کتابچه دوم

ترس به رعشه افتاده بود؛ تا جایی که میتونستم
خودمو جمع و جور کردم و با چاقوی آشــپزخونه
مامــان کــه تــوی دســتای لرزونــم بــود ،از پشــت
بوتههــا بیرون اومدم و گفتم :ازت متنفرم .اون با
معصومیت با صدایی که شــبیه خرخر گربه بود،
پرسید :چرا؟
گفتم :چون تو شیطانی.
اون پرسید :تو مطمئنی؟
من در حالی که سرم رو به عالمت تأیید تکون
میدادم ،گفتم :بله.
مامان به من گفته بود که جادوگرا شــیطانن.
مامان همینطور گفته بود آنتی آدسوا جادوگره.
بنابراین آنتی آدسوا شیطانه.
اون با حالتی ســرزنشآمیز گفــت« :اِدارا ،من
میدونــم که تو داشــتی نگاه میکــردی .مامانت
طوری تــو رو آموزش داده که ســریع نتیجهگیری
کنی .واقعیتها رو در نظر بگیر».
«واقعیتهــا رو در نظــر بگیــر ».ایــن همــون
چیــزی بود که مامان همیشــه به مــن میگه تا به
من در حل کردن معماها کمک کنه.
من پرسیدم :معمای جادوگرا؟
اون جواب داد :معمای جادوگر بودن من.
من بــه تفکراتی که در پــس زمینههای ذهنم
نگــه داشــته بودم ،فکــر کردم .مطمئــن بودم که
جادوگرهــا شــیطانن چــون مامــان هرگــز دروغ
نمیگــه .بعــد از اینکه دیــدم آنتی آدســوا تغییر
شــکل داد ،مطمئن شــدم که اون یه جادوگره اما
آیا مطمئن بودم که آنتی آدسوا شیطانه؟
آنتی آدســوا با یه غریبه که دوچرخه داشــت،
مهربــون و خــوش برخــورد بــود .اون عاشــق
ناپسریش بود .اون با ترک کردن شوهر متقلبش
و پیشرفت کردن بدون شوهرش ،نشان داده بود
که قوی و مســتقله .اون همچنین یه جادوگر بود.
این مسأله منو گیج کرده بود.
مامــان گفت ،یک جادوگر هرگز نمیتونه این
کارا رو بکنه.
آنتــی آدســوا کــه تمرکز منــو میدید پرســید:
پازلها با هم جور درنمیاد ،آره؟
یه دفعه به ذهنم خطور کرد .آنتی آدسوا باید
یک جادوگر خوب باشــه .جادوگرای خوب واقعاً
وجــود دارن .ازش پرســیدم :بهــم یــاد میدی که
یک جادوگر خوب مثل تو بشــم .اون با خشنودی
خرخــر کرد .انــگار از قبل پیشبینی کــرده بود که
میخوام این ســؤال رو بپرســم .فکــر میکنم باید
میترسیدم ،اما نترسیدم.
اون گفــت :بلــه بچــه شــیرین .مــن بهــت یاد
میدم که یه جادوگر مثل من باشی.
من گفتم :ممنون آنتی.
اون خرامان به سمت درختهای جنگل رفت
و با دمش به من اشــاره کرد کــه دنبالش برم .در
حالــی کــه داشــتم دنبالــش میرفتم بــه مامان
فکر میکــردم .مامان هرگــز دروغ نمیگه اما اون
آدمیزاده؛ میتونه اشــتباه کنه .اون هیچی درباره
جادوگــرای خــوب نمیدونه .من داشــتم به این
فکــر میکــردم که چطــور میتونــم کاری کنم که
مــادرم بهــم افتخار کنه .مــن زیباییهایــی رو که
فقــط تو خوابها و رؤیاهــام دیده بودم به مامان
نشون خواهم داد.
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شب آهسته میآید
نویسنده :کیت چوپین

مــن دارم عالقــهام را بــه آدمهــا از دســت
میدهم؛ به اهمیت زندگی و کارهایشان .یکی
بــه من گفــت بهتر اســت به جــای خواندن 10
کتاب ،یک انســان را مورد مطالعه قرار بدهد.
من نــه کتاب میخواهم نــه آدمیزاد جماعت
را؛ آنهــا باعــث رنج و عذابم هســتند .کســی از
آنهــا میتوانــد آنطــور کــه شــبها ،خصوصاً
شبهای تابستان ،با من حرف میزنند ،حرف
بزنــد؟ ماننــد ســتارهها یا باد نوازشــگر؟ شــب
آهسته فرا میرســد ،به نرمی ،در حالی که زیر
درخت افرا لمیدهام .شــب پاورچین پاورچین
و بیســر و صدا از دل کوه بیــرون میآید و فکر
میکنــد متوجــه آمدنــش نمیشــوم .حاشــیه
درختها و گیاهان اطرافم در توده سیاه رنگی
محو میشوند و شب دزدکی از پشت همانها
بیرون میزند ،از شــرق و غرب ،تا آنجا که تنها
نــوری که در آســمان بــود ،روی برگهــای افرا
پرتو میتاباند و ستارهای از هر روزنهای که پیدا
کند ،به پایین نگاه میکند .شــب استوار و موقر
اســت و همیــن آن را رمزآلود میکند .اشــکال
انســانی با چیزهای ناپیدایی تغییــر پیدا کرده
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اســت .بعضــی از آنهــا ماننــد مــوش کوچکی
باال میآیند تــا دزدکی نگاهی به من بیندازند.
برای من هیچ اهمیتی ندارد .تمام موجودیت
مــن بــه جذابیــت نافــذ و آرامشبخش شــب
اختصاص یافته است.
***
جیرجیرکهــای بیشــه،خواندن ســرود
خوابشــان را آغــاز کردنــد :اونــا هنــوز اینجــان.
چقــدر باهوشــن .مثل مردم پچپــچ نمیکنن.
فقــط بهم میگن :بخــواب ! ،بخواب! بخواب!
باد برگها رو مثل وسوسه عشق تکون میده و
شب کمکم همهجا رو در آغوش میگیره.چرا
احمقها اوضــاع زمین را هولنــاک میکنند؟!
ایــن صدای مردی اســت کــه طلســم جادوگر
را میشــکند .مــردی بــا «کالس انجیــل»اش
بــه روز میآیــد .او بــا آن گونههــای ســرخ و
چشــمان درشت و رفتار خشن و صدای بمش
نفرتانگیــز اســت .او از مســیح چــه میداند؟
باید از او بپرسم که چه کسی دیروز از دنیا رفته
و چه کســی فــردا خواهد مرد تا بــه من چیزی
دربــاره مســیح بگویــد؟ ترجیــح میدهــم بــه
جای او از ســتارهها بپرسم که دستکم مسیح
را دیدهاند.
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نویسنده :الن ربنا فیلد
مترجم :فرحناز دهقی

کرم ابریشــم کوچولو خســته بود .تمام تابســتان در
دنیای ســبزی کــه زندگی میکرد ،ســفر کــرده بود و
روی برگهای ســبزی که در نزدیکی خانهاش رشد
کــرده بودند ،غذا خورده بود .اکنون پاییز فرا رســیده
بود و مادر طبیعت به برگها که لباس جدید قرمز
و طالییشان را پوشیده بودند و با نسیم دنبالبازی
میکردند ،تعطیلی داده بود .کرم ابریشــم کوچولو
هم میخواســت بازی کند اما نمیتوانســت مانند
برگهای خوشــحال کوچولو بدود .او خیلی خســته
شده بود و داشت به این فکر میکرد که چرتی بزند.
بنابراین جای راحتی میان شاخههای انگور پیدا کرد
و با برگ نرم و ابریشــمینی روی خودش پتو کشید.
بعــد خــودش را الی آن پیچیــد و در گهواره کوچک
و عجیــب و غریبــش خوابید .شــبی در اواخــر پاییز،
جک فراســت باالی تپه آمد .او گهــواره را به عقب و
جلو تکان داد و بعد محکم تکانــش داد ،چون آدم
بدجنسیبودوبههرچهکهسرراهشقرارمیگرفت
ناخنکی میزد .اما پتوی گرمی که روی کرم کوچولو
افتاده بود ،باعث شــد که جک نتوانــد او را پیدا کند.
پادشــاه زمســتان نرمنرمــک ســر میرســید و پتوی
برفیزیباییرابرایگلهایکوچولویمادرطبیعت
مــیآورد .بــا رد شــدن از کنــار برگهــا ،گهــواره کرم
ابریشــم را به آرامی تکان داد و زمزمه کرد« :بخواب
کوچولــو ،بخــواب! تو بــه پتوی مــن نیازی نــداری».
ســرانجام بهــار بهتریــن و مبارکتریــن یــاور مــادر

طبیعت با بارقههای خورشــید فرا رســید .پرتوهای
آفتاب ،گلها را از خواب زمستانیشان بیدار کردند و
پرندهها و نهرها را به آغاز خواندنشان دعوت کردند.
وقتی آنها به گهواره قهوهای رنگ کوچولو رســیدند،
ایستادند تا استراحت کنند و زیر این پتوی گرم ،کرم
ابریشم کوچولو بدن سرمازدهاش را گرم کرد .او بیدار
شــد و به بدنش کش و قوســی داد ،بعد گهوارهاش
شکســت و قدم به بهار گذاشت .اما چه تغییری! به
جای لباس کهنه و تیرهای که موقع خوابیدن به تن
داشت ،حاال لباس زردرنگ زیبایی بر تنش بود و به
جای خزیدن روی برگها ،میتوانســت پرواز کند و
در میان هوای دلچســب بهار ایــن طرف و آن طرف
بــرود و بــا بارقههای آفتــاب و گلها بــازی کند؛ حاال
اســمش پروانه بود و ته دلش مطمئن شــده بود که
اگر کار خودش را بلد باشد ،بعد از کرختی زمستان،
نوبت بهار و گرمای خورشــید فرا میرسد و از دست
جک فراست هم هیچ کاری برنمیآید.
الن ُربنا فیلد نویســنده داســتانها و افســانههای
محلــی امریکا بود که تالش میکرد با تکیه بر عناصر
داستاننویســی کــودکان ،بــرای بزرگســاالن داســتان
بنویسد.
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