ماراکــــــــــرونا

معروف اس��ت .این جنگ بر س��ر حاکمیت جزایر فالکلند در
اقیانوس آتالنتیک جنوبی -که در قسمت جنوب شرقی کشور
ویراستار:
نویسنده:
حسین قدیانی آرژانتین واقع شده -رخ داد .مارادونا اعتقاد داشت« :رسانههای
ولیاهلل دهقانی
آرژانتین ،اخبار جنگ را طوری مخابره میکردند که پنداری،
آرژانتین فاتح جنگ شده اس��ت ،اما در واقع ما بیست بر هیچ
«وقت�ی وارد زمین فوتبال میش�وی ،مش�کالت از تو عقب بودیم و جنگ را واگذار کرده بودیم .زمانی که وارد زمین
فاصله میگیرند ،زندگی از تو فاصله میگیرد ،همه چیز شدیم ،گویی تازه جنگ فالکلند آغاز شده! هیچ حسی از یک
کرونای کوچک ،حاضر و مارادونای بزرگ ،غایب
بازی فوتبال نداشتیم!»
از تو فاصله میگیرد!»
این کلمات را دیگو آرماندو مارادونا؛ آقای ش��مارهی ده ابدی آنها سربازان کشوری بودند که نیروی متخاصم و زیادهخواه،
تاریخ فوتبال -وقتی که وارد زمین فوتبال میش��د -از ذهن به حیثیت و شرفش��ان هجوم آورده بود .س��ربازان کش��ور
بیقرارش عبور میداد .این جمله ،خالصهی جهانبینی کسی چارهای نداش��تند اال آنکه از مرزهای مملکت و ناموس وطن
است که سالها جلوتر از زمان خودش #فوتبال بازی میکرد .خود دفاع کنند .مارادونا و همهی اعضای تیم ،با این #روحیه
همه چیز از نظ��ر مارادون��ا یعنی :زندگی و مش��کالتش یک وارد زمین بازی شدند .چند ساعت پس از مسابقهی حیثیتی
آهای ماراداونا! مهم نیست با زندگی خودت چه کردی
طرف ،دیوانگی با توپ و روپایی با بندهای باز کفش همیش��ه آرژانتین و انگلیس ،مارادونا در مصاحبهای احساساتش راجع
ممنون برای کاری که با زندگی من کردی
پومایش یک طرف! او بیرون از زمین فوتب��ال ،دیگو بود و در به اتفاقات بازی را اینگون��ه بیان میکند« :این تنها یک بازی
زمین فوتبال ،مارادونا! از #دیگو تا #مارادونا اما فاصله زیاد بود! فوتبال است و با جنگ چهار سال قبل ،قابل قیاس نیست؛ اما
بعد از اخراج چپ پوماپوش از ناپل
دیگوی خارج از زمین فوتبال ،یک انسان معمولی با خواستهها آنها پسرهای ما را همچون پرندگان کوچک کشتند و این برد
و محدودیتهای معمولی بود ول��ی مارادونای زمین فوتبال# ،انتقام آن است!»
گویا این شهر برای همیشه از نقشهی ایتالیا حذف شد
یک فراانسان یاغی با تواناییهای نامحدود و آرزوهایی بیحد راهیابی سخت و دشوار آرژانتین به مرحلهی یکچهارم نهایی
و مرز! تفاوت دیگو و مارادونا به ح��دی فاحش بود که فرناندو جامجهانی هشتاد و شش باعث شده بود مردم آرژانتین ،امید
سینیوری (مربی بدنساز ش��خصی مارادونا) میگوید« :دیگو زیادی به کسب جام توس��ط این تیم نداشته باشند .اما بعد از
یک پس��ر بازیگوش و بامزه بود! اما مارادونا برای کسبوکار و گلهای معروف مارادونا به انگلیس و آن فتحالفتوح تاریخی،
ادامهی زندگی فوتبالیاش باید مانند یک ماشین دریبلزن و ورق برگش��ت؛ بهویژه ک��ه آن دو گل ،به انگلی��س مهاجم و
گلزن باشد! با دیگو حاضرم تا آخر دنیا #دوست بمانم ولی با متخاصم زده شده بود و صدالبته ،به مهر ختام این کشور منفور
در جامجهانی مکزیک تبدیل شده بود .همهی اینها دالیلی
مارادونا یک لحظه هم حاضر به #همراهی نیستم!»
بود ک��ه مارادون��ا در جای��گاه یک
ش��یوع #کرونا و به تبع آن تعلیق
قدیس ،یک افس��انه ،یک اسطوره
دنی��ا و فعالیته��ای روزم��ره و
و یک منتقم در قل��ب آرژانتینیها
همیش��گیاش ،این فرصت را در
قرار بگیرد .مردم آرژانتین بعد از آن
اختیارم قرار داد ت��ا بتوانم بارها و
بازی رؤیایی ،برنده شدن کشورشان
بارها مس��تند «مارادونا» را ببینم
را جش��ن نگرفتن��د ،بلک��ه ظهور
یا بهتر بگویم؛ الجرع��ه ،بیوقفه
منجیشان را جشن گرفتند! واقعیت
و مدام از این جام س��رکش س��ر
این است که دوران اوج مارادونا در
بکش��م؛ آنهم با اجرای حرفهای
برههای بود که از قضا آرژانتینیها
بر این باورم که اعجوبهی رامنشدنی،
عادل فردوس��یپور که دلم برای
اگ�ر روی بازویش تصویر چگ�وارا را
نیاز مب��رم به ی��ک قهرم��ان ،یک
صدایش تنگ ش��ده بود .پنداری
خالکوبی ک�رده اما عک�س مارادونا
جادوگر ،یک ساحر و یک سوپرمن
ح��ی و حاض��ر ،کن��ار بینندهی
روی قلب فوتبال برای همیشه حک شده
داش��تند؛ تا بیاید و آنها را از دست
مستند نشسته اس��ت و اطالعات
است! بدون شک همهی فوتبالیستها
همهی بدمنها ،همهی مش��کالت
ذی قیمتی را در لحظات حساس
ب�ه فوتب�ال بدهکارند ولی ای�ن تنها
و همه ی معضالت رهایی بخش��د!
این اثر فاخر ب��ه او ارائه میدهد.
مارادوناس�ت که فوتب�ال را بدهکار
مارادونا ی��ک فوتبالیس��ت متعلق
اطالعاتی بک��ر و دس��تنخورده
خودش کرده! مگر میتوان گل معروف
به زمانی خاص ،با ی��ک کارنامهی
دربارهی مارادونا...
به «دس�ت خدا» را فرام�وش کرد که
مش��خص از فالن تعداد بازی ملی
ب��ر ای��ن ب��اورم ک��ه اعجوب��هی
باعث حذف «روباه پی�ر» از مرحلهی
و بهم��ان ع��دد گل زده نب��ود؛ او
رامنش��دنی ،اگ��ر روی بازوی��ش
یکچهارم نهایی جامجهانی هش�تاد
الههی نظرک��ردهای بود که از ورای
تصویر چگ��وارا را خالکوبی کرده
و ش�ش مکزیک ش�د؟ به ق�ول دانیل
کرهی زمین به این ک��رهی خاکی
اما عکس مارادونا روی قلب فوتبال
آرکوچی (خبرنگار ورزشی) که گفت:
آمده بود تا تودهی مردم مستضعف
است!
ش��ده
حک
برای همیش��ه
اگر کسی میخواهد افسانهی مارادونا
را ،رعای��ا و شکس��تخوردهها را و
بدون شک همه ی فوتبالیست ها
را برای کس�ی دیگر تعریف کند ،فقط
بدبختبیچارهها را #حامی و #ناجی
به فوتبال بدهکارند ولی این تنها
کافی اس�ت به بازی مارادون�ا مقابل
باش��د .گزارشگر آرژانتینی بازی،
مارادوناست که فوتبال را بدهکار
انگلیس اشاره کند
بع��د از زدن گل دیوانه کنن��ده ی
خودش کرده! مگ��ر میتوان گل
مارادونا با احساس فراوان میگوید:
معروف به «دست خدا» را فراموش
کرد که باعث حذف «روباه پیر» از مرحلهی یکچهارم نهایی «از کدام سیاره آمده اس��ت این مارادونا؟ خدا را #شکر کنیم
جامجهانی هزار و نهصد و هش��تاد و ش��ش مکزیک ش��د؟ به بهخاطر وجود مارادونا! بهخاطر این اشکها! بهخاطر این مشت
قول دانیل آرکوچی (خبرنگار ورزش��ی) که گفت« :اگر کسی گرهکرده که به سمت هواداران آرژانتینی حاضر در استادیوم
میخواهد افس��انهی مارادونا را برای کسی دیگر تعریف کند ،نشان میدهد!» انگار #خداوند مارادونا را برای روزهای سختی
فقط کافی اس��ت به بازی مارادونا مقابل انگلیس اشاره کند!» و مشقت آفریده بود...
آری! تمام کسانی که عاش��ق مارادونا هستند یا از او متنفرند ،دیگو بعد از چهار دختر ،در یک خانوادهی فقیر و محروم متولد
علت عشق و نفرتشان در گلهای آرماندو به بریتانیا خالصه ش��د .خانوادهی او تنها در یک اتاق نم��ور زندگی میکردند؛ آرژانتین برای پرستش ناخدای شمارهی ده کشورشان #حق مردم دنیا نشان داد که با کار گروهی حول محور یک ستارهی
میشود! آنجا که دو سوپرگل تاریخی در آن بازی معروف زد؛ هفت نفر در یک اتاق محقر در یک محلهی فقیرنش��ین بهنام داشتند ،اما نکتهی مهم اینجاست :مارادونا خدا نبود!
مطلق میش��ود ظلم ظالم را به خودش برگرداند .نهعجب که
اولی با معجزهی #دست که برای اولین بار باعث شد پای #خدا «ویافیئوریت��و» در ش��هر «بوینسآیرس» آرژانتی��ن که نه در کودکی ،قشنگترین و البته تنها اسباببازی دیگو «توپ چند سال بعد ،دقایقی قبل از بازی افسانهای مقابل انگلیس-
هم به مستطیل سبز باز ش��ود و دومی با اعجاز #پا و فیالواقع فاضالب داش��ت و نه از امکانات بهداش��تی خب��ری بود .چرا فوتبال» بود .توپ فوتب��ال برای دیگوی کوچک ،فرش��تهی در رختکن تیم -ناگه��ان رو به همبازیهای��ش کرد و گفت:
با دریبل همهی انگلوساکس��ونها که در نهایت به گش��ودن باید تعجب کرد که پس��رک فقیری از ی��ک محلهی ضعیف ،نجات بود؛ نجات او و خانوادهاش از وضعیت فالکتباری که با «همهی ما با هم هس��تیم و با هم کامل میش��ویم!» مارادونا
دروازهی شیلتون نگونبخت منجر ش��د .شش دقیقه پس از نمایندهی فقرا و ضعفا ش��ود؟ فقرا و ضعفا ،دیگ��و را مارادونا آن دست و پنجه نرم میکردند .دیگو فقر و بدبختی را با پوست مش��ت محکمی بود بر صورت وادادهها ،مستأصلشدهها ،تن
آغاز بازی در نیمهی دوم ،مارادونا در س��مت چپ محوطهی نمیدیدند؛ بلکه دس��ت خدایی میدیدند که جهت اعادهی و گوشت و اس��تخوان خود لمس کرده بود و نیاز محرومان به به ذلتدادهها ،از پیشبازندهها ،ناامیدها و همهی کسانی که
جریمهی خودی ،یک پ��اس مورب کوتاه ب��ه خورخه والدانو حقوق پایمالشدهشان توس��ط نظام سلطه ،ظهور کرده بود و ناجی و قهرمان را کامال حس میکرد .این احس��اس ،ظرفیت زیر بار ستم استبداد ،یوغ بندگی مستبدین را به گردن آویخته
میدهد و با او یکدو میکن��د .پس از اینکه هافبک انگلیس؛ این دست ،تنها و تنها از آستین مارادونا خارج شده بود! برای ذهنی و گنجایش روانی او را افزایش داد و باعث شد تا او بتواند بودند .بدیهی است از مارادونا شهروند مطیعی برای نظام سلطه
اس��تیو هوج در بازپسگی��ری کامل توپ ناموفق میش��ود ،آرژانتینیها -مثل مردم بسیاری دیگر از کشورها -نمایندهی خود را در جایگاه #منجی نهتنها برای مردم کشور آرژانتین ،ساخته نمیشد« :میدانستم توپ به دستم خورده است ،اما از
آرژانتین به حملهی خود ادامه میدهد .ارس��ال توپ توسط نظام س��لطه ،انگلیس بود و حاال
بلکه برای تمام مردم ستمدیدهی قبل #نقشه نکشیده بودم .همه چیز خیلی سریع اتفاق افتاد.
آرژانتینیها روی دروازهی انگلیس و دفع اشتباه توپ توسط مارادونا -قهرمان الالیی شبانهی
دنیا تصویر و تثبیت کند ،اما باز هم کمکداور صحنه را ندید .داور وسط هم یک نگاه به من کرد و
مدافع انگلیس��ی با پرش پیتر ش��یلتون صد و هش��تاد و پنج مادران -با معجزهی «دست خدا»
نکتهی مهم اینجاس��ت که جناب گفت گل! حس شیرینی داش��ت؛ حس یک انتقام بزرگ ،یک
سانتیمتری همراه میش��ود اما به یکباره مارادونا که حدود این مظهر استعمار و بردهداری را
انتقام نمادین که از انگلیس گرفته بودم!»
«دست خدا» هرگز خدا نبود!
بیست سانت از او کوتاهتر اس��ت ،به کمک دست چپش توپ از صفح��هی جامجهان��ی حذف
دیگو در نوجوانی ،اولین بازیاش را اما مارادونا در آن لحظ��ه به چه میاندیش��ید؟! آیا به عواقب
را وارد دروازهی انگلیس میکند و داور مسابقه؛ علی بن ناصر کرده بود .ب��رای آنکه مردم این
برای تی��م «آرژانتینیوس جونیور» گل زدن با دس��ت فکر نمیکرد؟! اگ��ر کارت #زرد یا #قرمز
تونسی که دید مناسبی نسبت به توپ ندارد ،گل را #صحیح دس��ت را س��تایش کنن��د ،چه
بازی کرد .س��پس به باشگاه بزرگ میگرفت ،چه اتفاق هولناکی برای تیم آرژانتین رخ میداد؟!
اعالم میکند! مارادونا در کنفران��س خبری بعد از بازی که به دلیلی باالت��ر از همین ش��اهکار
«بوکاجونی��ورز» پیوس��ت .بع��د از گمانم مارادون��ا ،نماد مظل��وم مظلومان ریش��هداری بود که
مصاحبهای تاریخی تبدیل شد ،اینجور ماجرا را نقل میکند :بزرگ کاپیتان دوستداش��تنی؟
درخشش در «بوکاجونیورز» راهی در برابر ظالم ،چیزی برای از دس��ت دادن ندارند .س��ر همین
بسیار س�ادهانگارانه است که برخی از
«قسمتی از گل توسط سر مارادونا و قسمتی توسط دست خدا این را ه��م نباید فرام��وش کرد
اروپا ش��د و ضمن عق��د گرانترین هیچوقت به عواقب خوب یا بد کارهایش نمیاندیشید؛ در آن
فوتبالدوس�تان ،مارادونا را با مس�ی
به ثمر رس��ید!» مارادونا برای زدن گل دوم اما شصت متر را با که حذف انگلی��س از جامجهانی
ق��رارداد ممک��ن ب��ا «بارس��لونا» لحظهی سرنوشتساز که اصال! مارادونا قمار کرد و قمار را برد!
مقایسه میکنند! مسی در حالی مسی
دریبل پنج بازیکن انگلیسی یعنی بردسلی ،رید ،باچر ،فنویک هشتاد و ش��ش مکزیک ،به زبان
ناخواسته یا شاید هم از خداخواسته ،چه حس شیرینی اس��ت پیروزی قماربازی که آخرین و تنها
شد که کنار بازیکنانی مثل رونالدینیو،
و دوباره باچر طی کرد و در دوقدمی محوطهی ششقدم ،پیتر انگلیسی برای مردم دنیا مخابره
م��ردم کش��ورهای بیش��تری را با ورقی را که در دس��ت دارد ،رو میکند و با همان ورق ،بازی را
ژاوی و اینیس�تا بازی میکرد و اساسا
ش��یلتون را هم دنبال سرنوشتش فرس��تاد و آنگاه ضربهی میشد! این بازی #خداوند است
افسانهی اعجابآمیز خود آشنا کرد! میبرد! آخرین ورق مارادونا ،دس��تش بود و با همان «دست»
بازیکنانی در باالترین س�طح فوتبال،
که حقارت انگلیس��یها را با زبان
نابغهی فوتبال ،امید حقطلبی بود .گل زد! اگر گل دوم مارادونا به انگلیس ،از نگاه فیفا در س��ال
نهایی را وارد دروازهی بریتانیایی کرد که دیگر #کبیر نبود!
مسی را حمایت میکردند .در حالی که
چهار س��ال قبل از ای��ن لحظ��هی رؤیایی ،بی��ن #انگلیس و خودشان به اطالع دنیا میرساند!
او بود که حتی در «بارسا»ی همیشه دوهزار و دو به عنوان «گل قرن» انتخاب شد ،حقیقت آن است
مارادونا یکه و تنها ،تیم ملی آرژانتین را
#آرژانتین نزاعی س��خت رخ داده بود که به «جنگ فالکلند» پ��س م��ردم خوش��ی ندیده ی
ش��اکی از حکومت اس��پانیا هم به که از نگاه تودهها اتفاقا این گل اول مارادونا به انگلیس بود که
قهرمان و نایبقهرمان جهان کرد

تقدیم به روح اسطوره
که آبیاش#آسمانی بود
و همیشه هم #پوما میپوشید
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زهرا حسنی :من از مرگ میترسم .مثل خیلی چیزهای
دیگر؛ خون ،گربه ،ارتفاع .هیچوقت آنقدر شجاع نبودهام
که وقت��ی جایی کم م��یآورم ،آرزوی م��رگ کنم؛ چون
مطمئن نیستم که آن طرف چیز بهتری انتظارم را بکشد.
اگر بخواهم صادق باش��م بای��د بگویم« :حت��ی مطمئن
نیستم اصال چیزی انتظارم را بکشد!» هر بار که خبر مرگ
کسی را میش��نوم ،ذهنم آشفته میش��ود و تا مدتها به
خودم فکر میکنم؛ ب��ه آخرین روز زندگ��یام .روزی که
یحتمل صبح زود از خواب بیدار میش��وم ،میروم پشت
پنجره و در حالی که یک ش��کالت تلخ را مزهمزه میکنم،
بازی گنجش��کها روی ش��اخهی درختها را به تماش��ا
مینشینم .بعد آماده میش��وم و خودم را به نزدیکترین
دکهی روزنامهفروشی میرسانم .چند تا روزنامه میخرم
و روی یک��ی از نیمکتهای بوس��تان الله ،تا خود ش��ب،
خبرها را مرور میکنم .به خانه که برمیگردم ،روزنامهها
را میچپانم توی سطل زباله و مثل همیشه به خودم قول
میدهم که دیگر هرگز درگیر سیاست نشوم .بعد میروم
پرچینترین لباس��م را میپوش��م ،یک آهنگ کالسیک
پرنسس��ی پلی میکنم و آنقدر میرقص��م و میگریم تا
بهجای عزرائیل ،فرشتهی هانیل بیاید و دستم را در دست
خدا بگذارد .ت��ا اینجا همه چیز خوب اس��ت اما یک روز،
آخرین نفری هم که مرا میشناس��د ،میمیرد و من برای
همیشه فراموش میشوم .فراموشش��دن شاید تلخترین
قسمت مرگ باشد؛ اتفاقی که برای اسطورهها نمیافتد و
من به آنها عمیقا غبطه میخورم .مثل «پسر طالیی» که
نمیدانم آخرین روز زندگیاش چگونه گذشت اما میدانم
عمر نهچندان بلند شصتس��الهاش را با چنان جس��ارتی

ماراکــــــــــرونا
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گزارشی دربارهی پروندهی مارادونا در شمارهی یازدهم روزنامهدیواری

دیگـــــوی حــــــق
زندگی کرد که هرگز نمیگذارد پروندهی پرافتخارش ،نه
در روزنامهدیواری حق ،نه در هیچ رسانهی دیگری بسته
ش��ود .پنجم آذرماه امس��ال بود که خبر درگذشت دیگو
آرماندو مارادونا آب سردی بر پیکرهی جهان فوتبال ریخت.
باور مرگ او ،برای ما انسانهای فانی که میل به جاودانگی
داریم و میخواهی��م با س��اختن اس��طورههایی نامیرا و
توانمند ،به نوعی از حس ناامن��ی و ناتوانی خود بگریزیم،
سخت بود و بهراستی که اسطورهها هرگز نمیمیرند .آنها
در لحظهلحظهی نمایش جنونآمیز نبوغش��ان ،چیزی را
به این دنیای زودگذر اضافه میکنند که تا همیش��ه ثبت
و ضبط خواهد شد .پس نه عجب که روزنامهدیواری حق
در دوازده صفحه از یازدهمین شمارهاش به شرح زندگی
و مدح افتخارات این ستارهی همیشه جاویدان میپردازد
و برای دومین بار ،پروندهای به اسم مارادونا میان صفحات
خود بازمیکند .با مروری بر یادداشتهای این پرونده به
خوبی میتوان دریافت؛ آنچه که از مارادونا اس��طورهای
بیبدیل ساخت ،تنها یک چیز بود :عصیان .عصیانی که اگر
چه نام دیگو را به دوپینگ و مواد مخدر هم گره زد اما چه
جای حسرت که او را به «ضدامپریالیستترین فوتبالیست
تاریخ» تبدیل کرد .ولیاهلل دهقانی در یادداشت ماراکرونا-
که میتوان از آن به عنوان بهتری��ن و مفصلترین مطلب
این پرونده یاد کرد -مینویسد« :همهی کسانی که عاشق
مارادونا هستند یا از او متنفرند ،علت عشق و نفرتشان در
گلهای مارادونا به بریتانیا در جامجهانی مکزیک خالصه
میش��ود» .چهار س��ال پیش از آن بازی ،جنگی بر س��ر
حاکمیت جزایر فالکلند ،میان انگلیس و آرژانتین رخ داد
که با شکست دولت آرژانتین به پایان رسید .این شکست

س��بب ایجاد یأس و س��رخوردگی میان م��ردم آرژانتی 
ن
شده بود و آنها به قهرمانی نیاز داشتند که بتواند با دست
ماورایی خود ،غ��رور ضربهخوردهش��ان را ترمیم کند .در
جامجهانی هزار و نهصد و هشتاد و شش ،دو تیم انگلیس و
آرژانتین ،این بار در قالب فوتبال به مصاف یکدیگر رفتند
که مارادونا در آن بازی دو تا از به یادماندنیترین گلهای
تاریخ جامجهانی را به ثمر رس��اند تا بعد از چهار سال ،از
کشورش اعادهی حیثیت کند .شش دقیقه از آغاز نیمهی
دوم بازی گذشته بود که مارادونا با پای چپ خود توپ را از
درون محوطهی جریمه خارج کرد و آن را به خورخه والدانو
پاس داد .والدانو تالش کرد مدافعان انگلیسی را رد کند اما
در نهایت ،یکی از آنها توپ را به س��مت دروازهی انگلیس
برگرداند .پیتر شیلتون با دست راس��ت خود به هوا پرید تا
توپ را مهار کند ،در حالی که مارادونا این کار را با دست چپ
خود انجام داد و به این ترتیب ،توپ را وارد دروازهی شیلتون
کرد .خود مارادونا اما اعتقاد داش��ت این «دست خدا» بود
که انتقام آرژانتینیه��ا را از انگلیس گرف��ت .او برای زدن
گل دوم اما مسافتی ش��صت متری را با دریبل پنج بازیکن
انگلیس طی کرد و در آخر ،گل معروف به «گل قرن» را هم
ی که تا
در قلب دروازهی بریتانیا کاشت .شاید خیلی از کسان 
پیش از مرگ مارادونا او را نمیشناختند ،چنین صحنههای
اعجابانگی��زی را تنها در کارتون «فوتبالیس��تها» دیده
بودند اما همانطور که محدثه مظهری در متن «سوباس��ا
یا مارادونا؟» نوش��ته است ،بعد از تماش��ای ویدئوی این
بازی ،با خودشان فکر کردند که هیچ بعید نیست ژاپنیها
قهرمانهای آن کارتون را بر اس��اس فوتبال محیرالعقول
مارادونا ساخته باش��ند .دیگو که در خانوادهای ضعیف و

به عنوان «گل قرن» انتخاب شد؛ گل معروف به «دست خدا»!
چه حکایت بامسمایی اس��ت اینکه زنندهی گلهای قرن -از
نگاه مردم و فیفا -از آرژانتین ،از سرزمین آفتاب #طلوع کرد
و #غروب تیم ملکه را رقم زد! ولی ب��از هم نکتهی اصلکاری
همان است که بود :مارادونا خدا نبود!
اس��طورهی تاریخ فوتبال ،چن��دی بعد از «بارس��لونا» راهی
«ناپولی» ش��د .مارادونا اولین بازیکن تاری��خ فوتبال بود که
توانست دو مرتبه ،رکورد نرخ نقل و انتقال را در جهان فوتبال
بشکند .اولین بار در س��ال هزار و نهصد و هشتاد و دو با بهای
پنج میلیون یورو به تیم بارسلونای اس��پانیا و بار دوم با بهای
حدود هفت میلیون یورو در س��ال هزار و نهصد و هش��تاد و
چهار به تیم ناپولی ایتالیا پیوست .او از تیم #بوکاجونیورز به
تیم #بارس��لونا برای دو فصل منتقل شد اما هر دو فصل را به
علت مصدومیت نتوانس��ت تا آخر به پایان برساند .در آخرین
باری که برای تیم بارس��لونا بازی کرد ،با بازیکنان حریف به
شدت درگیر شد .فدراس��یون فوتبال اس��پانیا ،مارادونا را به
شش ماه محرومیت از بازی محکوم کرد اما مارادونا هرگز این
محکومیت را س��پری نکرد ،چرا که بالفاصله از اسپانیا خارج
شد! شاید بارس��لونا الیق بازیکنی چون مارادونا نبود و هنوز
آنقدر بزرگ نشده بود که بتواند ابرنابغهی تاریخ فوتبال را در
جمع بازیکنانش حفظ کند!
بعد از ترک بارسلونا و پیوستن به ناپولی -که در ردههای میانی
جدول س��ری آ لیگ ایتالیا بود -بازی جنونآمیز #عش��ق و
#نفرت در یک شهر محقر ایتالیایی با ابرمرد شمارهی ده آغاز
شد! مارادونا در #ناپل خیلی زود تبدیل به اسطورهی شمارهی
یک فوتبال این شهر شد و رس��ما یک بندر را بدل به پایتخت
فوتبال جهان کرد! انتخاب باش��گاه ناپولی از س��وی مارادونا

«الایگرا» در «والگرانده» کنار فیدل کاسترو و همفکرانش همین تضاد عشق و نفرت ،اسباب ایجاد بزرگترین منازعه بین
مشغول مبارزه با نظام سلطه بود ،مارادونا هم در زمین سبز چکمهپوشها قبل از بازی ایتالیا و آرژانتین شده بود .اصحاب
مسطح فوتبال مش��غول مبارزه با نمادهای امپریالیسم بود و فوتبال ،انتخاب استادیوم سنپائولو برای بازی با تیم آرژانتین
پمپاژ امید بین فقرا و ضعفا! مارادونا در بدو ورود به استادیوم را خطایی بزرگ از سوی فدراسیون فوتبال ایتالیا میدانستند.
سنپائولو مورد استقبال قریب هشتاد و پنج هزار تن از اهالی تیم ایتالیا در آن بازی شکست خورد و از جامجهانی حذف شد.
ناپل قرار گرفت .او از باش��گاه ناپولی یک #خانه درخواست این شکست باعث شد مقامات ش��هر ناپل ،خود را در مصاف با
کرد؛ آنها به او یک #آپارتمان دادند! یک #فراری درخواست تمام ایتالیا و در جنگ با همهی ایتالیاییها ببینند .به همین
کرد؛ یک #فیات تحویل گرفت! با این حال ،انتقال مارادونا به سبب ،آنان نه تنها دست از حمایت مالیاتی و قضایی مارادونا
ناپولی ،انتقال گرانترین بازیکن فوتبال به فقیرترین باشگاه برداشتند ،بلکه عزم کردند نابغه را از موقعیت و محبوبیتی که
ایتالیا بود! یک ناپلی ،نه برای خودش زندگی میکند ،نه برای در شهر ناپل داشت ،سرنگون کنند! بزرگترین شاهد برای این
بچههایش؛ فقط منتظر یکشنبههاست تا ببیند تیم ناپولی ضربالمثل که «آن روی سکهی عشق ،نفرت است» آخرین
چه نتیجهای در لیگ ایتالیا کسب میکند! این عین #جنون روزهای حضور مارادونا در ناپل ایتالیا بود! آن روزهای ش��وم،
است و #مجنون دنبال «قدیس» میگردد! حال اگر قدیس اگر از عرشهی کشتی سرنوشت مارادونا به افق نگاه میکردی،
ناپلیها «مارادونا» این چهرهی کاریزماتیک فوتبال باش��د ،هجوم ابرهای تیره را حتی با چشم غیرمسلح هم میتوانستی
پنداری خ��دا در و تخته را با هم جور کرده اس��ت .مارادونا با ببینی! طوفان بزرگی در راه بود! ایتالیا در فکر انتقام بود اما نه
قد صد و شصت و هفت سانتیمتر ،هنوز هم بلندمرتبهترین از تیم آرژانتین ،بلکه از مارادونا که باعث و بانی آن شکس��ت
فوتبالیس��ت قرن بیس��ت و یک محسوب میش��ود! ناپولی بزرگ ش��ده بود! انگلی��س و ایتالیا ندارد؛ همیش��ه پای یک
که هرگز س��ابقهی قهرمانی در لیگ ایتالیا را نداش��ت؛ طی مارادونا در میان است!
سالهای حضور مارادونا در ناپل ،دوبار در لیگ ایتالیا قهرمان س��ال نود و یک ،اولین آزمایش #دوپینگ از مارادونا گرفته
ش��د! یکبار هم مزهی قهرمانی در جام یوفا را چش��ید! بله! ش��د که نتیجهاش #مثبت اعالم ش��د! فدراس��یون فوتبال
این مارادونا ب��ود که قهرمان��ی ،زندگی و جن��گ را در روح ایتالیا ،مترصد فرصتی بود که انتقامش را از مارادونا بگیرد و
ناپولی بلکه در تمام شهر ناپل دمید .او هرگز برای دوم بودن حاال این موقعیت به احس��ن وجه به وجود آمده بود! مارادونا
آفریده نش��ده بود؛ مارادونا برای اول شدن ،برای باالرفتن از به یک س��ال محرومیت از فوتبال #محکوم شد! عالوه بر این
س��کو و برای گرفتن جام قهرمانی در شرایط سخت ،آفریده محکومیت ،خان��وادهی جولیانو که از اعض��ای باند مافیایی
ش��ده بود! در صح��ت این جمله ش��ک نکنید! تاریخ ش��هر «کامارو» بودند ،نهتنها از حمایت مارادونا دس��ت کشیدند،
بلکه با پدرس��وختگی تمام ،او را
ناپولی با تمدن چند هزار س��الهی
#قاچاقچی معرف��ی کردند! چند
روم باستان ،به قبل و بعد از حضور
روز بع��د ،مارادونا ب��ه جرم حمل
مارادونا تقسیم میش��ود! مارادونا
یکونیم گرم #کوکائین بازداشت
نه ب��ا قهرمانک��ردن ناپولی ،که با
شد؛ نگو دادس��تان بدقلق ایتالیا،
صرف حضورش در ناپ��ل ،هویت
مارادون��ا را به عل��ت هدیهدادن
اجتماعی لگدمالشدهی این شهر
کوکائی��ن به یک روس��پی ناپلی،
توسط س��ایر ش��هرهای ایتالیا را
متهم به قاچ��اق مواد مخدر کرده
احیا ک��رد! مارادونا در ش��رایطی
است! مدت زمان محکومیت جرم
تیم ناپولی را قهرم��ان لیگ ایتالیا
مارادونا به جرم حم�ل یکونیم گرم
#کوکائین بازداشت شد؛ نگو دادستان
قاچاق مواد مخدر در کشور ایتالیا
میک��رد ک��ه تیمه��ای قدرتمند
ایتالیا ،مارادونا را به علت هدیهدادن
بیست س��ال بود ،اما مارادونا این
میالن ،یوونتوس ،اینتر ،التزیو ،رم،
کوکائین به یک روسپی ناپلی ،متهم به
ب��ار ه��م دوران محکومیت خود
پارما و فیورنتینا تیمهای متمول و
قاچاق مواد مخدر کرده اس�ت! مدت
را س��پری نک��رد و ت��ک و تنها از
بزرگ ایتالیا و حتی اروپا محسوب
زم�ان محکومیت جرم قاچ�اق مواد
ایتالیا خارج شد! یا بگذار اینطور
میش��دند .آنه��ا ب��ا اس��تخدام
مخدر در کش�ور ایتالیا بیس�ت سال
بنویسم :اخراج شد! گویی فرشته،
بازیکنان بزرگ و مط��رح اروپایی
بود ،اما مارادونا این ب�ار هم دوران
دیو شده بود! نه! مارادونا قاچاقچی
به دنبال کس��ب مقام و افتخار در
و
تک
و
نکرد
سپری
را
خود
محکومیت
مواد مخ��در نب��ود؛ او قاچاقچی
لیگ ایتالی��ا و در جامهای اروپایی
تنها از ایتالیا خارج شد! گویی فرشته،
امید ،شور و انگیزه برای ناامیدها،
بودند ،اما چه س��دی میتوانست
دیو ش�ده بود! نه! مارادونا قاچاقچی
دلپوس��یدهها و بیانگیزهها بود!
در براب��ر انگی��زهی مارادونا برای
مواد مخدر نب�ود؛ او قاچاقچی امید
تمام این صحنهها را برای مسیح
قهرمانی #مقاومت کند؟! مارادونا
و انگیزه برای ناامیدها و بیانگیزهها
شمارهی ده ساختند تا «عشق» از
مجهز به #انگیزه و مسلح به #باور
بود! تمام این صحنهها را برای مس�یح
زمین بازی بیرون برود و به جایش
بود؛ باور قهرمانی! این باور به مردم
شمارهی ده ساختند تا «عشق» از زمین
«نف��رت» وارد گود گودنش��ینان
ش��هر ناپل هم س��رایت کرده بود!
بازی بیرون برود و به جایش «نفرت»
ناپ��ل ش��ود! ای��ن پای��ان حضور
هیهات! هیچ ماس��کی نتوانس��ت
وارد گود گودنشینان ناپل شود
مارادون��ا در ناپولی ب��ود! مارادونا
مانع ش��یوع وی��روس مارادونا در
هم مث��ل ب��اران؛ آخری��ن برگ
شهر ناپل ش��ود! همچنان که هیچ
محلول ضدعفونیکنندهای نتوانست کووید شمارهی ده را از سفرنامهاش این بود که زمین #چرکین بود! عجبا که هنگام
سطح کوچهها ،خیابانها و محلههای شهر ناپل از بین ببرد! خروج اخراجگونهی مارادون��ا از ایتالیا ،حتی یک نفر هم او را
ناپلیها آغشته به مارادونا و آلوده به کاریزمای اعجابآور او #بدرقه نکرد! اما خب! بعد از اخراج چپ پوماپوش از ناپل ،گویا
شده بودند! این ویروس مقدس ،سینه به سینه ،نفس به نفس این شهر برای همیشه از نقشهی ایتالیا حذف شد! دیگر کسی
و دهان به دهان در تمام ش��هر ناپل منتشر میشد! هر چه از هیچ جامی ب��رای ناپولی نیاورد و تو اگ��ر از این وروجکهای
حضور مارادونا در تیم ناپولی بیش��تر میگذش��ت ،روزهای عشق مسی یا این جوجههای شیدای رونالدو سؤالی دربارهی
خیلی عجیب بود؛ تا جایی که جان فورت (مورخ ایتالیایی) را یکشنبه ،کلیسای «س��نمارینو» خلوتتر و کمرونقتر و در «سنپائولو» بپرسی ،اینجور جوابت را خواهند داد :مگر شهر
هم به تعجب واداشت! مردم ایتالیا ،ناپلیها را «آفریقاییهای عوض ،ورزشگاه «س��نپائولو» ش��لوغتر و مهیجتر میشد! ناپل ،تیم فوتبال هم دارد که حاال بخواهد استادیومی داشته
ایتالیا» مینامیدند و آنه��ا را #رعیت و #کثیف میخواندند! ناپلیها یکشنبهها #مسیح را در استادیوم فوتبال جستوجو باشد؟!
تیم ناپولی در هر ورزش��گاهی که در ایتالیا برای مس��ابقه به میکردند ،نه در بزرگترین کلیس��ای شهر ناپل! گویا اهالی بسیار سادهانگارانه اس��ت که برخی از فوتبالدوستان ،مارادونا
میدان میرفت ،روی پالکارد ه��واداران رقیب ،جملههایی از ناپل از دین مس��یحیت برگشته و بتپرست ش��ده بودند! و را با مسی مقایسه میکنند! مس��ی در حالی مسی شد که کنار
این دست نوشته ش��ده بود« :خودتان را بشویید کثافتها!» بت خوشتراشی که یکشنبهها در «س��نپائولو» پرستش بازیکنانی مثل رونالدینیو ،ژاوی ،اینیس��تا ،دکو ،پویول و پیکه
یا «ناپولی فاضالب ایتالی��ا!» آنچه اما ای��ن ورق را اقال برای میش��د ،مارادونا بود! انگار در نزدیکی #واتیکان بتکدهای بازی میکرد و اساسا بازیکنانی در باالترین سطح فوتبال ،مسی
چند سال برگرداند ،درخشش فوقالعادهی مارادونا در ناپولی در قرن بیس��تویک ایجاد ش��ده بود! زمانی که مارادونا در را حمایت میکردن��د .در حالی که مارادون��ا نهتنها یکه و تنها،
بود .مارادون��ا بابت انتخاب ناپولی میگوی��د« :هیچ تیمی مرا یک آزمایش��گاه در ش��هر ناپل ایتالیا آزمای��ش #خون داد ،تیم ملی آرژانتین را قهرم��ان و نایبقهرمان جهان کرد؛ بلکه
نمیخواس��ت! فقط ناپولی مرا خواس��ت! من ه��م راهی تیم پرس��تاری که از مارادونا آزمایش گرفته ب��ود ،نیمی از خون تیم باشگاهی ضعیف ش��هر ناپل را نیز عالوه بر لیگ ایتالیا ،در
او را به کلیس��ای «سنجنارو»ی لیگ اروپا هم بر کرس��ی صدارت نشاند! مس��ی با بارسلونا؛ این
ناپولی ش��دم! بعد از ورود به شهر
ناپل برد و کنار مجسمهی مسیح تیم متمول اروپایی قهرمان میشود ،اما مارادونا با تیم بیجان
ناپ��ل فهمیدم نمایندهی بخش��ی
قرار داد! مارادونا خون مس��یح در ناپولی! و از #زمین تا #آس��مان فرق اس��ت بین قهرمانشدن
از ایتالیا هستم که اصال به حساب
رگهای ناپل بود ،اما جا دارد که از و قهرمانکردن! نه! مس��ی هیچوقت مارادونا نش��د ،اما مسئله
نمیآید!»
یاد نبریم؛ مارادونا خدا نبود!
اینجاس��ت که مارادونا هم هرگ��ز خدا نبود! اف ب��ر روزگاری
سرنوش��ت مارادون��ا ،او را راه��ی
در مرحلهی نیمهنهایی جامجهانی که بد تا کرد با تنها ناخدای س��فینهی فوتبال! لطفا هیچوقت،
ش��هری کرده ب��ود که ش��باهت
نود ایتالیا ،مارادون��ا و آرژانتین در هیچکس برای من خبر مرگ مارادونا را نیاورد! همان یکبار که
زی��ادی به محل تولدش داش��ت.
ضربات پنالتی موفق به حذف تیم مسیح در شهر ناپل ،زیر گیوتین تنهایی رفت ،برای هفتپشتم
ناپلی ه��ا بدبخت بی چاره ه��ای
ایتالیا شدند .این بازی از بد روزگار بس است! لطفا مرا هم و تمام دیوانههای دنیا را هم اضافه کنید
ایتالیا بودن��د و مارادونا با بدبختی
ناپلیها آغش�ته به مارادون�ا و آلوده
در ورزشگاه س��نپائولو شهر ناپل به آرژانتینیهای عاشق این ضربالمثل که مخاطبی جز دیگو
و بیچارگی غریبه نبود! از سویی
به کاریزم�ای اعج�ابآور او ش�ده
انجام ش��د! محلی ک��ه مارادونا در آرماندو مارادونا ندارد« :مهم نیست با زندگی خودت چه کردی!
دیگر ب��رای یک #قدی��س رنگ،
بودن�د! این ویروس مقدس ،س�ینه به
آنجا نقش مس��یح را بازی میکرد! ممنون برای کاری که با زندگی من کردی!»
ن��ژاد ،قومیت و کش��ور چه فرقی
سینه ،نفس به نفس و دهان به دهان در
همی��ن موض��وع باع��ث افزایش در آخرین فراز این یادداشت مارادونایی ،دلم میخواهد مجددا
میکند! هر جا ظلم باشد ،گیوتین
تمام شهر ناپل منتشر میشد! هر چه از
بی��ش از پیش اختالف بین ش��هر افکار مارادونا را حین ورود به زمین فوتبال مرور کنم« :وقتی
ناامی��دی س��مت گ��ردن مظلوم
حضور مارادونا در تیم ناپولی بیش�تر
ناپل و سایر ش��هرهای ایتالیا شد .وارد زمین فوتبال میش�وی ،مش�کالت از ت�و فاصله
رها شده اس��ت! مظلومین نیاز به
میگذشت ،روزهای یکشنبه ،کلیسای
از قبل هم ،ناپلیها عاشق مارادونا میگیرند ،زندگی از تو فاصل�ه میگیرد ،همه چیز از تو
منجی دارند .همانطور که چگوارا
«س�نمارینو» خلوتت�ر و در عوض،
و ایتالیاییه��ا متنف��ر از او بودند و فاصله میگیرد!»
در جنگل های س��بز غیر مسطح
ورزشگاه «سنپائولو» شلوغتر میشد

محلهای فقیرنشین متولد ش��ده بود ،توپ فوتبال برایش
نه فقط یک اسباببازی بلکه به منزلهی فرشتهی نجات
او و خان��وادهاش از آن اوضاع فالکتبار بود .ش��اید #خدا
نخواس��ت که هیگل قصهی ماجده حائ��ری ،آن چک پر
از صفرهای درش��ت را در جیب دیگو بگذارد ت��ا او فقر و
محرومیت را با گوشت و پوست و اس��تخوان لمس کند و
روزی در جایگاه یک منجی برای تمام مردم ستمدیدهی
دنیا ظاهر شود .آری! او باید اینگونه میزیست تا نشانهای
باشد از آخرین مردان مبارزی که در دنیای پیش از موبایل،
میتوانستند نگاه میلیاردها انس��ان را به سوی خود جلب
کنند و با مرگش��ان بیش از آنکه چی��ز خاصی فراموش
ش��ود ،زیباترین نوس��تالژیها به جریان بیفت��د .او باید
اینگونه میزیس��ت تا امروز دههشصتیهای ما خاطرهی
همکالسی مرادینامی را روایت کنند که از فرط عشق به
مارادونا ،اسم خودش را «مرادیونا» تلفظ میکرد .یا قصهی
عکس آدامسیای را بنویسند که اگر طرح رویش شمایل
دیگو بود ،در ازای بیس��ت تا عکس هم حاضر نمیش��دند
آن را وس��ط بگذارند .مارادونا نه لزوما درس��ت اما آزادانه
زندگی کرد و همهی قواعد رایج برای تبدیلشدن به یک
اس��طوره را تغییر داد .گمان نمیکنم مرگ برای او اتفاق
غریبی باشد؛ استاد در تمام این س��الها داشت با افیون و
الکل و هر ابزاری که بلد بود ،مرگ را دنبال میکرد .عادت
یاغیها همین اس��ت :ارتفاع زندگی را ف��دای طول عمر
نمیکنند .دیگو مارادونا ش��صت س��ال بیشتر عمر نکرد
اما هنگام مرگ ،هیچ کار نک��رده و آرزوی به جا ماندهای
نداش��ت؛ جز آنکه «کاش یک گل هم با دست راست به
انگلیس میزدم!»

