نکوداشت اسطورهی تکرارنشدنی شمارهی ده
در شمارهی چهارده روزنامهدیواری حق
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عکسهای دیگو مارادونا
به اندازهای جاذبه و جذبه را با هم دارد که هرگز شرح نمیخواهد

حسین قدیانی :بچه که بودم ،یکی از
تفریحاتم این بود که خیابان بازرگان
ش�هرک ولیعص�ر منطق�هی هجده
تهران را تا س�ر چهارراه ب�روم پایین
تا بع�د از حدود بیس�ت دقیقه پیادهروی برس�م
به یک مغازهی لوازم ورزش�ی که روی شیش�هی
مغازهاش پ�ر از عکسهای فوتبالی ب�ود و از همه
هم بیشتر عکسهای مارادونا .یک طرف شیشه
عکس فوتبالیس�تهای ایرانی را گذاش�ته بود و
طرف دیگ�ر عکس خارجیها را ام�ا جالب اینکه
همهی پوس�ترهای دیگو آرماندو را گذاش�ته بود
همان طرف شیش�ه که تصاویر فوتبالیس�تهای
ایرانی را گذاش�ته ب�ود .آن روزها فک�ر میکردم
ی�ا دیگ�و آرمان�دو مارادون�ا ایران�ی اس�ت یا ما
ایرانیها آرژانتینی هس�تیم و جالب اینکه هنوز
هم خودم را هموطن صاحب س�وپربرند «دس�ت
خدا» میدانم .چند س�ال بعد وقت�ی روزنامهنگار
ش�دم ،یکی از فانتزیهای�م این بود ک�ه روزی با
کاپیت�ان ایرانیاالص�ل آرژانتی�ن مصاحبه کنم.
نوش�تم «فانتزی» چون با همان عقل نداش�تهام
ای�ن یکی را خ�وب میدانس�تم که اگ�ر همچین
آرزویی داشته باشم ،الجرم به گور خواهمش برد.
«آرزو» باید جلوهای از واقعیت داش�ته باشد؛ ولو
در آیندهی دور و اال اس�باب خودخوری آدمیزاد
میشود« .خودخوری» چیزی سوای «دلخوری»
اس�ت .تو وقتی دلخوری ،از یک�ی دیگر دلت پر
اس�ت اما خودخوری جن�گ و جدال آدم اس�ت
با خویش�تن .من کجا و دیگ�و آرمان�دو مارادونا

کج�ا؟ آنق�در ش�یفتهاش ب�ودم ک�ه در دوازده
س�الگی س�وار بر دوچرخهی آرزوهایم تا شرکت
دخانیات در خیابان قزوین رکاب زدم .سیگار برگ
میخواستم و نمیدانستم آنچه در طلبش بودم،
در همان دکهی س�ر خیابان بود و این را هم حتی
نمیدانس�تم که ش�رکت دخانیات فقط فروردین
و تیر و بهمن تولید میکند .زل زدم به چش�مهای
نگهبان ش�رکت دخانیات که چرا سیگاری به نام
اردیبهش�ت ندارید؟ که مگر خرداد چه مشکلی
دارد؟ که چرا برگ نمیزنید؟ که چرا پدرم با آنکه
شهید راه حق بود ،س�یگار آمریکایی میکشید؟
که چرا بابااکبر وینس�تون دود میک�رد؟ که چرا
لباس آبی آس�مانی همهی نگهبانه�ا دو تا جیب
گن�ده دارد؟ از بس ی�ارو را س�ؤالپیچ کردم که
دستآخر کفری شد و افتاد دنبالم .انگار میکردم
کل کارگرها و کارمندهای شرکت دخانیات دنبالم
کردهاند و البته ان�گارهی متوهمان�های هم نبود.
کرم ب�دی ریخت�ه بودم و ت�ا دیدم یارو دس�تش
را برد س�مت تلفن ،یک بس�ته بهمن ک�ه جلوی
میزش کنار عکس چگوارا بدجوری داش�ت به من
چش�مک میزد کش رفتم و کردم داخل شلوارم.
شلوارم جیب نداشت و تیشرتم هم جیب نداشت
و جاسازی امنتر از جایی بین شورت ماماندوز و
ش�لوار گرمکن آبیرنگم پیدا نکرده بودم .اولش
نفهمید ول�ی بع�د نمیدانم وس�ط ک�دام یک از
س�ؤالهای مس�خرهام بود که ناگهان متوجه شد
و افتاد دنبالم .جل�دی از اتاق�ک نگهبانی پریدم
بیرون و س�وار ب�ر دوچرخهای ش�دم ک�ه باید به

سرعت مارادونا در آن گل معروفش به انگلیس ،مرا
از شرکت دخانیات دور میکرد .سر دوراهی قپان
حتم کردم دیگر کسی دنبالم نیست .از یک بقالی
یک کبریت خریدم و اولین سیگار عمرم را روشن
کردم که یک ن�خ بهمن دزدی بود .آی چس�بید.
بله! آی چسبید اما کاش یک نخ برگ حالل ،اولین
سیگار عمرم میبود .حیف که یک نخ برگ دزدی
عنوان دومین سیگار عمرم را دش�ت کرد .این را
از دکهی جلوی امامزاده حس�ن کش رفتم .در راه
برگش�ت به خانه ،نرس�یده به بازار مبل یافتآباد
اما چنان یک موتوری محکم بهم کوبید که هر چه
دود در ریهام داده بودم ،باال آوردم .پفیوز زد چرخ
جلوی دوچرخهام را از شکل دایره به شکل ذوزنقه
تغییر داد و بعد هم د دررو .درد میکشیدم و همین
جور فحش�ی بود که نثار کس و کار دیگو آرماندو
مارادونا میکردم .همان جا با همان حال داغون با
خودم عهد کردم دیگر سیگار نکشم .دست بردم
داخل خشتک ش�لوارم که آن یک بس�ته بهمن
لعنتی را بیندازم دور که هر چه بیشتر میگشتم،
بیشتر ناامید میشدم .هنوز هم نمیدانم آن بهمن
را آن ی�ارو موتوریه ازم دزدید یا بد جاس�از کرده
ب�ودم و در راه ،جایی از مخف�یگاه حق افتاده بود
پایین .من فقط این را میدانم ک�ه فردایش رفتم
همان مغازهی لوازم ورزشی و از کاپیتان شمارهی
ده که همیش�هی خدا نمرهاش بیس�ت ب�ود بابت
همهی فحشهایی که نثارش کرده بودم ،حاللیت
طلبیدم :دیگو مارادونا ،مارادونا! دوست داریم ما،
دوست داریم ما...

