




تام اولدفیلد

 ترجمه
ماشااله صفری 



صفحه آرایى: گرافیک گلگشت
طرح جلد: گرافیک گلگشت

نوبت چاپ: دوم 1398 
تیراژ:1500جلد

قیمت: 15000 تومان
شابک:978-622-95252-9-6

فکس : 43852933{9821+}{9821+}تلفن: 33982888
{+98} 9213902250

w w w . g o a l g a s h t . i r

نقل نوشته ها منوط به اجازه کتبى از ناشر است

تام اولدفیلد
ماشااله صفیر

پادشاه مصیر

Old�eld, Matt سرشناسه:اولدفیلد، مت
 عنوان و نام پدیدآور:  پادشاه مصرى    : محمد صالح    / [مت لولدفیلد]، تام اولدفیلد    ؛ ترجمه 

ماشااله صفرى.  
 مشخصات نشر:  تهران    : گلگشت    ، 1397.  

 مشخصات ظاهرى:  104ص.    ؛ 14/5×21/5 س م. 
 شابک: 978-622-95252-9-6 

 وضعیت فهرست نویسى:فیپا
  .2018 ,(Salah (Ultimate Football Heroes :یادداشت:  عنوان اصلى 

 موضوع:صالح، محمد   ، 1992  - م.
 موضوع:فوتبالیست ها -- مصر -- سرگذشتنامه

Old�eld, Tom:   شناسه افزوده 
:صفرى، ماشااهللا،    1362  -، مترجم  شناسه افزوده 

 GV942/7 /رده بندى کنگره:     1397 8 الف  8ص 
 رده بندى دیویى:    796/334092 

 شماره کتابشناسى ملى: 5539662 

goalgasht.ir

goalgasht

goalgasht

goalgasht







مـــدمـــه

پایین می پرید. صدای جمعیت  و  باال  کی ِیف  المپیک  زیر ورزشگاه  مو صالح در تونل 
بیرون به قدری زیاد بود که دوستش و مهاجم لیورپول سادیو مانه1 مجبور بود فریاد بزند 

تا محمد صدایش را بشنود:
»باورم نمی شه این جاییم. این بهترین روز زندگیمه!«

یورگن  جواِن  تیم  بازی  بزرگترین  این  می درخشیدند.  چشمانش  زد،  لبخندی  مو 
رو داشتند. که پیش  بود  کلوپ2 

که جلوی صف بازیکنان بودند شروع به حرکت  به محض این که داورهای بازی 
کردند، روبرتو ِفرمینیو برگشت و انگشت شصتش را به عالمت پیروزی به سمت همه باال 

گرفت.
Sadio Mane -1

Jurgen Klopp -2

تونل تاریک



پــادشاه مــصری 8

مو به چپش نگاهی انداخت. بازیکنان رئال مادرید هم به اندازه ی هم تیمی هایش 
متمرکز و آماده بودند. بیشتر آن ها در تیمی که هر دو سال قبلی را قهرمان لیگ قهرمانان 

کرده بودند. شده بود، بازی 
مو با خودش فکر کرد: ولی قرار نیست مقابل ما قهرمان بشن!

کرد.  او برخورد  صدای جمعیت هنگام ورودشان به زمین مانند موج های دریا به 
سکوها با پرچم ها و پیراهن های قرمز لیورپول در حرکت بودند. »هرگز تنها قدم نخواهی 
زد« سرود لیورپول باالتر از صدای تبل ها و فریاد های هوادارن رئال مادرید خوانده می شد. 

سکو های پشت دروازه مانند جایگاه کاپ1 در آنفیلد پر از هواداران ایستاده بود.
همراه  به  صالح  خانواده ی  مصر،  َنجریِج  مو،  روستای  در  کی ِیف،  از  دورتر  بسیار 
بودند.  شده  جمع  بود  شده  ساخته  تیره  بتون  از  که  ساده ای  کافه ی  در  همسایه ها 
که صورت مو را نشان داد صدای شادی از  تلویزیون بزرگی روی دیواِر  آن بود و زمانی 

بلند شد. کافه به هوا 
کسی فریاد زد: »یاال صالح! یاال لیورپول!«

کافه  بیرون  فوتبال  زمین  دیواِر  روی  را  صورتش  بود.  مصر  و  نجریج  قهرماِن  مو 
کرده بودند و عکس هایش تقریبا همه جای مصر بود. هزینه ی راه اندازی زمین  نقاشی 
که بچه های روستا در آن بازی می کردند را محمد داده بود. تنها زمین سبز  چهارفصلی 
کمک  کی. این فقط یکی از روش های او برای  رنگ در میان خیابان ها و میدان های خا

به دیگران بود.
صالح قالی، پدر مو بلند از همه فریاد زد: »زودباش پسرم!« دیدن پسر بزرگش روی 
صفحه ی تلویزیون که منتظر شروع بازی در سمت راست زمین باال و پایین می پرید غرور 

زیادی داشت.
پسر عموی مو، عباده فریاد زد: »لیورپول می بره! با صالح و مانه و فرمینیو امکان 

بخورن!« شکست  نداره 
قالی زیر لب گفت: »انشااهلل«

کت، فوق العاده و ساده اش می داد. سوت  که به پسر سا فروتنی همیشه درسی بود 
آغاز بازی به صدا درآمد و صدای هواداران در کافه، تمام مصر، دنیا و ورزشگاه کی ِیف به 

هوا بلند شد.
برای 2۰ دقیقه لیورپول تمام بازی را در اختیار داشت. محمد همه جا بود. دو یا سه 
ک فرستاد، چند دریبل زد و پاس های خوبی هم  شوت به سمت دروازه زد، کرنری خطرنا

KOP -1: سکوی مخصوص طرفداران باشگاه لیورپول در ورزشگاه آنفیلد، که باشگاه با آن تعریف می شود
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داد و نزدیک بود بهترین شانس لیورپول را وارد دروازه کند. کافه با هر تماسش با توپ به 
هوا می رفت. در کی ِیف آواز های لیورپولی ها آغاز شد.

»او پادشاه مصری است!«
کاپیتان رئال، سرجیو راموس، دنبال توپی بود.  در میانه ی زمین شانه به شانه ی 
که به اوت شلیک  گره خوردند و روی زمین افتادند و دوربین توپی را  مو و راموس در هم 

کرد. شد دنبال 
مو در حالی که روی زمین می افتاد می دانست اتفاق بدی افتاده است.

بازوی راستش، که زیر بازوی راموس گیر کرده بود، زیادی کشیده شد. بالفاصله درد 
شدیدی در شانه اش پیچید. نمی توانست از روی زمین بلند شود. دوربین های تلویزیون 
او را نشان می دادند که به پشت روی زمین افتاده و در محاصره ی هم تیمی هایش است 
که فریاد می زنند و پزشک تیم را صدا می کنند. هوادارن در سکوت فرو رفتند. در نجریج 

دویست نفر شروع به فریاد از سر خشم و ناامیدی زدند.
گفت: »شونه ام!« حاال بلند شده  که باالی سرش رسیده بودند  گروه پزشکان  مو به 
کنند تا بتواند بازی را ادامه  که باید درمانش  بود. تنها چیزی که در ذهن داشت این بود 

که مشغول درمان شانه اش بودند از درد اشک می ریخت. دهد. در حالی 
فریاد زد: »اسپری بی حسی بزنید! باید ادامه بدم!«

عباده زیر گوش صالح قالی زمزه کرد: »اون قویه! برمی گرده!«
خوبی  حس  دیدگی  آسیب  این  درباره ی  داد.  تکان  سری  اضطراب  با  محمد  پدر 

نداشت.
حق با او بود.

مو شروع به دویدن کرد. برای چند دقیقه، سعی کرد به بازی ادامه دهد. اما فایده ای 
نداشت. نمی توانست بدون احساس درد حتی شانه اش را تکان دهد. نمی توانست درگیر 
شود، بچرخد، استارت بزند، هیچ کاری نمی توانست انجام دهد. نمی توانست بازی کند.
بود.  جاری  گونه هایش  روی  از  اشک  افتاد.  کی ِیف  سبز  زمین  روی  درنهایت 
ک  ناراحتی اش فقط به خاطر این بازی نبود. ترک زمین در فیناِل لیِگ  قهرمان وحشتنا
است، اما فقط پنج هفته با جام جهانی فاصله داشتند. گل ها و رهبرِی او، مصر را بعد از 
سی سال به جام جهانی برده بود. همه ی کشور غرق در شادی و اتحاد بودند. این تمام 
که دوستشان داشت. حاال  کردن مردمی  که برایش بازی می کرد. خوشحال  چیزی بود 

همه چیز در حال از دست رفتن بود.
برای لحظه ای، همه چیز مقابل چشمانش تاریک شد. فقط درد مانده بود. صدای 
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می خواست  کند.  ترک  را  زمین  باید  صالح  می داد  توضیح  که  می شنید  را  تیم  پزشک 
کنم، اما تمام  کند. به آن ها بگوید نه! می توانم ادامه دهم، می توانم تحمل  مقاومت 

که می دیدند حرکت لب هایش بود؛ صدایی بیرون نمی آمد. چیزی 
پارچه ای دور شانه اش پیچیدند. به سختی روی پاهایش بلند شد. صورت یورگن 
کلوپ را دید که حرف های آرام کننده و روحیه بخش می زد. چشمانش را بست و شکست 

خورده و ناامید در تونل محو شد.
گفت: »اوه، پسرم«. بیشتر از هرکسی می دانست مو چه دردی  صالح قالی ناله کنان 
کرد و شروع به پیام  درونش می کشد. بلند شد و راهش را سمت هوای غروب بیرون باز 

کرد. دادن 
کنارت  کنارت هستند. تمام روستا  »خدا به تو قدرت خوب شدن می ده. خانواده ات 

هستند. تمام مصر کنارت هستند.«


