درباره «مارادوناپولی»
جیمی رینبو

مترجم  :زهره قلیپور

در سال  1982زمانیکه ایتالیا جام جهانی را از آن خود
کرد ،وفاقی گذرا می��ان هواخواهان تیمهای مختلف
فوتبال در این س��رزمین به بار نشست ،اما گسستها
به قوه خود باقی ماندند و خش��ونت میان هواخواهان
تندرو همچنان بی��داد میکرد .وینس��تون چرچیل
تعبیر هوش��مندانهای بهکار میبرد« :ملت ایتالیا در
جنگ چنان میبازند که گویی مش��غول بازی فوتبال
هستند و طوری فوتبال بازی میکنند ،پنداری مشغول
جنگهستند».سابقهرقابتمیانهواخواهانتیمهای
مختلف ایتالیا ،به پیش از ظهور فاشیسم بازمیگردد
و دامنه تاریخی آن به دوران پس��اجنگ نیز کش��یده

میشود؛ این تاریخ خاطره رقابت ننگین ناپولی و بولونیا
در س��ال  1955را از یاد نخواهد برد که با زد و خورد در
زمین مس��ابقه آغاز شد و با صفیر گلولههایی که میان
هواخواهان و نیروهای پلیس ردوبدل میش��د خاتمه
یافت .ولی این نابس��امانی اصالحناپذی��ر هر چه بود،
محصول واکنش آنی و لجامگس��یخته به رویدادهای
زمین مس��ابقه بود و نه جز آن .ام��ا این هیاهو در دهه
 1960رنگی دیگر به خود گرفت؛ یورش هواخواهان،
آشوب و مقابله با پلیس ،نشانگر تنشهای انباشته در
روح و جان این نسل بود و فرصتی برای رهاییبخشی
تشنجهای جمعی به دست میداد .ظهور شورشگران
ج��وان در نیم��ه دوم ده��ه  1960و متعاقبا پیدایش
دستههای تندرو در بافتی بهش��دت سیاسی ،نه تنها
ابعاد اجتماعی و فرهنگ��ی رفتارهای جمعی را برمال

برای  57سالگی مارادونا

میکرد ،بلکه در پیوندی بطئی با موقعیت سیاسی نیز
بود.منازعات سیاسی ،دامنه اختیارات پلیس در کاربرد
سالح و راهکارهای س��رکوب را بسط میداد .تشدید
نظارت پلیس بر فض��ای داخل و خارج از ورزش��گاه،
هواخواهان را بر آن میداش��ت تا خ��ود را برای مقابله
مسلحانه با پلیس مجهز کنند و رویکردی جنگجویانه
نسبت به پلیس اتخاذ کنند .این اوباشگری در فوتبال،
میراث حکومت پلیس��ی بود .این نس��ل ک��ه دوران
کودکی و بلوغ خود را در انقیاد تعالیم خانوادگی به سر
برده بودند ،حاال «امنیت» فضای بیقید ورزش��گاه را
تجربه میکردند و خود را مجاز به آزادسازی هیجانات
فروخورده میدیدن��د .بین دهههای  1970تا ،1990
هواخواهی افراطی پا را فراتر گذاشت و به خصومتهای
بیرون از ورزش��گاه ،می��ان ه��واداران تیمهای رقیب
کشیده شد .در ایتالیا به تأسی از افسارگسیختگی رایج
در میان فوتبالدوستان انگلیسی ،حول محور فوتبال
فرهنگی پدید آمد که ابعاد آیینی منحصر به فرد خود
ياد

را داشت؛ بر نوع پوشش و سبک زندگی هواخواهان اثر
میگذاش��ت و حین برگزاری مسابقه ،از رهگذر شیوه
حرکت پرچمه��ا ،پراکنش دوده��ای رنگی ،نواختن
سازها در ورزش��گاه و مواردی از این دست ،جلوهگری
میکرد .اما وجه تمایز عم��ده هواخواهی میان ایتالیا
و انگلس��تان ،در این ب��ود که در اولی ،هیچ نش��انی از
تمایل به تیم ملی یافت نمیشد؛ در ایتالیا حس تعلق
خاطر به تیم محلی چنان قوت داشت که رقابت میان
هواخواهان نیز به تنازعی درونطایفهای میمانست و
از اینرو هویت محل��ی ،در قیاس با هویت ملی ،برای
هواخواهان از اولویت برخوردار بود .این هویت محلی که
گاه صدای خود را علیه منافع ملی باال میبرد ،در هیچجا
آشکارتر از «مارادوناپولی» نبود و این عنوانی است که به
ناپولی اطالق میشد مادامیکه دیهگو آرماندو مارادونا
سرآمد آن شهر بود .ناپولی در مقام یکی از پایگاههای
مهم فوتبال ،در اواخر دهه  1980و کموبیش همزمان
با قوت گرفتن فوتبال در میالن ،ارج و اعتبار پیدا کرد

و خاستگاه تفرقهای دیگر میان هواخواهان شد؛ میان
شمال توانگر و جنوب محروم.براساس همین تعصب
شهری ،در برابر عرق ملی ،تاجر بنام آن روزگار ،کورادو
فرالینو دس��تهای از افراد مستعد ایتالیایی و ستارگان
بینالمللی فوتب��ال را گرد هم آورد تا ب��رای رقابت با
میالن سنگ تمام بگذارد؛ مایه اقبال و خیر این دسته
مارادونا بود.فارغ از جایگاه بیچونوچرای مارادونا به
عنوان بهترین بازیکن فوتبال در آن زمان (و ش��اید در
همه دورانها) میان او و ناپولی وجوه مشترک وافری
میش��د یافت؛ هر دو در قبال قوانین ،چموش بودند و
تاب و تب و خودانگیختگی مقاومتناپذیرشان ،نام آنها
را به هم پیوند میداد .همچنین افتخارآفرینی هر دو
محصول هویت محل��ی و حمایت هواخواهانی بود که
صفت «رقیب» و حتی به تعبیر خودشان« ،دشمن»
را نه به هواخواهان آن سوی مرزهای کشور ،بلکه به هر
کس که آنسوتر از مرزهای شهر داعیه فوتبالدوستی
داشت ،نسبت میدادند.
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 .1پدرش بهخاطر عالق ه بسیار به ادبیات و فلسفه ،نام «سقراط»
را ب��رای فرزندش انتخاب کرد .خ��ودش در این باره میگوید:
«پدرم در ح��ال خواندن کتاب جمه��وری از افالطون بود که
من ب��ه دنیا آمدم» .س��قراطِ فوتبال ده��ه  80هیچگاه عقاید
سیاسیاش را مخفی نکرد.
مردی با موهای بلند به س��بک معترضان چپگرای آمریکای
التین ،ریش��ی منحصربهفرد و اندامی الغر؛ او سوسیالیس��ت
ریش��ویی بود که طبابت میک��رد ،نوازنده ب��ود و اهل تئاتر؛
س��یگاری قهاری ب��ود و حت��ی در زمانی که یک س��تاره در
دنیای فوتبال بود ،الکل مصرف میکرد و فوتبال را س��رگرمی
میدانست.
آنقدر که س��یگاری ماندنش را به بازی در بزرگترین تیمهای
اروپایی ترجیح دهد .سوکراتس پزشکی بود که ادبیات و فلسفه
میخواند و هیچگاه عالقه نداش��ت که ساقبند روی پاهایش
ببندد ،چرا که اعتقاد داش��ت «وس��ایلی که در زمین از ش��ما
محافظت میکنند از زیبایی فوتبال میکاهند .مدافعان حریف
باید بدانند که میتوانند به بدترین ش��کل ممکن به ساقهای
من حمله کنند!».
سوکراتس همراه با باشگاه کورینتیانس ،جنبش «دموکراسی
کورینتیانس» را بنیان گذاش��ت که طی آن بازیکنان فوتبال
علیه خفقان سیاس��ی ده��ه  80برزیل اعت��راض میکردند.
در آن زم��ان دیکتاتوری نظامی برزیل رو ب��ه پایان میرفت و
باشگاه کورینتیانس سائوپائولو تنها باشگاه ورزشی جهان بود
که بهعن��وان نمادی از مخالفت با حکوم��ت نظامی برزیل ،به
شیوههای دموکراتیک اداره میشد .پیش از برگزارى انتخابات
ایالتى در  15نوامبر  ،1982بازیکنان تیم کورینتیانس برزیل
به رهبرى سوکراتس پیراهنهایى را بر تن کردند که روى آن با
دست خود شعار Dia 15 Voteبه معنی «در روز پانزدهم رای
بده» را نوش��تند .سوکراتس در گفتوگویی گفت« :این مردم
هس��تند که به من بهعنوان یک فوتبالیس��ت محبوب قدرت
میدهند .اگر آنها قدرت بیان چیزی را نداش��ته باشند ،من به
جای آنها حرف میزن��م .اگر من طرف مردم نبودم ،هیچ کس
حاضر نبود به حرفهای من گوش کند».
.2مرحله یکچه��ارم نهایی جام جهان��ی  ۱۹۸۶در مکزیک،
آرژانتین و انگلستان در برابر هم قرار گرفتند تا جنگ فالکلند (یا
بهقول آرژانتینیها مالویناس) به زمین فوتبال برسد .مارادونا
با به ثمر رساندن دو گل تاریخی موجب پیروزی آرژانتین شد.
نخستین گل مسابقه را در ابتدای نیم ه دوم با دست به ثمر رساند
و چند دقیقه بعد با دریبل زدن هفت بازیکن انگلیسی توپ را
وارد دروازه پیتر شیلتون کرد .اولی به «دست خدا» معروف شد
و دومی به «گل قرن».
بسیاری معتقدند اگر مارادونا میتوانست گل معروفش به پیتر
شیلتون را بهجای دست با س��ر وارد دروازه انگلستان کند ،باز
هم با دست آن ضربه را میزد ،چرا که آن گل فریاد انتقام یک
ملت از استعمار بریتانیا بود« :ما اگر تیمی را شکست دادیم تنها
بهعنوان یک تی��م فوتبال این کار را نکردی��م ،طوری که قبل
از بازی نیز گفته بودیم فوتب��ال بهتنهایی نمیتواند زخمهای
جراح��ات جنگ مالویناس را التیام بخش��د ،در آنجا پس��ران
آرژانتینی مانند پرندگان بیگناه قتلعام ش��دند و ما به زبان
فوتبال از آنها انتقام گرفتیم» .برای آرژانتینیها که چهار سال
قبل در جنگ با بریتانیا تحقیر ش��ده بودند ،فرقی نداشت گل
چگونه زده ش��ده است .گلی که مارادونا با دست به بریتانیا زد،
به مثابه سالم نظامی او به  649سرباز آرژانتینی کشته شده در
جنگ مالویناس بود.
 .3جهان ام��روز ،فوتبال را از روح اجتماع��ی آن تهی و هویت
جدیدی برایش تراش��یده است .در س��ال  ۲۰۰۶هواپیمایی
امارات ب��ا پرداخت  ۳۹۰میلیون پوند وارد قراردادی ش��د که

ب ه موجب آن نام اس��تادیوم آرس��نال به مدت 11س��ال به نام
«امارات» نامگذاری شود .بارسلونا هم بهعنوان آخرین بازمانده
ت کننده در مقابل سرمایهداری،
از نس��ل باش��گاههای مقاوم 
باالخ��ره به زانو درآم��د و یونیفورم آزادیخواه��ی کاتاالنها
این دشمنان اصلی س��لطنت اسپانیا -که هیچ تبلیغ تجاریروی آن نقش نمیبست ،در این سالها به قطریها و ژاپنیها
فروخته شده است.
«فوتبال فقط یک بازی است» ...این شاید بزرگترین آرزوی
دنیای سرمایهداری بود که حاال روز به روز بیشتر رنگ واقعیت
نهای آزاد
بهخود میگیرد .بازیکنان فوتبال نه بهعنوان انس��ا 
که به مثابه گالدیاتورهای نوینی هستند که برای مالکان خود
در زمین فوتبال میجنگند .مالکان هستند که معین میکند
بازیکنان چه بخورند ،چه بپوش��ند ،چه زمانی بخوابند ،از چه
کارهایی منع شوند ،چه چیزی روی سینهشان نوشته شود و...
تا مردمیترین ورزش تاریخ به یکی از پرسودترین تجارتهای
بشر تبدیل شود.اما هراس س��رمایهداری جایی آغاز میشود
که تبلیغ بهجای اینکه روی س��ینه بازیکنان باش��د ،از درون
س��ینه منتقل ش��ود .پیامهایی روی ُمچ ،پیامهایی روی سر،
پیامهایی روی بازو .درس��ت مثل هدبند س��وکراتس؛ درست
مثل خالکوبیهای دیهگو آرماندو مارادونا.

مهدی کبورانی
روزنامه نگار

پییر پائولو پازولینی جایی در مورد فوتبال گفته است« :فوتبال
آخرین تجس��م مقدس دوران ماس��ت ،فوتب��ال در الیههای
زیرینش حتی اگر یک س��رگرمی هم باشد ،چیزی مانند یک
آیین مقدس است .در حالی که دیگر آیینهای مقدس ،در حال
زوالاند ،فوتبال تنها چیزی است که با ما باقی میماند ،فوتبال
نمایشی است که جایگزین تئاتر شده است».
بیش از 30س��ال از انتقامگی��ری دیهگو آرمان��دو مارادونا از
بریتانیاییها بهخاطر ریختن خون جوانان آرژانتینی در جزایر
مالویناس میگذرد؛ انتقامی که او را به «پسر آرژانتین» تبدیل
کرد و «دست خدا» و «گل قرن» همچون اسنادی فاش شده از
بطن سازمانهای اطالعاتی کافی بودند تا جنایات بریتانیاییها
در جزایر مالویناس ناگهان برای افکار عمومی جهان مهم شود!
مارادونا ش��اید بیش از هر چیز بهواسطه این دو گل بین مردم
جهان شناخته شده باشد ،اما وقتی از دیهگو نام میبریم هرگز
نمیتوان حواشی پیرامون او را فراموش کرد؛ حاشیههایی که
موجب ش��ده نگرشهای متفاوتی نس��بت به او شکل گیرد؛
بس��یاری او را متهم به بیاخالقی ،قاچاق و فس��اد میکنند و

عکس :افه /زوما

بس��یاری دیگر معتقدند که فارغ از تم��ام رفتارها او همچنان
بهترین بازیکن تاریخ اس��ت ،اما نمیتوان انکار کرد که دیهگو
آخرین نسل و تقریبا آخرین نفر از بازیکنانی است که به معنای
واقعی کلمه «فوتبال را زیست».
با تغییر فوتبال از یک «واقعیت زیس��ته» ب��ه یک «حرفه» و
حتی فراتر از آن به یک «تجارت» ،جای هیچ تردیدی نیس��ت
که این عرصه دیگر بازیکنانی مثل دکتر سوکراتس یا مارادونا را
برنمیتابد؛ برای آنها دیگر مهم نیست که دکتر سوکراتس بدون
س��اقبند به میدان میرفت تا برای یک ملت بجنگد یا دیهگو
سنگینی بار انتقام یک ملت را به دوش میکشید.
مارادونا در زمره آخرین نسل بازیکنانی قرار میگیرد که هنوز
به اصل التغیری به نام «روح فوتبال» اعتقاد داش��تند ،نسلی
که فوتب��ال بازی نمیکردند بلکه فوتبال را میزیس��تند ،آنها
«فوتبالیست» به معنای رایج امروزی آن نبودند .تبدیل شدن
فوتبال به یک حرفه و تجارت پیش از هرچیز موجب شکلگیری
رابطه «کارفرما و نیروی کار» بین باشگاه و بازیکنان شد؛ البته
نیروی کار متخصصی که دستمزدش به مراتب بیش از حداقل
دستمزدهای هر جامعهای است!
بیل شنکلی ،مربی اسطورهای لیورپول همواره در مصاحبهها
و نشستهای خبری خود بر این جمله تاکید میکرد که «من
یک سوسیالیس��تم و فوتبال هم یک ورزش سوسیالیس��تی
اس��ت» .اما اینک نه تنها هی��چ اثری از وجه سوسیالیس��تی
فوتبال باقی نمانده بلکه سلس��له مراتب حاک��م در آن و البته
بازیهای رس��انهای پیرامون بازیکنان ،موجب شده که حتی
جامعه کوچک بازیکنان فوتبال در سراسر جهان نیز جامعهای
با طبقات اقتصادی و اجتماعی مختلف باش��د .اینک بازیکنان
فوتبال ن ه تنها مانند س��وکراتس بدون س��اقبند برای نبرد به
میدان نمیروند ،بلکه هر روز محصوالت ورزشی اسپانسرهای
خود را تبلیغ میکنند!
بازیکنانی از نس��ل مارادونا را بهخاط��ر آوریم؛ آنها نه همچون
مجسمههای روم باس��تان از پیکرهای خوشتراش برخوردار
بودند و نه ب��ه بیلبورد تبلیغاتی صِ رف تبدیل ش��ده بودند ،اما
مهمتر از همه آنکه دیهگو و امثال او س��عی نمیکردند از خود
چهره یک قهرمان بسازند ،آنها ذاتا قهرمان بودند ،هرچند که
هرگز اخالقگرا نبودند .مردم ناپل که تیم شهر آنها (ناپولی) تمام
افتخ��ارات خود را از مارادونا دارد ،همچنان او را «پس��ر ناپل»
میدانند .مارادونا چندی پیش به لیونل مسی پیشنهاد کرده
بود که اگر قصد دارد با روح واقعی فوتبال آشنا شود ،یک فصل
در ناپولی بازی کند؛ مردم این ش��هر همهجا از فوتبال و البته
از ناپولی صحبت میکنن��د ،در کوچه و خیابان ،در محل کار،
در رس��تورانها و حتی پدرخواندههای مافیای ناپل در جمع
کوچک خود در مورد فوتبال و ناپولی صحبت میکنند! ناپولی
تمام زندگی آنهاس��ت و تردیدی نیس��ت که دیهگو از چنین
جایگاهی در بین مردم این شهر برخوردار باشد.
در همان برهه و حتی پ��س از آن ،مارادونا اعتیاد به کوکایین
داشت و عکسهایی از او حین استعمال ماریجوانا منتشر شد،
اما جالب آنکه نهتنها وجهه او تخریب نش��د بلکه بیش از پیش
به یک قدیس تبدیل شد .دیهگو مارادونا و هممسلکان او البته
ب ه هیچ وجه محبوب آدمهای کراوات زده فیفا نیس��تند .فیفا
که اینک خود را پدر فوتبال میداند ،بیش از پیش در مس��یر
انحصاری کردن این پدیده مردمی گام برمیدارد و مطمئنا در
این میان ،مارادونا با همان روحیه یاغیگری خود ،چندان برای
تاجران فوتبال محبوب نیست.
در ح��ال حاضر فیفا به س��ربازانی که برای م��ردم و جامعه در
زمین بجنگند نیاز ندارد ،آنها نی��از به جنتلمنهایی دارند که
هنگام باال بردن توپ طال ،برای فیفا پولس��ازی کنند .واقعیت
آن است که فوتبال پس از سوکراتسها ،شنکلیها و مارادوناها،
در چند دهه اخی��ر از آن نمایش فاخر مدنظر پازولینی به یک
نمایش سطحی پولساز با بازیگران ضعیف اما خوشتیپ تبدیل
شده است.

جادوی ایرانی پس از مارادونا
ِ
سعید برآبادی
روزنامه نگار

آدمهای اط��راف من دو گونهاند؛ کش��ته مردههای فوتب��ال و آنها که
سالهاست حتی یک بازی فوتبال را بهصورت زنده ندیدهاند .من جزء
گروه دومم و س��عی میکنم در روزهای دربی ی��ا روزهایی که میدانم
به خاطر بازی فوتبال خیابانهای منتهی به خانهام ش��لوغ میش��ود،
برنامهام را طوری بچینم که از این شلوغی ،گردی روی تنم ننشیند .البته
خبرهای گلدرشت فوتبال را میشنوم و طبعا نسبت به آنها بیتوجهم
اما شاید شغلم ایجاب میکند که بعضی از خبرها برایم مهمتر باشند و
مجبور باشم بهنوعی آنها را پیگیری کنم .با این همه محیط درون مغزم
بهشکلی است که از اول دبیرستان که نیمهدوم بازی ایران و استرالیا را
در نمازخانه مدرسه دیدیم ،دیگر پیگیر فوتبال و جنجالهایش نباشم.
طبیعی است که مارادونای درون چنین ذهنی ،همان مر ِد کوتاهاندامی
است که بهشکل اسطورهای روی پوست آدامسهای فینال و سینسین

بود و ما آن را با س��ه عکس رودگولیت یا فونباسن تاخت میزدیم (آیا
امالی این اسمها را درست مینویسم؟ نمیدانم).
آدمهای مثل من کم نیستند ،آدمهایی که از یکجایی به بعد تصمیم
گرفتهاند عمدا یا سهوا دیگر نه فوتبال ببینند و نه به فوتبال توجه کنند؛
شاید به این خاطر که عم ِر اسطورهای این ورزش به پایان رسیده ،شاید
به این خاطر که فوتبال از آن دوره درخشش تک استعدادهایش عبور
کرده و آنقدر پوس��تانداخته که حاال قهرمان فوتبال یک کش��ور ،در
بیرون مرزهایش شناخته نمیشود .ما اما آن دوره آدمهایی را داشتیم
ک��ه جهانی بودند و مارادونا یکی از آنها بود که نیاز به توصیف و تمجید
نداشت .کافی بود توی مدرسه اس��مت را بگذارند مارادونا تا در همان
تیم گل کوچک ،دست خدا همراهت باشد و بتوانی در مقاطع حساس
تیم مدرس��ه فقیرت را در برابر تیم مدارس نمونهدولتی و غیرانتفاعی
ِ
پیروز میدان کنی.
تا س��الها اما در فوتبال ایران دیگر کس��ی را بهعنوان مارادونا با همان
اخالق و مرام نمیدی��دم .آدمهایی که سوپراس��تارهای فوتبال ایران
بودند ،خ��وب و مهربان و چه��ره بودند و حتی عکسهایش��ان روی
کالسورهای دخترانه چاپ میشد اما تا ستاره بودن و تا مارادونا بودن
راه زیادی داشتند .بههمینخاطر هم آن تیم جادویی جام جهانی 98

از مارادونا که میگوییم
از «چه» میگوییم

سارا غضنفری
روزنامه نگار

تبدیل شدن
فوتبال به یک
حرفه و تجارت
پیش از
هرچیز موجب
شکلگیری
رابطه
«کارفرما و
نیروی کار»
بین باشگاه و
بازیکنان شد

آفسايد

ایران خیلی زود غروب کرد ،س��تارههایش یا روی بیلبوردهای تبلیغی
دوبی رفتند یا در ماه��واره به مردم جنس میفروختند .آنهایی هم که
اهل این بده بس��تانها نبودند ،رفتند در خیابانهای درجه یک و دوی
تهران ،فستفود زدند یا برای بقا و حاضر به تاسیس باشگاههای آموزشی
فوتبال شدند .آن چیزی که در این وسط کم بود ،حس ارتباط بود .آنها
عال��ی بودند اما کم پیش میآمد که با مردم باش��ند و از مردم بگویند و
برای مردم کاری بکنند.
سالها بعد ،بعد از اینکه رنج جوانی را با حوادث تلخ و شیرین آن پشت
سر گذاشتم ،فوتبالیستی را به اسم شناختم که با بقیه فرق میکرد .طبعا
هیچ تخصصی در فوتبال نداشتم و نمیدانستم که اصال بلد است توپ
را درست شوت کند یا نه ،اما او یک چیز مهم داشت ،اینکه در بزنگاهها،
موهای بلندش را روی س��رش حالت میداد و تصمیمی میگرفت که
مردم میپسندیدند .او این بار دست مردم بود ،مچهای مردم و بازوهای
مردم بود .او «علی کریمی» بود و بیآنکه ش��بیه مارادونا باش��د ،مرا به
یاد او میانداخت.
حاال همین اسطوره ،در مستطیلهای بیرون از زمین چمن ،بهخاطر یک
اشتبا ِه لپی ،محل دعوای کاربران توئیتری و فیسبوکی و اینستاگرامی
شده است و این یادآور این واقعیت است که برای اسطوره بودن در عص ِر

پنجشنبه  11آبان 1396

پسامارادونا ،باید کنار مردم بود ،اشتباه کرد و از این اشتباهها نترسید و
به راهی که احساس درستی به آدم میدهد ،ادامه داد .کریمی اگر مثل
مارادونا دست خدا نیست ،برای فوتبال ایران ،تصویر یک اسطوره مردمی
است؛ تصویری که سالها فوتبال ایران از آن خالی بود. ...

«روح چهگ��وارا در بدن من اس��ت ».این را
دیهگو مارادونا میگوید32 .س��ال بعد از به
دنیا آمدن چهگوارا ،رهبر انقالبی آرژانتین،
دیهگو ،اعجوبه فوتبال آرژانتین بهدنیا آمد و
جالب آنکه در ماه اکتبر که «چه» کشته شد،
زادروز این جادوگر فوتبال اس��ت .از عالقه
دیهگو به «چه» نمیتوان ننوشت؛ وقتی روی
دس��تش تصویری از این انقالبی خالکوبی
ش��ده اس��ت تا نش��ان دهد او هم طرفدار
فقراست و هرگز از اینکه ثروت هنگفتی از راه
فوتبال بهدست آورده احساس خوبی ندارد؛
اگرچه مارادونا همیشه حامی فقیران بود و
یکی از دغدغههای اصلی زندگیاش،حال و
روز فقرا در آرژانتین بود.
در خاط��رات دیهگ��و یک��ی از دوس��تانش
میگوی��د ،او بهخاطر اینکه ث��روت فراوانی
بهدست آورده همیشه احساس گناه میکند.
احساس میکند ریشه و طبقهای اجتماعی
که به آن تعلق داشته را ترک کرده است.
از مارادونا نوش��تن چندان ه��م برای اهالی
رسانه ساده نیست ،چرا که بهقول خودش او
ارتباط خوبی با روزنامهنگاران ندارد.
این عاشق س��ه «ک» در زندگیش؛ کیک،
کوکائین و کت��ککاری ،بارها خبرنگاران را
بوشتم شدید
در جاهای مختلف مورد ضر 
قرار داده بود و از تندخوترین ورزش��کاران
آرژانتین در چند دهه اخیر بهشمار میرود.
آسیا و اروپا ،بارها شاهد رفتار خشونتآمیز
مارادون��ا با خبرنگاران و حتی تماش��اگران
سرزمین مستطیل سبز بوده است که کمتر
در روزگار کنونی از س��وی س��لبریتیهای
دنی��ای فوتبال و حت��ی ورزش مش��اهده
میشود.
ی ک��ه سراس��ر
اعجوب��ه  165س��انتیمتر 
زندگ��یاش پر از حادث��ه و خبرهای جذاب
ب��رای پاپاراتزیها بود و هس��ت .جذاب ،از
آن جهت که به هرکجا س��رک میکشد؛ از
فوتبال تا سیاست ...این اواخر چنان بهسمت
عقاید چپ متمایل شد که در سال ،۲۰۰۷
با حض��ور در برنامه هفتگی تلویزیونی چاوز
پا را فراتر گذاش��ت و گفت« :من از هرچه از
آمری��کا میآید متنفرم .با تم��ام توان از آن
متنفرم».
میگوین��د روح نترس و انقالب��ی فرمانده
سیرا ماس��ترای تنها ،در پسرک موفرفری
زب��ان آرژانتینی حلول کرده اس��ت،
و تند
ِ
آنج��ا که جس��ورانه ،میزند زیر می�� ِز بازیِ
فیف��ا! ع��دهای حرفهایش را به حس��ابِ
اعتی��ادش میگذاش��تند ام��ا واقعیت این
اس��ت که جنج��ال به ج��ام جهانی 1994
آمری��کا بازمیگ��ردد ،وقتی که اعالم ش��د
جواب دوپینگش مثبت بوده است و عدهای
اعالم کردند ،دس��تهایی سیاس��ی بهنفع
آمریکا ،آتشبی��ار این معرکه بوده اس��ت؛
همانج��ا بود که دیهگو گف��ت  «:پاهایم را
بریدند»...
فوتبال
جادوگ��ر
ماج��رای
ای��ن
محب��وبِ
ِ
آرژانتین است که سیاست را با طعم فوتبال
مخلوط کرده اس��ت؛ فیفا را همیشه متهم
میدانست که حق مردم فقیر آرژانتین را در
فوتبال دستکم گرفته است.خودش را سرباز
کشورش میدانست.
آنق��در جل��و رفت��ه ک��ه خ��ودش را از
سیاس��تمداران محبوبت��ر میدان��د و
میگوی��د «:م��ن یک برت��ری نس��بت به
سیاس��تمداران دارم :آنها عموميو معروف
هس��تند و من محبوبم (سال  ،1996کتاب
دیگ��و گفت) مردم��ش میگوین��د دیهگو
توانایی ای��ن را دارد که حتی رئیسجمهور
شود .میگویند در آرژانتین محبوبیتش به
فرمانده گوارا تنه میزند.
اگرچه مارادونا ش��خصا عالق��ه فراوانی به
چهگ��وارا دارد .او چهره ای��ن انقالبی بزرگ
را روی ب��ازوی خود خالکوبی کرده اس��ت؛
اسطوره فوتبال جهان در اینباره میگوید:
«وقتهایی هس��ت که احس��اس میکنی
دو آرژانتین��ی ب��زرگ در ی��ک ب��دن قرار
گرفتهاند».

