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پاداش شاهزاده
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برای تو...
همان طور که شاهزاده ی صفحات این کتاب 
پاداشــی می گیرد که در جای خودش از 
آن مطلع می شوی، من هم که نویسنده ی 
داســتانی به این اندازه واقعی هستم، اگر 
بتوانم کمی از آن شادمانی را که در زمان 
نوشتن این کتاب تجربه کردم انتقال دهم، 

به پاداش خودم رسیده ام.

پس به پیش، با آرزوی موفقیت.



در دوراِن شــاهان و شــاهزاده ها که روزگاِر داستان های زیبا 
بــود، هنوز چیزهای زیادی اختراع نشــده بود، مثل هواپیما و 
ماشــین، اما قطار چرا! چراغ های پیه سوز را نمی شناختند اما 
چراغ های برقی به وفور وجود داشت. مردم دوربین های عکاسی 
فوق العاده ای در اختیار داشتند، اما میلی سرکوب شده آن ها را 
 به نقاشـی با رنگ های روغنی، گـواش یا آبرنگ وا می داشت. 
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همه با خط بســیار خوب، با جوهرهای ســیاه، آبی، سبز یا 
قرمز، روی کاغذهای ســفید و نارنجی می نوشتند، اما فکر 

ماشین تایپ حتی به ذهنشان هم نمی رسید. 
در همین دوراِن پادشاه ها و شاهزاده ها، در نوبالنیا، کشور 
کوچکی در دشت های خشک قفقاز استوایی، شاهی زندگی 

می کرد که پس از مرگ همسرش کور شده بود. 
این پادشاه آلِخینوی شــطرنج باز بود و سه پسر داشت: 
شاهزاده اومبرتو، شــاهزاده روبرتو و شاهزاده آلبرتو. این سه 
شاهزاده به خاطر بالیی که سر چشم های پدرشان آمده بود 
بسیار غمگین بودند، پدری که هرقدر فرزندانش از کودکی 
دور و دورتر می شــدند، او به پیــری نزدیک و نزدیک تر 

می شد.
همان طور که در دربار می گفتنــد، اومبرتو، روبرتو و آلبرتو 
انسان های خوبی بودند.آن ها  با یکدیگر تفاوت هایی داشتند، برای 
مثال می گفتند اومبرتو و روبرتو کمی سرخوش تر، شوخ طبع تر 

و پرشورتر بودند، ولی آلبرتو جدی بود. هرچند او هم هرزمان 
دلش می خواست به نمایش و شوخی و خنده می پرداخت.

کمی جلوتر، می بینیم این نظرات تا چه اندازه درست و تا 
چه اندازه نادرست اند.



یک روز پس از بیســت  و ســومین جشــن تولــدم، در 
تــاالر بازی های کاخ با پادشــاه روبه رو شــدم. آلخینو با 
صدراعظم بابیلونیــو، مــرد مورد اعتمــادش، چکرز بازی 
می کرد و بابیلونیو، براســاس دســتورات شــاه، یک بار با 
مهره های ســفید و یک بار با مهره های سیاه بازی می کرد. 
 به شاه گفتم: »ببخشــید پدر که مزاحم بازی تان می شوم. 



هوپا منتشر کرده است:
مجموعه ی »جادوهای آرژانتینی«

داستان هایی از »فرناندو سورنتینو«



»به عقیده  ی یک کرم عجیب است که
انسان کتاب هایش را نمی خورد.«

هوپا ناشر کتاب های خوردنی
بخشی از شعر »کرم های شب تاب« /  رابیندرانات تاگور

نشر هوپا همگام با بسیاری از ناشران بین المللی از کاغذهای مرغوب با زمینه ی ِکِرم استفاده می کند، چرا که:
نور را کمتر منعکس می کنند و چشم هنگام مطالعه کمتر خسته میشود.

سبک تر از کاغذهای دیگرند و جابه جایی کتاب آسان تر میشود.
و مهم تر اینکه برای تولید این کاغذها درخت کمتری قطع میشود.

به امید دنیایى سبزتر و سالم تر


