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شاهزاده خانم زشت و دلقک دانا
مترجم: کتایون خلیلی  نویسنده: مارگرت گری 

ناشر: نی

گروه سنی: سال های پایانی ابتدایی ـ متوسطه ی اول

ذکر  و  فکر  روزگاری،  روزی 
و  بود  زیبایی  دنیا  مردم  همه ی 
سرزمین  در  زمان،  آن  در  بس. 
به دنیا  َدم ُپختک، شاهزاده خانمی 
طبق  که  بودند  منتظر  همه  آمد. 
دو  از  شاهزاده  این  پیش گویی ها، 
باشد،  زیباتر  خود  بزرگ تِر  خواهر 
چهره ی  با  »ُرز«  شاهزاده خانم  اما 
را  مردم  همه ی  خودش  زشت 
ِد 

ّ
تول با  کرد.  مأیوس  و  شگفت زده 

رقابت  در  سرزمین اش  اعتبار  او، 
زیبارویان، کم شد. با این همه، ُرز 
به این چیزها اهمیت نمی داد و زشت بودن اش برای او فرصتی شد 

تا برخالف خواهران اش، زندگی واقعی را تجربه کند.
سال ها بود که ِخَرد از سرزمیِن دم پختک رفته بود چون پادشاه، از 
خردمندان خسته شده و دستور داده بود که همه ی آن ها را از کشور 
بیرون کنند. اما هنوز خردمندانی وجود داشتند که تالش می کردند 
دانش و خرد واقعی را به سرزمین بازگردانند و ُرز با یکی از آنها 
دربار  دلقِک  قالِب  در  جاسپر،  بود:  »جاسپر«  او،  ناِم  شد.  آشنا 
ُرز را  آموزگاِر  انجام می داد و سال ها نقِش دوست و  کارهایش را 
بازی کرد و بی آن که ُرز متوجه شود، او را با خرد حقیقی آشنا کرد.
ُرز به سن نوجوانی رسید؛ زمانی که حس می کرد برایش اهمیت 
بقیه دختران  او را هم مانند  دارد که دوست داشته شود و دیگران 
دل پسند بدانند. به همین خاطر آرزو کرد که زیباترین دختر روی 

زمین باشد تا »شاهزاده جعفرِی« خوش قیافه او را بپسندد.
خانم  »شاهزاده  داستاِن  شد.  برآورده  َپری  یک  توسط  ُرز  آرزوی 
زشت و دلقِک دانا«، ماجراهای ُرز با این زندگی جدیِد »زیباشده« 

را روایت می کند.
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وقتی همه چیز خراب می شود 
و همه ی خانواده امید خود را 
از دست می دهند، چه کسی 
جمع  هم  دور  را  همه  دوباره 

خواهد کرد؟
تنها  دوازده ساله،  »گلنیِس« 
چیزی که می خواهد پس گرفتِن 
است؛   گذشته  عالِی  زندگِی 
قبل  همه چیز  که  همان طوری 
از به زندان رفتن پدر بود؛ قبل 
خاطر  به  مادرش  که  این  از 
شدت استرس و نگرانی بیمار 

شود؛ قبل از اینکه او و چهار خواهر و برادرش مجبور شوند برای 
زندگی به خانه دوستان و اقوام بروند.

گلنیس از میان تمام خانواده تصمیم می گیرد با خاله ی عجیب اش، 
»واندا«، زندگی کند. واندا به همراه پسرش در شهری نزدیک به 
این  به گلنیس  آن ها  بودن در خانه ی  زندان پدر زندگی می کند و 
فرصت را می دهد که به دیدار پدرش برود و به او کمک کند که 

بی گناهی خود را ثابت نماید. 
می شود  کار  به  دست  گلنیس، 

متوجه  تدریج  به  او  اما 
خاطراِت  از  که  می شود 
تلخ و دشواری های زندگی، 
ساخته  زندانی  خود  برای 
پدر«،  »عروسِک  است. 
داستاِن چالش های گلنیس 
زندان  این  از  رهایی  برای 

است.

ب
کتا

ی 
رف

مع

80


