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، برادر و یا  ساکارینا با مادر و پدرش در خانه ای کنار دریا زندگی می کرد. او خواهر
خرگوش نداشــت. فقط یک موش خانگی کوچک خاکســتری-قهوه ای داشت 
کــه آن را  هــم هیچ وقــت نمی دیــد، چــون مــوش فقط قایم می شــد. راســتش را 

بخواهید، موش در حقیقت موش ساکارینا هم نبود.
ســاکارینا گفــت: »بابــا، آدم نمی تواند موش خانگی داشــته باشــد، مگه نه؟ 

چون موش ها هم مثل گوزن های شمالی مال کسی نیستند.« 
بابــا ســرش را تــکان داد و زیرلبــی بــا عصبانیــت چیــزی دربــاره ی قراضــه ی 

زنگ زده گفت.

یک من درآوردی واقعی
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ساکارینا و بابا در حیاط خانه بودند.
بابا داشت با ماشین َور می رفت. موتور ماشین اشکال پیدا کرده بود. بابا 
پیــچ و مهره ها را ُشــل و ســفت می کرد، ســاکارینا هم کمکش می کــرد و برایش 

ابزار می آورد.
ســاکارینا گفت: »گرگ ماســه ای هم همین طور اســت: وجود دارد، ولی مال 

کسی نیست.«
ســاکارینا یک پیچ گوشــتی  را، که از دســت بابا افتاده بود، از زمین برداشــت 
و فکــر کــرد چــه خوب کــه گرگ ماســه ای در همــان نزدیکی ها، در ســاحل وجود 
داشــت. زیبــا بــود و بســیار کمیــاب.  و از نوک دماغ تا نوک ُدم، پوســتی داشــت 

وحشی و براق.
بابــا گفــت: »نععــع، ســر درنمــی آورم. دارم دیوانــه می شــوم! نمی فهمــم چه 

عیبی پیدا کرده.«
 کمی شبیه دیوانه ها شده 

ً
بابا خیره به موتور نگاه می کرد و قیافه اش واقعا

بود.
ساکارینا گفت: »شاید بد نباشد چکش را دوباره امتحان کنی.«

بابا فقط غرغر کرد. 
ساکارینا گفت: »بروم از گرگ ماسه ای بپرسم؟«

بابا گفت: »از گرگ ماسه ای بپرسی؟«
 همه چیز را می داند. هر چیزی که فکرش را 

ً
ساکارینا گفت: »آره، چون تقریبا

». بکنی، درباره ی شهاب ها و هر چیز دیگر
بابــا گفت: »بس کن ســاکارینا، یک دوســت خیالی کــه نمی تواند کمک کند 

 خراب شده.«
ً
ماشین را درست کنم. ماشین واقعا

ســاکارینا پیچ گوشتی را در جعبه ی ابزار گذاشت، دِر جعبه را به دقت بست 
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و گفــت: »ولــی  گرگ ماســه ای راستی راســتی خیلــی چیزها بلد اســت. فقط کافی 
است ازش سؤال کنی.«

بابــا آهی کشــید و دســت های کثیفش را با یک دســتمال کثیــف پاک کرد و 
گفت: »می روم به تعمیرگاه زنگ بزنم.«

و رفت داخل خانه.
ســاکارینا مدتــی کنار ماشــین ایســتاد. بــا پاهایش کمــی با ســنگ ریزه ها َور 

رفت و چند بار هم به جعبه ی ابزار لگد زد. بعد رفت روی تاب نشست.
 بــا خــودش فکر کــرد: گرگ ماســه ای هیچ هم یک دوســت خیالی نیســت. 

چون خوب می دانست که...
 می دانست؟ حاال دیگر کاماًل مطمئن نبود.

ً
آیا او واقعا

و شــروع کــرد بــه تــاب خــوردن. نه بــرای آن که دلش می خواســت. نــه، بلکه 
همین جوری. 

باألخره باید کاری می کرد. پس تاب خورد. به جلو و به عقب، و هر چند وقت 
یــک بــار به دریــا نگاهی انداخت. امــا جز برق طالیــی نور خورشــید روی موج ها، 

چیزی ندید.
بــاِد گــرِم تابســتانی می وزید و ســاکارینا بیشــتر ســرعت گرفت و رفــت باال و 

... تا سقف خانه. باالتر
 ســرعتش را بــاز هم بیشــتر کرد، طــوری که دلش به قلقلک افتــاد و تا نوک 

، تا خود آسمان که آبی بود. یک درخت ارتفاع گرفت. باز هم باالتر
رومپ به 

ُ
رومپ گ

ُ
بعد پرواز کنان از تاب پرید پایین و درحالی که پاهایش را گ

زمین می کوبید تا ساحل دوید و فریاد زد: »آهـــای!«
 او آن جــا بــود. این طــرف نیزارها، بــا پنجه های تیز و نگاهی که رنگ آبِی ســیِر 

شب ها را داشت. ساکارینا خودش را روی ماسه ها انداخت و نفس تازه کرد.
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همه چیــز ســر جــای خــودش بــود. موج هــا ِشلپ ِشــلپ  می کردنــد و جیــغ 
غ های دریایی صدای خنده می داد. مر

ساکارینا گفت: »می دانستم، از اولش می دانستم.«
گرگ ماسه ای با پلک زدن موافقت خود را نشان داد.

ساکارینا گفت: »ولی بابا می گوید تو خیالی و من درآوردی هستی.«
گــرگ ماســه ای زد زیر خنده و درحالی که خیلی خوشــحال به نظر می رســید، 
گفــت: »جدی؟ این طوری فکر می کند؟ من که خیلی من درآوردی دوســت دارم! 

؟« تو چطور
ساکارینا گفت: »ولی من درآوردی که راستکی نیست.«
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گرگ ماســه ای گفت: »راســتکی نیست؟ هر چیزی که مهم باشد واقعی هم 
هست.«

و بعــد بدنــش را گلولــه کرد و شــروع کرد بــه تعریف یک مــن درآوردی خیلی 
جالب، که یک بار از خودش درآورده بود. که البته شــاید همین دیشــب بود، یا 
شــاید هم آن شــبی که آالله های آبی گل داده بودند. درست مطمئن نبود. ولی 

به هرحال من درآوردی درباره ی اشتباهی بود که خراب شده بود.
»آن اشتباه کوچک در یک پاشون زندگی می کرد.« 

ساکارینا گفت: »پاشون؟ چی هست؟«
گرگ ماســه ای به ابروهایش گره انداخت، کمی فکر کرد و گفت: »شاید هم 
پاشــین بود. یا پاشــون... ماشــون، ماشــان، ماشــین... آره ماشــین بود! خرابی 

توی یک ماشین زندگی می کرد. آره، درسته، این طوری بود.«
ساکارینا راست نشست و به گرگ ماسه ای خیره شد. 

»آهان، یک موش کوچولو هم آن جا بود.« 
ساکارینا گفت: »موش؟«

گرگ ماسه ای گفت: »آره، درست اوِل  من درآوردی، از خودم درآوردم که یک 
موش کوچولوی خاکستری-قهوه ای با دندان هایش ماشون را طوری جوید که 

پاشون از تو سوراخ شد.«  
ساکارینا گفت: »سوراخ؟ سوراخ توی ماشین؟« 

»آره، شــلنگ سوخت رســانی. چه کلمه ای، چه چیزی! یک عالم طول کشید 
تا از خودم دربیارمش! شلنگ سوخت رسانی!«

ساکارینا بلند شد و مثل برق دوید طرف خانه. بابا توی حیاط، کنار ماشین 
ایستاده بود و عصبانی و بداخالق به نظر می رسید.

بابا گفت: »تعمیرگاه تا هفته ی بعد وقت ندارد .«
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ســاکارینا دور ماشــین چرخی زد و چند بار با دســتش به آن َتقه زد و گفت: 
»بابا، شلنگ سوخت رسانی را نگاه کردی؟«

بابا به ساکارینا نگاه کرد. خیلی طوالنی نگاه کرد.
بعد کاپوت ماشین را باز کرد.

گــرگ ماســه ای با خــودش فکر کرد: شــلنگ سوخت رســانی. چــه چیزهایی 
کــه آدم هــا از خودشــان درنمی آورنــد، و دماغــش را به طــرف دریا گرفــت. موج   ها 

ِشلپ ِشلپ می کردند.
آســمان آبــی بــود و خورشــید می تابیــد. و بعدش چــی؟ و حاال چــی؟ حاال چه 

چیزی از خودش دربیاورد؟
. ببری که در درخت سیب زندگی می کند. شاید یک ببر

و شــاید یــک بابــا. بابایی کــه از خودش یــک اشــتباه درآورد که خــراب بود  و 
خرابی را تعمیر کرد و دخترش را بغل گرفت و فریاد زد: هورا !  و دلش خواســت 

برای او یک چیز خوشمزه - مثل بستانی بخرد. 



بستانی، نععع. نمی تواند بستانی باشد. بستنی. آره بستنی بهتر است.
و چند بار کلمه را در دهانش چرخاند و مزمزه کرد و سر تکان داد. 

بستنی، من درآوردی خیلی خوبی بود.




