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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��طورهیتاریخ 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 وانتقال 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،
ناپولی با تمدن چند هزار س��الهی
بلکه با پدرس��وختگی تمام ،او را
روم باستان ،به قبل و بعد از حضور
#قاچاقچی معرف��ی کردند! چند
مارادونا تقسیم میش��ود! مارادونا
روز بع��د ،مارادونا ب��ه جرم حمل
نه ب��ا قهرمانک��ردن ناپولی ،که با
یکونیم گرم #کوکائین بازداشت
صرف حضورش در ناپ��ل ،هویت
شد؛ نگو دادس��تان بدقلق ایتالیا،
اجتماعی لگدمالشدهی این شهر
مارادون��ا را به عل��ت هدیهدادن
توسط س��ایر ش��هرهای ایتالیا را
کوکائی��ن به یک روس��پی ناپلی،
احیا ک��رد! مارادونا در ش��رایطی
متهم به قاچ��اق مواد مخدر کرده
تیم ناپولی را قهرم��ان لیگ ایتالیا
است! مدت زمان محکومیت جرم
مارادونا به جرم حم�ل یکونیم گرم
#کوکائین بازداشت شد؛ نگو دادستان
میک��رد ک��ه تیمه��ای قدرتمند
قاچاق مواد مخدر در کشور ایتالیا
دادن
ه
هدی
علت
به
را
مارادونا
ایتالیا،
میالن ،یوونتوس ،اینتر ،التزیو ،رم،
بیست س��ال بود ،اما مارادونا این
کوکائین به یک روسپی ناپلی ،متهم به
پارما و فیورنتینا تیمهای متمول و
ب��ار ه��م دوران محکومیت خود
قاچاق مواد مخدر کرده اس�ت! مدت
بزرگ ایتالیا و حتی اروپا محسوب
را س��پری نک��رد و ت��ک و تنها از
مواد
قاچ�اق
جرم
محکومیت
زم�ان
میش��دند .آنه��ا ب��ا اس��تخدام
ایتالیا خارج شد! یا بگذار اینطور
مخدر در کش�ور ایتالیا بیس�ت سال
بازیکنان بزرگ و مط��رح اروپایی
بنویسم :اخراج شد! گویی فرشته،
بود ،اما مارادونا این ب�ار هم دوران
به دنبال کس��ب مقام و افتخار در
دیو شده بود! نه! مارادونا قاچاقچی
محکومیت خود را سپری نکرد و تک و
لیگ ایتالی��ا و در جامهای اروپایی
مواد مخ��در نب��ود؛ او قاچاقچی
تنها از ایتالیا خارج شد! گویی فرشته،
بودند ،اما چه س��دی میتوانست
امید ،شور و انگیزه برای ناامیدها،
دیو ش�ده بود! نه! مارادونا قاچاقچی
در براب��ر انگی��زهی مارادونا برای
دلپوس��یدهها و بیانگیزهها بود!
مواد مخدر نب�ود؛ او قاچاقچی امید
قهرمانی #مقاومت کند؟! مارادونا
تمام این صحنهها را برای مسیح
و انگیزه برای ناامیدها و بیانگیزهها
مجهز به #انگیزه و مسلح به #باور
شمارهی ده ساختند تا «عشق» از
بود! تمام این صحنهها را برای مس�یح
مردم
بود؛ باور قهرمانی! این باور به
زمین بازی بیرون برود و به جایش
شمارهی ده ساختند تا «عشق» از زمین
!
د
بو
کرده
ش��هر ناپل هم س��رایت
«نف��رت» وارد گود گودنش��ینان
بازی بیرون برود و به جایش «نفرت»
هیهات! هیچ ماس��کی نتوانس��ت
ناپ��ل ش��ود! ای��ن پای��ان حضور
وارد گود گودنشینان ناپل شود
مانع ش��یوع وی��روس مارادونا در
مارادون��ا در ناپولی ب��ود! مارادونا
شهر ناپل ش��ود! همچنان که هیچ
هم مث��ل ب��اران؛ آخری��ن برگ
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
ناپلیه��ا بدبختبیچار هه��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 جنگلهای س��بز غیر مسطح
ورزشگاه «سنپائولو» شلوغتر میشد

