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به زبان فارسی در سراسر دنیا متعل به نشر پرتقال است.





Dear Reader,
I wrote these stories because I wanted to create a book series that my 
own children would love. It’s so special to me that now I get to share 
these stories with you.
Before becoming an author, I was a classroom science teacher. Most of 
the experiments you read about in these stories can be modified to be 
done at home. As you follow along with Zoey and Sassafras adventures, I 
hope that you’re inspired to try out some science experiments of your own.
I also hope that you’ll always keep an eye out for magic. You never 
know when a baby dragon might ring YOUR doorbell!

خواننده های عزیز؛
من این داستان ها را نوشتم، چون دلم می خواست مجموعه داستانی خلق کنم که 
بچه های خودم هم آن را دوست داشته باشند. برایم بسیار ارزشمند است که حاال 

شما هم این داستان ها را می خوانید.

قبل از این که نویسنده شوم، معلم علوم بودم. می توانید بیشتر آزمایش هایی را که 
توی این داستان ها در موردشان می خوانید، با کمی تغییرات در خانه انجام دهید. 
امیدوارم با دنبال کردن ماجراجویی های زویی و ساسافراس، شما هم تشویق شوید 

تا خودتان دست به آزمایش بزنید. 

همچنین امیدوارم همیشه دنبال جادو باشید؛ چون هیچ معلوم نیست که چه موقع 
یک بچه اژدها درِ خانه ی شما را بزند! 

کتاب خواندن خوش بگذرد!  
آژیا سیترو  
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توی  دل  ساسافراس،  گربه ام،  و  من  روزها  این 

بشنویم.  را  اصطبل  زنگ  تا صدای  نیست  دلمان 

البته می دانم بیشتر آدم ها وقتی زنگ در خانه شان به صدا 

در بیاید، ذوق زده می شوند، چون احتماالً کسی برایشان کادو 

یا بسته ای، چیزی فرستاده، یا دوستی سرزده آمده تا با هم 

بازی کنند. ولی خب، زنِگ درِ ما خیلی هیجان انگیزتر از این 

به صدا  وقتی  است.  جادویی  زنگ  این  حرف هاست. چون  

دربیاید یعنی حیوانی جادویی پشت درِ اصطبل منتظر است؛ 

حیوانی جادویی که از ما کمک می خواهد. 

مامانم تقریباً همه ی عمرش به حیوانات جادویی کمک  کرده. 

حاال نوبتی هم که باشد، نوبت من است که کمک کنم...

پـیشگفتار
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رگباری از بلورهای مثل گرد، توی آسمان  درخشید و روی 

افتاد.  صورتم 

وااای، چه قدر هوا سرد است! لبخند زدم. 

خب برف که کالً محشر است؛ اما این بار از همیشه هم بهتر 

بود، چون برف ناگهانِی بهاری بود! فکر نمی کردم تا سال دیگر 

برف ببینم. 

کُپه ی سفید  آن  از  دیگر  بغل  یک  تا  همین که خم شدم 

گَردمانند را بردارم، که مثل پتو روی چمن ها را پوشانده بود، از 

پشت سر، صدایی شنیدم: دامب! 

فصل  1

برف بهاریبرف بهاریبرف بهاری
1فصل  11فصل  1فصل  فصل  11

برف بهاریبرف بهاری



13

برگشتم و یک صورت نارنجی کوچک دیدم که به شیشه 

بود.  چسبیده 

میــــــــــــو. 

ساسافراس بیچاره. از آب بیزار است و حاال حاضر نیست 

از خانه بیرون بیاید، چون وقتی پنجه های کوچکش به برف 

می خورد، آن ها آب می شوند. آره دقیقاً به همین دلیل. درست 

همان قدر که من عاشق برف هستم، او از برف بدش می آید. 

میـــــــــــو.  تلپ! 

خودم را به زحمت لب پنجره رساندم و دستم را به شیشه 

چسباندم؛ ساسافراس هم از آن طرف پنجره، پنجه هایش را تا 

مقابل دست من باال آورد. 

امممم... 
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»یک دقیقه صبر کن ساسافراس تا عینک ایده سازم را پیدا کنم. 

حتماً یک راهی هست که بتوانی بیرون بازی کنی و خیس نشوی!«

بدو  بدو سمت اصطبل رفتم و سریع نگاهی به داخلش انداختم. 

پیدایش کردم، کنار چندتا از دفترهای علوم قدیمی مامانم بود. 

عینک ایده سازم را برداشتم و یک لحظه روی عکسی که توی 

یکی از دفترها بود، دست کشیدم. طبق یادداشت های مامانم، 

اسم این موجود فوییپ بود )تلفظش خیلی بانمک است(. 

می توانستم موهای نرم مثل ابریشمش را حتی از روی عکس حس 

کنم. لبخند زدم. عکس  موجودات جادویی همیشه شگفت زده ام 

می کرد. مامان دوربینی به من داده است و اجازه دارم هر وقت به 

یک حیوان جادویی کمک کردم، عکسی از او بگیرم. دوست دارم 

عکس ها را توی دفتر علومم، کنار یادداشت هایم بچسبانم؛ چون 

در هر عکس، کمی از جادو باقی می ماند، این راه خیلی خوبی 

است تا دوست های جادویی  بامزه ام را در حافظه ام نگه دارم. 

عینک ایده سازم را روی سرم گذاشتم و جوری تنظیمش کردم 

که نزدیک مغزم باشد )تا زود، تند و سریع به من ایده های 

محشر بدهد(. بعد برگشتم سمت گربه ی غمگین بیچاره ام که 

پشت پنجره نشسته بود. 
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ساسافراس عینک ایده ساز را روی سرم دید و خوشحال شد. 

حاال فقط باید فکر می کردم. اممم. شاید اگر روی برف ها دراز 

بکشم و یک فرشته ی برفی درست کنم، فکری به ذهنم برسد! 

دست و پاهایم را که روی برف باال و پایین می کردم، برف سرد 

پشت کله ام را قلقلک  می داد. اولین فکری که به ذهنم رسید، 

خیلی خنده دار بود. می توانستم ساسافراس را توی یک توپ 

پالستیکی گنده بگذارم. این جوری وقتی راه می رفت، توپ ِقل 

می خورد و پنجه های کوچولویش اصالً خیس نمی شد. خب 

باشد، احتماالً این را قبول نمی کند. ولی فکر خیلی باحالی بود. 

کفش های روبرفی
فصل  2
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همین که فرشته ی برفی ام را ساختم زیرلب خندیدم و گفتم: 

»دمت گرم عینک ایده ساز!«

بلند شدم، خودم را تکاندم و یک دانه برف ریزه میزه ُسر خورد 

توی چکمه هایم. لرزیدم. راه حل دیگری به ذهنم رسید. داد زدم: 

»اووووه! آره این یکی را دوست دارم!« و دویدم سمت درِ آشپزخانه. 

دم در، چکمه هایم را درآوردم و دویدم تا گربه ام را بغل کنم.
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و  کرد  ِخرِخر  دارم!«  نقشه ای  من  »ساسافراس،  گفتم:  بهش 

کله اش را به کله ام زد. »فقط باید از مامان یک کم کمک بگیریم 

و بعد فکر کنم همه چی رو به راه شود!«

همین طور که مامان داشت می آمد توی اتاق و تند تند نامه ها 

را وارسی می کرد، گفت: »چه کمکی؟«

»مامان یک فکر خیلی خوب دارم. می دانی ساسافراس چه قدر 

از برف بدش می آید که؟«

»اوهوم.«

»می خواهــم برایــش کفش های روبرفــِی کوچولو موچولو 

درست کنم. این جوری پنجه هایش خیس نمی شود و می تواند
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توی برف ها بازی کند. عینک ایده سازم را زدم، بعد از فکر اولی 

که به ذهنم رسید، یادم افتاد که وقتی زاندر و خانواده اش توی 

برف کوهنوردی می کنند، سگشان یک کفش چسب دار کوچولو 

که مخصوص راه رفتن توی برف است پایش می کند.«
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مامان به دماغش چین انداخت و گفت: »اممم. به نظرت 

ساسافراس حاضر است همچین چیزی پایش کند؟«

توی چشــم های ساســافراس خوب نگاه کــردم و گفتم: 

»ساسافراس. اگر برایت کفش روبرفی درست کنم تا پنجه هایت 

خیس نشوند، می پوشی شان؟«

ساسافراس هم توی عمق چشم هایم خیره شد، بعد دماغم 

را لیسید. 

من و مامان هر دو زدیم زیر خنده. 

»مامان می شود لطفاً درستشان کنیم؟ خــــواهش می کنم؟«

»خیلی خب، بیا سعی خودمان را بکنیم. ولی اگر نپوشیدشان 

دلخور نشوی ها.«

بامهربانی به مامان لبخند زدم و گفتم: »قول می دهم! مامان 

پارچه ی ضدآب داری؟ و این که وقت استفاده از چرخ خیاطی 

کمکم می کنی؟ خــــواهش می کنم!«

مامان بهم خندید و دست تکان داد که دنبالش بروم. »صبر 

کن ببینم توی کمد راهرو چی  دارم. خوبی اش این است که 

وسیله ی زیادی الزم نداریم؛ از بس که پنجه های ساسافراس 

کوچولو هستن!«
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ساسافراس را زمین گذاشتم و دوتایی دنبال مامان راه افتادیم. 

مامان همین جور که الی تکه پارچه ها می گشت گفت: »خب، 

این جاها پارچه ی ضدآب نمی بینم. از پارچه ی چسب دار کفش 

هم فقط یک کم مانده.« بعد یک تکه پارچه ی چهارگوش کوچک 

را باال گرفت. 

»اووه، پارچه ی چسب دار! عالی می شود، ولی این فقط به یک 

لنگه کفش می رسد. فکر نکنم خوشش بیاید یک پایی راه برود!«

»به هر حال من باید بروم فروشگاه. می خواهی یک فهرست 

خرید از وسایلی که الزم داری بنویسیم؟ وقتی بیرونم، یک سر 

هم به مغازه ی پارچه فروشی می زنم.«

مامان را محکم بغل کردم و گفتم: »ممنون مامان!«

فهرست خرید را آماده کردیم و مامان رفت. همین جور که 

منتظر بودیم مامان برگردد، ساسافراس روی پایم ولو شد و من 

هم طرح اولیه ی چندتا کفش برفی مخصوص گربه را کشیدم. 

همان موقع ها بود که صدایش را شنیدیم. 

صدای زنگ جادویی را!




