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ســاکارینا با پدر و مادرش در خانه ای کنار دریا زندگی می کرد. بیرون خانه، میان 
دو درخت غوشه یک ننو بسته شده بود.

ننو امروز کشتی دزدان دریایی شده و ساکارینا هم ناخدای آن بود.
ســاکارینا پــس از جنــگ و ســتیز در هفت دریا و دســت وپنجه نــرم کردن با 
توفان های ســهمگین، حاال هوس یک چیز خوب و خوشــمزه کرده بود ـ چیزی 

مثل یک شیرینی کوچولو.
او کشتی را ترک کرد و دوان دوان وارد خانه شد. بعد درست وسط آشپزخانه 

ناگهان ایستاد و نفس عمیقی کشید.

شکالتی کیک 
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به به،  چه بوی خوبی می آمد!
ساکارینا به بابا گفت: »کیک شکالتی؟  کیک شکالتی پختی؟«

در حقیقت احتیاجی نبود بپرســد. کیک وســط میز بود، ِگرد و براق با لعاب 
شکالتی.

بابا گفت: »یک تکه ِبُبرم برایت؟«
». ساکارینا گفت: »بعععله، ِبُبر

بابــا یــک تکه ی بــزرگ برید و توی یک پیش دســتی گذاشــت. ســاکارینا یک 
قاشق آورد و کنار میز نشست.
». بابا گفت: »کالهت را بردار

ساکارینا گفت: »ولی من ناخدای دزدهای دریایی هستم،  مگر نمی بینی؟«
بابا گفت: »آره ُخب، ولی یادت می آید که قباًل در این باره حرف زده ایم.«

ســاکارینا قاشــقش را روی میز گذاشــت و کالهش را برداشــت. کاله ســیاه 
بــود و یــک طرفــش چند خط ســفید داشــت. فقــط کاله ناخــدا خط های ســفید 

داشت،  تا همه فرمانده ی کشتی دزدهای دریایی را بشناسند.
ســاکارینا اول بــه کالهش، که در دســت نگه داشــته بود، نــگاه کرد. بعد به 

بابا و تکه ی کیک نگاه کرد و دوباره کاله را سرش گذاشت.
بابــا گفــت: »چــه کار می کنی؟ ما قرار گذاشــته ایم که ســر میز غذا کســی کاله 

سرش نباشد.«
ساکارینا بلند شد و پیش دستی را پس زد و گفت: »دیگر میل ندارم.« 

و از خانه رفت بیرون و راه افتاد به طرف ساحل.
در راه باریکی که به ساحل می رفت یک عالم مورچه این ور و آن ور می دویدند. 
ســاکارینا بــه مورچه ها گفت کنار برونــد ولی آن ها گوش نکردنــد. او پاهایش را 
بــه زمیــن کوبیــدـ  محکــم و درســت روی مورچه هــا، و گفت:  »حاال خوب شــد؟«
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اما فقط مورچه ها نبودند که متوجه پا  کوبیدن ساکارینا شدند. در ساحل،  
در عمــق زیــادی زیــر  ماســه ها، یــک حیــوان عجیــب و نــادر از خــواب پریــد. این 
حیوان گوش های جنبان و دماغ کنجکاو داشت و پشِم  ماسه کویری اش مثل 

طال برق می زد.
او خــواب خــوش و عمیقی کــرده و آبی ترین رویاها را دیده بــود. ولی حاال که 
احســاس می کرد دنیا دارد می لرزد، شــروع کرد به کندن ماســه ها تا به آفتاب و 

روشنایی روز برسد. 
 وقتی ســاکارینا به ســاحل رسید، گرگ ماســه ای آن جا لمیده بودـ  دراز مثل 

یک روز تابستانی و با چشمانی که ستاره ها در آن ها برق می زدند.
ساکارینا با صدایی که چندان خوشحال به گوش نمی رسید،  گفت:  »سالم.« 

گرگ ماسه ای گفت: »َبه َبه، سالم.«
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ســاکارینا تکه چوبی برداشــت و یک دایره ی بزرگ در ماســه ها کشــید. بعد 
دست به ســینه وســط دایره ایســتاد و گفت: »این ســرزمین من اســت. این جا 

من فرمانروایی می کنم.«
گــرگ ماســه ای بــا یک جســت پریــد و یک بــار دایــره را دور زد و گفــت: »یک 

سرزمین  گرد و ماسه ای. چه جالب.«
و وارد دایره شد و پرسید: »ُخب،  حاال چی؟«

ســاکارینا گفــت:  »حــاال مــا بــا هــم فرمانروایــی می کنیــم. چــون در ســرزمین 
راکارینستان  رسم چنین است.«

گــرگ ماســه ای گفــت:  »راکارینســتان؟« و دماغــش را کج وکوله کــرد و گفت: 
رگستان بهتر است.«

ُ
»نه، من می گویم گ

ساکارینا گفت:  »ولی من اول پیشنهاد دادم.«
گــرگ ماســه ای گفت:  »ولــی من اول به پیشــنهادم فکر کــردم و قاطعانه به 

رگستان رأی می دهم.« 
ُ
گ

و یکی از دست هایش را باال گرفت.
اما ســاکارینا هر دو دســتش را باال برد و البته که به راکارینســتان رأی داد و 

گفت: »من بردم.«
گــرگ ماســه ای لبخنــد زد و  بعــد بــه پشــت در ماســه ها خوابید و هــر چهار 

دست وپایش را هوا کرد.
ساکارینا هم بالفاصله ادای گرگ ماسه ای را درآورد و با چهار دست وپایش 
،  هورا!  رأی داد. ولــی گــرگ ماســه ای ُدمش را هم هــوا کرد و گفت: »پنج بــه چهار

رگستان!«
ُ
گ

امـــا ســـاکارینا بـــه هیچ وجـــه قبول نکـــرد. ُدم هـــوا کـــردن،  ِجرزنی بـــود. گرگ 
گفـــت شـــاید سرزمینشـــان  و  کشـــید  پنجـــه  گوشـــش  بـــه  پشـــت  ماســـه ای 
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 بتواند دو اســـم داشـــته باشـــد. یک روز اســـمش راکارینستان باشـــد و یک روز 
رگستان.

ُ
گ

»خیلی خوب می شود، مگر نه؟«
ساکارینا گفت:  »نه، فقط نیمه خوب می شود.«

گرگ ماســه ای گردنش را کج کرد و گفت می توانند ُکشــتی بگیرند. هر کسی 
ُبرد او تصمیم می گیرد. ولی به نظر ســاکارینا کشــتی گرفتن منصفانه نبود. گرگ 

ماسه ای مثل یک آتشفشان قوی بود.
ساکارینا گفت:  »راه دیگری نیست؟«

گرگ ماســه ای گفت:  »همیشــه راه دیگــری وجود دارد، مثــاًل می توانیم  روی 
کله بایستیم.«

و همین کار را کردند.
و طولــی نکشــید کــه فهمیدنــد آن ســرزمین گــرد و ماســه ای جــای بســیار 
مناسبی برای روی سر ایستادن است. به خصوص اگر دو نفر باشند و گه گاهی 
بتواننــد بــه یکدیگــر تکیــه کنند تــا نیفتند. درســت همان طــور که میــان دریا و 

آسمان روی سر تلوتلو می خوردند چیزی به فکرشان رسید.
ساکارینا گفت:  »پیدا کردم! روی کله ایستِستان.«

 بــه همیــن فکــر می کــردم. 
ً
گــرگ ماســه ای گفــت:  »مــن هــم داشــتم دقیقــا

روی کله ایستِستان!« 
بعــْد از دریا آب آوردند، روی ماســه ها پاشــیدند و سرزمینشــان را نام گذاری 
کردنــد. بعــد ســاکارینا بــدون آن کــه روی مســیر رفت وآمــد مورچه هــا پــا بکوبد 

برگشت خانه.
وقتی وارد آشــپزخانه شــد بابا نشســته بود و مطالعه می کرد،  و تکه ی کیک 

هنوز روی میز بود. ساکارینا نشست و مشغول خوردن شد. 
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بابا گفت: »کالهت کجاست؟«
ساکارینا گفت:  »تو ساحل جا گذاشتم.«

و یک تکه لعاب شکالتی را با ناخنش جدا کرد و در دهان گذاشت.
»راستی! ما اصاًل تصمیمی در مورد کاله نگرفته ایم.« 

بابا گفت: »چی؟ تصمیم نگرفته ایم؟«
ساکارینا گفت : »نـــع، وقتی تو و مامان تصمیم گرفتید،  من نبودم.«

 این طوری بود؟
ً
بابا کمی فکر کرد. آیا واقعا

بتوانیــم  برگشــت  کار  از  مامــان  وقتــی  عصــر  امــروز  »شــاید  گفــت:  بابــا 
تصمیم گیری کنیم.« 



ســاکارینا ســر تــکان داد و گفــت: »ولــی بهتر اســت در روی کله ایستِســتان 
تصمیم گیری کنیم.«

بعد پیش دستی را لیس زد.
کیک های شکالتی بابا راستی راستی که خیلی خوشمزه بودند.




