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خاطرات من از تکواندو

بابا می خواهد من تکواندوکار شوم. 
اصاًل نمی دانم این تکواندو چی چی هست!
اما با شناختی که از بابا دارم، مطمئنم کار

خطرناکی است. 

راستش من بویی از هنر نبرده ام. 

(معرفی می کنم: خانم کوئیل، معلم هنرم.)

خاطرات من از تکواندو
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(معرفی می کنم: خانم کوئیل، معلم هنرم.)

۹



اما مهم نیسـت. همین که کار آرام و مالیمی انجام می دهم، عالی 
ا ست. 

باالخره یک بار هم که شده، آسیب نمی بینم. 
مگر اینکه حواسم نباشد و یک نفر بزند با قلم مو ناکارم کند. 

اما فکر نمی کنم همچین اتفاقی بیفتد. 
یعنی امیدوارم که نیفتد. 

(هر چیزی برای مامانم درسـت کنم، عاشـقش می شـود، حتی اگر 
یک تکه آشغال باشد. کاشکی معلم هایم هم این طوری بودند.)
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۱۰



اسـپات کـه کشـته مرده ی هنر 
اسـت. فالفـی هـم همین طور. 

آن ها می توانند کمکم کنند!

اسـپات کـه کشـته مرده ی هنر 
اسـت. فالفـی هـم همین طور. 

آن ها می توانند کمکم کنند!

۱۱



۱۲



من مارکوس َاتکینسون هستم و ُنه سال دارم. بابای من دیگر برایم 
اعصاب نگذاشته. 

هیچ وقـت به حرف هایم گـوش نمی دهد... اما همـه ی حرف هایم 
یادش می ماند. 

باور نمی کنید؟ االن چندتا مثال برایتان می زنم... 

دیدید؟ هیچ وقت به حرف های 
من گوش نمی دهد. 

من مارکوس َاتکینسون هستم و ُنه سال دارم. بابای من دیگر برایم 
اعصاب نگذاشته. 
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من گوش نمی دهد. 

۱۳



اما همه ی حرف هایم یادش می ماند. جالب اینجاست که یک بار هم نشده 
گوش کند ببیند چه می گویم! اصاًل چطور چنین چیزی ممکن است؟

عمرًا!

چقدر هم که خوبه!

اما همه ی حرف هایم یادش می ماند. جالب اینجاست که یک بار هم نشده 
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عمرًا!

چقدر هم که خوبه!



دیدید؟ چیزهایی که برایش تعریف کرده ام، یادش می آید، اما بد 
موقع... 

ِجی تی قلدر مدرسه بود. 
اما االن با هم دوستیم، چون 
وقتـی پـدرش می خواسـت 
گربه اش را بفرسـتد انجمن 
حمایـت از حیوانـات، مـن 

نجاتش دادم. 
حاال هم از گربه اش (فالفی) نگهداری 
می کنم تا درس ومشـق ِجی تی بهتر 
شـود و پدرش اجـازه دهد گربه اش 

را پس بگیرد. 
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۱۵



بابا کتابی نوشته به اسم خودت را با بند کفش هایت باال بکش!
همیشـه موقع حـرف زدن، از جمله های کتابش اسـتفاده می کند. 

بهتان گفته بودم که دیگر برایم اعصاب نگذاشته؟

اما به نظر من احتیاِط بیش از حد هم برای آدم ضرر دارد... 

مثاًل وقتی می خواهی از خیابان رد شوی، اگر اول سمت چپ را نگاه 
کنی، بعد سمت راست را و دوباره سمت چپ را و چندصد بار دیگر 

این کار را تکرار کنی... آخرسر از خیر رد شدن می گذری!
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کنی، بعد سمت راست را و دوباره سمت چپ را و چندصد بار دیگر 



یا اگر بترسی دستت را با کاغذ بُبری، الی هیچ کتابی را باز نمی کنی! 

خیلی ممنونم، ِجما. 

یا اگر بترسی دستت را با کاغذ بُبری، الی هیچ کتابی را باز نمی کنی! 

خیلی ممنونم، ِجما. 

۱۷



ِجما خواهرم اسـت. از هیچ  کاری بیشـتر از یادداشت گذاشتن در 
دفتر خاطرات من خوشـش نمی آید. همه ی یادداشـت هایش هم 

بی سروته اند. 
چند بار سعی کردم دفتر خاطراتم را قایم کنم. 

توی باغچه... 

اسپات کمک کرد پیدایش کند. 

زیر تخت... 

َهرِیت کمک کرد پیدایش کند. 
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۱۸



توی اتاق زیرشیروانی... 

خودش آن را پیدا کرد. 

تسلیم، آقاجان!

توی اتاق زیرشیروانی... 

خودش آن را پیدا کرد. 

تسلیم، آقاجان!

۱۹



پـس بابا می خواهد بـروم تکواندو یاد بگیرم تا در برابر کسـی که 
حاال دیگر دوستم است، از خودم دفاع کنم. 

زمان بندی ات حرف نداشت، بابا. 
بهتر نبود یادم می دادی چطور جلوی... 

هیوالها

یا آدم فضایی ها

یا ارواح
از خودم دفاع کنم؟
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۲۰



حاال که با ِجی تی دوسـت شـده ام، دیگر نیازی به تکواندو و دفاع 
شـخصی ندارم. دیگر الزم نیسـت جنگجویی خشن و خوش هیکل 

باشم. 

حاال که با ِجی تی دوسـت شـده ام، دیگر نیازی به تکواندو و دفاع 
شـخصی ندارم. دیگر الزم نیسـت جنگجویی خشن و خوش هیکل 

باشم. 

۲۱



قبل از اولین جلسـه ی کالس تکواندو، بابا من را برد خرید و برایم 
یک دست لباس راحتی خرید. 

شاید تکواندو آن قدرها هم بد نباشد. 
شاید استراحتش از استقامتش بیشتر باشد. 

بعد، پوشش محافظ خریدیم... 

ساق بند، ساعد بند، محافظ سینه ،کاله تکواندو و یک محافظ 
دیگر که خجالت می کشم درباره اش صحبت کنم... 

و کمربند سفیدی که 
بی عیب وایراد به نظر 

می رسید. 
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دلم می خواهد یک بار هم که شـده، بروم سـراغ کاری که پوشـش 
دفاعی الزم نداشته باشد. یک کار بی خطر. 

مثل سقوط آزاد. 

یا کشتی گرفتن با کوسه ها. 

یا کش رفتن وسایل ِجما. 
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