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مامــان خیلــی وقتا میگــه :فکر میکنــم آنتی
آدســوا یــه جادوگــره .مــن یه بــار ازش پرســیدم
جادوگــر یعنی چی؟ مامان گفــت :یه جادوگر یه
آدم غیرمعمولیه .جادوگرا با آدمای نرمال فرق
میکنن .من گفتم :مردم به من میگن متفاوت؛
یعنــی منــم جادوگرم؟ مامــان بازوهامــو گرفت
و در حالــی کــه داشــت تو چشــام نــگاه میکرد و
لبخنــد مــیزد ،گفــت« :اِدارا تو جادوگر نیســتی.
فهمیــدی؟ تــو یــه دختــر کوچولــوی مهربــون و
شــیرین هســتی و در آینــده هم یه زن مســتقل و
قوی میشــی .یه جادوگر هرگز نمیتونه اینجوری
باشــه .یه جادوگــر یه موجود شــبه نرماله که بین
ســایهها زندگی میکنــه .جادوگرا بــا یک ضربان
قلــب تــا بینهایتهــا میــرن ،دریــای رؤیاهــا رو
درمی نوردن ...طبیعت رو دســتکاری میکنن».
من مامانــو درک نمیکنم .اینا که بد نیســت .به
نظر من جادوگرا کارهای فوقالعادهای میکنن.
مامــان حرفاشــو بــا ایــن جملــه تمــوم کــرد:
«گذشــته از همــه اینــا ،جادوگــر؛ شــیطانه ».مــن
میدونســتم که این حرفا باید درست باشه چون
مامــان هرگــز دروغ نمیگــه .اما بــرام تعجب آور
بــود که آنتی آدســوا تمام این چیزایــی که مامان
میگفت ،باشــه .فکــر میکنم همــون روز بود که
نفرت من از جادوگرا ریشــه دار شد .از این مسأله
متنفر بودم که اونا یک چیز زیبا رو تغییر میدن.

نمیدونســتم چرا مامــان یا یه نفــر دیگه جلوی
آنتــی آدســوا رو نمیگرفتــن .تالشــی هــم بــرای
دونســتن این موضوع نکــردم اما با خودم گفتم؛
خودم باید جلوشو بگیرم.
یــه بار دیــدم کــه آنتــی آدســوا داره یواشــکی
بــه حرفــای مامانــم و دوســتاش گــوش میکنه.
نمیدونســتم چطور بدون اینکه اون متوجه بشه
این مســأله رو به مامانم بگم .کف دســتام عرق
کرده بود و نفس کشیدن برام سخت شده بود.
آنتی بیســی ،یکی از دوســتای مامانم داشت
میگفــت« :ما همــه میدونیم که آدســوا چطور
بچه نامشروع شوهر ســابقش رو کشته ».دوست
مامانــم پیش خــودش فکــر میکــرد داره یواش
حرف میزنه اما اصالً یواش حرف نمیزد.
آنتی بیســی همیشــه از مدل لباس پوشــیدن
من به مامانم شکایت میکرد .اون یه دماغ گنده
داشت .دوستش نداشتم.
در حالــی کــه مــن از تــرس فلج شــده بــودم،
آنتی آدســوا پرید وســط حرف دوســت مامانم و
بــا بغــض و عصبانیت فریــاد زد« :مــن اون بچه
رو دوســت داشــتم ».مامانــم و دوســتاش کــه از
تعجــب دهنشــون باز مونــده بود به آنتی آدســوا
خیره شده بودند .اون دوباره گفت« :اون سرطان
گرفــت .مگــه من ســرطان بــودم کــه اونو کشــته
باشــم .شــما همه تــون زنــای ضعیف هســتین.
شما منو به خاطر اینکه یه مرد بیوفا رو که بارها
بــه مــن خیانت کــرده بود ،تــرک کــردم قضاوت

میکنید .شــما منو به این خاطــر که بدون کمک
شــوهرم بهتریــن تصمیمو بــرای زندگــی خودم
گرفتــم قضــاوت میکنیــد .شــما منــو بــه خاطر
بدشانسیهای یه مرد سرزنش میکنید .شما منو
به خاطر مرگ یه بچه که بدون توجه به نامشروع
بودنش؛ عاشقش بودم سرزنش میکنید».
وقتی آنتی آدســوا داشــت حرف می زد حس
کردم حرفاش داره اســتخونامو میلرزونه .خون
تــوی رگهام به جــوش اومده بود انــگار کلماتش
داشــت از درون منو میســوزوند .برام جالب بود
که بدونم آیا مامان و دوســتاش هم همین حس
رو دارن .اما انگار اونا این حس رو نداشتن.
آنتــی آدســوا در آخــر در حالــی کــه داشــت
میرفت ،گفت« :خدا درباره همه شــما قضاوت
خواهد کرد ».چند روز بعد ،من هنوز هم داشــتم
به حرفهای اون فکر میکردم.
دو هفته از حرف های تند آنتی آدســوا گذشته
بــود که در یه روز آفتابی مامان به من گفت برای
آنتی بیســی که تب کــرده بود ســوپ فلفل ببرم.
من عمداً از مسیری رفتم که از جلوی خونه آنتی
آدسوا میگذشت .پشــت بوتههای نزدیک خونه
اون قایم شدم و دیدم داره یه پسر نوجوون رو که
تازه به دهکده اومده و دوچرخهاش خراب شده،
صدا میکنه .دیدم که داره به اون پســر یه بشقاب
برنــج داغ که بخار از روش بلند میشــه و یه لیوان
نوشــیدنی خنک میده .میدیدم که صورت پسر
از خوشحالی شکفته شد .در دهکده ما کالً خیلی
با غریبهها خوب نیســتن و مــا اصالً میهمون نواز
نیســتیم .حتــی مامــان بــا غریبهها بشــدت ُرک
حرف میزنه .در تمام مسیر که داشتم برای آنتی
دماغ گنده ســوپ فلفل میبردم داشتم به رفتار
آنتی آدسوا با اون پسر فکر میکردم.
ســه هفته بعــد ،من یواشــکی نصف شــب از
خونه رفتم بیرون .مامان که برای مراسم تدفین
پســر یــه دوســت دیگــه اش« ،آنتــی اُوا» بــه اون
کمک کرده و خســته شده بود ،توی خواب عمیق
بود.
مــن به ســمت خونه آنتی آدســوا رفتــم .باید
جادوگری رو تو وجود اون میدیدم .این هنوز منو
آزار میداد که ببینم چیز جالب و سرگرمکنندهای
مثل ســحر و جادو بــرای اهداف شــیطانی به کار
ببره .من در تاریکی خودمو پنهان کردم و از اونجا
بــه خونه آنتی آدســوا نــگاه میکردم .ســاعتها
گذشته بود که صدای باز شدن در پشتی خونهاش
رو شــنیدم .نوک پا نوک پا دویدم تو حیاط پشتی
خونهاش .به ســمت جنگل دیدم که آنتی آدسوا
داره میــره .دنبالش رفتــم .راه زیادی رو طی کرد.
باالخره زیر نور مهتاب ایستاد .در حالی که داشتم
نگاهــش میکــردم ،حس کــردم که یک ســردرد
میگرنی شدید جلوی دید منو گرفت و همه چیز
مات شــد .در جایی که آنتی آدســوا ایســتاده بود،
بــه جاش یه موجودی که بدنش شــبیه یک گربه
بزرگ بود اما ســرش هنوز آدم بود ،ایستاده بود.
چشــمای اون موجــود که قرمز شــده بــود ،دقیقاً
داشــت بــه اونجایی که من پشــت بوتهها مخفی
شده بودم نگاه میکرد.
اون با صدای خش دار گفت« :اِدارا»
قلبــم داشــت بشــدت میتپیــد ،کل بدنــم از

