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 ٣ فوتبال و جنگ

  مقدمه
  

 كپسر. اش مار هجده ماههيب كودكن چشم دوخته بود به يمرد ناراحت و غمگ
او هـم چشـم   . نشسته بـود  يگرينارش مرد دك. مبتال شده بود كسرخ يماريبه ب

 كودكنار پدر كه ك يستگاه نگه داشت و مردياتوبوس در ا. كودكدوخته بود به 
ـ ا«: رد به او و گفتكاده شدن رو يش از پيپ. اده شوديه پكنشسته بود، بلند شد  ن ي

  .اده شديو پ. »دارد يندة درخشانيآ كودك
ت در يجمع يال رو البه ادهيپ يه توكبهت زده رد مرد را گرفته بود  كودكپدر 
. ردكمارش نگاه يب كودكرد سربرگرداند و به كه گم كاو را . د شدن بوديحال ناپد

ه روزگـار  كنيبه ا.ردكر كه مرد گفته بود، فك يا ده بود؛ به جملهي، آرام خوابكودك
او . بود» ياظمكناصر « كودكنام آن . ش رقم خواهد زدكودك يبرا يچه سرنوشت

  .ا آمده بوديش به دن. ه  1335در دوازدهم خرداد 
  

 ياو دوران نوجـوان . ل گرفـت كخرداد شـ  15ه حماسة كساله بود ناصر هفت 
مردم و جوانان روز بـه روز از ظلـم و    يه آگاهكرد ك يسپر يخود را به روزگار

  .شد يشتر ميرفت، ب يه بر آنان مك يستم
 يان شد؛ از جلمه دلسوزيردارِ ناصر نماكدر رفتار و  ييها از همان ابتدا، نشانه

اش در  يالسكهم يها به بچه ياريان و يكبه نزد كمكو  يبانر،  مهريبه دوستان فق
ـ كها بود  نيهم. ياالت درسكرفع اش ه كـ نيگـران بـه او ـ بـا ا    يشـد د  يه باعث م
ت   . ردنـد ك ينگاه م يگريش نبود ـ به گونة د يب ينوجوان ـ اهـل محبـ ردن بـدون  ك

اش در آن دوران ورزش  يح و سـرگرم ين تفـر يچشمداشت و منّت بود و مهمتـر 
  .تبالفو



 ۴ فوتبال و جنگ

. قبول شـد  يت بدنيرد و در رشتة تربكت كور شركنكپلم، در يپس از گرفتن د
س، در مدارس جنوب شهر مشـغول بـه   يل به خاطر عالقه به تدريهمزمان با تحص

ـ  دانش يدر مدرسه برا. ار شدك ه معلـم باشـد،   كـ ش از آنيآموزان و شاگردانش پ
 يالسـها كدر . سوزاند يم شان دليم دل برايه از صمكبود  ياور مهربانيدوست و 

رد و ك يصحبت م ياسيو س ي، اجتماعينيدرس، در اوقات فراغت دربارة مسائل د
  .ردك يآشنا م يم پهلويط جامعه و ظلم و ستم رژيآموزان را با شرا دانش

د و يشكبه آتش  يوم آزاديها را در محوطة استاد ييايكاو پرچم امر 1356سال 
وم شـد و  كنجه، محكو ش ييپس از بازجو. شدر يو دستگ ييشناسا كتوسط ساوا

ـ ران، ناصر همراه تعداد زيام مردم ايق يريگ با اوج. به زندان قصر برده شد از  يادي
نـار  كآرام ننشسـت و در   يا انقالب لحظـه  يروزيآزاد شد و تا پ ياسيان سيزندان

  .ردكمبارزه  يم پهلويرژ يبرانداز يدوستان مبارزش برا
. ت سـپاه پاسـداران درآمـد   يبه عضـو  1358در خرداد  انقالب يروزيپس از پ
ـ رغم عدم آمـوزش   يمتر از دو هفته گذراند و علكرا در  يآموزش نظام در  يافك

ه كبرخوردار شد  يا از چنان تبحر و تجربه يبه زود ينظام يها دهكالسها و دانشك
  .باعث تعجب فرماندهان آموزش شد

ـ  . اعزام شد» زابل«او، پس از آموزش به   يچهار ماه در آنجا بود و سـپس راه
خلـق  «بـه نـام    يهمزمان با شورش گروه» خوزستان«رفتن او به . شد»خوزستان«

 يروهـا يبا تالش ن. ران بودنديا كة خوزستان از خايآنها درصدد تجز. بود» عرب
ناصر بعـد از  . ست خوردكش» خلق عرب«نقشة » ياظمكناصر «و از جمله  يانقالب
ضد انقالب آتش به جان » ردستانك«در . شد» ردستانك«عازم » خوزستان« يماجرا

  .ردك يبر پا م يا تازه يمردم انداخته بود و هر روز آشوب و بلوا



 ۵ فوتبال و جنگ

) شوركه غرب يفرمانده سپاه پاسداران ناح(» يمحمد بروجرد«شنهاد يناصر به پ
از لحظة شـروع بـه   . رفت و فرماندار آنجا شد» پاوه«به  1358ماه  يدر هفدهم د

بعد به  يچند. ردكت يت فعاليت به شهر با جديبرگرداندن آرامش و امن يار، براك
سـپاه   يبـه فرمانـده   يدر خدمت به مردم عـالوه بـر فرمانـدار    يستگيخاطر شا

  .ز منصوب شدين» پاوه«پاسداران 
» ردسـتان ك«ضد انقالب در  يزيه اگر قرار است آشوب و خونركاو معتقد بود 

ـ از ا. استفاده شود» ردستانك«و دلسوز  يبوم يوهاريد از نيند، باكش كفرو ن رو، ي
ـ  يروهـا ين ياركپرداخت و با هم يبوم يروهاين يبه سازمانده موفـق بـه    ياعزام

  .شد» قشالق«و » انينور«، »پاوه«جادة  يسازكپا
هـا  كه از ظلم و ستم گروهكردستان كد و مردم محروم يچين خبر در منطقه پيا

از . شـود  يسازكز پايه مناطق آنان نكردند كو درخواست به ستوه آمده بودند، از ا
ـ ا ياهال. بود» نگانيبا«ن مناطق يجملة ا ردنـد و  كمهـاجرت  » پـاوه «ن شـهر بـه   ي
  .ان گذاشتنديمنطقه را با او در م يسازكپا يتقاضا
ـ منطقه آشنا  يو نظام ياسيابتدا آنها را با مسائل س» ياظمكناصر « رد، سـپس  ك
از وجود  يبوم ياهال كمكحملة متهورانه، منطقه را با  يكا ب 1359ل بهار يدر اوا

منطقـة   يمتوجـه آزادسـاز  » نگانيبا« يسازكپس از پا. ردك يسازكضد انقالب پا
 ياو برا. رساندند» پاوه«آن شهر، شبانه خود را به  ياز اهال يا شد و عده» نوسود«

 يهـا كاهداف گروه ح مسائل منطقه ويو تشر يو اعتقاد ياسيز از مسائل سيآنها ن
» حضرت امام«دار ياز آنها را به د يسپس تعداد. ردكضد انقالب و معاند صحبت 

  .ة آنان گذاشتيدر روح يادير زيدار تأثين ديه اكبرد 



 ۶ فوتبال و جنگ

در » ردسـتان ك«از  يمنـاطق  يسـاز كپا يات برايعمل يكبعد در  يمدت» ناصر«
شـد و   يتان بسترمارسيهفته در ب يكم مجروح شد و كة شياز ناح» دوآب«منطقة 

مارسـتان تحـت   يمنتقل شد و به مدت دو مـاه در ب » تهران«به  يعمل جراح يبرا
 يسـاز كبازگشـت و طـرح پا  » پـاوه «بـه   ينسب يپس از بهبود. مداوا قرار گرفت

 يكـي را » يشوشـم «و » له چنارك«، »نوسود«، »ينرو«، »انهيم«، »نودشه« يها منطقه
  .رساند ت به انجاميرا با موفق يگريپس از د

و تحمل زحمات فراوان در  يروز وشش شبانهكم تالش و يسال و ن يكپس از 
ـ بـه   يتـر  عيد تجـارب خـود را در سـطح وسـ    يه باكاز آنجا  1360ور يشهر ار ك

در . را به عهـده گرفـت  » ردستانك«سپاه  يرفت و فرمانده» سنندج«گرفت، به  يم
 يسـاز كاز جملـه پا . اداز خـود نشـان د   يماندگار يتهايد فعاليت جدين مسئوليا

اب كـ ت«، »وانياران ـ مر يامك«، »بانه ـ سردشت «جادة  يكمناطق حساس و استراتژ
  ...و » انكان ـ سد بودكبو«، »ن دژييـ صا

  .ردكازدواج  1361لِ سال ياو، در اوا
ـ » تهـران «به  يمرخص يهرگاه برا: اند اش گفته درباره جمعـه   يآمـد شـبها   يم

بازگردانـدن   ياو پس از سـالها تـالش بـرا   . افتندي يمدوستانش او را بر سر مزار 
ن يدر حـ  1361ور مـاه  ي، روز شـنبه ششـم شـهر   »ردسـتان ك«ش به يت و آسايامن
از  يكـي و نبرد با ضد انقـالب در  » رانشهر ـ سردشت يپ«محور  يسازكات پايعمل

خ يدر تار» تهران«ر او پس از انتقال به يكپ. ديبه شهادت رس» رانشهريپ« يروستاها
از . ع شـد ييتش» بهشت زهرا« يبه سو» يد مطهريشه يمدرسة عال«ور از ينهم شهر

داشت، همچون او مظلومانه و به » ييد رجايشه«به  يرقابل وصفيه عالقة غكآنجا 
انقالب، از  يگر شهداينار دكور در يفات در غروب نهم شهريدور از هرگونه تشر



 ٧ فوتبال و جنگ

، »د چمـران يشـه «دالور اسالم؛  ر و فرماندهانيمظلوم هفتم ت يتن شهدا 72جمله 
  .سپرده شد كگران به خايو د» الهدوزكد يشه«

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٨ فوتبال و جنگ

  يخون يپاها
  

. رد بـه گشـتن  كحوصله شروع  يب. ردكش نيدايد، پيشك كمحمد به هر جا سر
ـ  يتاب يآفتاب راست م بابـا، عجـب آدم    يا«: خـت ير يد و عرق از سر و بـدنش م

  ».د شدهيبزنگاه ناپددرست سر ! نيبب. است يركف يب
سـراغ   يحتّ. خبر رفته بود يب» ناصر«شد و  يگر مسابقه شروع ميقة ديتا چند دق

. قد نداد ييجا رفته است؟ عقلش به جاك، يعني. آنجا هم نبود. هم رفت ييدستشو
را انتخـاب   يسـ كاو چه  يه به جاكرد كر كف. برگشت ين بازيد به طرف زميناام
  .ندك

  »!نكدعا ! »ناصر« مگر دستم بهت نرسد«
را شروع  يد بازيبا. نبود يا چاره. ف شروع شده بوديم حرينان تيكغُر زدن باز

فـش درب و داغـانش   كد، بـا آن  يحم. ردكم نگاه يره تيذخ يها ردند؛ به بچهك يم
ـ ا يتـو «رد كر كف! دنيراه برود، چه برسد به دو يتوانست درست و حساب ينم ن ي
ـ را هم به ا يقبل يرد تازه، بازكن يرا وارد زمد يشود حم يه نمكحساس  يباز ن ي
  .»...مين بار هم ببازياگر ا. ميم باختيت

  :ردكن يرا نفر» ناصر«دلش دوباره  يتو
ـ . ها بود ن بچهيش، بين چند لحظه پيتا هم« ... نيااا انگار آب شده و رفته تو زم

  »!ناصر«نه كارت كم چه يخدا بگو
ـ م حريت يها بچه ن رفت و ازيوسط زم يبا ناراحت مهلـت   يا قـه يف چنـد دق ي

واهللا، شـما هـم مـا را    «: مر گذاشته بود گفـت كه دست به كتانشان ياپك. خواست



 ٩ فوتبال و جنگ

... متانيبر ين دفعه نميا... د بابايهه هه هه نترس... ديا دهيند ترسكن. ديا ردهكمسخره 
  .»سوزد يتان ميدلمان برا
ـ د مسابقه بدهيخواه ياگر نم م،يستيه علّاف شما نكما «: گرشان گفتيد يكي د ي
  .»ديا ردهكن گرما ما را معطل خودتان يا يچرا تو

. ش قفل شده بوديت دندانهاياز عصبان. م خودشانيت يها برگشت به طرف بچه
ـ د در حالِ صحبت ين و با حميزم ينشسته رو» ناصر«د يدفعه د يك . ردن اسـت ك

 يـك ؟ يجـا بـود  كتا حاال ، يمرد حساب«: سر او يخودش را با عجله رساند باال
ـ گر، اي، بگو ديستياگر آماده ن! يا ردهكساعت است همه را معطل خودت  ن چـه  ي

  »...يباز مسخره
. ه در دستانش بود نتوانسـت ادامـه بدهـد   كفش ك يفكچشمش افتاد به دو تا 

ش را در يفشـها كد هم يحم. گذاشت يم يفكخودش  يفشهاك يداشت تو» ناصر«
  »؟ينك يار مكچه  يدار«. ج شديگ. مقابل ناصر آورده بود و گذاشته بود

به  كيبعد چشم» .تو به آنها بگو آماده شوند. ميشو ين االن آماده ميهم! يچيه«
شانة او  يدست انداخت رو. ش بلند شد و به طرف محمد رفتيد زد و از جايحم

ن چند مسابقة آخر يا يتو! ن، محمد جانيبب«: د نشنود، گفتيه حمك يو آرام طور
ـ يش تعريفشـها ك يدان يه مكخودت . ردهكن يد اصالً بازيحم بـه زور  . نـدارد  يف
. ش بزرگنديمن به پا يفشهاكاما . ندك يمرا بپوشد و باز يفشهاكردم كاش  يراض

مـن   يحاال هم اجازه بده جـا . ش شوديفشها اندازة پاكدم تا يخر يفكرفتم دو تا 
  ».ندك يد بازيحم

ف بود و بـاختن  يشان ضع ميت» ناصر«بدون  .ديدانست در جوابش چه بگو ينم
  .يف حتميم حريدر مقابل ت



 ١٠ فوتبال و جنگ

  »؟ينك يباز يخواه يچه؟ تو نم يعني«
  ».نمك يم ياو باز يمة دوم من جايند، نك يد بازيمه حمين يك«
تـو اگـر   . اسـت  يم مقابل قويت. ينك يمه را بازيد هر دو نيرده، تو باكالزم ن«
  ».ميباز يحتماً م ين نباشيزم يتو

  »؟يد چيآخر، پس حم... آخر«
د يشـ كبه صورتش  يدست. ندكار كه چه كدرمانده بود . ردكث كم يمكمحمد 

ـ گذارم ذخ يها را م از بچه يكيمن . ييگو يهر چه تو م. باشد... باشد«: و گفت ره ي
  ».ينك يد بازيتو هم حتماً با يول. ندك ياو باز يد به جايتا حم

محمد هم رفـت  . ديد به طرف حميدو د ويصورت محمد را بوس يبا خوشحال
  .اند ه آمادهكد يف بگويم حريتا به ت

  
با سه گل، . دنديپر يول هم مكبه سر و  يم از خوشحاليت يها ، بچهيبعد از باز
ها چشم چرخانـد، امـا    ان بچهيمحمد در م. رده بودندك يش را تالفيباخت دفعة پ
ـ  يقه تـو يد نود دقياو و حم. ديناصر را ند ـ يزم ـ  يازن ب رده بودنـد و حـاال در   ك

 يا آن دو در گوشـه . حدسش درست بود. نندكتازه  يافتاده بودند تا نَفَس يا گوشه
رفت به طرفشـان،  . زدند يده بودند و داشتند حرف ميشكنان، دراز ك ن خندهياز زم
دن او يناصر با د. ديد را ديدرب و داغان حم يفشهاكسر ناصر  يد بااليرس يوقت

 يناگهان چشمش بـه پاهـا  . خم شد تا صورت ناصر را ببوسد. ستبلند شد و نش
قه بـا  ياو نود دق. ردك يلبخندزنان نگاهش م» ناصر«. زبانش بند آمد. او افتاد يخون
  .رده بودك يبودند، باز كوچكش يه به پاك ييفشهاك

  



 ١١ فوتبال و جنگ

  حسادت
  

  :ردندكش يها صدا بچه
  .»مينكن را شروع يم تمريخواه يا ميب. قاسم، قاسم«
خواستند  يده بودند و ميپوش يها لباس ورزش بچه. ستاده بودين چمن اير زمناك

تاب بـود و   يب. رده بودكش را هم عوض نياما قاسم هنوز لباسها. ن بدونديدور زم
  .ها لهيم يچشم دوخته بود به آن سو

  »...آمد يه سروقت مكشه يرد، همكر يپس چرا د«: ر لب گفتيز
ه با هم سوار اتوبوس واحد شدند؛ تمام كافتاد  يارن بياد آخريبه . تاب بود يب

قاسـم از  .رانندة اتوبوس حواسش پرت بود . چهار نفر بودند. س عرق شديتنش خ
ت يه بلكآن روز نوبت او بود . ب گذاشتيها را در ج تيرد و بلكفرصت استفاده 
ـ تحو يا لبخند فاتحانـه  يوقت. اتوبوس را بدهد نگـاه  » ناصـر «ل دوسـتانش داد،  ي

اصالً «: گران نشنوند، گفتيه دك يان داد و آرام طوركت يسر. ردكبه او  ييپرمعنا
  ».يردكن يار خوبك

ناصر پس از چند لحظـه  . دنديو صادق هم نشن ييحي. دن زديخودش را به نشن
ر خودش بود، يتقص«: قاسم شانه باال انداخت و گفت. ردكرار كدوباره حرفش را ت

ـ ب يدست در ج. نگفت يزيگر چيناصر د» .ندكخواست حواسش را جمع  يم رد ك
قاسـم  . ت اتوبوس درآورد و داد بـه راننـده  يچهار عدد بل. و رفت به طرف راننده

تا . رديار حال او را بگكن يخواسته با ا يم» ناصر«نفت شده است و كه كرد كر كف
  .نگفتند يزيدامشان چكچ يمقصد ه
  



 ١٢ فوتبال و جنگ

ـ گـران  يو د» ناصر«با  يسرد يخداحافظ  اده شد،يه پكقاسم از اتوبوس  رد و ك
روز حـال   يكمن هم . ندارد يبيع... ن طور شد، يه اكحاال «: ر لب گفتيز. رفت

  »...اصالً به تو چه مربوط! يردكن يار خوبكاصالً . رميگ يتو را م
 يبـاز . نـد كپـول   يكة كها س ش همة بچهيروز او را پ يكخواست  يدلش م

ـ  يگل صددرصد را هم خراب م يكر او اگ يحتّ. گران بوديبهتر از د» ناصر« رد، ك
ه كد يد يم يگرفت وقت يم بود و حرصش ميرة تياما قاسم ذخ. زد ينم يحرف يسك

انتقـام  » ناصـر «ه چـه طـور از   كن ير اكف. ننديب يم يگريرا به چشم د» ناصر«همه 
ـ   كاد آورد يبه . ردك يش نميرها يا رد، لحظهيبگ دوره  يـك ش در يه چنـد هفتـه پ

 يـك ن خـاطر  يبه هم. شد ين اخالق معرفيكبه عنوان باز» ناصر«فوتبال  مسابقات
ـ ده بود يبار هم ند يك يبعد از آن حتّ. ردندكه يبه او هد يدست لباس ورزش ه ك

ـ  يا يا لحظه. لباسها را بپوشد» ناصر« لبخنـد  . ن دنـدانها گرفـت  يستاد و انگشـت ب
نم ك يعه ميم شايت يها بچهن يب... ردمكدا يپ يا عجب سوژه«: زد و گفت يا انهيموذ
افتـد،  يدهانهـا ب  يعه توين شاياگر ا. اش را فروخته است يلباس ورزش» ناصر«ه ك

ـ كورزشـ  يك يبرا. شود يگرفته م يآن وقت حالش بدجور ـ  يار واقع ه عنـوان  ك
ه كنيبدتر از ا يزيچه چ... با اخالق ... هه ... شدك يم كدين با اخالق را هم يكباز
ـ دا يپ» ناصر«گرفتن حال  يبرا يه سرانجام راهكنياز ا» .شداش را بفرو زهيجا رد، ك

  .آرام گرفت يمكبعد، ... گرفت ين نقشه مياگر ا. خوشحال شد
  
  :ردك يف مياش را با آب و تاب تعر عهيد، شايد يس را مكهر 

ـ   . نكرده؟ نه؟ پس گوش كار كناصر چه  ينم، خبر داريبب« ن ياما قـول بـده ب
. ام دهيراستش من هم فقـط شـن  ... يريده بگيد نشنين از من بايبب. خودمان بماند ها
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ه بـرده و   ... ه به خاطر اخالق خوب بـه او دادنـد   كرا  يند لباس ورزشيگو يم هـ
  .»فروخته

ـ  . ن خبر را به همه برسانديرد اك ين سعيتا روز تمر خواسـت حـال    يدلـش م
  .ندكف كيد و نيزده شد، بب يياش چه حرفها ه بفهمد دربارهك يناصر را وقت

  
شـده   يـك آسمان تازه تار. ه دوستش آمد به سراغشكن بود يش از تمريروزِ پ

ـ رحمان هم مثل او ذخ. ديرد، رحمان را پشت در دكدر را باز  يوقت. بود ـ ي م يرة ت
ـ كرد تا ك يار هم مكنار درس، كپدر نداشت و در . بود . خـرج خانـه باشـد    كم

ـ رد و از ظـاهرش پ ك يآن پا م ن پا و يدستپاچه بود و ا. رحمان با او دست داد دا ي
ـ رحمان بعد از من من . آمده است يگفتنِ حرف يه براكبود  ـ «: ردن گفـت ك ن يبب
ـ  يلباس ورزش» ناصر«... راستش... قاسم . ميگـو  ياش را نفروخته، به خدا دروغ نم

: خواهم، گفـت  يه نمكردم كهر چه اصرار . اش را داد به من يلباس ورزش» ناصر«
از دستت ناراحت  ينكگفت اگر قبول ن. دوست يكاز طرف . ه استيهد كين يا«
دست آخر . ردكاصرار  يلياما او خ. نمكخواستم قبول  يمن هم اصالً نم» .شوم يم

ـ خورد، خودت  يرفاقتمان به هم م ينكاگر قبول ن«: گفت ـ ك ـ  يه م » ناصـر «، يدان
اگر . اسها را نفروختهلب» ناصر«ن كباور . ردمكبه ناچار قبول » .حرفش، حرف است

  ».امده بپوشمشاني، هنوز دلم نينياورمشان تا ببيبروم و ب ينك يباور نم
  
هـا را   لـه يم يمنتظر بود و آن سـو . ردند تا بدنشان گرم شودك يها نرمش م بچه
  .ردك ينگاه م
دهـان   يتـو  يها، چرا؟ چرا انداخت... يردكعه ين حرف مزخرف را شايچرا ا«
نِ چمـن  يها وسط زم بچه. چشم چرخاند» ار به تو داشت؟كچه ها، آخر ناصر  بچه



 ١۴ فوتبال و جنگ

. ننـد كرا شـروع   يم شـوند و بـاز  يم تقسيخواستند به دو ت يحلقه زده بودند و م
ـ ر يد» ناصر«ه كاز شانس بد او بود . جوابشان را نداد. ردندكش يدوباره صدا رده ك

ا تـا   . آمـد  يشه سر وقت ميهم. بود ـ » ناصـر «امـ ـ د يرا نم ـ ي مـه از او  ش هيد و پ
ـ  ينيدر دلش سـنگ  يزيچ. ندكن يتوانست تمر يرد، نمك ينم يعذرخواه ـ  يم . ردك

 كه از دور، ساكد يرا د» ناصر«. گر چشم چرخاند به اطرافيبار د يكحوصله  يب
  .آمد يبه دوش م
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  ها بهيغر
  
 كند، از سـر كپل يمحله م ياند تو آمده. نمشانيب يه مكن بار است يچندم يبرا

راوات قرمز خـال  كه كشان  يكي. گردند يم يسكه دنبال كدنشان معلوم است يشك
دهـد و آنهـا    يگران دستور مياو به د. سشان استيه رئكبه گردن بسته انگار  يخال

  .رنديگ يز را به دقت تحت نظر ميچرخانند به اطراف و همه چ يهم چشم م
ـ   يارهاكش سرم را به يپ يها مثل دفعه ـ  يمغازه گـرم م شـخوان  يپشـت پ . نمك

ـ  ير مكهر چه ف. شمارم ين بار ميچندم يدخل را برا يها ستم و پوليا يم ـ نم ك ه ك
اش جـرأتش را داشـتم و   ك. دهد يقد نم ييگردند، عقلم به جا يم يسكدنبال چه 

زدم  يا اصالً خودم را ميار دارند و ك يسكه با چه كدم يپرس يرفتم و از آنها م يم
ـ تـان  كمكتـوانم   يآقا، م د يببخش«: گفتم يشان م ييكچپ و به  يوچة علكبه  ، »نمك
به مـن چـه؟   ... بندند يند، دستمال نمك يه درد نمك ياند سر م گفتهينه؟ از قد يول

  ...زنند يرا دارند چوب م يسكاه چه يه زاغ سكباالخره معلوم خواهد شد 
 يتـا سـتد و سـه   يا ين مينار ماشكنفرشان  يك. شوند يسشان چهار نفر ميبا رئ

آب، از مغـازه   يدر جـو  يختن تفالة چايبه بهانة ر. روند طرف چهارراه يگر ميد
ـ   يكي. چند دست چپيپ يآن سه نفر م. ميآ يرون ميب نـد و بـا   ك يشان پا سسـت م

ـ ياو هـم درِ ماشـ  . ندك يدست نفر چهارم را صدا م ـ   ين را م . افتـد  يبنـدد و راه م
ـ  كه و به فيچهارپا ينم روينش يم. مغازه يگردم تو يبرم ـ . روم ير فـرو م ـ  كت  كت
د يشـا . گردند يم يسكها دنبال چه  بهيغر. گذرانم يمحل را از مقابل چشم م ياهال
  .ستياند اصالً اهلِ محلة ما ن ه آنها به دنبالش آمدهك يسك
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  ».شان شدهيداينها پيه اكباز «
شوم و  يبلند م. ستاده استيچارچوب در ا يه توكنم يب يم. نمك يسرم را باال م

  .روم يبه طرفش م
  ».اند امروز هم دوباره آمده! آره«

اش  افـه ياز ق. بزند يخواهد حرف يه مكنم ك يال مياما خ. شود يت مكاحمد سا
  .زند يبه سرم م يالين خيچن

  ».هستند يسكه دنبال چه ك يديآخرش نفهم«
  .هيچهارپا يند روينش يم
ـ طرف حاال، حاالها ا. اند ر آوردهيخودشان را گ. ارندكه سرِكفعالً « ن طرفهـا  ي
  ».ستيبِشو ن يآفتاب
  »گردند؟ يم يسكچه  يه آنها پك يدان يمگر تو م«

  .دهد يان مكت» يآر«سرش را به عالمت 
  »؟كيدنبال «
  ».ميتوانم بگو يفعالً نم«
  »چرا؟«
  ».گريخب د«
  »من نامحرمم؟ يعني«
  ».يفهم ي، خودت مينكه صبر ك يمك يول. يستينامحرم ن! نه«

  .شوم يدلخور م يمكاز دستش 
چه  ينم برايهستند، الاقل بگو بب يسكآنها دنبال چه  ييگو يه نمكخب، حاال «

  ».نندكر يخواهند او را دستگ يم
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  ».يفهم يز را مين، باالخره همه چك، صبر يقدر عجله دار بابا، چه يا«
ر دلـم شـو  . روم بـه طـرفش   يقدم م يكام،  ستادهيپشت به در و رو به احمد ا

 يمهـدو ... يمهدو«: ديگو يشود و نَفَس نَفَس زنان م يزند ناگهان فرهاد وارد م يم
ـ د... نةيرا آن باال گرفتند، گذاشتندش س ـ كـ نيمثـل ا ... وار مثـل ي ... خواسـتند  يه م

  ».خواستند بزنندش يم
دارم و  يچوبِ قالب را برم. دود يرون و به دنبالش فرهاد هم ميپرد ب ياحمد م

چند سمت يپ يرسند به چهارراه و م يشم آنها مكن بييره را پاكركتا رون يروم ب يم
چم در جـا  يپ يه مك يوچة بغلك يتو. رسانم به چهارراه يمن هم خودم را م. چپ
احمد هم دستش را گذاشته . اند دهيقة احمد را چسبيدو نفر از آنها . زند يم مكخش
  .ده استيصورتش پرستاده و رنگ از يتر ا فرهاد چند قدم عقب. صورتش يرو

وار نگه يخ ديرا ب يگر مهدويدو نفر د. واريدهم به د يه مكنم و تك يپا سست م
ـ  يا چنـد لحظـه  . توپند ياند و با خشونت به او م داشته احمـد را رهـا   . گـذرد  يم

، بزن به يبه حالت اگر دروغ گفته باش يوا«: ديگو يم يسشان به مهدويرئ. نندك يم
  ».كچا

  .م به طرف مغازهيگرد يما سه نفر برم. طرف رود آن يم يمهدو
  

  :شود يم برود و مخفيگو يبه احمد م
  »...د دوبارهينند شاينجا ببيآنها اگر برگردند و تو را ا«

  .نمك يشده، اشاره م كه مقابل مغازه پاركها  بهياه غرين سيو به ماش
  ».نندكتوانند ب ينم يچ غلطيه«

  :ميگو ينم و مك يم يا زهر خنده
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آبدار نـوش   يليس يك يه جنابعالكفعالً . نندكتوانند غلط  يهم م يليتفاقاً خا«
  ».يردكجان 

  .نمك يوبه صورت سرخش اشاره م
هـا   يلين سـ يه سهل است، حاضرم صد تا از اك يليس يك، »ناصر«سر  يفدا«

  ».بخورم
  :ميگو يخورم و با تعجب م يه ميك
  »ست؟ي؟ منظورت چ»ناصر««

ه زد چـه  ك يه منظورش از حرفكنم ك يچه اصرار م هر. ندك يوت مكاحمد س
ـ  «: ديگو يفرهاد م. آورد يه نمكآورد  يبود، دم برنم ـ گو يراسـت م م تـا  يد، بـرو ي

  .روند يو هر دو با هم م» اند ها برنگشته بهيغر
  

ـ گو يم يمهدو. مغازه است يرو ه روبهكشان  دوزم به خانه يچشم م دنبـال  : دي
گـران تمـام    يلينها خيا يرده براكار كهر  يرده ولكر اكدانم چه  ينم. اند »ناصر«

 يسـ ك. انـد  به مسافرت رفته» ناصر«خانوادة . گردند يدنبالش م ين طوريه اكشده 
ـ  ردهكوجو  پرس«: ديگو يم يمهدو. ردكها باز ن بهيغر يدر را به رو داننـد   ياند و م

حاال ... گشتند يم مدند و خانه را هيپر يوار ميد يوالّا از رو. ستيخانه ن يسكه ك
  ».د شب برگردند و خانه را بگردنديهم شا

ـ  كم يمكو بعد از  ـ ناصـر  «دند ياز مـن پرسـ  «: دهـد  يث ادامـه م را » ياظمك
  »...نه«: گفتم» ؟يشناس يم

ا چنـد     يهم گفته م ياند و مهدو به صورتش زده يليآنها چند س شناسـمش امـ
  ...ستيداش نيمحله پ يه توكاست  يوقت
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. دنـد كيپل ين دوروبرها ميناصر ا يريدستگ ين چند روز برايدر ا ها بهيپس غر
هـا چنـد روز اسـت     ن مادر مردهيه اكرده كار كه ناصر چه كداند  يهم نم يمهدو

  .اند علّاف او شده
  

سه ماه  يكنزد. تر شده ياش، استخوان يصورت استخوان. الغر شده است يمك
دادنـد، نهـار چلـومرغ و     يباب مك شام چلوبرگ و جوجه«: ديگو يم. بوده يزندان

هم از » ناصر«. ر خندهيزنند ز يهمه م» ريره و عسل و سرشكفسنجان، صبحانه هم 
رده، حـرف  كه ك ياركخواهد دربارة  يدلش نم. رديگ ياش م جواب خودش خنده

 يسكه ك يخود ي، آخر ب»داش ناصر«: ديگو يفرهاد م. نندك يها اصرار م بچه. بزند
ـ ا بـه ي؟ بابا حاال ما هم غريرده بودكار كزندان، جان فرهاد چه اندازند  يرا نم » .مي

ـ گو يم يكيد، يگو يم يزيس چكهر . خندد يم» ناصر« ـ  «: دي ـ  يقـول م ـ يده ن يم ب
محل و اصًال همة اهـل   ية اهالين خودمان و بقيب«: ديگو ياحمد م» .خودمان بماند

  .خندند يها م بچه» تهران
... مسـابقه  يران بـرا يرا آورده بودند ا ييايكرام يرهايگ يشتك«: ديگو يناصر م

ـ ح يا را هم زده بودند تـو يكپرچم امر. امهرياند جام آر اسمش را هم گذاشته اط ي
ـ هـا پر  نـرده  يمن از رو. ها آنجا بودند ييايكه امرك يخوابگاه  يدم و رفـتم تـو  ي
ـ  يرانيردم اكر كاول ف. ختند سرميسه نفر ر. پرچمشان را آتش زدم... محوطه ... دان

تاشان  بابا هر سه يدم ايش آمد ديه سرجاكنه، حواسم  يخوابگاه، ول ياز نگهبانها
ه ما ازآن سه تـا لنـدهور   كبد بود ... گريخب د. هستند ييايكامر يرهايگ يشتكاز 
  ».نيهم. ميبخور كتك

  .نندك يرا نگاه م» ناصر«ها با دهان باز  بچه



 ٢٠ فوتبال و جنگ

  »ن؟يهم«: ديگو يفرهاد م
  ».نيهم«
ـ خـوبش را تعر  ي؟ بابا تـو هـم جـا   يشان زدكتكچه طور » ناصر«جان « ف ي
  ».ينك ينم

  .دهد يلبخندزنان ادامه م» ناصر«
ـ   يكي. و پوزشان كد يتا آمدند به خودشان بجنبند زدم تو« ن و يشان افتـاد زم
ـ كش يساق پا يگر را هم چنان گذاشتم تويد يكيآن . مش را گرفتكش ـ  يه ل يل 
  .صورتش يله رفتم توكهم با  را يسوم. دينان دور خودش چرخك

ـ هفـت، هشـت ثان  . ديشـ كقر طول  ن ماجرا چهيلّ اكد ينك ير مكحاال ف تـا  . هي
ـ اش ا يفقـط بـد  . كمن زدم به چا. ها از راه برسند نگهبان ـ ن بـود  ي از  يكـي ه ك
  .ها مرا شناخت نگهبان

ه تا كشد  ينم يول. ده هم نرفتمكدانش. دام نشدين دوروبرها پيسه، چهار روز ا
ردند حاال هم بعد از كرم يده دستگكدانش يآمدند تو. ردك يزندگ يآخر عمر مخف
  »!نكارها نكن يگر از ايردند و گفتند برو دكچند ماه ولم 
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  !يفرماندار موفرفر
  

را » انياحمـد متوسـل  «افتـادم و   يردم و راه مك يدا ميپ يخواست فرصت يدلم م
ـ يد به درد اين فرماندار جديا«: گفتم يردم و به او مك يدا ميپ . خـورد  ين منطقه نم
اگر فرماندار زرنگ نباشد، ضدانقالب مثـل آب خـوردن   . است يشهر مهم» پاوه«

اش آدم بـه   يش پروفسوريو ر يفرفر يبا آن موها... رديگ يشهر را در دستانش م
  ».ت بسوزدكن مملينم دلش به حال اكر نكف. ديآ يبه نظر نم يدرد بخور

نجا و آنجا يده، راه افتاده بود و ايز داشت و حاال هم نرسكم از مركحفرماندار 
نم حتماً بـه  يرا بب» حاج احمد«ه اگر كردم ك ير مكش خودم فيپ. ردك يم يسخنران
ـ گو ين فرماندار چه ميست اياصالً معلوم ن«: هكم يگو ياو م د و حـرف حسـابش   ي
 يهـا  نـة دق بچـه  ييآ. تدام فرقه و جناح اسكد او طرفدار يشود فهم يست؟ نميچ

  »!انيمتوسل«د برادر ينك يارك يكشما . سپاه شده
  

: »پاوه«د يشد به فرماندار جد يزود همة حرفها ختم م يليرفتم، خ يه مكهر جا 
  ».شود يش نميه آدم حالكزند  يجور حرف م يكست، كين بندة خدا يا! بابا«

  ».ل افتادهياندازش، انگار از دماغ ف افة غلطيبا آن ق«
رده، مسائل را با احمد كدا نيخ پيد تا اوضاع بيبا. مكوكبه او مش يليه خكمن «
  ».ميان بگذاريان در ميمتوسل
  ».داند يار را مكاو حتماً خودش چارة «
  ».ندكر ين فرماندار، ختم به خيخدا آخر و عاقبت ما را با ا«
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م يديشن يحتّ. خوب شد يليضد انقالب خ يهاكانة فرماندار باگروهيبه مرور م
  ...گذارد و  يرود و با آنها جلسه م يشبها سراغشان م يه بعضك

  
ستاده بود و بـا چنـد نفـر صـحبت     يا. دميرا د» انياحمد متوسل«اط مقر يدر ح

ـ ه حاج احمـد را پ كد ييايب«: گفتم. ها از بچه ييرفتم سراغِ دو ـ سه تا . ردك يم دا ي
  :ميردكاش  ها آمدند و دوره بچه. »ردمك

من خـودم خبـر دارم   ... است كوكمش يليد خين فرماندار جديدر احمد، ابرا«
ـ اش را هـم   افـه ياصالً ق... گذارد يبا آنها جلسه م. ه با ضد انقالب گرم گرفتهك ه ك
  ».آخر... ديا دهيد

ـ كوت كچند لحظه س» انيمتوسل«ه تمام شد، كما  يحرفها مـان  كت كرد و به ت
نجـا  يد ايا ه جمع شدهكد يندار ير و زندگاكشما «: ان دادكرد و سرش را تكنگاه 
  »د؟ينك يبت ميد غيو دار
آن وقـت شـما     اسـت،  يو ناسـالم  كوكان، او آدم مشـ يبرادر متوسـل ! بتيغ«

  »!مينك يبت ميد چرا ما غييگو يم
ـ ا. ارتـان كد دنبال يبرو. ديزن يه شما مكست ين حرفها چياستغفراهللا، آخر ا« ن ي

  ».است يه آدم خوبكاءاهللا انش... ديگر نزنيحرفها را هم د
  »م؟يدان يه ما نمكد يدان ياز او م يزيمگر شما چه چ! خب«
ر لب يز. جا خورده است يمكه انگار كرد كنگاهمان  يطور» انياحمد متوسل«
ن  ك يمك. رفت ياز جواب دادن طفره م ييگو. ميديه ما نشنكگفت  يزيچ ن مـه م
ـ حاال هم شما برو! ني، همباشد يد آدم خوبيگفتم شا! رينخ«: رد، گفتك د دنبـال  ي
ـ تعجب . ظ گفت و رفتيجملة آخر را با غ» .ارتانك » انيمتوسـل «آخـر از  . ميردك
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ـ حـاال دربـارة فرمانـدار جد     د،يشك يرون ميه مو را از ماست بكاو . د بوديبع ... دي
. نداشـت  يس حال و حوصلة درسـت و حسـاب  كچ يه. گرفته شد يحالمان حساب

ـ  ييها نيمكم به طرف يم و راه افتاديشدوتا ين تويسوار ماش ه در اطـراف شـهر   ك
  .بود

  
بـه دور وبـر    يتـوجه . ها گذشت و فرماندار اصالً عـوض نشـد   روزها و هفته
رفت  يوقت م يق شده بود و وقت و بيرف يها هم حسابكبا گروه. خودش نداشت

ـ  يشته و اسكرفت به روستاها و از  يم. به سراغشان ـ ا. ديترسـ  ير شدن هـم نم ن ي
آخر «: دنديپرس يها از هم م بچه. ردك يم كوكگران را به او مشيه دكش بود يارهاك

ه ضد انقالب او را كن است ير از ايا غيآ» ان آنها؟يرود به م يپروا م ياو چه طور ب
  ».دانند يد هم اصالً او را از خودشان ميشا... د هميقبول دارند و شا

  
ـ د، يرسـ  يه از افراد ضد انقالب مك يا تازه يدانست خبرها يس نمكچ يه ار ك
: گفت يم يكي. پراند يم يزيس چكفقط حدس و گمان بود و هر . است يسكچه 

و  ييروند شناسا يآنها م. سپاه پاوه گرم يياطالعات و شناسا يها ن بچهيبابا، دم ا«
ن اطالعات و اخبار ينم اك ير مكف«: گفت يم يگريس دك» .آورند ين خبرها را ميا

وه كا بهمان يه در فالن روستا كنيخالصه ا» .دهند يبه سپاه م يژاندارمر يها بچهرا 
دام نقطه است و كقاً يا محل استقرارشان دقيچند نفر از افراد ضد انقالب مستقرند 

  .نبود يم ارزشكچ عنوان اخبار يجاست، به هكشان يها نيمكسنگرها و 
  

م و تعـداد  يرده بودك يسازكا پاسه روستا ر. ميگشت يات باز ميآن روز از عمل
ا چـاره     . از ضد انقالب به اسارت درآمده بودنـد  ياديز يا مـن خسـته بـودم امـ 
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ه كرا  يد هر چه زودتر افراديبا. مينكر توقف يم با آن همه اسيتوانست ينم. مينداشت
  . ميردك يم» سنندج« يم، راهيرده بودكر يدستگ

ـ يداشت. بود ياديتا سر جادة آسفالته راه ز م و سـخت  يآمـد  يم سالنه، سالنه م
ـ جلوتر از من دو ضد انقـالب در حـال حر  . ميمراقب دوروبرمان بود . ت بودنـد ك
ا    يه حـال و حوصـلة حسـاب   كـ نيبـا ا . زدنـد  يداشتند با هم حرف م نداشـتم، امـ

  :نديگو ينم دارند چه مينم ببكه گوش كشد  يكام تحر ياوكنجك
ه سـرمان  ك يين بالهايهمة ا. وشن استم ريمثل روز برا. دانم يبه خدا، من م«

ـ م ريردكر كبابا جان، ف... ر سر فرماندار استيآمد، ز گذاشـته، از   يش پرفسـور ي
 يم تويا ه ما رفتهكجا خبر داشتند كسپاه از  يها والّا بچه. گولمان زد... ستينها نيا
... نـد ك يم يم از ما طرفداريردكر كف... م مايهست ييهه، عجب نفهمها... ن روستايا

ـ م بـا او در م يم و نداشـت يهر چه داشـت ... ميردكاعتماد  ـ ا... ميان گذاشـت ي ن هـم  ي
  .»...نهايم دست ايافتاد... اش جهينت

  :ردمكزتر يخودم را رساندم به آن دو، گوشم را ت
ـ نهاست، همان روز اول ياز ا يش بزين فرماندار ريدانستم ا يبه خدا اگر م« ه ك

  ».ردمك يم يش خالمكش يخشاب تو يكبه پاوه آمد 
برگشـت و  . ده بودمين حرفها را از او شنيه اك يسكشانة  يدست گذاشتم رو

منظور تو «: دميپرس. ده بودكياش از خشم چرو چهره. ميچشمها يچشم دوخت تو
  »فرماندار پاوه است؟» ياظمكناصر « ين آقايهم

بمـان  يه فركم يگو يقتان فرماندار را مين رفيم؟ هميگو يرا م كيپس ! ها، بعله«
... شناسـدم  يخودش م... عثمانه كاكاسمم ... ش بهش بگو منيديبرو اگر د... داد

  »...به حالت، اگر دستم بهت نرسد يعثمان گفت وا كاكبگو 
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ـ بـود   ييه آدمهايشب. ام گرفته بود عثمان خنده كاكد ياز تهد ه دچـار اوهـام   ك
ـ ه نفهمكنينده از اشرم. ا شرمنده باشميدانستم بخندم  ينم... اما. باشند ـ م و ايدي ن ي

  .ميهمه به او تهمت زد
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  ل بر خداكتو
  

. گردم يم و دوباره باز ميآ يرون ميب ياز ساختمان فرماندار. ستيدلم ن يدل تو
 يا. لومتركيت پانزده يا نهايلومتر كيست، ده ين ياديراه ز» قلعه يقور« يتا روستا

دلم . ردكه كبود  ياركن چه يآخر ا. رفت يو نمرده بود كاش به حرف ما گوش ك
ـ . نمكاالت جورواجور راحت ين خيخواهد خودم را از دست ا يم ش از رفـتن  يپ

 يك. بهتر است ين طوريم اياياجازه بده من هم همراهت ب! »ياظمك« يآقا«: گفتم
  »...وقت

اند تنها  آنها گفته! ل بر خداكتو«: فقط گفت. اما اجازه نداد حرفم را ادامه بدهم
  ».و بدون اسلحه

  ».ديشا... آخر... آخر«
  ».ل بر خداكتو«

ـ  يبا ا. ردك يجمله دلم را قرص م يكن يهم ـ شـود از دسـت ا   ين همـه نم ن ي
  .االت راحت شديخ

  ».نكش كمكا، يا، خدايخدا! نه... اصالً . نند؛ نهكرش ياگر اس«
. ديايد از آنجا بيباه فرماندار ك يا دوزم به جاده ينم و چشم مك يپنجره را باز م

  .به همه خبر داد يش آوردند، باخوشحاليام را برايپ يش وقتيچند روز پ
  »!نفر يچه؟ س يعنيد يدان يم. نفرند يآنها س«

  :ديپرس يد، ميشن يام را مين پيه اكس كهر 
  »د؟يد برويخواه  يشما هم م«
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و بـا  » .ن فرصت استين بهتريه نه؟ اكچرا «: داد يجواب م يو او بدون معطل
ـ ز يا اسهكه كن بود يهمه نظرشان ا. خورد ين حرف طرف مقابل جا ميدن ايشن ر ي
اما او برخالف همـه  . رنديخواهند فرماندار را گروگان بگ ياسه است و آنها مك  مين

  .ه برودكرده بود كعزمش را جزم 
 چـه؟ بـاور   يعنيد، يدان يم، مينكنفر از آنها را جذب  يم سياگر بتوان! نفر يس«

  ».ارزد يد به خطرش مينك
ـ   يش از حد پافشاريه بكهم  يسانكدر برابر  ـ ردنـد  ك يو اصـرار م ه نـرود،  ك

  ».دينكخورد، باور  يهمه جا فقط اسلحه به درد نم«: گفت ينان مك خنده
  .توانست او را از رفتن باز دارد ينم يسكگر يد

  
تـا  . اندازم يم به ساعت يز و نگاهينم پشت مينش يدارم و م يچشم از جاده برم

ـ  يرسـ كال تيدارم و آ يح را برميتسب. آمد يد ميحاال با ـ . خـوانم  يرا م خـواهم   يم
هـا   شود و دانـه  يح پاره ميه نخ تسبكهنوز هفت ـ هشت دانه مانده  . نمكاستخاره 

  .شود يانگار بند دلم پاره م  !ا خداي  ن،يزم يزند روير يم
  »...سر او يي، باليعني«

. جـاده  يچرخانم تـو  ينم و چشم مينش يم يصندل يم و روشك يم ينَفَس بلند
بـه عنـوان   . ه تازه به پاوه آمده بـود ك يزند به گذشته؛ به زمان يالم بال ميپرندة خ

  ».نودشه«و » نوسود«خواهم بروم،  يم«: روز گفت يكفرماندار 
آقـا  «: بود، گفتم يوانگيجور د يكرفتن » نودشه«و » نوسود«ام گرفت به  خنده

  »د؟يرو يجا مكد به يد داريدان يم. اليخ يب جان،
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شد،  يم يمنته» نودشه«و » نوسود«ه به ك يا جاده. رد و راه افتاد و رفتكقبول ن
مردم را در مسجد جمـع  » نودشه«رفت و در  ييچ پروايه ياما او ب. ت نداشتيامن
م يچند نفر از افـراد ضـد انقـالب تسـل     يبعدها وقت. ردك يشان سخنرانيرد و براك

ه خودمان حفاظـت  كم ير شده بودياو آمد، چنان ما غافلگ يوقت«: گفتند يشدند، م
  ».ميرد، بر عهده گرفتك يم يه او در آن سخنرانكرا  ياز مسجد

ش را گرفته بود سرش را بـاال گرفتـه و گفتـه    يه ضد انقالب جلوكهر جا هم 
و » نوسـود «تم بـه  يبه مناطق تحت مسئول يشكسر يام و برا من فرماندار پاوه«: بود

  ».ام  آمده» نودشه«
تا مرز هـم   ياما او حتّ. بازگردد» نودشه«ه او سالم از كرد ك يس باور نمكچ يه

  .رفت و پس از دو روز به پاوه بازگشت
  

ـ سر بر م. اندازد يح دلم را به شور ميپاره شدن نخ تسب ـ ي ا يخـدا . گـذارم  يز م
  ...ايخدا... ندكن

  
ـ . دهد يان مكام را ت شانه ينم دستيب ينم، مك يه باز مكچشم  ـ آ يبه خودم م . مي

  .رميگ يپرم و او را در آغوش م يمثل فنر از جا م! »ياظمكناصر «... خودش است
  »د؟يشما سالم» ياظمك«برادر «

  :ديگو يبا تعجب پاسخ م
  »مگر قرار بود، نباشم؟«
  ».ركخدا را صد هزار مرتبه ش. ركخدا را ش«
  ».يرو شو با نعش من روبه يمنتظر بود يناب عاله جكنيمثل ا! بابا يا«
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ـ «خُب، برادر . زدم ين حرفيچن كيزبانم الل، من « بـا ضـد انقـالب    » ياظمك
  ».ديردكره كمذا

ه سـرمان  كبعد  ية حرفها بماند براياً بقيثان. گر به آنها نگو ضد انقالبياوالً د«
  ».نكه يوه تهيا و ممقدار غذ يكهمانها ياز م ييرايپذ يع برايحاال سر. خلوت شد

  »؟ مهمان؟يچ«
بعد . چند روز يالبته فقط برا. همان ما هستندياز حاال آنها م. نفر يهمان س! بله«
ـ  يره خينم و خك يتعجب م» .شوند همرزم ما يهم م ـ  يره به او نگـاه م د يشـا . نمك
  .است ياش جد افهيق... ند اما نهك يم يشوخ
نفرشـان را بـا    يهـر سـ  . سالن هستند ين توييهمانها پايم... يپس چرا معطل«

  ».نكآماده  ييرايپذ يبرا يزيبجنب، بجنب، چ. ام خودم آورده
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  جمهور سيرئ يآقا كنيع
  

بان شـده  يدستها سا. جمهور بودند سيرئ يوپتر آقاك يمنتظر هل ياديت زيجمع
ـ يت را ديجمع يجوان وقت. بود و چشم به دوردستها دوخته بودند ه د ناخودآگاه ب

رد؛ چـه  كر كف. ها پرسه زده بود وچهكوچه پس كاز صبح در . ده شديشكطرفشان 
ـ بگ يآلـود مـاه   توانست از آب گـل  يم يد در شلوغين، شايبهتر از ا يزيچ رد و ي

باالخره خـرج مـواد   . ار هر روزش بودك. بردارد يسكب يخرج امروزش را از ج
ـ د و خزيشـ ك آب دماغش را به زحمت باال. آورد يد درميمخدرش را با ـ د مي ان ي

  .ت مناسب نبوديار شود اما موقعكچند بار خواست دست به . تيجمع
ـ د يرا د يسرانجام مرد زدنهـا   ه چشـم بـه آسـمان دوختـه اسـت وبـه تنـه       ك

ـ ف پـول مـرد را از ج  كي يزدن به مرد زد و در چشم به هم يا تنه. اعتناست يب ب ي
  .عقب شلوارش درآورد

دن ياما با د. اسب شده استكند چه قدر يا ببرد تكخودش را گم و گور  يتند
دمـغ   يآنها نوشته شده بود، حسـاب  يه آدرس و شمارة تلفن روكاغذ كچند برگ 

گـران  يمثل د. آمد، بلند شد ين مييه آرام آرام پاك يوپترك يهل يناگهان صدا. شد
ـ  يردند تا هلك يم يرا خال يرة بزرگيت دايجمع. وپترك يچشم دوخت به هل وپتر ك

  .ندينشب
. اش بـاز شـد   ييشوك ين نشست و درهايوپتر زمك يهل. او جلوتر از همه بود

ـ  . برد يت به طرفش هجوم ميه جمعكد يرا د» صدر يبن« س يجوان هم به طـرف رئ
جهـور را بـزنم، حتمـاً     سيب رئياگر بتوانم ج«: در دلش گفت. ده شديشكجمهور 
  .اش گرفت ال خندهين خياز ا» ديآ يدستم م يپول خوب
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شود، اما  ينم. جمهور را بزند سيب رئيدارد آدم ج يفكيها، چه  ميخودمان يول«
  »...اگر بشود چه

ـ انگار تغ. ش ناآشنا آمديافة او برايد، قيه رسكجمهور  سيرئ يبه چند قدم  يريي
. به چشـم نداشـت   كنيجمهور ع سيرئ. ردكدقت  يمك. در چهرة او رخ داده بود

انش گفـت  يبه اطراف يزياو چ. اش شده بود فهاين موضوع باعث عوض شدن قيهم
نـار را برانـداز   كدند و گوشـه و  يشـ ك كت به دوروبر سريجمع يال و آنها از البه

  .ردندك
ن افتـاده  يزم يه روكد يرا د كينيع. ديشك كاو هم سر. او شدكنجكجوان هم 

ع خـم شـد و   يبه صاحب پـا زد و سـر   يا تنه. رِ پا له شوديم مانده بود زكبود و 
 يپس آقـا «: با خود گفت. اه در دستش بوديقاب س كنيحاال ع. را برداشت كنيع
ـ يند و عك يخواست برود و خوش خدمت. »ردهكش را گم كنيجمهور، ع سيرئ  كن
ـ جمهور را به خودش بدهد، نه به محافظان و دور و اطراف سيرئ انش خـودش را  ي

مردم دسـت   يمهور براج سيرئ. ت ندادكت اجازة حرياما انبوه جمع. ديشكجلوتر 
ا چنـد   . بودند كنيانش هنوز دنبال عيمعطل شد اطراف يا قهيان داد و چند دقكت امـ

  .وپتر شدندك يجمهور سوار هل سيهمراه رئ يلحظه بعد دست خال
  .ردكرا برانداز  كنيجوان ع

ـ يآ يرم مياگر آن را بفروشم مگر چه قدر گ« ه كـ نيتـوانم بعـد از ا   يد؟ هان؟ م
 ين جوريا. را بدهم به او كنيدفترش، ع يه تهران رفت، بروم و توجمهور ب سيرئ

ـ ر، از مكن فيبا ا» .ردكخواهد  ياركمن  يآن وقت او هم حتماً برا. بهتر است ان ي
  .شاندكرده خودش را به عقب كت به هم فشرده و عرق يجمع
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ـ  يبـرا  يحتّ. همه آشنا بود يبرا. ماند يم يمشهور ياش به تابلو افهيق دار فرمان
را به مسئول دفتر » صدر يبن«نامة  يوقت. ردندك يش ميصدا» ياظمك«ه همه برادر ك
ـ جمهور به من گفت  سيخود رئ«: نه جلو داد و گفتيداد، س» ياظمكناصر « ه از ك

  ».ن نامه را بدهم به اويطرفش به فرماندار سالم برسانم و ا
ـ تعر» ياظمكناصر «مسئول دفتر  يرا برا كنيع يبعد ماجرا ـ ف ي مسـئول  . ردك

  ».شان بدهميد من نامه شما را به ايف داشته باشيچند لحظه تشر«: دفتر گفت
ـ  يا از حقّه. خوشحال شد يليجوان خ ـ ه سـوار  ك رده بـود خوشـحال شـد؛    ك
از . شود يش دولّا و راست ميگر فرماندار برايه تا چند لحظة دكد يد يخودش را م
  ...ه ناهار مهمانش باشد و كند ك ياو خواهش م

  
ه خواند، خشم سراسر وجودش را فرا گرفت، جـوان  كنامه را » ياظمكناصر «

ـ ه او از اراذل و اوباش شهر است و اهل كدانست  يم. شناخت يرا خوب م ار و ك
شـان فـرد   يا«: نوشته بود. چشم دوخت» صدر يبن«با خشم به نامة . ستيزحمت ن

  ».است يش و مؤمنكزحمت
ـ دا يتو را پ كنيچون ع! ش و مؤمنكزحمتهه، فرد «: ردكرار كر لب تيز رده، ك

رد بـه مسـئول   كه گذشت رو ك يا چند لحظه» !الخالق ش، جلكشد مؤمن و زحمت
ـ نكرون ينجا بين آدم را از اين االن ايهم«: دفترش و گفت گـر هـم راهـش    يد و دي

  ».دينده
  :ديرنگ از چهرة مسئول دفتر پر

  ».جمهور نوشته سين نامه را رئيآخر ا... آخر«
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 يآقـا  كنيچون ع«: بلند گفت يبلند شد و با صدا. وره در رفتكفرماندار از 
ـ د بـه او  يش شده است و باكل داده، زحمتيرده و برده تحوكدا يصدر را پ يبن ار ك

ه كنجا يا. ه گمشده را به صاحبش برساندكاش بود  فهيوظ... ميمناسب و خوب بده
ـ ... اش را بده برو نامه... اهللا اال الاله... ه هر كست يخانه ن تنبل ش همـان  يبگو برود پ
  »...جمهور سيرئ يآقا

ا جـوان نبـود   . رون رفـت ياز اتاق فرماندار ب يچ حرفيه يمسئول دفتر ب او . امـ
  .رون رفته بوديده بود و بدون پس گرفتن نامه بيرا شن» ياظمكناصر « يحرفها

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٣۴ فوتبال و جنگ

  فوتبال و جنگ
  
از خجالت سرمان . صلة حرف زدن نداشتحال و حو يسكه تمام شد، ك يباز

صد بـار  . دينك يحرف گوش نم«: تان بود، گفتياپكه ك» ناصر«. نييم پايرا انداخت
 يد درسـت بـاز  يخودش با يس سر جاكهر . دن استيگفتم فوتبال هم مثل جنگ

  »!اش جهين هم نتيه نرفت، اكبه گوشتان نرفت  يند ولك
 يخسـتگ  ينِ بازيگر زميگوشة د» سقز«م يت يها بچه. ميپنج تا گل خورده بود

  .دنديخند ينشسته بودند و داشتند به ما م. ردندك يدرم
د يتا شما باشـ «: به بدنش داد و خوش خوشان گفت يش و قوسكاز آنها  يكي
بـا   يآخر شما را چه به باز«: گفت يگريد» .ردن با ما به سرتان نزندك يهوس باز

  »!يا م حرفهيت يك
ـ  يكدانستند و ما را  يم يا خودشان را حرفه. دنديخند يجمع دسته  يم ناشـ يت

ـ اوا. شـده بـود   يه فوتبـال در گُـردان اجبـار   كبود  يچند ماه. دست و پا يب ل ي
د يحتماً با يبدن يآمادگ يه براكاصرار داشت » ياظمكناصر «اما . آمد يمان م يتنبل

همـه  . ادل دكيم فوتبال تشيت يكبود،  ين خوبيكم و چون خودش بازينكورزش 
  .يتان و هم مربياپكن، هم يكهم باز. اره هم خودش بودك

ـ «: بـا خنـده گفـت   . آرامتر شد يمكقه بعد يچند دق ـ فتيراه ب! ا اهللاي . ميد بـرو ي
سـتند  يذره فوتبال بلـد ن  يكه كنها يند ايگو يسقز م يها حاال بچه. مان رفتيآبرو

  ».خواهند با ضد انقالب بجنگند يچه طور م
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راه سـر بـه سـرش     يتـو . مير خنـده و راه افتـاد  يمه زدند زن حرفش هياز ا
ـ نيحـاال بب «: گفت يد و گاه با تشر و خنده ميخند يم. ميگذاشت سـرتان   يـي د، بالي

  »!دينك يپوشها باز يه آخر سر مثل ملّكاورم يب
م دنبال يم و بروينكم جبهه را ول يشو يآن وقت مجبور م» ياظمك«برادر  يول«

  »...فوتبال
التـان تخـت   يد، خيبشـو  يا ه حرفـه كدهم  يادتان نميده هم آن قدر ر، بنينخ«
  ».باشد

  .دنديخند» ياظمك«همه به حرف 
  

ـ ياز پادگان تمر يا عصر، گوشه يهر روز طرفها اول نـرمش  . شـد  ين شروع م
م يشـد  يم ميم و دست آخر دو تيردك ين ميبعد تمر. م تا بدنمان گرم شوديردك يم

ـ يستاد و بازيا ين ميون از زمريوقتها هم خودش ب يو بعض ـ  يمان را تماشا م . ردك
 يبـاز  يطـور درسـت و حسـاب    ه چهكداد  يادمان ميگفت و  يارمان را مكال كاش
  .مينك

  
ـ نك يآبرودار يلكيخدا و. م سقزيم سراغ تيرو يفردا م«: گفت ياظمكناصر  د ي

ـ رد به هر كمان صحبت كت كآن روز با ت» .مينكگر جبران ين دفعه ديتا ا داممان ك
  .ميپاس ده يسكرسد، به چه  يمان مير پايتوپ ز يم و وقتينكار كه چه كگفت 

  
ـ ا آمـده  يبـاز  يه براكدند يهم فهم ير خنده و وقتيدن ما زدند زيآنها با د م، ي

  .شتر شديشان ب خنده
  »بار بس نبود؟ يكبابا جان، همان «



 ٣۶ فوتبال و جنگ

گر ين باخت دشما بود، بعد از آ يس جاكد، ها؟ هر يدار ييشماها عجب رو«
  ».شد يش نميداين طرفها پيا

  ».دينك يقُل، دوقُلتان را باز يكد يبرو. ارتانكد دنبال يبرو«
ـ   يدين حرفها را شـن يا يوقت  يسـ ك. مين جمـع شـد  يم از خجالـت گوشـة زم

  د؟يدانست چه بگو ينم
ـ نكن يشـان تـوجه  يبـه حرفها «: رد به ما و گفتكرو » ياظمكناصر « آنهـا  . دي

حالشان را جـا   ين بار حسابياما ا. نندكف ية ما را ضعيتا روح خوانند يم يركرك
  ».ميآور يم

بـردار نبودنـد و    م سـقز دسـت  يت يها م اما بچهيردكدا ياعتماد به نفس پ يمك
  .خواستند با ما مسابقه بدهند ينم

  »...م ماياست، ت يا م ما حرفهيارتان، تكد دنبال يبرو«
بـه آنهـا گفـت و چنـد      يزيد و چركجمعشان .وسطشان رفت» ياظمكناصر «

  .ها ش بچهيلحظه بعد، برگشت پ
خودش همـان   يس سر جاكهر . نمك يگر سفارشتان نميد. ديخُب، آماده باش«

  ».ه گفتم، درست انجام دهدكرا  ييارهاك
  

ـ  كشد  يباورشان نم. ميه به آنها بخندكحاال نوبت ما بود  ـ يه ما همـان ت  يم قبل
ـ ناصر «ه كگفتند  يرده بودند، حتماً مكفراموش  مان رايها افهياگر ق. ميباش » ياظمك

نشسـته بودنـد و هـر    . د نبودياز آنها بع. ست آورده استيرفته و با خودش فوتبال
  .انداخت يم يگريل باخت را به گردن ديس دلك
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ـ  كتكرند و يقة هم را بگيم مانده بود ك ـ ا. ننـد ك يارك ا   ي ناصـر  «ن طـرف امـ
توپ گرد اسـت  «: رفت طرف آنها و گفت. ديجگن يدر پوست خودش نم» ياظمك

دفعه بعد . طرف برنده يكطرف بازنده است  يكشه يفوتبال هم يتو. ن درازيو زم
  ».دينكاد خودتان را ناراحت نيز. ها د، بچهيبر يشما م
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  او هنوز زنده است
  
. گوش سمت چپش گذاشـته بـود   يت دستش را روكحر يت و بكسا» ناصر«
ه از باال كدر آن حجم آتش . م را چسبانده بود به گوش سمت راستيس يب يگوش

ـ  يد و صدايرس يخت، صدا به صدا نمير يبر سرشان م م درسـت  يسـ  يآن طرف ب
در » ناصـر «. پـنج نفـر بودنـد   . چشم چرخاند و نفراتشان را شمرد. شد يده نميشن

  .»يرازيش«برادر د يم، مطمئن باشيرو ين چهار نفر ميبا هم«: م گفتيس يب يگوش
از آن » يرازياد شـ يص«د يه نفهمكاد بود يها و انفجارها آن قدر ز گلوله يصدا

لمـه از دهـان   كت شد، فقط دو كم سايس يب ياما وقت. داد يم چه جوابيس يب يسو
  ».ميگرد يباشد، برم«: رون آمديب» ناصر«

ـ خواسـت  » ناصـر «بـه اصـرار از   » يرازياد شيص«ات، يش از شروع عمليپ ه ك
  :رفتيند، اما او نپذكت يات را از عقبه هدايعمل

جـان بـا شـما     يام تا پـا  گفته. ام ن معلمها قول دادهيجناب سرهنگ، من به ا«
  ».هستم

شهرها و  يآزادساز يج برايسپاه و بس يها بچه يمعلمها آمده بودند تا پا به پا
ا   يمه او را كنبود  ياديه مدت زكنيسرهنگ با ا. شان بجنگنديروستاها شناخت، امـ

ـ    . ر قولشيه بزند زكست ين يآدم» ناصر«ه كدانست  يم ش يسـرهنگ هـم دفعـه پ
ـ نگفته بود . نداده بود يبه او دستور نظام. وتاه آمده بودك ـ ه باك ـ و ا يد بمـان ي ن ي

ـ اما ا. شود يبه تو ابالغ م يفرماندة نظام يكه از كاست  يدستور ن بـار، پشـت   ي
  .دانست ينم يسكگفته بود؟ » ناصر«م به يس يب
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از  يبا فاصلة چند متر.ردند كت كبه ستون حر. ردندك يدا ميد رودخانه را پيبا
  .ز بوديرفت و مراقب همه چ يم» ناصر«جلوتر از همه . ر نشونديهم تا غافلگ

پشت تخته سـنگها   يدر چشم به هم زدن يهمگ. رگبار بلند شد يناگهان صدا
د تـا  يشـ كطول  يا قهيچند دق. نبود. دنديا ندر» ناصر«آمدند،  ه كبه خود . دنديخز
ه بود از پشـت  ك يردّ آتش را گرفتند و به هر زحمت. ردكش كها فرو گلوله يصدا

ـ چند متر آن طرفتر پشت تختـه سـنگ   » ناصر«. رون آمدنديتخته سنگها ب  كيوچك
  .سرش، هنوز زنده بود يخودشان را رساندند باال. ن افتاده بوديزم يرو

  ».ديشما خودتان را نجات بده. مانم ينجا ميمن ا د،يشما برو«
  »؟ين راحتيبه هم! ميبرو«

  :ردكشان دستش را گرفت و اصرار يكي
... ميم و بـرو يشـما را بگـذار  . ميم برويتوان ي، ما بدون شما نم»ياظمك«برادر «
  ».دينزن ين حرفينه تو را به خدا چن... نه

: دوباره گفت» ناصر«. د، بستنداش بو ولهكه در كب يه تنزكزخمش را با چند ت
آن وقـت جـواب   : ها گفـت  از بچه يكي. ديبا من نداشته باش يارك... ديشما برو«
  ».ميرو يبا هم م. ميستيما نامرد ن» ياظمك«نه، برادر . ميگران را چه بدهيد

ـ خواسـت و بـاز اصـرار     يآب م. ش به شماره افتاده بودينفسها ـ رد ك ه او را ك
  .بگذارند و بروند

  
، ينينش شان اولِ عقب يبلدچ. ردكد و نور ماه همه جا را روشن يب از راه رسش

تنهـا راه، راه  . دام طـرف برونـد  كدانستند به  ينم. د شده بوديرخورده بود و شهيت
ردند و كدا يرودخانه را پ. ش رفتنديدند به سويه شنكآب را  يصدا. رودخانه بود



 ۴٠ فوتبال و جنگ

ه كبود  يزين چين اوليا. د رد شدير باطو ن آب خروشان چهيردند حاال از اكر كف
به حـرفش گـوش    يسكگر ياما د. ردكنجا هم دوباره اصرار يا. ديشان رس به ذهن

عتر يد هر چه سريبا. گفت يان ميخت و هذير يد و عرق ميلرز يم» ناصر«. ردك ينم
نبـود   يا اد، نه؛ چارهياما آب رودخانه خروشان بود و عمقش ز. گذشتند ياز آب م

صورتش  يها عضله. ش برسدينگران بود مبادا آب به زخمها. ماند يد زنده ميبااو 
هم را گرفتنـد   يتن به آب زدند و دستها. ردك ياز درد منقبض شده بود اما ناله نم

ه رد شدند، او كاز آب . ش آب برسديان داشت نگذارند به زخمهاكه امك ييتا جا
  .گذراندند يد شب را آنجا ميبا. دنديد ي، غاريسنگ يا از رمق افتاد؛ در دلِ تپه

  
ـ كراه افتادند و . هوش بوديهنوز ب» ناصر«ه روشن شد، كهوا  خودشـان را   يم

د يفهم يوقت» نيرامت«آن طرف سرهنگ . م دوباره جان گرفتيس يب. دند جلوتريشك
د، من هم خـودم را  يتا شما برس«: شان داد و گفتيمجروح شده، دلدار» ناصر«ه ك

  ».ام رسانده
  

دلشورة . وپتر گذاشته بودندك يرا در هل» ناصر«ه كد يرس ين وقتيسرهنگ رامت
 ينداشت و دستها بـرا  يس دل و دماغكچ يه. رده بودكها رخنه  ان بچهيم يبيعج

ـ  يغروب از ب يطرفها. آسمان بلند بود يدعا به سو م زدنـد؛  يسـ  يمارستان پـاوه ب
. سراسـر خـط مقـدم را گرفـت     يشاد» .به هوش آمده، حالش بهتر است» ناصر««

ـ خبر دهان به دهان چرخ. ديهمه دو يبه رگ و پ يا انگار خونِ تازه او هنـوز  «: دي
  ».زنده است
او خوشـحال   يدن خبـر سـالمت  يدر روستاها و شهرها با شـن » ردستانك«مردم 

  .ردندك ياو قربان يسالمت يهم برا يا عده. شدند


