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شاید درباره ی من شنیده باشید. 
اسمم سباستین بالبوئناست، تازه یازده سالم شده و اهل یکی 

از محله های مادریدم به اسم موراتاالس .
توی مدرسه، تقریباً همه سباس صدایم می کنند. 

ولی جایی که اآلن هستم، جور دیگری صدایم می کنند. 
به من می گویند...

دزد دریایی کوچک. 
اُهو!

می دانم که شاید عجیب به نظر برسد، ولی حقیقت دارد. 
از مدرسه ام خیلی دورم.

7



اآلن توی... یک کشتی واقعی دزدهای دریایی ام!
وسط دریا.

ناخدای همین کشتی بود که آن اسم را رویم گذاشت.
ترسناک ترین دزد دریایی تمام تاریخ.

ناخدا شنل سیاه.
شاید دزدان دریایی مشهورتری هم توی دنیا باشند.

ولی هیچ کدامشان مثل شنل سیاه نیست. 
رکورددار بیشترین دزدی از کشتی ها توی دریاست. 

و بیشترین غارت بندرها.
هیچ کس به زیرکی او نیست.

به بقیه ی دزدهای دریایی شباهتی ندارد.
نــه پــای چوبــی دارد، نه چشــم بند می زنــد، نه روی شــانه اش 

طوطی نشسته. هیچ از این خبرها نیست.
شنل سیاه دزد دریایِی خیلی... خوش تیپی است.

ریشش حسابی مرتب است.
موی بلند دم اسبی دارد.

همیشه هم مشکی می پوشد.
کفش ، شلوار، کمربند، پیراهن و البته شنل افسانه ای اش.

همه مشکی اند. 
حتی کالهش هم مشکی است.

اآلن باالی دکل اصلی کشتی ام.
می توانم اقیانوس را در مقابلم ببینم.

عظیم.

آبی.
پشت سرم پرچم جمجمه نشان در اهتزاز است. 

باد را روی صورتم حس می کنم.
احساس می کنم شکست ناپذیرم.

حاضرم تحت فرمان ناخدا شنل سیاه، هفت دریا را درنوردم.
گنج های باورنکردنی کشف کنم.

هیچ کس و هیچ چیز نمی تواند جلودارم باشد. 
صدایی از دور به گوشم می خورد.

صدایی که درست نمی توانم تشخیص بدهم مال کیست.
شاید صدای پری های  دریایِی جزیره ی تورتوگا باشد.

یا شاید ناخدا دارد از توی اتاقش صدایم می کند.
شاید هم سرملوان است.

حواسم را جمع می کنم و باالخره صاحب صدا را تشخیص می دهم: 
»سباس، همین اآلن بیا پایین، عصرانه!«

چی؟!
کسی که دارد فریاد می زند...

پدرم است.
کناِر سکان ایستاده.

بهم عالمت می دهد.
اصرار می کند: »ِد بهت می گویم بیا پایین!«

چیزی را که توی دست راستش گرفته، نشانم می دهد. 
از جایی که من هستم، نمی توانم تشخیص بدهم چیست.

دوربین تک چشمی؟
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طومار؟
قطب نما؟

پدرم داد می زند: »برایت ساندویچ سوسیس درست کرده ام. 
از آن ها که خیلی دوست داری!«

هووووووم.
عجب دوراهی سختی.

ناخدا شنل سیاه مأموریتی به من محول کرده.
این که هوش وحواسم به افق باشد.

تا مبادا یک وقت ســروکله ی کشتی های نیروی دریایی انگلیس 
پیدا بشود. 

در آن صورت، باید هشدار بدهم.
مســئولیت بزرگی اســت: تحت هیچ شرایطی نمی توانم پستم را 

ترک کنم.
حتی به خاطر ساندویچ سوسیس. 

پــدرم اصرار می کند: »کره ی بادام زمینــی هم بهش زده ام! یااّل 
بیا پایین دیگر!«

سوسیس... و کره ی بادام زمینی.
مقاومت در برابر چنین چیزی خیلی سخت است.

حتی برای دزد دریایی کوچک.
تازه، خیلی هم گرسنه ام است.

به هرحــال، بعیــد می دانم اگــر چند دقیقه پســتم را ترک کنم، به 
جایی بربخورد. 

دریا آرام است.
هیچ جنبنده ای اطرافمان نیســت. تا چشم کار می کند، فقط آب 

است.
تصمیمم را می گیرم!

کوچولوکوچولــو از طنــاب ُســر می خــورم، دقیقــاً همان طوری که 
سرملوان کوکران یادم داده.
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تا این که باالخره می رسم پایین.
جلوی پدرم.

ساندویچ را می گیرم.
حس می کنم آِب دهنم راه افتاده.

آماده می شوم تا دندانم را توی ساندویچ فرو کنم.
که دقیقاً در همین لحظه...

بووووووووم!
یک توپ به کشتی شلیک می شود. 

برمی گردم.
کشتی هراس انگیزی از دور نمایان می شود. 

یک ناِو غول پیکر.
نمی دانم از کجا پیدایش شده. 

چطور چنین چیزی ممکن است؟
ناگهان ســرملوان فریادزنان روی عرشــه ظاهر می شــود: »همه 

سر پست هایشان! سریع! اعالم وضعیت جنگی!«
خدمه ی کشتی همگی این طرف و آن طرف می دوند. 

چهل پنجاه دریانورد برای نبرد آماده می شوند. 
بوووووووم!

توپ دیگری به کشتی برخورد می کند.
این جوری بخواهند پیش بروند، تا به خودمان بیاییم، کشتی مان 

را غرق کرده اند.
را  کالهــش  می کشــد،  ســرک  هراســان  چهــره ای  بــا  ناخــدا 

صاف وصوف می کند و با شنلش حرکاتی انجام می دهد. 

با قیافه ای عبوس به من اشاره می کند. 
و ازم می پرسد: »پس چرا هشدار کوفتی را ندادی؟«

راستش، نمی دانم چه جوابی بدهم.
پدرم خودش را می اندازد وســط: »ببخشــید، ناخدا. تقصیر من 

شد. صدایش زدم بیاید پایین عصرانه...«
ناخــدا کــه کارد بزنی خونش درنمی آیــد، فریاد می زند: »تو را به 
ارواح جدوآبــای ناخدا ریش قرمزی! دریانورد هیچ وقت پســتش 
را ول نمی کنــد! بایــد بیندازمــت جلــوی کوســه ها، دزد دریایی 

کوچک!«
شنل سیاه با هیچ کس شوخی ندارد. 

چه برسد به کوسه ها. 
از فکرکردن بهش هم تن وبدنم به لرزه می افتد.

بووووووووووم!
توپ ســومی به یکــی از دکل ها می خــورد و می اندازدش روی 

عرشه.
هرج ومرج و بی نظمی کشتی را گرفته.

همه می دوند. 
فریاد می کشند.

می زنند.
ُهل می دهند.

ناخدا داد می زند: »سرملوان، بچرخ به راست! با تمام سرعت!«
کوکران هشدار می دهد: »سکان کار نمی کند، ناخدا.«

ســرملوان کوکــران خیلــی الغر اســت و یک دســتمال کهنه به 
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ســرش بســته که تمام کله اش را می پوشــاند. وقتی دهنش را 
باز می کند، یک دندان طالیی درخشان آن تو دیده می شود. 

ناخدا شنل سیاه روی حرفش پافشاری می کند: »باید تعمیر شود 
و هرچه سریع تر از این جا بزنیم به چاک! این جا جهنم است!«

»اطاعت، ناخدا!«
ناخــدا برای بار آخر به من نگاهــی می اندازد و زیرلب می گوید: 
»اول کار این خاک برسرهای نفله را یک سره می کنم... بعدش 

به خدمت تو هم می رسم.«
و از جلوی چشمم دور می شود. 

نمی دانم چه کار کنم.
متوجه می شوم ساندویچ توی دست هایم نیست.

از شدت ضرب توپ ها، از دستم افتاده.
پاییــن را نــگاه می کنــم و نــان له شــده  و تکه هــای سوســیس 

پخش وپالشده را روی عرشه ی کشتی می بینم. 
ای وااااای...

خیلی از آن وضع ناراحتم.
ساندویچ.

دزدهای دریایی.
توپ ها.

از خودم می پرسم چی شد که کارم به این جا کشید. 
یک روز قشنگ، با خیال راحت توی خانه مان در موراتاالس بودم. 

آن وقت یک هفته بعدش...
توی کشتی دزدهای دریایِی بی رحم، زیر آتش توپ و تفنگم!

بهتر است از اول شروع کنم.
همه چیز از یک روز بهاری شروع شد. 

در فروشگاه محله مان.
من و خانواده ام و دو تا از همسایه ها، رفتیم آن جا تا خرید کنیم.

این ها 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 
عقل کل می داند. 

1415



»به عقیده  ی یک کرم، عجیب است که
انسان کتاب هایش را نمی خورد.«

هوپا، ناشر کتاب های خوردنی
بخشی از شعر »کرم های شب تاب« /  رابیندرانات تاگور


