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دوغدو می                      ترسـد چشـم                      هایش را بـاز کنـد. نمی                      داند خواب 
اسـت یا بیـدار، اما صداها را خوب می                      شـنود و بوها را حس 
می                      کند. هیچ کدام آشـنا نیسـتند. می                      داند درباره                      ی او حرف 
می                      زننـد. سـایه ای روی صورتـش جابه                      جا می شـود. صدای 
نازکـی می                      گویـد: »موهایـش را ببیـن، چقـدر خوش                      رنـگ 
اسـت! طالیـِی طالیـی!« دوغـدو خوشـش می آیـد. مـادر 
همیشـه می                      گفت موهایش رنگ خورشـید اسـت و لپ                      های 
کلفتـی  صـدای  می                      انداخـت.  گل  خوشـحالی  از  دوغـدو 
می                      گویـد: »ولی رنـگ صورتش بـه موطالیی                      هـا نمی                      خورد. 

مثل پیرزنه، سـبزه اسـت.«
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چیز پشـمالویی روی صورتش کشـیده می                      شـود، دوغدو 
چندشـش می                      شـود. تمـام موهـای تنش سـیخ می                      شـوند، 
انگار وسـط زمسـتان کسـی بی                      هوا پنجره را باز کرده باشد. 
پیـرزن دیگـر چه کسـی اسـت؟ دوغدو الی چشـم                      هایش 
را بـاز می                      کنـد. دیگـر نمی                      تواند جلـوی خـودش را بگیرد.

صـدای جیـغ خـودش را که می                      شـنود بیشـتر وحشـت 
می                      کنـد، امـا نمی                      توانـد جیـغ نکشـد. دور اتـاق مـی                      دود و 
مـادرش را صـدا می                      کنـد. شیشـه                      ی پنجـره از صدایـش 
تکه                      هـای  و  برمـی                      دارد، خـرد می                      شـود  تـرک  می                      لـرزد، 
ریـزش توی اتاق پخش می                      شـوند. آن که بزرگ                      تر اسـت 
و سـرش تـا نزدیکی                      هـای دیوار می                      رسـد به طـرف المپ 
فـوت می                      کنـد. المـپ دور خـودش می                      چرخـد، مـی                      رود 
عقب و می                      خورد وسـط پیشـانی                      اش. روی تکه                      های شیشـه 
می رقصـد و بـا صـدای نازکـی کـه اصـاًل بـه آن هیکل و 
قیافـه نمی                      خـورد می                      گویـد: »این چـرا همچیـن می                      کند؟«
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آن یکـی کـه کوچـک اسـت یک مشـت خرده                      شیشـه 
تـوی دهانـش می                      ریـزد، ملـچ و ملـوچ آن                      هـا را می                      خورد 
و دماغـش را بـاد می                      کنـد، بـا صـدای کلفتـی کـه دوغدو 
حاضر اسـت شـرط ببندد برای خودش نیسـت، می                      گوید: 

»به خاطـر رنـگ چشـم                      هایش اسـت. ترسـیده حتماً.«
آن وقـت هـر دو بـا هـم می                      خندند. دوغدو بیشـتر می                      ترسـد و 
بلندتـر جیغ می                      کشـد. دلـش می                      خواهد مـادرش بیایـد، در را باز 
کنـد، بغلـش کند، موهایش را از جلوی صورتـش کنار بزند، خیره 
شـود به چشـم                      هایش و بگویـد: »چشـم تیله                      ای من.« امـا ته دلش 
می                      دانـد مـادر نمی                      آید. وسـط اتـاق، زیر پاهای پشـمالوی گنده                      ی 
صدا                       نـازک، می                      نشـیند و گریـه می                      کنـد. کوچولـوی الغر مردنـی 
صدا کلفـت بـاال و پاییـن می                      پـرد و می                      گویـد: »گریـه نکـن، رنگ 

چشـم                      هایت پـاک می                      شـود.« امـا این بـار هیچ کـدام نمی                      خندند.
دوغـدو اشـک                      هایش را پـاک می                      کنـد، می                      گوید: »شـماها 

کی هسـتید؟«

پشـمالوی گنـده                      ی صدا نـازک بـه المـپ محکم                      تـر فوت 
بخـورد  پیشـانی                      اش  بـه  اینکـه المـپ  از  قبـل  و  می                      کنـد 
می گویـد: »پیرزنـه بفهمـد گریـه کـرده                      ای از غصه سـر و ته 
می                      شـود.« سـرش را پایین می                      آورد و دهانـش را باز می کند.

دوغدو نود و هشـت تا دندان تیز و بزرگش را می                      شمرد و 
یک بـار دیگر از تـرس جیغ می                      کشـد.کوچولوی الغرمردنی 

می                      گویـد: »این چرا هی جیغ می                      کشـد؟«
دوغـدو خـودش را کنار می                      کشـد و می                      گویـد: »با عزیز 

و خانم سـیال چـه کار کردید؟«
آن وقـت گنـده و کوچولـو دوبـاره می                      خندند. پشـمالوی 
گنـده می                      گویـد: »خانم سـیال دیگر کیسـت؟ نکنـد همان 

جادوگـره                      ی عجیـب و غریـب را می                      گویی؟«
قبـل از اینکـه دوغدو جـواب بدهد کوچولـوی الغرمردنی 
می                      گویـد: »عزیز دیگر کیسـت؟ نکند پیرزنـه را می گویی؟«

و هر دو دندان                      هایشـان را نشـان می                      دهند. دوغدو این                      بار 
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دوغـدو همیـن دیـروز مادربزرگ را بـرای اولین  بـار دیده 
بـود. خیلـی پیـر نبـود، امـا از عکس                      هایـش خیلـی چاق                      تر 
بـه نظـر می                      رسـید. دوغـدو را که دیـد، دسـت و پایش را 
گـم کـرد. چند بـار دهانـش را باز و بسـته کـرد و باالخره 

به زحمـت گفـت: »بـون ژوغ مادومـازل دوغدو.«
دوغـدو از لهجـه                      ی مادربـزرگ خنـده                      اش گرفـت. فکر 
کـرد اگر او هم فارسـی حـرف بزند، مادربـزرگ خنده                      اش 
می گیـرد. پـدر همیشـه بـا دوغـدو فارسـی حرف مـی                      زد، 
می                      گفـت: »این                      طـوری هم کلمات بیشـتری یـاد می                      گیری، 
هـم لهجـه ات خـوب می                      شـود.« و نگاهـش را سـمت مادر 

صـد و بیسـت و شـش دندان ریـز کوچولـوی الغر مردنی 
را می                      شـمرد کـه از تمیـزی بـرق می                      زننـد. آرزو می                      کنـد 
کاش حداقـل کوچولـوی الغر مردنـی بخـوردش کـه هـم 

دندان                      هایـش تمیزتر اسـت و هـم جانی بگیـرد بیچاره.
امـا اگـر عزیـز و خانم سـیال را پشـمالوی گنـده خورده 
باشـد چـه؟ این                      طـوری دیگـر هیچ وقـت نمی                      توانـد آن                      ها 
را ببینـد و بـرای همیشـه تنهـا می                      مانـد. بهتر اسـت او را 
هـم پشـمالوی گنده بخورد، هر چه باشـد شـکمش آن قدر 
بزرگ هسـت که هر سـه جا شـوند و سـال                      های سـال به 

خوبـی و خوشـی بـا همدیگر زندگـی کنند.
پشـمالو یک بـار دیگـر بـه المپ فـوت می                      کنـد و وقتی 
المپ به پیشانی                      اش می                      خورد می                      گوید: »دارند برمی گردند. 

صدای پایشـان را می                      شنوم.«
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می                      چرخانـد. مـادر بـا اینکـه پـدرش ایرانـی بـود، بیشـتر 
شـبیه مادر فرانسـوی                      اش بود و خیلی وقت                      هـا موقع حرف 
زدن فارسـی و فرانسـه را قاطـی می                      کـرد. پـدر می                      گفـت 
قیافـه                      ی دوغدو شـبیه حـرف زدن مادر اسـت. رنگ موها 
و چشـم                      هایش بـه مادر بـزرگ فرانسـوی                      اش رفتـه اسـت، 
امـا رنـگ چهـره و حالـت لـب و دماغـش او را یـاد مادر 

خـودش می                      انـدازد.
دوغدو دسـتش را جلو آورد و گفت: »سالم.« چشم                      های 
مادربـزرگ مهربان                      تر شـد. دوغـدو را محکم بغـل کرد و 
فشـار داد. همـان موقـع بـود کـه خانـم سـیال را دیـد که 
سـوار بـر جـارو از بـاالی سرشـان گذشـت و محکـم بـه 

دیـوار روبـه                      رو خورد.
مادربـزرگ بـه دوغـدو گفـت می                      تواند عزیـز صدایش 
کنـد. دوغـدو اما همه ی حواسـش پیـش خانم سـیال بود. 
اگـر عزیـز خانم سـیال را می                      دیـد، معلوم نبود چـه بگوید. 

پـدر همیشـه می                      گفـت او زن عجیبـی اسـت، امـا دوغـدو 
نمی دانسـت یـک پیرزن هـر قدر هـم عجیب باشـد، باور 
می                      کنـد خانم سـیال خـودش تنهایـی دنبال او آمـده و این 

همـه راه سـوار بـر جـارو تعقیبش کـرده اسـت یا نه.
عزیز برایش شـربت آلبالو درسـت کرد. پدر همیشه از 
شـربت                      های آلبالـوی او تعریف می                      کـرد. دوغدو همان طور 
که شـربت را هـم می                      زد بـه دیوارهای خانه نـگاه کرد که 
پُـر بـود از عکس                      هـای پـدر و فکر کـرد چقدر پـدر دلش 
بـرای صـدای بـه هـم خـوردن قاشـق و لیوان و یـخ تنگ 
شـده بـود. یک بـار گفتـه بـود از بچگـی به خاطـر رنگ و 

بوی شـربت آلبالو عاشـق تابسـتان بود. 
عزیـز دسـت دوغـدو را گرفت، بـه چشـم                      هایش خیره 

شـد و پرسـید: »تو هـم دیدیش؟«
دوغـدو آن موقـع نفهمیـد منظـورش چیسـت، اما بعد 
کـه عزیز با دسـت ادای پرواز و سـقوط کـردن را درآورد 
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فهمید خانم سـیال را می                      گوید. سـرش را جـوری تکان داد 
کـه یعنـی معلوم اسـت که دیـدم. تـوی دلش چیـز گرِد 
کوچکـی هـی بزرگ                      تـر و قلنبه                      تـر می                      شـد. عزیـز گفـت: 
»االن مـی                      روم می                      آورمـش.« دسـتش را روی زانوهایـش 
گذاشـت و به زحمـت بلنـد شـد. دوغـدو به فـرش قرمز 
زیـر پایـش خیره شـد و همان طور که گل های حاشـیه                      اش 
را می                      شـمرد فکـر کـرد اگـر عزیـز ایـن قـدر چـاق نبود، 
امـکان نداشـت بتوانـد این همه دوسـتش داشـته باشـد. 
آن وقـت آن چیـز قلنبـه بزرگ                      تـر شـد و دوغـدو دلـش 
بـرای پـدر و مـادرش یـک                       ذره شـد. مـادرش خیلی الغر 
بـود بـا ایـن همـه او را از عزیـز و همـه                      ی زن                      هـای چـاق 
دیگر بیشـتر دوست داشـت. عزیز خانم سـیال را گذاشت 

بغلـش. دسـت هایش شـبیه دسـت                      های پـدر بـود بـا آن 
انگشـت                      های کوتـاه و تپـل و ناخن                      هـای گـرد کـه از تـه 

بودشـان.  گرفته 
پـدر هیچ وقت خانم سـیال را دوسـت نداشـت. می                      گفت 
معلـوم نیسـت جادوگـر اسـت یـا ملکـه؟ همـه                      اش هـم 
به خاطـر موهـای بلنـد و مرتـب خانـم سـیال و تـاج روی 

بود.  سـرش 
مـادر مطمئـن می                      گفـت: »چطـور معلوم نیسـت؟ خانم 

سـیال یـک جادوگـر با اصل و نسـب اسـت.«
پدر شـانه                      هایش را بـاال می                      انداخت و می                      گفـت: »جادوگر 
بایـد بوی عجیب بدهد، موهایش تار عنکبوت بسـته باشـد 

و یک گل کاکتوس روی سـرش باشد.«
و  الغر مردنـی  کوچولـوی  شـاید  کـرد  فکـر  دوغـدو 
پشـمالوی گنـده هم با آن قیافـه و صدا و بوی عجیبشـان 

یک جـور جادوگـر باشـند.
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