
1



3

و شبح موش

نویسنده و تصویرگر: کریس ریدل
مترجم: شبنم سعادت

1



5

www.hoopa.ir       info@hoopa.ir

و شبح موش

سرشناسه: ری دل ، کریس،   ۱۹۶۲ -   م. 
Riddell, Chris

 عنوان و نام پدیدآور: دختر خاندان گات و شبح موش/ نویسنده و 
تصویرگر کریس ریدل؛ مترجم شبنم سعادت. 

 مشخصات نشر: تهران: نشر هوپا،   ۱۳۹۷. 
 مشخصات ظاهری:   ۲۳۲ ص. : مصور.

فروست: دختر خاندان گات؛ ۱.
 شابک دوره: ۹۷8-۶۲۲-۲04-0۶۳-5

شابک: ۹۷8-۶۲۲-۲04-0۶4-۲
 وضعیت فهرست نویسی: فیپا

 یادداشت:   عنوان اصلی:
Goth girl and the ghost of a mouse.  

 یادداشت:   کتاب حاضر با عنوان "دختر گات و شبح موش" با ترجمه ی 
ساره ارض پیما توسط انتشارات گاندو در سال ۱۳۹۶فیپا گرفته است. 

 عنوان دیگر:   دختر گات و شبح موش. 
 موضوع: داستان های کودکان )انگلیسی( -- قرن ۲۱م.  

Children's stories, English -- 21st century :موضوع   
 شناسه افزوده: سعادت، شبنم،   ۱۳5۹ - ، مترجم

 PZ۷   /رده بندی کنگره:        ۱۳۹۷ ۳د۹۷۳ر 
 رده بندی دیویی:     8۲۳/۹۲[ج] 

 شماره کتابشناسی ملی: 545۷۱44  

GOTH GIRL AND THE GHOST OF A MOUSE 
“First published 2013 by Macmillan Children’s Books, 
an imprint of Pan Macmillan”
Copyright © Chris Riddell 2013
Persian Translation © Houpaa Publication, 2019

نش��ر هوپا با هم��کاری آژانس ادبی کی��ا در چهارچوب قانون 
بین المللی حق انحصاری نش��ر اثر)Copyright( امتیاز انتشار 
ترجمه ی فارس��ی این کتاب را در سراسر دنیا با بستن قرارداد از 

ناشر آن، )Macmillan( خریداری کرده است.

 رعایت »کپی رایت« یعنی چه؟
یعنی »نشر هوپا« از نویسنده ی کتاب، کریس ریدل،  و ناشر  
خارجی آن، مک میالن برای چاپ این کتاب به زبان فارس��ی 
در ایران و همه جای دنیا اجازه گرفته و بابت انتشارش، سهم 
نویسنده، یعنی صاحب واقعی کتاب را پرداخت کرده است. 
اگر هر ناش��ری غی��ر از هوپا، این کتاب را به زبان فارس��ی 
 در ای��ران یا هر جای دنیا چاپ کند، ب��دون اجازه و رضایت 

کریس ریدل این کار را کرده است. 

نویسنده و تصویرگر: کریس ریدل
مترجم: شبنم سعادت

ویراستار: نسرین نوش امینی
مدیرهنری: فرشاد رستمی

طراح گرافیک: مریم عبدی
ناظر چاپ: سینا برازوان

چاپ اول: 1398
تیراژ: 2000 نسخه

قیمت: 32000 تومان
شابک دوره: 978-622-204-063-5

شابک: 978-622-204-064-2

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

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

www.hoopa.ir         info@hoopa.ir



67

این کتاب پانوشت هایی دارد که پای قطع شده ی 
نویسنده ای معروف آن ها را نوشته. نویسنده پای 
مذکور را در نبرِد باِدن باِدن ُورتِمبرگ باِدن از 

دست داده است.

برای مورِونا
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ِایدا گات توی تختخواب هشت س�تونه اش نشست و به سیاهی قیرگون 
زل زد.

دوباره خودش بود.
صدای آه آمد، آهی آرام و غمگین که به جیغ کوچولویی ختم شد.

به آن س�وی اتاق نگاه کرد و ش�مع را باال گرفت و از رختخواب بیرون 
رفت. پچ پچ کرد: »کی اونجاست؟«

ایدا دختر یکی یک دونه ی ُلرد گاِت عمارِت غم کده ی مخوف، ش�اعِر 
دوچرخه س�وار مشهور بود. مادرش بندباز زیبایی اهِل ِتسالونیکا بود، که 
لرد گات توی یکی از س�فرهایش او را دی�ده و با هم ازدواج کرده بودند. 
متأس�فانه پارته نوپ�ه وقتی ایدا کوچک بود کش�ته ش�د، موقعی که توی 
طوف�ان و رعدوبرق روی پش�ت بام عم�ارت غم کده ی مخ�وف تمرین 

بندبازی می کرد.
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لرد گات هیچ وقت درباره ی آن شب وحشتناک حرف نمی زد. عوضش 
توی خانه ی بزرگش َبس�ت می نشس�ت، خودش را توی اتاق مطالعه اش 
طوالن�ی  خیلی خیل�ی  و ش�عرهای  می ک�رد  حب�س 
می نوش�ت. مواقعی هم که شعر نمی نوشت، وقتش را 
به سواری با دوچرخه  چوبی اش1، پگاسوس، می گذراند، 
ت�وی محوط�ه می چرخی�د و ب�ا تفن�گ قدیم�ی اش 
همین طوری الکی به وس�ایل زینتِی ب�اغ تیراندازی 
می کرد. طولی نکش�ید که معروف ش�د به 
بدجنِس خل وچلی که برای مجس�مه ی 

کوتوله های باغچه خطرناک است.
از آن حادث�ه ب�ه بع�د، لرد 
گات اعتقاد داشت بچه ها را 
نباید دید، فقط باید صدایشان 
را ش�نید. جفت پایش را توی یک 
کفش کرد که ایدا هر وقت 
ت�وی داالن ه�ا و راهروهای 

1. دوچرخه های قدیمی پدال نداش��تند و با حالتی ش��بیه راه رفتن هدایت می شدند، یعنی 
باید با دوچرخه راه می رفتی.م.

عم�ارت غم ک�ده ی مخ�وف راه م�ی رود، بای�د 
پوتین های گنده ی یغور بپوشد. این طوری، وقتی 
نزدیک می ش�د، لرد گات می توانست صدای 
پایش را بش�نود و ب�رای اینکه نبین�دش بپرد 
ت�وی اتاق مطالع�ه و قایم ش�ود، آنجا هیچ کس 

مزاحمش نمی شد.
ای�ن یعنی ایدا پ�درش را زیاد نمی دی�د، همین گاهی 

غمگین�ش می ک�رد، ام�ا درک می ک�رد. هفت�ه ای ی�ک بار، وقت�ی توی 
سرسرابزرگه با پدرش چای صرف می کرد، هر وقت با هم چشم درچشم 
می ش�دند حالت لرد گات عوض می شد. قیافه ی به شدت  اندوهگینش 
ب�ه ایدا می گفت پدرش یاد م�ادرش، پارته نوپه، بندب�اِز زیبا، و فاجعه ی 
وحشتناکی که رخ داده، افتاده. ایدا با آن موهای فرفری سیاه و چشم های 
س�بز درست شبیه مادرش بود. )خودش از این قضیه خبر داشت، چون 
گردن بن�د ق�اب داری به ارث برده بود که داخل�ش عکس کوچولویی از 

پارته نوپه بود.(
ایدا پچ پچ کرد: »کی اونجاست؟« 

این بار کمی بلندتر.
از جایی توی سایه ها صدای ضعیفی آمد. 
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»منم.«
ای�دا کفش های چرم�ی کنار تخ�ت را پایش کرد. کفش ه�ای راحتی 
بندبازی مادرش بود، یک ذره گشاد بود اما خیلی راحت، و مهم تر از همه، 
خیلی بی سروصدا بود. خوشش می آمد آن ها را پایش کند و یواشکی توی 
عم�ارت غم کده ی مخوف بچرخد. کش�ف و کاوش کاِر موردعالقه اش 
بود، به خصوص ش�ب ها وقت�ی همه خواب بودند. عم�ارت خیلی خیلی 
بزرگ بود و بااینکه ایدا تمام عمرش را آنجا زندگی کرده بود، هنوز داخل 
بعضی از اتاق ها پا نگذاشته بود و توی قسمت های جنگلی و ُپردارودرخِت 
محوطه س�اختمان هایی مخفی مانده بود که هنوز بررس�ی و کاوشش�ان 

نکرده بود.
ای�دا پای�ش را روی قالیچ�ه ی ترکی رنگ ورورفته گذاش�ت، ش�مع را 
مقابلش گرفت. آنجا، روی تکه ی رنگ ورورفته ای وسط قالی ایستاده بود، 

هیکلی کوچولو، سفید و درخشان و کمی شفاف.
چشم های ایدا گرد شد.

متعجب داد زد: »تو موشی!«
موش سوس�وی ضعیفی زد و آه دیگری کشید که به جیغ آرامی ختم 

شد.
با تکان سر گفت: »بودم، اما حاال شبح موشم.«
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عم�ارت غم کده ی مخ�وف آن قدر ب�زرگ و قدیمی ب�ود، که تعجبی 
نداشت محل سکونت چند تایی شبح هم باشد. راهبه ی سفید که گاهی 
شب های مهتابی توی سرسرابزرگه ظاهر می شد. راهب سیاه که گاه گداری 
توی سرسراکوچکه جوالن می داد و معاون کشیِش نخودی رنگ که اولین 
سه ش�نبه ی هر ماه از نرده های پلکان مجلل ُسر می خورد پایین. معمواًل 
زی�ر لب حرف ه�ای نامفه�وم می زدند، آرام ش�یون می کردن�د، معاون 
کش�یش که با صدایی تیز و بلند تک زبان�ی آواز می خواند، اما هیچ وقت 

حرف نمی زدند، برخالف این موش.
ایدا پرسید: »خیلی وقته شبحی؟« 

شمع را زمین گذاشت و چهارزانو روی قالیچه نشست.
شبح موش گفت: »فکر نکنم. ببین، آخرین چیزی که یادم می آد اینه 
که داش�تم بدوبدو توی راهروی گردوخاک گرفته و تارعنکبوت بس�ته ی 

خونه ای که قباًل هیچ وقت توش نبودم، می دویدم.« 
هیکل موش زیر نور شمع سوسوی ضعیفی زد.

»رفته بودم به موش حشره خوار توی باغچه سر بزنم و موقع برگشت 
راه رو گ�م ک�ردم. توی قرنیز دیوار اتاق مطالعه ی پدرت برای خودم یک 

سوراخ موِش گرم ونرم دارم... دسِت کم، داشتم...«
موش مکث کرد و آه کوتاه دیگری کشید و بعد حرف را عوض کرد.

گفت: »تو باید دختره باشی.« 
به ایدا نگاه کرد. 

»دخت�ِر فس�قلی خان�دان گات. هم�ون که ب�ا اون پوتین ه�ای گنده 
گرومب گرومب راه می ره.«

ایدا مؤدبانه گفت: »درس�ته. اسم من ایداست. اسم تو 
چیه؟«

ش�بح موش گفت: »ص�دام بزن ایش�معیل. بگذریم، 
همین طوری توی س�ایه داشتم می رفتم، س�رم پایین بود، 

ک�ه یک ب�وی خوب�ی از پایین راه�رو به دماغ�م خورد. 
خب، نتونستم مقاومت کنم. با دماغم که یک سره 

می جنبید دنبال بو رو گرفتم و رس�یدم به یک 
قلنب�ه پنی�ر... زرد ب�ود و تیکه ه�ای آبی 

داش�ت، بوی ج�وراِب اصطبل چی رو 
می داد...«

ایش�معیل چشم هایش را 
بس�ت و کل هیکلش از 
ذوق و تحس�ین سوسو 

زد.
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ایدا گفت: »به نظر می آد گورملِی آبی* باشه.«
 آخرین ب�اری ک�ه ای�دا به آش�پزخانه رفت�ه بود، 
چن�د ت�ا قالب بزرگ توی پس�توی آنجا دی�ده بود. 
این طوری نبود که خیلی زودبه زود برود آشپزخانه. 
مدیر آشپزخانه خانم مالقه چی بود، زنی خیلی گنده 
ک�ه صدایش ه�م خیلی بلند ب�ود و  از هر ش�بحی 

ترسناک تر به نظر می رسید. 
وقتش را ب�ا دستورآش�پزی های م�ن درآوردی و 
نوشتنش�ان توی یک دفتر خیلی بزرگ می گذراند و 
در همان حال سِر خدمتکارهای آشپزخانه داد می زد 

و اشکشان را درمی آورد. 
غذایش خیلی پیچیده و بیشتِر وقت ها خوردنش 
سخت بود. سِر صبحانه و ناهار بیست وسه تا کارد، 
چنگال و قاش�ق الزم می ش�د. برای شام که به کارد 
و چنگال های بیش�تری نیاز ب�ود. ژله ی پای کرگدن 
و کلوچه ی سموِر آبی پخته توی اشک غلیظ شده ی 
ُکلفِت ظرف شورخانه غذای موردعالقه ی لرد گات 

بود، اما ایدا تخم مرغ عسلی و باریکه های نان برشته را ترجیح می داد.

»گورمل�ِی  گف�ت:  ایش�معیل 
آب�ی؟ هر چی بود، خوش عطر 

بود. دس�ت دراز کردم اون 
رو بردارم که... تق! دنیا 

جلوی چشمم تیره وتار 
شد.« 

آرام به خودش 
لرزید. 

»فقط می دونم بعدش 
س�فید و ش�فاف ت�وی 

هوا ش�ناور ش�دم و 
ب�ه خ�ودم نگاه 

که  می ک�ردم 
اون پایین توی 
تله موش  یک 
ترس�ناک گیر 

کرده بودم.«

* گورم��ل�ِی آب��ی 
یک�ی از پنی�ره�ای 
کمترشناخته شده ی 
اس�ت.  انگلس�تان 
عالوه بر س��اِمرِسِت 
بوگندو، بیشاِپ کپکی 
و ِچ�داِر نه چن�دان 
خوش َبروبو، یکی از 
بوگ�ندوترین پنیرها 
به حس�اب می آید. 
البت�ه من به شخصه 
فکر م�ی کنم بویش 

خوب است.
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ایدا گفت: »چه وحشتناک!«
ایش�معیل غمگین گفت: »تحمل نداش�تم نگاه کنم، به خاطر همین 
همون ط�ور ش�ناور از اونجا دور ش�دم و نمی دونم چرا، ام�ا چیزی من را 

کشوند اینجا، توی اتاقت...«
ایدا گفت: »شاید من بتونم کمک کنم.« 

گرچه دقیق نمی دانست چه کاری از دستش برمی آید.
ایشمعیل شانه باال انداخت و گفت: »چطوری ش رو نمی دونم...« 

مکث کرد. 
»مگر اینکه...«

ایدا گفت: »مگر اینکه چی؟«
شبح موش گفت: »مگر اینکه همراهم بیای و تله رو برداری.« 

سبیل هایش تکان تکان می خورد. 
»قبل از اینکه موش بی گناه دیگه ای آسیب ببینه.«

ایدا گفت: »فکر خوبیه.«
با کفش های راحتِی بندبازی پاورچین پاورچین آهس�ته و بی صدا رفت 
دنبال ایشمعیل. ایشمعیل از اتاق بیرون رفت، از راهرو گذشت و از توی 
سرس�رابزرگه راهِی باالی پلکان مجلل ش�د. مهت�اب از پنجره های قّدی 

می تابید داخل و تابلوهای نقاشی روی دیوار را روشن می کرد. 

ای�دا متوج�ه ش�د از راهبه ی س�فید خبری نیس�ت، اما 
همان طور که پاورچین پاورچین رد می ش�د، انگار چشم های 

نقاشی ها دنبالش می کردند.
ل�رد گات اول، با مدل موی گرِد قارچی و یقه ی چین دار 
ت�وری، و لرد گات س�وم، ب�ا خالی که برای قش�نگی روی 

صورتش گذاشته بود. 
ل�رد گات پنجم کاله گی�س یک وری و ش�کم گنده ای 

داشت و انگار ُخلقش تنگ بود.
ایشمعیل گفت: »از این طرف.« و شناور توی هوا از پله ها 

پایین رفت.
ای�دا دوروبر را نگاه کرد. از معاون کش�یش نخودی رنگ 
خب�ری نبود، از نرده باال رفت و با ویژ بلندی تا پایین پلکان 

ُسر خورد.
پای پله ها ایشمعیل منتظرش بود.

گفت: »راهرو یک جایی اون ورهاست.« و اشاره کرد. ایدا 
احساس کرد دلش شور می زند.
پچ پچ کرد: »بخش خرابه ها!«

خانه ی ایدا درندش�ت بود. یک بخش ش�رقی داش�ت، 



2223

تاالر مرکزی با گنبدی باش�کوه، بخش غربی و، پشِت خانه، قدیمی ترین 
قسمِت غم کده ی مخوف، بخش خرابه ها.

اسمش را گذاشته بودند بخش خرابه ها، چون نیاز به تعمیر داشت. اما 
توی چشم نبود و ملغمه ی قاتی پاتی ای بود از اتاق های نادیده گرفته شده، 

حمام های متروکه و راهروهایی که به امان خدا رها شده بودند. 
تمام لرد گات ها بخش خرابه ها را پاک فراموش کرده بودند و عوضش 
تمرکز کرده بودند روی ساخت وساز قسمت های جدید و بخش های دیگر 

خانه که بیشتر توی چشم بود.
ل�رد گات چهارم گنبد و بیش�تر از چهارصد ت�ا دودکش زینتی اضافه 
کرده بود، ولی لرد گات پنجم رواق باش�کوه جلوی خانه و آشپزخانه های 

جدید بخش شرقی را ساخته بود. 
پدر ایدا لرد گات شش�م بود، و تمام هّم وغمش را گذاش�ته بود روی 
بخش غربی، اتاق های  نقاش�ی و کتابخانه ه�ا و یک ردیف اصطبل برای 
دوچرخه ه�ای چوبی اش اضافه کرده بود. بهترین معمار محوطه س�ازی 
دوران را اس�تخدام کرده بود، اس�میِت اس�تعاری. اس�میت باغچه های 
عم�ارت غم کده ی مخوف را آراس�ته به اش�کال و مجس�مه های ُمِد روز 
کرد، مثاًل باغچه ی سنگِی هزار کوتوله ی کوهستان را ساخت، همین طور 

فواره ی بیش ازحد تزیینی و یک پیست شیِک دوچرخه چوبی.

ایدا و ایش�معیل 
راهِی آن س�وی تاالر 
گنب�ِد  زی�ر  ب�زرِگ 
و  ش�دند  باش�کوه 
کوچک�ی  درگاِه  از 
پ�رده ی  پش�ت  که 
ضخیمی  فرشینه ی 
ب�ود،  نیمه پنه�ان 
رد ش�دند. راهروه�ا 
طوالن�ی و تاری�ک و 
تارعنکبوت گرفت�ه 
بودند، با ده ها در که 
به ردیف توی دیوارها 
صف کشیده بودند. 
خالی،  اتاق ها  بیشتِر 
کاغذدیواری ش�ان 
َورآمده و گِچ سقفشان ریخته بود، اما چند تایشان لبالب از چیزهای قدیمی 

و فراموش شده بودند، از آن جور چیزهایی که ایدا خیلی دوست داشت.
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توی یکی از اتاق ها نقاش�ی چهره ی بانویی 
بود که لبخندی فراموش نشدنی داشت. 

ات�اق دیگ�ر پ�ر از گلدان های�ی ب�ود ب�ا 
نقش ونگار اژدهاهای چینی، و اتاق س�وم 
منزلگاه مجسمه ی الهه ای زیبا بود که 

دست نداشت.
س�رانجام ایش�معیل ایس�تاد و ب�ه دِر 
دولنگه ای اشاره کرد که به جای دستگیره 

حلقه های برنزی داشت.
هیجان زده گفت: »اونجاست!«

ایدا نگاه کرد. 
مقاب�ل در تله موش�ی بود ک�ه رویش 
تکه ای پنیر آبی گورملی گذاش�ته بودند. 
با نوک انگش�ت پای�ش آرام به تله موش 

سیخونک زد.
تق!

تله ی خطرناک از جا در رفت و بسته 
ش�د. ایدا دوال شد و برداشتش. درست 

همان موقع، از آن سوی دِر دولنگه، صدایی آشنا و ناخوشایند شنید. 
صدا ِخس ِخس کرد: »یکی دیگه گرفت!«

در جیرجیرکنان داش�ت باز می ش�د، اما قبل از آن ایدا چرخیده و مثل 
برق وباد در رفته بود.



»به عقیده  ی یک کرم، عجیب است که
انسان کتاب هایش را نمی خورد.«

هوپا، ناشر کتاب های خوردنی
بخشی از شعر »کرم های شب تاب« /  رابیندرانات تاگور

نشر هوپا همگام با ناشران بین المللی، از کاغذهای مرغوب با زمینه ی ِکِرم استفاده می کند، زیرا:
این کاغذها نور را کمتر منعکس می کنند و در نتیجه، چشم هنگام مطالعه کمتر خسته میشود.
این کاغذها سبك تر از کاغذهای دیگرند و جابه جایی کتاب های تهیه شده با آن، آسان تر است.

و مهم تر از همه اینکه برای تولید این کاغذها درخت کمتری قطع میشود.

به امید دنیایی سبزتر و سالم تر


