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کپیرایتش رو از مونا بگیرم

شاید دربارهی من شنیده باشید.
اسمم سباستین بالبوئناست ،تازه یازده سالم شده و اهل یکی
از محلههای مادریدم به اسم موراتاالس.
توی مدرسه ،تقریباً همه سباس صدایم میکنند.
ولی جایی که اآلن هستم ،جور دیگری صدایم میکنند.
به من میگویند...
دزد دریایی کوچک.
اُهو!
میدانم که شاید عجیب بهنظر برسد ،ولی حقیقت دارد.
از مدرسهام خیلی دورم.
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اآلن توی ...یک کشتی واقعی دزدهای دریاییام!
وسط دریا.
ناخدای همین کشتی بود که آن اسم را رویم گذاشت.
ترسناکترین دزد دریایی تمام تاریخ.
ناخدا شنلسیاه.
شاید دزدان دریایی مشهورتری هم توی دنیا باشند.
ولی هیچکدامشان مثل شنلسیاه نیست.
رکورددار بیشترین دزدی از کشتیها توی دریاست.
و بیشترین غارت بندرها.
هیچکس به زیرکی او نیست.
به بقیهی دزدهای دریایی شباهتی ندارد.
نــه پــای چوبــی دارد ،نه چشــمبند میزنــد ،نه روی شــانهاش
طوطی نشسته .هیچ از این خبرها نیست.
دریایی خیلی ...خوشتیپی است.
شنلسیاه دزد
ِ
ریشش حسابی مرتب است.
موی بلند دماسبی دارد.
همیشه هم مشکی میپوشد.
کفش ،شلوار ،کمربند ،پیراهن و البته شنل افسانهایاش.
همه مشکیاند.
حتی کالهش هم مشکی است.
اآلن باالی دکل اصلی کشتیام.
میتوانم اقیانوس را در مقابلم ببینم.
عظیم.
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آبی.
پشتسرم پرچم جمجمهنشان در اهتزاز است.
باد را روی صورتم حس میکنم.
احساس میکنم شکستناپذیرم.
حاضرم تحت فرمان ناخدا شنلسیاه ،هفت دریا را درنوردم.
گنجهای باورنکردنی کشف کنم.
هیچکس و هیچچیز نمیتواند جلودارم باشد.
صدایی از دور به گوشم میخورد.
صدایی که درست نمیتوانم تشخیص بدهم مال کیست.
دریایی جزیرهی تورتوگا باشد.
شاید صدای پریهای
ِ
یا شاید ناخدا دارد از توی اتاقش صدایم میکند.
شاید هم سرملوان است.
حواسم را جمع میکنم و باالخره صاحب صدا را تشخیص میدهم:
«سباس ،همین اآلن بیا پایین ،عصرانه!»
چی؟!
کسی که دارد فریاد میزند...
پدرم است.
کنا ِر سکان ایستاده.
بهم عالمت میدهد.
اصرار میکندِ « :د بهت میگویم بیا پایین!»
چیزی را که توی دست راستش گرفته ،نشانم میدهد.
از جایی که من هستم ،نمیتوانم تشخیص بدهم چیست.
دوربین تکچشمی؟
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طومار؟
قطبنما؟
پدرم داد میزند« :برایت ساندویچ سوسیس درست کردهام.
از آنها که خیلی دوست داری!»
هووووووم.
عجب دوراهی سختی.
ناخدا شنلسیاه مأموریتی به من محول کرده.
اینکه هوشوحواسم به افق باشد.
تا مبادا یک وقت ســروکلهی کشتیهای نیروی دریایی انگلیس
پیدا بشود.
در آن صورت ،باید هشدار بدهم.
مســئولیت بزرگی اســت :تحت هیچ شرایطی نمیتوانم پستم را
ترک کنم.
حتی بهخاطر ساندویچ سوسیس.

پــدرم اصرار میکند« :کرهی بادامزمینــی هم بهش زدهام! ّ
یال
بیا پایین دیگر!»
سوسیس ...و کرهی بادامزمینی.
مقاومت در برابر چنین چیزی خیلی سخت است.
حتی برای دزد دریایی کوچک.
تازه ،خیلی هم گرسنهام است.
بههرحــال ،بعیــد میدانم اگــر چند دقیقه پســتم را ترک کنم ،به
جایی بربخورد.
دریا آرام است.
هیچ جنبندهای اطرافمان نیســت .تا چشم کار میکند ،فقط آب
است.
تصمیمم را میگیرم!
کوچولوکوچولــو از طنــاب ُســر میخــورم ،دقیقــاً همانطوری که
سرملوان کوکران یادم داده.
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تا اینکه باالخره میرسم پایین.
جلوی پدرم.
ساندویچ را میگیرم.
حس میکنم ِ
آب دهنم راه افتاده.
آماده میشوم تا دندانم را توی ساندویچ فرو کنم.
که دقیقاً در همین لحظه...
بووووووووم!
یک توپ به کشتی شلیک میشود.
برمیگردم.
کشتی هراسانگیزی از دور نمایان میشود.
یک نا ِو غولپیکر.
نمیدانم از کجا پیدایش شده.
چطور چنین چیزی ممکن است؟
ناگهان ســرملوان فریادزنان روی عرشــه ظاهر میشــود« :همه
سر پستهایشان! سریع! اعالم وضعیت جنگی!»
خدمهی کشتی همگی اینطرف و آنطرف میدوند.
چهلپنجاه دریانورد برای نبرد آماده میشوند.
بوووووووم!
توپ دیگری به کشتی برخورد میکند.
اینجوری بخواهند پیش بروند ،تا به خودمان بیاییم ،کشتیمان
را غرق کردهاند.
ناخــدا بــا چهــرهای هراســان ســرک میکشــد ،کالهــش را
صافوصوف میکند و با شنلش حرکاتی انجام میدهد.
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با قیافهای عبوس به من اشاره میکند.
و ازم میپرسد« :پس چرا هشدار کوفتی را ندادی؟»
راستش ،نمیدانم چه جوابی بدهم.
پدرم خودش را میاندازد وســط« :ببخشــید ،ناخدا .تقصیر من
شد .صدایش زدم بیاید پایین عصرانه»...
ناخــدا کــه کارد بزنی خونش درنمیآیــد ،فریاد میزند« :تو را به
ارواح جدوآبــای ناخدا ریشقرمزی! دریانورد هیچوقت پســتش
را ول نمیکنــد! بایــد بیندازمــت جلــوی کوســهها ،دزد دریایی
کوچک!»
شنلسیاه با هیچکس شوخی ندارد.
چه برسد به کوسهها.
از فکرکردن بهش هم تنوبدنم به لرزه میافتد.
بووووووووووم!
توپ ســومی به یکــی از دکلها میخــورد و میاندازدش روی
عرشه.
هرجومرج و بینظمی کشتی را گرفته.
همه میدوند.
فریاد میکشند.
میزنند.
ُهل میدهند.
ناخدا داد میزند« :سرملوان ،بچرخ به راست! با تمام سرعت!»
کوکران هشدار میدهد« :سکان کار نمیکند ،ناخدا».
ســرملوان کوکــران خیلــی الغر اســت و یک دســتمال کهنه به
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ســرش بســته که تمام کلهاش را میپوشــاند .وقتی دهنش را
باز میکند ،یک دندان طالیی درخشان آن تو دیده میشود.
ناخدا شنلسیاه روی حرفش پافشاری میکند« :باید تعمیر شود
و هرچه سریعتر از اینجا بزنیم به چاک! اینجا جهنم است!»
«اطاعت ،ناخدا!»
ناخــدا برای بار آخر به من نگاهــی میاندازد و زیرلب میگوید:
«اول کار این خاکبرسرهای نفله را یکسره میکنم ...بعدش
به خدمت تو هم میرسم».
و از جلوی چشمم دور میشود.
نمیدانم چهکار کنم.
متوجه میشوم ساندویچ توی دستهایم نیست.
از شدت ضرب توپها ،از دستم افتاده.
پاییــن را نــگاه میکنــم و نــان لهشــده و تکههــای سوســیس
پخشوپالشده را روی عرشهی کشتی میبینم.
ای وااااای...
خیلی از آن وضع ناراحتم.
ساندویچ.
دزدهای دریایی.
توپها.
از خودم میپرسم چی شد که کارم به اینجا کشید.
یک روز قشنگ ،با خیال راحت توی خانهمان در موراتاالس بودم.
آنوقت یک هفته بعدش...
دریایی بیرحم ،زیر آتش توپ و تفنگم!
توی کشتی دزدهای
ِ
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بهتر است از اول شروع کنم.
همهچیز از یک روز بهاری شروع شد.
در فروشگاه محلهمان.
من و خانوادهام و دو تا از همسایهها ،رفتیم آنجا تا خرید کنیم.
اینها بودیم :پدرم که اســم او هم مثل من سباســتین اســت و
پلیس شهربانی است.
برادرم ،سانتی ،که پانزده سالش است و صبح تا شب در حال
غرزدن است.
خواهر کوچکم ،سوســانا ،که تازه ده ســالش شــده و خودش را
عقلکل میداند.
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«به عقیدهی یک کرم ،عجیب است که
انسان کتابهایش را نمیخورد».
بخشی از شعر «کرمهای شبتاب»  /رابیندرانات تاگور

هوپا ،ناشر کتابهای خوردنی

