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خاطرات من از تنیس

االن مثًال خودم را از چشم بقیه پنهان کرده    ام.

هیچ  کس نمی  داند کجا هستم.

مخفی  ام، مرموزم، مثل دزدها فراری  ام.

۹





من استاد تغییر چهره  ام.

به این آدم  ها نگاه کن...

   چه در کالس درس...

چه در ساحل...

و چه در ایستگاه اتوبوس...

محال است بتوانی حدس بزنی من کدام     یکی هستم.
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البد می  پرسی پس تو کی هستی؟

شاید هم در مأموریتی فوق  سری 
هستی تا انسان  ها را از حمله  ی 

زامبی  ها نجات دهی؟

یـا آدم فضایـی 
در لباس مَبدل؟

این یادداشـت  ها مال خواهرم، جماست 
کـه تمـام خاطـرات شـخصی  ام را بدون 
اجازه می  خواند. جما دوازده ساله است و 
چند وقت دیگر یک دختر سیزده سـاله  ی 

غیر  قابل  تحمل می  شود.

حرف نزن جما!

نکند جاسوسی؟

1۲



من مارکوس َاتکینسون هستم و ُنه سال دارم.

پسـری معمولی هستم، با یک 
زندگی معمولی و با مامان  و بابا 
و دوتا خواهرم زندگی می  کنم.

خب پس مشکل چیست؟

چرا قایم باشک بازی درمی  آورم؟

چه چیزی این  قدر من را ترسانده؟

چرا فرار می  کنم؟
از بابای خودم می  ترسم.

1۳



از دست بابای خودم قایم می شوم.

اصًال باورتان می  شود؟!

شـاید فکر کنیـد او جادوگری 
بدجنس است...

یا دانشمندی
دیوانه...

یا رئیس تمام تبهکاران شهر...

اما، نه.

1۴



راستش او خیلی هم مهربان است.

بـه آدم  های پیر کمک می  کند 
از خیابان رد شوند.

وقتـی بچه  هـا می  زننـد زیر 
گریه، خوشحالشان می  کند.

به انجمن  های خیریه 
کمک می  کند.

و به نظرش من شگفت  انگیزم...

1۵



پس مشکل کجاست؟

مشکل اینجاست که او این را 
همین  طوری  نمی  گوید.

به نظر او من
در ورزش، شگفت  انگیزم.

اما اصًال این  طور نیست.

مخالف شگفت  انگیز، چه کلمه  ای است؟

پس من در ورزش، ناشگفت انگیزم.
در هر ورزشی. هر چه که بگویی.

1۶



حاال از کجا این  قدر مطمئنم؟
چون قبًال هزار بار امتحان کرده ام.



هر بالیی که ممکن اسـت موقع ورزش سـِر کسـی بیاید، سـِر من 
آمده...

ورزش هر بالیی که ممکن اسـت موقع ورزش هر بالیی که ممکن اسـت موقع ورزش سـِر کسـی بیاید، سـِر من 
آمده...

اما بابا هنوز هم به من ایمان دارد...
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مشـکل اینجاسـت کـه او کتابی نوشـته کـه آدم  ها بـا خواندنش 
می  توانند به خودشان کمک کنند. نام کتابش این است:

خودت را با بند 
کفش  هایت 

باال بکش.

اصًال مگر می  شود آدم خودش را با بند کفش  هایش باال بکشد؟

من می  دانم، نمی  شود، چون امتحان کرده  ام.

1۹



هیچ کدام از کارهای دیگری را هم که در کتاب بابا آمده، نمی  شود 
انجام داد.

اصًال چطور چنین چیزی ممکن است؟
اگر این طور باشـد اول یک دستگاه 
شبیه  سـازی الزم داری کـه بتوانـی 

یک نفر شبیه خودت بسازی.
نمی  گوید  کتابش  توی  بابا  و خب، 
چطور یکی از این دستگاه  ها بسازی...

تازه، اصًال چرا نسخه  ی شبیه  سازی شده  ات بخواهد مانعی سِر راهت 
درست  عین خودم  نفر  یک  داشتم،  شبیه  سازی  دستگاه  اگر  شود؟ 

می  کردم و می  فرستادمش مدرسه تا خودم...

حسابی خوش بگذرانم!!!

۲0



واقعًا؟

نمی  شود با
بالگرد برویم؟

یـا با چتر نجـات روی قله 
فرود بیاییم؟

اصـًال چطـور اسـت مـن 
همان پایین کوه بمانم؟؟؟



اما بدترین قسمت کتاب 
بابا این است...

البته هیچ  وقت مخالفتم 
را بلند نمی  گویم.

نه به خاطر اینکه می  ترسم 
با جارو دنبالم کند...

یا توی دست شویی زندانی ام کند تا 
با او موافقت کنم...

یا پلی استیشنم را باالی 
قفسه قایم کند.

به خاطر اینکه دلم نمی  خواهد 
مأیوسش کنم...

۲۲



خیلی ترسیده  ام.

حتی بیشتر از وقتی   که مجبور باشم
چندتا شیر را از خودم دور کنم.

یا یک دوست جدید پیدا کنم...

یا بیفتم توی اقیانوسی 
ُپر از کوسه...


