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Track: Book 1: Ghost کتاب

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





o y ello  e enders in ran,
 '  e cited you' e chosen to run this race

ith Ghost, Patina, unny, and u.
 l ays re e er, the est ne er rest, and

... are the est

our tea ate,
Jason Reynolds 

 

برای تمام رفقای مدافعم در ایران،
وشحالم که پابه پای روح، پاتینا، سانی و لو می دوید.
یرند... و شما ستگی ناپ ترین ها  نید که ب فراموش ن

ترین هستید ب
هم تیمی شما،
جیسون رینولدز





انی  ۱۱ رکوردهای ج

ترین  ِهـی، این جا رو بـاش! این رفیقمون اندرو دال۱، رکورد بادکردن بیش
ا  ته نمی دونم از ک ش آره، راس م با دماغ ک رو زده... اون ه داد بادکن تع
نم  رش رو هم نمی تونم ب اصه. حتی ف تعداد  ده که این یه جور اس می ف
م یه کاریه  ب، این ه ی  ت. ول ا توی اون بادکنک هاس در آب دم ه چه ق ک
ارلوت لی۲ که  م ش ت به اس انمی هم هس ه. تازه یه  ترین وش ب درو ت و ان
یبه:  ی ولی اینش ع ی دنیا رو داره. بی شو بیشترین تعداد ارد پالستی
ی داشته باشه، چه برسه  اصال آدم واسه چی باید حتی یه دونه ارد پالستی
ودم؛  یال بابا. حا  ی  ی یعنی... ب به پن هزار و ششصد و سی و ی
تن همه ی رکوردهای دنیام. بعد از اون هم  ب، احتما من رکورددار دونس

وردن تخمه ی آفتابگردون.  رکورددار 

1- ndre  ahl
2- Charlotte ee

رکوردهای جهانی



۱۲  روح

ازه ش بلند داد می زنه و می گه: »نگو تا  خون م ت پیش آقای چارلز۱ از پش
ازه ش  ر زندگی می کنیم، به م بگم، تخمه ی آفتابگردون.« با این که توی ش
راون۲ مو  ا جیمز ب ز ب ای چارل ه ی آق تی قیاف تا. راس ازه ی روس ه م می گ
م تخمه ی  نمی زنه؛ البته اگه جیمز براون سفیدپوست بود. هفته ای پن بار ب
ارم؛  ر کنم... از کال چ ار ف آفتابگردون می فروشه، حدودا از وقتی که... ب
یعنی همون موقعی که مامان توی بیمارستان کار پیدا کرد. سه سالی می شه. 
ر می کردم می گه  تازه، گوشش هم سنگینه. مامانم هر وقت اینو می گفت، ف
م چرا راحت  میدم. نمی دون ی ش رو نمی ف ب معن نگینه؛ که  ش س دوش
الح های  بیه اص تر ش نگین بودن گوش بیش ون س اید چ ر ش ت ک نمی گف

بیمارستانی بود که داشت به حر زدن مامانم سرایت می کرد. 
ه  نوه. واس ابی بش آره، کم پیش میاد آقای چارلز چیزی رو درست و حس
ازه ش  رش داد می زنن. م ر همه داد می زنه و همه س ه س همینه که همیش
خون  ت پیش راش تلویزیون پش ان داد و فریاده. حا صدای گوش  ما م رس
ون می ده. همین آقای چارلز کتاب  ترن نش هم بماند که یه بند فیلم های وس
ارلوت  م داد؛ اون  تو درباره ی اندرو دال و ش ی گین رو ب ان ای ج رکورده
ه رکورد واقعی. توی  م می گه یه روز رکورد می زنم؛ ی ه ب وندم. همیش ی  ل
نم. آقای چارلز  م اید. ولی از یه چیزی م م. ش ترین دنیا می ش یه چیزی ب
م، تخمه ی آفتابگردون.  انی داره: نگو تا بگ ورد ج ن این جمله رک ه گفت واس
ازه ش می شم، همین رو می گه. احتما من هم  رکورد  چون هر دفعه وارد م
ر.« ش می گم: »نگو تا بگم، یه د دارم؛ واسه این که همیشه با صدای بلند ب

ری می چپونم کف  ه د زار بار گفته  مش. بعد، یه دونه ی م اینه. صده جواب

1- Charles
ایی. واننده ، آهنگساز، موسیقی دان سیاه پوست آمری  ،Ja es Jose h ro n  -۲
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اره توی دست من.  دست های چروکش و اون هم پاکت تخمه رو می 
تگاه  م به ایس ی می رس ی رم و وقت م و م م رو می کش ی راه دش، دلی دل بع
، دوباره وایمیستم. ولی این ایستگاه اتوبو م بقیه  ی ایستگاه  ها نیست؛  اتوبو
ر اتوبو  ودم هی وقت منت یابون، روبه روی باشگاهه. با این که  درست اون ور 
ر اتوبوسن.  نیستم، می شینم همون جا کنار بقیه ی آدم هایی که توی ایستگاه منت
ی رم اون جا تا  م. م وام زود برس ونه و من نمی  ونه  و آدم رو زود می رس اتوب
ره ی گنده داره؛  یابون یه پن ه باشگاه اون ور  ورزش کردن آدم ها رو تماشا کنم. آ
انگار ک دیوارش شیشه ایه. توی باشگاه از اون دستگاه هایی دارن که موق استفاده 
. همه شون رو به ایستگاه اتوبوسن و  اره داره از پله می ره با ازشون، انگاری ورزش
نده دارتر از  ی  قیافه هاشون یه جوریه که انگار دارن پ می افتن. باور کنین هی
اون صحنه نیست. واسه همین می شینم م فیلم یه کم نگاهشون می کنم. فیلم 
ی از ده نفری که از پله با می روند. می دونم همه ی  جان دهندگان؛ با هنرنمایی ی
ب،  نا باشه. ولی  ره ترس اید هم یه  ر بیاد، ش یب به ن اید یه کم ع این ها ش
ترین قسمت  ودش یه کاریه. ب وقت هایی که حوصله ت سر می ره، این هم واسه 

رت بوداده ی سینما، می رم سروقت تخمه هام.  اون جا نشستن اینه که به جای 
و یه مشت تخمه بریزم توی  از تخمه ی آفتابگردون بگم. من عادت داشتم ی
لی همه رو تف کنم بیرون. توی این  ون رو مک بزنم، بعد مسلس ش دهنم، نم
ارم،  ن قشن وقت می  ده م. ا ن بزر ش تم رکورد بزنم. ولی ا هم می تونس
ونم و جای درستی قرارشون می دم تا پوستشون  تخمه ها رو توی دهنم می چر
زش جدا  با یه گاز درست وحسابی باز بشه. بعدش با زبونم پوست تخمه رو از م
ت ها رو تف می کنم  ن دندون ها و زبونم نگه می دارم و پوس ز رو بی م، م می کن
زها  ه ی این ها، م خت ترین قسمتش همین جاست. بعد از هم بیرون. س
تش تخمه ی آفتابگردون هی  ب راس تاد این کارم. ولی  م. من اس رو می جو
ن نیستم که ارزش این همه زحمت رو داشته باشه. به  م مزه ای نداره. حتی م

وشم میاد.  هر حال من از این کار 
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ن از اون به ار  وره. م ه ی آفتابگردون بخ ت تخم م عادت داش ام ه باب
ز و همه چی رو.  ه؛ پوست و م و برده م. ولی اون عادت داشت همه رو با هم ب
ورد،  ه که بودم، ب که تخمه ی آفتابگردون می  ون. ب عین دیو می بلعیدش
مت رشد کنه و بزر  نه یه دونه ی آفتابگردون توی ش یدم ن ازش می پرس
تبال.  ه هم داشت مسابقه تماشا می  کرد؛ حا یا فوتبال، یا بس ه همیش بش
انیه برمی گشت طرفم و  واسه این که زیاد بازی رو از دست نده، اندازه ی یه 
ه  جون.« بعد،  ن ب می گفت: »همه ی آفتابگردون ها توی دل من بزر می ش
ون بده،  ت دیگه تخمه بریزه زیر دندون هاش و قورتش ه یه مش قب از این ک

ونشون می داد.  م تا توی دستش ت
وی  ی ت ت. هی آفتابگردون ام درو می گف م، باب ون بگ ت ن ب اری ا ب ام
ادی از  ن چیز زی ت. م ان نداش زی ام ن چی ی ال هم ود. اص ودش نب وج
وشگلن و زن  ها دوستشون دارن.  آفتابگردون ها نمی دونم، ولی می دونم که 
نگی توی  رد هی چیز قش نگه؛ و اون م ون قش م می دونم که اسمش و ه این
وجودش نداشت، حداق چیزی که زن  ها دوستش داشته باشن. چون زن  ها 
ون رو  وان اون و پسرش نن و بخ ون حمله ب ش ا تفن ب ه ب ی ک از مردهای

وششون نمیاد. بابای من از اون جور مردها بود.  شن،  ب
سه سال پیش بود که زد به سرش؛ وقتی اون نوشیدنی لعنتی باع شد 
د، انگاری  ب در میون یه آدم دیگه می ش ه. یه ش ه بدجن  تر بش از همیش
م تصمیم گرفت  ب، مامان ی دقیقا همون ش د یه دیوونه. ول و جل ت ت می رف

راب تر شد.  باهاش سرشا بشه. اون شب همه چی 
یده  م همه ی وقت هایی که دعواشون می شد، کله م رو م ساندوی پی
و  م گفت: »پاش . ب م که یه دفعه مامان اومد توی اتا بودم بین مالفه و بالش
ورم،  ون نمی  ام ت ید. وقتی دید از ج ا رو از روی تختم کش م.« مالفه ه بری

» نب داد زد: »ب
ونه.  ودش می کش دم داره منو توی راهرو دنبال  ودم اومدم، دی ا به  ت
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تم و بابام رو دیدم.  یدن. همون  موق بود که برگش ی به هم می پی ام ه پاه
ونی بود و یه هفت  تیر توی  ورد و اومد بیرون، لب هاش  از توی اتا تلوتلو 

دستش بود. 
« اما من و مامانم  نم تری۱ ن کار رو ب ن ای بورم ن ت گفت: »م ا عصبانی ب
فق به راهمون ادامه   دادیم. صدای کشیدن ضامن هفت  تیر اومد. بعد صدای 
ید، بابام شلیک کرد. داشت به  باز شدن قف در. همین  که در روی پاشنه چر
ما شلیک می کرد بابام بابای من جدی جدی داشت... به ما شلیک می کرد 
یدم  ا، چون می ترس ه ک ورد ب ر  ه ببینم تی تم ک رش برنگش ه زن و پس ب
ودم یا مامان. صداش انقدر بلند و تیز بود که احسا کردم  ورده باشه به 
ان قلبم به هم ریخت. اما  ه؛ اون قدر که ضرب ر می ش و کله م منف م داره ت مخ
ن صدایی که به  لیک  بلندتری ه انگار صدای ش ن بود ک ز ای ن چی یب تری ع
ین  عمرم شنیده بودم  باع شد پاهام تندتر حرکت کنن. نمی دونم اصال هم

ش بود.  عا همین باع نه یا نه، ولی ق چیزی مم
یابون.  یدیم. از پله ها اومدیم پایین و رفتیم تو  من و مامان همون طور دو
یدیم  یدیم و دو ی و مر داشت دنبالمون می اومد. دو زده بودیم به دل تاری
وبمون  ان  ازه ی آقای چارلز که از ش یدیم به م ره رس یدیم تا با و دو
ت به  گاه اندا ای چارلز یه ن ازه. آق ه ب ت روز هفت اعته و هف ارس بیست وچ
ه بودیم و  ه می کردیم، پابرهن ا نمی اومد، گری مون ب ان که نفس ن و مام م
. ک  واب تنمون بود. ما رو توی انبارش قایم کرد و زن زد به پلی لبا 

شب رو اون جا موندیم. 
ن وقتی  ه مامان گفت ا ب ده  م. پلی ه ام رو ندی ا باب ا ح از اون  موق ت
ری توی دستش روی پله های  رت با یه ب ونه مون، بابا بدون تی ش یدن  رس
ورده؛ هفت  تیر هم  ه ی آفتابگردون می  ته بوده و تخم ر نشس ی منت جلوی
م نبوده.  واسته بگیرنش. انگاری واسه ش م ودش می  کنارش بوده. انگار 

1- erri
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م نمی دونم از  ودم ه تش رو بخواین،  ال حب بریدن. راس راش ده س ب
ی  وقت ها می گم کاش واسه همیشه  حالم یا ناراحت. بع وش این موضوع 
ود؛ روی کاناپه،  ونه ب ی هم می گم کاش توی  دان. یه وقت های اد زن می افت
ورت از یه چیز  ه می گردوند. در هر ص تش تخم ابقه می دید و توی مش مس

م.  نم؛ من همون شب یاد گرفتم بدو م م
بعد از این  که توی ایستگاه اتوبو روبه روی باشگاه به قدر کافی نشستم، 
ن دو، تمرین  تن توی زمی ه دیدم که داش م یه عالمه ب ر راه وی پار س ت
ره، چون من هی وقت  ب مم اون جا چه  د می رفتم جلو تا بف ردن. بای می ک

م.  رده بودم. فق همین جوری بلد بودم بدو یدن تمرین ن واسه دو
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واستم از اون جا برم، اما دیدم چند نفر  اولش از الی نرده ها نگاه کردم. می 
ه ها و این ها.  ن و تمرین رو تماشا می کنن. مامان ب دارن نزدیک زمین می پل
یبی  ب چون کار ع ون،  تم کنارش ون. البته ننشس برای همین رفتم پیشش
ت دیگه نشستم. مدرسه ی من تیم دو نداشت. البته اگه  بود. ولی روی یه نیم
تبال رو بیشتر دوست  ابقه ی گزینش بدم. بس ت هم من نمی رفتم مس داش
تبال بود؛ البته هی وقت درست و حسابی بازی  داشتم. رشته ی ورزشی من بس
تادم  ونه، دم زمین وایمیس ی وقت ها که پیاده می رفتم  رده بودم ها. بع ن
ی منو  ون بازی کنم یا نه. ولی هی وقت کس م من هم می تونم باهاش ا ببین ت
ته های تیم  ود که سردس اطر این ب تر به  رد. بیش اب ن ش انتخ ه تیم واس
ا  ه احس ال من بپرن. اما همیش ه ای به سن و س ون نمی اومد با ب وشش
ی م لبران۱.  م ی رفت کنم، می ش ته پیش می کردم اگه بتونم توی این رش

ایی  تبار. تبال سیاه پوست آمری رمان بس Ja، ق es e ron -۱

رکورد جهانی برای سریع ترین 
مسابقه ی گزینش
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م،  ی م فالن دونده ی معرو دنیا بش تم ی واس ی من هی وقت نمی  ول
رده بودم. توی کتاب گین که گشتم، دیدم نوشته یه  ر هم ن ش ف حتی ب
ری ترین دونده  ی دنیاست. من که هی وقت  م اوسین بولت۱ س یارویی به اس
ابقه ی دو تلویزیون رو نمی دید.  نیده بودم. بابام هی وقت مس مش رو نش اس
ی من که هی وقت  یعنی دونده های معرو دیگه ای هم هستن نه، بی  شو
وپایین   نیده   بودم. اما از کش وقو  اومدن و با ون رو نش م هی کدومش اس

میدم یه چیزهایی حالی شونه.  ه ها توی زمین، ف پریدن این ب
 » ا رو تمرین بدیم دار زانوه ب یه مق ت: » ون می گف ش ت ب مربی داش
اطر ریختن موهاش  لی  ش به  ر من ک مربی قدکوتاه و ک بود. البته به ن
تر بگم، از اون هایی  نبود؛ از اون آدم هایی بود که کله شون رو تی می  ندازن. ب
ب  ن به جز ابروها؛ که  ون رو می تراش ر و صورتش بود که همه ی موهای س
ت بود. انگار یه  پشت با  تش اصال جالب نبود. قیافه ش عین  پش راس
ی  واره ی حلقه ای بندازه به گوشش و یه سوت مش ته، یه گوش س دندون ش

» هم دور گردنش باشه. »زانوها با با  با
ودم بودن و همه لبا ورزشی پوشیده  ترها و پسرها هم سن وسال  د
بودن. دست هاشون رو توی هوا رو به جلو دراز کرده بودن و یه کاری بین رژه 

 . ام می دادن و زانوشون رو تا دستشون می آوردن با و پریدن ان
« مربی سر قدبلندترین  نب سانی۲ دومین روز تمرینه و کم آورد ی »د ب
پسری که اون جا بود، نعره زد. توی دستش یه تخته شاسی بود که زدش به 

» پشت پای پسره. »بیارشون با
ت تخمه ها رو از بین پاهام تف کنم رو  ته بودم که بتونم پوس اد نشس گش
ابی تشنه م می کرد، اما نمی تونستم نخورم.  ت حس زمین. نمک تخمه ها داش
ردن رون پا. به  ن بود و گرم ک ت پروانه زدن دور زمی و، نوب ن زان د از تمری بع

ا. ، رکورددار دو، اه جامایی sain olt -۱
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انی برای سری ترین مسابقه ی گزینش  ۱۹ رکورد ج

ه  ردن باید بدو ه گرم ک ود. اصال برای چی آدم واس خره ب ر من که مس ن
ته می شه. آره بابا بعدش همه ی دونده ها  س ابقه  این جوری که قب از مس

دور مربی صورت  پشتی جم شدن. 
تین، یعنی یا قبال  اون گفت: »گوش بدین ببینم. وقتی توی این زمین هس
و مدافعان شده ین.« یه جوری باهاشون  و تیم مدافعان۱ بوده ین، یا تازه ع ع
نم  م ین چیزی. »م ده بودن یا هم حر می زد که انگار تازه وارد ارتش ش
و  مین، معنی  ش اینه که ع مین. ولی اگه نمی ف همه تون معنی حرفم رو می ف
ترین دبیرستان ها واسه  ده ین. ب ر ش ترین تیم های جوانان این ش ی از ب ی
و یه  وب و ع پیداکردن استعداد میان سرا ما. حا اگه برین یه دبیرستان 

». انی برین کال وب بشین، چی می شه احتما می تونین م تیم 
 . انی بره کال ه م یدن توی تیم نمی تون ا دو م گفتم هی ک ب وی دل ت
بعد یه پوست تخمه تف کردم بیرون. از این که پوست ها می چسبن به زبون و 

ردکنه.  یلی اعصاب   م تفشون کنی، متنفرم.  باید مح
ب،  ود...  لی ب ه نمی تونم توضی بدم چه ش یب و  غریب ک ر ع ه پس ی
ارین سعی کنم. یادتونه گفتم اگه جیمز براون سفیدپوست بود، آقای چارلز  ب
فید بود؛ البته اگه پسر  ر س بیه یه پس ه هه ش ب این ب باهاش مو نمی  زد 
ارین  ت. ب قی نیس ین. این  جوری من یاه فر کنین. نه وایس فید رو س س
وه ای  دوباره شروع کنم. پوستش سفید بود. عین رن سفید. موهاش هم ق
دا یادش  ت ها بود. انگاری  ن بود، ولی اجزای صورتش عین سیاه پوس روش
ال آقای چارلز بود یا  وه ای بزنه. وایسا ببینم، شبیه م ش رن ق رفته بود ب

 . نه ولش کن اصال. به هر حال پسره دستش رو برد با
» مربی گفت: »چیه لو۲

» ه هه پرسید: »راسته که شما توی مسابقه ی دو المپیک بودین ب

de است که »مدافعان« ترجمه شده. enders ۱- نام تیم
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۲۰  روح

« داشت دستش  مربی سری جوابش رو داد: »راسته که تو توش نبودی
ت.  می ندا

ی  تی ش زد که انگار با ارد پالس ش ر جاش  ره لو، یه جوری س پس
ت باید چی کار کنه. با  ودن تو صورتش. انگاری نمی دونس ی زده ب ارلوت ل ش

من من گفت: »آها...« اصال نمی دونست چی باید بگه. 
ت پا کرد و گفت: »به این که من  ه های لبش رو با دس مربی تف گوش
ودتون  ه  ین ک ر کارهایی باش ه ف ین. ب ته باش رده  م، کار نداش ی کار ک چ
ا  ه اون جاه م ب ن، می تون ن بیای ای م ه پابه پ ن. اگ ام بدی ن ان وای می 
ارین  ، ب گاه می کرد، گفت: »حا هاش ن ونمتون.« همون جور که به کاغ برس
» ببینم با شما تازه واردها باید چی کار کنیم. لو، پاتینا۱و سانی؛ به صف شین

سه تا تازه وارد اومدن اون   طر زمین دو. 
ی ری.« این  وت زدم، دو صد متر م ی س و. وقت ی ل ت: »اول توی ی گف مرب
ی نو  یب و غریبمون لو، شبیه موتور تازه آتیش شده بود. کتونی های نای رفی ع
رمان ها. یه سربند به سرش  پوشیده بود، با یه لبا سرهمی چسبون؛ م ق
. همین  ا برا ش یه الم ر طال دور گردنش و توی هر گوش ی ه زن ود و ی ب
ت روی لبش، بقیه ی دونده ها رفتن کنار زمین. توی  اش وت رو گ که مربی س
ی دندون  هاش گفت: »آماده...« بعد  ی دست مربی یه زمان سن بود. از  اون ی

یه سوت کوتاه زد: بی و لو از جا کنده شد. 
ید. وقتی  د می دو ه جدی جدی تن ن ب ورم اینه که ای رز بود. من ی ف یل
ای اون ور زمین پرید هوا و هورا  ت ه ی از نیم انمه روی ی ، یه  ه  ید ت رس
کشید و یه جوری واسه ش دست زد که انگار رفیقمون هنرپیشه ای چیزی بود. 
یر قرار گرفتم، ولی دیگه نه اون قدری که بخوام تشویقش کنم.  من هم تحت ت
ره یه اتفا غیر ضدحال افتاده. اون قدر تحت  وشحال بودم که با جدی جدی 
ردم.  یر بودم که تا تموم شدن کارش، هی تخمه ای رو توی دهنم جابه  جا ن ت
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