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جک شابرت 
تصویرگر: مت الوریج
مترجم: مونا توحیدی
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سرشناسه: چابرت، جک
Chabert, Jack
کالس ها تعطیل می شوند!/ نویسنده جک  عنوان و نام پدیدآور: 
شابرت؛ تصویرگر مت الوریج؛ مترجم مونا توحیدی.
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Classes are canceled.:یادداشت: عنوان اصلی
موضوع: داستان های نوجوانان آمریکایی-- قرن 2۱م.
Young adult fiction, American-- 21st century :موضوع
شناسه افزوده: الوریج، مت، تصویر گر
Loveridge, Matt :شناسه افزوده
۱۳6۴شناسه افزوده: توحیدی صفت، مونا،  -، مترجم

PS۳6۰6/۵کنگره:  رده بندی 
8۱۳/6رده بندی دیویی: [ج]

۷۵۳86۷۵کتابشناسی ملی:  شماره 

آدرس: تهران، میدان فاطمی، خیابان بیستون، کوچه ی دوم الف، 
پالک 3/1، واحد دوم غربی. 

صندوق پستی: 1431653765    تلفن: 88998630 
www.hoopa.ir    info@hoopa.ir

 همه ی حقوق چاپ و نشــر انحصاراً برای نشــر 
هوپا محفوظ است. 

 اســتفاده از متن این کتاب، فقط برای نقد 
و معرفی و در قالب بخش هایی از آن، مجاز 

است. 

رعایت »کپی رایت« یعنی چه؟
یعنی نشر هوپا از نویسنده ی کتاب، جک شابرت، برای چاپ این کتاب به زبان فارسی در ایران و همه 
جای دنیا اجازه گرفته و بابت انتشارش، سهم نویسنده، یعنی صاحب واقعی کتاب را پرداخت کرده است.

اگر هر ناشری غیر از هوپا، این کتاب را به زبان فارسی در ایران یا هر جای دنیا چاپ کند، بدون اجازه 
و رضایت جک شابرت این کار را کرده است.

EERIE ELEMENTARY 7: Classes Are CANCELED!
Text copyright © 2017 by Max Brallier.
Illustrations copyright © 2017 by Scholastic Inc.
All rights reserved. Published by arrangement with Scholastic Inc., 557 Broad-
way, New York, NY 10012, USA 
Illustrations by Matt Loveridge.
Persian translation Copyright © 2022 by Houpaa Publication
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سام با صدای بلند گفت: »بچه ها! لطفاً همه توی صف بایستید!«
لوسی داد زد: »ندوید!«

آنتونیو هم ادامه داد: »همدیگر رو ُهل ندید!«
صبح بود و دانش آموزاِن دبســتاِن شــومیان توی حیاط بودند. 
ســام گریــوز و دوســت های صمیمــی اش روی پله هــای ورودی 
ایســتاده بودند و داشــتند وظایف مأمور انتظاماتی شــان را انجام 
می دادند. می خواســتند مطمئن شــوند همه ی بچه ها منظم توی 

صف ایستاده اند.
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آنتونیو پرسید:  »به  نظرت، بچه ها فکر می کنند خیلی رو ُمخیم؟«
لوســی گفــت: »واقعاً بهتره بعــد از این همه کاری که براشــون 

کردیم، این جوری فکر نکنند!«
حق با لوسی بود. آن ها خیلی کارها کرده بودند. مأمور انتظامات 
بودن توی دبستان شومیان با جاهای دیگر فرق داشت. وظیفه ی 
آن ها فقط گشت زدن توی راهروها نبود.  آن ها باید از جاِن بچه های 
مدرســه هم محافظت می کردند. مأمورهای انتظامات دبســتاِن 

شومیان تنها کسانی بودند که حقیقت را می دانستند...
دبستان شومیان زنده بود! یک موجوِد زنده که نفس می کشید 
و از دانش آموزان مدرســه تغذیه می کرد. دانشمنِد دیوانه ای به 
نام شایرون شومیان نقشه ی این دبستان را طراحی کرده بود. او 

راهی پیدا کرده بود که همیشه زنده 
بمانــد: خودش را به مدرســه تبدیل 
کــرده بــود. بلــه! شــایرون شــومیان 
مدرســه بــود و مدرســه هــم خــوِد 

شایرون شومیان!
دبستان شــومیان تقریباً صدساله 
بود. لوحی ســنگی بــاالی پله های دِر 

ورودی اش آویزان بود که رویش نوشــته شــده بــود: 1923، یعنی 
همان سالی که مدرسه را ساخته بودند.

بچه هــا کنار پله ها صف کشــیده بودند و منتظــر بودند درها باز 
شوند و بروند سر کالس.
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سام به لوح سنگی ُزل زده بود.
یک دفعه حس کرد دل و روده اش دارد به هم می پیچید. از وقتی 
مأمور انتظامات شده بود، چیزهایی را می توانست حس کند که 
بقیه ی دانش آموزها نمی توانستند. وقتی می خواست اتفاقی بیفتد، 

از قبل حسش می کرد و دقیقاً حاال هم حس بدی داشت.
درســت همــان موقــع، تکه های کوچکــی از لوح ســنگی، مثل 
دانه های برف، پایین ریخت. سام دید تََرِک ظریفی لوح را از وسط 

شکافت...

لوح سنگی کج شده بود و چیزی نمانده بود بیفتد!
قلب سام تند تند می زد. داد زد: »مواظب باشید!«

آنتونیــو و لوســی چرخیدند طرف ســام. لوســی پرســید: »چی 
شده؟«

ســام آمد بگوید: »لوح...« که آنتونیو و لوســی خودشان باال را 
نگاه کردند و دیدند االن است که لوِح سنگی سقوط کند.

سه تایی فریاد زدند: »همه از پله ها برید پایین! زود باشید!«
دانش آمــوزان و معلم ها دویدند پایین. هیچ کس نمی دانســت 
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چــه اتفاقــی افتــاده، فقط می دانســتند بایــد به حــرف مأمورهای 
انتظاماتشان گوش کنند.

ســام افتادِن لوح سنگی از باالی ســردِر مدرسه را دید؛ انگار 
همه چیز روی دوِر کند بود، مثل صحنه ای از یک  

یک دفعه دســِت ُپر چین و چروکی در هوا ظاهر شــد تا به سام 
کمــک کند. ســام بــاال را نــگاه کرد و آقــای نکوبی را دیــد، همان 

ســرایداِر پیِر مدرســه که سام را به  
عنــواِن مأمــوِر انتظامــاِت دبســتاِن 
شــومیان انتخاب کرده بود. حقیقِت 
هولناِک دبستاِن شــومیان را هم او 
به ســام گفته بود! این رازی بود که 
آقــای نکوبی فقــط با ســام، آنتونیو و 

لوسی در میان گذاشته بود.
یک دفعه آقای مدیر وینیک جلوی 
در ظاهــر شــد و پرســید: »کســی 

چیزی ش نشده؟«
خیلی نگران به نظر می رسید.

از سِر راِه لوح سنگی شیرجه زد آن طرف!
لوِح سنگی َشَترق خورد روی پله ها.



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


