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یوناس، این کتاب را به تو و پدرم، یعنی پدربزرگت، تقدیم 
می کنم. توصیف شما دو نفر، بدوِن عشق خالصتان به ورزش 
ممکن نیست. یوناس، وقتی پدربزرگت دیگر نمی توانست 
راه برود، با ماشین تا پشت حصارهای دور زمین می آمد تا 
بیسبال بازی کردن تو را ببیند.
ب.م

برای پدر همسرم، ِجیمز ِورد. روزی که دخترش را از او 
خواستگاری کردم، گریه کرد و بعد از آن همیشه با من مثل 
پسر خودش رفتار کرد. حاال ما هر روز دلتنگ اوییم.
ک.ا

برای همه ی آدم های معمولی که دنیا را تغییر می دهند.
ش.ح



من جکی رابینسون هستم.





گاهی وقت ها شجاع بودن کار سختی است.
مادر من شجاع بود و از آدم های شجاع خوشش می آمد.

وقتی من به دنیا آمدم، کوچک ترین فرزند در بین پنج فرزند 
دیگرش بودم و او اسم یک آدم شجاع را روی من گذاشت.

قرار است اسم 

میانی اش روزولتروزولت 

باشد.

جک روزولت 

رابینسون.

چرا روزولت؟

به یاد رئیس جمهور 

تِدی روزولت.

او جنگید تا مطمئن شود 

سیاه پوستان به حقوق 

برابر می رسند.

این مسئولیت خیلی 

سنگینی برای جکی 

کوچولو است.

خواهی دید. من 

که نگران نیستم.



اما این که اسم یک آدم شجاع را رویت بگذارند باعث نمی شود 
آدم شجاعی بشوی.

راستش وقتی بچه بودم دوست نداشتم تنها بخوابم.
عادت داشتم توی تخت مادرم بخوابم.

حتی وقتی سعی کرد گولم بزند، بازهم از پیشش نرفتم.

بهت یک سکه 

می دهم تا بروی 

به اتاق خودتخودت.

اینجا بهتر 

است.

اماکن ندارد.



یکـی از ترسـناک ترین لحظه هـای زندگی ام در 
هشت سالگی اتفاق افتاد.

بیرون از خانه بودم و دختری از آن طرف خیابان 
حرف زشتی به من زد.

آن قدر عصبانی شدم که جواب خیلی زشتی 
به او دادم.

پدرش با سرعت سر رسید.
هیچ خوشش نیامده بود که یک پسر 

سیاه پوست مقابل دختر سفیدپوستش 
درآمده بود.

ما تنها خانواده ی سیاه پوست در خیابانمان 
بودیم.

به دخترم چی 

گفتی؟

خودش 

شروع کرد.

یادم نیست اولین سنگ را 
چه کسی انداخت.




