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مترجم مقدمه 
امیری فر علی  

کالف به نام  کتاب دیگری در خصوص زندگی و دوران مربیگری برایان  در سال های اخیر 
یونایتد نفرین شده در کشورمان به چاپ رسید و مورد اقبال عمومی قرار گرفت. در توضیح 
کتاب، به قول خود رمانی حول محور حقایقی  که دیوید پیس، نویسنده آن  گفت  باید 
تاریخی به رشته تحریر در آورده بود که واقعیتی تمام و کمال نبود و مورد انتقادهای بسیاری 
که از ُبعد  گرفت. کتابی  کالف و زندگی او آشنا بودند قرار  که از نزدیک با برایان  کسانی  از 
ادبِی قضیه، یکی از بهترین رمان های نوشته شده در خصوص ورزش بود، کارش با شکایت 
جانی جایلز1 یکی از بازیکنان لیدز به دادگاه کشید و در نهایت F&F ناشر کتاب شکست خورد 
ُکنش های  و مجبور به انجام تغییراتی در نسخه های بعدی شد. از سوی دیگر بسیاری از 
که این برخالف  کشیده شده است  کتاب متاثر از الکل و نوشیدن به تصویر  کالف در آن 

که خود او تعریف می کند.  حقیقت ماجرایی است 
کمال، توسط برایان کالف  که تمام و  که آن را در دست دارید، این است  کتابی  تفاوت 

Johnny Giles-1
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در سال های بازنشستگی به رشته تحریر در آمده و بی شک او بیش از هرکس دیگر به عمق 
خ داده، واقف بوده است.  وقایعی که برایش از روزهای نخست زندگی تا انتهایی ر

این کتاب با نام زندگی نامه برایان کالف منتشر شده اما تصمیم گرفتیم آن را بر اساس 
گفته بود  کسی  کنیم. او یک بار به  یکی از نقل قول های معروف او، به فارسی برگردان 
رودخانه تِرنت )در ناتینگهام( بهترین است. آن را خوب می شناسم چون هجده سال روی 

آن )مسیح وار( راه رفته ام. 



مه مقد

کالف در سال 1935 متولد شد. او در سال 1955 برای اولین بار در ترکیب میدلزبرو  برایان 
قرار گرفت و سال 1961 به ساندرلند فروخته شد. یک مصدومیت شدید زانو در سال 1964 
گلزنی داشت، هر چند  باعث شد بازنشست شود. با این وجود رکوردی فوق العاده در زمینه 
کنار هم تیمی سابق  کرد. مربیگری را در  که تنها دو بار پیراهن تیم ملی انگلستان را به تن 
که  کرد. آن ها تیمی ساختند  پیتر تیلور با هارتل پول1 دسته چهارمی در سال 1965 شروع 
سال 1968 مجوز صعود به دسته باالتر را گرفت. سپس آن دو به دربی کانتی در دسته دوم 
کرد و سه سال بعد  کسب  پیوستند. سال 1969 دربی کانتی مجوز حضور در دسته اول را 
قهرمان انگلستان شد. پس از جنجالی که همه از آن باخبر شده بودند، در سال 1973 آن دو 
از مربیگری در دربی استعفا دادند. کالف دوره هایی کوتاه در برایتون2 و لیدز داشت تا این که 
سال 1975 راهی ناتینگهام فارست شد. پیش از آن او مورد توجه تیم ملی ایران قرار گرفته 

Hartlepool-1
 Brighton-2
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کرد. سال 1977 با فارست قهرمانی در دسته دوم، به دسته اول  بود و حتی به تهران پرواز 
رسید و در همان فصل نخست به قهرمانی لیگ و لیگ کاپ نائل شد. عنوان قهرمانی لیگ 
کاپ در سال 1979، 1989 و 1990 تکرار شد، آن ها در این بین دو بار در سال های 1979 و 
که توانسته با دو تیم  1980 فاتح جام قهرمانان اروپا شدند. کالف یکی از دو مربی ای است 
مختلف قهرمان انگلستان شود. او در سال 1993 در شرایطی که در وضعیت سالمتی بدی 

به سر می برد، بازنشست شد و سرانجام در سپتامبر 2004 درگذشت. 

 



اول فصل 

اتوی  به  تاخته ام،  نگاهی دوباره  اسِب غرور  بر  کرده ام و سوار  تکبر  که احساس  هروقت 
مکانیکی1 مادرم انداخته ام که آن را با افتخار در اتاق نشیمن خانه ام در روستای کوارندوِن 
گاراژ برادرم جو بود و به زیبایی بازسازی شده است. این  دربی شایر2 گذاشته ام. سال ها در 
اتاق  در  یاد می گرفتم.  را  زندگی  که داشتم مفهوم  است  روزهایی  یادآور  قدیمی  دستگاه 
نشیمن در باالی آن، نشان آزادی3 ناتینگهام را آویزان کرده ام. تمام زندگی من آن جاست، 
در بخشی کوچک از یک اتاق. بیشترین اهمیت ممکن را برای آن دستگاه ساده قائلم چون 
کار با این دستگاه گذشته  نمادی از شروع من بوده است. سال های کودکی من همیشه به 

که سارا، مادرم می داد باید با این دستگاه خشک و مرتب می کردم.  است. پارچه هایی را 
همسرم باربرا، همیشه سرزنشم می کند که دوره تحصیل خود را هدر داده ام. هیچ وقت 

Mangle -1: چیزی شبیه نمونه ای قدیمی و دستی از اتو که لباس را خشک و صاف می کرد. 
Quarndon, Derbyshire -2

3- شهردار یا شوراهای شهر، نشان هایی این چنین را به افرادی که کار ویژه ای برای شهر انجام داده باشند اهدا می کنند. در مارس 
1993، مدتی پیش از بازنشستگی این نشان به او اهدا شد.

وسک خیمه شب بازی! خودَسرم، نه عر
تقدیم به پیتر

یک بار گفتی هیچ چیزی در زندگی مانند وقتی یکی از شوت های من را 
می گرفتی خنده دار نبود. حق با تو بود!



وی آب 18 سال راه رفتن ر 14

فراتر از دبیرستان پیش نرفتم. عمدتا مردود نمی شدم، اما هیچ وقت نمره های درخشانی 
معلمی  هیچ  که  داد  یاد  من  به  چیزی  ساده  دستگاه  این  دیگر  سمت  از  نمی گرفتم. 
آورده ام،  دست  به  که  هرچیزی  برده ام.  ارث  به  را  خانواده ام  ارزش های  نمی توانست. 
حاصل تربیت خانواده ام بوده است. همه چیز از آن خانه ی پالک شماره یازده ولی رود1 در 
میدلزبرو آغاز شد، یکی از همان خانه هایی که شهرداری در تعداد انبوه می ساخت؛ اما برای 
کار سخت بزرگ می شدم اما مانند یک خوک خوشحال بودم.  من مانند بهشت بود. با 
که پدر در آن روبارب2  عاشق آن خانه بودم، با آجرهای قرمزرنگ، در چوبی و باغچه ای 
کاشته بود. خانه هایی که شهرداری آن سال ها می ساخت، اتاق های بزرگی داشتند؛ مانند 
که این روزها می سازند نبود، اما سه نفر در یک تخت می خوابیدیم.  کبریت هایی  قوطی 
اولین خاطره ای که یادم می آید، دویدن در خیابان برای خوردن ناهار3 بود. هنوز عطر 
که باید  که روی میز منتظرم بود یادم هست. مادر، هشت فرزند داشت  دلنشین غذایی را 
که شب ها برق می انداخت. جو، برادر بزرگم عمدتا بزرِگ  کفش  سیر می کرد و هشت جفت 
خانه بود، هنوز هم هست. بعد از او خواهرم دورین بود. بعد از او برادرانم ِدس و بیل بودند 
که دینا و ِبری بودند. ِبتی، خواهر دیگرم  کوچک تر هم داشتم  و بعد من، دو برادر و خواهر 

کرده بود.  پیش از تولد من فوت 
در اولین روز بهار سال 1935 متولد شدم. پدرم جوزف به نظر در تمام ساعات عمر خود 
گارِنت  کار می کرد و بعدها مدیر یک فروشگاه شکالت به اسم  کارخانه شکر  کار می کرد. در 
شد که در نزدیکی زمین تیم میدلزبرو، آیرسام4 بود. پدر غرق در فوتبال و فوتبالیست ها بود. 
ج هاردویک5 به مغازه او می آمدند و  بازیکنان بزرگ آن زمان میدلزبرو، ویلف مانیون و جور
پدر به آن ها شکالت می داد. فوتبالیست های کنونی در ماشین های خود نشسته اند و پول 

زیادی دارند. زمان گذشته و فاصله بین مردم و آن ها بیشتر و بیشتر شده است. 
پدر را زیاد نمی دیدیم. هفت و نیم صبح سر کار می رفت و تا ساعت شش عصر یا بیشتر 
کار می کرد؛ اما مادر همیشه آن جا بود. او مانند بیشتر زنان زمان ما، خانه را می گرداند. باعث 

Valley Road-1
2-روبارب یا رواس، رواند و ریوند که گیاهی طبی است. 

3-به طرز جالبی آن زمان به وعده ای که ظهرها خورده می شد،  حداقل در خانه کالف ها dinner می گفتند.
Ayresome Park-4

Wilfred Mannion, George Hardwick-5
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می شد که دوران کودکِی گرم و راحتی داشته باشیم. این بهترین هدیه ای است که والدین 
کردن  خ شده و همین طور فکر  می توانند به فرزندان خود ارزانی دارند. بوی جگر و پیاز سر
به پودینگی که انتظارم را می کشید، همیشه عالی بود. هرکدام پودینگ خود را داشتیم که 

روی سراسر آن جوز هندی ریخته شده بود. 
غذا روی میز بود و باید خود را برای خوردن آن می رساندیم. غذا همیشه در یک ساعت 
گر اجازه می دادیم آن سرد شود. مادر غذا را گرم در حالی  مقرر آماده می شد و جرم بزرگی بود ا
که  کناره های آن بخورید  که همیشه بخار آن را می دیدم روی میز می گذاشت و می گفت از 
کرد. پس از آن، پودینگ برنج مادر بود  سردتر است. هیچ وقت این را فراموش نخواهم 
که زندگی می کردیم و  که می کردیم، هر طوری  کاری  کارامل آماده می شد. هر  که با شیر 
کنترل مادر بود، چون مسئولیت و  کارها در خانه انجام می شد، همیشه در  آن طور که همه 
سازماندهی همیشه با او بود. وقتی به آن روزها فکر می کنم تنها به یک احساس می رسم: 

رضایت محض! 
صبح ها از خواب بیدار می شدیم و در حضور مادر صبحانه می خوردیم. بعد دوان دوان 
سوی مدرسه می رفتیم و همان طور ظهرها به خانه باز می گشتیم تا در کنار او ناهار بخوریم. 

عصرها برای کریکت یا فوتبال به پارک ها و زمین های حوالی می رفتیم و او آن جا هم بود. 
این روزها جالب نمی دانند که بگوییم؛ شغل زن این است که در دسترس باشد. این که 
که  کاری است  گر بخواهد فرزندانی داشته باشد، باید مواظب آن ها باشد و این مهم ترین  ا
که در خانه می مانند و فرزندان خود را  که من می دانم، زنانی  برای انجام دارد. تا جایی 
کسی در  کمک را به جامعه می کنند. ناراحت می شوم وقتی  بزرگ می کنند، ارزشمندترین 
که شغل خاصی ندارد. در حالی  مورد زنی می گوید او »تنها« خانه دار است، به این منظور 
کشور است. آمدن به خانه ای خالی، احتماال  که این سخت ترین و مهم ترین شغل در یک 
که  دارم  باور  همیشه  دهد.  خ  ر می تواند  بچه  یک  برای  که  است  چیزی  ترسناک ترین 
کودک در همان سال های اولیه شکل می گیرد. زن های امروزی سالیق و شیوه  شخصیت 
متفاوتی از درگیری های روزمره را برای زندگی انتخاب می کنند، اما من همیشه بابت امنیت 
و آرامشی که مادرمان با حضور همیشگی خود ایجاد می کرد و خانه ای که با او به یک قصر 

بدل می شد، شکرگزار هستم. 


