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همهمیدانستندکهشاهزادهینوجوان،چقدرمارمولکوآبزیرکاه
است!اینجا،آنجا،همهجا،اورابهاسمشازدهمارمولکمیشناختند.
حتیگربههایسیاهوحشی!آنهاهمجرأتنداشتندسرراهشاهزاده

سبزشوند.
یکشبپادشاهجشنباشکوهیبرپاکرد.شاهزادهدزدکیپشت
صندلیهایبلوطیراهمیرفتوکالهگیسخوشبووپودرزدهی

خانمهاوآقایاناشرافزادهرابهپشتصندلیهاگرهمیزد.
بـعدهمرفتوپشتسـریکیازپیـشخدمتهاقایمشـد

ومنتظرماند.
وقتیکهمهمـانهاایسـتادندتانوشـیدنیهایشانرابنوشـند،

یند  می آ ر د ز  ا و پر به  ه گیس  ها  کال که  قتی  و
! د می شو سیخ  م  د آ تن  به  مو  و 
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کالهگیسهایشانازکلهشانکندهشدوپروازکنانازسرشانبه
زمینافتاد.

آقایاناشرافزادهطوریکلههایکچلشانراچسبیدندکهانگار
پوستسرشانورآمده!خانمهایاشرافزادههمجیغودادشان

درآمد.
شازدهمارمولک)البتههیچکسجرأتنداشتجلویخودش
ایناسمرابگوید(جلویخندهاشراگرفتهبود.دوتادستش
محکمرویدهانشبود.اماباالخرهازخندهترکیدوقاتقات
خندهاشدرآمد.اولاینصدا
راداد:قِرقِرقِر،بعداینصدا:
قاهقاهقاهوباالخرههماین

صدا:قیقیقی!
پادشاهکهحواسشبه
از شد. عصبانی بود، او
عصبانیتسیاهشد.آنقدر
سیاهکهاگرهمانموقعروی

بیرونمیریخت. تُف،جوهِرسیاه بهجای تُفمیکرد، زمین
فریادکشید:»برویدوپسرکتکخوررابیاورید!«

شازدهمارمولکمیدانستکهدلیلیبرایترسیدنوجودندارد.
اودرتمامعمرشحتییکبارهمتنبیهنشدهبود.اویکشاهزاده
بود!کتکزدن ممنوع َکَفلیکشاهزاده به بود!ضربهزدن

شاهزاده،سیلی،شالقوتازیانهبراییکشاهزادهممنوعبود!
یکپسربچهدرقصرنگهداریمیشدتابهجایشاهزادهکتک

بخوردوتنبیهشود!
-برویدوپسرکتکخوررابیاورید!

فرمانپادشاهمثلصداییکهدرکوهمیپیچد،درتمامقصر
پیچید.ازایننگهبانبهآننگهبانتابهباالیپلههایسنگی
رسید،بهاتاقکبادگیرپسرکتکخورکهدربرجشمالیقصربود.
یتیموبیپدرومادر، ازخوابپرید.یککتکخور ِجمی1
پسریکمرِدموشگیر.خوابمیدید.خوشحالبودوخواب
میدید!خوابزندگیقبلیاشرامیدید.قبلازاینکهاورااز
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کفخیابانهاوگندابههایفاضالبشهرجمعکنندوبهعنوان
یککتکخورسلطنتیبهخدمتبگیرند.آنروزهامثلاالنیک
زندگیتجملینداشت.دربهدروآوارهبود.ولیالاقلبیخیالو

بیدردسرزندگیمیکرد.
نگهباناوراآنقدرتکانتکاندادکهخوابکاماًلازسرشپرید.
-گندشبزنن!منکهامروزدوبارکتکمراخوردهام!بازدوباره

شاهزادهچهگندیباالآورده؟
-پاشوبچه!آقایونوخانمهایاشرافزادهمنتظرند!

پادشاهدرتاالراصلیمنتظرآنهاایستادهبود.دستورداد:
-بیستضربهیشالق!

پسرکتکخوربیستتاضربهاشرانوِشجانکرد!باهرضربه،
بغضوجیغشراقورتدادوساکتماند.پادشاهروبهشاهزاده

کردوگفت:»خوبنگاهکنوعبرتبگیر!«
شاهزادهگفت:»بلهپاپا!«بعدسرشراپایینانداختتاهمه
ببینندکهچقدرپشیماناست!اماتِهقلبش،بیشتروبیشترنسبت

بهکتکخورشاحساسنفرتمیکردوعصبانیمیشد.

دراتاقِکباالیبرج،شاهزادهبااخمبهپسرکتکخورخیرهشد
وگفت:»توبدترینکتکخوریهستیکهتاحاالداشتهم!چرا
وقتیکتکمیخوری،خفهخونمیگیری؟!چهجوریمیتونی؟!«

جمیشانهباالانداختوگفت:»نمیدونم!«
-یهکتکخوربهدنیااومدهکهزوزهبکشه!مثلخوکیکه
تویِگلگیرافتاده!میفهمی؟مابهتلباسهایاعیونیوغذاهای

سلطنتیدادیم.ندادیم؟!اگهنعرهنکشیکهاصاًلحالنمیده!
جمیدوبارهشانهباالانداخت.تصمیمگرفتهبودکهجلویچشم
شاهزادهحتییکقطرهاشکهمنریزدتاداغشبهدلشبماند.
-دفعهیبعدزوزهبکش!میشنویچیمیگم؟اگهاینکار
رونکنیبهپاپامیگمکهجلپارههایخودتروبهتبپوشونهو
بایهاردنگیپرتِتکنهتویخیابونها.همونجاییکهقباًلبودی.
»چه گفت: دلش توی گرفت. اوج و کرد پرواز جمی روح
بهتر!منکهازُخدامه!خیلیهمممنونمازلطفشاهونهیشما.
جلپارههایخودمرومیپوشموتوییهچشمبههمزدنمیزنم

بهچاک!«



داستان  گفته اند،  کودک  ادبیات  منتقدان  از  بعضی  آنچه  اساس  بر 
داستانی  هم  است،  تاریخی  داستانی  هم  سلطنتی«  »کتک خور 
ماجراجویانه، هم داستانی آموزشی، هم داستانی هیجان انگیز و احساسی و 
هم داستانی سرگرم کننده، اما بیشتر از همه داستانی است با درون مایه ی 

»شناخت«، شناخت آدمی از خویشتِن خویش!
شخصیت  شدن  کامل  سیر  نمایِش  سلطنتی«  »کتک خور  داستان 
کودکانی است که از روی کنجکاوی و ماجراجویی راهی سفری یک روزه 
می شوند، اما در همین سفر کوتاه بعد از برخورد با طبیعت، آدم های 
مخاطب  زندگی،  واقعی  سرمشق های  و  مهربان  آدم های  بدسرشت، 
کودک خود را نیز همراهِ خود به شناختی کامل و لذت و سرمستِی 
حاصل از این شناخت می رسانند و راز موفقیت »کتک خور سلطنتی« 
نیز در همین است. این کتاب موفق به دریافت نشان نیوبری شده 
است و نویسنده ی این کتاب، »سید فالش من« برای سهم ارزنده ای 
که در آفرینش کتاب کودک دارد، نامزد دریافت جایزه ی بین المللی 
هانس کریستین آندرسن در سال 1994 شد. کتابی 
دیگر از این نویسنده به نام »کوهستان شارالتان« 
نیز در نشر هوپا منتشر خواهد شد، این کتاب هم 

برنده ی جایزه ی بوستون کالب شده است.

نسرین نوش امینی

پدر و مادرها بخوانند:



هوپا ناشر کتاب های خوردنی


