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بچه غول های سرباز
فرمانده »شاغیلما« داد کشید: »ایست! خبردار! شاخ  به شاخ! 

دماغ به کله! ... آماده! قیخ! ... پوخ! ... فی ی ی ی ی ی خ!« 
تمام بچه غول ها از جلوی چشم او غیبشان زد و توی جایگاه های 
کمین رفتند. جادوگر بزرگ غول ها وارد شد. باید کار خیلی 

مهم و سختی را انجام می داد.

این اتفاق توی فصل بعدی می افتد، ولی از همین حاال بدانید که 
روز آدم خواری، ابرهای صورتی توی آسمان رژه می روند. 
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قطره های رنگی توی همین روِز سیزدهم از آسمان می بارند. 
قطره ها روی زمین قل قل می کنند و حباب های رنگی درست 
می کنند. روز سیزدهم هر غول باید یک بچه ی آدمیزاد را 
درسته قورت بدهد و یک دبه ی بیست لیتری آب رویش بخورد. 
قیخ ... پوخ ... فی ی ی ی ی ی خ همان سه ... دو ... یک است. 
غول ها زیاد ریاضی شان خوب نیست. بیشترشان تا پی ی ی غ یا همان 
پنج بیشتر بلد نیستند و دوباره برمی گردند سر فی ی ی ی ی ی خ. 
وقتی شاخ  غول ها سفت شد و دندان های نیششان اندازه ی 
یک بند انگشت دراز شد، می روند سربازی. غول های بزرگ 
نظامی  تک تک مشخصات آن ها را یادداشت می کنند. اگر 
شاخ هایشان به اندازه ی کافی سفت نبود و دندان های نیششان 
از یک بند انگشت کوچک تر بود، معاف نمی شوند. باید تا 
سال دیگر صبر کنند. دوره ی آموزشی آن ها سیزده روز طول 
می کشد. پادگان باالی باالی دره است و شهر غول ها تِه ته 
دره. هر روز باید از ته گلو بگویند قی ی ی خ ... پوووخ ... 

فی ی   ی ی ی ی خ! و محکم روی زمین پا بکوبند. 
پادگان  در روز سیزدهم حتی رئیس جمهور غول ها هم در 

حاضر می شود.

روز اول توی پادگان غول غولی به پا بود! از همه نوع غولی 
بود! از پسر رئیس کل غول های جادوگر گرفته تا »غولماز« 
دختر یکی یکدانه ی فرمانده. او هم مثل همه نگهبانی می داد، 
جایگاه های کمین را جارو می کرد و وقتی نوبتش می شد، 
دست شویی ها را می شست. از بوی بد دستشویی ها سرفه اش 
می گرفت، گاهی هم سکسکه می کرد، ولی ته شاخ هایش همیشه 

به خارش می افتاد. 
یک روز صبح زود تا فهمید باید خراب کاری ها را بشوید، به دو 
رفت پیش پدرش. دفتر فرماندهی توی یک ُکنده ی درخت 
هزار  و  دویست ساله بود. این ُکنده درست وسط پادگان بود و 
تا باالی درخت هفت  تا پیچ می خورد. بچه ها موقع باال رفتن، 
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پدرشان در می آمد، ولی از آنجا همه جای پادگان پیدا بود: 
تپه های بزرگی که زیرشان مثل تونل سوراخ بود و چشمه ی 
آب زرد رنگی که دور میدان پیچ می خورد و توی دره می رفت. 
آب ها همیشه قل قل می جوشیدند و بچه غول ها عاشق ترکاندن 
حباب های گنده بودند. اول به عکس خودشان توی حباب ها 
نگاه می کردند و بعد با شاخ توی آب های جوشان شیرجه 
می زدند. وقتی خیس و تلیس از توی آب بیرون می آمدند، قاه قاه 
می زدند که یک غول بدجنس را منفجر کردیم! غولماز یک بار 
خودش این کار را کرده بود. بار دوم داشت به عکس خودش 
توی حباب فکر می کرد که غولتین او را پرت کرد میان آب. 

از باال خیلی بهتر می شد شهر غول ها را که توی دره ای عمیق 
قرار گرفته بود، تماشا کرد. فرمانده وقتی خسته می شد، شهر 
را تماشا می کرد اما بچه ها اجازه ی چنین کاری را نداشتند. 
اگر نگاه می کردند دست و پایشان را می بستند و از همان باال 

از  یکی  شاخ  قبل  دوره ی  توی  پایین.  می کردند  پرتشان 
بچه غول ها شکسته بود. بچه غول ها به او می گویند تک شاخ. 
او هم چشم هایش را می بندد و با همان تک شاخش به شکم یا 

کمرشان می کوبد. 

غولماز وقتی با هن و هن به باال رسید، یواشکی شهر را نگاه کرد. 
ناچار بود چند لحظه همان طور خیره بماند تا شهر از توی 
سیاهی ها ظاهر شود. می دانست اگر پلک بزند، شهر ناپدید 
می شود. دلش برای مادرش تنگ شده بود، ولی جرأت نکرد 
بیشتر نگاه کند. دستی به کاله و لباس هایش کشید و سریع 

رفت توی اتاق فرماندهی.
زد:  داد  و  گرفت  محکم  را  چپش  شاخ  راست  دست  با 
راستش  شاخ  به  را  چپش  پدرش دست  »غوغوغوغاااااا!« 

گرفت و جواب سالم نظامی  او را داد:
-  زززوووگووووووااااااف!



هوپا ناشر کتاب های خوردنی


