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تقدیم به اسپایک و َزک 
از وقتی بچه بودید، شما را می شناختم!

س.ه
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آهان، شمایید. برگشتید. همین پیش پای شما داشتم 
بعضی از تیترهای محشر فصل قبل المایونایتد در 

جام را می خواندم. روزهای پرشکوه. 
منظورتان چیســت که یادتان نمی آید من 

کی ام؟
فوتبالیســت  بهترین  ماکلوک1،  آرتور  منم، 

                                                 1. Arthur Muckluck     

1
بازگشت

بهترین فینال تاریخ جام!

فینالمقتدرانه در الماهای مجاز 

الماها در چند سانتی متری 

قهرمانی جام

شکست الماهای 

دلیر در آخرین 
لحظات جام
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تاریخ! سال قبل، یازده الما ندانسته خاکستر من را خوردند و فوتبالشان 
محشر شــد. بعد آن ها حضور شگفت انگیزی در جام داشتند و بهترین 
تیم های آدم ها را شکست دادند تا اینکه متأسفانه در فینال به تیر زدند. 

این را دیگر باید یادتان باشد، نه؟ خب، تیم گریوی1 و قاهره اندرسون2 
چی؟ دو تا دوست خوب که المایونایتد را تا فینال جام مربی گری کردند. 
تیم حتــی وقتی دروازه بان بود، گل پیــروزی نیمه نهایی را هم زد! واقعًا 

یادتان نیست؟ خبرش همه ی روزنامه ها را پر کرد...
خب، مهم نیست. االن کم و بیش ماجرای المایونایتد را برایتان تعریف 

کرده ام،  برای همین دیگر باید مطلع باشید.

از آن موقع، تیم و قاهره و الماها حسابی مشغول بوده اند. 
بعد از فینال جام، بعضی از بزرگ ترین تیم های دنیا درخواست بازی 
دوستانه با المایونایتد داشتند. آن ها آن قدر درخواست داشتند که نیازی 

نبود در هیچ لیگی بازی کنند. 
در تعطیالت تابســتان به برزیل، خانه ی معنوی فوتبال، رفتند و در 
ساحل معروف کوپاکابانا3 بازی کردند. آن ها مقابل تیم بزرگی شامل ۱۰۰ 

1. Tim Gravy 
2. Cairo Anderson 
3. Copacabana 

نفر از مردم محلی بازی کردند و باز هم ۷-۹۲ بردند. ماشین گل، مهاجم 
ســتاره ی المایونایتد، حدود پنجاه گل زد. بازی انگار یک روز تمام طول 

کشید و هیچ کس نمی دانست داور کیست. 
تیم و قاهره هر کدام دســت کم ده بستنی خوردند و کمی احساس 
ناخوشــی  کردند و مک کالود1، مربی اسکاتلندی ُغرُغرویشان، با اینکه 
هوا در حد جوش آوردن گرم بود، نه کالهش را برداشــت و نه کاپشن 

گرمُکنش را درآورد. 
هماهنگ کردن کارها با مدرسه سخت بود، اما تیم و قاهره الماها را هر 
روز عصر و آخر هفته ها تمرین می دادند و در تعطیالت میان ترم همگی به 
اسپانیا رفتند تا با غول های بورسالونا2 و رویال مودرید3 بازی کنند. بیل4، 
مدافع المایونایتد، در کفش یکی از ستاره ها پشگل کرد، اما او تا شب که 

به خانه رفت متوجه نشد. حاال باید یک فرش نو هم بخرد. 
در کریسمس کل تیم به چین دعوت شدند. دوک، ماشین گل و له کن 
از دو طرف دیوار بزرگ چین شــوت یک ضرب زدند و سرزنی کردند. 
چند تا بچه مدرسه ای سعی کردند به خردکن پینگ پنگ یاد بدهند، اما 

او فقط به خوردن تور عالقه نشان می داد. 

1. McCloud  
2. Borcaloona 
3. Royal Modrid 
4. Bill 
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تیم و قاهره شــیر گاومیش 
خوردنــد. فقط تــا اینجایش را 
بگویــم کــه آن شــیر را در 
صبحانه شان  برشتوک 

نخواهند ریخت. 
در تعطیــالت عید پاک، 
الماها با پــاپ در خانه اش در واتیکان، 
دولــت کوچکی گوشــه ی رم، دیدار 
کردند. وقتی پاپ دماغ الماها را تبرک 
می کرد، خردکن گوشــه ی قبایش را 
جوید. خوشبختانه، پاپ خندید و اجازه 
داد عرق چینش را هم بجود که کاله سفید کوچکی است که موقع دست 
تکان دادن برای مردم ســر می کند. مثل همه ی پاپ  ها. بعد از دست 
تکان دادن ها، تیم و قاهره مقدار زیادی از بهترین پیتزاهای عمرشــان را 
خوردند و روی حتی یک ُبرششان هم آناناس نبود. چون همه می دانیم 

که این کار درستی نیست، این طور نیست؟
تیم و قاهره و مربی اسکاتلندی غرغرویشــان، مک کالود، الماها را 
در سراسر جهان دنبال کرده بودند و گرچه از لحظه لحظه ی این سفرها 

لذت برده بودند، واقعًا برایشان خسته کننده بود. پدر تیم، فرانک، هم در 
همه ی سفرها حضور داشت، چون مک کالود همان قدر می تواند خوب از 
بچه ها و الماها مراقبت کند که فرانسه حرف زدن من خوب است: بنژو1، 

مونسوور2، ژو اپل آرتور3، سیلور پلیت4. 
قاهره در راه برگشــت از سفری کوتاه در آخر هفته  به آلمان، جایی که 
ماشین گل پنج تا به قهرمانان بویرن مونیخ5 زده بود، متوجه شد که تیم 
کمی ســیر به  نظر می رسد. او فقط اندکی از غذای خوشمزه ی هواپیما را 
خورده بود که شامل ساندویچ سس گوشت قهوه ای و کمی آب پرتقال و 
یک کیک براونی خشک بود و از پنجره به بیرون خیره شده بود. او قطعًا 
مشغول فکرکردن به این نبود که در آن سس قهوه ای چه گوشتی ریخته 

بودند. موش حشره خوار شاید؟
قاهره پرسید: »خوبی رئیس؟ به نظر َپَکر می آی. همه چی رو به راهه؟« 
تیم آه عمیقی کشید. معلوم بود همه چیز رو به راه نیست. اما، چون 
او یک پسربچه ی دوازده ساله بود، گفت: »اوهوم، همه چیز عالیه. خوب 

خوب.« 

1. Benjure 
2. Monsewer 
3. Je apple arthur 
4. Silver plate 
5. Booyern Moonich 
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بعد دوباره به خیره شدن از پنجره به بیرون ادامه داد. 
قاهره، چون او هم یک پسربچه ی دوازده ساله بود، شانه باال انداخت 
و به دوســتش بیشتر اصرار نکرد. مجله ای از پشت صندلی جلویی اش 
برداشت و شروع کرد به خواندن مطلبی درباره ی شکالت هایی با طعم 
پنیر که در آفریقای جنوبی تولید می شــد. ُعق! ظرف چند دقیقه غرق 

تیم همان عصر، بعد از شام در مزرعه ای که با مادر، پدر و دو خواهرش خواب شده بود. 
در آن  زندگی می کردند، به زمین تمرین جدید و پیشرفته ی باشگاه رفت 

که با آن همه پولی ساخته شده بود که از معروف بودن درآورده بودند. 
الماها در آُغلشــان دراز کشیده بودند و بعد از سفرهایشان به خواب 
رفته بودند. او شــروع کرد به دریبل زدن از این سر به آن سِر زمین و از 
الی چند مخروطی کــه در زمین جا مانده بود، مارپیچ رفت. او با اینکه 

دروازه بان بود، مهار توپ را خوب در دست داشت. 
تیم واقعًا نمی دانست چرا این قدر احساس َپکری می کند، اما چیزی در 
عمق دلش مدام ضربه می زد. او نمی توانســت با والدینش، خواهرانش، 
مک کالود یا قاهره حرف بزند. البد خیال می کردند خودخواه اســت. او 
همه ی چیزهایی را که می توانست بخواهد داشت، پس مشکلش چی بود؟
وقتی خورشید جایش را به ماه می داد، تیم پیکر بلند تیره ای را تشخیص 
داد که داشت از دل تاریکی اول شب  قاطعانه و با قدم هایی بلند بیرون 

2
لودوی سنگ صبور
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می آمد. نزدیک تر که شــد، تیم لبخند زد. لودو1 بود، دروازه بان محشر 
المایونایتد و راستش بازیکن محبوب منـ  ُخب، یکی از بازیکنان محبوب 
من. البته من از ماشین گل هم خوشم می آید... آهان از له کن هم و شاید 

بارسلونا. درواقع همه شان را واقعًا دوست دارم. 
لودو مثل همیشه باشــکوه بود، هیچ چیز عوضش نمی کرد. او همان 
چیزی بود که همــه ی مربی های دنیا از یک دروازه بــان انتظار دارند، 

خون سرد، قوی و متمرکز. 
لودو جز علف، فوتبال و مراقبت از شــاهراه، گوسفند درون دروازه ی 
المایونایتد که به خیالش یک شــاهدخت بود، چندان به چیز دیگری 

عالقه نداشت. 
تیم دســتش را دراز کرد و زیر چانه ی لودو را نوازش کرد. آنجا جای 
نوازش محبوبش بود. ســپس آه عمیق و غم باری کشید. تیم، نه لودو. 

لودو هیچ وقت آه نمی کشید. گرچه گاهی دوست داشت وزوز کند. 
تیم گفت: »هی لودو، من ِچِمه؟ هیچ نمی فهمم چرا این قدر ناراحتم. 

هستم و نباید باشم. هرچی رو که می تونم بخوام، دارم.« 
لودو در عمق چشم های تیم خیره شد. انگار هیچ کدامشان یک قرن 
پلک نزدند. درواقع یازده ثانیه، ولی همیشه طوالنی تر به  نظر می آید، نه؟ 

1. Ludo 

اول تیم پلک زد. لودو سرش را پایین آورد و گاز گنده ای به چمن سبز 
پرآب پایین پایشان زد و بی خیال شروع به جویدنش کرد.

 رفتار او از همه ی الماها بهتر بود. 
باب با دهان باِز باز غذا می خورد که باعث می شــد ببینی چی را در 

دهانش له می کند. اصاًل خوشایند نبود. 
»تور دور دنیا عالی بود، نه؟« 

لودو به جویدن ادامه داد و جواب نداد. 
»واقعًا واقعــًا خوب بود. اما چیزی کم داشــت. ما آدم معروف ها و 

فوتبالیست های طراز اول جهان رو دیدیم، اما جامی در کار نبود، بود؟« 
لودو به جویدن ادامه داد و باز هم جواب نداد. 

»جام یک جورهایی جادو داره. یک چیزی که ما تو این تور نداشتیم.« 
لودو به تیم نگاه کرد و آنچــه را در دهانش بود قورت داد. گردنش 
را به پایین تاب داد و گاز دیگری به علف ها زد. اگر خیال می کنید لودو 
شروع به صحبت می کند، متأسفانه باید بگویم اشتباه می کنید. باالخره او 
یک الماست. تیم به َفِک لودو نگاه کرد که علف را می َجوید و می َجوید 
و می َجوید. تقریبًا هیپنوتیزم کننده بود. بعد چیزی در مغزش درخشید. 
زد توی پیشــانی اش و گفت: »البته، همینه! تو تــور، رقابتی در کار 

نیست.« 
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لودو به جویدن ادامه داد. 
»هیچ فشاری رومون نیست؛ هیچ هدفی نداریم. برای هیچ کس مهم 
نیست که ما در این بازی های دوستانه ببریم، مساوی کنیم یا ببازیم؛ این 
بازی ها فقط به باشگاه های مقابلمون کمک می کنه که پول بیشتری در 
بیارند، چون ما معروفیم. هیچ کدومشون واقعًا مهم نیست. ما این همه 
وسایل تمرین داریم و هیچ برنامه ی واقعی نداریم که بعدش می خوایم 
چی کار کنیم. وقتی تو یک بازِی درســت تحت فشــار نباشید، هیچ کی 

استعداد واقعی تون رو نمی بینه.« 
لودو مکث کرد... و ِخرِخر کرد. 

»ما باید باز تو یک ســری بازی مهم شرکت کنیم، لودو. ما باید یک 
جام براق بزرگ سنگین نقره ای ببریم. دوست داری، نه؟« لودو دماغش 
را باال کشید و علف های توی دهانش را قورت داد. او اهل واکنش های 

هیجانی نبود. 
تیم که نیشش تا بناگوش باز شده بود گفت: »آهان، متشکرم لودو، 
واقعًا بهم کمک کردی که بفهمم. بدون تو نمی تونستم از پسش بر بیام.« 

دست دور گردن لودو انداخت و او را سفت بغل کرد. 
لودو به دوردســت نگاه کرد و شــروع کرد به مکیدن دندان هایش 
و درآوردن علف هایی که الیشــان گیر کرده بود. تیم یک بار دیگر زیر 

چانه اش را غلغلک داد، روی پاشنه اش چرخید و رفت سمت کاروانی که 
پشت زمین تمرین پارک بود. موجی از انرژی در بدنش جاری بود. دوباره 

حس زنده بودن داشت. 
داشت به دیدن مک کالود می رفت. 

او از آنچه واقعًا هست، تأثیرگذارتر به  نظر می آید. ولی خب، او درست 
آن طرف زمین تمرین زندگی می کرد. 



»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

نشر هوپا همگام با ناشران بین المللی، از کاغذهای مرغوب با زمینه ی ِکِرم استفاده می کند، زیرا:
این کاغذها نور را کمتر منعکس می کنند و در نتیجه، چشم هنگام مطالعه کمتر خسته میشود.
این کاغذها سبک تر از کاغذهای دیگرند و جابه جایی کتاب های تهیه شده با آن، آسان تر است.

و مهم تر از همه اینکه برای تولید این کاغذها درخت کمتری قطع میشود.

بهامیددنیاییسبزتروسالمتر


