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معروف اس��ت .این جنگ بر س��ر حاکمیت جزایر فالکلند در
اقیانوس آتالنتیک جنوبی -که در قسمت جنوب شرقی کشور
تقدیم به روح اسطوره
ویراستار:
نویسنده:
حسین قدیانی آرژانتین واقع شده -رخ داد .مارادونا اعتقاد داشت« :رسانههای
ولیاهلل دهقانی
که آبیاش#آسمانی بود
آرژانتین ،اخبار جنگ را طوری مخابره میکردند که پنداری،
و همیشه هم #پوما میپوشید
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
ذیقیمتی را در لحظات حساس
تنها
ای�ن
ولی
بدهکارند
فوتب�ال
ب�ه
و همهی 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
برای همیش��ه حک ش��ده است!
اگر کسی میخواهد افسانهی مارادونا
را ،رعای��ا و شکس��تخوردهها را و
بدون شک همهی فوتبالیستها
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 دیوانهکنن��د هی
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
«دست خدا» هرگز خدا نبود!
انتقام نمادین که از انگلیس گرفته بودم!»
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��یندید هی
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
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