
 باخت بدون بازی

 همدان -مینا مرادیان آذین

 

یخت روی ایی مبینا ران جایی که قورمه سبزی توی جای غذهمه چیز به هم ریخته بود، از همان روز حرکت شروع شد، از هم

شلوارش و کل اتوبوس را به گند کشید تا آنرا عوض کند و مانتوی تینا و شلوار عطیه که سگ راننده آن ها را پاره کرده بود و 

مجبور بودیم آن ها را بین خودمان قایم کنیم تا آبرویمان پیش تیم های دیگر نرود، کتری آب جوش ریخت روی سر آیدا و تا 

دا بود که به قول خانم قاسمی مربی تیم فقط آلودگی صوتی ایجاد کرده بود و هیچ منفعتی برای آخر مسافرت فقط صدای آی

 تیم ما نداشت.

خانم قاسمی هم از اول تا آخر مسابقه تنها یک حرف برای گفتن داشت و آن هم این بود که: اه اه، شما بدترین تیمی هستین 

 که تا حاال باهاشون اومدم مسابقه بچه های بد.

ما خب روز اطالعیه ما به مسابقات کشوری و وقتی که توی شهر مشهد افتاد خیلی خوشحال شدیم و حس می کردیم امام ا

رضا ما را تیمی طلبیده است و قرار است اول شویم و دست پر به همدان برگردیم اما فقط یک بدی داشت و آن هم این بود که 

آخر هی  خرافات دیگر که توی ذهنمان تا روزیک سری  عجیبی داشتیم. وو دلشوره  مسابقات نزدیک بازگشایی مدارس بود

رژه می رفت، شاید افکار توی ذهن من بهتر از عطیه بود چون عطیه فکر می کرد اولین روز که وارد سالن می شویم قبل از آن 

 دنبال همچین بازیکنی می گردم. بیاید و جلوی عطیه را بگیرد و به او بگوید: خیلی وقته حتی بازی کنیم مربی تیم ملیکه 

 و او همان جا سکته کند چون خودش می گفت: من خیلی ندید بدیدم.

من عطیه را قبول ندارم و دلیل خاصی هم برای اینکه قبولش ندارم هم ندارم ولی یک حرف ندید بدید بودنش را خیلی قبول 

 دارم. باز هم نمی دانم چرا؟ ولی دارم.

*** 

دیم مشهد، جلوی درِ خوابگاه، همه تیم ها جمع شده بودند و آخرین تیمی که رسیده بود تیم ما بود، نمی اولین روزی که رسی

 دانم چرا اما مبینا اعتقاد داشت که نذری می دهند و همان جا ایستادیم.

مد و به گفته مربی نزدیک یک ساعتی می شد توی حیاط دانشگاه مشهد ایستاده بودیم اما خب، اعتقاد مبینا اشتباه از آب درآ

 مان، مربی تیم ملی داشت برای تیم ها شرایط ورود به تیم ملی را می گفت.



 به قول تینا خیلی بین تیم های دیگر خیار شدیم چون تیم های دیگر همه قد بلند بودند و تیم ما یکی از یکی قد کوتاه تر.

ر اول می شویم و بین تیم ما فقط خانم قاسمی بود که اما از اعتماد به نفس ما اصاًل کم نشد چون مطمئن بودیم از آخ

 اطمینان داشت جزء هشت تیم هم باال نمی آییم. اما خب روحیه بهتری از ما داشت.

*** 

ای خورد رفتیم برای زیارت امام رضا، اولین بار بود که به زیارتش می آمدم. انگاری واقعاً امام رضا ما را رروز اول که تیم ما ب

 د.طلبیده بو

بین کل جمعیت آن جا و تیم ما فقط من بودم که چادرم سُر می خورد و مجبور بودم هی آن را جلو بکشم. برای بار دوازدهم 

د چادرم را از خورد نگاه تینا چرخید روی من و بعکه سر خورد تمام مذهبم را جلوی چشمانم دیدم. برای بار سیزدهم که سر 

 دی! بلد نیستی بهتره نپوشی.سرم کشید و گفت: بابا خسته مون کر

 تنها چیزی که می توانست بگویم همان: برو بابا! بود و او هم زیر لبی چند فحش گل نصیبم کرد.

 اما امام رضا! یادم باشد این دفعه که خواستم بیایم زیارتت چادر ساتن نپوشم چون تمام مذهبم را در می آورد.

*** 

 ی در خوابگاه ایستاده بودیم.می شد جلوبیست دقیقه ای  روز مسابقه بود، نزدیک

خانم قاسمی در حالی که خمیازه می کشید گفت: من بهتون می گم شب زود بخوابید که زود بیدار شیم هی غر می زنین. 

 اینجا اومدین سربازی نه مسافرت که خوش بگذرونین، االن هم از ماشین جا موندیم و همه ماشین ها به امید خدا غیب شدن.

توی همان حالت خماری نگاهش . جواهری که شب تا صبح سرش توی گوشی بود تازه احساس می کرد خوابش می آیدخانم 

 اون وانته. !چرخید روی وانت و چشمانش را گشاد کرد و گفت: قاسمی! اونجا رو

 خانم قاسمی هم نه گذاشت و نه برداشت و دوید سمت وانتی.

 خ آقای وانتی را بزند. صدای خانم قاسمی آمد که گفت: بچه ها بپرید باال!پنج دقیقه ای طول کشید تا خانم قاسمی م

بگذریم که آن پشت چقدر ذکر  خودش و خانم جواهری رفتند جلوی وانت نشستند و ما را گله ای به پشت وانت فرستادند.

 خیرشان را داشتیم.



آورد و ما هم صدای گوسفند را در می آوردیم و می  مائده هم تازه فرصت گیر آورده بود و صدای ببعی کاله قرمزی را در می

 خندیدیم.

 آقای وانتی ما را جلوی در سالن پیاده کرد و تا خانم قاسمی سر پول با آقای وانتی چک و چانه بزند ما وارد سالن شدیم.

ته ناقص زده و با همان خانم قاسمی رفت و با کادر فنی و داوری حرف زد. از قیافه خانم قاسمی معلوم بود که چند تایی سک

 حالت به سمت ما آمد.

 خیر تیم ما را حذف کردند و تیم قزوین را برنده بازی اعالم کرده بودند.بعد ما شروع شده بود و به دلیل تأبازی 

همان لحظه گوشی خانم قاسمی که دست تینا بود افتاد و شکست. اول چشمان خانم قاسمی قرمز شد و بعد دهانش را باز کرد 

 حرفی نزد. هر چی حقمان بود و نبود نثارمان کرد و تا رسیدن به خوابگاه اصالً و

*** 

رسیدیم خوابگاه و مشغول جمع کردن چمدان شدیم. وسط همه این حال و احوال و اعصاب خراب صدای نکره تینا بلند شد 

 که گفت: خانم قاسمی! حداقل قبل از رفتن به همدان بریم زیارت.

نش را ریز کرد و گفت: نه، نمی شه، مثال خیلی قهرمان شدید؟! حداقل شماها یک پوئن مثبت بگین که خانم قاسمی چشما

 من با کله قبول کنم.

 تینا با حالتی طلبکارانه گفت: خانم قاسمی! تقصیر ما که نبود، جدول اینجوری بود. بریم حال و هوامون عوض شه دیگه!

 بدجوری هوای حرم کرده بود. تینا راست می گفت، نمی دانم چرا منم دلم

با بچه ها یکی یکی متحد شدیم و رفتیم برای راضی کردن خانم قاسمی. خودش هم دلش می خواست اما به قول مبینا می 

خواست جلوی بچه ها کم نیاورد و خانم جواهری را بهانه کرد و گفت: حاال این دفعه چون خانم جواهری دلش می خواد بره 

 حرم میریم.

 واهری چشمانش را گشاد کرده بود و فقط نگاه می کرد.خانم ج

*** 

خدایی بعد از همه دردسرها یک زیارت می چسبد. بعد از زیارت یک گوشه گیر آوردم و با امام رضا درد و دل کردم: امام رضا! 

حواست به مرغ خودت که دیدی چطور حقمان را خوردند و ما رو حذف کردند؟! خداییش حقمان نبود. امام رضا! سفارشی 



رسمی عفت خانم باشه، چون هیچ کیو جز اون توی دنیا نداره. راستی امام رضا! مامانم هم سفارش کرد که برای عمو محمد 

هم دعا کنم، چون مریضه و دکترا جوابش کردن، خودت کمکش کن امام رضا جونم. دلم نمی خواد، یعنی اصالً نمی تونم 

مدرسه، خودت یه کاری کن این سال تحصیلی نود و سه رو با خوبی و خوشی بگذرونیم و تصور کنم که پنج روز دیگه می رم 

سال آینده قهرمان کشوری بشیم، ببخشید که نمی شه زیاد حرف بزنم چون خانم قاسمی می گه وقت رفتنه. اما می دونم که 

 تو همیشه توی قلب من هستی.

 ربان آن حال و هوایت برم امام رضا.چنان از حرم برگشتیم که انگار برنده شده بودیم. ق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


