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خاطرات من از دو و میدانی

جدیدتریـن  دو و میدانـی... 
فکـر عجیـب بابا کـه معلوم 
نیست از کجا به سرش زده!

مگر تا حاال این طوری بوده بابا؟

فوتبال...

کریکت...

راگبی...

و تکواندو را امتحان کرده ام.



۱۰

خبر اول روزنامه ها شـده ام و کبودی هایم نشان می دهند که واقعًا 
خوب از پسش برآمده ام! (آره جان خودم!)



۱۱۱۱

راسـتش، بابا فکر می کند اگر ورزش مناسـب را پیدا کنم، آن وقت 
حتمًا ورزشکار خوبی می شوم...

اما بگذارید چند چیز را ُرک و پوست کنده بگویم.
من مارکوس َاتکینسـون هستم و ُنه ساله ام. در ریاضی و بازی های 

کامپیوتری حرف ندارم، اما ورزشم افتضاح است!!!
بیچاره بابا... هیچ ورزشی توی دنیا نیست که روی مبل َلم بدهی و 
فقط انگشت های شستت را تکان تکان بدهی... یعنی تنها ورزشی 

که من در آن استادم.



۱۲۱۲

خودت را با بند کفش هایت باال بکش و  بابا کتابی نوشـته به اسـم
همیشه موقع حرف زدن از جمله های کتابش استفاده می کند.

هیچ کدام از چیزهایی که توی کتابش نوشته، به درد زندگِی واقعی 
نمی خورد...

امکان ندارد همیشـه کاری تکراری انجام 
بدهی، اما منتظر نتیجه ی جدید باشی! 
به نظرتان چه کسی عقلش را از 

دست داده؟!



۱۳۱۳

بابا فکر می کند این منم که عقلم را از دست داده ام! باشد بابا، حق 
با توست!

«دویدن» حتمًا هیجان انگیز است. اسپات هم می تواند کمکم کند.
می توانیم دنبال حیوان های وحشی بدویم.

یا بدویم دنبال آدم های بد و پیدایشان کنیم...
و در ادامه ی کارآگاه بازی مان برویم به اتاق 

جما َسَرک بکشیم....

جمـا عاشـق ایـن اسـت کـه خاطره هایم را 
بخواند و برایم یادداشت بگذارد. چرا؟ شاید 

چون کار بهتری برای انجام دادن ندارد.



۱4۱4

خـب من کـه بـه دویدن 
عادت دارم. بیشتِر وقت ها 

می دوم...

تا از دست ِجی تی 
فرار کنم...

(البتـه االن که با هم دوسـتیم، فقط بعضـی وقت ها دنبالم می کند؛ 
آن هم برای تمرین.)

بعضی وقت ها هم 
از دست هالک فرار 

می کنم...

یا از دست جما...



۱5۱5

کلمـه ی «میدانـی» هم خنده دار به نظر می رسـد. البـد آن قدر دوِر 
میدان های شهر می دویم تا سرمان گیج برود.

پرتاب کردن که خوراِک خودم است!

می توانم زباله ها را مستقیم پرتاب 
کنم توی سطل...

یا موشک کاغذی را صاف بفرستم هوا...

یا خودم را پرت کنم روی 
زمین و حسابی سروصدا 

راه بیندازم...

شـاید دو و میدانـی آن قدرها هم بد نباشـد! 
شاید دیگر بالیی سرم نیاید! شاید این دفعه 

خوش بگذرد!!!



۱6۱6

جما درست می گوید. این هم مثل بقیه ی ورزش ها افتضاح از آب 
درمی آید...

می دانم حاال قرار است چه اتفاقی بیفتد...

مثل آب خوردن می شود ذهن بابا را خواند.



۱7۱7

همیشه هم عین کتابش حرف می زند.

نظـرت دربـاره ی این چیسـت: 
«مـا بـدون رؤیاهامـون، تخت 

می خوابیم.»

اما «بستنی شیرین تره.»

امـا به نظر من «گـردش کن تا 
سالم بمونی!»



۱۸۱۸

من هم باید کتابی بنویسم. فکر کنم از کتاب بابا هم معروف تر شود.

به جای خودت را با بند کفش هایت باال بکش، اسمش را می گذارم
در رختخواب بمان و پتو را روی سرت بکش.

و بعد به همه ی توصیه های خودم عمل می کنم.



۱9۱9

صبح روز بعد...

بابا معنی خبر خوب را نمی داند.

هـوووم، بگـذار ببینم... ِاسـپات 
تکلیف هایم را خورده؟

توی امتحان ریاضی رد شده ام؟

یک ببر توی تختم خوابیده؟

اگر این ها خبر خوب است، پس خبر 
بد چیست؟



۲۰۲۰

مامان وباباها همیشه درباره ی بچه هایشان بزرگ نمایی می کنند.

ولی آمدِن اسپنسر خبر خیلی بدی هم 
نیست. شاید هم پسر خوبی باشد.



۲۱۲۱

چرا منظورش را درست نمی گوید؟؟؟؟



۲۲۲۲



۲۳۲۳

درست است، فقط هنوز ورزشی را که مناسبم باشد، پیدا نکرده ایم. 
اما راستش اگر در انتهای رنگین کمان دنبال کوزه ی طال می گشتیم... 

تا حاال پیدایش کرده بودیم...

یـا اگر زیِر زمین دنبال گنج 
می گشتیم...

یا اگـر دنبال هیوالی 
الخ ِنس بودیم...

هرچنـد اگر ورزش اسپنسـر هم مثل من افتضاح باشـد، دوسـتان 
خوبی برای همدیگر می شویم!


