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اکبر فرانتس

کوچکترهای محله شایعه کرده بودند که توپش به «پرواز انقالب» خورده
حق :در عصری که همهی دنیا دنبال فیدل و چه و دیگوی
شمارهی ده بودند ،بچهی ناف جنوب شهر شده بود عشق
قیصر؛ جوری که روی بازویش عدد پنج را همینجور التین
خالکوبی کرده بود .خودش دفاع آخر بود در زمین خاکی
میالن که نیست خیلی از فرودگاه مهرآباد فاصله نداشت،
کمی که کاش��تهی کنار دروازه را بلندتر ش��وت میکرد،
کل محلهی س��یزدهمتری حاجیان یک آن میترس��یدند
نکند توپ بگیرد به بال طیاره یا عدل بخورد به شیش��هی

جلوی خلبان .خدایی زور کاشتههایش هم آنقدری زیاد
بود که تا دلت بخواهد برایش افسانه س��اخته بودند .مثال
کوچکترهای محله شایعه کرده بودند که توپش به «پرواز
انقالب» خورده و امام هم آن توپ را دیده و کلی خندیده.
دیوانهها عقل درست و حسابی که نداشتند .فکر میکردند
اکبر خود فرانتس بکنبائر اس��ت .لقبش داده بودند «اکبر
فرانتس» یا «اکب��ر پنج» .خودش هم ک��رم کار بود خب.
موهای��ش را عین بکنبائر ،ف��ر یواش میداد ب��اال و دقیقا

کپ بک آخر آلمانها محجوب میدوید و گاهی درس��ت
به سبک فرانتس ،بیخیال دفاع میشد و لیبروطور میزد
به قلب تیم حریف .آخرین باری که زد به قلب تیم حریف
«الی بیتالمقدس» بود .نه زمین می�لان ،که زمین اهواز
به خرمشهر ،نزدیک ایس��تگاه حسینیه .بسیجی رفته بود.
عاشق شده بود .ریش میگذاشت .آهنگران گوش میداد
ولی هنوز کاستهای هایده و داریوش را هم داشت و هنوز
عکس بزرگ قیص��ر را روی دیوار اتاقش نگه داش��ته بود.

زهراخانوم میگفت« :قیصر خودتی پسرم ،با این قد و باالی
بلندت!» این را گفت و اکب��ر را از زیر قرآن رد کرد .آب هم
ریخت که پسرش سالم از جبهه برگردد و باز هم بیاید زمین
میالن و توپ را شوت کند س��مت طیارهها؛ غافل از اینکه
یک ماه بعد از اعزام ،خدا به اکبر پاس گل شهادت میدهد.
بیخود نبود پس��ر بزرگ زهراخانوم همیش��ه میخواند:
گلبرگ سرخ اللهها در کوچههای ش��هر ما بوی شهادت
میدهد...

