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رعایت »کپی رایت« یعنی چه؟
کوپونس،  ژائومه  کتاب،  نویسنده ی  از  هوپا«  »نشر  یعنی 

برای چاپ این کتاب به زبان فارسی در ایران و همه جای 

انتشارش، سهم نویسنده، یعنی  بابت  دنیا اجازه گرفته و 

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   

              ژائومه کوپونس این کار را کرده است.

برای سورنا گلکار
و بقیه ی بچه های هیوالدوست.



 1
تعطیالت آغاز می شود



مدرســه رفتن همیشــه به نظــرم اصــل ضّدحال بــوده، ولــی نمی دانم چه 
حکمتی اســت که هر بار نیم ســال تحصیلی تمام می شود، جوری غصه ام 
می گیرد که نمی توانم توضیح بدهم. و این همان حسی بود که آخرین روز 

کالس داشتم، وقتی دیگر وسایلم را جمع وجور کرده بودم.

دمغ به نظر 
من؟ نه بابا!می رسی، آگوس.

حرف ها می زنی ها!

من و پدرم یک هفته می رویم یک 
جزیره ای. فردا صبح راه می افتیم. 

تو چه کار می کنی؟
نمی دانم... هیچی. 

امسال تعطیالِت پدر و 
مادرم افتاده آخر تابستان.

پس وقتی از جزیره برگشتم، همدیگر 
را می بینیم. می توانیم تکلیف های 

تابستانی را با هم انجام بدهیم!
آره. اتفاقاً داشتم به همین فکر 
می کردم: تکلیف های تابستانی!

قبل از اینکه از مدرسه بروم بیرون، رفتم کتابخانه تا کتاب هایی را که اِما، 
مسئول کتابخانه، برای تابستانم آماده کرده بود، بگیرم. البته اگر به خاطر 
کتاب ها هم نبود، بدون خداحافظی از اِما نمی رفتم. با هم دوست بودیم.

آگوس، امسال کتاب خوان ترین 
کتاب خوان مدرسه بوده ای! 
نمی دانی چقدر خوش حالم!

امسال تابستان 
چه کار می کنی؟

نمی دانم... 
هیچ کار.

من فردا یک سفر 
یک هفته ای می روم به یک 

جزیره ی خالی ازسکنه.
جزیره؟ چه تصادفی! 

مثل لیدیا!

آره. شهرداری بین اهالی 
گالرنا قرعه کشی کرده و 

می بینی؟ اسم من درآمده!
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وقتی رفتم خانه، نمی دانم چرا ِکرمم گرفت نامه ای را که از چند روز پیش 
روی میز بود، بخوانم. و چون خطاب به خانواده ی پیانوال نوشته شده بود، 

به نظرم رسید کامالً حق دارم بخوانمش.
باورم نمی شد! اسم ما هم برای سفر درآمده بود!

اسممان برای سفر به 
جزیره درآمده!

آره. می بینی پسرم؟یک 
بار هم که یک چیزی توی 

قرعه کشی به  اسم ما درآمد، 
این جوری شد!

چه کار می شود کرد؟! 
باید مسئولیت پذیر باشیم: 

قول داده ایم تا آخر تابستان 
برویم سر کار.

برای دوســت هایم قضیه ی قرعه کشی شهرداری را تعریف کردم و وقتی 
گفتم اسم لیدیا و اِما هم درآمده، هیچوپیچو نَم نَمک نگران شد.

گفتی شهرداری برای این سفر 
بین مردم قرعه کشی کرده؟

گفتی دست برقضا اسم 
اِما و لیدیا و شما هم 

درآمده؟

ببخشید ها، یعنی می گویید من تنها 
کسی هستم که به نظرم این قضیه 

عادی نیست؟
شاید حق با هیچوپیچو باشد... 

آگوس، بی زحمت می روی 
نامه را بیاوری؟



نامه را آوردم و با هم با دقت بررسی اش کردیم.

شهرداری گالرنا
معاونت دفتر خبرهای خوب برای همشهری ها

خانواده ی گرامی،

معاونِت خبرهای خوب برای همشهری های شهرداری گالرنا به استحضار 

می رســاند که شما به همراه تعداد دیگری از شهروندان، برنده ی قرعه کشی 
شده اید.

با ما تماس نگیرید. نیازی نیســت. فقط کافی است آخرین دوشنبه ی ماه، 

ساعت ۹ صبح در فرودگاه گالرنا، پایانه ی شماره ی یک، ورودی آ حضور 
یابید.

ســفری پرماجرا را در »افســانه ی دریا« پیِش رو خواهید داشت، جزیره ای 

خالی ازســکنه و به زیبایی بهشــت. اقامتی مانند رابینسون کروزوئه خواهید 

داشت، ولی با همه ی امکانات مجللی که شهروندان گالرنا شایسته ی آن اند.

تردیدی برای بستن چمدان ها به خود راه ندهید! پرواز د ۲ ۱۲ ۳۰ ۴ شما را 

به »افسانه ی دریا« می رساند و یک هفته بعد به گالرنا برمی گرداند. نمی توانید 

این فرصت را از دست بدهید! پرماجراترین سفر زندگی تان خواهد بود!

با سپاس،
مدیر د.خ.خ.ب.ه

واقعــاً هــم اگــر فکــرش را می کــردی، از یــک فرســخی داد مــی زد که آن 
قرعه کشی عادی نیست. توی اینترنت گشتیم و فهمیدیم شهرداری هیچ 
معاونتی با همچین نام عجیب وغریبی ندارد. ولی این تنها چیِز عجیب نبود.

اصالً از این نامه 
اصالً!خوشم نمی آید!

اصالً اصالً!

اصالً اصالً اصالً!

اسم جزیره ی افسانه ی دریا 
خیلی برایم آشناست، ولی االن 

یادم نمی آید از کجا.

13



آقای پَتی پَن دوبه شک بود که چرا آن اسم، یعنی افسانه ی دریا، آن قدر به 
گوشش آشناست؛ ولی کسی که با حساب وکتاب هایش روشن کرد چه 

اتفاقی دارد می افتد، هیچوپیچو بود.

نمی خواهم جّو بدهم، ولی طبق 
محاسبات من کامالً واضح است 

کی پشت این ماجراست.

ببینید... اگر حروف الفبا را بشماریم 
و بعد ببینیم هر کدام از شماره های 
پرواز مربوط به کدام حرف است، به 

چه نتیجه ای می رسیم؟ به این نتیجه که 
شماره ها، این نام را تشکیل می دهند: 

بروت! دکتر بروت!!!

یک دفعه زنگ خطر برای همه به صدا درآمد. اینکه پشــت آن نامه دکتر 
بروت بود، هر معنایی که داشت، قطعاً خوب نبود. بعد آقای پتی پن چیزی 

گفت که در نگاه اول، کمی عجیب به نظر می رسید.

باید فوراً برویم به 
افسانه ی دریا!

ها؟! چی داری می گویی؟! 
با پای خودمان می رویم 

توی دهن شیر.

خب آره. درواقع، با کله 
می رویم توی دهن شیر!

خب چرا باید 
با کله برویم آنجا؟

چون اِما و لیدیا و پدرش می روند 
به جزیره و ما نمی توانیم بگذاریم 

یک مو از سرشان کم شود. 
ناسالمتی دوست هایمان اند!

حق با آقای پتی پن بود. نمی توانســتیم دوست هایمان را توی دست های 
دکتر بروت بدذات ول کنیم به امان خدا.
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همین کــه تصمیــم گرفتیم به جزیره ی افســانه ی دریا برویم، یک مشــکل 
جدید جلوی پایمان سبز شد، آن هم از آن مشکل های بزرگ: پدر و مادرم.

آگوس، باید 
همین االن با پدر و 
مادرت حرف بزنی!

آره. می دانم. ولی 
چی بهشان بگویم؟

بگو می روی سفر و اِما 
آنجا مراقبت است!

پس... باید بروی اِما 
را ببینی! بدو!

االن باید آنجا می بودی!

تندی هیوالها را گذاشتم توی کیفم و رفتم دم خانه ی اِما. توی راه همه ی 
حرف هایی را که باید می زدم، تمرین کردم.

سالم اِما. هیچی نگو! 
بگذار توضیح بدهم...

اسم ما هم توی 
قرعه کشی شهرداری 

ولی یک مشکلی این وسط درآمده...
هست: پدر و مادرم کار دارند 
و من نمی توانم تنهایی بیایم. 

می شود با تو بیایم؟ آها، باید با پدر و مادرم حرف بزنی 
و بهشان بگویی که مسئولیت 

مراقبت از من را به عهده می گیری. 
برای همین فکر کنم همین االن باید 

بهشان زنگ بزنی...

به گمانم همه ی 
حرف هایم را زدم...

اگر این جوری است... 
همین االن بهشان زنگ می زنم!
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اِمــا مکالمــه ی طوالنــی ای بــا پــدر و مــادرم داشــت. اگــر بخواهــم خیلی 
خالصه اش کنم، سه موضوع مهمی که بهشان گفت، این ها بود:

الف( من فرصت تجربه ی منحصربه فرد و بسیار آموزنده ای پیدا می کردم؛
ب( او، یعنی اِما، توی جزیره همراهم بود؛

ج( آن ها، یعنی پدر و مادرم، می توانستند خاطرجمع باشند.

ور ور ور ور ور ور...

ور ور ور...

خب بله. قطعاً همین طور است... ور ور 
ور ور! عالی! پس قرار ما شد فردا صبح 
توی فرودگاه، پایانه ی یک، ورودی آ. 

شماره ی پرواز د ۲ ۱۲ ۳۰ ۴ است.

آن شب خل شدیم. باید ظرف مدت زمان خیلی کوتاهی که برای خودش 
رکورد بود، ســفر را سروســامان می دادیم. این وســط، مادرم مغزم را با 

یادآوری ها و توصیه هایش می خورد.

لباس شنا برداشته ای؟ کرم ضدآفتاب 
چی؟ حوله چی؟ دست بند ضدپشه چی؟ 

قمقمه چی؟ آمدیم و رفتید گردش. 
ساک برای لباس چرک هایت چی؟
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ولی توصیه های مادر در مقابل سخنرانی های بی پایان پدرم هیچ بود.

پسرم، یادت باشد 
مسئولیت پذیری اولین 

چیزی است که باید بگذاریم 
توی چمدان!

راستی، وقتی به سن وسال تو بودم، با 
پدر و مادرم، یعنی پدربزرگ و مادربزرگ 

تو، رفتم سفر. پدربزرگت یک جلد 
مجله ی »دنیای طبیعت« بهم داد که من 
توی ساحل گمش کردم. خیلی بد شد! 
از آن به بعد، تصمیم گرفتم از آن هم 

مسئولیت پذیرتر باشم... چمدانت را از 
مسئولیت پذیری پر کن پسرم!

جدای از مسئولیت پذیری، این دوربین 
ظهور فوری عکس را هم با خودت ببر 
که مطمئناً آنجا چیزهای قشنگی به 

حاال که این را گفتم، چشمت می خورد.
ور ور ور ور ور ور ور ور ور ور ور...

شــام را که خوردیم و کمی آرام شــدیم، کتاب های اِما را گشــتیم. همه شان 
یک جورهایی به دریا ربط پیدا می کردند. مطمئناً سفر به جزیره بی تأثیر نبود.

آقای پتی پن کتاب طوفان دریا نوشــته ی جــوزف ُکنراد را انتخاب کرد که 
داستان ناخدا مک ور را تعریف می کرد، شخصیتی خاکستری و نه چندان 
قهرمــان که به هیچ وجه آدم برجســته ای نبود و باید با طوفان وحشــتناکی 
مقابله می کرد تا کشتی و ملوان هایش و چینی هایی را که سواِر کشتی اش 

بودند، نجات بدهد.

ناخدا مک ور کامالً برعکس 
قهرمان هاست...

خب قهرمان های واقعی جایی 
خودشان را نشان می دهند 
که کمتر انتظارش را داری. 

همان طور که آرامش همیشه 
خبر از طوفان می دهد!




