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دفتر خاطرات فوتبالِی من

امروزیکگلزدم.
ولیحیفکهگلبهخودیبود.

البتهتقصیرمننبود.
باورکنید،جدیمیگویم!

جکگوردوِنپاطالییتوپراشـوتکردسـمتدروازهیخودمان.
)تازهفهمیدهامکهبهاینکارمیگویندپاِسروبهعقب.(

دروازهبانباشوتیبلندتوپرافرستادهوا...
آخرچرااینخنِگخداتوپرابادستشنگرفت؟

)تـازهفهمیـدهامکـهدروازهبـانحقنـداردپاِسروبـهعقبرابا
دستبگیرد.چهقانونِچرتی!(

)تازهفهمیدهامکهبهاینکارمیگویندپاِسروبهعقب.(

9



مربیبهمگفتهبودتویُپست
دفاعبازیکنم...

چشمتانروزبدنبیند.یکدفعه
توپخوردبهپشتم.

خبراستشخورد
بهیکجایدیگرم...
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گلبهخودیزدم.

با همان جای دیگرمگلبهخودیزدم!

با همان جای دیگرم گل به خودی زدم!!!

یعنیزندگیبدترازاینهممیشود؟

بله که می شود!اگربچهزرنگیدقیقًاهمانلحظهباگوشیپدرش
ازآنصحنهعکسبگیردوبفرستدبرایروزنامهیمدرسه.

حاالبایدبرومتویاتاقم،
یکپاکتکاغذیبکشم
سـاعتها و سـرم روی

همانجابمانم.
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منمارکوسَاتکینسـونهسـتم)نهخیر!نمیتوانیدمارکصدایم
بزنید(وُنهساَلماست.

بگذاریدهمیناولدوتاچیزرابرایتانروشنکنم:

دلمنمیخواهدفوتبالبازیکنم.

دلمنمیخواهدخاطراتمرابنویسم.

یکجـوردیگرهممیشـودگفت،دوسـتندارمخاطـراِت فوتبال 
بازی کردنم را بنویسم!!!

امابابامیگویدنوشتِن هدف هایمکمکم
میکندبهشانبرسم.

عمرًا!



بااینکهدلمنمیخواستبهحرفباباگوشکردم.

ازکجـامعلوم؟یکوقـتدیدیاینحرفهـایعجیبوغریبکه
»هدفهایترابنویستابهشانبرسی!«درستازآبدرمیآمدند

ومنهماصاًلدلمنمیخواستشانسمراازدستبدهم.

بهخاطرهمیننوشتم:

دوسـتدارمتویقرعهکشـی
یکمیلیوندالرببرم.

دوستدارمِجیتی،قلدرمدرسه،بیخیاِلمنشود.

بابـا دارم دوسـت
دیگرمجبورمنکند
فوتبالبازیکنم.

اماخب،فایدهاینداشت!
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از این به بعد دیگر فقط هر چیزی را که دلم می خواهد، می نویسم. 
درباره ی بابا می نویسم و ِجی  تی و کسانی که به من ربط دارند.

دفتر خاطراتم را هم می گذارم توی

جعبه،

بعد توی ساک دستی،

بعد قایمش می کنم زیر تختم،

پشت جعبه ی اسباب بازی های قدیمی،

چـون اگر کسـی پیدایش کند، 
تکه بزرگه ام گوشم است.

۱۴



پدرمهمیشـهدوسـتداردآدمهـاراقانعکند
کهمیتوانند

سختترکارکنند...

سریعتربدوند...

باالتربروند...

حتمًامنظورمرافهمیدهای.

حتیکتابیهمنوشتهبهاسم
خودترابابندکفشهایتباالبکش.

مجبورشـدمبرایـشتوضیحبدهـمکهچنین
چیزیاصاًلامکانندارد.

آخرمگرمیشودبابایآدمهمچینچیزیبنویسد؟

)امامردمهنوزکتابشرامیخرند.پسشـاید
بقیههممثلبابایمنفکرمیکنند.(
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بابامیگوید:»موفقیت،امریذهنیاست.«

ازاینجورچیزهازیادتویکتابشپیدامیشود.
اینیکیمالفصل2است.

اگرمننویسندهبودم،تویکتابممینوشتمکه:
»موفقیـتایـننیسـتکـهبلدباشـیبـاپاهایـتگلبزنـی.«یا
»موفقیتایننیسـتکهمجبورباشـییکپاکت کاغذیبکشـی

رویسرت.«
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بهخاطرهمیناسـتکهتاحاالکتابیننوشـتهاموقصدهمندارم
بنویسم.تازهایندفترخاطراتراهمدلم نمی خواهدبنویسم!

امـامعلمم،خانـمآبراهام،بهمامـانگفتهبایدامالونشـانههای
نگارشیراتمرینکنم.

17



دردسـرهایمـنازوقتیشـروعشـدکهباباگفـتبایدعضو یک 
گروهشوم.

)بینهمهیکسانیکهمیشناسم،باباتنهاکسیاستکهمیتواند
حرفهایجدیبزند.(

بعدهمبهایننتیجهرسیدکهمن دوست هایبیشتریالزمدارم.

بهنظربابامنزیادیپایبازی های کامپیوتریمینشینم.

به خاطر همینگفتبایدعضوتیمفوتبالشوم.

آن روزواقعًابدترینروززندگیامبود!

عضو یک دردسـرهایمـنازوقتیشـروعشـدکهباباگفـتبایدعضو یک دردسـرهایمـنازوقتیشـروعشـدکهباباگفـتبایدعضو یک 
گروهشوم.

)بینهمهیکسانیکهمیشناسم،باباتنهاکسیاستکهمیتواند
حرفهایجدیبزند.(

بعدهمبهایننتیجهرسیدکهمن دوست هایبیشتریالزمدارم.

بهنظربابامنزیادیپایبازی های کامپیوتریمینشینم.

به خاطر همینگفتبایدعضوتیمفوتبالشوم.

آن روزواقعًابدترینروززندگیامبود!
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اگـرفکرمیکنیددارمشـوخیمیکنمبایـدبگویمکهحتیبدتر از
روزیبودکه:

ِجیتـی،قلـدرمدرسـه،ظرف
ناهارمراچپهکردرویپاهایم.

یاآنروزکهجلویبقیه
حسابیخیطمکرد.

یـاوقتـیکهباورقهـایدفتر
ریاضیامموشکدرستکرد.

)روزیکـهبابابهـمگفتباید
عضوتیمفوتبالشوم،بدترین
روززندگیامبود؛البتهتاامروز
کـهبا»همانجایـیکهخودت
میدانی«گلبهخودیزدم.(
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بدبختیایناستکهمنتویهیچورزشیخوبنیستم.

االنمیگویمچرا:

سهسالهکهبودم،درمسابقهیتخممرغوقاشقآخرشدم...

وقتیچهارسالمبود،تویمسابقهیدویدنباکیسهآخرشدم...
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پنج ساله که بودم، توی مسابقه ی دوی سه پایی آخر شدم.

از آن روز تا حاال هم  تیمی  ام، گراهام، یک کلمه هم با من حرف نزده.

شش سالم که بود، توی یارکشی برای مسابقه ی دو، من را آخر از 
همه کشیدند. 

این جوری شد که کًال ورزش را گذاشتم کنار.

۲۱




