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نشر هوپا با همکاری آژانس ادبی کیا در چهارچوب قانون 
بین المللی حق انحصاری نشر اثر)Copyright(، امتیاز انتشار 
ترجمه ی فارسی این کتاب را در سراسر دنیا با بستن قرارداد 

از ناشر آن، )SM(، خریداری کرده است.

رعایت »کپی رایت« یعنی چه؟
از نویسنده ی کتاب، دانیل نسکنس،  یعنی »نشر هوپا« 
و ناشر خارجی آن، SM، برای چاپ این کتاب به زبان 
بابت  و  گرفته  اجازه  دنیا  همه جای  و  ایران  در  فارسی 
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 

دانیل نسکنس این کار را کرده است.



تقدیم به داریو
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می گویند زمان همه چیز را از بین می برد. شاید. هرچند فکر 
می کنم االن بچه تر از این حرف ها هستم که بخواهم چنین چیزی 

را درک کنم.
ش���اید ای���ن ح���رف درس���ت باش���د. ولی م���ن خاطرات���ی از 
همس���ایه ی قدیمی مان دارم. همس���ایه ای که در طبقه ی پایین 
زندگی می کرد. خاطراتی که هنوز زنده است. بیشتر از دوازده 
مستأجر در واحد طبقه ی پایین زندگی کرده اند. این واحد االن 
خالی است. گذاشته اند برای فروش. صاحب خانه کاغذی روی 

تابلوی اعالنات ساختمان زده و رویش خیلی بزرگ نوشته :

اگر پولش را داشتم، دوست داشتم بخرمش. اما با پولی که 
من توی قلّک خوکی شکلم دارم، فکر نمی کنم بتوانم حتی یکی از 

موزاییک های کف راهرویش را بخرم.



آن همسایه ای که زمانی طبقه ی پایین ما زندگی می کرد، مردی 
قدبلند بود. قیافه اش دوست داشتنی بود. دندان هایش سفید 

بود و از خندیدن خوشش می آمد.
خارجی بود. اهل اینجا نبود. ولی جوری زبان اسپانیایی حرف 
می زد، انگار چندکیلومترِی بایادولید یا ساالمانکا زندگی کرده.

همسایه ی ما همیشه لبخنِد گشادی روی لب داشت که دیدنش 
آدم را نگران می کرد، اما درمجموع مرِد آرامی بود. نه چاق 

بود نه الغر. فکر کنم سیگار هم نمی کشید.

نام خانوادگی اش پِلتوونِن بود. 
این طوری تلفظ می شد: پِل... توو... 

نِن. دو تا واو داش���ت. بله. ن���ون هم دو تا 
داش���ت. البته بین دو تا حرِف نون یک کس���ره 

هم باید داشته باش���د. از من نپرسید نام خانوادگی 
دیگری هم داشت یا نه، چون نمی دانم.

ی���ک روز ش���نیدم دارد درباره ی خان���ه ای در بِِرکا حرف 
می زند.
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نمی دانستم برکا کجاست. اما چون یک ذره بین خریده بودم، 
حس���ابی گش���تم و گش���تم تا اینکه فهمیدم برکا اس���م یک شهر 
کوچ���ک در ش���مالِ غربی ترین نقطه ی قاره ی اروپاس���ت. توی 
ایسلند. ایسلند کشوری است که یک عالمه آتش فشان، یخچال 

طبیعی، آب َدره، آبشار، کوه یخ، آب فشان و همسایه دارد.

ایس���لند تمیزترین کشور دنیاس���ت. پرچم خیلی قشنگی هم 
دارد.

پایتخت ایسلند شهر ریکیاویک است. کل جزیره هم فقط کمی 
بیش از سیصدهزار نفر سکنه دارد. همه همدیگر را می شناسند 
و توی مراسم های مختلف کنار هم جمع می شوند و گپ می زنند.
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درست باالی سوراخ چشمِی دِر خانه ی همسایه ی ما تابلویی 
پالس���تیکی زده بودند که رویش خیلی واضح نوشته بود: »س. 
پلتوون���ن« همه اش هم با حروف توُپر. هم���ه ی حروف هم کمی 
به سمت راست خم ش���ده بودند. فکر می کنم بهش می گویند 
ایتالیک. تابلو را هم با سه تا پیچ که سرشان تخت و صاف بود به 
در چسبانده بودند. یکی از پیچ ها نبود. پیچ گوشه ی پایین سمت 
راست. شاید افتاده بود. شاید از اول هم پیچی بهش نزده بودند.
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هروقت که از جلوی دِر آن خانه رد می ش���دم، می ایس���تادم و 
تابلو را نگاه می کردم. خودش یک پا مراس���م ویژه بود. پیچ ها را 
می شمردم. یک، دو، سه. واوها را می شمردم. یک، دو. همیشه 

دوست داشتم بدانم آن سین مخفف چیست.

سین مثِل سیگورِخن.
سین مثِل سیگور.

سین مثِل سولوی.

سین مثِل سنوری.
سین مثِل سباستین.
سین مثِل ساموئل.

سین مثِل ِسِون.
سین مثِل ِسپ.

سین مثِل سیسل.
سین مثِل سیموس.

سین مثِل سکوال.

سین مثِل سابیون.

سین مثِل سیمون.
سین مثِل ساالر.
سین مثِل سریع.

سین مثِل سربه زیر.
شاید هم سین مثِل سبیلو!



بیایید تا برایتان از دانیل نسکنس بگویم!
دانیل عاش��ق روزهای آفتابی است. روزهای ابری را هم خیلی دوست 
دارد، ول��ی روزهای ابری از خانه نمی آی��د بیرون. روزهای آفتابی، چرا. 
آبراه��ی قدیمی و بزرگ نزدیک خانه ی دانیل ق��رار دارد. آبراهِ پُرآب 
و عمیقی به اس��م آبراه س��لطنتی آراگ��ون. آِب آنجا ِگل آلود اس��ت و 
یک جورهایی به رنگ سبز می زند. ضمناً نه خیر، نمی شود تِه آن را دید، 
چون اصاًل ُزالل نیست. یک روز که دانیل داشت در امتداِد این آبراه قدم 
دانیل  ِقّد می زد، یک دفعه داس��تان آقای پلتوونن به ذهنش رسید. البته 
آن قدرها بلند نیست که در آن لحظه، توی آبراه بوده باشد، بلکه داشت 
کن��ار آن قدم می زد. همین طور ک��ه راه می رفت، با خودش می گفت که 
آقای پلتوونن هم ممکن اس��ت موطالیی باشد، هم مومشکی. هم می تواند 
قدبلند باش��د، هم قدکوتاه. خالصه به همه ی ویژگی های او فکر می کرد... 
در بی��ن این فکرها، با خودش گفت که اگر به قدم زدن ادامه بدهد، حتمًا 
می رس��د به خانه ی دوستش روس��ا. برای همین پیچید به راست، بعد به 
چپ، بعد مستقیم رفت و دوباره پیچید به راست، تا اینکه رسید جلوی در 

خانه ی او. زنگ را زد و صدای آشنایی از او پرسید که »کیه؟«
دانیل گفت: »منم، آقای پلتوونن.«

دوستش جواب داد: »کسی به این اسم نمی شناسم.«
- ببخشید روسا، خودمم، نسکنس. 

- سالم دانیل! بیا باال! منتظرت بودیم. بیا یه فنجون چای بخوریم. خولی یه 
کیک محشر آورده. 

- شکالتیه؟
- آره، شکالتیه. 

- االن پَر می کشم و می آم باال.

بیایید تا برایتان از فران کویّادو بگویم!
فران وقتی بچه بود، تمام وقتش را صرِف بزرگ ش��دن می کرد و برای 
همین، وقت نداش��ت تقریباً هیچ  کار دیگری انج��ام بدهد. فقط برای 
چند تا کار وقت داش��ت که خوش��بختانه نقاشی کشیدن یکی از همین 
کارها بود. االن هم که بزرگ ش��ده، بیشتر وقتش را به نقاشی کشیدن 
می گذراند. فران دوس��ت دارد تا با نقاش��ی هایش لبخند به لب مردم 
بیاورد. وقتی مردم می خندند، خود او هم خوش��حال می شود و لبخند 
می زند، اما خودش هم می داند که بعضی وقت ها، خنداندن مردم کار 
س��ختی است. فران خوب می داند که بهترین کار، همیشه این است 

که مشغوِل کاری باشد و بی کار نَماند. 
فران کویّادو در س��ال ۱۹۸۴ در ش��هر آلباثِته به دنیا آمده است. 
طراح و تصویرگر است و در شهر کوئِنکا در رشته ی هنرهای زیبا 
تحصیل کرده. فران بعد از تحصیالتش، برای کار راهی بارس��لونا 
ش��ده و تا امروز با خیلی از ناش��ران کودک ونوجوان در اس��پانیا 
همکاری داش��ته و برای کتاب هایش��ان تصویرسازی کرده. فران 
با تعدادی از ش��رکت های تبلیغاتی هم س��ابقه ی همکاری دارد. 
راستی، فران کویّادو تعدادی از آثار خود را در وبالگش گذاشته. 

این هم نشانی وبالگ او:
isladebabia.blogspot.com.es



سایت هوپا

w w w . h o o p a . i r

اینستاگرام هوپا

hoopa_pub l i ca t i on

باشگاه هوپایی ها

h t t p : / / t . m e / h o o p a c l u b

 کانال تلگرام هوپا

h t t p s : / / t . m e / h o o p a b o o k sh t t p s : / / t . m e / h o o p a b o o k s

اینستاگرام هوپا


