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رعایت »کپی رایت« یعنی چه؟
یعنی نشر هوپا از نویسنده ی کتاب، جک شابرت و ناشر خارجی 

آن، اسکوالستیک، 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.
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بــرای معلم هــای محشــِر دبســتاِن جوشــوآ ایتــون. 
ممنونــم کــه به مــا اجازه دادیــد با تمام آن وســایِل 

فوق العاده  توی زمیِن بازِی دبستان بازی کنیم.
ج. ش.
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سام گریوز توِپ فوتبال را از آن سِر زمیِن بازی شوت کرد و داد 
زد: »این هم یک شوِت ُپرقدرت!«

زنِگ تفریح بود. ســام و دوســت های صمیمــی اش، آنتونیو و 
لوسی، با یک توِپ فوتبال پاس کاری می کردند.

آنتونیــو قبــل از اینکه توپ، زیِر وســایِل زمیِن بــازی برود، با 
پایش آن را نگه داشت و پاس داد به سام.
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لوسی از آن طرف داد زد: »بفرستش اینجا!«
سام هم توپ را شوت کرد طرِف لوسی و خودش دوید جلو. 
آقای نکوبی، ســرایداِر پیر دبستاِن شــومیان، داشت برگ های 
آن اطراف را جارو می کرد. سام همان طور که می دوید، برایش 

دست تکان داد.

آقای نکوبی بود که سام را به عنواِن مأموِر انتظاماِت دبستاِن 
شــومیان انتخاب کرده بود. چهره ی واقعی دبستان شومیان را 
هم او به ســام نشــان داده بود: یک موجوِد زنده که از بچه های 
مدرســه تغذیــه می کنــد. بله! مدرســه زنــده بود! و حاال ســام 
گریوز، مأموِر انتظامات، مســئوِل محافظت از بچه ها در مقابِل 

تهدید مدرسه بود.

درســت یک ماِه قبل، صحنه ی نمایِش مدرســه سعی کرده 
بود لوسی و آنتونیو را وسِط اجرای نمایش بخورد! دقیقاً چند روز 
بعد از این ماجرا هم، کمِد لوســی او را خورد که ســام و آنتونیو 
بــه دادش رســیدند و نجاتــش دادند! حاال لوســی و آنتونیو هم 
حقیقِت هولناِک دبســتاِن شومیان را می دانستند. برای همین 
آقای نکوبی آن ها را دستیار سام کرده بود، تا بتوانند برای حفِظ 

جان بچه ها به سام کمک کنند.

صــدای قارقــاِر کالغ رشــته ی افــکاِر ســام را پاره کــرد. چند 
کالغ  بزرگ و سیاه روی پشت باِم مدرسه نشسته بودند. آن ها 
معمواًل ســام را می ترســاندند. اما آن روز خبری از ترس نبود. 

سام بی خیاِل کالغ ها شد و به دویدن ادامه داد.
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لوسی داد زد: »سام! بگیر که اومد!« توِپ فوتبال با سرعت 
توی هوا چرخید. سام توپ را با پایش نگه داشت و آن را شوت 

کرد گوشه ی حیاط.
دبســتان شــومیان مثِل یــک قلعه ی قدیمی بــود، با آجرهای 
قرمزی که هر لحظه ممکن بود فرو بریزند. وســایِل زمیِن بازی 

هم کهنه و زنگ زده بودند.

ســام تــوپ را دریبــل کرد و از میــان قلعه ی بــازِی غول پیکر 
گذشت. آنجا ُپر از وسیله بود. الستیک هایی برای تاب خوردن، 
نردبان هــای طنابی و یک عاَلمه تیرک چوبی. یک ســری طناب 
دیگر شبیه تاِر عنکبوت هم داشت که می شد از آن باال رفت و 

کنارش یک سرسره ی قرمز بود.
ســام داشــت به گوشــه ی زمین و نزدیِک دروازه می رسید. 
دوِر مدرسه یک حصاِر فلزِی زنگ زده کشیده بودند. بخشی از 

آن، درست پشِت دروازه، ُپر از پیچک بود.
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 لوسی داد زد: »شوت کن سام!«
ســام پایــش را عقب بــرد. ُزل زد به تــوِر دروازه. و توپ را با 

تماِم قدرت شوت کرد!

سام آهی کشید و گفت: »لعنتی! فوتبالم افتضاحه!«
لوسی و آنتونیو خودشان را به سام رساندند. آنتونیو زد پشِت 
ســام و گفت: »ببخشــید این رو می گم، اما حق با توئه رفیق. تو 

این کاره نیستی.«

صدای ســوِت بلندی هوا را شــکافت. معلم مدرســه، خانم 
گرینکر، روی پله ها ایســتاده بود: »زنِگ تفریح تموم شده! همه  

بیاین تو!«
آنتونیو آســتیِن ســام را کشــید. به توپ اشــاره کرد و گفت: 

»نوبت توئه بری توپه رو بیاری، رفیق.«
توپ توی هوا چرخید و...

نه!... از چهارچوب دروازه خیلی فاصله داشت. خورد به حصار، 
افتــاد پاییــن و قِل خورد روی زمین و درســت روی ریشــه های 

بزرگ، پیچ درپیچ و برآمده ی 
درختی که حصار را شــکافته 
بود، ایستاد. توپ افتاده بود 
در حاشیه ی جنگِل کوچک و 

پُردرخت  پشِت مدرسه. 

ل خورد روی زمین و درســت روی ریشــههای 



یک دفعه انگار چیز ســردی از ســتون فقرات سام پایین آمد. 
به عنــوان مأمــوِر انتظامــات، بعضــی وقت ها چیزهایــی را حس 
می کرد که بقیه ی دانش آموزها نمی توانستند احساس کنند. حاال 
هم یکی از همان وقت ها بود. حس بدی آمده بود سراغ سام.

یکهو توِپ فوتبال قل خورد و جلو رفت. خود به خود به حرکت 
درآمده بود! سام، لوسی و آنتونیو نفس هایشان را حبس کردند. 
شــوکه شــده بودند. توپ خیلی آرام قل خورد و قل خورد. بعد 
از ســوراِخ حصار گذشــت و توی جنگِل تاریِک پشــِت مدرسه 

گم شد...

ســام نمی توانســت چیــزی را که می دیــد، باور کنــد. با خودش 
فکــر کــرد: »مگه می شــه؟! توپه تا همین یــک دقیقه پیش روی 
ریشــه های درخــت جا خوش کــرده بود! بعد یکهــو خود به خود 

حرکت کرد!«
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هوپا، ناشر کتابهای 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


