
ناخدایى با کشــتى بزرگش بار مى برد. وسط دریا چشمش به یک 
جزیره سرســبز افتاد. تابه حال به این طــرف نیامده بود. به یکى از 
ملوان هــا گفت با قایق به جزیره بــرود و اگر میوه هاى خوبى دارد، 
براى کشتى بیاورد. ملوان با قایق به جزیره رفت؛ اما هرچه منتظرش 
ماندند، برنگشــت. ناخدا چهارتا ملوان را با قایق دیگرى به جزیره 
فرســتاد؛ اما آن ها هم رفتند و برنگشتند. ناخدا نگران شد. این بار 
خودش به  جزیره رفت. جزیره درخت هاى بلند و سرسبزى داشت. 
ناخدا از قایق پیاده شده و به طرف جنگل رفت. ناگهان غولى از بین 
درخت ها بیرون آمد و جلو راه ناخدا را گرفت و گفت: «تو مى دانى 

چرا سنگ سفت است، خاك نرم؟»
ناخدا زبانش بندآمده بود؛ ولى زود به خودش آمد و گفت: «خب باید 

کمى فکر کنم؟»
غول گفت: «پس تو هم نمى دانى؟» بعد او را گرفت و برد توى جنگل 
داخل گودالى انداخت. بقیــه ملوان ها هم آنجا بودند. ناخدا گفت: 

«شما اینجا چه مى کنید؟»
ملوان ها تعریف کردند که چى شده، آن ها هم مثل ناخدا نتوانسته  
بودند به ســؤال غول جواب بدهند. ناخدا گفت باید هر طور شده از 
آن گودال باال بروند؛ اما هر کارى کردند موفق نشدند. به ناچار همگى 
خسته و ناامید گوشه اى نشستند. همان وقت غول به همراه یک بچه 

غول آمد. غول دســت انداخت و یکى از ملوان ها را از گودال بیرون 
برد و نشان بچه اش داد و گفت: «بچه جان به جاى سؤال هاى بى خود 

بیا این آدم ها را بخور. دارى از گرسنگى مى میرى.»
ملوان بیچاره شروع کرد به التماس کردن:

- من را نخور. من زن دارم. بچه دارم. بچه ام تازه به دنیا آمده است.
بچه غول گفت: «تو مى دانى چرا سنگ  سفت است و خاك  نرم؟»

ملوان گفــت: «چیزه.. چیزه. اآلن مى گویم نوك زبانم اســت.» اما 
نتوانست جوابى بدهد.

بچه غــول گفت: «من تا جواب ســؤال هایم را پیــدا نکنم، هیچى 
نمى خورم!»

غــول با عصبانیت ملوان را انداخت تــوى گودال و گفت: «گیر چه 
بچه ى لج بازى افتاده ام.»

بعد سر ناخدا و ملوانان فریاد کشید: «چرا هیچ کدام از شما جواب 
سؤال هاى این بچه را نمى داند؟ باشد حاال که جواب ندارید، خودم 

شمارا مى خورم.»
بعد دستش را به داخل گودال برد تا یکى از ملوان ها را بگیرد. ملوان ها 
مثل جوجه هاى توى قفســى که حیوانى مى خواهد آن ها را بگیرد از 
زیردســت غول فرار مى کردند؛ اما غول خیلى زود یکى از آن ها را 

گرفت و برد باال تا بخورد. ناخدا داد زد: «صبر کن! او را نخور.»

 جعفر توزنده جانى   تصویرگر: میثم موسوى
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غول دست نگه داشــت. ناخدا ادامه داد: «ما چون دانایى هایمان را 
توى کشتى جاگذاشته ایم، نتوانستیم جواب بدهیم. اگر اجازه بدهید 

مى رویم و آن ها را مى آوریم و جواب بچه ات را مى دهیم.»
ملوان ها آهسته گفتند: «آفرین به ناخدا! حتماً مى خواهد این طورى 

غول را گول بزند تا آن ها بروند داخل کشتى و فرار کنند.»
غول گفت: «من گول نمى خورم، مى خواهید به این بهانه فرار کنید.»

ناخدا گفت: «فقط یک نفر را مى فرستیم تا برود دانایى ها را بیاورد، 

بقیه اینجا مى مانیم.»
ملوان هــا به همدیگر نگاه کردند. غول گفت: «باشــد، یکى برود و 

دانایى ها را بیاورد.»
ناخدا آهسته در گوش از یکى از ملوان ها چیزى گفت. بقیه با تعجب 
نگاهش کردند و نمى دانســتند ناخدا چه نقشه اى دارد. فکر کردند 
حتماً به ملوانان گفته برود اسلحه بیاورد. شاید هم به کشتى هاى جنگى 
خبر بدهد تا بیایند آن ها را نجات بدهند. براى همین از لحظه اى که 
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ملوان رفت، منتظر ماندند. چند بار هم آهسته از ناخدا خواستند بگوید 
چه نقشه اى دارد؛ اما ناخدا چیزى نگفت. تا این که ملوان برگشت. او 
همراه خودش سه تا کیسه آورده بود. آن ها را زمین گذاشت و گفت: 

«ناخدا دانایى ها را آوردم.»
ناخدا به غول گفت: «ما را باال بیاور تا با دانایى هایمان جواب پسرت 
را بدهیــم.» غول همه را از گودال بیــرون آورد، اما تهدید کرد اگر 
بخواهند کلکى بزنند همه را یک لقمه مى کند. ناخدا کیسه ها را باز 

کرد و گفت: «جواب پسرتان توى این هاست.»
غول گفت: «این ها چى هستند؟»

ناخدا کیســه ها را باز کرد. داخلشان یک عالمه کتاب بود. ملوان ها 
تازه متوجه شدند منظور ناخدا از دانایى چیست. چند وقت پیش توى 
کشتى به یک کتابخانه ى بزرگ درست کرده بودند؛ اما هیچ کدام 
از ملوان هــا تابه حال حتى یکى از کتاب هــا را هم باز نکرده بودند. 
ناخدا کتابى را برداشت، آن را ورق زد تا به صفحه ى سنگ ها رسید. 
آنجا نوشته شده بود که سنگ ها چطورى درست مى شوند و چرا مثل 
خاك نرم نیستند. کلى هم عکس داشت. ملوان ها وقتى ناخدا کتاب 
مى خواند به هم نگاه کردند و خودشــان را سرزنش کردند که چرا 

جواب سؤالى به این سادگى را نمى دانستند.
بچه غول از خوشحالى باال و پایین پرید و این طورى خوشحالى خودش 
را نشــان داد. یک بار هم پرید و از درخــت چند تا نارگیل چید و 
پوستشــان را کند. یکى را خودش خورد و بقیه را هم داد به ملوانان. 
غول که خوشحالى پسرش را دید، گفت: «چند روز است پسرم از من 

سؤال مى پرسید، ولى بلد نبودم.»
ناخدا گفت: «ما هم بلد نبودیم. شاید هم بلد بودیم و از بس کتاب 

نخوانده بودیم، یادمان رفته بود. بیخود نبود که مى گفتند کشتى ما 
بى سوادترین ملوان هاى دنیا را دارد.»

غول کتابى برداشــت و ورق زد و گفت: «اگر پسرم سؤال دیگرى 
داشت، چطورى از داخل این ها پیدا کنم؟»

ناخدا گفت: «باید سواد داشته باشى تا بتوانى کتاب ها را بخوانى. حاال 
اجازه مى دهى ما برویم.»

غول گفت: «نه من که بلد نیستم کتاب بخوانم. همه اینجا مى مانید تا 
من خواندن یاد بگیرم.»

همان ملوانى که رفته بود دنبال کتاب ها گفت: «من اینجا مى مانم و 
به تو و پسرت خواندن یاد مى دهم تا این ها بروند و بعد بیایند من را 

ببرند.»
غول قبول کرد. ناخدا هم خوشحال با ملوان ها سوار کشتى شدند و 

به راه افتادند.
یک ماه طول کشید تا ناخدا دوباره به جزیره نزدیک شد. وقتى رفت 
تا ملوان را با خودش به کشتى بیاورد با تعجب دید که او یک مدرسه 
درست کرده است. کلى هم شاگرد غول و بچه غول دارد. به ملوان 
هم خیلى خوش گذشــته و غول ها همه چیز در اختیارش قرار داده 

بودند. اصالً هم دلش نمى خواســت به 
شغل قبلى خودش برگردد.

از همــان روز بود کــه اولین غول هاى 
دانایى در جهان پیدا شــدند. شما هم 
اگر کمى بگردید، اطراف خود غول هاى 
دانایى زیادى را مى ببیند. شــاید هم 

خودتان یکى از همان غول ها هستید.
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