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HARPER AND THE SCARLET UMBRELLA
Text © Cerrie Burnell, 2015
Illustrations © Laura Ellen Andresen, 2015

نشر هوپا با همکاری آژانس ادبی کیا در چهارچوب قانون 
بین المللی حق انحصاری نش��ر اثر)Copyright( امتیاز 
انتشار ترجمه ی فارسی این کتاب را در سراسر دنیا با بستن 
قرارداد از ناشر آن، Scholastic، خریداری کرده است.

 سرشناسه: برنل، کری، 1979 - م. 
Burnell, Cerrie

 عنوان و نام پدیدآور: چتر سرخ/ نویسنده کری بورنل ؛ تصویرگر الرا آلن اندرسون؛ 
مترجم بیتا ابراهیمی.

 مشخصات نشر: تهران: نشر هوپا،  1۳97. 
 مشخصات ظاهری: 104 ص. : مصور.

 فروست: هارپر و ارکستر دیوانه؛ 1. 
 شابک:   5-82-8869-600-978:  دوره  ؛ 978-600-8869-8۳-2 

 وضعیت فهرست نویسی: فیپا
  Harper and the scarlet umbrella. :یادداشت:   عنوان اصلی 

 موضوع: داستان های کودکان )انگلیسی( --   قرن 21م. 
Children's stories, English -- 21th century :موضوع 

 شناسه افزوده: اندرسن، الرا آلن، تصویرگر
Anderson, Laura Ellen :شناسه افزوده

شناسه افزوده: ابراهیمی، بیتا، 1۳55-، مترجم
   PZ7 /1/رده بندی کنگره:   1۳97 2چ4ب 

 رده بندی دیویی:   82۳/92    ]ج[
 شماره کتابشناسی ملی: 5145127  

رعایت »کپی رایت« یعنی چه؟
یعنی »نشر هوپا« از نویسنده ی کتاب، کری بورنل، و ناشر 
خارجی آن، اسکولاستیک، برای چاپ این کتاب به زبان 
بابت  و  گرفته  اجازه  دنیا  جای  همه  و  ایران  در  فارسی 
را  کتاب  واقعی  یعنی صاحب  نویسنده،  انتشارش، سهم 

پرداخت کرده است.
اگر هر ناشری غیر از هوپا، این کتاب را به زبان فارسی در    
          ایران یا هر جای دنیا چاپ کند، بدون اجازه و رضایت

                      کری بورنل این کار را کرده است.



تقدیم به
خانواده ام که کودکی زیبایی برایم ساختند  

و به امیلِی دوست داشتنی که جادو را برایم به واقعیت تبدیل کرد 
و با تشکر از السدیر مالوی 

و ارکستر سلطنتی لیورپول.
                                                                      کری بورنل

به مارِی زیبا، نوازنده ی سحرآمیز و خواهری بی نظیر
لارا آلن اندرسون
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روزی روزگاری دخت���ری ب���ود به ن���ام هارپر که 
اس���تعداد بی نظیری در موس���یقی داشت. او از 
البه الی صدای ب���اد، ترنم باران و بال زدن های 
پروانه ه���ا ن���وای موس���یقی می ش���نید. هارپ���ر 
می توانست هر سازی را بنوازد، آن هم بی اینکه 
حتی یک بار آموزش دیده باش���د. گاهی اوقات 
شب که می شد هارپر کنار گربه اش، نصفه شب، 
نوایی می شنید که قلبش را به تپش می انداخت. 

نوایی که گویا از ستارگان می آمد...
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فصل یک

چتر شکسته
هارپر با لذت، از طبقه ی چهاردهم »ساختماِن بلند«، به »شهر 
ابرها« نگاه می کرد. تراموا زیر باران شدید می غرید و چترهایی 
به رنگ های روشن مثل قایق های کوچک تک تک باز می شدند.

 خاله ساس���ی ب���ا مهربانی گف���ت: »عزی���زم، م���ن باید تا 
ده دقیقه ی دیگه برم سالن اُپرای هلند.« و یک کت صورتی 
تنگ روی پیراهن چین دار زیبایش پوشید. »با هلیکوپتر می آن 

دنبالم.«
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هارپر لبخندی زد و دس���تانش را دور کمر خاله ساس���ی 
حلقه کرد. بوی عطر یاس توی دماغش پیچید.

ه���ر چهار هفته یک بار، وقتی ماه ِگرد و کامل می ش���د، 
خاله ساسی به هلند می رفت تا سری به همه ی پیراهن های 
خوش���گلی بزند که برای هنرمندان اُپرا می دوخت. هارپر 
یک جورهایی از نبودن خاله ساس���ی خوش حال می ش���د، 
چون در مدت نبودن خاله، باید با ساکنان ساختماِن بلند 
زندگی می کرد. آن ش���ب در آپارتمان السی کراهام پیر و 
عجیب وغریب می ماند که در باالترین خانه ی س���اختمان 

زندگی می کرد. ف���ردا را با مادام فل���ورا در کالس نمایش 
می گذراند که در طبقه ی سوم زندگی می کرد.

صدای هلیکوپتر در آپارتمان کوچک پیچید. خاله ساسی 
با خوش حالی گفت: »وسیله ی سفرم رسید!« و چمدانش 

را برداشت و به سمت در راه افتاد.
هارپ���ر دوی���د که ب���ه او برس���د و در راه چت���ر زردش را 
هم برداش���ت. وقتی به پشت بام رس���یدند، صدای باراِن 
»تپِش قل���ب« ک���ه از آس���مان پایین می ریخ���ت، به گوش 
می رس���ید. هارپر توجهی به این صدا نکرد، در شهر ابرها 
ه���ر روز باران می بارید، باران های مختلف، آب پاکی که از 
آسمان می رسید و قابلِ آشامیدن بود. این شهر باران های 

جورواجوری داشت:
ترنمِ تابستانی: نم نم بارانی که حتی آدم را خیس نمی کرد.

مهِ دریا: بارانی مالیم که مثل ِمه در هوا موج می زد.
باران تپِش  قلب: بارانی یک دس���ت ک���ه با نوای ضربان 

قلب پایین می ریخت.
انفجاِرابره���ا: بارانی ش���دید که تا مغز اس���تخوان آدم را 

خیس می کرد.
آبشارِ یخ: باران تندی که مثل تگرگ می بارید.
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باران رعدو برقی: وقتی که توفان آسمان را می لرزاند.
خاله ساس���ی با لبخن���دی گفت: »آخر هفت���ه ای به خوبِی 
خودت داشته باشی.« و پیشانی هارپر را بوسید و به سمت 

هلیکوپتر رفت.
هارپر خندید و گفت: »حتماً.« و به خوش���ی هایی که در 

انتظارش بودند، فکر کرد.
اما همین که هلیکوپتر به سمت ابرها رفت، باِد پره های 
هلیکوپتر، چتر هارپر را بلند کرد و به هوا برد. هارپر با دیدن 
چت���رش که پاره و شکس���ته افتاد توی چال���ه ی آِب جلوی 

پایش، جیغ کوتاهی کشید.
خاله ساسی از آسمان او را نگاه کرد و نزدیک بود فنجان 

چایش از دستش بیفتد.
نالید: »حاال باید چی کار کنیم؟ همه توی شهر ابرها چتر 

خودشون رو دارن و حاال چتر هارپر شکسته.«
خم شد و از الی ابرهایی که در هم می لولیدند، پایین را 
نگاه کرد و نفس عمیقی کش���ید و بعد، بااینکه می دانست 
زندگی هارپر برای همیشه عوض خواهد شد، داد کشید: 
»عزیزم، باید اون چرخ سرخ رو برداری. کسی که اون رو 

برای تو گذاشته...«

اما حرف های خاله ساس���ی میان باد گم شد. هارپر تنها 
ماند، یک دختر کوچک روی پشت بام، بدون چتر.



را از دست ندهید تا به بزرگترین 
راز زندگی هارپر پی ببرید.

هارپر و دوس���تانش با چتر سرخ بر فراز ش���هر ابرها پرواز 
می کردند که ناگهان چشمش���ان به دخت���ر بندبازی افتاد. 
دخترک آن ها را به س���یرک رؤیاه���ا هدایت کرد؛ جایی  که 
پر ب���ود از آدم ه���ای عجیب وغریب و چیزه���ای جورواجور! 
مثل خانم آوازه خوان دریا،  آقای ش���یرینی پز، یک طالع بین 
مرموز و کتابخانه ی زنجبیلی و موش هایی از خامه ی سفید! 
جایی که راز گذش���ته ی هارپر در دل آن مخفی ش���ده بود. 



هوپا، ناشر کتاب های خوردنی

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 کند و درنتیجه، چشم هنگام مطالعه کمتر خسته می شود؛

 این کاغذها سبک تر از کاغذهای دیگر است 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 می شود.

بهاميددنيايىسبزتروسالمتر


