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به مادرم
اسپرانسا «امید» 1مونیوس ِبل
ِ
بهدلیل
2

حمایت بیاندازهاش از من
پ.م
تقديم به:
تمام قصهگوهای عالم و روح مهربان مهدی آذر يزدی كه كودكیام مديون
قصههای اوست.
آ.ع

 .1اسپرانسا در زبان اسپانیایی یعنی امید و نویسنده برای تأکید بر این معنا آن را داخل گیومه آورده است.
2. Esperanza Muñoz Bell

فصل یکم
سـالها پـس از یکـی بـود ،یکـی نبـود و خیلـی پیـش از کالغه بـه خونهاش
نرسـید ،جایـی در قـارهی آمریـکا ،تـوی دهکـدهی کوچـک سـانتا ماریـا و در

بـه همان نام ،پسـری از پلههای سـنگی ُپلی قوسدار بـاال میرفت.
کشـوری 
آن پسـر توپ فوتبالی را بهسـمت تکتک برآمدگیهای سـنگی پل پرتاب

میکرد.
از میان یکصد پل این سـرزمین ،اینیکی پل محبوبش بود .وقتی کودکی
بیش نبود ،پاپا ،که اسـتاد سنگتراشـی و پلسـاز بود ،اسم او را روی کتیبهی
پل حک کرده بود تا همه ببینند.

َمکسیمیلیانو کوردوبا
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مکس ،روی پل خودش که بود ،دوست داشت از آن باال برود.
از این خوشـش میآمد که وقتی به مدخل پل میرسـید ،سطح آن بهشکل

گذرگاهی طوالنی و پردسـتانداز در دل ریو ُببینادو 2رخنه میکرد .توپ را زمین
انداخـت و همانطـور که بـا کنارههای صندل راحتی غبارگرفتـهاش به آن ضربه
میزد ،تا وسط پل آن را پابهپا کرد.
2. Río Bobinado
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1. Maximiliano Córdoba

اینجـا ،روی تـاج پـل ،میتوانسـت تمام دنیـای خود را پیـش رویش ببیند
و همینطـور رودخانـه را کـه آن پاییـن ،پیچوتاب میخورد و از سـانتا ماریا دور
میشـد ،دور آن حلقه میزد و برمیگشـت و دوباره پیچوتابخوران دور میشد.
دسـتش را حرکت داد تا ادای رودخانه را دربیاورد که در مسـیر پرپیچوخمش
جزایر کوچک و تختهسـنگهای غولپیکر را دور میزد .چرا ریو ُببینادو اینقدر
دودل بود؟
مکس به پشتسرش نیمنگاهی انداخت تا خیالش راحت شود پاپا هنوز به
او نرسیده است .زیرلب گفت« :روزی روزگاری ...افعی غولپیکری ،که پهناش
بهاندازهی بیسـتتا خونه و طولش بهاندازهی سـهتا اسـتان بود ،نمیتونسـت
تصمیـم بگیـره بهسـمت غـرب و بهطـرف اقیانوس بخزه یا بهسـمت شـرق و
بهطـرف کوهسـتان .افعیه تا یه جهت رو انتخاب میکـرد ،میدید از اون یکی
بیشتر خوشش میآد .عقب و جلو میرفت و پهلوپهلو روی زمین میخزید ،تا
اینکه از رد بدنش درهی خیلی بزرگی بهجاموند .اون دره باالخره با آب بارون

ُپر شد و تبدیل شد به رودخونه».

مکـس با رضایت لبخنـد زد .اینجا مکان محبوبش برای داسـتانپردازی و

حیـرت از چیزهـای گیجکننـده بود :چقدر طول میکشـید تا رشـد کند و برای
خودش مردی شود؟ آیا هیچوقت میتوانست ببیند پشت افق چه قرار دارد و
چرا مادرش رفته بود و آیا بار دیگر او را میدید؟
مکـس میدانسـت پاپـا بههیچوجه از سـؤالهای قلمبهسـلمبه خوشـش
نمیآمد ،بهخصوص سؤالهایی دربارهی گذشته و آینده .حتی به نظر میرسید
بعضی از آنها باعث رنجشش میشوند .مکس حساب از دستش دررفته بود
ِ
واقعیت امروز سفت وایسا ،وگرنه
که پاپا چند دفعه برایش توضیح داده «توی
فرداروز فقط از زندگی ناامید میشی».

کلمات پاپا را فراموش کرد و به روسـتا خیره شـد .خانههای چشـمنوازتر،

یعنی خانههای سـبز و زرد و آبی ،کنارههای رودخانه را در آغوش گرفته بودند.
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منارهی مخروطی کلیسای کوچک ،یا همان بانوی غمهای ما ،1بهسمت آسمان
اشاره میکرد .باغهای مرکبات و انگور مجاور شهر بودند .روی جادههای خاکی،
کلبههای سـادهی سـنگی و سـفیدرنگ ،مثل کبوترهای صبو ِر توی آشیانه ،در

تپهماهورها النه کرده بودند .مکس دسـتهایش را سـایهبان چشـمش کرد و

خانهی خودشان را میان آن خانهها پیدا کرد .آیا االن دیگر بوئلو 2داشت شام
میپخت و لوال برای خردهغذاهای جزغالهی توی ماهیتابه التماس میکرد؟
گذاشـت نگاهش بهسـمت صخـرهای دندانـهدار و به جایی پر بکشـد که در
آن دژی سـنگی از دور خودنمایـی میکـرد .همـه اسـم آن دژ را گذاشـته بودنـد
ال رینا خیگانته 3یا ملکهی غولپیکر ،چون شبیه قدرتمندترین مهرهی صفحهی
شـطرنج بـود .مکـس عاشـق این بود که تـوی سـانتا ماریا هرجا کـه میرفت،
دسـتِکم میتوانسـت دیوارکها و کنگرههای تاج او را ببیند ،طوری که انگار آن
زن همیشه از او محافظت میکرد .حتی خاطرهی مبهمی هم از نشستن روی
پای آن زن به یادش میآمد ،در حالیکه بارانی از شکوفههای سرخ بر سرش
میبارید .آیا آن خاطره یک رؤیا بوده؟
روزگاری قصـر پیرامـون ال رینـا خیگانته هم باشـکوه بـود .ولی چند دههی
قبل سـپاهیان باسـتانی با توپهایشـان سـقف آن را با خاک یکسـان کردند،
زلزله دیوارهای آن را سسـت کرد و جنگ در کشـور همسـایه ،آبیسـمو ،عدهی
بیشماری را مجبور به فرار از دست فردی دیکتاتور کرد و آن افراد از خرابههای
قصر بهعنوان مکانی امن برای پنهان شدن استفادهکردند .بعضیها میگفتند
این «مخفیشدگان» زنها و بچههای بیگناه و بیچارهای بودهاند .بقیه میگفتند

آنها مجرمین بدجنس ،گداهای کثیف و آدمهای بهدردنخور بودهاند.

تابهحال هیچکس با چشم خودش یکی از آن مخفیشدهها را ندیده بود تا
از این موضوع مطمئن شـود .ولی شـایع شـده بود که روح آنها هر سال روی
2. Buelo

1. Our Lady of Sorrows
3. La Reina Gigante
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بالهای شاهین تیزپر به آنجا برمیگشت .بعضی وقتها که مهی غلیظ تپهها
را میپوشاند و سانتا ماریا در سکوت فرومیرفت ،صدای نجوای روحها شنیده
میشد که از ملکهی غولپیکر میخواستند حمایت و راهنماییشان کند ،طوری
که انگار قدیسه یا فرشتهی نگهبان بود .هرکسی یکی را میشناخت که او هم
یکی دیگر را میشناخت که صدای آنها را شنیده بود.
کل امالک اطراف ال رینا خیگانته و خرابهها حصارکشی ،متروک و منطقهی
ممنوعه بود .فقط پاپا از طرف شـهردار اجازه داشـت تا نخالههای آنجا را برای
سـاخت پلهـای جدیـد در اختیار بگیرد .تـا جایی که مکس یـادش میآمد،
همیشـه بـه پاپـا التمـاس کرده بـود او را با خـودش ببرد تا ال رینـا خیگانته و
خرابهها را از نزدیک ببیند .اگر او اولین پسری میشد که از آن گذرگاه روحزده
عبـور کـرده ،آنوقت میان دوسـتانش تبدیل به قهرمان میشـد! فقط به این
دلیل که پاپا اعتقادی به روح نداشـت ،دلیل نمیشـد آنها آنجا نباشند .شاید
ً
تقریبا
امسـال تابسـتان پاپا باالخره رضایت میداد او را با خودش ببرد .دیگر

دوازده سالش بود.

مکس به سـنگهای سـرطاقی پل ،که از آفتاب بعدازظهر گرم بودند ،تکیه
داد و منتظر ماند تا پاپا برسد .در رودخانه ،تصویر نیمی از سر خودش را دید:
انبوهی از موهای مجعد مشـکی ،ابروهای پرپشـت و چشمهایی کاراملیرنگ.
ِ
چشم بَبری و میگفت آن چشمها نشانهی قدرت
بوئلو اسمشان را گذاشته بود
و عزم راسخاند .چویی اسمشان را گذاشته بود چشمهای آبنباتی ،درست مثل
آبنبات محبوبشان که از شیر و شکر قهوهای درست میشد .بعضی از پسرهای
مدرسه به آنها میگفتند چشمهای شیطانی .مکس تمام تالشش را میکرد
حرفهایشـان را نشـنیده بگیرد .ولی با خودش فکر میکرد شـاید آن پسـرها
از او چیزی میدانسـتند که خودش نمیدانسـت .آیا بدی وجودش را پر کرده
بود؟ با اینحال آن چشمها شبیه به چشمهای مادرش بودند و یکی از معدود
چیزهایی که میتوانسـت ادعا کند از او به ارث برده؛ آن چشـمها و قطبنمای
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نقرهای کوچکی که به بندی چرمی متصل بود و روزگاری متعلق به مادرش بود.
دستی روی سینهاش گذاشت و قطبنما را زیر لباسش حس کرد.
بـا انداختـن قلوهسـنگها بـه رودخانـه ،میگذاشـت آبهـای مـواج افکار
ناخوشـایندش را به فکرهایی شـاد تبدیل کنند .مدرسـه تمام شـده بود و پنج
هفتهی دیگر امتحان ورودی تیم فوتبال روسـتا شـروع میشـد .مثل همهی
دوستان صمیمیاش ،او هم آرزو داشت وارد تیم شود.
مکس توپ را برداشت و آن را بهسمت دیوارهی پل انداخت و گذاشت توپ
کمانه کند و برگردد تا بتواند آن را بگیرد .سنگهای ناصاف توپ را به جهتهایی
غیرقابلپیشبینی میفرستادند و مکس مجبور میشد منتظر بماند و مسیرشان
را حدس بزند .محکم شوت کرد و وقتی توپ به دیوار خورد و بهسمتش پرواز
کرد ،با ضربهای آن را به زمین انداخت.
پاپا فریاد زد« :آفرین! ولی سنگ نماها رو به هم نریزی ،وگرنه مجبور میشم
تعمیرشون کنم ».گونههای پاپا گل انداخته و دو دایرهی سرخ به جا گذاشته بود
درهمش چین افتاده بود.
و پیشانیاش از سگرمههای همیشه
َ

مکـس گفـت« :خـودت میدونـی که نمیتونـم مثل تو محکم شـوت کنم».

شـانههای پاپا پهن بود و بدن تنومندی داشـت ،مثل دیواری از قدرت و عضله.
پیش از این ،او و بوئلو هر دو برای تیم ملی سـانتا ماریا دروازهبانی کرده بودند
و مکس هم میخواست یک روز همان کار را بکند .االن دیگر همقد آنها شده
بود ،ولی هیکلش الغر و استخوانی بود.
مکـس تـوپ را به هوا شـوت کرد و آن را با دسـتهایش گرفت« .یادته که
آزمون ورودی ماه دیگهست؟»
ً
تقریبـا لبخنـد زد و گفـت« :وقتی همیشـه یاد آدم مینـدازی ،چطور
پاپـا
میشه فراموشش کرد؟»

«داشتم فکر میکردم ...کفشهای فوتبالم دیگه دارن خیلی کوچک میشن

چسبزخم بزنم .اگه یه جفت
و خیلی زود مجبور میشم به انگشتهای پام
ِ
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کفش وُ النته داشتم ،از اون کفشها که کنارش طرح بالهای پرنقشونگار داره،
ً
ن وقـت
او 
حتمـا میرفتـم تـوی تیـم ».و امیدوارانه به پاپا نـگاه کرد.
«کفشهـات بـرای االنـت خوبن .تازه ،یه کفش گرون ،کـه توان خریدش رو

نداشـته باشـیم ،تو رو به بازیکن بهتری تبدیل نمیکنه .یه دنیا ناامیدی پشت
آرزوی چیزهاییه که آدم نمیتونه»...

پیش از اینکه پاپا بتواند حرفش را تمام کند ،یک شاهین بهسرعت از باالی

سرشـان فـرود آمـد و آنقـدر ارتفاعش کم بود که او و مکس هر دو سرشـان را
دزدیدند .بالهای داسیشکلش کشیده و سفت بودند .سر و منقارش بهسمت
جلـو کشـیده شـده بودنـد و گـردن سـفید و سـینهی خالخالـیاش را نمایان
میکردند .پاپا و مکس ،شیفتهی پرواز بیصدای آن پرنده ،دستها را سایهبان
چشم کردند.
وقتی پرنده به جریان آب خورد و اوج گرفت و دور شد ،مکس گفت« :خیلی
بزرگ بود».

پاپا گفت« :شاهین بود .یه مادهشاهین که برگشته بود لونه بسازه».

مکس با خودش فکر کرد یعنی روح چهکسی را سوار بر بالهایش آورده؟
خواسـت بگوید« :میگن »...ولی بعد فکر کرد بهتر اسـت آن خرافات را تکرار
نکند و ادامه داد« :میگن اونها هر سال برمیگردن به همون جای قبلی».

پاپا با سـر تأیید کرد و گفت« :درسـته .ولی من خیلی وقت بود شـاهین به

این بزرگی ندیده بودم .برای لونه ساختن هم یهخرده دیر شده .بقیهشون دیگه
اومدهان و رفتهان ».یک دستش را دور شانهی مکس حلقه کرد و او را بهسمت

خودش کشید و ادامه داد« :بیا بریم ،فِ سفِ سو».

«من؟ فِ سفِ س؟» مکس توپ فوتبالش را از اینطرف تا آنطرف پل دریبل

کرد و سـرش را برگرداند و فریاد زد« :من دارم میرم زمین فوتبال تا چویی رو
ن حال باز هم زودتر از تو میرسـم خونه ،چون تو باید سـر راهت
ببینـم و بـا ایـ 
وایسی و با همه حرف بزنی!»
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«بعدش زود بیا خونه .بوئلو امروز صبح رفته ماهیگیری و شـام یه سـاعت
دیگه حاضر میشه .دوست ندارم مجبور بشم بیام دنبالت».

مکس در جواب فریاد زد« :باشه!» پاپا همین تازگیها به او اجازه داده بود

تنهایی به زمین فوتبال برود .مکس دلش نمیخواست بهانهای دستش بدهد
تا این آزادی کوچک را از او پس بگیرد یا ناراحتش کند .شنبهشبها زمانی بود
م خانه ،پیش بوئلو ،میماند و
که پاپا با دوستانش بیرون میرفت و مکس ه 
دلش میخواست اوضاع همینطور باقی بماند.
زمانی که مکس به پلکان پل رسید ،بهاندازهی آن شاهین بلندپرواز احساس
آزادی کرد .آسـمان بیانتهای تابسـتان پیش رویش بود .ماهها وقت داشـت تا
توی آبچالهها شنا کند ،با دوستانش فوتبال بازی کند و برای امتحان ورودی
آماده شود .امشب ،با شکمی پر از ماهی به رختخواب میرفت و پیش از آن ،سر
ن با بوئلو میگذراند؛ داستانهایی خیالی دربارهی
شب را به ردوبدل کردن داستا 
اژدها و افعیها ،یا هیوالهای رودخانه و غولها...
توپ را به سینهاش چسباند و بهسمت ساحل جست زد و پلهها را دوتایکی
پایین رفت.
پل خودش که بود ،حتی پایین رفتن از آن را نیز دوست داشت.
روی ِ
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فصل دوم
آن زمین فوتبال بیشتر محلی بیابانی بود تا زمین چمن ،ولی برای تمرین کردن
یا بازیهای دسـتهجمعی دوستانه بهاندازهی کافی خوب بود .بازیهای واقعی
چند کیلومتر آنطرفتر و در دبیرستان برگزار میشدند.
گروهـی از پسـرها گـرم کـرده بودند و داشـتند با تـوپ از این زانو بـه آن زانو
روپایی میزدند یا به هم پاس میدادند .حاال که مکس و بیشتر دوستهایش
دوازدهسـاله میشدند ،باالخره میتوانستند در آزمون ورودی تیم روستا شرکت
کنند .اهالی سانتا ماریا دیوانهی فوتبال بودند و تیم محلی دو بازی آخر مسابقات
استانی را برده بود .مردم مثل مور و ملخ به تماشای بازیهای آنها میآمدند.
امسال اتحادیه داشت مربی جدیدی به سانتا ماریا میفرستاد .چشم امید همه
به او و بازیکنانش بود.
چویی برای مکس دست تکان داد تا وارد زمین شود.
مکـس گفـت« :موهـاش رو! چی شـده؟» تـا دیروز چویی هـم مثل مکس

انبوهی موی مجعد داشت .حاال آنها را از ته تراشیده بود.

«خیلی بلند شده بود ،خواهرهام همهش میخواستن ببافنش».

مکس خندید .میتوانست آن سه دختر کوچولو را در حال انجام آن کار مجسم
کند .گرچه آنها میتوانستند مزاحم باشند و چویی هم همیشهی خدا از دستشان
مینالید ،ولی مکس خیلی دوست داشت خواهر کوچولو یا برادر کوچولویی داشته
باشد تا برایش قصه بگوید ،به او کولی بدهد و رازهایش را با او در میان بگذارد.
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چویی دستی به سر تراشیدهاش کشید و ادامه داد« :تازه ،نمیخواستم همه
من رو با تو اشتباه بگیرن».

مکس گفت« :هیچوقت این اتفاق نمیافته!» چویی سینهای ستبر داشت

و خمیـرهاش عضالنـی بـود .او ُ
توپـر بود ،درسـت مثل میـوهی آووکادویی که
ِ
نوک تیز تیغهی خنجر
همیـن االن از درخت چیده باشـند .ولی مکس مثـل
الغر بود.
«بجنب ».مکس را بهسمت زمین راند ،جایی که اورتیس و گییرمو داشتند
1

2

توپها را به عقب و جلو شوت میکردند.

اورتیس صدا زد« :مکس! اومدی مراتب احترامت رو به اورتیس کبیر به جا
بیاری؟» او همیشه دوست داشت به پسرهای دیگر یادآوری کند که پسر یکی

از اعضـای شـورای شـهر اسـت .در بزرگتریـن خانهی کل سـانتا ماریا زندگی
ً
تقریبا یک سـال از بقیه بزرگتر بود .تازگیها صدایش تغییر کرده
میکرد و
و شـبیه به صدای مردها شـده بود .قدش یک سـروگردن بلندتر از بقیه بود و

رانهایی درشت و عضالنی داشت .و حاال دیگر چند الخ سبیل هم پشت لبش
سبز شده بود.

مکس گفت« :چیچی کبیر؟ چاخان کبیر؟»

همهی پسرها خندیدند ،چون حرفش درست بود .اورتیس الفزن بود.
اورتیس شانهباال انداخت و گفت« :آدم اگه از همه بهتر باشه ،باید اون رو به
تمام دنیا اعالم کنه ».بعد یکی از انگشتهایش را برای مکس تکانتکان داد و
گفت« :حاال میبینی .بیا بازی».

چویی دسـتهایش را باال برد تا چیزی اعالم کند« :خیلی ُ
خب ،همه گوش

کنین! اورتیس و مکس دروازهبانن .اسـتعداد من هم روی زمین کشفنشـده
باقی مونده!»

پسرها دهنکجی کردند و بهسرعت یارکشی کردند.
2. Guillermo
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1. Ortiz

اورتیـس و مکـس بـه دو انتهای مخالف زمیـن و به جایی رفتند که در آن
بـا میـخ کردن ضایعـات چوب ،تیر دروازههای موقت سـاخته بودند .یک نفر
توپی را وسط زمین کاشت و شوت اول را زد .پسرها با تمام توان میدویدند.
بعضیهـا پابرهنـه ،بعضیهـا با کفشهـای کهنهی بدون بنـد و بعضیها هم،
مثـل مکـس ،کفش راحتی پوشـیده بودند تـا کفشهای فوتبالشـان را برای
بازیهـای واقعـی که در طول فصل انجام میشـد ،سـالم نگـه دارند .مکس
ً
تقریبـا تمام توپهایی را که بهسـمت دروازه میآمـد ،گرفت .اورتیس خیلی
از توپهایـش را از دسـت مـیداد ،ولـی وقتـی توپـی را میگرفـت ،پرتاب و
شوتهایش بلند و محکم بود.
آنقدر بازی کردند تا خورشید در آسمان پایین آمد .بعد مکس ،اورتیس ،گی
و چویی دور شیر آب قدیمیای که از زمین بیرون آمده بود ،جمع شدند و چند
جرعهی طوالنی از آب نوشیدند .وقتی با هم بهسمت پل برمیگشتند ،اورتیس
اعالم کرد« :خبرهایی دارم .پدرم یه صحبتهایی با»...

گی گفت« :هیس »...و دسـتهایش را از هم باز کرد تا متوقفشـان کند .به

درختی اشاره کرد که روی جاده ،پل زده بود« .نگاه کنین».

آن شـاهین بـا سـینهای بادکرده روی شـاخهای نشسـته بـود و پرهایش را

میجوریـد.

مکس صدایش را پایین آورد و گفت« :مادهشاهین .قبالً دیدمش».
پرنده به جلو خم شد.

چویی زیرلب گفت« :داره ما رو میبینه».

اورتیس نجوا کرد« :خیلی گندهست».

مکـس بـه او سـقلمه زد و گفـت« :نگران نبـاش .اون فقط کبوتـر میخوره».

همانطور که ذرهذره جلو میرفتند ،شاهین بالهایش را باز کرد و در حرکتی کند،
قوسیشـکل و زیبـا ،پاهـای زردرنگش را مثل دو کمان رهاشـده محکم زیر دم
چتریاش جمع کرد .آن مادهشاهین بهنرمی بهسمت ال رینا خیگانته پرواز کرد.
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گـی بـا صدایی غمزده گفـت« :اون روح یکی از مخفیشـدهها رو با خودش
آورده .برادرم این رو میگه».

اورتیس پوزخند زد« :تو هر چیزی رو باور میکنی».

گـی سـرش را بهنشـانهی نفی تـکان داد« .مخفیشـدهها وجود داشـتهان.
نگهبانهـا بـه اونهـا کمک کردن تا از آبیسـمو فـرار کنن .روح اونها سـوار بال
شاهین برمیگرده».

نیش مکس باز شـد .یادش میآمد که چطور او و چویی شـنل میپوشیدند
و نقـاب میزدنـد و وانمود میکردند ُلس گواردیانس دِ ُلس اسـکوندیدوس 1یا
همان نگهبانان افراد مخفیشدهاند .ترکهای برداشت ،آن را طوری باال گرفت که
انگار شمشـیر دسـتش اسـت و به جلو خیز برداشـت« .گی راست میگه .افراد
دلیل یه دیکتاتور سـتمگر از آبیسـمو فرار کردن .نگهبانها
مخفیشـده یه بار به
ِ
شجاعانه اونها رو از سانتا ماریا به یه جای امن هدایت کردن».

چویی هم ترکهای برداشت و با مهاجمی خیالی شمشیربازی کرد« .نگهبانها

لباس ّ
مبدل میپوشـیدن و شکسـتناپذیر بودن .مهم نبود چه خطری پیش
میآد ،اونها کمک کردن به نیازمندان رو ادامه میدادن».

اورتیس گفت« :وایسید! شما هر دوتون دارین مثل بچههای پنجساله رفتار

میکنین .میخواین حقیقت رو بدونین؟»
مکس گفت« :حقیقت همینه».

اورتیـس سـرش را بهنشـانهی نـه تـکان داد و گفت« :پدر و مـادرم گفتهان
بدتریـن
مخفیشـدهها آدمهـای خطرناکـی بـودن ،یعنـی قاتلهـا و دزدهـا،
ِ
بدترینهـا .فکـر میکنیـن چـرا اونهـا رو از کشـور خودشـون بیـرون کـرده
بـودن؟ شـماها نمیبینیـن کسـی از اونهـا تـوی سـانتا ماریـا زندگـی کنـه،
درسـته؟ بـه ایـن دلیله که اگه چهرههاشـون رو نشـون مـیدادن ،اونها رو از
شـهر بیرون میکـردن».
1. Los Guardianes de los Escondidos
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چویی سرش را تکان داد و گفت« :ولی نگهبانها»...

اورتیس گفت« :اونها هم مجرم بودن .با حمایت از مخفیشدهها ،قانون رو
شکستن .اگه اونها رو گیر میآوردن ،دستگیرشون میکردن و مینداختنشون
زندان .ولی چه اهمیتی داره؟ این تاریخ باستانه .کسی دلش میخواد خبرهای
من رو بشنوه؟ دربارهی مربی جدیده».

مکس و چویی ترکههایشان را کنار انداختند و به هم نزدیک شدند تا بشنوند.
اورتیس گفتُ :
«خبُ ،خب ،پدرم با پسرعموم که مدیر آموزشگاههای فوتبال

سـانتا اینِسـه و دوسـتهایی تـوی اتحادیـه داره حرف زده .مربـی جدیدمون
هکتور کروزه».

گی یک انگشتش را باال آورد و گفت« :هکتور کروز؟ اون فوقالعادهست! وقتی

حرفهای بازی میکرد ،رکورد ملی بیشترین گل رو توی یه مسابقهی قهرمانی زد».

گی شاید از بقیهی پسرها کمسنتر و کوچکتر بود و سنش به آزمون ورودی
امسال تیم نمیخورد ،ولی از داخل و خارج زمین فوتبال خبـر داشـت.
اورتیس گفت« :بذار حرفم رو تموم کنم .اون افراد زیادی رو توی تیمهای
ردهباالتر میشناسه ،بنابراین واسه تحتتأثیر قرار دادن فرد مناسبیه .پسرعموم
میگفت مربی کروز قوانین لیگ رو سفتوسخت میگیره .برای ثبتنام آزمون
ورودی ،سن همه باید درست باشه و ثابت کنن محلیان».
مکس گفت« :این دیگه یعنی چی؟»

اورتیـس گفـت« :بایـد خونـهت توی سـانتا ماریا باشـه و دسـتِکم یکی از

والدینت باهات زندگی کنن .اینطوری بچههای بقیهی شهرها نمیتونن جای ما
رو اشـغال کنن .تازه ،باید تاریخ تولدت رو هم معلوم کنی .اینطوری بچههای
بزرگتر نمیتونن توی گروه ما بازی کنن ،وگرنه منصفانه نیست».

گی گفت« :یادتونه یه بار با تیمی که از والنسیا اومده بودن ،بازی میکردیم؟

همه میدونستن بازیکن مهاجم وسط یازدهساله نبود!»
مکس گفت« :انگار سنش به رانندگی میخورد!»
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چویی خندید و گفت« :یا ازدواج».

مکس پرسید« :ولی چهجوری ثابتش کنیم؟»

اورتیـس گفـت« :شناسـنامه .البته ،بعدش باید وارد تیم بشـی .مسـابقهی

اون هم سـخته».

همگی با سر تأیید کردند.

چویی پرسـید« :همه واسه تمرین فردا پایهاین؟ مکس ،شاید پدرت بتونه
بیاد و چندتا فن یادمون بده».

پیش از اینکه مکس بتواند موافقت خود را اعالم کند ،اورتیس دستهایش

را در هوا بلند کرد و گفت« :میخواین بذارین حرفم رو تموم کنم؟ داشتم بهتون
میگفتم پسرعموم توی یکی از آموزشگاههای تابستونی خودش چندتا جای
خالی داره .گفته میتونم برم اونجا و چندتا از رفقام رو هم با خودم ببرم .حتی
شهریه هم نمیگیره .تا روز آزمون میتونیم در طول هفته هر روز سوار اتوبوس
سانتا اینِس بشیم و بریم اونجا .شماها پایهاین؟»

دهـان مکـس و چویی باز ماند .آن آموزشـگاهها به استعدادسـازی معروف

بودنـد .تمرینهـا و بازیهـا پنـج روز در هفته و هـر روز زیرنظـر مربیها انجام
میشد .بازیکنها مثل آب خوردن از پس امتحان ورودی برمیآمدند.
گـی گفـت« :مـن میدونم کـه میتونم پدر و مـادرم رو راضی کنـم .من که
صددرصد پایهام».

چویی موافقت کرد« :من هم همینطور».

مکس گفت« :من حاضرم هرچی دارم بدم تا این کار رو بکنم .وقتی رسیدم
خونه ،میپرسم ».امیدوار بود بتواند پاپا را راضی کند ،همان پاپایی که برای نه

گفتن به هر چیزی ،دلیلی پیدا میکرد.

اورتیس بادی به غبغب انداخت و گفت« :من فردا دارم میرم سانتا اینِس
و پیش از اولین روز آموزشگاه شب رو خونهی پسرعموم میمونم .هکتور کروز
ً
شخصا بشناسه ،مگه نه؟ در
هم واسه شام میآد .همیشه خوبه آدم مربی رو
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غیر اینصورت مجبورم دوشنبه صبح با شما دهاتیها سوار اتوبوس بشم».
چویی برای مکس چشم و ابرو آمد.

اورتیـس توپـش را انداخت و آن را رو به جلو دریبل کرد .حرکت پاهایش
سـریع بـود .چرخیـد و در حالـی کـه تـوپ را با پنجـهی پا میگرفـت و آن را
بهسـمت دسـتهایش باال میانداخت ،بهطرف آنها برگشت و گفت« :صدام
کنین ناندیتو ،بزرگترین فوتبالیست تاریخ ».بعد تعظیم کرد.

مکس خندید و گفت« :اورتیس ،اگه میخوای از اون جلو بزنی ،بهتره عجله
کنی .اون وقتی فقط چهارده سالش بوده ،واسه باشگاه حرفهای ُلس لوبوس
بازی میکرده .توی هجدهسالگی هم واسه تیم ملی».

ِ
گی گفت« :پدربزرگ تو هم توی اون باشگاهْ بزرگه ،اِل
کولیسئو  ،مقابلش
1

بازی میکرده!»

مکـس گفـت« :درسـته .تـوی یـه مسـابقهی قهرمانـی ».بوئلو هنـوز عکس

گورورفتـهی او و آن فوتبالیسـت جـوان و شـگفتانگیز ،ناندیتـو ،را در کیـف
رن 
پولـش نگـه میداشـت کـه دسـت در گـردن هـم انداختـه بودند.
گـی گفـت« :تـازه ،پدرت هم توی تیم ملی بازی میکـرده .اون صاحب دوتا
رکورده که هنوز کسی اون رو نزده .یکی برای بیشترین توپ گرفتهشده توی یه
فصل و یکی هم برای بیشترین توپ گرفتهشده توی بازی قهرمانی».
چویی گفت« :فوتبال توی خون توئه».

مکس امیدوار بود این حرف حقیقت داشته باشد و آن استعداد را از دست
نـداده باشـد .اگـر وارد تیم فوتبال روسـتا میشـد و آنها دوباره مسـابقات را
میبردند ،اسـم و عکسـش توی تمام روزنامهها میرفت .آ 
ن وقت مردم او را
میشناختند .شاید حتی مادرش هم او را میشناخت.
اورتیس پرسـید« :چطور شـده که تو شـبیه پدر و پدربزرگت نیسـتی؟ تو
خیلی قدبلند و الغری .شاید بهتر بود بهجاش بسکتبال بازی میکردی».
1. El Coliseo
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چویـی گفـت« :به حرفش گوش نده .تو اسـتعدادی داری که مثل خون توی
رگهات جاریه .اون این حرف رو میزنه ،چون دوست نداره حریف داشته باشه».

گی گفت« :ولی پدرت فقط یه سال حرفهای بازی کرده .ببینم ،آسیب دیده

بوده؟ نتونستم هیچ سابقهای پیدا کنم که نشون بده مرخصش کرده باشن».
مکس مردد ماند« .اون هیچوقت دربارهش حرف نمیزنه».

اورتیـس گفـت« :مامانـم میگه اون بهدلیل آشـنایی با مـادرت از تیم اومده
بیرون .بعدش هم مادرت ترکش کرده .یهجور داستان احساسی ،هان؟»

مکـس احسـاس کـرد خنجـری بـه قلبـش فـرو مـیرود .معمـوال ً همـه

پاورچینپاورچین دور موضوع مادرش میگشتند.
چویی هر دو دستش را باال آورد و صدایی حاکی از نفرت از خودش درآورد.
«اورتیس ،چته؟ مادرت زیادی حرف میزنه ،خودت هم همینطور!»

«چـی؟ همـه میدونـن کـه اون زن غیبـش زده .بـ ه هـر حال ،کـی از تیم

ملـی مـیآد بیرون؟» اورتیس شـروع کـرد به دریبل کـردن از اینطرف جاده

بـه آنطـرف و بعد بهسـمت آنها آمد« .ولی پدربزرگت بـا ناندیتو بازی کرده!

هرکسـی نمیتونه از این حرفها بزنه .من یه پیشبینی دارم .یه روز میرم

توی تیم ملی ،او 
ن وقت شـما سـهتا همهجا میگین یه زمانی با من فوتبال
بازی کردین».

چویی گفت« :شاید هم تو به مردم بگی با ما بازی کردی».

اورتیس همانطور که میخندید و دواندوان میرفت ،گفت« :عمر ًا».

چویی یک دسـتش را دور شـانهی مکس انداخت و گفت« :فردا سـر سـاعت
سـواری دوشـنبه به سـانتا اینِس
یـک؟ میتونیم تمرین کنیم و واسـه اتوبوس
ِ
برنامهریزی کـنیم».

گی به مکس سقلمه زد و گفت« :هیجانزدهای؟»

مکس با سر تأیید کرد و نیشش باز شد .هیجانزده بود و آسوده شد که آنها

دسـت از سـر مادرش برداشته بودند .همیشه هر اشـارهای به مادرش او را مثل
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