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این ترجمه برای
»کامیار پایخان«

 چابک سواری که از فرط پذیرایِی وقت وبی وقت از هواداران فوتبال، 
خانه خراب شد. 



اتفاقی که افتاد، این بود:
تازه برف گرفته بود. 

من تک وتنها وس���ط جنگل کنار درخت بزرگی ایستاده بودم و به 
تنه اش تکیه داده بودم. صدای نفس زدن های پراضطراب خودم 

را می شنیدم. 
این طرف و آن طرف را نگاه کردم. 

کسی را ندیدم. 
تیرباِر تی ۸۶ را توی دستم نگه داشته بودم. انگشت گذاشتم روی 

ماشه. 
اولین دانه های برف روی سرم نشست. 

باید زود می جنبیدم، وگرنه اوضاع خراب تر می شد. 

۷



وقتش بود از آنجا بزنم بیرون، حتی اگر این خطر وجود داش���ت که 
پیدایم کنند. 

سریع یک، دو، سه تا نفس کشیدم. 
دوباره شروع کردم به دویدن. با تمام سرعت. با تیرباِر توی دستم 

که وزنش مدام بیشتر می شد. 
چند متر آن ورتر صداهایی شنیدم. 

داد زدند: »اوناهاش! آنجاست!«
چند ثانیه بعد، صدای اولین تیر آمد. 

خیلی مویی از کنارم رد شد. چیزی نمانده بود بخورد بهم. 
همین جور پیش رفتم. بدوبدو. وارد منطقه ای ش���دم که پوش���ش 

گیاهی اش هی انبوه و انبوه تر می شد. 
آن قدر برگ روی زمین بود که نمی دانستم به کجا نگاه کنم. ممکن 

بود چاله ای چیزی باشد. تله ی مخفی. 
ولی باید دلم را می زدم به دریا. 

فقط به دویدن ادامه دادم. 
سریع و سریع و سریع تر. 

بااینکه می دویدم، صدایش���ان هر ب���ار از فاصله ی نزدیک تری به 
گوش می رسید. 

می توانستم صدای قدم هایشان را بشنوم. صدای شاخه هایی که 
زیر پاهایشان می شکس���ت، صدای درهم وبرهم حرف ها و داد و 

فریادهایشان. 
دو نفر بودند. 

شاید هم سه تا. 
چیزی نمانده بود من را بگیرند. 

دیگر زم���ان چندانی نمانده نبود. پهلوهایم ش���روع ک���رده بود به 
تیرکش���یدن. باد پیچیده بود توی ش���کمم. با یک دستم پهلویم را 



فش���ار دادم و با آن یکی مسلس���لم را نگاه داش���تم، بدون اینکه از 
دویدن دست بکشم. 

باالخره دیدمش. 
آنجا بود. جلوی من. در فاصله ی چندمتری. 

کل روز داشتم دنبالش می گشتم و دیگر توی دیدَرَسم بود. 
سرعتم را زیاد کردم و رفتم سمتش. 

پایم گیر کرد به ریشه ی یکی از درخت ها و سکندری خوردم و کم 
مانده بود با صورت بروم توی زمین، ولی دستم را گرفتم به چند تا 

شاخه و نگذاشتم بخورم زمین. 
آماده شدم دوباره بدوم... 

آن لحظه متوجه شدم تیربارم را گم کرده ام. 
همین جور که الی بوته ها می گشتم، صداهایی شنیدم که داشتند 

نزدیک می شدند. 
کامالً ساکت شدم. صدای نشستن دانه های برف را می شنیدم. 

صدای آ ن ها را هم همین طور. 
زمانی باقی نمانده بود. 

تصمیم گرفتم بی خیاِل تیربارم شوم. 
تصمیم گرفتم بدوم. 

تصمیم گرفتم بروم سروقت هدفم. 
بدون اینکه به هیچ چیز دیگری فکر کنم. 

چند تا درخ���ت را رد کردم. از روی ش���اخه هایی که افتاده بودند 
زمین، پریدم. از الی علف های هرز رد ش���دم و چند تا تخته سنگ 

را دور زدم. 

پایم رفت توی یکی از چاله ها و َپروپاچه ام خیس شد. دیگر هیچ کدام 
از این ها برایم مهم نبود. هر لحظه به هدف نزدیک تر می شدم. 

فریادهایش���ان را حس کردم. نفس هایش���ان را. از فاصله ی خیلی 
نزدیک. دیگر تقریباً بهم رسیده بودند. 

سرعتم را بیشتر کردم. دیگر نفسم باال نمی آمد و پاهایم جوری درد 
می کرد که انگار سوزن بهشان فرو می کنند. 

داشتم می رسیدم به اولی. 
داشتم می گرفتمش. 

فقط چند قدم دیگر... 
شنیدم دارند بهم شلیک می کنند. 
دست هایم را باز کردم و پریدم... 

و گرفتمش!
با جفت دست هایم پرچم را گرفتم... 

دقیقاً همان موقع حس کردم چیزی خورد به کمرم. 

۱۰



کامونیاس خیلی مطمئن گفت: »قبلش بود!«
تونی اعتراض کرد: »چرند نگو! بعدش گرفتش. همه دیدند.«

ماه دس���امبر است. فقط چند روز به ش���روع سال نو مانده. هوا 
خیلی س���رد است و از اول صبح بین تپه ها دویده ایم و دنبال یک 

پرچم سیاه گشته ایم. 
همان پرچمی که آن لحظه توی دست من بود. 

فلی�په و آل�یس���یا، مربی هایمان، پ�رچم را ج�ای���ی ت�وی جن�گل قای�م 
ک�رده بودند. 

بعد به هرکداممان یک مسلس���ل با گلوله های رنگی داده بودند 

و دو گروهم���ان کرده بودند. توی تیم آب���ی، َغمَبرک بود و توِمئو و 
کامونیاس و پاُچلُفت، که من باشم. توی تیم قرمز هم اِِلنا و تونی و 

ماریلین و آنیتا و هشتک. 
همه مان توی یک تیم فوتبال بازی می کنیم: سوتوآلتو. 

امس���ال رقاب�ت های لی����گ نونه�االن ب�ین م����دارس را معم�ولی 
شروع کرده ایم. 

البته معمولی که چه عرض کنم! افتضاح شروع کرده ایم. 
نُه بازی، و نُه باخت. 

همین جور پشت سرهم. 
چسبیده ایم به تِه جدول. 

کسی توضیحی برایش ندارد. 
البته بهترین تیم منطقه نیستیم. 

ولی دیگر نه در این حد که همه ی بازی هایمان را ببازیم!
هیچ وقت همچین چیزی برایمان اتفاق نیفتاده. 
آن هم دقیقاً امسال که اهداف بزرگی داریم. 

مدیر مدرسه، اِسِتبان، گفته بود: »اهداف بزرگی برای تیم داریم.«
ولی فعالً هر نُه بازی اول لیگ را باخته ایم. 

یک رکورد منفی. 
این ش���د که آلیسیا و فلیپه به این نتیجه رسیدند که باید روحیه ی 

تیمی مان را دوباره پیدا کنیم. 
برای همین آن مبارزه ی جنگلی را ترتیب دادند. 

مس���ابقه ی ِپینت بال. باید کل صبح توی برف و سرما به همدیگر 
گلوله های رنگی شلیک می کردیم. 
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فلیپه گفت: »باید برای رس���یدن به یک هدف مش���ترک، در کنار 
هم بجنگید.«

آلیسیا گفت: »یادتان باشد که یک تیم واقعی هستید.«
غمبرک پرسید: »آخر چه جوری یک تیم واقعی باشیم، وقتی باید به 

همدیگر شلیک کنیم؟«
فلیپه گفت: »خب، حاال خودتان متوجه منظورم می ش���وید. دو تا 

تیمید، ولی هم زمان یک تیم واحدید.«
آلیسیا گفت: »همین است. یک تیم با فداکاری، تالش...«

کامونیاس اضافه کرد: »با گلوله های رنگی.«
فلیپه برای اینکه بحث را جمع کند، گفت: »دقیقاً.«

و نبرد آغاز شد. 
تیمی برنده می شد که بتواند زودتر پرچم سیاه را پیدا کند و بردارد. 

مشکل این بود که اگر با گلوله ی رنگی بهت می زدند، حذف می شدی. 
و بحث هم دقیقاً سِر همین بود. 

من پرچم را قبل از اینکه گلوله بهم بخورد، گرفته بودم یا بعدش؟
تومئو داد زد: »قبلش بود! قبلش گرفتش!«

ماریلین ش���اکی ش���د: »برو بابا! اول گلوله خ���ورد به کمرش، بعد 
پرچم را گرفت. همه مان دیدیم. دیدیم یا ندیدیم؟«

توی اتوبوس موقع برگشتن به مدرسه، بحث ادامه پیدا کرد. 
آلیسیا گفت: »مهم خوِد این برنامه بود، نه اینکه کی برنده شده.«

آنیتا غرغر کرد: »آره! معلوم اس����ت. این حرف را می زنی، چون کل 
صبح را توی کوه و کمر و الی گلوله های رنگی باال و پایین نپریده ای.«

تونی خیلی جدی گفت: »ناسالمتی شما مربی اید. باید بگویید کی 
برنده شده.«

۱۴۱۵



در جلد پنجم از این 

مجموعه می خوانید:

نمایش���گاه بزرگ »گنج مصر باستان« در 

سویاالچیکا! فرصتی استثنایی برای دیدن 

گنجینه ی ملکه  ی مصر... یا شاید هم برای 

دزدیدن آن! بچه های تیم سوتوآلتو توی بد 

مخمصه ای می افتند. درست موقع بازدید 

آن ها از نمایشگاه، ارزشمندترین جواهر به 

سرقت می رود. عشق فوتبال ها مجبورند 

بی گناهی شان را اثبات کنند. این ها همه 

به کنار، تیم فوتبالشان هم به دلیل بی پولی 

در آستانه ی ازهم پاشیدن است. آیا این 

موضوع به سرقت جواهر ارتباطی دارد؟ 

سوتوآلتو از این معضل جدید جان سالم 

ب���ه در می برد؟ جواب این پرس���ش ها را 

در جل���د پنجم از مجموع���ه ی ته جدولی ها 

خواهید یافت.

نمایش���گاه بزرگ »گنج مصر باستان« در 

سویاالچیکا! فرصتی استثنایی برای دیدن 

ی مصر... یا شاید هم برای 

ی مصر... یا شاید هم برای های تیم سوتوآلتو توی بد 

ی مصر... یا شاید هم برای های تیم سوتوآلتو توی بد 

افتند. درست موقع بازدید 

ها از نمایشگاه، ارزشمندترین جواهر به 

ها مجبورند 
ها همه 
پولی 
پاشیدن است. آیا این 

موضوع به سرقت جواهر ارتباطی دارد؟ 

سوتوآلتو از این معضل جدید جان سالم 

راز سرقت غیر ممکن



»به عقیده  ی یک کرم، عجیب است که
انسان کتاب هایش را نمی خورد.«

هوپا، ناشر کتاب های خوردنی
بخشی از شعر »کرم های شب تاب« /  رابیندرانات تاگور


