به نقشه های برگشتِن شایرون شومیان، 

طوفان شدیدتر شد!«
لوس���ی گفت: »مث���ِل اینکه بو ب���رده ما داری���م خیلی چیزها 

درباره اش می فهمیم!«
بچه های کالس سخت تالش می کردند پنجره ها را ببندند، اما 

باد خیلی شدید بود!
آنتونیو نگاهی به بیرون انداخت و گفت: »یعنی فکر می کنید...؟«

سام سرش را به نش���انه ی موافقت تکان داد و گفت: »آره! 
فکر می کنم شایرون شومیان کنترِل آب و هوا رو دستش گرفته.«

2
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تازگی ها آزمایشی راجع به آب و هوا 
انجام داده بود و خوب می دانست 
صفر درج���ه ی س���انتی گراد دمایی 

است که آب در آن یخ می بندد. 
برگش���ت طرِف دوس���ت هایش 
و گف���ت: »بچه ه���ا! اگ���ه رادیاتورها 

دوباره کار نیفتند، همه مون یخ می زنیم!«
یک دفعه س����ام نگاهش به تلف����ِن همراِه آنتونیو افتاد و پرس����ید: 
»شایرون شومیان دیگه چی نوشته بود؟ وقتی بلند یادداشتش رو 
خوندی مدرسه بدجوری عصبانی شد، پس باید چیِز مهمی باشه.«

سه تایی تندی سرشان را کردند توی تلفن همراِه آنتونیو و به 
خواندن ادامه دادند.

جمله ای چش���م س���ام را گرفت: »برای اینکه نقشه ام جواب 
بده، یک یخ بنداِن حسابی الزمه.«

درست همان لحظه از بلندگوی مدرسه صدایی آمد. صدای 
مدیر بود: »بچه ها! مدرسه تعطیله...«

بعضی بچه ها با خوش���حالی فریاد زدند: »آخ جون! تعطیالت 
زمستونی!«

دبستاِن ش���ومیان خیلی سال پیش ساخته ش���ده بود. تنها 
وس���یله ی گرمایِش س���اختمانش هم رادیاتورهای زنگ زده ای 
مث���ِل همی���ن یکی ب���ود. یکهو صدای بلن���د و ک���ش داری آمد: 

رادیاتور از کار افتاد و خاموش شد. سام فهمید اوضاع ِهی 
دارد بد و بدتر می ش���ود. انگار در چند ثانیه هوا بیس���ت درجه 

سردتر شده بود!
چشِم آنتونیو افتاد به دماسنجی که روی دیوار نصب بود. همین 
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خانِم گرینکر داد زد: »ساکت!«
مدی���ر ادامه داد: »با پ���در و مادرهاتون تماس گرفتیم. لطفًا 
وس���ایلتون رو از ت���وی کمدهاتون برداری���د و همگی برید توی 

سالِن ورزش منتظر باشید تا بیان دنبالتون.«
بچه ها دنباِل خانِم گرینکر راه افتادند و از کالس رفتند بیرون. 
س���ام، لوس���ی و آنتونیو آخرین نفرها بودند، اما درس���ت قبل از 

اینکه پایشان را توی راهرو بگذارند...
یک دفع���ه پنجره های کالس محکم بس���ته ش���دند. نفس در 

سینه ی سام حبس شد؛ گوشه و کناِر کالس داشت به سرعت 
پر می شد از قندیل های یخ. پنجره ها دیگر باز نمی شدند. انگار 
مهر و موم شده باش���ند. سام با خودش فکر کرد: »مثِل اینکه 

مدرسه می خواد همه مون رو توی خودش زندانی کنه.«
لوسی هیجان زده گفت: »باید دِر ورودی رو هم امتحان کنیم.«

سه تایی با عجله رفتند توی راهرو و دویدند سمت دِر بزرِگ 
ورودی.



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


