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»کپی رایت« یعنی چه؟
یعنی »نشر هوپا« از نویسنده ی کتاب، لی  هابز و ناشر آن، آلن اند آنوین، برای چاپ 
این کتاب به زبان فارسی در ایران و همه جای دنیا اجازه گرفته و بابت انتشارش، سهم 

نویسنده را که صاحب واقعی کتاب است 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 لی  هابز این کار را  کرده است.



برای مادرم ، 
ِگِون
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آنج���ا ثراگمورت���ن خیلی جناِب تام را دوس���ت داش���ت، ولی 
همیشه فکر می کرد او می تواند بهتر و تودل بُروتر از چیزی که 

هست باشد.
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برای همین وقتی جناِب تام کمی بزرگ تر شد، آنجا هدیه ای 
بهش داد. این هدیه یک کتاب بود: کتاِب گوگولی شدن در 

چند دقیقه.

آنجا خیلی خوشحال شد وقتی دید جناِب تام کتابی را که هدیه 
گرفت���ه ب���ود، از اول تا آخر خواند. چند روز بیش���تر از خواندن 

کتاب نگذشته بود که آنجا متوجه تغییری در جناِب تام شد.
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بعد از آن جناِب تام همیشه توی حمام بود... آب بازی می کرد، 
خودش را خشک می کرد و موهایش را بُُرس می کشید.

آنجا از پشت در سروصدایش را می شنید که داشت سشوار 
می کشید، آب نمک قرقره می کرد، موهایش را شانه می زد و 

خودش را تروتمیز می کرد.




