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این ترجمه برای
»امیرحسین بختیاری«
به پاس درخشش خیره کننده اش در دیدار سرنوشت ساز با پیِر فرتوت.
س.م



اسم من فرانسیسکو گارسیا کاساس است، تازه یازده سالم تمام 
شده و می خواهم مهم ترین پنالتی تاریخ سوتو آلتو را بزنم.

صبح شنبه است.
و هوا خیلی گرم است.

توپ را درست می گذارم روی نقطه ی پنالتی.
دروازه بان روبه رویم است.

زل می زنم توی چشم هایش.
پس���ِر خیلی دیالق و خیلی بوری اس���ت ب���ا کاله لبه دار. غلط نکنم 

لباس نارنجی اش تا شعاع چند کیلومتری هم دیده می شود.
او هم نگاهم می کند. مبارزه طلبان���ه. انگار دارد بهم می گوید: »ِد 

بشوت اگر جرئت داری.«
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بعد صدای سکوها را می شنوم.
بیش���تر از هزار نفر دارند دادوفریاد می کنند و توی باد پرچم تکان 

می دهند.
تقریباً کل مردم شهر آمده اند.

و چشم همه شان به من است.
هیچ وق���ت این همه آدم برای هیچ مس���ابقه ای از لی���گ نونهاالن 

بین مدارس نیامده.
ولی این مسابقه از آن مسابقه های همین جوری نیست.

آخرین بازی لیگ است.
و ای���ن دو هفته ی گذش���ته آن ق���در اتفاق های عجی���ب افتاده که 

عکاس ها و روزنامه نگارها و دوربین های تلویزیونی هم آمده اند.
و من آنجایم.

آماده برای پنالتی زدن.

به داور نگاه می کنم.
امیدوارم هیچ اتفاق عجیبی برایش نیفتد.

و بعد به هم تیمی هایم نگاه می  کنم.
همه خیلی مضطرب به نظر می رسند: رویشان را کرده اند آن طرف. 
هیچ کدامشان نه جرئت می کنند چیزی بهم بگویند، نه حتی نگاهم 

کنند.
البته همه به جز اِِلنا که بهم لبخند می زند و سر تکان می دهد.

شاید تنها کسی است که فکر می کند گلش می کنم.
امسال توی لیگ، پنج تا پنالتی خراب کرده ام.

مطمئناً رکورد زده ام: پنج تا پنالتِی ازدست رفته.
البته هیچ کدامشان به اندازه ی پنالتی امروز مهم نبوده.



در جلد دوم 
از این مجموعه می خوانید:

ته جدولی ه���ا ق���رار اس���ت در یک���ی از 

زندگی ش���ان  رقابت ه���ای  مهم تری���ن 

ش���رکت کنند: ی���ک دوره مس���ابقه ی 

چندجانبه با ش���رکت چند تا از تیم های 

گردن کلف���ت دنی���ا مث���ل اینترمی���ان 

م�ن�ت�خ���ب  ک���ه  ک�رون����وس  ال�ب�ت���ه  و 

بهتری���ن بازیکن ه���ای جه���ان اس���ت!

در همین رقابت ها با یکی از بزرگ ترین 

معماهای زندگی شان روبه رو می شوند.

آی���ا می ش���ود مس���ابقه ی فوتبال���ی را 

ب���دون حتی ی���ک گِل زده ُب���رد؟ دو تا 

مس���ابقه را چ���ی؟ اص���اً ام���کان دارد 

ب���دون گل زدن ت���ا مرحله ه���ای باالی 

مس���ابقات پیش رفت؟ آیا دست هایی 

پشت پرده است و کسانی می خواهند 

نتیجه ی بازی ها را از قبل تعیین کنند؟

و  عش����ق فوتبالید  ه����م  ش���م�ا  اگ���ر 

می خواهی���د از ای���ن قضی���ه ی عجی���ب 

س���ر دربیاورید، جل���د دوم مجموعه ی 

ندهی���د. دس����ت  از  را  ت�ه ج�دول���ی 


