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رعایت »کپی رایت« یعنی چه؟
یعنی »نش��ر هوپا« از نویسنده ی کتاب، یورگن بانِشروس، 
برای چاپ این کتاب به زبان فارس��ی در ایران و همه جای 
دنیا اجازه گرفته و بابت انتش��ارش، س��هم نویسنده، یعنی 

صاحب واقعی کتاب را پرداخت کرده است.
اگر هر ناش��ری غی��ر از هوپا، این کتاب را به زبان فارس��ی 
در ای��ران یا هر جای دنیا چاپ کند، بدون اجازه و رضایت 

یورگن بانِشروس این کار را کرده است.
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همین چند وقت پیش، س���ر درس 
تاریخ درباره ی اش���باح حرف زدیم. 
همه ی بچه ها داشتند از هیجان دیوانه 
می شدند جز من که چیزی نمانده بود 

خوابم ببرد. آخر، کارآگاه های خصوصی که به اشباح 
و گرگ نماها و این جورچرت وپرت ها باور ندارند. 
گاه خصوصی با چیزهای واقعی سر و کار دارد.  کارآ
خون آشام، سوار بی سر یا هیوالهای لیز و َلِزجی که 
زیر خیابا ن های شهر توی لوله های بدبوی فاضالب 

خانه دارند، توی دنیای واقعی هیچ جایی ندارند.
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آخری���ن پرونده ام ک���ه االن می خواهم تعریفش 
کنم، درباره ی اش���باح اس���ت. ولی خب همه چیز 
به وقت���ش. ت���ا ح���اال باره���ا از عش���ق آتش���ینم به 
آدام���س کارپنترز و پیتزا گفته ام. بدون آدامس���م 
فک���رم درس���ت کار نمی کن���د و هفته ی ب���ی پیتزا 
هم برایم هفته نمی ش���ود . سومین عشق بزرگم، 
بس���تنی اس���ت، بس���تنی ایتالیایی. آن هم فقط از 
بستنی فروشی جیووانی که بهترین بستنی های دنیا 
را دارد. بستنی ام هم فقط باید لیمویی و شکالتی 
باش���د. جیووانی می گوی���د این ترکیب نَش���دنی 
اس���ت. دولومیتی مال اوس���ت؛ کوچک ترین 
بستنی فروش���ی شهر اس���ت، همه اش سه تا میز 
دارد و هم���ه ی کارهای���ش را ه���م خ���ود جیووانی 

تنهایی انجام می دهد.

»نمی شود کیویاتکوفسکی.« هر بار که پیشش 
م���ی روم، همی���ن را می گوید. »لیموی���ی با وانیلی 
جور است. یا لیمویی و توت فرنگی. اما لیمویی و 

شکالتی؟ جنایت است!«
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آن روز ب���اران می آم���د، به خاطر همین جیووانی 
س���رش خلوِت خلوت بود. روی چهارپایه ی بلند 
جلوی پیشخان لم داده بود و سرش را فرو کرده 
بود توی روزنامه ی ورزش���ی ایتالیایی. دس���تگاه 
قهوه س���از کن���ارش ُقل ُقل می ک���رد، از رادیو هم 
ترانه ی سوزناکی پخش 

می شد.

آن وق���ت من ه���م می گوی���م: »جیووان���ی، تو از 
جنایت هیچ سررش���ته ای نداری. بستنی را بده و 

جوش نزن!«
جیووانی باز هم چند تایی بدوبیراه می گوید. اما 
باالخره قیف بس���تنی ام را، ب���ا یک توپ لیمویی و 

یک توپ شکالتی، می دهد دستم.
و گاهی ُپش���ت بندش بهم می گوی���د: »بی فّر و 
َهنگ!« معنی اش را از خانم معلممان پرس���یدم. 
»این یعنی که تو هیچی سرت نمی شود.« این را 

گفت و پشتش پوزخند معنی داری زد.
دو هفته پیش یک راست از مدرسه رفتم سراغ 
جیووان���ی. دیکت���ه گرفته ب���ودم چه���ار و بدجوری 
احساس بدبختی می کردم. بستنی درست همان 

چیزی بود که نیاز داشتم.
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خالصه حال وهوایی بود که هم به هوا می خورد 
و هم به حال من.

جیووانی آن چنان غرِق روزنامه اش بود که اول 
متوجه من نشد.

تازه وقتی محکم کوبیدم روی پیش���خان، او هم 
از جا پرید.

»آه! تویی؟« گفت و خمیازه ای کشید.
پرسیدم: »خبری نیست، نه؟«
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راس���تش همیشه س���ؤال هایم هوش���مندانه تر 
از این ه���ا هس���تند، ولی خ���ب باالخ���ره آدم باید 

یک جوری سِر حرف را باز کند.
جیووانی بیرون را نش���ان داد که باران داشت 
روی پیاده رو شرشر می کرد. گفت: »برمی گردم 
ایتالیا کیویاتکوفسکی. آنجا همیشه آفتابی است.«
»آفتابی؟« از تعجب صدایم باال رفته بود. »چهار 
هفته اس���ت که ت���وی ایتالیا ب���اران می آید. توی 
تلویزیون دیدم. االن هم بس���تنی ام را 

می خواستم.«

موذیانه 
پرسید: »لیمویی 

و توت فرنگ���ی؟« و َچمِچه ی 
بستنی اش را گرفت توی دستش.



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 اميد دنيايى سبزتر و سالم تر


