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رعایت »کپی رایت« یعنی چه؟

از نویسنده ی کتاب، آلن مک دونالد و ناشر خارجی  نشر هوپا یعنی
آن، بلومزبــری، برای چاپ این کتاب به زبان فارســی در ایران و 
همه جای دنیا اجازه گرفته و بابت انتشارش، سهم نویسنده، یعنی 

صاحب واقعی کتاب را پرداخت کرده است.
هوپا، این کتاب را به زبان فارسی در ایران یا  اگر هر ناشری غیر از
هر جای دنیا چاپ کند، بدون اجازه و رضایت آلن مک دونالد این 

کار را کرده است.

آدرس: تهران، میدان فاطمی، خیابان بیستون، کوچه ی دوم الف. پالک 3/1، واحد دوم غربی. 
www.hoopa.ir    info@hoopa.ir    88998630 :صندوق پستی: 1431653765   تلفن

 همه ی حقوق چاپ و نشر انحصارًا برای نشر هوپا محفوظ است. 
 استفاده  از متن این کتاب، فقط برای نقد و معرفی و در قالب بخش هایی از آن مجاز است.
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گرومپ،گرومپ،گرومپ!صدایتوپفوتبالنویاولریکبودکهبه
دیوارمیخوردوتویخانهمیپچید.

اینرونگاه!«توپخوردبهدیوار،کمانهکرد ببین! دادزد:»بابا
و شیر و غارنشین آقای غذای ظرف توی افتاد صاف و میز روی

شیرینگندمکشراپاشیدرویش.
آقایغارنشینغرشکنانگفت:»اولریک!بسهدیگه!«

»ببخشیدبابا.دررفت.بایدشوتزنیتمرینکنم.«
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»پسیهجایدیگهتمرینکن.«
خانمغارنشینغرغرکنانگفت:»َاه،اگبرت،اینقدربدُعُنقینکن!
بذاربازیشروبکنه.«اینچندهفتهیآخرشوهرشاصاًلیکآدم
دیگرشدهبود؛تمامروزعاطلوباطلمینشستکنجخانهوتلویزیون
تماشامیکرد.دیروزشوهرشرادیدهبودکهدماغشراچسباندهبوده
و ریچارد اسم به برنامهیگپوگفتی آدمهای با داشته و بهصفحه

جودیحرفمیزده.
نشستپشتمیزویکجورابپرازسکهراخالیکردودردستههای

مرتبرویهمگذاشت.
اولریکآمدتاازپشتسرشنگاهکند.
پرسید:»مامانداریچیکارمیکنی؟«

برم باید امروز میشمرم. رو »َپلهامون1 گفت: غارنشین خانم
خرید.«

اولریکپرسید:»ماپولداریم؟«
»شرمنده،کثافتکم.رویهرچیدستبذاری،یهدستهَپلمیخواد.

واسههمینبایدصبحهابرمبیرونکارکنمدیگه.«
1.َپل:پول.بیشترغارنشینهادرکیازپولندارند.اگریکسنگخوشگلوهزارپوندانگلیس

بهآنهابدهی،سنگراانتخابمیکنند.

آقایغارنشینهفهفکنانگفت:»زرشک!اسمشرومیذاری
کار؟روزنامهپخشکردنهمشدکار!«

خانمغارنشینبالحنسردیگفت:»بازهمخوبهیهنفراینجاکار
میکنه.اگهبهتوبود،همهبایدشیرینگندمکسقمیزدیم.«

اولریکگفت:»منشیرینگندمکدوستدارم.اماهیچوقتهیچی
نمیمونه.باباهمهشرومیخوره.«

آقایغارنشیناعتراضکردکه»نخیرم!«بستهیشیرینگندمکرا
تکاندادودیدخالیاست.
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برایهمین،موضوعراعوضکردوگفت:»حاالهرچی!فکرکردی
فقطخودتبلدیکارپیداکنی؟«

خانمغارنشینبهاوخیرهشد.اولریکبازیباسکههایرویمیزرا
ِولکرد.

پرسید:»کارپیداکردی،بابا؟کثافته!چهجورکاریه؟«
آقایغارنشینباغرورگفت:»راستش،تویهفروشگاه.«

خانمغارنشینهیجانزدهگفت:»اگی!اینکهعالیه!چرازودتربهم
نگفتی؟«

»خبهنوزنگرفتمشکه.«
»االنگفتیگرفتیکه.«

آقایغارنشینگفت:»نهدیگه!مصاحبهشامروزبعدازظهره.اماوقتی
منروببینن،البدمیخوانمنروبذارنجایرئیسبزرگکلفروشگاه!«
اولریکومادرشنگاهیبههمانداختند.مؤسسهیکاریابی،ظرف
یکماهگذشته،آقایغارنشینرانیمدوجینمصاحبهفرستادهبود،اما
هیچکدامشموفقازآبدرنیامدهبود.یکجورهاییهرباربااعصابی

خطخطیبرگشتهبودخانهوبروزندادهبودچهشده.
اولریکپرسید:»چهجورفروشگاهیه،بابا؟کفشفیتبالدارن؟«

آقایغارنشینگفت:»همهچیدارن.همونفروشگاهخفنهیشهره.«
خانمغارنشینگفت:»َبگلیز؟وایخدا!بایداونژیلهروعوضکنی.«
آقایغارنشینهمینطورکهداشتلکههایروغنیرویژیلهاشرا

براندازمیکردگفت:»مگهژیلهمچشه؟«
خانمغارنشینگفت:»الاقللوبیاهارولیسبزنوبردار.وقتیهم
رفتیواسهمصاحبهغرشازخودتدرنیار،میدونیکهآدمیزادجاتها

روچقدرمیترسونه.شمردهوآرومحرفبزن.«
آقایغارنشینتکرارکرد:»شمردهوآروم.«

»اعتمادبهنفسهمفراموشنشه.«
پشتش تمام اعتمادبهنفس با و داد تکان سری غارنشین آقای

راخاراند.
خانمغارنشیننگاهشافتادبهساعتدیواری.

اولریک به ازشامخبرینیست.« برمخریدوگرنهامشب »باید
گفت:»پشمکمن،واسهمدرسهحاضری؟«

اولریکگفت:»بله،مامان!«
»دندونهاتروببینم.«

اولریکدندانهاینیشدوطرفدهنشراانداختبیرون.
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آقایغارنشینپرسید:»دوبارهتمیزشوننمیکنیکه؟«
»نهبابا!«

»زیراوندوشهمکهنمیری؟«
»نهبابا!«

همینطورکهآقایغارنشیندستهایاولریکرامیبردباالکه
زیربغلشرابوبکشد،اولریکخودشراپیچوتابدادکهعقببرود.
همینهفتهیپیش،موقعیکهزیردوشبهخودشصابونمیمالید،

بابایشمچشراگرفتهبود.

آقایغارنشینبارضایتگفت:»خوبوگند.«
خانمغارنشینبوسهایرویگونهیاولریکویکیهمرویکلهی
پرمویشوهرشکاشت.»پسبعدًامیبینمت!اگی،شانسیارتباشه

ومصاحبهخوبپیشبره!«
آقایغارنشینمفشراباالکشیدوگفت:»شانسالزممنمیشه.«
اولریکبابایشرابغلکرد.»امیدوارمکارروبگیری،بابا.میتونی

برامیهکفشفیتبالبخری؟«
آقایغارنشینبامهربانیدستیبهسراولریککشید.»معلومهکه

میخرم،زشتکم!بذارشبهعهدهیمن!«
اولریکگفت:»قرارهیهتیمفیتبالتومدرسهراهبندازیم.منتاحاال

توهیچتیمینبودهم.فکرمیکنیخوبباشم؟«
آقایغارنشینگفت:»خوبباشی؟ناسالمتیغارنشینیها!«

»بله،بابا!«
»اونوقتغارنشینهاچطوریان؟«

بیرون را نیشش دندانهای و کرد گره را مشتهایش اولریک
انداختوگفت:»مثلشیرنوترسناک!«

آقایغارنشینگفت:»همینه!«



هوپا، ناشر کتاب های خوردنی

نشرهوپاهمگامباناشرانبینالمللی،ازکاغذمرغوببازمینهیِکِرماستفادهمیکند؛زیرا:
اینکاغذنورراکمترمنعکسمیکندودرنتیجه،چشمهنگاممطالعهکمترخستهمیشود؛

اینکاغذسبکترازکاغذهایدیگراستوجابهجاییکتابهایتهیهشدهباآن،آسانتراست؛
ومهمترازهمهاینکهبرایتولیداینکاغذدرختکمتریقطعمیشود.

به امید دنیایى سبزتر و سالم تر


