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پنجـاه سـال قبـل از وقـوع جنـگ بـزرگ کـه قـرار بـود 
پایـان همـه ی جنگ هـا باشـد، پسـری بـا دوسـتانش در بـاغ 
دور و َبـَرش  کـه  باغـی  می کـرد؛  بـازی  قایم موشـک  گالبـی 

جنگلی سرد و تاریک بود.

روی  او  بگـذارد.  چشـم  کـه  رسـید  ماتیلـد  بـه  نوبـت 
و  زانوهایـش  روی  گذاشـت  را  سـرش  نشسـت،  سـنگی 

شروع کرد به شمردن.
پسـر به سـرعت دوید. تصمیم گرفته بود جایی پنهان 
اینکـه  به امیـد  باشـد،  دورتـر  بچه هـا  همـه ی  از  کـه  شـود 
توجه ماتیلد را به خود جلب کند؛ عاشق صدای قشنگش 

شده بود.
سـی وهفت،  »سی وشـیش،  بـود:  آواز  مثـل  شـمردنش 

سی وهشت، سی وُنه...«
پسـر به سـمت جنـگل تاریـک دویـد؛ بااینکه می دانسـت 
حتـی نزدیک شـدن بـه آن ممنـوع اسـت. هـر چنـد متـر  کـه 
می رفـت، برمی گشـت و پشـت سـرش را نـگاه می کـرد تـا 
مطمئن شـود باغ را می بیند. درنهایت آن قدر دور شـد که 
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بـاغ گالبـی در نظـرش انـدازه ی یـک نقطـه شـد؛ آن وقت به 
درخِت کاجی تکیه داد و نشست.

صدای ضعیف ماتیلد را از دور می شـنید؛ »دارم میام، 
روی  لبخنـدی  برنده شـدن  فکـر  از  نـه؟«  یـا  شـدین  قایـم 
بقیـه ی  می کشـید  طـول  چـون  امـا  نشسـت؛  لب هایـش 

بچه ها از مخفیگاه بیرون بیایند، باید صبر می کرد.
از زیـر کمربنـدش کتابـی را بیـرون کشـید. صبـح همـان 
ُمفـت  کولـی،  یـک  از  را  دیگـر  یک چیـز  و  کتـاب  آن  روز 
برجسـته ی  حـروف  روی  را  انگشـت هایش  بـود.  خریـده 

جلد چرمی کتاب کشید:

سیزدهمین سازدهنِی
ُاتوی پیام آور

بخـرد؛  را  کتـاب  کـه  بـود  شـده  وسوسـه  بدجـوری 
مخصوصـًا کـه هم اسـمش بـود: »ُاتـو«؛ پـس آن را بـاز کرد و 

شروع کرد به خواندن...



اعتقـاد  جـادو  و  ِسـحر  بـه  هنـوز  مـردم  کـه  روزگاری 
فرزنـدش  اولیـن  به دنیاآمـدن  نگـران  پادشـاهی  داشـتند، 

بود.
طبق رسـوم آن دوران، اگر اولین فرزند پادشـاه، پسـر 
بـود، جانشـین او می شـد؛ امـا اگـر فرزنـد اول دختـر بـود، 
آن  بـه  هـم  خیلـی  کـه  شـاه  کوچک تـر  بـرادر  بـه  سـلطنت 

چشم داشت، می رسید.
پادشـاه  آورد.  دنیـا  بـه  دختـر  یـک  ملکـه  افسـوس! 
بدجنـس، بچـه را به محـض تولـد بـه خدمتـکار وفـادارش 



سپرد و گفت که او را در جنگل رها کند تا غذای حیوانات 
شـود و دربـاره ی ایـن اتفـاق هـم، الم تـا کام با کسـی حرفی 
نزنـد. بـه ملکـه و دیگـران هـم گفـت کـه بچـه زنـده نمانـده 

است.
خدمتـکار خوش قلـب بـه جنـگل رفـت، امـا واقعـًا دلش 
نمی آمـد بچـه ی بینـوا را بـه امـان خـدا رهـا کنـد. همان طور 
کـودک  بـرای  می شـد،  رد  بوته هـا  و  جنـگل  میـان  از  کـه 
چشم درشـت الالیـی می خوانـد. هروقـت هـم آوازخواندن 
را قطـع می کـرد، بچـه به گریـه می افتاد. خدمتکار مجبور 
شـد تـا رسـیدن بـه مقصـد، ُمـدام بـرای بچـه آواز بخوانـد. 
جادوگـرش  دخترعمـوی  درب وداغـان  کلبـه ی  مقصـدش 

بود؛ جادوگری خودخواه و تن پرور.
خدمتـکار بـا خواهـش و تمنـا بـه جادوگـر گفـت: »تو رو 
خـدا ایـن بچـه رو قبـول کـن. تـو ُبـز داری و می تونـی ِبِهش 
شیر بدی. اون یه روزی بزرگ می شه و اجاقت رو روشن 

می کنه.«
جادوگر کمی فکر کرد و گفت: »باشه. قبولش می کنم. 

اسمش رو هم می ذارم، یک.«



خدمتـکار بـا خـودش فکـر کـرد چقـدر بی رحمانـه اسـت 
که به جای اسم، یک عدد روی بچه بگذارند؛ اما می دانست 
چنیـن سرنوشـتی بهتـر از آن اسـت کـه بچـه، صبحانـه ی 
کـه  را  هدیـه ای  تنهـا  و  بوسـید  را  نـوزاد  شـود.  خرس هـا 
می توانست به او ببخشد، پیش گویانه در گوشش زمزمه 

کرد:

در  حتی  نشده؛  قطعی  هنوز  تو  »سرنوشت 

سیاه ترین شب ها هم ستاره ای می درخشد، زنگی 
به صدا درمی آید و راهی برایت آشکار می شود.«

بـرای اینکـه دعایـش مسـتجاب شـود، بـه آسـمان نـگاه 
کرد. بچه را پیش جادوگر گذاشت و با سرعت دور شد.

دو سـال بعـد، ملکـه دختـر دیگـری بـه دنیا آورد. پادشـاه 
بـاز همـان دسـتور قبلـی را بـه خدمتـکار داد. او هـم بچـه را 
راه  تنهـا  آواز خوانـد؛  برایـش  راه  تمـام  و  بـرد  بـه جنـگل 



آرام کـردن بچـه همیـن بـود. بـه کلبـه ی جادوگـر کـه رسـید، 
دوبـاره بـه او التمـاس کـرد: »تـو رو خـدا ایـن بچـه رو قبـول 

کن. یه روزی می تونه برات چوب جمع کنه.«
جادوگـر گفـت: »باشـه. قبولـش می کنـم. اسـمش رو هم 

می ذارم، دو.«
را  بـدی  به جـای اسـم! جادوگـر رسـم  یـک عـدد  بازهـم 
شروع کرده بود؛ اما خدمتکار فکر می کرد این سرنوشت، 
بهتـر از آن اسـت کـه بچـه، ناهـار گرگ هـا شـود. خدمتـکار 

بچه را بوسید و برایش همان پیشگویی را زمزمه کرد:

در  حتی  نشده؛  قطعی  هنوز  تو  »سرنوشت 

سیاه ترین شب ها هم ستاره ای می درخشد، زنگی 
به صدا درمی آید و راهی برایت آشکار می شود.«

بـرای اینکـه دعایـش مسـتجاب شـود، بـه آسـمان نـگاه 
کرد. بچه را پیش جادوگر گذاشت و با سرعت دور شد.



دو سـال گذشـت و ملکه بازهم یک دختر به دنیا آورد. 
دسـتور  همـان  بـاز  پادشـاه  هـم!  سـر  پشـت  دختـر،  سـه 
قدیمی اش را تکرار کرد و خدمتکار هم برحسب وظیفه، 
نـوزاد را بـه جنـگل بـرد. او هـم مثـل دو خواهـر دیگـرش، 

فقط با صدای آوازخواندن خدمتکار آرام می شد.
وقتـی بـه کلبـه ی جادوگـر رسـید، از او خواسـت از این 
روشـن  آتیـش  بـرات  روزی  »یـه  کنـد؛  مراقبـت  هـم  بچـه 

می کنه.«
جادوگر گفت: »قبول می کنم. اسمش رو هم می ذارم، 
سه. این طوری یادم می مونه که کدومشون اولی، دومی 
را  هرکـدام  و  بـرد  بـاال  را  انگشـتانش  و سـومی هسـتن.« 

به ترتیب نشان داد: »یک، دو، سه.«
یـک  زندگـی  کـه  می کـرد  فکـر  خـودش  بـا  خدمتـکار 
بااین حـال خیلـی  بچـه ی بی اسـم خیلـی غم انگیـز اسـت. 
حداقـل  شـود؛  گرازهـا  شـام  بچـه،  کـه  بـود  ایـن  از  بهتـر 

خواهرانش کنارش بودند.
یک و دو که پیش جادوگر بودند و برایش دسته های 
کوچـک چـوب جمـع می کردند، دویدند سـمت خدمتکار تا 



خواهرشان را ببینند.
کثیـف  و  ژولیـده  ظاهـر  کلبـه،  داخـل  از  خدمتـکار 
بچه های بی سرپرسـت را نگاه کرد. کودک را بوسـید و در 

گوشش زمزمه کرد:

در  حتی  نشده؛  قطعی  هنوز  تو  »سرنوشت 

سیاه ترین شب ها هم ستاره ای می درخشد، زنگی 
به صدا درمی آید و راهی برایت آشکار می شود.«

بـرای اینکـه دعایـش مسـتجاب شـود، بـه آسـمان نـگاه 
کرد. بچه را پیش جادوگر گذاشت و با سرعت دور شد.

سال بعد، باالخره ملکه یک پسر به دنیا آورد. پادشاه 
بـا خوش حالـی تولـد اولیـن فرزنـدش را اعـالم کـرد؛ یـک 
پسـر! به مناسـبت تولد جانشـین پادشـاه و پادشـاه آینده، 
در تمام قلمرو سلطنت، ناقوس کلیساها به صدا درآمد.
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ُاتو سرش را از روی کتاب بلند کرد.
را  بـازی  به کلـی  کـه  بـود  شـده  خوانـدن  غـرق  آن قـدر 

فراموش کرده بود.
جنگل، سرد و طوفانی بود. درخت ها تکان می خوردند 
و صداهای ترسناکی می آمد. ُاتو می لرزید و به باغ گالبی 
سـعی  می کـرد.  نـگاه  بـود،  شـده  نقطـه  یـک  انـدازه  ی  کـه 
می کرد صدای دوستانش را از دور تشخیص دهد. در این 

مدت اصالً صدای بچه ها را نشنیده بود.
زیـر  چپانـد  را  کتـاب  بـرود.  کـه  شـد  بلنـد  جایـش  از 
سـرش  از  را  کالهـش  و  وزیـد  شـدیدی  بـاد  کمربنـدش. 
برداشـت. ُاتـو آن قـدر دنبالـش دویـد تـا باالخـره گرفتـش. 
بعد همان جا میان درخت ها ایستاد، اما دیگر نمی توانست 

باغ گالبی را ببیند.
چندساعتی سرگردان ماند.

فریاد می زد، اما باد شدیدتر شده بود و صدایش را خفه 
می کـرد. تـوی سـرش ُپـر بـود از چیزهایـی کـه دربـاره ی جنگل 
شـنیده بـود: غارهایـی کـه هیوالهـا در آن زندگـی می کردنـد، 
سراشـیبی های ُتنـدی کـه بـه خانـه ی جادوگـران می رسـید و 
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باتالق هایی که بچه ها را با یک هورت می بلعیدند؛ وحشتش 
از خرس ها و گرگ ها و گرازها هم  جای خود.

برای اینکه راه فراری پیدا کند، بین درخت ها می دوید. 
داشـت از تـرس سـکته می کـرد کـه یکهـو پایـش به ریشـه ی 

درختی گیر کرد و افتاد؛ دنیا دور سرش چرخید.

سـاعت  چنـد  یـا  دقیقـه  چنـد  کـه  بـود  نفهمیـده  اصـالً 
کـه  پیشـانی اش  بلنـد شـد و دسـت کشـید روی  گذشـته. 
به انـدازه ی یـک تخم مـرغ ُقُلمبه شـده بود. آن قدر ترسـیده 

بود که زد زیر گریه.
»بیـا  را شـنید:  وسـط گریه هایـش، صـدای سـه نفره ای 

این َور. بیا نزدیک تر. ما کمکت می کنیم.«
ُاتـو بـه اطرافـش نـگاه کـرد تـا ببینـد چـه کسـی حـرف 
می زنـد، امـا تنهـا چیـزی کـه می دید، حرکت سـایه ها میان 
قدم هـای  می کـرد،  گریـه  کـه  همان طـور  بـود.  درخت هـا 
آهسـته ای برداشـت تـا بـه درخت هـای صنوبـری رسـید کـه 
دور زمینـی صـاف، دایـره ای بـزرگ درسـت کـرده بودنـد. 
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به سختی از بین بوته ها رد شد تا به زمین صاف رسید.
سـه زن جـوان بـا لباس هـای بلنـد و کهنـه روبه رویـش 
بودنـد؛ اولـی یـک سـر از دومـی بلندتـر و دومـی یک سـر از 
سـومی بلندتـر. همـه باهـم حـرف می زدنـد: »باالخـره یکـی 
حتمـًا  بیچـاره!  آخـی  پسـر.  سـالم  شـد!  پیـداش  ایـن َورا 
خیلـی خسـته ای. ای وای عزیـزم، سـرت رو هـم کـه زخمـی 

کرد ی. بیا بشین اینجا و یه کم استراحت کن.«
ُاتو آرام روی یک تنه ی درخت نشسـت. »شـما... شـماها 

کی هستین؟«
اولی که قدبلندترین بود، گفت: »نترس. پیش ما جات 
امنه. من یک هستم. اینا هم خواهرام هستن: دو و سه.«

ُاتـو کتـاب را بیـرون کشـید و نگاهـش کـرد؛ »ولـی شـما 
نمی تونین اینا باشین. اینا شخصیتای این کتاَبن.«

یک گفت: »پس الُبد قصه ی ماست.«
پرسـید:  می فشـرد،  هـم  در  را  دسـت هایش  کـه  دو 

»آخرش خوب تموم می شه؟«
برامـون  »می شـه  گفـت:  و  کـرد  اشـاره  کتـاب  بـه  سـه 

بخونیش تا بدونیم سرنوشتمون چطور می شه؟«
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منتظـر  و  نشسـتند  ُاتـو  دور  اشـتیاق  بـا  خواهـر  سـه 
شنیدن داستان شدند.

ُاتـو روی پیشـانی اش دسـت کشـید. احسـاس گیجـی 
می کـرد. بـه یـک و دو و سـه نـگاه کـرد کـه چقـدر تشـنه ی 
از  آن هـا  می بـود،  درسـت  داسـتان  اگـر  بودنـد.  شـنیدن 
را  مـادرت  اینکـه  بودنـد.  مانـده  دور  مادرشـان  آغـوش 
دیگـر  اینکـه  فکـر  از  قلبـش  دارد!  حالـی  چـه  نشناسـی 

مادرش را نبیند، درد گرفت.
دو پرسید: »می شه بخونی؟ شاید بتونیم به همدیگه 

کمک کنیم.«
ُاتو فکر می کرد چقدر همه چیز عجیب است؛ بااین حال 
آنجـا بیـن درخت هـا احسـاس امنیـت می کـرد. خواهرهـا بـه 
نظـر بـی آزار می آمدنـد. انـگار آن هـا تنهـا کسـانی بودنـد کـه 

می توانستند او را به بیرون جنگل راهنمایی کنند.
بلند  صدای  با  این بار  و  کتاب  اول  فصل  به  برگشت 
شروع کرد به خواندن. سرش را بلند کرد. یک و دو و سه 
دست همدیگر را گرفته بودند و غرق داستان شده  بودند. 

ُاتو گلویش را صاف کرد و به خواندن ادامه داد:



یـک و دو و سـه در کلبـه ی دورافتـاده ی جنگلـی بـزرگ 
شدند.

جادوگـر بـه آن هـا گفتـه بـود بچـه ی سـِرراهی هسـتند و 
هرروز به آن ها گوشزد می کرد که باید از لطف او ممنون 

باشند.
اما قدرشناسی از او کار راحتی نبود.

کلبـه، خرابـه و نمـور بـود. جادوگـر هیچ وقـت سـقف را 



تعمیـر نمی کـرد؛ سـه خواهـر را مجبـور می کـرد لباس هـای 
کهنه بپوشند و به هیچ وجه دوستشان نداشت. همان قدر 
نسـبت بـه آن هـا بی اعتنـا بـود کـه نسـبت به یک سـنگ توی 
بـه  خیلـی  دخترهـا  کـه  می دانسـت  را  ایـن  امـا  چشـمه؛ 
دردش می خورنـد، چـون از صبـح تـا شـب جـارو می زدنـد 

و مرتب می کردند و می شستند و می پختند.
تصور کنید جادوگر چقدر ُپرتوقع شده بود!

خواهرهـا در زندگی شـان کـه ُپـر از بدبختـی بـود، فقط 
دو قّوِت قلـب داشـتند: اولـی آوازخوانـدن بـود. آن هـا سـه 
صدای متفاوت داشتند: اولی، صدای آواز پرنده؛ دومی، 
و  می کنـد؛  عبـور  سـنگ ها  بیـن  از  آرام  کـه  آبـی  صـدای 
چوب هـای  بیـن  بـاد  وزش  آوای  مثـل  صدایـی  سـومی، 
توخالـی. وقتـی شـروع بـه خوانـدن می کردند، صدایشـان 
از  جنـگل  موجـودات  همـه ی  کـه  بـود  جادویـی  آن قـدر 
هیوالهـا تـا پری هـا از کارشـان دسـت می کشـیدند و گوش 
می کردنـد. حتـی  تعجـب  زیبایـی  آن همـه  از  و  می دادنـد 
جادوگـر هـم بـه اسـتعداد آن هـا پـی بـرده بـود، اما بـه آن ها 
دسـتور  آن هـا  بـه  می خواسـت  وقتـی  می کـرد.  حسـادت 



انجـام کاری را بدهـد، بـا حقه بـازی آن ها را به نام سـازهای 
»فلـوت  اسـمش،  محبوب تریـن  و  مـی زد  صـدا  موسـیقی 

کوچولوی من« بود.
را  همدیگـر  کـه  بـود  ایـن  خواهرهـا  دیگـر  قّوِت قلـِب 
دراز  حصیری شـان  تشـک های  روی  کـه  هرشـب  داشـتند. 
می کشـیدند و از سـوراخ های سـقف بـه آسـمان شـب نـگاه 
تکـرار  دعـا  یـک  مثـل  را  پیشـگویی خدمتـکار  می کردنـد، 

می کردند:

در  حتی  نشده؛  قطعی  هنوز  تو  »سرنوشت 

سیاه ترین شب ها هم ستاره ای می درخشد، زنگی 
به صدا درمی آید و راهی برایت آشکار می شود.«

کـه  کوچکـی  پرنـده ی  دربـاره ی  به ترتیـب  هـم  بعـد 
می توانسـت خیلـی راحـت پـرواز کنـد و از جنـگل خـارج 
امیـد  هنـوز  سـه  و  دو  و  یـک  می خواندنـد.  آواز  شـود، 
داشـتند کـه روزی بتواننـد از جنـگل بیـرون برونـد. آن هـا 
رؤیـای  می دیدنـد؛  را  آرام  و  امـن  خانـه ی  یـک  رؤیـای 



خانواده ای که دوستشان داشته باشند و آن ها را به اسم 
صدا کنند.

سـال ها گذشـت. بـرادر کوچک تـر پادشـاه، جوان مـرگ 
شـد و تمـام نقشـه های گذشـته ی پادشـاه بـرای بـه قـدرت 
نرسیدِن برادرش، بی فایده شد؛ اما بازهم راز وحشتناک 
رهاکـردن سـه دختـرش در جنـگل را فـاش نکـرد! وقتـی 
قلمـرو  اهالـی  تمـام  رسـید،  شانزده سـالگی  بـه  پسـرش 
پادشـاهی بـرای جشـن مجلـل تاج گـذاری آمـاده شـدند، اما 

پادشاه مریض شد و تا فرارسیدن آن روز زنده نماند.
شـده  دعـوت  جشـن  بـه  شـاهی  قلمـرو  اهالـی  همـه ی 
داشـتند.  را  پادشـاه جدیـد  بـا  فرصـت مالقـات  و  بودنـد 
نوبت خدمتکار شد که به تخت سلطنت نزدیک شود. او 
و  نیسـت  سـکوت  وقـت  دیگـر  کـه  کـرد  فکـر  خـودش  بـا 
داسـتان را بـرای پادشـاه جـوان و مـادرش کـه غرق شـادی 

بودند، تعریف کرد.
پادشـاه جـوان بالفاصلـه خدمتـکار را بـرای پیداکـردن 

خواهرهایش فرستاد.
بـــه ایـــن ترتیـــب، یک بـــار دیگـــر، خدمتـــکار به ســـمت 



جنگل و کلبه ی جادوگر رفت.
دویـــد و  به طرفـــش  دیـــد،  را  یـــک خدمتـــکار  وقتـــی 

پرسید: »یه خواهر دیگه برامون آورد ی؟«
خدمتکار لبخند زد: »دخترم، چیز بهتری براتون آورد م.«

یک و دو و سـه بعد از شـنیدن خبری از خانواده شـان، 
همدیگـر را بغـل کردنـد و اشـک شـادی ریختنـد. آرزویـی که 
همیشـه در قلبشـان داشـتند، واقعیت پیدا کرده بود. آن ها 

خانه داشتند، خانواده داشتند؛ آن ها شاهزاده بودند!
وقتی جادوگر دید که آن ها قصد ترک آنجا را دارند، 
عصبانی شد. دستش را بلند کرد. جنگل از خشم او به لرزه 
درآمد. به سه خواهر اشاره کرد و فریاد زد: »نمک نشناس ها! 
بعد از اون همه کاری که براتون کردم، من رو ترک می کنین؟! 
بعد از اینکه زندگی تون رو نجات دادم؟! بدون من شما کجا 
بودین؟ حتمًا تاحاال ُمرده بودین! اگه می خواین آزاد بشین، 
باید تاوانش رو بدین. چقدر این تاوان رو دوست دارین، 

فلوت کوچولوهای من؟«
بـه  کـرد  داد و شـروع  تـکان  را  جادوگـر دسـت هایش 

وردخواندن:



»یک پیام آور به سراغتان می آید.
فقط همان یک نفر باید شما را از اینجا خارج کند.

نمی توانید به شکل زمینی اینجا را ترک کنید.

باید روحتان در یک فلوت چوبی دمیده شود.
شما باید جان کسی را از تاریکی مرگ نجات دهید،

وگرنه تا آخر عمر افسرده می مانید.«

در یـک چشـم به هم زدن، بـا وزش شـدید بـاد، جادوگـر، 
خدمتکار، کلبه و همه ی وسـایل، از میز گرفته تا فنجان، 
همه به چرخش درآمدند و به آسـمان رفتند و در زمان و 

مکان دیگری محو شدند.
وقتـی وزش بـاد آرام گرفـت، یـک و دو و سـه خـود را 
بـا لبـاس منـدرس، روی خاربوته هـا در میـان دایـره ای از 
درخت هـا دیدنـد؛ در دنیایـی که خورشـید طلوع و غروب 

می کرد، اما زمان نمی گذشت.
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ُاتو چشمش را از کتاب برداشت و به خواهرها نگاه کرد.
گفـت:  و  کـرد  پـاک  گونـه اش  از  را  اشـک هایش  یـک 

»همه ش درسته.«
دو پرسید: »بعدش چی می شه؟ بخون لطفًا.«

سـه پرسـید: »پیـش مادرمـون برمی گردیـم؟ می تونیـم 
برادرمون رو ببینیم؟«

ُاتو کتاب را ورق زد.
برگ ها سفید بودند.

تـا آخـر کتـاب ورق زد، امـا همـه اش سـفید بود؛ دریغ از 
یک کلمه! گفت: »این نصفه ست. نه وسط داره، نه آخر.«

یـک گفـت: »به خاطـر اینـه کـه مـا از اون صفحـه بـه بعـد 
زندانـی  اینجـا  ابـد  تـا  مـا  نکردیـم.  تجربـه  رو  چیـزی 

می مونیم؛ مثل اسباب بازیای به دردنخور جادوگر.«
ُاتو پرسید: »معنی این ِورد چیه؟«

فلـوت کوچولوهـای مـن صـدا  »اون مـا رو  دو گفـت: 
می زد تا شکسـتن طلسـم رو برامون سـخت کنه. ما فقط 
وقتـی از حصـار ایـن درخت هـا آزاد می شـیم کـه روحمون 

بره توی یه فلوت چوبی؛ به وسیله ی یه پیام آور.«




