


Mr Chicken Goes to Paris 

Copyright © Leigh Hobbs, 2009

First published in the English language by Allen 

& Unwin Pty Ltd, Sydney, Australia 2009.

Persian edition © Houpaa Books, 2023

نشــر هوپا با همکاری آژانس ادبی کیا در چارچوب قانون 

بین المللی حق انحصاری نشر اثر)Copyright( امتیاز انتشار 

ترجمه ی فارسی این کتاب را در سراسر دنیا با بستن قرارداد 

آن،رعایت »کپی رایت« یعنی چه؟از ناشر آن، Allen & Unwin، خریداری کرده است. خارجی  ناشر  و  هابز  لی  کتاب،  نویسنده ی  از  هوپا«  »نشر  یعنی صاحب Allen & Unwin، برای چاپ این کتاب به زبان فارسی در ایران و همه  یعنی  نویسنده،  انتشارش، سهم  بابت  و  اجازه گرفته  دنیا  واقعی کتاب را پرداخت کرده است.جای 
اگر هر ناشری غیر از هوپا، این کتاب را به زبان فارسی در ایران یا هر 
جای دنیا چاپ کند، بدون اجازه و رضایت لی هابز این کار را کرده است.

نویسنده و تصویرگر: لی هابز
مترجم: اعظم مهدوی

ویراستار: بخش ویرایش هوپا
مدیر هنری: علی بخشی

طراح گرافیک: سحر احدی
نوبت چاپ: اول، 1401

تیراژ: 750 نسخه
قیمت: 65000 تومان

شابک: 978-622-204-318-6

 سرشناسه: هابز، لی
Hobbs, Leigh
 عنوان و نام پدیدآور: جوجه خان در پاریس /
نویسنده و تصویرگر لی هابز؛  مترجم اعظم مهدوی
 مشخصات نشر: تهران: نشر هوپا، 1399.
 مشخصات ظاهری: 40 ص.: مصور )رنگی(.
 فروست: جوجه ی جهانگرد
 شابک: 978-622-204-318-6
 وضعیت فهرست نویسی: فیپا
Mr Chicken goes to Paris. :یادداشت: عنوان اصلی 
گروه سنی: ب، ج.  یادداشت: 
گردشگری -- داستان  موضوع: 
Tourism -- Fiction :موضوع
 موضوع: پاریس )فرانسه( -- سیر و سیاحت
Paris )France(  -- Description and travel :موضوع 
 1360شناسه افزوده: مهدوی، اعظم،  - ، مترجم
 رده بندی دیویی: 598/6دا
کتاب شناسی ملی: 7264983   شماره 

www.hoopa.ir               info@hoopa.ir

کوچه ی دوم الف، پالک 3/1، واحد دوم غربی.  آدرس: تهران، میدان فاطمی، خیابان بیستون، 
صندوق پستی: 1431653765             تلفن:88998630

همه ی حقوق چاپ و نشر انحصارًا برای نشر هوپا محفوظ است.
کتاب فقط برای نقد و معرفی و در قالب بخش هایی از آن مجاز است. استفاده از متن این 





جوجه خان عاشق سفرکردن بود. دوست فرانسوی اش، ایِوت، دعوتش کرده بود فرانسه. 
برای همین، نقشه  هایش را با دقت نگاه کرد، دوربینش را برداشت و یک تاکسی به 

مقصد فرودگاه گرفت. 
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جوجه خان پرواز کرد به فرانسه. 
به شهر پاریس... 

صندلی جوجه خان یک جایی وسط هواپیما بود.
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ابرها که رفتند کنار، جوجه خان آن پایین پایین ها پاریس را دید و هیجان زده شد. 
مهماندار هواپیما گفت: »لطفًا کمربندتان را ببندید آقا! 

هواپیما دارد فرود می آید.« 

جوجه خان بعد از آن پرواز طوالنی، حسابی خسته بود. اما از استراحت خبری نبود. 
 خیلی دلش می خواست جاهای دیدنی را ببیند. برای همین، ایِوت دو تا بلیت موزه و 

دو تا بلیت اتوبوس گرفت. 

وقتی رسید، دوستش، ایوت، به استقبالش آمد. 
»بون ژوق موسیو پوله.1 به پاریس خوش آمدی!«

»بون ژوق ایوت! چه عالی که می بینمت!«
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بعد از آن همه سالی که جوجه خان عکس های پاریس را دیده بود، 
اصالً  باورش نمی شد راستی راستی آمده باشد پاریس. 

در راِه دیدن طاِق پیروزی2، جوجه خان مؤدبانه از یک نفر خواهش کرد از او عکس بگیرد. 
او هم گفت: »با کمال میل، موسیو!«

جوجه خان گفت: »ِمقسی مادام!«3
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