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خواب های  کتاب،  این  قهرمان  سیلون  مثل  بودم،  بچه  خیلی  وقتی 
پرماجرا می دیدم و آرزو می کردم کاوشگر بشوم.

روزی متوجه شدم که با ایستادن روی انگشت های پاهایم می توانم 
خیلی دورتر را ببینم و بفهمم خط افق ته دنیاست.

آدم باید مثل سیلون شجاع و جسور باشد تا بتواند جاهای اسرارآمیز 
را کشف کند.

کسی که هدفش سفر به دور دنیاست حتمًا عزم و اراده ای راسخ 
دارد.

سفر اکتشافی زیبایی را برایت آرزو می کنم.

برنارد ُویر      
کاوشگر
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تقدیمبهکالین.
ژ.ت  

ازپدرومادرم
گرترودوبنوآسپاسگزارم

چونسفریزیبابهنامزندگیرا
بهمنارزانیداشتند.

ژ.ب  



خانةغولها

اسم من سیلون است. من در خانة غول ها زندگی 
می کنم. میزها، صندلی ها و درها ده  برابر قد من 

هستند.
هر روز صبح از تختم پایین می پرم. آن  وقت، 
حمام  به  تا  می روم  و  می روم  می روم،  آن قدر 
می رسم. بعد راه می روم، راه می روم و راه می روم 

تا به آشپزخانه می رسم.
اگر  است.  دراز  خیلی  خیلی،  خیلی،  راهرو 
را  آشپزخانه  و  اتاقم  بین  فاصلة  می توانستم 

بشمرم، کمِ  کم دوهزار کیلومتر می شد.
خسته و کوفته به آشپزخانه می رسم. بابام به 
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من می گوید: »سیلون، چی شده؟ 
انگار خسته و بی حالی؟«

جوابش را نمی دهم.
مخصوص  کباب شدة  گوشت  
غول ها  مربای  با  را  غول ها 
آمد  و  برای رفت   آدم  می خورم. 
در این خانه، که از یک کشور هم 
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بزرگ تر است،  به اسب، اتومبیل، قطار یا هواپیما 
احتیاج دارد!

خواب دیدم:
توی  و  بودم  سفیدی  اسب  سوار  بود.  شب 
خانه می گشتم. اسبم از روی میزها و صندلی ها 
می پرید. ته راهرو رفتم و به سرعت 

برگشتم.
و  دید  موشی  اسبم  ناگهان 
ترسید. روی پاهای عقبش بلند شد, 
افتادم...  تعادلم را از دست دادم و 
روی تختخواب مامان و بابام. بابام 
داد کشید: »ای بابا! آخر این چه 
با  آخر  سیلون!  است  وضعش 
چکمه های کابویی، طناب و اسب چوبی ات توی 

تختخواب ما چی کار می کنی؟«
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اولینسفراکتشافی

امروز می خواهم در سفری اکتشافی... تا آن سر 
خانه بروم.

یک دست لباس مخصوص کاوشگرها برای خودم 
مثل  به درد نخوری  چیزهای  و  می کنم  و  پا  دست  
چکمه های گندة بابام، کاسة ساالدخوری، قطب نمای 
و  چراغ قوه  کوله پشتی،  پروانه گیری،  تور  قدیمی، 

طناب برای گرفتن حیوان های وحشی برمی دارم.
»سیلون،  می پرسد:  می بیند،   که  را  من  بابام، 

چی کار می کنی؟«
»می خواهم بروم سفر.«

بابام می گوید: »خوش بگذرد!«
مامانم می گوید: »من هم همان که بابات گفت.«
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سفر اکتشافی ام را از راهرو شروع می کنم. از 
زیر میزها و صندلی ها سینه  خیز رد می شوم، اما 
نه حیوان وحشی می بینم نه حشره یا پروانه ای. 

تورم خالی خالی خالی است.
خواب دیدم:

در یک سفر اکتشافی به راهرو رفته بودم.
یک  مثل  می خزیدم.  قالی  گل های  البه الی 

جنگل واقعی بود!
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را  فیل ها  و  تالش می کردم حشرات، شیرها 
شکار کنم. اما آن ها خیلی فرز و چابک بودند.

برای  کردم.  انتخاب  بهتری  روش های  پس 
این که بتوانم شکارشان کنم، جنگل را توی خودش 
پیچیدم و لوله کردم. آن را لوله کردم، لوله کردم... 
داد  بابام  درآوردم.  بابام  و  مامان  اتاق  از  تا سر 
کشید: »ای بابا! آخر این چه وضعش است سیلون! 

چرا فرش راهرو روی تخت لوله شده؟«
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دومینسفراکتشافی

کمد  سراغ  و  برمی دارم  را  چراغ قوه ام  و  کاله 
بگردم.  را  داخلش  می خواهم  می روم.  گنده ام 
صدا  غژغژ  می کنم.  باز  را  کمد  در  به آرامی 
می دهد. داخلش تاریک و سیاه است. کمد مثل 
یک غار خیلی خیلی بزرگ است. چراغ قوة روی 
کالهم را روشن می کنم. داخل غار، دو تا حیوان 
مخملی خطرناک و جعبه ای پر از گنج  دزدهای 

دریایی پیدا می کنم.
خواب دیدم:

توی  ناگهان  می گشتم...  بزرگی  غار  توی 
سوراخ تاریک و سیاهی افتادم. تاالپی افتادم روی 
تختخواب مامان و بابام. آن ها فریادکنان هر دو 
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با هم در یک زمان همان جملة همیشگی شان را 
تکرار کردند: »ای بابا! آخر این چه وضعش است 
سیلون! چراغ قوه ات را خاموش کن! نورش توی 
چشم هایمان افتاده، آخر این طوری که نمی شود 

خوابید!«
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سومینسفراکتشافی

صداهای  شده.  شب  است،  تاریک  هوا 
سالن  به  سینه خیز  می شنوم!  عجیب   و   غریبی 
از  می بینم.  بزرگی  وحشی  حیوان های  می روم. 
چهار  روی  آن  ها  نمی خورند،   تکان  جایشان 
دست و پایشان خوابیده اند. آرام و بی سر و صدا 
هم  به  طناب  با  را  آن ها  می روم.  راه  دورشان 

می بندم.
سینه خیز تا آشپزخانه می روم.

چهار  روی  که  را  حیوان هایی  تمام 
هم  به  طناب  با  خوابیده اند  دست و پایشان 
می بندم. بعد سر طناب را می گیرم و آن ها را به 
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سمت اتاق مامان و بابام می کشم. ناگهان بابام 
داد کشید: »ای بابا! آخر این چه وضعش است 



می کنی؟  چی کار  این جا  طناب  این  با  سیلون! 
زود بیا بازم کن!«
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درحیاط

دیوار حیاط  با دوچرخه ام دور حیاط می گردم. 
بزرگ غول ها خیلی بلند است. خانة همسایه ها 
را آن طرف دیوار می بینم. ژروم را می شناسم، 
همسایة  هم  یوکو  است.  پشتی مان  همسایة 
دورتر  خیلی  همسایه ها  بقیة  خانة  کناری مان. 

است و آن ها را نمی شناسم.
اگر به خودم باشد، دلم می خواهد همة آدم ها 
را بشناسم. به بابام می گویم: »بابا، دلم می خواهد 

همة آدم ها را بشناسم.«
»غیرممکن است! شش میلیارد آدم روی کرة 

زمین زندگی می کنند!«
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زیاد  خیلی  که  شش میلیارد  اما 
نیست. شش فقط یک کم از پنج بیشتر 
است، پنج هم یک کم از چهار بیشتر 
است، چهار هم یک کم از سه بیشتر 
بیشتر  از دو  است، سه هم یک کم 
است، دو هم یک کم از یک بیشتر است... و 
یک هم که اصالً زیاد نیست. فقط به اندازة یک 

انگشتم است!
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خواب دیدم:
به سمت چپ سفر می کردم! اولین همسایه مان 
یوکو را دیدم. بعد آلکس دومین همسایه. یوری 
سومین همسایه. گوستاو دهمین. هوِسپ صدمین. 
آبراُنف  یک  میلیونمین.  راجا  هزارمین.  حبیب 

یک میلیاردمین.
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اسم هایشان را روی کاغذها می نوشتم. پاکت 
جا به جا  چرخ دستی ام  با  را  کاغذهایم  بزرگ 
سمت  به  و  زدم  دور  را  زمین  کرة  می کردم. 
کاغذها  بزرگ  پاکت  ناگهان  رسیدم.  راست 


