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فرناندو سورنتينو نويســندهي آرژانتيني و اهل بوئنوسآيرس
اســت .آنطور كه خودش ميگويد خواندن را بيشتر از نوشتن
دوست دارد ،اما حاال كه نويســنده شده دوست دارد تخيل و
شوخي را با هم قاتي كند و از دل آن داستان دربياورد .االن هفتاد
و سه سالش است و براي خودش پيرمردي شده .توي دانشگاه
درس ميدهد و كلي هم كتاب براي بزرگترها نوشته .خودش
هم ميگويد از زندگياش بفهمینفهمی راضي و خوشحال است.
اما آرژانتينيها عادت ندارند بچگيشان را زود فراموش كنند.
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براي همين با اينكه پير شده و كلي هم شاگرد و دانشجو دارد،
باز هم براي بچهها و نوجوانها كتاب مينويسد .تا حاال دهتا
كتاب براي كودكان و نوجوانان نوشته و داستانهايش هم
به چندين و چند زبان مختلف ترجمه شــدهاند .حاال ديگر
بچههاي تمام دنيا ،از ويتنام و تاميل بگير تا كانادا و فرانسه،
حسابي با قصههاي او سرگرم شدهاند.

پیشگفتار
دربارهی این ویراست

این داستانها خیلی هم جدید نیستند .قصهی شیطنتهای
مــن ،انتقام مــرده و آدم کاربلد در کتــاب انتقام مرده و
داســتانهای هوشمندانهی دیگر در ســال  1997توسط
انتشارات آلفاگوارا منتشر شده بودند.
ِ
داستان ماریای قورباغه و
شانس فورتوناتو در مجموعهی
داســتانهای ماریای قورباغه و فورتوناتو منتشر شدند که
انتشارات سانتیانا در سال  2001چاپ کرد.
حاال ،در میانهی سال  2010این پنج داستان در ویرایشی
جدید ارائه میشوند .تجربهی گستردهی من از داستانگویی،
که از سال  1969آغاز شد ،به من آموخته که یک نویسنده
هیچوقت از یاد گرفتن دست نمیکشد؛ باید از اشتباهاتی که
ب شده ،درس بگیرد و دیگر آنها را تکرار نکند.
مرتک 
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به همین دلیل ،طبق عادت همیشگیام در زندگی ،از این
فرصت برای مرور نوشــتههایم استفاده کردم و تا آنجا که
امکانش بود بهترشــان کردم .بعد از گذشت زمانی طوالنی
که آنها را نخواندهام ،میتوانم داستانهای خودم را طوری
ببینم که انگار خودم آنها را ننوشتهام .بنابراین ،پیدا کردن
بخشهایی که نیازمند اصالح یا بازنویســیاند برایم بسیار
سادهتر شده .گاهی یکیدو کلمه و گاهی یک یا چند پاراگراف
باید بازنویسی میشدند.
بر این اساس ،دربارهی داستانهای این کتاب همان چیزی
صادق است که دربارهی لغتنامهی آکادمی سلطنتی اسپانیا.
اگر بخواهم کمی فروتن باشم ،دربارهی دفترچهی راهنمای
تلفن هم صدق میکند :این ویرایش تمام ویرایشهای قبلی
را باطل میکند.

دربارهی داستانها
ادبیات بافهی بیپایانی اســت که هر تار و پودش با دیگر
رشــتهها در هم تنیده ،کافی اســت یکی از این رشتهها را
لمس کنیم تا تمام رشــتهها ،هر چند به ظاهر نادیدنی ،به
لرزه درآیند.
این پیچ و تاب جان میگیــرد و همواره در حال تکامل
اســت .هر کلمه یا رشتهای که به آن میافزاییم کلمهها یا
رشتههای پیش از خود را ادامه میدهد و مسیر این بافه را
تغییر میدهد.
شــکی نیست که نویسندهی پنج داســتانی که در این کتاب
روایت شدهاند من هستم چرا که آنها را به روش خودم نوشتهام
و جزئیات و ماجراهایی بهاشــان افزودهام که فقط خودم قادر به
خلقشــان بودهام ،اما ایدههای اصلی این داستانها با ریشههایی
ناشــناخته و مبهم در سرزمینها ،فرهنگها و دورههای مختلف
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ساخته و پرداخته شدهاند و راویهای ناشناس و شناختهشدهای
که درست مثل من به شیوهی خودشان (که نه شبیه شیوهی
من است و نه قرار است باشد) آنها را نوشتهاند .مسلم ًا این
زنجیره به اینجا ختم نمیشود .از داستانهای کهن روایتهای
جدیدی زاده خواهند شد.
هیچوقت به ادبیات به عنوان یک شــغل نگاه نکردهام،
بلکه همیشه آن را عملی لذتبخش دیدهام که بدون اجبار
یا عجله انجام میشــود .به همین دلیل ،بسیار خوشحالتر
خواهم بود ،اگر بتوانم از خالل این داستانها بخش کوچکی
از آن شاد 
ی را که در زمان نوشتن آنها تجربه کردهام به
خوانندگانم منتقل کنم.
1

فرناندو سورنتینو

بوئنوس آیرس ،جوالی 2010
 .1به عنوان مثال ،شاهزاده ُدنخوان مانوئل ،ویلیام شکسپیر ،آلخاندرو کاسونا (و به احتمال
قوی نویسندگان بسیاری که من آنها را نمیشناسم) هم داستان آدم کاربلد را نوشتهاند.

داستان ماریای قورباغه
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 .1دربار پادشاه ُدنپدرو

روزگاری اســم من آلفردو بــود و کوچکترین فرزند
خانوادهای ســلطنتی بودم .در کشوری که زبانش شاخهای
از زبانهای التین بود .این زبان کلماتی از یونانی ،آلمانی و
عربی قرض گرفته بود و کم و بیش همان زبانی اســت که
در این داستان جریان دارد.
پدرم ُدنپدرو نام داشت و مادرم بانو ایسابال و هر دو در
آرامش ،متانت و راحتی خیال حکومت میکردند.
در آن زمانها ،درست مثل حاال ،شایعهها و اظهارنظرهای
دیگران بود که شهرت و اعتبار آدمها را تعیین میکرد .کافی
بود کسی چیزی بگوید تا دیگران هم آن را بپذیرند و تکرار
کنند .همه میگفتند که دو برادر من ،ویلفردو و سیگفردو،
ویژگیهای مثبت بســیاری دارند ،اما چون هیچکس هیچ
ویژگی خاصی را به من نســبت نمیداد ،دست آخر به این
نتیجه رسیدم که احتماالً من شایستگی هیچچیزی را ندارم.

هغابروق یایرام ناتساد
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در میان صفتهای بیشــماری که برادرهایم داشــتند
ویلفردو بیش از هر چیز بهخاطر شــجاعتش و ســیگفردو
بهخاطر هوشــش تحســین میشــد .ویلفردو مشتزنی،
شمشیربازی ،تیراندازی و تمام ورزشهای رزمی را تمرین
میکرد .بیشتر از هر چیز مبارزه را دوست داشت .سیگفردو
روزهایش را به کتاب خواندن و آموختن علوم میگذراند و
بیشتر از هر چیز به دانستن عالقهمند بود.
اما من سرگرم فعالیتهای کماهمیتتری بودم .باغبانی

ِ
مرکب چینی تصویرگری میکردم و ســعی
میکــردم ،با
میکردم شعرهای عاشقانه بنویسم .چیزی که بیشتر از همه
دوست داشــتم زیبایی بود .در ضمن فلوت هم میزدم و
میتوانستم با آن صدای تیز کردن چاقو را تقلید کنم.
شعرهای عاشــقانهام را به کنتس گیومار اینس بیوالنته
لئونور تقدیم میکردم که یکی از بانوان پرشمار دربار بود.
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این بانوان هم مثل تمام زنها زمانی کودک بودند و زمانی
نوجوان ،اما حاال هیچکدامشان کمتر از چهل سال نداشتند.
در واقع گیومار در همان زمان کودکی کنتس 1شده بود .از
زمانی که کودکیاش دیگر معنایی نداشت از این لقب صرف ًا
به صورت تشریفاتی استفاده میکرد.
من حتی از دور هم حس عاشقانهای به کنتس نداشتم ،زنی
که دوبرابر من سن داشت .ناخوشایند بود و گندهدماغ ،اما
رسم بر این بود که شوالیههای دربار شعرهای عاشقانهشان
را برای یک بانوی درباری بنویسند .کنتس برای من هیچ
جذابیتی نداشــت ،اما از شنیدن نام چهاربخشی او ،چه در
کنار هم و چه بخش به بخش ،خوشم میآمد.
شعرهای من همیشه کوتاه بودند .تمام استعدادم را به کار
میگرفتم تا به یک بیت پرشــور میرسیدم ،اما درست در
همان لحظه منبع الهامم تمام میشد ،شعرم هم همینطور.
 .1یکی از لقبهای نجیبزادگان در اروپا

هغابروق یایرام ناتساد
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به این ترتیب هفتصد و بیســت و هشــت بیت اول برای
شعرهایم جمع کردم .مث ً
ال:
اگر تمام آنچه بر من گذشته است را به یاد داشتی
افسوس میخوردی که چرا مغرور بودهای...
یا مث ً
ال:
گذر سالیان ،بیپروا
بناهای یادبودی از اندوه برافراشته است...
یا بهتر از همه:
چشمانت شیرینند و لبت نرم
و نیز رؤیایی که خیاالت من را میسازد...
امــا از آنجا که هیچکدام از این بیتهای آغازین از میز
تحریرم جلوتر نرفت ،بانو گیومار اینس بیوالنته لئونور هم
هیچوقت از وجودشان مطلع نشد .در دربار هیچ خانمی نبود
که توجه من را جلب کند ،دقیق ًا به همین دلیل شعرهایم را
گاهی به این بانو و گاهی به آن یکی تقدیم میکردم.
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 .2جشن تولد پر از خبر

ما سه برادر در یک روز از یک ماه به دنیا آمده بودیم.

در عصر  26فوریهی سال  ،937یکی از تاالرهای قصر را
برای جشن تولدمان تزئین کرده بودند .ویلفردو ،سیگفردو و
ت سالمان
من به ترتیب بیست و چهار ،بیست و دو و بیس 
تمام میشد.
در آن تاالر شــوالیهها ،بانوان دربار ،اسقفها و ارتشیها
حضور داشــتند .همه با وقار و شــکوه حرکت میکردند و
فکر میکردند درگیر گفتگوهایی هوشمندانه هستند ،هرچند
حرفهایشان به نظر من بیشتر پرت و پال بود.
دوک اوکتاویو ،مشــاور اعظم پادشاه و مردی نو دوسهساله،

زنگ کوچکی را به صدا درآورد و فریاد زد« :لطف ًا سکوت کنید!»
وقتی همه ســاکت شــدند ،گفت« :شــاهزادهویلفردو
میخواهند چند کلمه با پادشاه صحبت کنند».

هغابروق یایرام ناتساد

21

در قصــر قانون این بود که اگر کســی میخواســت با
پادشــاه صحبت کند ،دیگران باید ساکت میماندند و به
گفتگوی آنها گوش میکردند .هیچچیز پادشــاه را به این
اندازه عصبانی نمیکرد که مجبور باشد برای فهمیدن حرف
دیگــران تالش کند .به همین دلیل هیچکس اجازهی ورود
به دربار نداشت مگر آنکه کلمهها و جملههایش را دقیق و
روشن انتخاب کند .هیچکس هم نمیتوانست خطابهای از
یک کتاب دشوار را تحمل کند.
ی که هر واژه
ویلفردو آرام و با وقار وسط تاالر آمد و در حال 
را با دقت و تأمل به زبان میآورد گفت« :پدر ،لطف ًا من را دعا
کنید ،چون میخواهم بروم و سرزمینهای دیگر را درنوردم».
شــاه گفت« :نمیدانم این بروم و سرزمینهای دیگر را
درنوردم یعنی چه».
دوک اوکتاویو وســط بحث پرید« :مثل این اســت که
بگوییم به سرزمینهای دیگر سفر کنم».

«به عقیدهی یک کرم عجیب است که
انسان کتابهایش را نمیخورد».
بخشی از شعر «کرمهای شبتاب»  /رابیندرانات تاگور

هوپا ناشر کتابهای خوردنی

نشر هوپا همگام با بسيارى از ناشران بينالمللى از كاغذهاى مرغوب با زمينهى ِکرِم استفاده میکند ،چرا که:
نور را كمتر منعكس میكنند و چشم هنگام مطالعه کمتر خسته مىشود.
سبكتر از كاغذهاى ديگرند و جابهجايى كتاب آسانتر مىشود.
و مهمتر اینکه براى توليد اين كاغذها درخت کمتری قطع مىشود.

به اميد دنيايى سبزتر و سالمتر

