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 »ين پسرهشتم«
  آلتاي محمدوف

  
  

عمو مرسل در حاليکه نعل گداخته را صاف و هموار می . می دميد  نهمين پسرش در کوره
  :  خود گفت کرد ، خطاب به شاگرد

  .! .غيبعلی   -
  ...  بله ، استاد - 
  .  بود غيبعلی ، اگر خداوند به جاي پسر بی فراست به آدم دختر کوري می داد ، بهتر  - 
  ..  ؟ - 
  ؟ساکتی ، غيبعلی   چرا - 
  .می فرماييد ، استاد   درست - 
آدم  غيبعلی ، منظورم اين است که اگر خداوند به جاي پسر بی فراست يک تکه سنگ به  - 

   .خيلی بهتر بود  !می داد ، بهتر بود 
  ...  استاد ، باز هم شما - 

. صحبت تازگی ندارد  اين  .در اين ضمن صحبت از هشتمين پسر است  نهمين پسر می دمد و
اگر . صحبت را می شنود  از روزي که غيبعلی شاگرد استاد مرسل شده است ، گاه و بيگاه اين
. کوه و شکايت می کندخود ش هر روز هم نباشد ، الاقل هفته اي يک بار استاد از هشتمين پسر
فقط   ولی عاقبت چه شد ؟ .  زمانی استاد مرسل همانا به اين پسر خود اميد فراوانی داشت

  .هشتمين پسر قلب او را در آتش کباب کرد  بقول معروف ، اين. موجب بدبختی او شد 
ه مرسل ب.  زده بودند ٧فقط يک فوتباليست شد که روي پيراهنش شماره  هشتمين پسر فقط و

در چنين زمانی که در جهان همه درس می . توانست اين گناه او را ببخشد  هيچ وجه نمی
براي خود پيشه آبرومندي بر می گزيدند ، توفيق هشتمين پسر او در ميدان  خواندند ، همه

 دنبال توپ می دويد و مردم به او نگاه می کردند ، سوت می زدند و نعره می کشيدند فوتبال به
.  

هر هفت پسر من در اين جهان پهناور براي خود جايی يافته اند « : کرد  رسل فکر میاستاد م
  »...  احمق از آب در آمده است ، و فقط هشتمی

در . فروزان به پسر خود می انديشيد ، مانند آهن گداخته سرخ می شد  وقتی مرسل جلوي کوره
 عمر در فقر و بی نوايی به سر برد اغلب به ياد پدر خود می افتاد که در تمام اين دقايق مرسل

خالصه کالم ، پدرش باربر . نمی کرد  سنگين بر دوش ناتوانش کار ديگري  کشيدن بار و جز
پدر بيچاره اش او را نزد استاد رمضان به  مرسل اين را نيز به ياد می آورد که چطور. بود 

باربر خواهد شد ، ولی مرسل هم  کردند که  در آن زمان بسياري فکر می. شاگردي گذاشت 
  : روز پدر دست پسر خود را گرفت و او را نزد مرحوم استاد رمضان برد و گفت يک

  . نشدم ، بگذار اقًال او آدم بشود من هر چه کوشيدم آدم! رمضان ، او را آدم کن   -
جيب خود کيسه خاکستري رنگ را بيرون آورد و ده سکه طالي پنج و با دستان لرزان از 

   .از آن در آورد روبلی 
اگر « : به اين دليل فکر کرد . نزد پدر خود آن همه پول نديده بود مرسل تا آن وقت هرگز 

چرا ما با شکم نيم   دارد پس چرا براي مادرم روسري نوي نمی خرد ؟ پدرم اين همه پول
   »دليل همه اينها چيست ؟ .. گرسنه می خوابيم ؟ 
   .شهاي خود جوابی نمی يافت پرسيد و براي پرس مرسل از خود می
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رمضان سکه هاي طال را با کمال ميل تحويل گرفت ، آنها را توي کيسه  در اين ضمن استاد
  :  خود گذاشت و گفت پول گلدوزي شده

   ...پدر من هم يک وقتی همينطور پول داد  -
   .چنان قيافه اي گفت که گويی مرتکب گناهی شده است  او اين جمله را با

پهلوي دکان او براي  حدود دو سال نزد استاد  رمضان کارکرد و پس از دو سال مرسل در
   .خود يک دکان آهنگري باز کرد 

  :، پدرش از فرط خوشحالی در پوست نمی گنجيد  وقتی مرسل آهنگر شد
صنعت . بميرم ، بی غم و اندوه خواهم مرد اگر هم .   پسر جان ، آرزوهاي من برآورده شد -

هم اين  بايد فرزندان تو... هميشه نيرومندي   بستی نی است که وقتی به بازوي خودبازوبند زري
  . ندارد خالصه پسر جان ، در جهان چيزي گرانبها تر از صنعت وجود. صنعت را فرا گيرند 

اسب و االغ بود ، روزي نبود که آهنگر بيکار بماند و مرسل بی اراده آن زمان عصر ارابه و 
نمی توانست شاد . می شد   و البته شاد و خرم. زندگی پدرش مقايسه می کرد  زندگی خود را با

از استاد رمضان نيز . يافته بود  زيرا مرسل از چنگال فقر و نيازمندي رهايی. نشود 
   .ارزانی داشته بود  سپاسگذار بود ، زيرا استاد رمضان اين نعمت را به او

مرسل آرزويی . صاحب يک پسر ديگر هم شد . نخستين فرزندش پسر بود . مرسل زن گرفت 
پروردگار پانزده پسر به من بگذار « :  پروراند که حد و اندازه نداشت  شيرين در سر می

   ».ارزانی دارد ، هر يک از آنها را آدم خواهم کرد 
   دروازهبشود و دمدومی بايد سلمانی . نخستين پسرش حتمًا آهنگر بشود  مرسل می خواست که

بايد براي خود کارگاه دوزندگی  پهلوي او پسر ديگرش  .آرايشگاهی باز کند » سرچه بازار « 
. بايد ساعت ساز و کفاش و زرگر بشوند  و پسرانی که بعدًا به دنيا خواهند آمد. تأسيس کند 

مرسل به . را به تصرف در می آوردند »  سرچه بازار« بدين ترتيب پسرا ن مرسل سرتا سر 
، آه می کشيد ، ولی حتی جسارت نمی  دانش آموزان بک زاده و بازرگان زاده می نگريست

زيرا می دانست که اين کار براي او  کرد آرزوي تحصيل فرزندان خود را در سر بپروراند ،
  .غير ممکن است 

ار تربيت خود را مرد کاو آرزو داشت  و نه فقط آرزو داشت ، بلکه سوگند خورد که پسران 
حتمًا آرزوهايش برآورده  و وقتی با پتک به آهن گداخته می کوبيد ، تصور می رفت که. کند 

             .خواهد شد
ولی معلوم می شود . آنچه فکر کرده است ، در حدود امکانات او می باشد بر آن بود که تمام 

   . استگاهی آرزو غير قابل دسترسی. چندان آسان هم نيست  برآوردن آرزو
شلوار گاليفه آمدند و همه بچه ها  اشخاص تازه با پيراهن نظامی و  ...يافت  سيماي جهان تغيير

 مرسل می ترسيد که يک نفر يخه او را بگيرد و  !اين واقعًا معجزه بود . را به مدرسه بردند 
به اين  .نند شهريه مدرسه پسرانش را از او بخواهد و با آنها را با آبروريزي از مدره بيرون ک

پسران . به آنها آهنگري می آموخت   دليل با وجود اينکه پسرانش به مدرسه می رفتند ، پنهانی
خدا را شکر که بچه . از ياد گرفتن درسهاي خود ، به دکان آهنگري پدر بروند  می بايست پس
جب ولی اگر کسی از آنها تعريف می کرد ، مرسل با تع. خوب درس می خواندند هاي مرسل

   :می گفت 
چطور آنها جرأت   !مدرسه که از ما شهريه نمی خواهد   چرا نبايد خوب درس بخوانند ؟  -

  ..    بد درس بخوانند ؟ می کنند در چنين مدرسه اي
می ترسيد . شد ، عمو مرسل احساس تشويش و اضطرابی می کرد  وقتی صحبت از پول می
بعالوه هم خود .  کنند ، ولی چنين اتفاقی نيفتاد هايش را از او طلب که زمانی پول تحصيل بچه

اين نيز . به کالسهاي مبارزه با بی سوادي بردند و خواندن را به آنها آموختند  او و هم زنش را
  ده سال در گنجه ، پنج سال در .پسر بزرگش ظهيرالدين بسيار زياد درس خواند . بود  مجانی

   .کرد سال در مسکو تحصيل باکو و باز هم پنج 
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پسر بزرگ مرسل را به سفارت شوروي در يکی از کشورهاي خاور . و معجزه اي رخ داد 
« . مسئولی در سفارتخانه باشد   مرسل باور نکرد که پسر او ممکن است کارمند .فرستادند 

   .» نه ، البد پسر من نيست ، بلکه از آسمان نازل شده است   پسر من کنسول است ؟
سومين پسرش . او در انستيتوي انرژي اتمی کار می کند . مسکو ماند  ردومين پسرش فرخ د
او دانشکده مهندسی ساختمان را تمام کرد و مهندس شد و حاال . برنگشت  صالح نيز به گنجه
دو پسر مرسل پزشک شدند و در باکو مانده اند و آنجا کار می کنند . می کند  در براتسک کار

نهمين ، يعنی . هفتمين آنها در دانشگاه درس می دهد .  است پسرش مدير مدرسه ده ششمين. 
  ...آنها فعًال در دبيرستان درس می خواند  آخرين

  »! کمر مرا شکسته است ، توي ميدان دنبال توپ می دود  ولی اين هشتمين که« 
دبيرستان بسيار خوب درس می خواند ، گاه و بيگاهی به کارگاه آهنگري  وقتی توفيق که در

چکش به سندان می کوبيد ، مرسل زير چشمی به او نگاه می کرد و نمی  ر می آمد و باپد
در زير ضربات دقيق چکش توفيق آهن گداخته چون موم نرم بود . بگويد  دانست از شادي چه

.   
  :برجسته او می نگريست و فکر می کرد مرسل به عضالت 

آن پسرم با . لبته ، به استثناي پسر کنسولم ا.  پسرم از همه عاقل تر خواهد شد مثل اينکه اين« 
  ...هوش و با فراست است 

  »... نيرومند اما عقلش ضعيف باشد ؟ خدا نکند  ولی نکند بازوانش
را به کناري می گذاشت ، عرق جبينش را پاک می کرد ، به فکر فرو  گاهی استاد مرسل پتک
  ...به آتش سرخ می نگريست  می رفت و مدت زيادي

و کاردان وقتی دبيرستان را به پايان رساند به دانشکده نرفت ، شروع به  اين پسر عاقلبله ، 
. ماه حقوق نسبتًا خوبی را که می گيرد به خانه می آورد و به مادرش می دهد  کار کرد و هر
  :کرد و با خود غر می زد  مرسل تعجب

توي   کاري هم می کند ؟ چه   تازهتوفيق تحصيالت عالی نداشته باشد ؟مگر من مرده ام که « 
شايد عقل مردم کم شده است که براي اين کار به او اينهمه پول می ! دود  ميدان دنبال توپ می

   »...ممکن نيست . نه ، اينطور نبايد باشد   دهند ؟
مرسل از زن خودش می   که توفيق سه چهار روز به خانه نمی آمد و گاهی اتفاق می افتاد

  :پرسيد 
  کجاست ؟   پسرت -
  .رژيم گرفته است   -
   ديگر چيست ؟  »رژيم «   -

   :يعنی نهمين پسر داخل صحبت می شد   آخرين
   ...او بايد قبل از مسابقه چند روزي تمرين بکند   -
   !بر شيطان لعنت   -

   .که هشتمين پسر پانزده روز و حتی يک ماه غيبش می زد  گاهی اتفاق می افتاد
  :خود می پرسيد  مرسل از نهمين پسر

    برادرت کجاست ؟-
  .  در قره غنده -
   چه غلطی می کند ؟  در قره غنده  -
  .  براي مسابقه رفته است -
   !بر شيطان لعنت   -

  :مرسل می پرسد  مدتی می گذرد و باز
    برادرت کجاست ؟-
  .  در سمرقند -
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   ؟يگر کجا رفته است  حاال د-
  .  حاال به عشق آباد رفته است -
   ؟اين ويالن و سرگردان آنجا چکار می کند  -
  .بازي می کند   -
  !بر شيطان لعنت   -

ماه بيش از شش بار بيمار می شد و غيبعلی به بهانه پيدا کردن دواي  گاهی مادر غيبعلی در
نهمين پسر هم حتمًا يک کار  در همين روز. می زد به چاک  آفتاب مانده  الزم مدتی به غروب

  ...واجبی داشت 
استاد مرسل . عصر همه آرايشگاهها ، مغازه ها و دکانها بسته می شد  در اين روزها طرف
   شده ، چه اتفاقی افتاده است ؟ تعجب می کرد که چه

   :او می پرسيد
   ؟اينها کجا هستند  -
  .  رفته اند فوتبال تماشا کنند -
  !بر شيطان لعنت   -

ود مردم کجا رفته بودند و همه جا را سکوت و معلوم نب. خلوت می شد  در اين روزها شهر
تمام اينها به نظر . بگوش می رسيد » ! شوت کن « : گاهی صداي . گرفت  خاموشی فرا می

   .می آمد  مرسل بسيار عجيب
   :که يکی از سلمانيها نزد مرسل می آمد و می گفت  گاهی اتفاق می افتاد

   !مرسل ، ديروز پسر تو دو تا گل زد   -
   .اش سرش را به سنگ می زدک  -
  .! .ای ، استاد   -
  !   بر استاد تو هم لعنت -

و حتی يک کلمه . تمام عمر خود يک بار هم پسران خود را نزده بود  بايد گفت که مرسل در
با او : فقط هشتمين پسر خود را يک تنبيه جدي کرده بود ... نگفته بود  حرف ناماليم به آنها

 سر شام وقتی توفيق در خانه بود ، مرسل به همسر خود زهرا خطاب شبها ...حرف نمی زد 
   :می کرد و می گفت

   .به او بگو که يک ذره سر عقل بيايد  -
   :هم بدون اينکه به پدر نگاه کند ، خطاب به مادر خود می گفت در اين موارد توفيق

  .  به او بگو که عقل من سر جاش است -
  :پدر دست بردار نبود 

  ...به او بگو که عقل در سر است ، نه در پا   -
  :را بی جواب نمی گذاشت  توفيق هم کنايه او

  . رساند به او بگو که پاي تندرو به عقل سر خللی نمی  -
  .  به او بگو که لجبازي را کنار بگذارد و برود دانشکده درس بخواند -
  .س می خوانم بدنی در مامان ، به او بگو که غيابی در دانشکده تربيت  -
   .هيچکس دخترش را به او نخواهد داد  به او بگو وقتی بخواهد زن بگيرد ، در اين شهر  -
  . را بخواهد به او خواهد داد به او بگو که دختر هر يک از هواخواهان تيم ما  -
   !بر شيطان لعنت   -

اگر اين « . ولش بود تمام اميد او به پسر کنس. را رنج و آزار می داد  درد و غم توفيق مرسل
پسر کنسولم جهان و نشيب . توفيق صحبت کند ، توفيق حتمًا سر عقل می آيد  پسرم يک بار با
   .و روي آن را به خوبی می شناسد و می داند  و فراز و زير

در آخرين نامه وعده داده بود که براي يک ماه . پسر کنسولم می آيد  به زودي پسر عزيزم ،
  » . مداستراحت خواهد آ
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ظهيرالدين را در نظر مجسم می کند که در را می گشايد و از در وارد مرسل به طور روشن 
« . را جلوي پاي نخستين فرزند خود به زمين می زند و قربان می کند  مرسل قوچ. می شود 

  »... اگر زودتر می آمد  آه ، چه خوب می شد
  !غيبعلی   -
  !   بله ، استاد -
   ..مام کارهاي دنيا بر عکس است ؟غيبعلی ، چرا ت  -
  ! ..  بله ، استاد ، بله -

جرقه آتشی از کوره روي پاي غيبعلی افتاد و انگشتش را . دميدن کرد خود مرسل شروع به 
   .خود را با دست محکم گرفت و روي پاي ديگر شروع به پريدن کرد  پسرک پاي. سوزاند 

   چه شد غيبعلی ؟  -
  ! ختم   سوختم ، استاد ، سو-
   ..!بر شيطان لعنت  ؟  آخر مگر با کفش باز هم می شود آهنگري کرد  -

   :نگاهی پوزش آميز به استاد مرسل انداخت و گفت  غيبعلی آرام گرفت ،
  .بايد براي مادر دوا بخرم  باز هم. استاد ، امروز من کمی زودتر می روم   -
    مگر مادرت هنوز خوب نشده است ؟ -
  !نخير   اد ،نخير ، است  -
   !خدا او را شفا بدهد... عيب ندارد ، برو   -

   :پسر مرسل مثل تير به داخل کارگاه پريد و گفت  در همين آن نهمين
   !ظهيرالدين آمده است! پاپا ، مژده بده   -
دکان را جمع و جور کن ، بعد برو  !  غيبعلی ، من رفتم! هر مژده اي بخواهی می دهم   -

  ...ي مادرت دنبال دوا برا
  :  باز کرد ، به گوشه اي انداخت و خطاب به پسر خود گفت مرسل پيشبند خود را

   .يک تاکسی صدا کن  -
   .پدر جان ، حاال نمی شود تاکسی پيدا کرد  -
   چرا نمی شود ؟  -
   .براي اينکه امروز مسابقه فوتبال است  -
او برادر فوتباليست تو را . ظهيرالدين می گويم  حاال همه چيز را به! .. بر شيطان لعنت   -

   ..!يک گوشمالی حسابی می دهد 
   .نهمين پسر لبخند زد

می خواست هر چه . مرسل بسيار عجله داشت . خيابان راه می رفتند پدر و پسر کنار جوي 
از در عقب به حياط می « : در راه خانه پيش خود فکر می کرد . ببيند  زودتر پسر خود را

بعد يک ماه تمام صحبت . را می گيرم و پيش پاي پسرم سر می برم  شاخهاي قوچ. وم ر
   ».خواهيم کرد 

   :رنگ ايستاد ، جوانی نيرومند سر خود را بيرون آورد و گفت  يک ماشين ولگاي آبی
   .بفرماييد سوار بشويد  عمو مرسل ، اگر به مسابقه فوتبال می رويد ،  -
   . توانی ما را تا خانه ببراگر می! چه فوتبالی   -

  :  انداخت و گفت جوان نگاهی به ساعت
  ...پدر توفيق هستيد  آخر شما. چه می شود کرد ، بفرماييد سوار شويد   -

ديگري به مرسل می زدند ، سوار ماشين نمی شد ، ولی حاال می  اگر اين حرف را موقع
  .ظهيرالدين را ببيند  خواست هر چه زودتر

  . بزرگ خواهم برد اگر پسر شما يک گل بزند ، من يک مهمانیاستاد ،   -
   !کاش اين آخرين گلش باشد  -
    چرا ، استاد ؟-
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  !تله گذار آمده است . ديد  از امروز به بعد ديگر او را دنبال توپ نخواهيد  -
    چه تله اي ، استاد ؟-
   .اگر خدا بخواهد می بينيد   -

همينکه . ظهيرالدين در باغ قدم می زد . در عقب حياط رفت مرسل به طرف  .به خانه رسيدند 
   .آنها يکديگر را در آغوش گرفتند و بوسيدند . بطرف او دويد  پدر خود را ديد

اما ظهيرالدين نگذاشت . پسرش بيرون آورد تا برود قوچ را سر ببرد مرسل خود را از آغوش 
   :و گفت

  .برويم  وض کنزود لباست را ع! الزم نيست ، پدر جان   -
  ؟کجا برويم   -
  .  به مسابقه فوتبال -
  !   کجا ؟ -
به خاطر اين مسابقه . روز ديرتر می آمدم  من می بايست دو! به مسابقه فوتبال ، پدر جان   -

    .ببينم برادرم چطور بازي می کند  می خواهم. دو روز زودتر با هواپيما آمدم 
با حيرت و تعجب پلکهاي خود را به هم . يده است که گوشش درست شن مرسل باور نمی کرد

  .می زد 
  ... عوض کن چرا ايستاده اي پدر جان ؟ زودتر برو لباست را  -

   .»وقتی ديدي همه ديوانه شده اند ، تو هم ديوانه بشو « : کرد  مرسل پير با خود فکر
   !آن کت و شلوار مرا بيار! زهرا ، آي زهرا   -
  ! ؟اي مرد ، توي اين هواي گرم چه کت و شلواري  -
   .بايد بپوشم! بيار  -
  !می خواهی بپوشی ؟  کت و شلواري را که سی سال پيش دوخته اي ، حاال  -
   !بده ، می خواهم بپوشم  -

را که بوي نفتالين می داد ، از صندوق بيرون آورد و مشغول اتو زن مرسل کت و شلوار 
ضمن مرسل دستهاي خود را به سنگهاي لب حوض می ماليد و می  در اين. کردن آن شد 

   .شست 
کت و شلوار ، با آن شلوار کامًال تنگ ، خيلی خوب به عمو مرسل می .  پيراهن سفيدي پوشيد

  :به شوخی گفت  پسر کنسولش. آمد
  !ژيگولوهاست   پدر جان ، کت و شلوار تو درست مثل کت و شلوار -

وقتی يقين کرد که زهرا . گاه کرد تا ببيند زنش در آن نزديکيها نيست ناستاد مرسل به اطراف 
  :شيظنت به پسر خود چشمک زد و گفت  خاله نيست ، با

کت و شلوار را مرحوم مشهدي براي  اين. اين کت و شلوار سرگذشت طويل و درازي دارد   -
اين کت . تفليس برد کيف و گردش به  مرحوم کرباليی يعقوب چند بار مرا براي... من دوخت 

  .من حاضرم ، پسر جان ...  بروم  و شلوار را براي من دوختند تا با آن به تفليس
  .که نهمين پسر استاد مرسل صدا کرده بود، شدند  آنها سوار تاکسی اي

کرد که با اينکه به مسابقه فوتبال می رود ، ولی شب حتمًا با پسر  مرسل با خود فکر می
   .فيق صحبت خواهد کرد تو کنسولش راجع به
مرسل تعجب می . ورزشگاه بشوند ، مجبور شدند در صف درازي بايستند براي آنکه داخل 

. پزشکها اينجا هستند ، سلمانيها اينجا هستند ! ، چقدر آدم اينجاست  پروردگارا« : کرد 
  .» حتی همه پاسبانها هم اينجا هستند . اينجا هستند  رؤساي فروشگاهها

توده مردم غيبعلی را ديد که می کوشيد بدون رعايت نوبت وارد  رسل در ميانناگهان م
   .ورزشگاه بشود

  !غيبعلی   -
  !  بله ، استاد -
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   !مگر دواي مادر بيمار تو را اينجا می فروشند ؟  !مگراينجا دواخانه است ؟ ! غيبعلی   -
  : کت و شلوار پلو خوري استاد نگاه کرد و گفت غيبعلی با تعجب به

انشااهللا ، . آدمهايی که اينجا می بينيد ، بيمارند  استاد ، مادرم بيمار نيست ، من بيمارم ، همه  -
  !  کند اين بيماري به شما هم سرايت می

   .خفه شو ، غيبعلی ، بيا با ما برويم  -
  !که اين بيماري چقدر مسري است  استاد ، به محض اينکه وارد شديد ، خواهيد ديد  -

همه به مرسل و پسرانش تعارف می کردند که پهلوي . انداختن نبود شگاه جاي سوزن در ورز
   :پسرش کسانی را که کمی باالتر نشسته بودند ، نشان داد و گفت نهمين. آنها بنشينند 

  . را دارند پاپا ، نگاه کن ، بزرگان شهر ما هم اين بيماري  -
   .به شروع مسابقه خيلی کم مانده بود. نزديک تريبون مرکزي نشستند پدر و پسران در 

پيراهنهاي ورزش آبی و سرخ به ميدان آمدند و توپ را به هم پاس می  بيست و دو جوان با
   .دادند

نوشته بود ، نشان داد و  » ٧« جوانی را که روي پيراهن ورزش او شماره  نهمين پسر مرسل
   :گفت 

   .ببين ، اين توفيق است  -
   !شما به اين می گوييد مسابقه ؟  -
   .نه ، پدر جان ، اين هنوز نرمش است  -
   نرمش ديگر چيست ؟  -
نرمش هم يک . که بدنش کمی نرم بشود  وقتی آدم از خواب بيدار می شود حرکاتی می کند  -

  .چيزي مثل آن است 
   ..!بر شيطان لعنت   -

  .ادمسابقه را براي پدر خود توضيح دپسر بزرگ قواعد 
  .جز عمو مرسل همه به بازي چشم دوخته  بودند . داور سوت زد و مسابقه شروع شد 

آهنگر . هر بيست و دو بازيکن تمام دقت خود را متوجه توپ کرده اند  مرسل نمی فهميد چرا
. خود بپرسد ، ولی آنها چنان سرگرم تماشاي بازي بودند که جواب ندادند  کوشيد از پسران
   .هم صحبتی نيافت ، ناچار به تماشاي بازيکنان مشغول شد استاد مرسل که
! شوت کن « : پيراهن سرخ توپ را به نزديک دروازه حريف آوردند ، صداي  وقتی بازيکنان

   :او نعره می کشند  مرسل می شنيد که چطور مردم در اطراف. بلند شد   »! شوت 
   !توفيق ، زود باش   -
   !توفيق ، شوت کن   -
  !رزاده ، خودت شوت کن   آهنگ-

. فريادها سبب شد که عمو مرسل با عالقه و توجه بيشتري به توپ چشم بدوزد  اين نعره ها و
از همه طرف صداي فرياد و نعره به گوش می . دو حريف هنوز گل نزده بود  هيچ يک از

   :رسيد
 !بچه ها ي ما اصًال بازي نمی کنند   اي بابا ، امروز -
  !بازي نمی کنند  ي ما يک گل نزنند ، آنطور که بايدتا به بچه ها  -
   !آهنگرزاده امروز اصًال نمی تواند بازي کند  -
   .از مدتها پيش بايد عذرش را می خواستند  -

خود را برگرداند و از کسی که فرياد می زد بپرسد ، چرا بايد عذر تا مرسل خواست سر 
  :ديگري جواب داد  توفيق را بخواهند ،

ببين چقدر عالی بازي می   ...توفيق بهترين بازيکن ماست   ! می گويی ، برادر جان چی  -
   .کند

   .درست موقعی که تايم اول داشت تمام می شد ، تيم مهمان يک گل زد . مرسل آرام گرفت 
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   :يکی گفت 
   .حاال بازي واقعی شروع می شود   -

   .استراحت رفتند شد و بازيکنان عرق ريزان براي صداي سوت داور بلند 
   :يکی فرياد زد 

  !   نان گنجه حرامتان باشد -
    .خود نگاه کرد ، هر دو غمگين و افسرده بودند عمو مرسل به پسران 

   ؟چرا اينقدر غمگينيد  -
   .چرا نبايد غمگين باشيم ؟ آخر داريم می بازيم   -
 گفتم بعد از اينکه من. دو تا گل بزند   بگويم بگوييد ببينم آن برادرتان کجاست تا بروم به او  -

  ! ، چطور جسارت خواهد کرد ، نزند 
  . شد قيافه برادرها باز
او به دروازه حريف . توپ زود به زود به توفيق پاس داده می شد . گرم شد  در تايم دوم بازي
   .و به رفقاي خود پاس می داد ، ولی آنها نمی توانستند گل بزنند  نزديک می شد

  ! ! ! ودت بزن   خ-
   :خودداري کند و ناگهان فرياد زد عمو مرسل نتوانست 

اينکه همه به او  و چنانکه گويی از خواب بيدار شده است ، از ترس  -!   ده ، خودت بزن -
   .ولی هر کسی سرگرم کار خود بود . می خندند به اطراف نگاه کرد 

   .دروازه حريف نزديک شد  توفيق دوباره به
  !  بزن   خودت-

  .  از باالي دروازه گذشت توپ. توفيق شوت کرد 
   :مرسل فرياد زد 

  .  کرد بايد پاهاي تو را نعل! کاش آن پايت می شکست   -
   ...از يک نفر می گذرد . توفيق است باز هم توپ جلوي پاي 

   ...ببين چکار می کند  -
  ...نو جلو دروازه حريف ظاهر شد  و ناگهان توفيق از

  !  کن   شوت-
  !  شوت کن -

   :فرياد زد و عمو مرسل هم  
   .اگر گل بزنی يک قوچ جلو پات قربانی می کنم !    خودت شوت کن -

توپ و توفيق و دروازه حريف فقط   . مرسل همه چيز را فراموش کرده بود در اين لحظه عمو
   . گل شده است ولی کار از کار گذشته و. گلر خود را پرت می کند   !شوت ... را می ديد 

   :می آيد ، همه می خيزند و فرياد می زنند ورزشگاه به جنبش در 
   !بارک اهللا! آفرين آهنگرزاده   -
   !هزار سال زنده باشی  -
  !   قربان آن پات بروم -
   ..!حتمًا قوچ را جلو پات قربانی می کنم   -

   ... خود او زدسومين گل را. پاسی که توفيق داد ، زدند  دومين گل را بعد از
دلش می خواست پر در بياورد ، بر فراز . از پا نمی شناخت  مرسل از خوشحالی سر

. تا در ميدان فوتبال پايين بيايد و پسر خود را در آغوش بفشارد  ورزشگاه به پرواز درآيد ،
سل عمو مر. سيل جمعيت در خيابانها جاري است . همه شاد و خندانند . رسيد  مسابقه به پايان
   .دلش می خواهد هشتمين پسر خود را ببيند . شاد و خرم نبوده است  هرگز اينهمه

   .در منزل خواهی ديد! نمی شود پدر جان   -
   :پيرمرد می پرسد 
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   بگو ببينم ، از اين مسابقه ها زياد می شود ؟  -
  .   بله -
يک چنين چيز جالب و لذتبخشی هست و  ! ..پس چرا به من نمی گفتيد ؟ بر شيطان لعنت   -

  !غيبعلی   ...من توي خانه می نشينم 
  !  بله ، استاد -
   مادرت که ديگر بيمار نمی شود ؟  -
   !نخير ، استاد ، نخير   -
  !غيبعلی   -
  !  بله ، استاد -
  . ، مرا هم با خودت ببر بعد از اين هر وقت دنبال دوا براي مادرت می روی  -
  !ستاد   چشم ، ا-
   فوتبال چند تا بازيکن هست ؟  غيبعلی ، در هر تيم  -
   .يازده تا ، استاد   -
         !گذاشتم همه شان فوتباليست بشوند  غيبعلی ، باور کن که اگر يازده پسر داشتم ، می  -
  

  
  
  

  (toozy.persianblog.com)با تشكر از نازي براي تايپ و فرستادن اين داستان 
  

www.DATIKI.com 


