اخباركوتاه
فیگو؛ مدیر بخش خارجی اینتر

وط�ن ام�روز :لوئی��س فیگو
در پ��ی دریاف��ت پیش��نهاد
اینترمیالن ،پذیرفت در نقش
مدیر امورخارجی این باشگاه
فعالیت كند .این چهره كه با
پایان فصل اخیر كالچو ایتالیا،
در  35سالگی از دنیای فوتبال
كن��اره گرفت ،عنوان كرد :خوش��حالم میتوانم در امور
خارج��ی برای اینترمیالن فعالیت كن��م .من برای این
منظور برنامههای زیادی مدنظر دارم كه به تدریج اجرا
خواهم كرد .وی افزود :نمیدانم در این پست تا چه زمانی
خواهم ماند اما سعی میكنم كارم را به نحو مطلوب انجام
دهم تا همه عالقهمندان اینتر احساس رضایت كنند.

امیدواری اسکوالری به بنیادکار

وطن امروز :لوئیس فیلیپه اسكوالری ،سرمربی جدید
باشگاه فوتبال بنیادكار ازبكستان دیدگاه خود را برای
این باش��گاه ترسیم كرد .اس��كوالری در گفتوگو با
سایت كنفدراسیون فوتبال آسیا عنوان كرد ،هدفش
پیشرفت فوتبال ازبكستان اس��ت .اسكوالری گفت:
میخواهم بنیادكار در تمام رقابتهای پیش رو پیروز
باش��د .این (كشور ازبكستان) یك موقعیت تازه برای
من اس��ت ،زیرا فوتبال ازبكستان به سرعت در حال
پیشرفت اس��ت .به همین دلیل پیش��نهاد بنیادكار
را پذیرفتم .اس��كوالری ادامه داد :فیلم چند مسابقه
بنیادكار را تماشا كردهام.

اتوئو از بارسا میرود

ایس�نا :باش��گاههای اروپایی همچنان یوروهای خود را
س��خاوتمندانه خرج میكنند .انگار نه انگار كه دنیا در
حال حاضر غ��رق در بحران مالی اس��ت .ژوآن الپورتا،
رئیس باشگاه بارسلونا در گفت وگویی با شبكه رادیویی
 I CAT FMاز دریاف��ت پیش��نهادی نجوم��ی برای
س��اموئل اتوئو خبر داد .او عنوان كرد ،مهاجم كامرونی
آبی و اناریها بزودی به پردرآمدترین بازیكن دنیا تبدیل
خواهد شد .الپورتا در پاسخ به پرسشی درباره عالقهمندی
احتمالی منچسترسیتی به اتوئو تنها گفت :این مهاجم به
سختی میتواند اینچنین پیشنهادی را رد كند .او عنوان
كرد« :اتوئو پیشنهادی نجومی از باشگاهی دیگر دریافت
كرده است كه میتواند او را به پردرآمدترین بازیكن دنیا
تبدیل كند .رفته رفته روشن میشود كه پیشنهاد او غیر
عادی است» .بارسلونا با بازیكن  28سالهاش درباره تمدید
قرار داد در حال گفت وگو است .قرارداد كنونی اتوئو سال
آینده به پایان میرسد .الپورتا درباره آینده او هم گفت:
«باور دارم او دوس��ت دارد بماند و من هم چنین چیزی
را میخواهم .با این حال چنین پیشنهادی را به سختی
میتوان نادیده گرفت» .همه میدانند كه منچسترسیتی
با پیشنهادی باال خواهان خرید اتوئو است .این تیم لیگ
برتری تاكنون «گرت بری» و «روكه س��انتاكروز» را با
رقمهایی درشت به منچستر برده است.
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یک بازگشت کام ً
ال برزیلی

برزخی در کار نیست ،یا بهشت یا دوزخ

شب شگفتی زدایی

حتی س��ر «ب��اب بردلی»
سرمربی ش��طرنجباز و متفکر
آمریکا حریف س��ر برزیلیها
نشد .طالییپوش��ان در حالی
ک��ه در نیم��ه نخس��ت دیدار
فین��ال جام کنفدراس��یونها
ی مرحله نیمهنهایی
 2009به سرنوشتی مش��ابه اسپانیا 
دچار ش��ده و با دو گل از شگفتیس��ازان آمریکایی عقب
افتاده بودند ،بازگش��تی باش��کوه را با دو ضربه سر در 15
دقیقه پایانی نیمه دوم جشن گرفتند تا «ژوگو بونیتو»ی
برزیلی مثل «حمله یکپارچه اسپانیایی» مقابل یانکیها زانو
نزده و در حقیقت دست به شگفتیزدایی در این جام زده
باشد .با اینکه در ادوار مختلف جام کنفدراسیونها (بویژه
ادوار نخستین) بارها شاهد شگفتیآفرینیهای و نتایج دور
از انتظار بودهایم اما چند دورهای بود که این جام به عرصه
تاخت و تاز تیمهای صاحبنام جهان تبدیل شده بود.
مردان س��رزمین راگبی تا شکس��تن این روند فاصله
اندکی داشتند اما وقتی برزیل فوتبال زیبای همیشگیاش
را از سر گرفت ،حتی هواداران پروپاقرص شگفتیسازی ،به
این نتیجه رسیدند که آمریکا هنوز به فوتبال غیرآمریکایی
خو نگرفته .در نیمه دوم دیدار فینال ثابت شد که تنها رمز
جهش بزرگ آمریکاییها از قعر جدول گروه مقدماتیشان
به فینال (ظرف تنها  2مسابقه) انگیزه عجیب و غریبی بوده
است که از تسخیرناپذیری دفاع و دروازهشان در آنها پدی د
آمده بو د اما لوئیس فابیانو همانند دیدار دو تیم در مرحله
گروهی از این دیوار بلند گذشت ،کاری که مهاجمان نامی
مصر و اس��پانیا از پس آن برنیامدند و سرانجام در دقیقه
 84فینال بود که ضربه سر لوسیو کاپیتان سلسائو ،سومین
قهرمانی جام کنفدراسیونها را نصیب برزیل قهرمان پنج
باره جامهای جهانی کرد.
کم��ی قب��ل در دیدار ردهبن��دی در ورزش��گاه رویال
بافوکنگ مردم کش��ور میزبان از فرط ناراحتی بر س��ر و
روی خودش��ان میکوبیدند چرا که آفریقای جنوبی یک
فرصت تاریخی برای کسب مدال برنز یک تورنمنت معتبر
جهانی را از دس��ت داد ،مدالی که میتوانس��ت نخستین
عنوان یک تیم آفریقایی در سطح جهانی فوتبال حرفهای
باش��د .اما پس از آنکه «امفال» مهاجم آفریقایی در دقیقه
 73نخستین گل را وارد دروازه اسپانیا کرد« ،دانیل گیسا»
با دو گل نتیجه را عوض کرد تا اینکه بار دیگر «امفال» در
سومین دقیقه وقتهای تلف شده کار را به تساوی کشاند
و آفریقای جنوبی آماده جشنی بزرگ شد.
هرچند ک��ه در نهایت ضربه آزاد دقیق��ه  107چابی
آلونسو جشن بافانا بافانا را بهم زد اما در نقطه مقابل عنوان
س��ومی جام کنفدراسیونها هم برای الریوخا – لقب تیم
ملی اسپانیا – که با ذخیرههایش به دیدار ردهبندی آمده

آرش حقیقی

 -1بردهدار ،مردی قوی و ثروتمند بود .اخالقیات
ش��خصی و البته قوانین بردهداری هم ب��ه او اجازه
میداد هر رفتاری که میخواهد با برده خود داشته
باش��د .بردهدار ه��ر رفتاری که میخواس��ت با برده
داشت اما ته همه کتکها و کارکشیدنها و توهینها،
احترامی ضمنی نهفته بود .این دیگر در قانون نبود
و ای��ن قانون خود بردهدار ب��ود .از بردهدار دلیلش را
پرسیدند« .هر حملهای ،هرچقدر دقیق ،قدرتمند و
بینقص ،ضدحملهای احتمالی را به دنبال دارد .باید
همیشه برای ضدحمله آماده باشی».
ب��ردهدار یک احتمال را هیچ وقت از ذهنش دور
نمیکرد ،هرچند بعید و هرچند دور .شاید یک روز
بردهدار برده بردهاش شود .شاید روزی برسد که برده
ش�لاق به دس��ت بگیرد و بردهدار جلویش زانو بزند
و بگوید« :بله ارباب» .پس ب��ردهدار برای آن روز که
هنوز از راه نرسیده است احترامی در پرده به بردهاش
میگذارد تا اگر ورق برگشت و جای ارباب و بردهدار
عوض شد امیدی برایش بماند؛ کورسوی امیدی برای
جلب کمی احترام از برده سابقش.
 -2وقت��ی در آس��مان هس��تی و ب��ر ابرها قدم
میگذاری گاهی فکر کردن به زمین به طنزی بعید
میماند اما اگر از آس��مان س��قوط کنی و بر زمین
کوبیده ش��وی دردی احس��اس میکنی که آن که
همیشه بر زمین راه میرفته با آن بیگانه است .ژست
بازنده هم مهم اس��ت که چه باشد اما اصل داستان
ژست برنده است .خوشحالی بعد از گل بازیکنان به
نوعی ضمیر ناخودآگاهشان را رو میکند و آنچه در
ژرفای وجودشان خفته است بیدار میشود و عربدهای
از سر خودنمایی میکشند.
تیری آنری اکثرا بعد از گلهایش آرام و س��اکت
س��ر به زیر میانداخت .انگار نمیخواست حتی یک

بود چندان چشمگیر نبود.
ستارههایجامکنفدراسیونها
س��تارههای س��امبا با تغییر سرنوش��ت فین��ال جام
کنفدراسیونهای  2009نهتنها جام زرین که باارزشترین
جوایز فردی را هم از آفریقای جنوبی سوغات بردند.
توپ طالیی /کاکا (برزیل)

تنها نام این س��تاره  65میلی��ون یورویی در یک تیم
کافی اس��ت تا هر مدافعی را به هراس اندازد .ش��ماره 10
برزیل در این تورنمنت موتور محرک تیم قهرمان بود و در
دیدار فینال نهتنها نقشی مستقیم روی گل بازگشت برزیل
( )2-2داشت بلکه با حرکات فوقالعاده هوشمندانهاش در
عرض و عمق دفاع آمریکا شیرازه یانکیها را از هم پاشید.
توپ طالیی جام کنفدراسیونها دومین جایزه بزرگ
رهبر سلسائو پس از عنوان بهترین بازیکن جهان در سال
 2007محسوب میشود.
توپ نقر ه و کفش طالیی /لوئیس فابیانو (برزیل)

در حال��ی ک��ه برزیل در فینال ج��ام  2بر صفر مقابل
آمری��کا عق��ب افتاده ب��ود ،لوئیس فابیانو دو ب��ار مهارت
تمامکنندگیاش را با پا و س��ر به رخ کش��ید تا اس��طوره
تسخیرناپذیری دفاع آمریکا به سرانجام نرسد .تاثیر روحیه
قهرمانی فابیانو در بازگشت مردان سامبا و خیزش آنها به
جلو کامال مشهود بود .مهاجم  28ساله با به ثمر رساندن
 5گل در  5ب��ازی نهتنها آقای گل رقابتها ش��د و کفش
طالیی را به خود اختصاص داد بلکه کمیته فنی فیفا او را
دومین بازیکن برتر جام پس از کاکا معرفی و توپ نقرهای
را به او اهدا کرد.
توپ برنزی /کلینت دمپسی (آمریکا)

حرکات انفجاری انفرادی این هافبک نفوذی همیشه
در حال تفک��ر ،بزرگترین نتایج تاریخ فوتبال یانکیها را
رقم زد .او س��ه گل کلیدی را در سه بازی باشکوه تیمش
مقابل مصر ،اسپانیا و برزیل به ثمر رساند و آمریکای بیگانه
با فوتبال را تا یکقدمی فتح یک عنوان جهانی برد.
هافبک  26س��اله فوالم که مهارتش با توپ را مدیون
دوستان مکزیکی دوران کودکیاش است سومین بازیکن
تاثیرگذار تورنمنت شناخته شد.

کفش نقرهای  /فرناندو تورس (اسپانیا)

کودک خطرناک اس��پانیایی در نخس��تین بازی جام
مقابل نیوزیلند ظرف  17دقیقه هتتریک کرد ولی بعد تا
پایان حضورش در آفریقایجنوبی دیگر گلی به نام تورس
ثبت نشد.

دستکش طالیی  /تیم هاوارد (آمریکا)

شاید نقش دروازهبان بزرگ یانکیها در شگفتیسازی در
جام کنفدراسیونهای  2009حتی از نقش سرمربی این تیم
«باب بردلی» هم پررنگتر باشد .هرچند که هاوارد سرانجام
در مقابل توفان حمالت برزیلیها در دیدار فینال تسلیم شد و

اگر رونالدو به اولدترافورد برگردد

نکتههای جام 2009

* آمریکا به عنوان قهرمان منطقه آمریکای ش��مالی و مرکزی (کنکاکاف) پا به جام کنفدراس��یونهای 2009
گذاشت .در حالی که همیشه عادت کرده بودیم مکزیک را به عنوان نماینده این منطقه در جام جهانی کوچک ببینیم
اما همین آمریکای دوگانه با وجود نتایج بسیار ضعیف و فوتبالی ناشیانه در دو بازی اول مرحله گروهی ناگهان روی دور
افتاد و قهرمان آفریقا (مصر) و اروپا (اسپانیا) را شکست داد و تا آستانه پیروزی بر قهرمان آمریکای جنوبی هم رفت.
* پیش از آغاز رقابتها لوئیس فابیانو مهاجم برزیلی ادعا کرده بود که در هر بازی یک گل میزند .او در نهایت
با  5گل (به تعداد مسابقات برزیل) آقای گل شد ولی با یک تفاوت کوچک ،چون او در دیدار نیمهنهایی گلی به ثمر
نرساند و در فینال با دو گل جبران کرد.
* در میان تماش��اگران ویژه دیدار فینال دو چهره بیش از همه جلب توجه میکردند .یکی «مارک اسکات فو»
پسر «مارک ویوین فو» ستاره فقید کامرونی که در سال  2003در جریان همین رقابتها درگذشت و دیگری «زنانی
ماندال» دختر بزرگ نلسون ماندال که جام قهرمانی را به جایگاه حمل کرد.

بار دیگر سه گل از مردان سامبا پذیرفت ،با این حال او بهترین
بازیکن دیدار نهایی لقب گرفت .مرد شماره یک اورتون قفل
اصلی دفاع س��فت و سخت آمریکا محسوب میشد و نقش
رهبریاش در این تیم حتی از کارلوس بوکانگرای کاپیتان
نیز بارزتر بود .این سنگربان مصمم و با اعتماد به نفس بارها و
بارها توپ را از آستانه چارچوب بیرون کشید ،آنطور که در
کمتر تورنمنتی در این سطح چنین چیزی دیده بودیم.

جایزه بازی جوانمردانه فیفا /برزیل

نمایش تیم��ی و انف��رادی زیبا «سلس��ائو» دلهای
بسیاری از فوتبالدوستان را ربود ولی شاگردان دونگا نهتنها
بازار فوتبال را داغ نگاه داشتند بلکه جایزه بازی جوانمردانه
را هم به نام خود کردند تا بار دیگر ثابت ش��ود نس��بتی
محسوس میان بازی زیبا و هجومی و همچنین پرهیز از
خشونت در فوتبال وجود دارد.

بالییکه به جان فوتبال آفریقایجنوبی افتاده است

سایه ایدز بر جامجهانی

محمد مهوار :ش��مارش معکوس ب��رای آغاز جام جهانی
نوزدهم در آفریقایجنوبی از مدتها پیش آغاز شده است.
قاره سیاه کمتر از یک سال دیگر میزبان مهمترین رخداد
فوتبال جهان خواهد بود .این در حالی اس��ت که یکی از
بزرگترین گرفتاریها روی هیجان ناش��ی از فرارسیدن
این رقابتها س��ایه انداخته است؛ ایدز .و فوتبال یکی از
ورزشهایی اس��ت که مقابل این مرض مصونیت ندارد.
آفریقای جنوبی بتازگی کارهایی را در حوزه آگاهیبخشی
آغاز کرده است.
کریس بارکلی  28ساله عاشق هیجان و ماجراجویی
اس��ت .این بازیک��ن فوتبال پ��س از ش��روع فوتبال در
کودکیاش در شهر ایتاکای آمریکا ،چهار سال پیش راهی
دیار غربت شد .او ناچار بود راهی کشوری شود که فوتبال
در آنجا مهمترین رشته ورزشی به شمار میآید .کشورهای
زیادی پیش روی او قرار داشتند اما او نمیخواست راهی
اروپا ش��ود .رفتن به اروپا برای او بیش از اندازه آس��ان به
نظر میرسید؛ او راهی آفریقا شد .بارکلی در سال 2005
راهی بوتسوانا شد؛ همسایه شمالی آفریقای جنوبی .او به
باشگاهی رفت و صمیمانه هم مورد استقبال قرار گرفت.
همه چیز بر اس��اس برنامه پیش میرفت .باشگاه موفق
بود اما ای��ن بازیکن آمریکایی زمان��ی متوجه موضوعی
نگرانکننده شد؛ تیم او بارها و بارها ناچار بود از بازیکنانش
چشمپوشی کند .آنها دیگر به تیم نمیآمدند ،گفته میشد
آنها دچار بیماری شدهاند .بارکلی زمانی متوجه شد که آنها
درگذشتهاند اما هیچکس به او نمیگفت این بازیکنان به
چه علت درگذشتهاند .او فکرش را هم نمیکرد؛ علت مرگ
آنها مرض «ایدز» بوده اس��ت .بارکلی نمیخواست مرگ
بازیکنان بیشتری را شاهد باشد .او به پروژهای پیوست که
نامش « »Grassroot Soccerبود .چهار بازیکن سابق
آمریکایی و همچنین زیمبابوهای در سال  2002تصمیم
گرفتند در زیمباب��وه گروهی را پایهریزی کنند که علیه
ویروس  HIVمبارزه کند .این گروه از محبوبترین رشته
ورزشی بهعنوان رسانه اس��تفاده میکند .بارکلی اکنون
میگوید« :جام جهانی ،جامعه جهانی را در اختیار ما قرار
میدهد .ما حق نداریم این فرصت را از دس��ت بدهیم».
او از ماهها پیش توری را در آفریقایجنوبی ،میزبان جام
جهان��ی آغاز و رقابتهایی را برای کودکان س��ازماندهی
کرده ،دورههای آموزش��ی را برای مربی��ان تدارک دیده
و بروش��ورهایی را هم توزیع میکن��د و به دنبال یافتن
همکارانی جدید اس��ت .ایده این پروژه در این فاصله در
 12کشور آفریقایی اجرایی شده است .بارکلی میافزاید:
«روش��نگری مهمترین کار است .تنها از این راه میتوان
«تابو»ها را شکس��ت» .ایدز همچنان یکی از بزرگترین
موانع رشد و پیش��رفت آفریقایجنوبی به شمار میآید.
به گفته سازمان بهداشت جهانی  5/7میلیون نفر به این
ویروس مبتال هس��تند .سرعت انتشار ویروس  HIVدر
آفریقا در گروه سنی  15تا  49سال به  18درصد میرسد.
بارکلی میگوید« :هیچکس نمیخواهد در این باره به طور
رس��می صحبت کند» .او در عین حال از نقش سیاست
در این باره انتقاد کرد و رفتار سهلانگارانه دولت در برابر

این بیماری را یکی از دالیل این موضوع دانس��ت .مانتو
چاباالال -امسیمانگ ،وزیر سابق بهداشت آفریقایجنوبی
خوردن آبلیمو و سیر را در برابر ایدز موثر دانسته و توصیه
کرده بود .ایدز بویژه در فوتبال مردان موضوعی است که
مورد چشمپوشی قرار میگیرد .فوتبالیستها در رسانهها
با ش��یوه زندگی برتر تصویر میشوند و به خاطر داشتن
فرزند فخرفروشی میکنند.
اروین خ��وزا ،یکی از معدود افرادی اس��ت که با این
بیم��اری برخوردی راحت دارد .او در س��وتو یکی از افراد
قدرتمن��د در فوتب��ال آفریقای جنوبی اس��ت .دختر او
3سال پیش به دلیل ابتال به ایدز درگذشت .او به واسطه
همسرش سیزوه موآتنگ ،یکی از ملیپوشان سابق فوتبال
به این بیماری مبتال شده بود.
خوزا در مطبوعات به طرح این موضوع پرداخت و به
دنبال آن با ستایش نلسون ماندال «پدر جمهوری» روبهرو
ش��د .کریس بارکلی در این باره ابراز داش��ت« :بازیکنان
فوتبال بهعنوان قهرمان مورد س��تایش قرار میگیرند .با
این حال باید در میان آنها هم تمایز قائل شد و اشتباه آنها
را نیز فاش کرد» .افرایم نماتسورانی ،پزشک تیم موروکا
اسوال لوز با گرفتن موضعی تهاجمی به روزنامه ساندی
تایمز چاپ آفریقای جنوبی گفت او بارها و بارها با چندین
بازیکن مبتال به بیماری روبهرو ش��ده اس��ت .او گفت بر
اساس تخمینهایش از هر  6بازیکن لیگ دسته اول یک
نفر مبتال به ویروس  HIVاست .او به پیامدهای این آمار
اشاره داشته و میگوید« :ورزشهایی که کارکرد باالیی را
میطلبند ،فرد را از نظر ایمنی ضعیفتر میکنند».
کری��س بارکلی میگوی��د« :فوتبالیس��تها باید به
جوانان نش��ان دهند آنها در آفریق��ای جنوبی میتوانند
از چ��ه امتیازهایی برخوردار باش��ند» .او وقتی در نواحی
فقیر با کودکان صحبت میکند ،به یاد مجیک جانس��ن
میافتد .این بازیکن معروف تیم بس��کتبال لسآنجلس
لیکرز در نوامبر  1991دریافت دچار ایدز ش��ده است اما
در سال  1992همراه با تیم ملی بسکتبال آمریکا قهرمان
رقابتهای بس��کتبال بازیهای المپیک بارس��لون شد.
او هنوز هم باید با این مرض س��ر کند .بارکلی میگوید:
«زمانی که بازیکنی مبتال به ایدز با چهرهای مثبت ترسیم
میشود ،میتواند الگویی برای همه باشد».
اما این تصور بس��یار خوشبینانه است ،مبتالیانی که
نمیتوانند یا نمیخواهند بیماریشان را مخفی کنند،در
آفریقا از سوی بستگان ،دوستان و همبازیان طرد میشوند.
آنها زندگی میکنن��د و در تنهایی میمیرند .آن هم در
جامعه فوتبال كه نیاز به روشنگری بسیار زیاد است .برای
بسیاری از اهالی آفریقای جنوبی روشن نشده که HIV
دیگر به معنای مرگ حتمی نیست و داروها میتوانند عمر
مبتالیان را تا سالها افزایش بدهند .پیش از جام جهانی
بسیاری از گروهها قصد دارند برای این هدف تالش کنند.
حتی در لیگ فوتبال هم نخس��تین پیامها درباره بحث
آزادانه درباره ایدز به گوش میرس��د .کریس بارکلی این
همه را تنها یک «شروع» میداند.

منبع :اشپیگل ـ آنالین

لحظ��ه هم فراموش کند از کجا آمده اس��ت و هنوز
راه زیادی مانده برای رفتن .گابریل باتیستوتا بعد از
گلی که با پیراهن رم به فیورنتینا – تیم سابقش -زد،
نشست و گریه کرد .کاکا هر گلی که میزند پدر ،پسر
و روحالقدس را شکر میگوید.
کری��س رونالدو ام��ا چه میکند؟ گل س��وم به
آرس��نال در امیریتس را به ی��اد میآورید؟ نخوت و
غ��رور از نگاهش میبارید و هواداران لندنی را به اوج
نفرت میرساند .اشتهای گلزنی و حیوانیت فوتبالی
عواملی مثبت برای بازیکنی در این س��طح است اما
بردهدار همیشه باید به فکر روز بردگی باشد .رونالدو
اگر بردهدار میشد احتماال ذرهای ترحم در رفتارش
نمود نمییافت .احترام به حریف شکس��ت خورده
به هیچوجه فضیلتی اخالقی نیست .این عمل تنها
هوش باالی «باالدستی» را نشان میدهد .قدرت زیاد
و مطلق ،نفرت را با خود همراه دارد و این نفرت که
بدل به میلی سرکوب شده میشود اگر روزی فرصت
فوران و بروز پیدا کند سیلی نابود کننده میسازد.
رونالدینی��و ط��وری بازی میکرد ک��ه حتی در
سانتیاگو برنابئو هم برایش دست زدند .امکان تصور
اتفاقی مشابه برای کریس رونالدو هست؟ رونالدینیو
وقت��ی در اوج بود کس��ی را تحقیر نکرد و در مقابل
وقتی افت کرد هم تحقیر نش��د اما وضعیت کریس
کام�لا متفاوت اس��ت .کریس همه پلهای پش��ت
س��رش را س��وزاند و قدم در راهی گذاشت که عمال
برگشتی ندارد .رونالدو قدرت و نفرت را با هم خرید؛
ترکیبی که همانقدر خطرناک است که لذیذ .رسیدن
روز افت کریس و روز زمین خوردنش مسلما آرزوی
خیلیهاست.
این روز هر چه دیرتر برس��د -اگر اصال برس��د-
واکنش دشمنانش را هم سنگینتر میکند و تبعات
دردناکتری را هم برای خودش خواهد داش��ت .این
راه بدون بازگشتی بود که مرد سال فیفا و یوفا برگزید
و حاال سانتیاگو برنابئو میتواند برایش بدل به بهشت
یا دوزخ ش��ود .در این راه اما برزخی در کار نیس��ت.
منط��ق صفر و ص��دی کریس؛ منطق��ی که خاص
نوابغ جاهطلب و نارسیسیس��ت است و نمود بارزش
را میت��وان در ضرب��ات آزادش دی��د ،از این به بعد
سرنوشت زندگیاش را رقم میزند.
 -3هواداران یونایتدی سال  2006تجربه عجیبی
را از سر گذراندند .آنها مجبور شدند بازیکنی را دوباره
تش��ویق کنند که با کثیفترین حیله ممکن عامل
حذف تیم ملی کشورش��ان از جام جهانی شده بود،
انگار برای نجات دادن جان دوس��تی با جاسوس��ی
همکاری کنی که قبال دوست دیگری را نابود کرده
اس��ت .حاال یک تجربه غریب دیگر در راه است .اگر
رونال��دو با رئال به اولدترافورد بیاید واکنش هواداران
یونایتد چه خواهد بود؟ همانهایی که وقتی رونالدو
ه��واداران تیمهای رقیب را با ژس��تهایش تحقیر
میک��رد از این تحقیر ش��دن حریف لذت میبردند
باید خودشان را برای تجربه بردگی هم آماده کنند.
لذت بردن از گناه دیگری خود گناه اس��ت و ش��اید
خیلی زود ش��یاطین س��رخ این را با پوست و خون
خود بچشند.
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