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رعایت »کپی رایت« یعنی چه؟
َهرولد  اف.  ای.  کتاب،  نویسنده ی  از  هوپا«  »نشر  یعنی 
به  این کتاب  بلومزبری، برای چاپ  ناشر خارجی آن،  و 
زبان فارسی در ایران و همه جای دنیا اجازه گرفته و بابت 
را  کتاب  واقعی  صاحب  یعنی  نویسنده،  سهم  انتشارش، 

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 ای. اف. َهرولد این کار را کرده است.
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.Harrold, A. F
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پسرهای زیادی در دنیا هستند که هرکدام کمی با بقیه فرق دارند 
و بیشترشان هم اسمی دارند. این اسم ها معمواًل جان یا جک یا 
دزموند است و بعضی وقت ها هم جیمز یا فیلیپ یا سیمون. اما 
یک و فقط یک پسر در دنیا وجود داشت که اسمش فیِزلبرت 
بود، در واقع چون مثل بیشتر پسرها یک فامیلی هم داشت که 
بعِد فیِزلبرت می آمد، اسم کاملش می شد فیِزلبرت استامپ، 
همان اسمی که وقتی کسی از دستش عصبانی می شد، به زبان 

می آورد. ولی بیشتر وقت ها، فیِز خالی صدایش می کردند.

جایی که قهرماِن داستان 
معرفی و توصیف می شود

فصل اول
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برای اینکه تصوری از شکل و قیافه ی این پسِر  بخصوص 
و  قرمز  موهایش  که  بگویم  بهتان  باید  باشید،  داشته 
به هم ریخته بود، البته انصافًا موی بیشتِر پسرها به هم ریخته 

است، اما فقط پسرهایی که حسابی باهوش اند، مویشان قرمز 
است. قدش چندان کوتاه نبود و بلد بود چهار تا توپ را هم زمان 
با دست هایش بچرخاند، ولی نمی توانست این کار را مدتی طوالنی 
ادامه بدهد. مثل بیشتر بچه ها معمواًل تی شرت و شلوار جین 
می پوشید، اما روی تی شرت یک کت کهنه تنش می کرد که برای 
رهبر سیرک کوچک شده بود. )نگفتم فیز توی سیرک زندگی 
می کند؟( کِت قرمزی بود با دکمه های فلزِی ازجالافتاده، و پشتش 
هم تا عقب زانوی فیز آویزان. البته کت کاماًل اندازه اش بود، 
چون مادرش دور کمرش را تنگ و آستین هایش را کوتاه کرده 
بود، اما شانه هایش با آن سردوشی های پارچه اِی طالیی، هنوز 

کمی برایش بزرگ بود. 

حسابی  کت  این  با  فیِزلبرت،  خود  همین طور  و  من  به نظر 
مردم یک کمی... چه جوری  بیشتر  دید  از  اما  شیک می شد، 

بگویم، مسخره به نظر می رسید.
مادر فیِزلبرت دلقک بود. منظورم این نیست که مدام ول 
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می گشت و لودگی می کرد )گرچه این کار را هم می کرد(، 
منظورم این است که شغلش، کاری که می کرد و به خاطرش 
از آن دلقک هایی بود که  پول می گرفت، دلقکی بود. 
صورتشان را رنگ می کنند، شلوار گشاد می پوشند، کفش های 
گنده پایشان می کنند و با یک سطل دوغاب و یک نردبان روی 

صحنه می آیند و با تخمین اشتباِه زمان، گند می زنند.
فیز به خاطر همین که مادرش دلقک بود، توی سیرک زندگی 
می کرد. و احتمااًل به خاطر همین هم اسمش فیِزلبرت بود، چون 
فیِزلبرت از آن اسم هایی است که فقط به عقل یک دلقک می رسد.

از طرف دیگر پدرش پهلوان سیرک بود. پهلوان کسی است که 
لباس رکابی پوست پلنگی و ُلنگ می پوشد، سبیل چربش را تاب 
می دهد، یک چیزهایی را باالی سرش می َبَرد و تماشاچی ها شگفت زده 
تشویقش می کنند. این چیزها معمواًل خیلی سنگین هستند، هرچه 

سنگین تر بهتر، مثاًل وزنه های بزرگ یا تخته سنگ های عظیم 
از میان  یا بچه های چاقی  یا شیردریایی های بی حوصله 

تماشاگران. این بچه ها را پدر و مادرهایشان داوطلب می کنند، 
چون فکر می کنند این جور تجربه ها »شخصیت بچه را می سازد«. 
بعضی وقت ها به جای چیزهای سنگین، چیزهای سبک تری را 
بلند می کرد، مثاًل یک دسته گل، چند تا دستمال یا بادکنک های 
خیالی، اما واکنش تماشاگران در آن شب ها، اصاًل قابِل مقایسه 
با شب هایی نبود که بچه ای را توی یک دستش و گلوله ی توپی 
جنگی را توی دست دیگرش می گرفت و همان طور که سوت می زد 
و اداواطوار سرخوشانه درمی آورد، آن ها را روی هوا می چرخاند. 
)در اداواطوار سرخوشانه بیشتر وقت ها پاهایشان را هی توی هوا 
پرتاب می کنند و گردن شان را مثل مار ماهی پیچ و تاب داده و 
کمرشان را می چرخانند. آدم بزرگ ها این کار را خوب بلدند. 
خودتان بروید ببینید. آهان! دیدید؟ متوجه شدید؟ خیلی خوب! 

عالی! پس من ادامه می دهم.(
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خب، کجا بودیم؟
پسـری داریم که توی سـیرک زندگی می کند. این زندگی چه 

اشکالی می تواند داشته باشد؟
نکته ی  بله،  آهان،  باشد؟  داشته  اشکالی  باید  چرا  اشکال؟ 
جالب یک قصه همین است: اگر همه چیز خوب باشد، قصه ای 
وجود ندارد. پسر خوش حالی که پدر و مادِر خوش حالی دارد. 
اما  شک،  بدون  قطعًا،  است،  خوب  هم  خیلی  البته  همین. 

هیجان انگیز نیست. پس بگذارید رازی را با شما در میان 
بگذارم...

فیِزلبرت خوش حال نبود.
چی؟ توی سیرک زندگی کنی و هر وقت کمک خواستند، 
و  با دلقک ها  نمایش ها حاضر شوی! پشت صحنه  توی 

آکروبات ها و آن هایی که توپ باال می اندازند، با جادوگرها و بندبازها 
و آن هایی که آتش می خورند، با شعبده بازها و آن هایی که خودشان را 
از جعبه ی دربسته آزاد می کنند و دخترهای خوشگلی که لباس پولکی 
می پوشند و با سربندهای َپردار و درخشان سوار اسب های سفید 
می شوند، با طوطی های سخنگو و سگ های َرقاص و کره اسب های 
شیطان که با سوِت مربی هایشان از وسط حلقه های شعله ور می پرند، 
با همه ی این ها وقت بگذرانی! با کل این گروه از جایی به جای دیگر 
سفر کنی و هر روز صبح، در شهر جدیدی از خواب بیدار شوی! 
چطور توی این زندگی بهش خوش نمی گذرد؟ شور! هیجان! جادو! 

هیجان! شور! 
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و... الی آخر!
نبود،  خیلی خوش حال  فیز  بخواهید  را  راستش  خب، 
چون هیچ بچه ی دیگری توی سیرکشان زندگی نمی کرد. 

فقط و فقط خودش بود. 
بهترین دوستش یک شیر دریایی بود. و شیرهای دریایی نه 
باله دارند که  می توانند کارت بازی کنند )چون به جای دست 
اصاًل به درد برداشتن چیزها نمی خورد( و نه توپ بازی )هیچ وقت 
توپ را پرت نمی کنند، فقط آن را روی دماغشان نگه می دارند(. 
عالوه بر این ها هم صحبت های افتضاحی هستند. تازه بوی ماهی 

هم می دهند.
و حاال این مقدمه باالخره شروع می شود: 

یک روز غروب، فیِزلبرت استامپ پشت چادر بزرگ سیرک 
نشسته بود و غم زده )یعنی ناراحت، درمانده، غمگین و کمی 
هم بی دل ودماغ( به شیر دریایی ای نگاه می کرد که همان 
لحظه یک آروغ با بوی ماهی ُتن توی صورتش زده بود. 

قهرمان  با  تمام می شود، چون  مقدمه همین جا هم  البته  و 
داستان آشنا شده اید.

بیایید امیدوار باشیم بقیه ی داستان هیجان انگیزتر باشد.



و اما یک داستان دیگر از زندگی فیزلبرت! 
فیزلبرت توی سیرک دیگر تنها نیست، یک 

پسربچه ی دیگر هم با پدر و مادرش به سیرک 
آمده. اما… این پسر کمی با بقیه ی بچه ها فرق 
دارد: ریش دارد! )حواستان باشد پشت سِر 
ریشوها حرف نزنید، نویسنده ی کتاب از آن 

ریشوهاست. مترجم نه، نویسنده! مترجم کتاب 
فقط سیبیلوست.( این دو تا پسربچه اول کمی 
دعوا می کنند، بعد حسابی دوست می شوند 
و بعد دوباره کالهشان توی هم می رود. این 
شما و این داستانی پر از ُتن ماهی و ریش و 

آکروبات بازی.

ن مجموعه  ا ـی
ا د ا مه د ا رد ...



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 امید دنیایی سبزتر و سالم تر


