
خدا  نگهدار، آقای اسپالدینگ

خدا جون سالم به روی ماهت...





انتشارات پـرتقـال
خدانگهدار، آقای ِاسپالدینگ

نویسنده: جنیفر رابین بار
مترجم: فهیمه صدیق عابدینی

ناظر محتوایی: مهتا سیدجوادی
ویراستار ادبی: فاطمه فدایی حسین

ویراستار فنی: محمدامین شکاریان ـ وجیهه صادقی
طراح جلد نسخه ی فارسی: امیر عالیی

آماده سازی و صفحه آرایی: سجاد قربانی ـ سونیا قنبری
مشاور فنی چاپ: حسن مستقیمی

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۴۶۲-۹۹۲-۸
نوبت چاپ: اول ـ ۱۴۰۰

تیراژ: ۱۰۰۰ نسخه
لیتوگرافی و چاپ: پرسیکا

صحافی: مهرگان
قیمت: ۵۶۰۰۰ تومان

سرشناسه: بار، جنیفر رابین
Barr, Jennifer Robin

عنوان و نام پدیدآور: خدانگهدار، آقای اسپالدینگ/ نويسنده: جنیفر رابین بار؛ مترجم: فهیمه صديق عابدينی.
مشخصات نشر: تهران: نشر پرتقال، ۱۳۹۹.

مشخصات ظاهری: ۲۵۰ ص؛ ۱۴٫۵×۲۱٫۵ س م.
شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۴۶۲-۹۹۲-۸

وضعیت فهرست نویسی: فیپا
Goodbye, Mr. Spalding , [2019] :یادداشت: عنوان اصلی

موضوع: داستان های نوجوانان انگلیسی-- قرن ۲۱ م.
Young adult fiction, English-- 21st century :موضوع

شناسه ی افزوده: صديق عابدينی، فهیمه، ۱۳۶۱، مترجم
PZ۷/۱ :رده بندی کنگره

رده بندی دیویی: ۸۲۳/۹۲ [ج]
شماره ی کتاب شناسی ملی: ۷۳۱۰۶۲۴

۷۱۶۰۶۰۱

۳۰۰۰۶۳۵۶۴ ۰۲۱-۶۳۵۶۴ www.porteghaal.com kids@porteghaal.com





انتشارات پـرتقـال
خدانگهدار، آقای ِاسپالدینگ

نویسنده: جنیفر رابین بار
مترجم: فهیمه صدیق عابدینی

ناظر محتوایی: مهتا سیدجوادی
ویراستار ادبی: فاطمه فدایی حسین

ویراستار فنی: محمدامین شکاریان ـ وجیهه صادقی
طراح جلد نسخه ی فارسی: امیر عالیی

آماده سازی و صفحه آرایی: سجاد قربانی ـ سونیا قنبری
مشاور فنی چاپ: حسن مستقیمی

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۴۶۲-۹۹۲-۸
نوبت چاپ: اول ـ ۱۴۰۰

تیراژ: ۱۰۰۰ نسخه
لیتوگرافی و چاپ: پرسیکا

صحافی: مهرگان
قیمت: ۵۶۰۰۰ تومان

سرشناسه: بار، جنیفر رابین
Barr, Jennifer Robin

عنوان و نام پدیدآور: خدانگهدار، آقای اسپالدینگ/ نويسنده: جنیفر رابین بار؛ مترجم: فهیمه صديق عابدينی.
مشخصات نشر: تهران: نشر پرتقال، ۱۳۹۹.

مشخصات ظاهری: ۲۵۰ ص؛ ۱۴٫۵×۲۱٫۵ س م.
شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۴۶۲-۹۹۲-۸

وضعیت فهرست نویسی: فیپا
Goodbye, Mr. Spalding , [2019] :یادداشت: عنوان اصلی

موضوع: داستان های نوجوانان انگلیسی-- قرن ۲۱ م.
Young adult fiction, English-- 21st century :موضوع

شناسه ی افزوده: صديق عابدينی، فهیمه، ۱۳۶۱، مترجم
PZ۷/۱ :رده بندی کنگره

رده بندی دیویی: ۸۲۳/۹۲ [ج]
شماره ی کتاب شناسی ملی: ۷۳۱۰۶۲۴

۷۱۶۰۶۰۱

۳۰۰۰۶۳۵۶۴ ۰۲۱-۶۳۵۶۴ www.porteghaal.com kids@porteghaal.com



تقدیمبهبهترینقصهگوییکهمیشناسم؛
مادرم.
ج.ب



Goodbye Mr. Spalding

Copyright © 2019 by Jennifer Robin Barr

Published by Calkins Creek, an imprint of 
Highlights

 )Copyright( بر اساس قوانین بین المللی، حق انحصاری انتشار
Goodbye Mr. Spalding کتاب

به زبان فارسی در سراسر دنیا متعلق به نشر پرتقال است.



قوانین 
کوچک 
زندگی

(قوانین اصلی)

1.مسئولیتهمهیبخشهایزندگیاترابهعهدهبگیر.
2.هیچچیزیبیدلیلاتفاقنمیافتد.
3.از»لطفًا«و»متشکرم«استفادهکن.

4.موقعحرفزدنبهچشمهایطرفمقابلتنگاهکن.
5.بهخودتبسپارکهدائمپیشرفتکنی.
6.انتطارنداشتهباشزندگیعادالنهباشد.

7.همیشهدستیراکهبرایکمکبهسمتتدرازشدهبپذیر.
8.زمان،درمانهمهیزخمهااست.

9.بادیگرانهمانطوررفتارکنکهدوستداریباتورفتارکنند.
10.نعمتهایترابشمار.

قوانین 
کوچک 
زندگی



11

۱
باید باالی دیوار سمت راست ورزشگاه

شایب   پارک فیالدلفیا یک حصار بلند بسازند.
ِجی. جی. تایلور اسپینک، خبر ورزشی، ۳۰ اوت ۱۹۳۴

جیمیفاکس1باالخرهُمرد.اینراازچشـمهایبیحالتشمیفهممکهازتوی
ُتنگبهمخیرهشده.کیفکرشرامیکردیکماهیسهسالعمرکند!اینیعنی
سـهسـالاززمانیکهتیماتلتیکِس2فیالدلفیادرمسـابقاتجهانیبازیکرده،
میگذرد.البتهبهمعنیقانونشمارهی13همهست:اگرمیخواهیشانسبهت

روکند،همهیحیواناتخانگیمردهاتراتویشایبپارکدفنکن.
بـهپشـتمیغلتـموزلمیزنـمبهترَکمویِیسرتاسـرسـقفاتـاق.باید
بیشترازاینهاناراحتباشم،بهخاطرهمینپلکهایمرامحکمرویهمفشار
میدهموسعیمیکنمالاقلیککمناراحتیتویوجودمپیداکنم.ولی
بهجایاینکهناراحتباشمآنقدرهیجانزدههستمکهلبهایمبهخندهباز
میشود.آخرهربارکهتویشایبپارکماهیخاکمیکنم،تیماتلتیکس

راهپیـداکند. میتوانـدبـهمسـابقاتجهانی
یواشـکیازتخـتبیـرونمیآیموپاورچینپاورچینمیرومپشـتپنجره.
اتاقـمطبقهیسـوماسـت.بهورزشـگاهبزرگبیسـبالآنطـرفخیابانخیره
میشـوم.شـایبپارکخالیاسـت؛البتهنورافکِنزیرجایگاههایسـمتچپ

1.JimmieFoxx
Athletics.2؛یکیازتیمهایمطرحبیسبالدرایاالتمتحدهازسال1901تا1954

۱
باید باالی دیوار سمت راست ورزشگاه

شایب   پارک فیالدلفیا یک حصار بلند بسازند.
خبر ورزشیِجی. جی. تایلور اسپینک، خبر ورزشیِجی. جی. تایلور اسپینک، خبر ورزشی
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روشنمانده.البدکارگریاتفاقیآنراروشنگذاشته.االنوقتنگرانیدربارهی
اینچیزهانیست.

بـهصورتـمدسـتمیکشـمتاخوابازسـرمبپرد،سـعیمیکنـمموهای
بههمریختهیخرماییامراصافکنمودنبالشـلوارمبگردم.شـلوارمرامچاله
گوشـهیاتاقپیدامیکنم.بهکمکلوالنیازدارم.بایدتاخورشـیدباالنیامده

جیمیفاکسراپشتِبیساول1خاککنیم.
پنجـرهیاتـاقلـوالفقطچندمتربـاپنجرهیاتاقمنفاصلـهدارد،چون
خانوادهیشریدانخانهیبغلیمازندگیمیکنند.بینگلرامحکممیِکشم
وگوشمیکنمتادینگدینِگضعیفزنگولهیآنسرسیمرابشنوم.بینگل
اسـمسـیمیاسـتکهازپنجرهیلوالتاپنجرهیاتاقمنکشیدهایم.قانون

شمارهی16:هروقتصدایبینگلرامیشنوی،بیاپشتبام.
یواشجیمیراتویدستمالمیپیچم،کیفمرابرمیدارموازپنجرهینورگیر
سقفراهرومیرومباالرویپشتبامصافمان،همانمحلمالقات.نگاهیبه
ردیفپشتبامهایراستوچپمیاندازم،مبادااینوقتشبکسیببیندمان،

مخصوصًابرادرانپولینسکی2کههمیشهیخدانصفشبهادنبالدردسرند.
هرکدامازپشتبامهاچیزخاصیداردکهآنراازبقیهیپشتبامهامتمایز
میکند،مثلبوتههایگوجهفرنگیمامانیاگلدانهایمعروفش،اماهمگی
یـکچیزمشـترکدارنـد:نیمکتهایچوبـیبرایتماشـایبازیهایمهم

لیگبیسبال.
امشبهمهینیمکتهاخالیهستند.

خانهیمانسـبتبهخانههایدیگرخیابان،دیدبهتریبهزمینبیسـبال
دارد،چـوندقیقـًاوسـطخیابانقـرارگرفتـه.میتوانیمازباالیدیـوارکوتاه

1.زمینبیسبال،تقریبًاشکلمثلثاست.طولاینزمینحدودًادوبرابرزمینفوتبالمعمولیاست.دراین
ورزش،سهایستگاهیابیساصلیوجودداردویکبیسخانه.بیسخانهیابیسچهارم،ایستگاهیاست

کهبازیبرایمهاجمآغازمیشودودرهمانجابرایکسبامتیازتماممیشود.
2.Polinski
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سـمتراسـت،بازیهـاراراحتببینیم،انگارکهبلیـتبهترینجایگاهزمین
راداشـتهباشـیم.فردااتلتیکِسفیالدلفیامقابلرِدسـاکس1بوستون2بازی
میکندوخیابان،پشـتبامماوزمینبیسـبالپرازتماشـاگرهاییمیشـود

کهبرایدیدنبازیمیآیند.
مـنعاشـقروزهـایمسـابقهام؛عاشـقصدایفریـادتماشـاچیها،زنگ
کامیونبستنی،بویسوسیسوبادامزمینیبخارپز.اماگهگاهیمثلامشب
کهتویشایبپارکپرندهپرنمیزندوانگارفقطوفقطمالمناست،خیلی

بیشتردوستشدارم.
آهسـتهمیگویم:»جیمی،متأسـفمکهُمردی،اماخبنمیشهبیشترازاین
ببازیـم.وقتـیاتلتیکـسدوبارهرویدوربیفتهوبازیهاروببـرهومردمبیاناز

پشتبوممامسابقههاروببینن،تورویادمنمیره.«
سـعیمیکنـمآدمهـایمنفیبافراازذهنـمبیرونکنم،پـدرومادرهایی
کهازعملکردکانیَمک،سـرمربیتیم،بهخاطرفروشبهترینبازیکنهایش
انتقـادمیکنند،نویسـندگانورزشـیکـهبهنظرشـاندوراناوججیمیفاکس
واقعیدیگرسرآمدهوبرادرانپولینسکیکهانگارمأموریتدارندطرفدارهای
هرتیمیغیرازفیلیز3راتهدیدکنند،مخصوصًامن.اماامشبتنهاچیزیکه
اهمیتداردایناستکهماهیمردهیمنقراراستبرایمانشانسبیاورد.

»جیمیفرانک!نصفهشـبهها!«نزدیکبودصدایآهستهیلوالَزهرهترکم
کنـد.پاییـنلباسخوابشراکهازکیسـههایآرددوختهانـد،میچپاندتوی
شـلوارش،ازپشـتبامخودشانمیآیدرویپشتبامماوتامیرسدتندتند
میگویـد:»چـهکاریداریکهاینقدرمهمه؟داشـتمیهخوابخیلیخوب
میدیدم.عینامیلیااِرهارت4لباسپوشیدهبودم،باعینکوروسریواین

RedSox.1؛یکیازتیمهایبیسبالحرفهایآمریکا
Boston.2؛مرکزایالتماساچوستآمریکا

Phillies.3؛یکیدیگرازتیمهایبیسبالشهرفیالدلفیا
AmeliaErhart.4؛خلبانپیشگامآمریکاییواولینزنیکهازعرضاقیانوساطلسپروازتکنفرهانجامداد.
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چیزهـا.ولـیبهجایپروازکردن،جلویکاخسـفیداعتصابکردهبودم،اون
همباآلیسپال1.آلیسداشتبهممیگفت...«

»میشـهبعـدًاخوابتروبرامتعریفکنی؟جیمـیفاکسُمرده.«بهماهِی
رویدستمالسفیداشارهمیکنم.

پوسـتروشـنلوالتویتاریکیآخرشـب،سـفیدبهنظرمیرسـدووقتی
دوالمیشـودتـاماهـیراببینـد،موهـایخرمایـیفـرداروبلنـدشمیریـزد

رویشانههایش.
»جیمیفرانک،جیمیفاکسراکُشت.چهتیترجالبیمیشه.«لوالمیداند
مـنجیمـیرانکشـتهام،پسبهحرفشمحلنمیگذارم.دوتاییسـاکتبه

ماهیزلمیزنیم.
باالخرهمیگوید:»پسفکرکنمبایدخاکشکنیم،هنوزکههنوزهبابابزرگ

میگـهعموروناناحتماالًتوبهشـتنیسـت،چونجایـیخاکشنکردن.«
»پسکجاست؟«

 »هیچکـسنمیدونـه.تـوجنگجهانیکشـتهشـد،یهجاییتوفرانسـه
فکرکنم.«

امیدوارمیگویم:»شـایدیهجاییخاکشکردن.«خیلیوحشـتناکاست
کهآدمبهبهشتنرود.»بههرحال،االنبهخاطرهمیناینجاییم.بهخاطرقانون

شمارهی13.«
»چنـدوقتـیبودکاریبهقانونشـمارهی13نداشـتیمها.«لـوالکیفشرا
بـازمیکنـد،کتابباریکقوانینمـانرادرمیآوردوازرویشمیخواند:»قانون
شـمارهی13:اگـرمیخواهـیشـانسبهـتروکند،همهیحیوانـاتخانگی

مردهاتراتویشایبپارکدفنکن.«
جایـیراکـهجیمـیفاکسواقعیبـازیمیکند،نشـانمیدهم.»ِبیس

اولچطوره؟«

AlicePaul.1؛فعالحقوقزنانوطرفدارجنبشحقرأیزناندرایاالتمتحده
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لوالسرشراکجمیکند،یکابرویشراباالمیبردونگاهممیکند.»واقـعـًا
فکرمیکنییهماهیمردهبراشونشانسمیآره؟«

»مـنفقـطمیدونمهرسـالیکـهیهجاییتـویشـایبپارکماهیخاک
کردم،اونهارفتنمسابقاتجهانی.ایننمیتونهاتفاقیباشه.«بانگاهشانگار
میگویددوبارهشـروعشـد،اماحرفمراقطعنمیکند.»اونطورینگاهمنکن!
حاالکهجیمیفاکسُمرده،بایدکارمونروانجامبدیم.«میرومسمتنردبانی

کهعقبپشتباماست.»میآی؟«
دنبالممیآیدومیگوید:»چهباقانونشمارهی13چهباهرقانوندیگهای،

امسالهیچجورهتیمازتهجدولنمیآدباال.«
»ولیاگهچندتابازیروببرن،چی؟«

»خب،چندتابازیرومیبرن.چهشاهکاری،هورا.«
»نـه،گـوشکـنببیـنچـیمیگـم.شـایدفقـطچندتـابـازیروببـرنو
شـایدبهخاطرهمونچندتاُبردتماشاچیهایبیشتریواسهدیدنبازیها
بیان.بعدفقـطشـایدبعضـیازاونهـابهجایاینکهبرنورزشـگاه،بیـانواز
پشـتبوممـابازیهاروببیننوپولبلیتروبدنبهپدرومادرهایما.«لوال
لبهایشراجمعمیکند.میدانستمنمیتواندباچنینچیزیمخالفتکند.
نگاهشبهکفشهایشاسـت.»اونپولواقعًابهدردمونمیخوره،مامان

میگهازهفتهیدیگهازمدرسهیهراستبایدبرممغازهکمکشون.«
»واقعـًا؟«فقـطهمیـنیـککلمـهرامیتوانـمبگویم.پـساحتمـاالًدیگر
نمیتوانیـمهـرروزبعدازمدرسـهبرویمزمینهایبازیپـارکِریبورن1ومرکز

تفریحیفانفیلد2.
»خـب،پـدرومـادرماالنواقعًانمیتوننبهکسـیحقوقبـدن.منهمکه

خیاطیبلدم.«
»ازِکیتاحاالاینقدرخوبخیاطییادگرفتی؟«

1.Reyburn 2.Funfield
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»یادنگرفتم.ولیدیگهدکمهولبدامنوشلوارروکهمیتونمبدوزم.«
»خببهخاطرهمینهکهبایداینکارروبکنیم.هریهنفریکهازپشتبومما

بازیهاروببینه،یعنییهروزکمترمیریمغازه.«
»فکرکنم.شاید.«
»بیشترازشاید!«

»خــــب.«نیمچهلبخندیمیزندومیخواهدنشانبدهدکهمثالًداردبهم
لطفمیکند.اماجفتمانمیدانیمکهازاولهممیخواستهمراهمبیاید.

قانونشمارهی12:جیمیولوالتاابدبهتریندوستهایهمدیگرمیمانند.
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۲

منولوالوسایلمانراازمخفیگاِهزیرایوانجلویخانهبرمیداریم.لوالکیف
نظامیمنرابرمیدارد،اینکیفرابابابزرگازجنگجهانیآوردهبودووقتی
میخواستآنرابهمبدهدفقطیکقانونبرایمگذاشت،قانونشمارهی20:
همیشهنخماهیگیری،قوطیکبریت،کارتکتابخانهوقمقمههمراهتداشته
باش.بااینکهازبیشترشـاناسـتفادهنمیکنم،ولیبههرحالهمیشـهتوی

کیفدارمشان.آدمازفردایشخبرندارد.
لوالهرچیزیراکهاینسالهاجمعکردهایممیچپاندتویکیف:بیلچه،

چراغقوه،کاغذپوستی،مدادوالبتهدفترخاطراتروزانهاش.
»بیا.«پارچهیکوچکرابهشمیدهمومراقبمکهچطوریجیمیفاکس
رامیگـذاردتـویقوطیکنسـروماهیایکهمثالًتابوتشاسـت.همهچیزرا

برمیداریموحاالآمادهایمنقشهمانراعملیکنیم.
درخیابانبیسـتمنهماشـینهسـت،نهچراغروشناییونهحتییکذره
زباله.همهیمااهالِیخیابانبهخاطرزمینبیسبالآمدهایماینجاوبهتمیز
نگهداشـتنخیابانبیسـتمافتخارمیکنیم.فردامردهاییکهکتشلوارراهراه
شـیکپوشـیدهاندوکالهسرشـانگذاشتهاند،پیادهیاسـوارِواگنبرقیبرای

۲
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تماشـایمسـابقهمیآیند.شـایدیکیدونفرشـانبهجایاینکهبلیتواقعی
بخرند،بیایندوازپشتباممابازیراتماشاکنند.

تویپیادهرومیایستیموبهدیوارچهارمتریآنطرفخیاباننگاهمیکنیم
کهدقیقًاروبهرویایوانهایماناست.یکدفعهدرِتوریخانهیخانمکارسون
پیـرجیرجیـرمیکنـد،هـردوازجامیپریم،سـریعمیرویمتـویتاریکیو
همانجامیمانیمتاوقتیکهمطمئنشویمخانمکارسونبرگشتهتویخانه.

اوچشموگوشمحلهاستوازهمهیرازهاخبردارد.
قبـلازردشـدنازخیابـان،نفـسعمیقمیکشـموسـرمایهـواراحس
میکنم.روزآخرماهاوتاست،ولیهواازچیزیکهانتظارداشتمسردترشده.
منولوالهمیشـهیکراهیپیدامیکردیمتادزدکیبرویمشـایبپارک.
مثالًیکچیزیالیدرهامیگذاشـتیمتادرسـتبسـتهنشـوند،یانردههای
چوبـیرابـااهرمـیچیزیبـازمیکردیم،یاحتیتـویکامیونهایحملبار
قایممیشـدیم.اماحاالکهسـیزدهسالماناسـت،قدمانآنقدریبلندشده
کهبتوانیمازرویدیوارکوتاهسـمتراسـتدزدکیردشـویم.دیگرمیدانیم
چطـوریخیابـانرادیـدبزنیـموصبرکنیمتاکسـینباشـدوچطـوریتوی

تاریکیقایمشویمومنتظرفرصتمناسببمانیم.
البتهازقبلبرنامهریزیکردهایم.اواخرآوریلیکشبدوتاشیارتویچوب
کندیـم:یکـیتقریبـًاوسـطوآنیکیتقریبًایـکمترباالتر.بـاالیدیوارمیخ
کوبیدیموطنابکوتاهیرابهشوصلکردیم.لوالایدهیاینطرحراازمجلهی

زندگیپسرانگرفتهبود.اوهمیشهاینمجلههاراازمنبیشترمیخواند.
لوالمیگوید:»بزنبریم،چمباتمهبزن.«

نقشـهیماسـادهاست.خیابانکهخلوتشـد،اوللوالازدیوارباالمیرود.
پایـشرامیگـذاردرویهـرچیـزیکـهبتوانیمتـویخیابانپیـداکنیم.مثالً

آجرهایسیمانیایکهبچههابعدازبازیهافبال1همینطورتویخیابانولشان

halfball.1؛یکبازیخیابانیباچوب)معموالًدستهیجارو(وتوپماهوتی
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کردهاند،یاجعبههایچوبیایکهدستفروشهایخوراکییادشانرفتهببرند.
لوالیکپایشرامیگذاردرویشـانهیمنوپایدیگرشراتویشـیار
کوچکاولی.دسـتششـیاردومراپیدامیکندوبعدطنابراچنگمیزند.

کمکشمیکنمبرودباال،یکپایشرامیچرخاندورویدیوارمینشیند.
نالهایمیکند.

»هیسس!«
همینطورکهپاهایشدوطرفدیواراستوسعیمیکندتعادلشراحفظ
کنددستهایشراتکانمیدهدومیگوید:»اینقدرنگراننباش.کسیاین

دوروبرنیست!«بااینحالهولموعجلهمیکنم.
منتقریبًاپنجسانتیمترازلوالبلندترم،ولیبازهمبهکمکشنیازدارم.
پایـمرامیگـذارمرویجعبه،هماندوشـیاروبعـدطنابراپیدامیکنم،با
کمکلوالمیرومباالوسریعمینشینمرویدیوار.هردو،فوریپاهایمان

رامیچرخانیموآنطرفدیوارپایینمیآییم.
دفعههایاولخیلیسختبود،چندبارافتادیموتاچندروزکمردردیادمان
میآوردچهکارکردهایم.اماکلتابستانمشغولتمرینبودیموحاالتوییک

چشمبههمزدنمیتوانیمانجامشبدهیم.دقیقًامثلامشب.
درمنطقـهیاخطـارفـرودمیآییـموچمباتمهمیزنیم؛خاکبـههوابلند
میشـود.روبهرویمانزمینبزرگبیسـبالخالِیخالیاست،امانورافکنزیر

جایگاهسمتچپهنوزهمروشناست.
»لوال.«بهنورافکناشارهمیکنم.

»البدیکیامروزیادشرفتهخاموشـشکنه.«اینرامیگویدورشـتهی
افکارمراپارهمیکند.»نگراننباش.«

دستپاچهویککمبلندترمیگویم:»باشه.«
»قبالًهاهیچوقتنگراننمیشدیها!«

»شایدچوناونموقعهااصالًبهگیرافتادنمونفکرنمیکردم.«برمیگردم
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تویسایهیدیوارمحوطهیبیرونی.»اگهاینطوربشه،بهنظرتآقایشایبباز
همازابزارفروشیماخریدمیکنه؟یابازهمبهپدرومادرتسفارشدوخت
لباسهایتیمرومیدن؟بهنظرتسالدیگهمنمیتونمتوپجمعکنتیم

بشم؟اگهاالنگیرمونبندازنوبفهمنکیهستیم...«
»جیمی.«لوالمستقیمتویچشمهایمنگاهمیکند.»هزاربارتاحاالاینکار
روکردیم.بعدشهم،تومیخواستیماهیتروخاککنی.بجنب.«مالیمتر
میگوید:»تومیتونیکلزمینبیسـبالروچشمبسـتهبگردیوبدوناینکه

کسیببیندتفرارکنی.«
مثلهمیشهلوالدرستمیگوید.تاجاییکهیادممیآید،همیشهدزدکی
آمدهایمشایبپارک.بیشتروقتهاتویزمینبازیمیکنیم.بعضیوقتها
همفقطروینیمکتذخیرههامینشینیموبهستارههازلمیزنیم،آبهم
تویدلمانتکاننمیخورد.امابرایاولینبارفکرگیرافتادنماندستازسرم
برنمیدارد.کانیمک،سرمربیاتلتیکس،قولدادهازسالدیگرتوپجمعکن
تیمبشوم.نمیخواهمیکشغلواقعیبادرآمدثابتراازدستبدهم.تقریبًا
همهیهمکالسـیهایمتویمدرسـهیَسـنتکلمبا1دنبالاینشغلهستند.
البتهبهجزپولینسکیهاکهفکرنمیکنمهیچوقتبروندسراغشغلواقعی.

آهسـتهمیدویـمبـهطرفبیساولومحلمناسـبدفـنماهیراپیدا
میکنیم،دقیقًاهماننقطهایکهجیمیفاکسواقعیمیایستد.

لـوالیـواش،انـگاربـاخـودش،میگویـد:»فکـرکنمبهتـرهمراقبباشـیم
کثیفنشـیم.«آرامبیلچهراُسـرمیدهدزیرزمینخشـکوقهوهای،تکهی
مستطیلشـکلیرابلنـدمیکندومیگذاردکنـار.بعدچالهیکوچکیمیکند.

منهمکیفراخالیمیکنم.
میپرسم:»اینکاغذدیگهواسهچیه؟«

»یهچیزیروشبنویس.زودباش.میتونیمبااینخاکشکنیم.«

1.St.Columba
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آخرآدمدربارهییکماهیمردهچیمیتواندبگوید؟خب،اسـمبازیکن
بیسـبالمـوردعالقـهامرارویـشگذاشـتم،سـتارهایکـههمهبهـشاحترام
میگذارنـدویکـیازچندبازیکنخوبیاسـتکـهازدورانطالییرقابتهای

جهانِیچندسالقبلبرایمانباقیمانده.
امااینقضیهفقطدربارهیمدافعاولتیممانیست.خیلیعجیباستکه
آدمبادفنیکماهیمرده،بتواندیکتیمرانجاتبدهد.اماخبقبالًنتیجه

دادهوبازهممیتواندنتیجهبدهد.
لوالبشکنیجلویچشمممیزندومنراازخوابوخیالمیکشدبیرون.
»جیمـی!نـهبـهاونموقعکهداشـتیازترسمیلرزیدی،نـهبهحاالکه

نشستیوداریوقتتلفمیکنی.«
شروعبهنوشتنکهمیکنمهردومیخندیم:

جیمیفاکسعزیز،
توماهیخوبیبودی.

امیدوارمبهبهشتبروی.
باعشق،من

دوسـتداشـتماسـمواقعیامرابنویسـم،ولیاگریکوقتیکیاینجعبهرا
پیداکند،چی؟جیمزمارتوچیفرانسـیسسوم1حسابیتویدردسرمیافتد.

یادداشتراتویقوطیحلبیوبعدتویچالهمیگذارم.
»خب،بایدیهچیزیبگی.«

بادتویدماغممیاندازموپوزخندمیزنم.»یهچیزی.«
لوالخندهاشرامیخورد.»جیمی،مثالًمجلسترحیمه.یهچیزخوببگو.«
بـهزورلحنـشراغمگیـنمیکند.»بابابـزرگمیگه:مرگجوریقلـبآدمرو

1.JamesMartucciFrancesIII
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میشکنهکههیچکسنمیتونهخوبشکنه.بایدباهاشخداحافظیکنی.«
»خبهمیناالنبراشیادداشتنوشتم!«

چشمهایشراازمبرنمیدارد.
»خوبه.«

سـرمرامیاندازمپایینوخاکبههمریختهراباپاهایممیکوبمتادوباره
صافشکنم.تندتندمیگویم:»اسـمجیمیفاکسبزرگروگذاشـتمروت.
مدافـعاولتیمهوپارسـالتابسـتونازداکهافَمن1بـرامکوکاکوالیگیالس
خریـد.حتـیچندباریهمجایـزهیبهترینبازیکنزمینروُبرده.میدونی،
خوشممیآداسممشبیهاسماونه.لطفًابراشخوششانسیبیار.لطفًاواسه
تیـمخوششانسـیبیار.لطفًاکمکشـونکنبازیروببـرن.«مکثیمیکنم.

»راستی،اگهعموروناِنلوالروهمدیدی،سالممنروبهشبرسون.«
هـردومیگوییـم:»آمین.«کیفمرارویشـانهامجابهجامیکنمومیرویم

سمتخروجی؛هماندرِویژهیکارکنانکهطرفدیگرورزشگاهاست.
لـوالبهسـمتچـپنگاهمیکندومیگوید:»جیمی،همیـناالناونالمپه

خاموششد.«
نگاهمانتویهمقفلمیشود،هردویمامعنیاشرامیدانیم.

ناخودآگاهپاهایمحرکتمیکنند.سریعازاینطرفزمینبیسبالمیرویم
آنطرفش.لوالازمنتندترمیدودومنپشتسرشهستم.

میپریمتویجایگاههایپشـتبیسسـوم،سـریعمیدویمسمتباالی
راهرووتویراهپلهقایممیشویم.

لوالیواشمیگوید:»توهمینجابمونتامنبرمببینماوضاعروبهراههیانه.«
»صبرکن!«سعیمیکنمبهشبرسم،امادیگررفته.ساکتوبیحرکت
همانجامیمانم،نگاهمتندتندبینسـتونها،پایینراهرووزمینبیسـبال

میچرخد.

1.DocHoffman




