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 داستان کودک

 بنام ماه یه ایهد

دور،  ینی، نه در سرزمیر، دختر بچه ایاخ ین زمان هایش، بلکه در همیسال پ یلی، نه خیروزگار یروز

ب با تمام دختر بچه یعج ین دختر بچه شباهتیکرد. اما ا یم ین دور و بر خودمان زندگیهم ییک جایبلکه 

را نداشت، هم پدر داشت، هم مادر، هم برادر بزرگ  ینکه کسیخ داشت. او تنها بود. نه ایتار یقصه ها یها

گر، اما باز هم تنها بود. ید یه یل و در و همسایفک و فام ی، و خالصه کلییتر، هم خاله و عمه و عمو و دا

اد نداشت. دختر ین روز بخصوص را بیچ کس این بود که امروز روز تولدش بود، و هیاش هم ا ییل تنهایدل

ک عروسک ی یعنین اتاق آپارتمانشان نشسته بود و با تنها همدمش، یتنها، در کوچکتر یبله، تنهابچه تنها، 

 یم یبازعروسک  ییطال یزد. عروسک را در دست گرفته بود و همانطور که با موها یبا حرف میز یبارب

چ یبزرگ تر، و نه هچ کس، نه پدر، نه مادر، نه برادر ینکه هیگفت. ا یصه اش مغعروسک از غم و  یکرد، برا

رفتند و برادر  یبدهد. پدر و مادر هر دو به سر کار م یه ایست تا بهش هدیادش نیگر روز تولدش را یکس د

ه دادن یگر تولد دختر کوچک خانه و هدیشان داشتند که د یگبه دانشگاه و هر سه انقدر مشکل در زند

نطور که عروسک را در ین نشسته و همیغمگنطور آرام و یدختر همد. اشچ کدامشان مهم نبیه یبهش برا

م، یا واقعاً مریزد که ناگاه عروسک به حرف آمد و بهش گفت که: آ یدست داشت، داشت باهاش حرف م

 ؟!ت مهم استیدر روز تولد برا یه یانقدر گرفتن هد

د چونکه یهم کش یغ کوتاهیدور شد و ج یانداخت و کم نید و ناخودآگاه عروسک را به زمیم اولش ترسیمر

 یش باهاش صحبت کند. عروسک باربیها یاز اسباب باز یکیفتاده بود که یش اتفاق نیتا آن لحظه هرگز برا

م گفت: نترس دختر. مگر من همان یبه مر تکاند یشد و دامن کوتاهش را م یکه از جا بلند م یدر حال

 ؟!یده ایحاال چه شده که انقدر ترس ؟یدیخواب یو م یگرفت یستم که تو هر شب در آغوش میعروسک ن

 .یم من من کنان گفت: تا حاال هم هرگز نشده بوده که با من حرف بزنیمر

که الزم باشد من باهات حرف بزنم.  ین نبودیچ وقت انقدر تنها و غمگیگفت: آخر تا حاال ه یعروسک بارب

 یال و حرکات و صحبت هاها قادر به حرف زدن هستند و تمام اعم یتمام عروسک ها و اسباب باز

انجام  یا در حضور آن ها حرکتیند یبگو یکنند اما هرگز اجازه ندارند با آن ها سخن یصاحبانشان را درک م

ا ین صورت است که ما اجازه سخن گفتن و یتنها باشد. تنها در ا یلینکه آن کودک واقعاً خیدهند مگر ا

 .یم... بله امروز... تو واقعاً تنها بودیم. و امروز مریم تا صاحبمان را از غم نجات دهیحرکت کردن دار
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که صورتش مقابل  یخم شد جور یخته بود به سمت عروسک رفت و کمیترسش فرو ر یم که کمیمر

هم انجام  یمن کار یبرا یتوان یبا، میعروسک ز یا ایار خوب، حاال آیرد و بعد گفت: بسیعروسک قرار بگ

 ؟یده

دارد، اما تو کارت را بگو، اگر بتوانم  یکه نه، قدرت هر کس حد و مرز یکار کرد و گفت: هر یعروسک فکر

 دهم. یت انجام میغ ندارم، برایدر

 .خواهم یه میک هدیم ذوق زده گفت: من یمر

 کنم. یه میت تهی، بگو، اگر بتوانم حتماً آن را برایه ایفکر کرد و گفت: چه هد یعروسک باز کم

خواهد و در حد توان  یم یزیچ ی، لباسیا یم اسباب بازیکرد که احتماالً مر یعروسک با خودش فکر م

ت تعجب عروسک به سمت یم در نهایه کند اما مریش تهیکبار برای یعروسک هم بود که آن را فقط برا

شب در  ین ستاره هایک شدن بود و تازه اولیکنار زد و به آسمان که در حال تار یپنجره رفت و پرده را کم

 خواهم. یاد زد: ماه ه ه. من ماه را میزدند نگاه کرد و ذوق زده فر یآن چشمک م

 یزین چیم نگاه کرد. سرانجام گفت: ماه! اما، چنیمر یعروسک چند لحظه شوک زده به چشمان ذوق زده 

لباس ک یا یگر؛ ید یبایک عروسک زی؟ مثالً یبخواه یساده تر یه یشود هد یست. نمیدر حد توان من ن

 با؟یز یپرنسس

 یداد گفت: نه. نه. من فقط ماه را م یکرد و سرش را تکان م یکه پرده را رها م یم لجبازانه در حالیمر

 خواهم. فقط و فقط همان. ماه.

و آن  هکرد ینشسته و به ماه نگاه م یپنجره م یروبرو ییف کرد که هر شب در تنهایعروسک تعر یم برایمر

شده که چرا  یناراحت م یلیشه خیکه ماه در آسمان نبوده هم ییروزها وده ید یره کننده را میکشش خ

گر ساخته شود و یک آپارتمان بلند دیشان یپنجره  یک وقت جلویده که یترس یشه میست و همیماه ن

 یاش م یکه واقعاً در زندگ یزیند و از آنچه که هست هم تنهاتر شود و تنها چیگر نتواند ماه را ببیم دیمر

 ماه است. ...واهد فقط و فقط همانخ

م یخواست که مر یگر نمید یدر حد توان او نبود. از سو ین کاریبه فکر فرو رفت. واقعاً چن یعروسک مدت

ست. اما اگر یدر حد توان من ن ین کاریم، چنین مرید کند. سرانجام گفت: ببیمرا درست در روز تولدش نااُ

ن است که به دست یمسئله ا ی. منتهیکنم تا به خواسته ات برس ییتوانم تو را راهنما یمن م یبخواه

، یدیکش ین خواسته ات دست میکاش تو از ا یاباشد. ممکن است خطرناک  ییز گرانبهاین چیآوردن چن

 با...یز یک لباس پرنسسیمن  یخواه ی... نمیخواه یمثال نم
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 ؟ه کنمیت تهین برایه ادامه داد: مثل ام نشان داد و ذوق زدیعروسک لباس پر زرق و برق خودش را به مر

استقبال خواهد کرد اما به  یشنهادش با شادین پیم از ایکرد که حتماً مر یش خودش فکر میعروسک پ

خواهم. فقط  یق کنان پاسخ داد: نه ه ه. نه ه ه. من همان ماه را مق نِسرد نِ یلیخم یعکس نظر عروسک مر

 همان.

 یتوان یگرداند ادامه داد: فقط همان. اگر نم یش را از عروسک برمیکه به حالت قهر رو یم در حالیمر

 یگر نمیش من برو. دیشه ساکت شو. مثل قبل. اصال... اصال... از پیهم ی، پس برایخواسته ام را انجام ده

 نم.یخواهم تو را بب

 ید. آخر رها کردن صاحب برایم ترسید مریواقعاً از تهد یم چند گام از عروسک دور شد. عروسک باربیمر

 یگرفت که اسباب باز یم میتصم یبود. اگر بچه ا یزیآبرور یه یسخت و ما یلیها واقعاً کار خ یاسباب باز

اش بود. و عمر اسباب  یدر تمام طول زندگ یاسباب باز یبرا یشرمسار یه ین امر مایندازد ایخود را دور ب

 یبرا یاسباب باز یافتاد ممکن بود حت یبراشان نم یا یکیزیر اتفاق فها هم مثل انسان ها نبود. اگ یباز

ن مدت اسباب یات خود ادامه دهد. و در تمام ایشان وجود داشت به ح یکیزیکه جسم ف یقرن ها تا زمان

شود چرا که دل کودک صاحبش  یگریا وارد منزل دیار کند و یاخت یگریهرگز اجازه نداشت صاحب د یباز

 ن ادامه دهد.یننگ یک زندگیبه  یان جهان با شرمساریرا شکسته بود و مجبور بود تا پا

 کنم. یار خوب. خواسته ات را برآورده میگفت: بس یجد یلیبلند و خ یپس عروسک با صدا

 ؟! واقعاً؟!ییگو یبه سمت عروسک برگشت: راست م یم با خوشحالیمر

ادت باشد که من بهت هشدار دادم ی یبرد گفت: واقعاً. منته ین و باال مییکه سرش را پا یعروسک در حال

 نداشته باشد. ین کار ممکن است خطرناک باشد و سرنوشت خوبیکه ا

زد و  ین میراستش را بر زم یکه زانو یک شد و در حالیگر چند گام برداشت و به عروسک نزدیم بار دیمر

 د بکنم؟یست. فقط بگو. چکار باین یت: مشکلفشد رو به عروسک گ یخم م

 یم واقعاً سرسختانه خواسته اش را میوجود ندارد و مر یگریعروسک که حاال کامالً متوجه شده بود که راه د

 تواند خواسته ات را  برآورده کند. یک جادوگر میخواهد گفت: تنها 

 د. متعجب گفت: جادوگر؟یم پریک لحظه رنگ از رخسار مری

گفت که جادوگرها وجود  یشه میم گفت: اما... اما... مادرم همید تکان داد. مرییسرش به عالمت تأ عروسک

 زها فقط مال قصه هاست.ین چیندارند. و ا
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که در  یگرید یزهایها، و تمام چ یوها، پریکند. جادوگرها، د یم. مادرت اشتباه میعروسک گفت: نه مر

 ؟یاوریماه را به دست ب یخواه یا باز هم میوجود دارند. حاال آ آن ها، واقعاً ی، همه یقصه ها خوانده ا

 خواهم. یگر ذوق زده گفت: بله ه ه. میکوتاه، بار د یک لحظه درنگ کرد اما بعد از فکریم یمر

دا کردن یپ یار خوب. برایدن به خواسته اش مصمم است گفت: بسیرس یم انقدر براید مریعروسک که د

 .یطلب کن د او رایک جادوگر، بای

 یاور. کتاب قصه هایم اشاره کرد و ادامه داد: آن کتاب را بیمر یقصه  یکتاب ها یچوب یعروسک به قفسه 

 ک شب را.یهزار و 

که  یان آن ها کتابیعروسک از م ییکتاب ها حرکت کرد و با راهنما یچوب یم متعجب به سمت قفسه یمر

ک شب بود را آورد. کتاب مصور که پر از یهزار و  یاز قصه ها یتعداد یو به روزرسان یسیمربوط به بازنو

بعد  م خواست که کتاب را باز کند.یعروسک گذاشت. عروسک از مر یبا بود را جلویز یها یعکس ها و نقاش

 ؟افتیک جادوگر را ین دوره زمانه یشود در ا یچطور م ،... کتاب. بگو بدانمی... آهایرو به کتاب گفت: آها

نگفت. همچنان  ینکرد و هرگز سخن یچ حرکتیکرد اما کتاب ه یجب به عروسک و کتاب نگاه مم متعیمر

در  یکتاب. باز ی... آهاین بار محکم تر رو به کتاب ادامه داد: آهایحرکت بر جا مانده بود. عروسک ا یب

را  یتوان جادوگر ین دوره زمانه می. حاال به من بگو، چطور در اییگو یدانم که تو هم سخن م یاور. مین

 ؟دا کردیپ

حرکت برجا مانده بود و  یهمچنان ب گر هم کتاب رو مورد خطاب خود قرار داد اما کتابیعروسک چند بار د

هم  ی، پس چاره ایخور ینم یچ دردیار خوب، حاال که تو به هینکرد. عروسک گفت: بس یهرگز صحبت

 م.یماند که تو را آتش بزن یما نم یبرا

 اور.یم جان، برو و از آشپزخانه فندک مادرت را بیمر :م ادامه دادیمرعروسک رو به 

زخانه منع کرده بود اما از آنجا پل آشیشه او را از دست زدن به وسایدو دل بود آخر مادرش هم یم کمیمر

ن یرون رفت و پاورچیاش خواسته اش را برآورده نکند از اتاق ب ید عروسک بخاطر دو دلیترس یکه م

راه به پدر و  یبفهمد به سمت آشپزخانه رفت و فندک را همراه خودش آورد. تو یبدون آنکه کسن یپاورچ

 یبزرگشان نشسته و مشغول انجام کار ییرایاز سالن پذ یتوجه هر کدام در گوشه ا یمادرش نگاه کرد که ب

اصالً معلوم نبود که کرد و برادر بزرگش هم  یون نگاه میلش خم شده بود و پدر تلوزیموبا یبودند. مادر رو

 !نگشته بودد اصالً تا آن ساعت به خانه بریکجا بود و شا
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از کنار گاز برداشت و دوباره به اتاق خود  ین به آشپزخانه رفت و فندکین پاورچیم آرام و پاورچیخالصه مر

بر  ش رایبعد فندک به دست کنار عروسک و کتاب دو زانو بازگشت. در را هم بست و از پشت قفل کرد.

جادوگر را بهشان نشان دهد اما کتاب  یگر از کتاب خواست که جاین زد و نشست. عروسک بار دیزم

ار خوب، یم گفت: بسید رو به مرین دیخورد. عروسک که چن ینم ین افتاده و تکانیحرکت بر زم یهمچنان ب

 خورد. آن را آتش بزن. ینم یچ دردین کتاب به هیزم، ایم، عزیمر

صفحه  ید و رویکش یغیک کرد ناگاه کتاب جینکه فندک را به کتاب نزدیوشن کرد. همم فندک را ریمر

م راهش را سد یخواست فرار کند که عروسک و مر یستاد و میش باشند ایش انگار که آن صفحه ها پاهایها

 د.ینزر انداختند. کتاب به سخن درآمد و گفت: نه نه، مرا آتش نیاتاق او را گ یکردند و در گوشه 

 .یتوان یدانم که م ی. میدا کنیک جادوگر پیما  ید برایعروسک رو به او گفت: پس با

ه یست. خواستن جادوگر، هدید که کارتان کار خطرناکیم هستم. باور کنیکتاب گفت: اما من به فکر خود مر

 ست.ین کار خطرناکیمثل ماه، نه نه، ا یا

دا کردن جادوگر را به ما نشان بده. ی. فقط راه پنداشته باش ین کارها کاریگر به ایعروسک گفت: تو د

 وگرنه...

 ک کرد.یگر فندک روشن را به کتاب نزدیم بار دیم اشاره کرد و مریعروسک به مر

م، فقط تو رو یگو یم، میگو یار خوب، میار خوب، بسید و التماس کنان گفت: بسیغ کشیگر جیکتاب بار د

 د.یخدا آن فندک را از من دور کن

ادتان باشد که خودتان یخوب؛ فقط  یلید. گفت: خیکش یفندک را خاموش کرد. کتاب نفس راحتم یمر

 د.یه کنیم را تهیگو یکه م ییزهاید. حاال چیخواست

ن کار یبه آشپزخانه رفت و آن را آورد. هنگام ا یواشکیگر یم بار دیبزرگ خواست که مر یک قابلمه یکتاب 

م را یان پدر مریاز آب قل یخود به خواب رفته اند. مقدار یدر سر جادر و مادرش هر کدام پمتوجه شد که 

ه یم به توصیها را مر یمو عمانیمو. لیآبل یو مقدار یعمان یمویم آن را هم آورد. سه عدد لیخواست که مر

و سه عدد تخم مرغ را د یش نمک پاشیور یخت. بعد کمیان ریمو درون آب قلیکتاب له کرد و همراه آبل ی

و تخم مرغ از هم جدا نشوند  یده یکه زرده و سف یخت به شکلیاط شکست و درون قابلمه ریبا احت یلیخ

کوچکش  یچیخود را با ق یم چند عدد از تار موهایه کتاب مریآخر سر به توصد. یقابلمه پر یهفت بار از رو

دانم که در خانه  یم هم الزم است اما یگرید یزهایسرانجام کتاب گفت: چتمام مواد گذاشت.  ید و رویچ

 دوارم که جواب بدهد.یمشود. ا یافت نمین موقع روز یشما و در ا ی
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م و عروسک نامفهوم بود. همانطور که کتاب یمر یکه براورد مانند  یجمالتع کرد به خواندن وکتاب شر

قابلمه به لرزش ات قابلمه شروع به جوش آمدن کرد. بعد هم یخواند محتو یجمالت نامفهوم را بلند بلند م

بنگ  یاتش به اطراف پخش شد و صدایدر قابلمه گذاشته باشند تمام محتو یدرآمد و ناگهان انگار که بمب

ش کنند چرا یدعوا یدار شده باشند و حسابید که پدر و مادرش بید. ترسیترس یلیم خیهم آمد. مر یبلند

آرام در را باز کرد و از  یلیخ یبعد از مدتف شده بود. اولش جرأت نکرد اما یکث یاتاقش حساب یکه همه جا

 یپدر و مادرش در همان جا ،افتاده باشد ید که انگار نه انگار که اتفاقیت تعجب دیاتاق خارج شد و در نها

ار خوب، حاال یالش راحت شده بود به اتاق بازگشت. کتاب گفت: بسیم که خیسابق به خواب رفته اند. مر

د. بهتر یخود در کتابخانه برگردان ید. حاال مرا به جایآ یجادوگر خودش به سراغ شما متظر بود. ند میفقط با

ن کار ید و من بهتان گفتم که ایادتان هم باشد، خودتان خواستید و یز کنین اتاق را تمیا یهم هست که کم

 ست.یدرست ن

 یماه از آسمان م یبود. وقت ک صبح مشغول پاک کردن اتاقشیم کتاب را به کتابخانه برگرداند و تا نزدیمر

به  یرگیشدند و رنگ آسمان داشت از ت یدار مید از مشرق آرام آرام پدیخورش ین اشعه هایرفت و اول

د. در یسرش کش یخورد به تخت کودکانه اش رفت و پتو را روو م خسته ید، تازه مرییگرا یم ییروشنا

ک یهفتم  یدر طبقه  یداشت به خانه اش که آپارتمان یهمان لحظات، چند کوچه آن طرف تر، زن جوان

ک دکتر مجرد و ین خانم یکردند که ا یمحل فکر م یاهال یگشت. همه  یک مدرن بود بازمیمجتمع ش

هرگز به چشم خود  یچ کدام از اهالیمارستان بماند اما هیشود در ب یشب ها مجبور م یپولدار است که بعض

د شب ها یآ یر به خانه مین خانم که انقدر دیدانست که ا یده بود و نمیند یانمارستیا بیچ مطب یاو را در ه

د از آن یچ کس نبایدارد که ه یدر محفل بخصوص یگریکند بلکه... کار بخصوص د یمارستان کار نمیدر ب

 خبر شود. با

خانه، احساس در گشت که درست دم  ین خانم به اصطالح دکتر داشت خسته و خورد به خانه بازمیخالصه ا

د که چطور یپرس یک نفر او را طلب کرده است. مدام از خودش میدر خود حس کرد. و دانست که  یبیعج

 ییکجورهایرا فراموش کرده اند و جادوگرها  یمیقد ین دوره زمانه که مردم وردها و جادوهایو چگونه در ا

را  یا یمین ورد قدیک چنیدا کند و یپ را یا یمیقد ین جادویک نفر توانسته چنیجزء افسانه ها شده اند 

که او را  ییجا ن بود اما مجبور بود که به سر قرار برود.یجادوگر متعجب و خشمگ !بخواند و او را احضار کند

 فراخوانده اند.
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چ یو ه او را صدا نزد یحت یگریچ کس دید و نه پدر و نه مادر و نه هیظهر خواب یم آن روز تا طرف هایمر

دهد. پدر و مادر هر دو صبح زود  یبد م یده و چرا اتاقش انقدر بوید که چرا تا آن موقع روز خوابیکس نپرس

م ظهرها خودش  یمر گشتند. یبعد از ظهر به خانه بازنمپنج چهار  یرفتند و تا طرف ها یبه سر کار م

 یدن به فندک منع مک سو او را از دست زیخورد. مادرش از  یداشت و م یخچال را برمیمانده در  یغذاها

روز قبل را داغ و بعد  ید غذاهایبا ید که دختربچه اش چطور میپرس یگر از خودش نمید یکرد و از سو

که به خانه  یکند. پدر و مادر وقت یا آن را داغ میخورد و  یخ کرده می یا اصال فرزندش غذاهایبخورد و آ

کرد و معموالً هم هر  یدرست م یا یسر دست یع غذایچ کدام حوصله نداشتند. مادر سریگشتند ه یبازم

 .رفتند یدو زود به خواب م

توانست تا هر وقت که  یم میل و مرید. تابستان بود و مدرسه ها تعطیظهر خواب یم تا طرف هایآن روز مر

 یخچال برداشت و خورد و مثل هر روز با اسباب بازیاز  یمانده ا یخواست بخوابد. بعد بلند شد و غذا یم

 یته و داغان بودند که حتسبعد از او پدر و هر دو انقدر خ یر رفت تا عصر شد و بعد مادر آمد و کمش وَیها

 یم نمیدو ساعت بعد از آن دو برادر بزرگش که اصال مر یکیدادند و  یم را میبه زحمت جواب سالم مر

شب ها و همه  یر مثل همه یدلگ یا نه و خالصه سرانجام شب شد، شبیشب به خانه آمده یا دیدانست که آ

 یزن ... د پشت پنجره اشید ... رفت که ناگاه یم هم داشت به تخت خواب میدند و مریاهل خانه زود خواب ی

ان آسمان سوار است یدر م یزیزان است انگار که بر چیآو یر روسریرنگش از ز یشراب یبا که موهایز

 .کند ین نگاه دختر میرود و خشمگ یم چشم غره میانگار که به مر یر چشمیستاده و زیا

ترسان به سمت پنجره رفت و پنجره را  یم متعجب و کمیشه زد. مریزن چند بار با پشت انگشت اشاره به ش

 ؟یهست ید گفت: شو.. شو.. ما... کیلرز یم یش کمیکه صدا یگشود. در حا

 زن گفت: برو کنار.

گر لرزان گفت: یم بار دیاده و وارد شد. مریپ یبرق ه جارویشب یزیم از کنار پنجره کنار رفت. زن از چیمر

 ؟یهست یه؟! شما کی... ن. چی... یا

 ؟یم هستیزن گفت: تو مر

 ؟ید سرش را تکان داد. زن گفت: تو مرا فراخوانده اییتأ یم به نشانه یمر

 ؟یم لرزان گفت: شو... ما... جادوگر هستیمر

د یآ یکرد و ادامه داد: به نظر م یم را براندازیمر یر پاندَر اَد تکان داد. سیین بار زن سرش را به عالمت تأیا

 !؟یچگونه مرا فراخواند !یهست یعاد یک دختر بچه یکه فقط 
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 م با انگشت به عروسکش اشاره کرد و گفت: عروسکم... اون...یمر

 د و گفت: عروسکت با تو حرف زده؟یم پریجادوگر به وسط حرف مر

ن یچنکه  یتنها باش یلید خید سرش را تکان داد. جادوگر زمزمه مانند گفت: باییم به عالمت تأیگر مریبار د

 ت افتاده.یبرا یاتفاق

 .ییش نگشایکه هر کس به پنجره زد پنجره را برا یریاد بگید یو بلند تر اضافه کرد: اما در هر حال با

داد ادامه داد: واقعاً شانس  یم د وار تکانیش را بلندتر و انگشت اشاره اش را تهدیکه صدا یجادوگر در حال

 ستند.یهاشان واقعاً مثل من ن یلیبت شده. خیمثل من نص یکه جادوگر یآورد

اخم  یکرد. جادوگر که متوجه ترس دختر بچه شده بود کم یستاده و جادوگر را نگاه میم مبهوت بر جا ایمر

 ؟یخواه یار خوب، بگو از من چه میش را باز کرد و گفت: بسیها

که جادوگر با آن  یله ایکرد انگشت اشاره اش را به سمت وس یهمانطور که مبهوت به جادوگر نگاه مم یمر

 یم برمیله و بعد دوباره به سمت مریع نگاهش را به سمت وسیکه سر یآمده بود گرفت. جادوگر در حال

 !من یپرنده  یگرداند گفت: جارو

 پرنده است؟ ین جارویم همچنان بهت زده و من من کنان گفت: ایمر

جادوگرها  یپرنده  یکردم جارو یم گفت: فکر مید تکان داد. مرییگر سرش را به عالمت تأیجادوگر بار د

 کنند باشد. یز میابان ها را تمیبا آن ها خ ین شهرداریکه مأمور یین جاروهایدسته دار و از ا

شد گفت: آن که مال قرن ها  یع محو میلبانش نقش و سر یبر رو یک لحظه لبخندیکه  یجادوگر در حال

 یمرا م یا تو جارویحاال بگو بدانم، آ شوند. یشود. جادوگرها هم مدرن م یقبل است دختر. جهان مدرن م

 ؟یخواه

 .یخواه یم یگریز دیتکان داد. جادوگر گفت: پس چ یم سرش را به عالمت نفیمر

اتاق  واریکنار درفت عبور کرد و به  یراهش کنار مسر م که از یجادوگر چند گام جلو رفت و از کنار مر

گفت: اول بگو بدانم،  آن نشست. یظاهر شد و جادوگر رو یا یزد که در اثر آن صندل ید. ناگاه بشکنیرس

ن کار یکنم که ا یتو اجرا کرد، فکر نم ین کهن را برایچن ییرا خواند و جادو یمیآن ورد قد یچه کس

 عروسکت باشد.
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ن کار یچن یچه کس ؟ستیتکان داد. جادوگر گفت: پس کار ک یعالمت منفگر سرش را به یم بار دیمر

 تنها انجام داده؟! یک دختر بچه ی یرا برا یخطرناک

م حس کرد که یش اشاره کرد. جادوگر با اخم بدان سمت نگاه کرد. مریکتاب ها یم با انگشت به قفسه یمر 

ت یم نگاه کرد. گفت: کتاب هایدر هم فرو رفتند. جادوگر دوباره به مر یانگار کتاب ها از ترس جادوگر کم

 نکنند. ین کار خطرناکیرند که هرگز چنیاد بگید یبا

 دختر؟ یخواه یش را باز کرد و ادامه داد: حاال بگو بدانم، از من چه میجادوگر اخم ها

 خواهم. یزد: ماه ه ه. من ماه را ماد یکرد ذوق زده فر یبه عادت میم که انگار کم کم داشت به آن غریمر

را  یدرخواستن ید. راستش اصالً انتظار چنیم حس کرد که انگار رنگ از رخسار جادوگر پریک آن مری

 د: ماه!ینداشت. جادوگر متعجب پرس

ار یبس یه ین هدیدختر، ا ید تکان داد. جادوگر گفت: ولییم خوشحال سرش را به عالمت تأیمر

 ؟یبخواه یگریز دیشود چ یکند. نم یسخت را طلب م ییجادوهاست و ییگرانبها

 خواهم. یاد زد: نه ه ه. من همان ماه را مین فریم خشمگیمر

 ش را در هم برد.یو اخم ها

ن یبه دست آوردن چن یدارد. برا ییز بهایجادوگر همچنان متعجب گفت: اما دختر، به دست آوردن هر چ

 .یکرد یکاش از آن صرف نظر م ی. ایهم پرداخت کن یگزاف یست بهایبا یتو م ییز گرانبهایچ

 خواهم. یاد زد: نه ه ه. من ماه را مین فریگر خشمگیم بار دیمر

 ییف کرد. از تنهایجادوگر هم تعر یف کرده بود را برایعروسک تعر یکه برا ییزهایگر تمام چیم بار دیمر

 یده که اگر جلویترس یشه مینداشته و هم ر ماهیبه غ یچ همدمیار هیبس ینکه شب هایش گفت و ایها

ن هم که هست تنهاتر شود. یدار ماه محروم شود و از ایک آپارتمان بلند ساخته شود از دیشان یپنجره  یرو

در سکوت فکر کرد. سرانجام همانطور که از جا  یقه ایم گوش داد. چند دقیمر یجادوگر با دقت به حرف ها

ن کتاب احمق اجرا کرده یکه ا ییرفت گفت: من بخاطر جادو یباز م یشد و به سمت پنجره  یبلند م

م، بدان و آگاه باش که به تو هشدار دادم، هشدار دادم که تو یکنم اما مر یمجبور هستم که حتماً تو را راض

 .یپرداخت کن یگزاف یست بهایبا ی، مییگرانبها یه ین هدیبه دست آوردن چن یبرا
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ن خود را بر دختر یخشمگ یو تا حد یگرداند و نگاه جد یم برمیا به سمت مرش ریکه رو یجادوگر در حال

 ؟ین بها هستیپرداخت ا ا حاضر بهیانداخت گفت: آ یم

 خانواده ات باشند. یاگر آن بها اعضا ید تکان داد. جادوگر گفت: حتییم خوشحال سرش را به حالت تأیمر

 پدر... مادر... و تنها برادرت؟م گرفت. جادوگر ادامه داد: یخنده را در صورت مر یبهت جا

 توانم بکنم؟ یخانواده ام. واقعاً چکار م یم به فکر فرو رفت. تمام اعضایمر

پنجره اش سبز شود و او هر  یبلند جلو یآپارتمان ید که اگر واقعاً روزیشیاند یم ک سو با خودیم از یمر

کرد که  یگر با خود فکر مید یود بکند و از سیماه محروم شود چه بادار یاز د ییشب در اوج سکوت و تنها

د که پدر و یشیاند یک سو با خودش میدهد. از  یم ییخانواده اش واقعاً چه معنا یگر اعضایبدون د یزندگ

 یفرزندشان نگذاشته اند و از سو یبرا یالزم را به او نداده اند و محبت و وقت کاف یچ گاه آن بهایمادرش ه

باشند در  یکرد در هر حال هر چه که باشد و هر چقدر هم که آن ها پدر و مادر بد یگر با خودش فکر مید

 دهد. یم ییبدون آن ها چه معنا یهستند و واقعاً زندگ مهر حال پدر و مادر

 ید. جادوگر بیخود سنج ین موضوع فکر کرد. تمام جوانب را با ذهن کودکانه یا یرو یقه ایم چند دقیمر

ش را یفکر ها یم قشنگ همه یظاهر شده اش به انتظار نشست تا مر یصندل یصبورانه رو یچ مزاحمتیه

 کنم. یمم را گرفتم. من ماه را انتخاب میمن تصم م خود را گرفت. گفت:یم تصمیبکند. و سرانجام مر

 ر. ینده بپذیآرت را هم در اار خوب. اما عواقب کیشد گفت: بس یش بلند میکه از جا یجادوگر در حال

تان یخوب، حاال برو و از آشپزخانه  یلیداشت ادامه داد: خ یم گام برمیجادوگر همان طور که به سمت مر

 اور.یمن ب یپر از آب برا یکاسه ا

ن در اتاقش را باز کرد و از اتاق خارج شد و به سمت آشپرخانه حرکت ین پاورچیشه پاورچیم مثل همیمر

داشته باشد و تنها  یآنکه مخاطب یکم روشن بود ب یون با صدایک بود. تلوزیرشان تا ییرایکرد. سالن پذ

م به آشپزخانه رفت یمر ون بود.یتلوز یشکست همان صدا یسالن را م یر فضایکه سکوت دلگ یریز یصدا

ر آب کرد و دوباره به اتاقش برگشت و یبرداشت و از ش یا ینیچ یصدا کاسه  یست بانتو یو تا آنجا که م

را پشت سرش بست و بعد کاسه را به جادوگر داد. جادوگر به سمت پنجره رفت. کاسه را رو به ماه گرفت در 

د و بعد کاسه را به دست یخواند و بر کاسه دم یفتد و بعد زمزمه مانند وردیکه عکس ماه در کاسه ب یجور

 ن هم ماه.یا، ایم داد. گفت: بیمر

 ن.یم متعجب به کاسه نگاه کرد. گفت: همیمر
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 ن.یجادوگر گفت: هم

د کرد و از یرا ناپد یمتوجه حضورش در خانه شود صندل ید کسیترس یع انگار که میسر یلیبعد هم خ

م ید شود رو به مریش از آنکه در افق شب ناپدیپرنده اش نشست. پ یجاروبرق یرون رفت و رویپنجره ب

 یآن بها ین شود تو مجبوریچرا که اگر چنزد ین نریچ گاه به زمیماه ه ین کاسه یگفت: مواظب باش که ا

 . تمام افراد خانواده ات.یگزاف را بپرداز

 

آب را  یر ماه در کاسه یسرش کاله گذاشته و آخر تصو ییک جورهایکرد که جادوگر  یم اولش فکر میمر

 یرهایصوگر تیر در آب با دیبسازد اما به مرور متوجه تفاوت مرموز آن تصو یتوانست به آسان یخودش هم م

ر سقف یگر مثال انعکاس تصویز دیچ چیر ماه بود و نه هیآب فقط تصو ینکه در آن کاسه یماه در آب شد، ا

آب  یر ماه در کاسه یدر روز باز آن تصو یا حتیکه پنجره بسته بود و  ییوار و وقت هاید یا المپِ رویاتاق 

 یو جلو شان سبز شدیپنجره  یبلند جلو یآپارتمانوست و یم به وقوع پیبعد که باالخره ترس مر یبود و مدت

ش با آن حرف بزند و در یها ییتوانست موقع تنها یم میآب بود و مر یر در کاسه یماه را گرفت باز آن تصو

 برادر بزرگ تر. یش پدر بود و هم مادر و حتیهم برا ییک وقت هایر ماه یآب و تصو یواقع کاسه 

 

 

شد و هر  یم بزرگ و بزرگ تر میرفت. مر یآمد و م یسال م یسال ها از پ روزها گذشت، ماه ها گذشت، و

آب را که  یاش شد که کاسه  یگر وارد زندگیج انقدر مشکالت دیرفت. به تدر یم یسال به کالس باالتر

د یاندش یوقت ها با خودش م یبعض یکرد و حت یوقت ها فراموش م یلیرش گذاشته بود خیز تحریکنار م

از پنجره وارد اتاقش شده است و  یبعد جادوگر بِک روز عروسکش باهاش حرف زده است و شَیا واقعاً یکه آ

 ذهن کودکانه اش بوده است؟! یآن ها ساخته  ید همه یا شای

در  یگرید یر اضافه یچ تصویه یر ماه بیکرد که هنوز تصو یآب نگاه م یوقت ها متعجب به کاسه  یگاه

ر که ین تصویفتاده اند پس ایچ گاه نیآن اتفاقات ه ید که اگر همه یشیاند یود مآن بود و متجب تر با خ

 ید که آخر مگر ممکن است و حتماً همه یاندش یست و متعجب تر با خود میشود چ ید نمیچ گاه ناپدیه

باهام حرف زده باشد و  یعروسک یشود که واقعاً روز یک کودک باشد و مگر میذهن  ید ساخته ین ها بایا

 پرنده وارد اتاقم شده باشد؟! یبرق یاز پنجره سوار بر جارو یکتاب قصه ام ورد خوانده باشد و بعد جادوگر
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 یمیقد یان آت و آشغال هایآورد و از م یاش را م یمیقد یها یرفت و کارتون اسباب باز یم میمر

ش ید و گرد و خاک رویکش یرون میده بود را بش را از دست دایک پایک چشم و یکه حاال  یعروسک بارب

ماند و  یحرکت م یهمچنان ب یزد اما عروسک بارب یکرد و حرف م یتکاند و مدت ها بهش نگاه م یرا م

کرد که  یت میشتر تقویم را بین ظن مرینگفت و ا یم سخنیچ وقت با مریکرد و ه ینم یچ گاه حرکتیه

ک یر ماه یخودش است اما همچنان آن کاسه و تصو یذهن کودک یب فقط ساخته یآن اتفاقات عج یهمه 

 سوال بزرگ در ذهنش بود.

از  یم خسته و عصبانی...   مرینکه روزیرفتند تا ا یآمدند و م یهم م ین ها بود و روزها و ماه ها از پیا

 ینیچ یخورد و کاسه افتاد و شکست و تکه ها ینیچ یتوجه دستش به کاسه  یرستان به خانه آمد و بیدب

 پخش شد. ییهر کدام در سو

ا آن یدانست که آ یشنود. واقعاً نم یدر درون خودش م یدرون یبنگ یم حس کرد که انگار صدایناگاه مر

که انگار تمام وجودش را تکان داد و  ییصدا رون.یب یا فضایتکان دهنده از درون وجود خودش است  یصدا

 شگفت و مرموز انجام گرفت. یرییتغ

که  یید. مثل آن موقع هایشن یم یسوت مرموز یم چند بار سرش را تکان داد. هنوز درون سرش صدایمر

ن بار بلندتر بود و ین صدا ایدر درون گوش خود حس کند اما ا یمرموز یتنها باشد و صدا یلیآدم خ

 .یکیدر نزد یتر مثل موج پس از انفجار بمبدیشد

ش بود. همه جا را گشت. آخر سر به اتاقش برگشت. کم کم یز سر جایاتاقش خارج شد. همه چم از یمر

فرش  یخت. چند جاین وَر و آن وَر جمع کرد و درون سطل زباله ریرا از ا ینیچ یافت. تکه های یحالت عاد

ه آب را ا روزنامیشد با دستمال  یگر نمیکه د یبه فرش نشسته بود جور یسین خیس بود و ایاتاقش خ

ف یج اصالً آن موضوع را فراموش کرد و مشغول انجام تکالیناراحت بود اما به تدر یم اولش کمیجمع کرد. مر

 یریتصو یحاو یآب ین سال ها کاسه یش شد. اصالً فراموش کرد که در تمام ایخود و مرور کردن درس ها

آب حرف  یبا آن کاسه  ییب در تنهارش بود و چه سال ها و چه روزها و چه شیزتحریم یاز ماه در گوشه 

 ییسکوت و تنها یم قصه یر است که هر شب مریپ یا مادربزرگیزده انگار که آن کاسه خواهر کوچکتر و 

 د.یگو یش مینه را براینهفته و غم پنهان در س یکند و تمام رازها یف میش تعریشبش را برا

خچال یاز  قبل یم مثل تمام سال هایروز و مریو پر روز بودیز مثل دیدا کرد. همه چیروزمره ادامه پ یزندگ

نکه عصر یر رفت تا الش وَیبا موبا یاسباب باز یبجا حاال که بزرگ تر شده بودمانده برداشت و خورد و  یاذغ

د خود در را باز نکرد. برادرش که یامد. مادر با کلیامد. پدرش نین یزنگ یشد و بعد شب شد اما...   صدا
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تنها در سکوت نشسته  یم تنهایآپارتمان را نگشود و مر رِدَ یا نه عصبانیش در خانه بوده یپمعلوم نبود شب 

 بود.

ت کرد. تلفن را برداشت، یبدنش سرا یب از معده اش شروع و بعد به تمام اندام هایعج یکم کم استرس

داد را انجام داد و به  یکم انجام م یلیکه خ یل را برداشت، به پدرش زنگ زد، به مادرش زنگ زد، کاریموبا

رفت  یرا برنداشت. ساعت شب جلو و جلوتر م یچ کس گوشیبداخالقش زنگ زد، بوق پشت بوق اما ه رِرادب

د بکند. به همکارها و دوستان و یدانست که چه با یشد و واقعاً نم یشتر میشتر و بیم بیو استرس مر

نداشتند.  یچ کدام خبریکرد ممکن است از پدر و مادرش خبر داشته باشند زنگ زد، ه یکه فکر م یانیآشنا

م به یکردند که انگار اصالً براشان مهم نباشد. مر یتلخ رفتار م یدادند و بعض یم آرامش میبه مر یبعض

گرفت و  یرا از صد و هجده م یمارستان ها و کالنتریب یاوراژانس زنگ زد، به صد و ده زنگ زد، شماره 

 یگر حتید یدادند و بعض یاز اُپراتورها جواب درست م ینداشت. بعض یچ کس اطالعیزد که ه یزنگ م

بت و یپر از مص یاین دنیداد انگار که در ا ینم یچ کس جواب قانع کننده ایکردند و خالصه ه ین میتوه

ش مهم نباشد و یبه خانه برار وقت شب یک پدر و مادر و برادر بداخالق تا دیامدن یچ کس نیجنگ زده ه

 د بکند؟!یتنها چه با یتنها، بله تنها یرستانین دختر دبیپرسد که حال ا یچ کس از خود نمیه

افتاد.  یجادوگر م یاد حرف هایکرد. حاال بود که بعد از سال ها  یم را در خود حس میعظ یم خالئیمر

ست آن یبا یسرنگون شود م ینیماهِ ظرف چ آب بشکند و یکاسه  یآمد که اگر روز یادش میحاال بود که 

درست و  یچ گاه حوصله یکرد. پدر و مادر ه یم را در خود حس میعظ ین را بپردازد. خالئیسنگ یبها

لم ها و یم در فیگرم خانواده که مر یچ گاه آن فضاینکردند. ه یچ گاه درست با او بازینداشتند. ه یحساب

 یزیبودند. همان برادر بداخالقِ بد بود. چ یاما...   پدر و مادرده بود را به واقع حس نکرده بود. یال ها دیسر

ش را بپوشد و آن ید لباس هایا باید بکند. آیدانست که واقعاً چه با یم نمیکه حاال نبود. و مر یزیبود...   چ

 ن شهر البرهوت. یبه کدام سو در او اگر برود  ؟ر وقت شب تا دوردست ها به دنبال آن ها برودیموقع د

که از درون معده آغاز و مثل خون در تمام  یمرموز و مخف ییرویکرد. ن یب در خود حس میعج یاسترس

کرد. به ساعت زل زده  ین بار خودِ خون بدنش را حس میاول یم برایافت. انگار که مری یان میاندام ها جر

آپارتمانشان  ییرایم در سالن بزرگ پذیرفتند. و مر یو جلوتر مه ها و عقربه ها و ساعت ها جلو یبود. ثان

 کرد. ینشسته بود و به ساعت نگاه م

د و به یم به سمت اتاقش دویمر !امکان دارد یعنی ؟ن همان صداستیا یعنید. یشن ییو بعد... ناگاه... صدا

با با یز یزد. زن یشه میش بود که با پشت انگشت اشاره به یپنجره نگاه کرد. بله، حدسش درست بود. شخص

 ان آسمان نشسته بود.یستاده در میا یکه بر جارو برق یر روسریزان از زیرنگ آو یشراب یموها
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نکرده  یرییچ تغین سال ها انگار که هیم به سمت پنجره رفت و آن را گشود. جادوگر وارد شد. در تمام ایمر

 ینم که کاسه یب یم، میداشت. گفت: خوب مرش را بر چهره یو طراوت چند سال پ ییبایبود و هنوز ز

 .یا را شکسته ینیچ

 د تکان داد.ییبه عالمت تأ ین انداخت و کمییم سرش را پایمر

 ، پدر، مادر... و تنها برادرت.یگزاف را پرداخت کن ید آن بهایجادوگر ادامه داد: و حاال با

ن ییست و دختر که سر به پاینگر یمدختر  یان جادوگر که صاف بر چهره یتلخ م یسکوت یه ایچند ثان

گرفت. سرانجام باز جادوگر گفت: حاال را افکنده و جرأت نگاه در چشمان مالمت گر جادوگر نداشت 

 یدان یا تو میا خانواده ات؟! آیا ارزش ماه باالتر است، یم؟ آیست مریبه چ یزندگ یکه ارزش واقع یدیفهم

 یبت چه معنا مین جهان پر از جنگ و مصیکنند، در ا یت میبدون آن ها که تو را حما یدختر، که زندگ

 دهد؟

زد. با زدن بشکن  ید. و بعد بشکنیک لحظه خندیجادوگر  نداشت که بدهد. یپاسخ یعنینداد.  یم پاسخیمر

ان رفت. آن یدا شده بود از میم پیدر مر ینیچ یک آن به ناگاه آن حالت مرموز که بعد از شکستن کاسه ی

م یوانه وار شکست و مریافت رفت. آن سکوت مرموز دی ینند خون در تمام اعضا رسوخ مکه ما یاسترس

م سرش را بلند کرد و به جادوگر یشنود. مر یدار را میمه شب بیشهرِ در ن یبناگاه حس کرد که صدا

را مطابق خواسته ات به تو ندادم. من تو را  یم من ماه واقعیست. جادوگر لبخند زد. گفت: در واقع مرینگر

از آنچه در  یریتصو یساعات یاز خواسته ات را به تو دادم. امروز هم تو تنها برا یریگول زدم و تنها تصو

دارد. حاال به نظر تو واقعاً چه  یگزاف یگزاف چه بها یه ینکه به دست آوردن آن هدی. ایدیانتظارت بود را د

 خانواده ات؟؟؟ یا اعضایبا ارزش... و  یه ین هدیهم تر است، ماه... اات م یز در زندگیچ

شد  یان شب گم میپرنده اش در م ید و به سمت پنجره رفت. همانطور که سوار جاروبرقیجادوگر خند

 ؟ستیچ یز در زندگین چی، واقعاً با ارزش ترین را بدانیخواستم که تو ا یگفت: من م

دم که یاد زد: دانستم م م... فهمیب کرد. فریرا تعق یر جاروبرقینگاهش مس د و بایم به سمت پنجره دویمر

 .ییبگو یخواه یچه م

م از اتاقش خارج شد. پدر و مادر و برادرش همانطور که با هم بحث یشان به صدا درآمد. مریو بعد زنگ خانه 

ن بار یاول یبوده آن شب برا ا قراریم متوجه شد که گویبحثشان مر یاکردند در حال ورود بودند. از فحو یم

کنند و تا آن موقع  یکه در راه تصادف مند یایهر سه با هم به خانه بمالقات کرده و  ییدر جابعد از سال ها 

د. با یم به سمتشان دویافته. مریصله یف یو خوش یشوند اما خوشبختانه موضوع با خوب یشب گرفتار م
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ستند. در دل از ینگر یران به دختر کوچک خانه میشان را در آغوش گرفت. آن ها ح یکی یکی یخوشحال

کباره ینقدر تنها بوده حاال به ین سال ها همین دختر که در تمام ایچه شده و ا یعنیدند که یپرس یخود م

 خانواده اش انقدر خوشحال است! یدن اعضایاز د ییتنها یچرا بعد از مدت کوتاه

 دانست. یت را میم بود که واقعیتنها مران ین میو در ا

 انیپا
 alipayandehjahromi@gmail.comل: یمیا     نده    یپا یعل
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