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ســاکارینا بــا پدر و مــادرش در خانه ای کنــار دریا زندگی می کــرد. خانه کوچک اما 
دریــا بــزرگ بــود و همان طــور که همه می دانند در دریا می شــود شــنا کــرد، البته 
اگر فصل تابســتان باشــد. و حاال تابستان بود، هوا گرم و آفتابی بود و ساکارینا 

دلش می خواست آب تنی کند. 
فقــط یــک مشــکل وجود داشــت. او اجازه نداشــت تنهــا آب تنی کنــد و بابا 

حوصله نداشت همراه او به ساحل برود. 
بابا گفت: »االن وقت ندارم، می دانی که باید روزنامه بخوانم.« 

و با یک روزنامه ی بزرگ و ِخش ِخش ُکن در ننو دراز شد.

کمیاب یک حیوان عجیب و 
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روزنامــه آن قدر بزرگ بود که بابای ســاکارینا انگار زیر یک لحاف قایم شــده 
باشد، فقط پاهایش بیرون مانده بود. 

چه پاهای تنبلی! نمی خواهند بروند آب تنی. 
ساکارینا گفت: »خیلی ُخب، پس من خودم می روم لب آب.« 

بابا گفت: »باشه، باشه.«
ســاکارینا گفت: »می خواهم توی ماســه ها یک گودال بکنم، یک تله، که تو 

بیفتی توش.« 
بابا دوباره ِخش ِخش روزنامه را درآورد و گفت: »آهان، چه خوب.« 

ســاکارینا فهمیــد کــه بابــا اصــاًل بــه او گــوش نــداده. همیشــه وقتــی گوش 
نمی داد، می گفت آهان چه خوب. 

ساکارینا گفت: »هیچ هم خوب نیست، تازه خیلی هم بد است!«
ساکارینا به ساحل رفت و با دست شروع کرد به کندن گودال. ماسه،   اول 
گــرم و خشــک بود و رنگ روشــن داشــت ولی وقتــی گودال کمی عمیق تر شــد،  

نم دار و تیره و سرد شد.
ســاکارینا روی شــکم دراز کشــید و به داخل گودال نگاه کرد. حســابی گود 

شده بود. چه تله ی خوبی! 
ولــی کمــی دلــش بــرای بابــا ســوخت کــه قــرار بــود در آن گــودال عمیــق و 

وحشتناک بیفتد.
امــا بعــد بــا خــودش فکر کرد: حقش اســت و دو ســه چنگ دیگر گــودال را 

کند. 
و درست همان موقع بود که آن اتفاق عجیب افتاد. 

چیزی در گودال حرکت کرد. ساکارینا دستش را به سرعت پس کشید. بله، 
درست بود، چیزی آن پایین بود! درست کف گودال. 
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دانه های ماسه شروع کردند به لرزیدن و ریختن و حاال... حاال چیزی سرش 
را از ماسه ها بیرون آورد. چیزی که سیاه رنگ و کمی براق بود. 

ساکارینا بالفاصله فهمید آن چیز چه بود. 
آن چیــز یــک دماغ بود. دماغــی که بو می کشــید، فین فین می کــرد،  ُخرناس 

می کشید و خودش را به دیواره ی گودال می مالید.  
ســاکارینا بــا صــدای بلند پدرش را صدا کرد: »بابا! تــوی گودال من یک دماغ 

هست، یک دماغ زنده!« 
، از ننوی خود، گفت: »آهان، چه جالب.« بابا از دور

جالــب؟ ســاکارینا مطمئــن نبــود چیز جالبــی باشــد. جالب بودن یــا نبودن 
این قضیه بســتگی داشــت به این که آن دماغ روی صورت چه حیوانی نشسته 

باشد. اگر حیوان وحشی بود چه می شد؟ 
دماغ کم کم باال و باالتر آمد. ساکارینا خودش را پس کشید و نفسش را در 
ســینه حبس کرد. حیوان داشــت از گودال باال می آمد! با پنجه هایش ماســه ها 

را ِفش ِفش کنان کنار  زد و از لبه ی گودال سرش را بیرون آورد... 
این چه نوع حیوانی بود؟ به هیچ وجه سگ نبود. اگرچه یک کم شبیه سگ 
گرگــی بــود، ولــی انگار کمی وحشــی تر به نظر می آمد. و پشــمش بیشــتر شــبیه 

 . ماسه بود، شبیه ماسه های طالیی کویر
حیوان به اطرافش نگاه کرد و البته که چشمش به ساکارینا افتاد. 

بعد آهسته سر تکان داد و گفت: »حاال می فهمم.«
و ساکارینا با شنیدن صدای حیوان فهمید که باید نر باشد. 

 
ً
حیوان گفت: »تو بودی که گودال می کندی، درسته؟ بگذار ببینم، تو حتما

گورکن هستی، مگر نه؟« 
ســاکارینا نــه جــرأت داشــت بگویــد بلــه، و نــه بگویــد، نــه. در نتیجــه هیچی 
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نگفــت.  حیــوان آه کشــید و گفــت: »چــه جانــور کوچــک و عجیبی. مثــل گورکن 
زمین را می َکَند ولی مثل ماهی الل است.« 

بعد چهار تا دست وپا و یک ُدم، که در هوا می جنبید، خیز گرفت و از گودال 
پرید بیرون.  

و به طــرف ســاکارینا رفــت. ســاکارینا خــودش را عقــب کشــید و بــا خــودش 
گفت: کمک، االن من را می خورد! 

، سر تا پا و همه جای ساکارینا  اما حیوان او را نخورد. فقط با دماغش دور و بر
را بو کرد. ساکارینا قلقلکش آمد و نتوانست جلوی خنده  اش را بگیرد! 

حیوان گفت: »آهان، تو شــیهه می کشــی. پس اســب هستی. یا شاید داری 
غ هستی.« د می کنی؟ که در این صورت مر

ُ
دق

ُ
ق

حیوان سرش را کج کرد و مشغول فکر کردن شد.
غ عجیب غریب که َپر ندارد. به دماغ و ُدمم قســم که تو حیوان  »اما یک مر

عجیبی هستی.«
ساکارینا دیگر نتوانست ساکت بماند.
غ نیستم. آدمم.« گفت: »نخیرم، من مر

حیــوان بــا هزار دندان تیزش که به ســفیدی گوش ماهی بودند، لبخند زد و 
گفت: »نگفتم؟! یک حیوان بسیار عجیب.«

بعد در ماســه ها غلتی زد و کنار ســاکارینا دراز شد. بدن ماسه ا ی  حیوان زیر 
نور آفتاب مثل طال می درخشید.

! من خیلی نادر هستم  ، روز به خیر »من یک گرگ ماسه ای هستم. روز به خیر
و به طرز نادری هم زیبا هستم، این طور نیست؟« 

ساکارینا می دانست قباًل هرگز یک گرگ ماسه ای ندیده. اما نمی دانست آیا 
بیش از حد از آن ترسیده و یا از دیدنش خیلی خوشحال شده. 
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پس با احتیاط پرسید: »تو چی می خوری؟ آدم ها را هم می خوری؟«
»آدم؟ نععــع! ایــن دیگــر چــه حرفی اســت؟ نــه، من بیشــتر وقت هــا آفتاب 
و مهتــاب می خــورم. مهتــاب آدم را یک هــوا باهــوش می کنــد. مــن همه چیــز را 

می دانم.«
ساکارینا پرسید: »همه چیز همه ی دنیا را؟« 

گرگ ماسه ای گفت:  »همه چیز همه ی دنیاها و پاسخ همه ی پرسش ها.«
ســاکارینا ســعی کرد یک ســؤال خیلی ســخت پیدا کند که گرگ ازخودراضی 
جوابش را نداند. ســؤالی درباره ی فضا یــا النه ی مورچه ها. ولی وقتی دهانش را 

باز کرد یک سؤال دیگر از دهانش پرید بیرون. 
»چرا... چرا بابا باید روزنامه بخواند؟«

 جادو شده!«
ً
گرگ ماسه ای گفت:  »آهان! این که آسان است. او حتما

ساکارینا گفت: »جادو؟«
گــرگ ماســه ای گفت:  »بله، یــا هیپنوتیزم. چشــم هایش بــه روزنامه دوخته 

شده اند، به آن حرف های سیاه، و نمی توانند خود را آزاد کنند.«  
ســاکارینا اصاًل از این جواب خوشــش نیامد. او نمی خواست بابایی داشته 

باشد که بقیه ی عمرش زندانی یک روزنامه باشد.
گرگ ماسه ای گفت:  »اما ناراحت نباش. من آزادش می  کنم.« 

بعد خیز برداشــت و ناگهان مثل گردبادی از شــن و ماســه به طرف خانه  ی 
ســاکارینا یــورش بــرد و روزنامــه را از دســت بابــای او، کــه در ننــو  دراز کشــیده 
بــود، قاپیــد. صفحه های روزنامه مثــل پرنده هایی با بال های بــزرگ، بر فراز دریا 

بال زنان به پرواز درآمدند.
بابــا از ننو پرت شــد پایین و خــورد زمین، با خودش فکر کرد: چی بود؟ گرگ 

بود؟!
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بعــد ســاکارینا را صــدا زد: »ســاکارینا! مثــل این کــه آفتــاب زده شــده م. بایــد 
آب تنی کنم!« 

ساکارینا گفت: »چه عجب!«
دریــا بــزرگ و آبــی بــود، و آن ها آن قدر شــنا کردند تــا نوک انگشت ها یشــان 
چین وچــروک برداشــت. بعــد به خانــه رفتند، چــای خوردند و ورق بــازی کردند و 

فقط وقتی که دیگر چاره ای نداشتند، ِجرزنی کردند.
اما گرگ ماسه ای در گودال کنار دریا دراز کشیده بود و داشت به انسان ها 

و باباها و حیوانات عجیب دیگر فکر  می کرد.




