
مانو

. اللتينية        أمريكا في يعيش لطفل حقيقية قصة هذه

فقير     حي في مانو يسكن

. جدته   مع جدا

يمشي    انه الجميع يعلم

سرواله    مع القدمين حافى

القميص     نفس و جدا القديم

شيء.    يختفي وعندما الزرق

. الول     المتهم هو يكون ما

الدفاع     يتعلم ان عليه كان

الذين     الكبار من نفسه عن

  . يحذر   انه يضربوه ما غالبا

. عنهم   ويبتعد الخرين

 . ينظف    مجهد بشكل يعمل مانو

ويبيع     المدينة وسط في السيارات

ويجمع      القدم كرة ملعب في مشروبات

جدته      تستطيع حتى التلة من اخشاب

     . من  ذلك كل يعمل انه الفطائر طهي

. جدته   مساعدة اجل



وهو          الحي في الصغيرة المدرسة الى صباح كل مانو يذهب

وقلما،   دفترا يحمل

المتنقلة        المكتبة عند يتوقف الظهيرة في يعود وعندما

      . القصص   وسماع الكتب رؤية يحب انه بيته من القريبة

. الخرين    الطفال مع والرسم

المكتبة      نشاطات ينظم من هو ديماس

والطفال      مانو اما الشارع، في المتحركة

قدم،       كرة فريق تشكيل منه فيطلبون الخرون

." تابوري  "  فريق اسمه سيكون

ضد       مباراة لخوض يستعدون هم بينما ولكن

ول         ملبس يمتلك ل انه مانو قال آخر، فريق

له        وقال اخوه وطمئنه اللعب اجل من حذاء

. قميصا   سيعيره انه

المدينة                اطفال جميع بمشاركة يسمح الذي المارثون سباق في الدخول مانو قرر اليام، من يوم في

في          : "       كنت اذا تأبه ول برفق ابدأ قائلين نصائح عدة واصحابه اخاه له قدم السابق اليوم وفي

". حتما         وستفوز كالريح انطلق السباق منتصف عند ولكن المؤخرة

. النصائح      تقديمهم اثناء وينكتون يضحكون انهم



الذي         الوقت في مبكرا مانو استيقظ الماراثون يوم في

. ستبيعها       التي الفطائر لتحضير جدته فيه تستيقظ

؟  : "        " المبكر الوقت هذا في ذاهب انت اين له قالت

 ". جدتي  : "      يا المارثون الى ذاهب انا مانو اجاب

؟ : "    "  المارثون هذا ما سألته

 ". ومنافسة : "   سباق هذا أجاب

رائع  : " !" باندهاش قالت

. الساخن        الفطير واعطته له القهوة بتسخين الجدة قامت

تعطيني  : "       ان الممكن من هل جدتى، مانو 25سأل
اعطته"   .50قرش؟ للتوبيس   قرش

وسط    مانو حافي   600كان الوحيد وهو طفل

كان         اذا انه يظن وهو ينزعج لم لكنه القدمين

. بالماراثون       يفوز فربما القدم كرة في الفضل

      . لقد  واخيه، اصحابه نصائح يتبع مانو السباق بدأ

وطاقته       قوته كل يستجمع لكي الوقت حان

كالريح،.       ويركض مان كسوبر ينطلق انه وشجاعته

ثم        ثاني ثم متسابق يتجاوز ولكنه اقدامه توجعه

. الطفال     كل يسبق ثم ثالث

. فرحا         يصيح وهو الهدف إلى يصل الذي الول انه

مهما       خبرا ذلك وسيكون الصحفيون، صوره لقد

. التالي   اليوم في



ولم         كأسه يحمل وهو فخورا الحي الى مانو وصل

. اعينهم     تراه ما الجيران يصدق

لها         قال فطائرها باعت ان بعد الجدة جاءت وعندما

بالمسابقة : "       !" فاز الذي هو مانو ماريا مدام الجيران

. منزلها      باتجاه السير وواصلت تصدق ولم

ماذا      : "   انظري جدتي قال جدته رأى عندما مانو، هاهو

حدث !"       : بما متأثرة وهي جدته قالت فزت

بطل"   !" الصغير حفيدي

. وهنؤه            مانو فأحاطوا للطفال، الكأس ديماس و مانو اظهر الشارع مكتبة عند

مجموعة             " كأس يصبح لكي عنده الكأس يبقي ان ديماس من مانو طلب ".تابوريثم


