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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 نیکا و پندار و سارینا
و بچه هایی که مدام 
از این کتاب می روند 

به آن کتاب.



جیرینگ
آگوس پیانوال 

و 
آقای َپتی َپن،هیوالی کتاب ها

خانم َقَلمبو خانم دکتر دامپی

چولهاُختاُسل

دکتر بروتسرآشپز مالوله

َنپ

هیچوپیچو اِمو

گیسی پیلی

هیوالی زباله هیوالی قلم مو

این شما و این داستان ما 
هیوالها

قهرمان های داستان

و بدجنس های داستان
هیوالی حیوانات

هیوالی چاله هاهیوالی موسیقی

مرِد خبیثهیوالی آشپزی

دستیار )نه چندان بدجنِس(

دکتر بروت
هیوالی هیچی هیوالی فلزات

هیوالی موها



حادثه ی کوچکی 
در پارک

یوهاهاها!
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فقط دو روز مانده بود تا مدرســه ها دوباره باز شــود، ولی چون هنوز هوا 
خوب بود، من و هیوالها تصمیم گرفتیم صبح را توی پارک سر کنیم. برای 
اینکــه جلب توجه نکنیم، رفتیم پشــت بوته ها قایم شــدیم و قرار شــد اگر 

کسی رد شد، وانمود کنم دارم با عروسک هایم بازی می کنم.

پسِر آقای پیانوال را نگاه! 
هر روز حالش خراب تر 

می شود!

آره، طفلکی. کل روز دارد 
عروسک بازی می کند! 

با این سّنش! آخی! 
بیچاره!

نشستن توی پارک دلپذیر بود: هوای پاک، گل، درخت، پرنده... مدتی 
بــا صدای بلند، کتاب داســتان فردیناندو را خوانــدم. درباره ی گاوی بود 
که نمی خواســت توی میدان گاوبازی مبارزه کند؛ چون ترجیح می داد از 
عطر گل ها لــذت ببرد! هیوالها 
خیلی از کتاب خوششان آمد. 

من هم همین طور.
... می دانید فردیناندو هنوز 
همان جا زیر درخت بلوِط 

همیشه سبزش نشسته و دارد 
وای که چقدر این کتاِب مونور گل ها را بو می کند؟ 

لیف و تصویرهای روبرت 
الوسن را دوست دارم!

همین که دو تا دیکتاتور مثل هیتلر و 
فرانکو این کتاب را ممنوع کردند، خودش 
گویای همه چیز است. آدم های خودکامه 

خوششان می آید کتاب های خوب را 
ممنوع کنند!
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اوضــاع به همین ترتیــب پیــش می رفــت کــه یک دفعــه دچــار حادثــه ی 
نامنتظــره ای شــدیم و همه چیز از آن چیــزی که در لحظه ی اول پیش بینی 

می کردیم، خیلی پیچیده تر شد.

اوووه! زنبور!!!

برو آن ور!

آگوس، می شود لطفاً کمی 
آرام بگیری؟

کاری به کارش نداشته 
باشید، خودش می رود.

بهش اهمیت ندهید.

آره. ولش کنید، خودش 
می رود پی کارش. 

یوهاهاهاهاهاها!

برخالف نظریه هایی که می گویند اگر زنبورها را اذیت نکنید، نیش نمی زنند 
و می روند، آن جانوِر َجلَب جنس آقای پَتی پَن را نیش زد. این کم بود، مجبور 

شدیم قهقهه های احمقانه ی دکتر بروت و بالهِت نَپ را هم تحمل کنیم.

آآآخ! جانور المصب! 
نیشم زد!

آقای َپتی َپن، درد 
یوهاهاها! دارید؟

جایش می سوزد َپتی َپن؟ 
حاال صبر کن تا ببینی...

َپتی َپن، خوبی؟
اگر خیلی می سوزد، 
رویش ِگل بمالید 

آقای َپتی َپن!

تو ساکت شو کُره بز! 
اگر می سوزد، بخارانش!



اوضاع کمی ُپرتنش شد، ولی آقای پَتی پَن درس شعور و عقالنیت بهمان 
داد.

بیایید برویم خانه. تا فردا خدا بزرگ 
است. حاال نمی خواهد به خاطر نیش 

یک زنبوِر ِزِپرتی عزا بگیریم...

تازه، نباید بگذاریم ابله هایی مثل 
بروت اعصابمان را به هم بریزند!

تــوی راه برگشــت به خانه، شــعور و عقالنیتی که آقــای پَتی پَن از خودش 
نشان داده بود، کالً به باد رفت. یک دفعه خیلی عصبانی شد و شروع کرد 
چیزهــای خیلی عجیبی گفتــن. البته ما خیال کردیم همه اش اثر درد نیش 

زنبور است.

اگر نمی آمدیم پارک، زنبور نیشم 
نزده بود. نمی فهمم. آمدیم پارک 

چه غلطی بکنیم؟!

پارک ها حال آدم را به هم 
می زنند! پر از حشره های 

نفرت انگیزند!

اوه! اوه! اوه!

آقای َپتی َپن بدجور 
اوقاتش تلخ است ها!
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تا رسیدیم اتاقم، آقای پَتی پَن ولو شد روی تخت و گرفت خوابید. عجیب 
بود؛ چون همیشه آخرین نفری بود که می خوابید. ولی از آن عجیب تر این 

بود که بااینکه نیمه خواب بود، غر می زد و لیچار بارمان می کرد.

لطفاً زیپ دهنتان را بکشید، بوزینه های 
حال به هم زن! نمی توانید پنج دقیقه ی 

کوفتی دهنتان را ببندید؟!

عجب آدم های ضایعی! 
چه اتاق ضایعی! 
می خواهم بکپم!

اوه! خیلی حالش 
خراب است!

هیچوپیچو که یک بوهایی برده بود، ازم خواست بروم کتابخانه ی شهرداری 
و کتاب تأمالت مارکوس آئورلیوس، یکی از امپراتوران روم را بگیرم؛ چون 
کتابی بود که آقای پَتی پَن دوست داشت هر چند وقت یک بار بخواندش. 
همین کار را کردم و برگشتم به اتاقم و یک بخش از کتاب را خواندم. واکنش 

آقای پَتی پَن باورنکردنی بود.
و چون چیزی را دشوار یافتی، به این 
میندیش که ناشدنی است. به این 

بیندیش که اگر به لحاظ انسانی 
ممکن باشد، تو نیز آن را به دست 

توانی آورد!

نمی خواهی ساکت بشوی بچه؟ 
یک هیوالی مادرُمرده اگر بخواهد 
کمی استراحت کند، کی را باید 

ببیند؟ پخمه!

شما ببوها به چی 
نگاه می کنید؟

همچین واکنشی آن هم در برابر 
مارکوس آئورلیوس که این همه 
توصیه های خوب توی کتابش به 

آدم می کند، عجیب است... 
غلط نکنم اتفاق بدی افتاده!



حسابی ترسیدم از اینکه آقای پَتی پَن، که هیچ وقت به هیچ کتاب خوبی نه 
نمی گفت، نمی خواست هیچ کدام از کتاب های دلخواهش را بخوانیم. ولی 
چیزی که باعث شد تکه های جورچین را تقریباً کنار هم بگذاریم، واکنش 

هیوالها بود.

اگر زنبوری که نیشش زد، واقعاً 
زنبور نبوده باشد، چی؟

بروت را دیدم که یک 
چیزی شبیه کنترل از راه دور 

دستش بود. پس شاید...

منظورتان این نیست که...

نه، نه. اصالً نمی خواهم 
فکرش را هم بکنم که 
بروت... ممکن نیست!

می شود بگویید درباره ی 
چی حرف می زنید؟

می شود یک نفر به من هم بگوید 
قضیه چیست؟

تا شما آگوس را روشن کنید که 
اوضاع از چه قرار است، من و چوله 
می رویم پارک، دنبال الشه ی زنبور.

آره. باید محض احتیاط 
یک چیزی را بررسی 

کنیم...

19



جیرینــگ و چوله آن قدر زود برگشــتند که کســی وقت نکــرد چیزی برایم 
توضیح بدهد. الشه ی زنبور را، یا هر موجودی که بود، آوردند و چیزی که 
گفتند، تن همه مان را به لرزه درآورد، حتی منی را که هیچ از حرف هایشان 

سر درنمی آوردم.

درست است! این زنبور نیست؛ 
این... یک ربات کوفتی است! 

این... این...

زنبور َپنتَرکس است!

اوووه!

زنبور َپنتَرکس؟ 
می شود یکی به من بگوید اینجا 

چه خبر است؟

همین االن باید برایم توضیح 
بدهید!

دیگر راستی راستی 
گاومان زاییده!

آن هم چندقلو!
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