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این ترجمه برای
»بهزاد گودرزی«

به پاس سال ها نبرد خستگی ناپذیرانه با داووداغلو و 
دست نشانده های خائن او.
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من فرانسیسکو گارسیا کاساس هستم و در این لحظه دامن سبز 
چهارخانه ای پایم است که به جوراب هایم می آید.

صبح شنبه است.
وسط دشتم.

هوا خیلی خیلی ســرد اســت. َیک بادی می وزد کــه پاهای آدم یخ 
می زند.

اولین بار است توی زندگی ام که دامن می پوشم.
بادِ یخ را حس می کنم که می خورد به پاهایم.

تمرکز می کنم.
نفسم را می دهم بیرون.



کمی خم می شــوم و با دست هایم یک تنه ی چوبی خیلی بزرگ را 
می گیرم.

دســت هایم را دقیقاً می گــذارم زیر پایه ی تنــه، همان جور که بهم 
گفته اند.

تنه از خودم بلندتر است.
زل می زنم بهش.

از پشت سرم صدای دادوفریاد می شنوم.
هم تیمی هایم اند.

و رقیب هایم.
خاندان ها.

و مربی هایشان.
با چند تا از قوم وخویش هایشان.

هر خاندان پرچم خودش را دارد.
همه مان هم بالاستثنا دامن پوشیده ایم.

دخترها و پسرها و بزرگ ترها. همه.
دامن های چهارخانه ی رنگ ووارنگ.

چرا؟
به دالیل زیادی.

منتها مهم ترینش این است:
چون که توی اسکاتلندیم.

دقیقاً کنار دریاچه ی مک لود.
نزدیک قلعه ی مک لود.
وسط ناحیه ی مک لود.

صدای دادوفریاد به چند زبان مختلف شنیده می شود.
همه ی حواس ها به من است.

تنه را یک ذره ی دیگر بلند می کنم.
راستش خیلی سختم است.

دیگر تقریباً آماده ی پرتابم.
به داور نگاه می کنم که خیلی قدبلند اســت و مو و ریشــش عین 

مربی مان، مورلی، قرمز است.
توی اسکاتلند موقرمز زیاد است.

نفس می گیرم. بعد زیرچشمی به هم تیمی هایم نگاه می کنم.
اِِلنا که »ِهلِنا« نوشــته می شود، تونی، کامونیاس، ماریلین، توِمئو، 

آنیتا، هشتک، َغمَبرک... و ِگِرتا آنجا هستند.
عشق فوتبال ها، بی کم وکاست.

دارند نگاهم می کنند.
از خودم می پرسم چرا من باید کسی باشم که آخرین تنه را پرتاب 

می کند.
دو نفری که قبل از من پرتاب کردند، یعنی کامونیاس و تونی، گند 

زدند.
مــن نــه قدبلندترین عضو تیمــم، نه قوی ترین عضــو. منتها آخرین 

پرتاب به من افتاده، پرتاب سرنوشت ساز.
مهم ترین پرتاب.

پرتاب تنه رقابت خیلی ســاده ای است: باید یک تنه ی درخت را 
برداری و پرتش کنی به دورترین جای ممکن.

همه اش همین است.
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گویا اینجا توی اســکاتلند، ورزشــی اســت که مردم خیلی دوست 
دارند.

من البته فوتبال را ترجیح می دهم.
النا داد می زند: »یااّل پاُچلُفت!«

گرتا می گوید:
»CCCC CC!«

النا با »ه« درشت ترین چشم هایی را دارد که من دیده ام.
گرتا موقرمز است و وقتی بهت نگاه می کند، انگار می داند داری 
بــه چــی فکر می کنی. تــازه، رکــورددار تعداد روپایِی مدرســه هم 

هست. همه ی این ها به کنار، اسکاتلندی است.
البتــه مــن نه کاری بــه کار گرتا دارم، نه النا، نــه هیچ کس دیگری 

توی دنیا. می خواهم این موضوع از همین اول روشن شود تا بعداً 
سوءتفاهمی پیش نیاید.

برای محکم کاری تکرار می کنم: من کاری به کار هیچ کسی ندارم.
خب دیگر. گفتم!

بعداً نگویید نگفتی.
حاال روی تنه تمرکز می کنم.

محتمل ترین حالتش این است که از دستم بیفتد و پایم 
را چالق کند و بعدش دیگر نتوانم فوتبال بازی کنم.

ولــی باید تا جایی که زورم می رســد، بیاورمش 
باال و پرتش کنم.

برای خاندانمان خیلی مهم است.
منظورم تیممان است.

سوتوآلتو.



از راه خیلی دوری آمده ایم اسکاتلند. 
و حــاال همه چیز بســتگی به این دارد که من بــا این تنه ی وامانده 

چه کار می کنم.
باید بیندازمش خیلی دور. 

باید با قدرت زیاد پرتش کنم.
اگر خراب کنم، سوتوآلتو از مسابقات حذف می شود.

مهم ترین مسابقات جهان.
مسابقات شش خاندان.

بــا مربی مان، مورلی، چشم توچشــم می شــوم که چند روز اســت 
رفتارش خیلی عجیب شده، یعنی از وقتی آمده ایم به کشورش.

دقیقاً پشت سرش می شود برج های قلعه ی مک لود را دید.
توی این چند روز اخیر، اتفاق های خیلی عجیبی توی آن قلعه افتاده.

اتفاقاتی باورنکردنی که هیچ توضیحی برایشان نیست.
ولی االن نمی توانم به این موضوع فکر کنم.

توی این لحظه باید تنه را پرتاب کنم و خالص.
به خودم می گویم: »پاچلفت، نباید خراب کنی.«

صدای هیاهوی خاندان ها بیشتر می شود.
همه تشویق می کنند و داد می زنند و من سعی می کنم تمرکز کنم.

گفتند چه جوری پرتاب کنم که دورتر برود؟
یک وری پرتش کنم؟

به پشت؟
مورلی با دســت بهم اشــاره می کند و ازم می خواهد رو به باال و 

به سمت پشت سرم پرتابش کنم.

اعضای خاندان مک لود دادوبیداد می کنند و وقتی می بینند دارم 
تنه را بلند می کنم، می خندند.

آن ته، یک گروه نوازنده دارند نی انبان می زنند.
اسکاتلندی ها این مسابقات را خیلی جدی می گیرند.

داور توی َکرنا می دمد.
دیگر باید پرتاب کنم.

تمرکز می کنم.
زورم را جمع می کنم.

چشم هایم را می بندم.
و با تمام قدرتم تنه را پرت می کنم.
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»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


