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و سمفونی شوم

 رعایت »کپی رایت« یعنی چه؟
یعنی »نشــر هوپا« از نویسنده ی کتاب، کریس ریدل و ناشر  
خارجی آن، مک میالن برای چاپ این کتاب به زبان فارسی 
در ایران و همه جای دنیا اجازه گرفته و بابت انتشارش، سهم 
نویسنده، یعنی صاحب واقعی کتاب را پرداخت کرده است. 
اگر هر ناشــری غیــر از هوپا، این کتاب را به زبان فارســی 
 در ایــران یا هر جای دنیا چاپ کنــد، بدون اجازه و رضایت 

کریس ریدل این کار را کرده است. 
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برای کرول

این کتاب  ُسم نوشت هایی داردکه نیمه بزی 
عاشق اثاثیه ی عتیقه آن ها را نوشته  است.



ِایدا دسته های دوچرخک چوبی اش، پگاسوس کوچولو را محکم گرفت 
و پا زد. دوچرخه ی کوچولو سرعت گرفت و از »تپه ی جاه طلبی« سرازیر 
شد و به سمت »برکه ی خودکاوی« رفت که چون تابستانی گرم و عالی 
بود دیگر فرق چندانی با یک حوضچه ی تفکرانگیز نداشــت. امیلی و 
ویلیام کلم چی، سوار بر دوچرخه چوبی های خودشان، اسنارک و بوجم، 

پشت سر ِایدا می آمدند. 
ِایدا گفت: »فکرش رو که می کنم...«

شلپ شلپ از چاله ی آب رد شد و در »مسیر شنی خودبینی« به راهش 
ادامه داد.

- قبل از این که برم مدرسه، هیچ نمی دونستم تعطیالت مدرسه چقدر 
کیف داره!
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ِایدا دختر یکی یک دانه ی ُلرد 
گات، سرشناس ترین شــــاعر 
بود.  انگلستان  دوچرخه ســوار 
آن هــا در عمــارت غمکده ی 
می کردند،  زندگــی  مخــوف 
خانه ای ییالقی و درندشت که با 
وسیعی  محوطه های  و  باغچه ها 
احاطه شــده بود که اســمیِت 
محوطه ساز  معماِر  اســتعاری، 
مشهور، طراحی شان کرده بود. 

در واقع، اســمیت استعاری 
بود که همین مسیر مســابقه ی دوچرخه چوبی را که ِایدا و دوستانش 

داشتند در آن مسابقه می دادند، طراحی کرده بود.
اسمیت استعاری هنگام تکمیل شاهکارش، به لرد گات توصیه کرده 
بود: »یادتون نره به سنجاب های “کوچه باغ طالع هولناک” غذا بدید، 

وگرنه برای دوچرخه سوارها میوه ی کاج پرت نمی کنند.«
امیلی کلم چی دم »باتالق ناامیدی« به ِایدا رسید که به خاطر هوای 

خوب، بیشتر شبیه ماسه چاله ی دل سردی بود.

اسمیِت استعاری

مدرسه  تعطیالت   -
کیف می ده!

امیلی خندید و در ابری 
از غبار، از ِایدا سبقت گرفت و 
هوا  وقتی  »به خصوص  داد:  ادامه 

این طوری آفتابی باشه.«
صمیمی  دوست  کلم چی  امیلی 
ِایــدا و دختــر چارلــز کلم چی، 
مخترع معــروف بود. هر دو به 

می رفتند  مور  ویندی  که مدیرش یکی مدرسه ی 
از معلم سرخانه های ِایدا بود. پیش از این که لرد 

گات قانع شود و اجازه بدهد که دخترش به 
مدرسه برود، ِایدا در خانه درس می خواند. 
َسرجمع هفت معلم ســرخانه آمده و رفته 
بودند که همه شــان هنوز بــا او در تماس 

بودند...
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موراگ مک فی برای اِیدا بیسکویت 
کره ای می فرستاد که روی آن با شکر، 

پیام های انگیزشی نوشته شده بود.

جین ایی یر مدیر مدرسه ی ویندی مور 
بود و با دستخطی  دل انگیز، گزارش 

پیشرفت اِیدا را می نوشت.

ننه دارلینگ برای اِیدا بیسکویت های 
استخوان شکل می فرستاد.

هیبی پاپینز برای اِیدا دارو با یک 
قاشق و یک حبه قند می فرستاد.

بکی بلانت برای اِیدا محصولات 
زیبایی غرفه اش در نمایشگاه های 

محلی را می فرستاد.

ماریان دولاکروا برای اِیدا شال های 
قرمز، سفید و آبی و دامن شلوارِی 

مخصوص سواری می بافت.

ُسمنوشت

ِایدا  از وقتــی   
می رفت،  مدرسه 
نه ها  خا معلم سر
نمی آمدند،  دیگر 
امــا در کمــال 
آزردگِی لرد گات، 
کم کم سروکّله ی 
و  جوان  بانــوان 
خوش لباس »دفتر 
ازدواج  نمایندگی 
ماورای طبیعــِی 
پیدا  شــوردیچ« 
 شد. آن ها کارتشان 
میــز  روی  را 
ورودی،  راهروی 
جلــوی چشــم 

می گذاشتند.

لوسی بورجای خون آشام، برای اِیدا نامه هایی 
می فرستاد که با جوهر نامرئی نوشته شده بود و 

فقط زیر مهتاب می شد آن ها را خواند.

نمایندگی  »دفتــر  را  معلم ســرخانه ها  همه ی 
ِکالرِکن ِول«  ماورای طبیعــِی  معلم ســرخانه های 
فرستاده بود. آن ها مثل اجل معلق از راه می رسیدند 
و معمواًل تا اتفاقــی از دهان لرد گات می پرید که 
ِایدا نیازمند آموزش مناســب اســت، همان روز 

سروکّله شان پیدا می شد.*
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برادر امیلی، ویلیام، ســوار بر بوجم از کنار هر دوی آن ها گذشت و 
داد زد: »حواستون نبود من دارم می آم!«

چون هوا خیلی گرم بود، ویلیام که ســندُرم آفتاب پرســت داشت 
)یعنی می توانســت با بقیه ی چیزها هم رنگ و یکی 

شــود(، پیراهنش را درآورده و به رنگ درختان 
کاج »کوچه باغ طالع هولناک« درآمده بود.
چند میــوه ی کاج به کّلــه ی ویلیام 

خورد. میوه ها پرت شدند این ور و آن ور 
و او دادش درآمد: »آی! آخ! آی!«

بــا خنده گفــت: »ظاهرًا  ِامیلی 
و  ندارند  هیچ مشــکلی  سنجاب ها 

راحت تــو رو می بینند، ویلیام!« و 
سوار بر اسنارک، به سرعت 

از کنارش رد شد.
ِایدا و امیلی 
شانه به شانه به 
»پیچ تند امیِد 

ناامید شده« 

رســیدند و به سرعت  ســمت خط پایان رفتند. ترمز کردند و درست 
آن طرف خط پایان ایســتادند و از دوچرخه چوبی هایشان 

پیاده شدند.
آرتور هالفورد، مهتر دوچرخه چوبی که به 
نرده های انتهای مسیر مسابقه تکیه داده 
بود، گفت: »شونه به شونه، مساوی! وقتی 
دوچرخه چوبی ها رو به اسطبل ها 
برگردوندیم، می ریم پیش روبی، 
که از اون شربت ریواس  
خنِک تگرِی مخصوص 
خانوم مالقه چی که 
روش کف کاستارد 
داره، برای همه مون 
کنار گذاشته. 
همه چی رو توی 
آبدارخونه ی 
بیرونی که خنک 
و باحاله، چیده.
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کینگزلی گفت وقتی گردگیری 
دودکش ها رو تموم کنه، می آد 
اون جا پیشمون.«
کینگزلِی دودکش بان، روبی 
خدمتکار آبدارخانه ی بیرونی، 
و آرتور هالفورد، همراه با ویلیام، 
امیلی و ِایدا، همگی اعضای »انجمن 
زیرشیروانی« بودند. 
هفته ای یک بار در 
زیرشیروانی عمارت 
غمکده ی مخوف 
یکدیگر را می دیدند تا هر 
مورد غیرعادی یا جالبی 
را که به آن برخورده اند، 
گزارش بدهند؛ در خانه ای 
به درندشتی و قدمت خانه ی 
ِایدا، همیشه موردی 
برای گزارش بود.

اِیدا گات
امیلی کلم چی

روبی کیپلینگویلیام کلم چی

کینگزلی تَِرِورسآرتور هالفورد 1819



اعضای انجمن در 
جاهای دیگری هم یکدیگر 
را می دیدند، اما دلیلش این 
بود که با هم دوست بودند.
ِایدا گفت: »شما برید. 
اون جا می بینمتون.« و 
پگاسوس کوچولو را به سمت 
آرتور هل داد.
- باید برم یه لباس خنک تر 
بپوشم. اشتباه کردم تو این هوا 
دامن شلواری پشمی پوشیدم.

امیلی پرسید: »هنوز ندیمه ی جدید نداری؟«
ِایدا ســر تکان داد. آخرین ندیمه اش، فنســی ِدی آمبریج، همراه 
 خواهــران آوازخوانــش رفته بود پــی کار در عرصــه ی تئاتر لندن.
در حقیقت، فنســی دی ندیمــه ی خیلی خوبی نبــود و کمد لباس  را 

درهم ریخته و بلبشو ول کرده و رفته بود.
ِایدا امیــدوار بود در مدتی که دور از خانه و در مدرســه اســت، 
پدرش اوضاع را سروســامان دهد، اما ذهن لرد گات مشغول فکرهای 

دیگری بود. لرد گات داشــت روی شعر حماسی جدیدی به  نام »داِن 
چموش« کار می کرد. این شعر درباره ی موش جهنده ی غول پیکری از 
مستعمره ی دوردست استرالیا بود که مدام عاشق می شد. ِایدا دوست 
نداشت وقتی پدرش کار می کند مزاحمش بشود، بنابراین سعی می کرد 
بدون ندیمه از پس کارهایش بربیاید. در مدرسه ی ویندی مور مشکلی 
نبود، فقط از بین سه دســت لباس باید انتخاب می کرد که یک شال 
گرم، یک کاله »غزل واره« ی بزرگ و کفش های پیاده روی مناسب را هم 
شامل می شد. اما در خانه، در عمارت، ِایدا صدها دست لباس داشت 
که فنسی دی همان طور پخش و پال رها کرده و رفته بود؛ لباس پوشیدن 

در این وضعیت بیشتر شبیه معما بود.
وقتی بقیه راهی آشپزخانه های بخش شــرقی شدند، ِایدا به سمت 
بخش غربی رفت، از پنجره های ایوان ونیزی وارد عمارت شد. همین که 
قدم به داخل عمارت گذاشت، صدای شلیک تفنگی بلند شد. ِایدا آهی 
کشید و نگاهی به پشت ســرش انداخت. پدرش وسط چمن زار غربی 
بود، سوار دوچرخه چوبی اش، پگاســوس. توی یک دستش دسته ای 
کاغذ داشت، توی دســت دیگرش تفنگی که از آن دود برمی خاست؛ 

یک قلم َپر هم الی دندان هایش بود.
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