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انتشارات پـرتقـال
نویسنده های بزرگ، خواننده های کوچک: بلبل امپراتور چین

نویسنده: هانس کریستین اندرسن
تصویرگر: آریانا اپراُمال

مترجم: غالمرضا امامی
ویراستار: سارا طباطبایی

طراح جلد نسخه ی فارسی: نیلوفر مرادی
آماده سازی و صفحه آرایی: آتلیه ی  پرتقال / سحر احدی - آزاده توماج نیا

مشاور فنی چاپ: حسن مستقیمی
شابک: 978-600-462-780-1

نوبت چاپ: اول - 99
تیراژ: 1000 نسخه

لیتوگرافی: نقش سبز
چاپ: اندیشه ی برتر

صحافی: تیرگان
قیمت: 22000 تومان

Andersen, Hans Christian سرشناسه: اندرسن ، ھانس کریستیان، ١٨٠۵ - ١٨٧۵ م.؛
عنوان و نام پديدآور: بلبل امپراتور چین/ نویسنده: ھانس کریستین اندرسن؛ تصویرگر: آریانا اپراُمال ؛ مترجم: غالمرضا امامی.

مشخصات نشر: تهران: نشر پرتقال، 1398.
مشخصات ظاهری: 27 ص.: مصور )رنگی(.؛ 21/۵×14/۵ س م.

فروست: نویسنده های بزرگ، خواننده های کوچک.
شابک: 978-600-462-780-1

وضعیت فهرست نویسی: فیپا
L'usignolo dell'imperatore della Cina, c 2011. :یادداشت: عنوان اصلی

یادداشت: گروه سنی: ب، ج.
موضوع: افسانه ھا و قصه ھای چینی

 Legends, Chinese :موضوع
شناسه ی افزوده: اوپراموال، آریانا، تصویرگر

Operamolla, Arianna :شناسه ی افزوده
شناسه ی افزوده: امامی، غالمرضا، ١٣٢۵ - ، مترجم

Emami, Gholamreza :شناسه ی افزوده
رده بندی دیویی: 398/209۵1 دا

شماره ی کتاب شناسی ملی: ۵٩6١٣٧6 
7132301
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روزی پادشـاه جوانی در چین صـدای آواز بلبلی 

را شـنید که در جنگلی نزدیک کاخ سـلطنتی پنهان 

داشـت.  شـگفت انگیزی  آواز  بلبـل  بـود.  شـده 

امپراتـور فورًا خدمتـکاران را احضار کـرد و از آن ها 

خواسـت تـا آن پرنـده ی خـوش آواز را برایـش 

بیاورند. خدمتکاران جنگل را گشـتند تا توانسـتند 

درختـی را پیدا کنند که بلبـل در آن زندگی می کرد.
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خدمتـکاری کـه از همـه پیرتـر بـود از پرنـده ی 

کوچـک خواسـت که با آنان به نـزد امپراتور بیاید.

بلبـل جـواب داد که عاشـق جنگل و آزادی اسـت 

امـا چـون امپراتـور دسـتور داده، می آیـد و بـرای او 

آواز می خوانـد. بنابرایـن پـرواز کـرد و روی شـانه ی 

خدمتکار پیر نشسـت تا با او به کاخ سـلطنتی برود.
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در کاخ سـلطنتی بلبل آوازی سـر داد. چنان آواز 

پرسـوزی خوانـد کـه امپراتور و تمام دربـار به گریه 

افتادند.

در پایان آوازش، امپراتور از بلبل خواسـت که در 

 قصر بماند و دسـتور داد که برای بلبل النه ای از طال

بسازند.

بلبـل اطاعـت کـرد، امـا از اینکـه آزادی و جنگل 

خـود را از دسـت داده بـود، ناراحـت بود.




