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دعب زور حبص

گورستان، مرگوزندگی،ومیانآندوفوتبال.یکسمتزایشگاهوسمِتدیگر
وسطایندونیوکمپ1:بزرگترینورزشگاهاروپا.

گورستانِلسکورِتس2،قبرهاردیفردیفروییکدیگرچیدهشدهاند،مثل در
یککتابخانهباهفتمترارتفاع.یکنردبانچنانبهایندیوارتکیهدادهاستکه
کتابیدرقفسهفوقانیبرسد.در کتابداریاستتاازآنباالرفتهوبه گوییمنتظر
اینقفسهها28.399گوروجوددارد،محیطیبهمساحت34.417مترمربعومیان

آنهاچندتنازبزرگترینبازیکنانتاریخباشگاهبارسلوناخفتهاند.
کهبازنشستهشدتاتبدیل گلزنتاریخباشگاه،کسی پائولینوآلکانتارا3بهترین
بهپزشکیدرخیابانهایفقیرنشینباریزینو4دررامبالس5شود.ِسزاررودریگوِئز6،

CampNou-1
LesCortes-2

PaulinaAlcantara-3
BariXino-4
Ramblas-5

CeaserRodriguez-6

فصل یکم
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گلزنانبارساپشتسرآلکانتاراولیونلمسی1قراردارد.جوِزپ کهدرجدول مردی
َسمیتیِر2جادوگر؛بازیکنومدیرورزشیبارسلوناورئالمادرید.

کهقهرمانیلیگرابعداز11سالحسرتبه وخاوِیراوروتیکوچهآ3دروازهبانی
و بارسلونادردوراندموکراسی اولینقهرمانی آورد. بهدست ِوِنهِبلز4 ِتری همراه
جملهایبهیادماندنیکهآنروزهادررادیوفریادزدهشد:»دوستتداریمُاوروتی!«
که کسی ساخته، را نیوکمپ میگویند که بازیکنی کوباال5 الزلو قبر کنار از
مجسمهاشباآنعضالتدرهمپیچیدهدرورودیاستادیومقراردارد،میتوانید

ببینید. زده بیرون گورستان دیواَر باالی از که را نیوکمپ قسمتشمال
خولیوِسزارِبنیتز6هماینجاست،اودرستسهروزقبلازرویارویِیبارسلوناو
مادریددر1968براثرمسمومیتغذاییازدنیارفت.امروزصبحروِزبعدازمسابقهی
بارسلوناومادریداست،44سالبعد.حاالاینجاساکتوخلوتاستوخورشید

میدرخشد.
»بایددیروزاینجارامیدیدید.«زنیکهاینجاکارمیکند،میگوید.اوراهنمای
مردماست.راهنمایمسیرپرپیچوخِمگورستان،ازمیانُرزهایرویسنگقبر
کاتاالنو گوش،ازمیانعکسهاوروبانهایقرمزوزرد کوباالوپرچمهایسه

گورستاندیدهمیشود. کهدرهمهی آبی-اناریبارسلونا
-چطور؟دیروزچهاتفاقیافتاده؟

»هماناتفاقیکهوقتیبارئالمادریدبازیمیکنیممیافتد.«اوجوابمیدهد
کهبهدیدارفامیل وباسرشبهاستادیوماشارهمیکند:»اینجاپرازآدمهاییبود
ودوستانخودآمدهبودند،ازقبربازیکنهاهمدیدنمیکردند،ازآنهابرایبازی

کمکمیخواستند،پیروزیمیخواستند.«

LionelMessi-1
JosepSamitier-2

JavierUrruticoechea-3
کهعالوهبربارسلونامربیتیمهایانگلستان،تاتنهام،چلسیواسترالیا TerryVenables-4:مربیبزرگانگلیسی

نیزبودهاست
LaszloKubala-5

JulioCesar Benitez-6



 ت ذگ بش
فصل دوم

کتبر2012،بارسلونامقابلرئالمادرید،هفتهیهفتملیگاسپانیا. یکشنبه17ا
ایناولینرویاروییفصلبینبزرگتریندشمناندنیایورزشاست.دشمنیای
روزنامهی تیتر بازی، روِز صبِح است. فوتبال زمین خارج دشمنی از سمبلی که
کاتاالن،الوانگواردیا1پرسید:»فقطفوتبال؟«همهپاسخرامیدانستند،بارسلونادر
کمترازهمیشهفوتبالاست. مقابلرئالمادریدهرگز»فقط«فوتبالنیستوامروز
ژنرال مرگ زمان از مخصوصًا است. جهان مسابقه سیاسیترین رویارویی این

فرانکو2در1975. فرانسیسکو
کرات بازیدرسایهیبحراناقتصادیبرگزارمیشود،درسایهیشکستمذا

LaVanguardia-1
FranciscoFranco-2:ژنرالفرانسیسکوفرانکو،دررژیمدیکتاتوریپریموِدریورابا33سالجوانترینژنرالدر
اروپابود.پسازاستعفایریوراوسقوطحکومتپادشاهآلفونسوسیزدهم،اسپانیابهدورهیدوم»جمهوری«رسید.از
کارآمد،فرانکودیکتاتوری)ونوعیازپادشاهی(راترجیحمیدادامادرانتخابات1936که سال1931کهجمهوریروی
کودتایناقصیانجام حزبراستبااختالفیناچیزریاستجمهوریرابهچپباخت،فرانکوعلیهسیستمبرخاستو
کودتاکشورواردجنگهایداخلیشدوتاسال1939وپیروزیفرانکودرآن،بیشازنیممیلیوننفرکشته داد.بااین
کهفرانکوچشمازدنیافروبست،یعنی1974.درادامهازاو شدند.اسپانیابعدازجنگدردیکتاتوریادارهشدتاروزی

بیشترخواهیدخواند



ترس و نفرت در اللیگا 10

کاتاالن. مالیاتیبارسلوناومادریدوصحبتهایانتخاباِترفراندومبرایاستقالل
کهنزدیک گذشتهاست.یازدهمسپتامبرروزی کاتاالن ازروزاستقالل سههفته
کردند.درمیانآنهارئیس بهیکونیممیلیوننفردرخیابانها،شهرراتعطیل
باشگاهبارسلوناساندروروِسل1همحضورداشت.اواصرارداشتبهدالیلشخصی
پرچم همان ِسنِیرا2ست، امروز مسابقهی از قبل موزاییکی طرح اما آنجاست.
کارتهایزرد کارمنظورخاصیدارند.صدهزارنفر کاتاالن.بهنظرمیرسدازاین
گرفتهاندوهمهیاستادیومراپوششدادهاند.عدهایازطرفدارها وقرمزدردست
پرچماستقاللکاتاالنمزینشدهبهستارهایرابههمراهدارندکهآنهارابهخوان

الپورتا3،رئیسسابقنسبتمیدهد.
هفتههاوماههاسترسانههادرموردکاتاالنمینویسند.شکافعمیقبیناین
دوکاماًلآشناست.روزنامهیراستیالروزان4یکروزنامهپرسروصداومدافعاتحاد
اسپانیا،27صفحهمطلبسیاسیتدارکدیدهبود،فقطبرایاینکهثابتکنداین

بازیسیاسینیست.
ِالموندو5همکهمخالفتجزیهطلبیاستیکمعمای2000سالهراحلکردکه

درحقیقتعیسیمسیحراکاتاالنهاکشتهاند!
قبلازآغازبازی،بارساییهایکسرودمذهبی)کلیسایی(قدیمیمیخواندند.
دوپرچمغولآسایراهراِهقرمزوزردکاتاالنهمچونبادباندردوسمتاستادیوم
کاتاالندرسراسراستادیومدیدهمیشد.تابلوییبه دراهتزازبود.پرچماستقالل
زبانانگلیسیاشارهبهکشوربعدِیاروپابودِنکاتالونیاداشت،اماسرودملیکاتاالن،
ِالِسگادوِرس6،اشارهبهنبردسالهایآغازیندارد،جنگ1640زمانیکهکاتالونیا
فلیپچهارمراشکستدادواستقاللخودراتحتحمایتفرانسهبرایدوازدهسال

بهدستآورد.
درانتظارلحظهایهستندکهتونیاستروبل7بهعنوانیکپیشگوییتوصیف
کهپدرش،تبعیدشدهایبه کاتاالنبود کردهبود.استروبلیکیازاعضایپارلمان

انگلستاندرزماندیکتاتوریفرانکو،همیشهبهاومیگفته:

SandroRossel-1
Senyera-2

JuanLaporta-3
LaRazon-4

ElMundo-5
ElSegadors-6

TonyStrubell-7
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»روزیکهنیوکمپسروداستقاللسرمیدهد،روزیخواهدبودکهاستقاللفرا
میرسد.«طرفدارانبارسلونادریکیازبازیهایلیگمقابلگرانادا1سرودراخوانده
که زمانی بازیمیکردند. رئالمادرید امروزدرمقابل بود، بزرگتر امروز اما بودند،
ساعتاستادیومبهدقیقه17:14رسید،همخوانیآغازشد:»استقالل!استقالل.«
که کهمحاصرهیبارسلونابهپایانرسید،روزی یازدهمسپتامبر1714روزی

کرد. شهرمقابلحملهفیلیپپنجمسقوط
کمکفرانسهمغلوبشدند. گرفتهبودند،بدون کاتاالنهاطرفاشتباهیرا
که اماآننبردتبدیلبهنطفهیایدهی»ایالتمستقل«شد،درستدرنقطهای
استقاللازدسترفتهبود،آنهااینشکستراجشنمیگیرند.چهدرداخلوچه
کاتاالنیادمیشودوآغاز کاتالونیاازاینموضوعبهعنوانسمبلتفکر درخارج
کهمادریدرادشمنهمیشگیمیپنداشت.فیلیِپپنجمهمهی نظریهایاست
کاتاالنیرادرمدارسممنوعاعالم کاتالونیارابرانداختوزبان ساختارهایسیاسی
کهاواسطسال1800بوداجازهتنفس کردوتادورانُرناسنسا2یاانقالبفرهنگی
کهتوسطژنرال کاتاالندرسال1914تشکیلشد کاتاالنیرانداد.پارلمان بههیچ
میگوئلپریموِدریورا3درسال1925برانداختهشد.باسقوطپریموِدریوراوآغاز
انقالبدوم،اولیندموکراسیواقعِیاسپانیا،کاتالونیاصاحبیکدولتخودمختار
شد،اماظهورجنگهایداخلیاسپانیاودیکتاتوریژنرالفرانکوبههمهیآن

بلندپروازیهاپایانداد.
نظر است، داری معنی مختارِی خود دارای کاتالونیا امروزه او، مرگ از بعد

استقاللند. خواستار کاتاالنها درصد 50 از بیشتر میدهند نشان سنجیها
امروزایننبردسیاسیبهمرکزیِتنیوکمپدرداخلوخارجزمینفوتبالادامه
گذاشت دارد.امروزصبحمدافعبارسلوناجراردپیکه4پایخودراازهمیشهفراتر
کاتالونیادرمقابلاسپانیاست.اماالپورتا کردبارسلونادرمقابلرئالمادرید واعالم
شکینداشت:»بهنوعی،اینحقیقتدارد.«ادامهداد»اینیکمقابلهورزشیبا
ارتباطهایسیاسیاست.مادریدهمیشهنمایندهیاسپانیاوماهمیشهنماینده

کاتالونیابودهایم.«
سروداستقاللتنهاچیزیدراولینِالکالسیکو13-2012نیستکهجلبتوجه

Granada-1
Renaixenca-2

GeneralMiguelPrimodeRivera-3
GerrardPique-4
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کلمه:نمادگرایی،هویت، میکند.اینبازیبارسادرمقابلمادریداست،درچند
سیاست،دشمنی...وبهترینفوتبالرویاینسیاره.بازیمساویتمامشد.هر
گلبرایهرتیم.سوتپایان تیمدهشوتزد،دوتیردروازهبرایهرطرفودو
بازیکهبهصدادرآمد،رضایتبرقراربود.امادشمنیهایحقیقیهمیشهیککار
گفتهبود: کهیکیازبازیکنانبارسا میکنند؛خودراجاودانهمیسازند.همانطور

گرسالیهشتباربرگزارشود.« »هردفعهاینبازی،بازیقرناست،حتیا
گفته:»مااینجاییموآنهااینجا«در مربیمادریدخوزهمورینیو1بعدازبازی

کردهودریکسطحنگهداشتهبود. کهدستانشراروبهجلودراز حالی
کریستانورونالدو2 کاتالونیاتبدیلبهرقابتلیونلمسیو باالترازهمه،رقابت
گرمادریدمقابلبارسلونا شد.رونالدوگلزد،بعدمسی،مسیگلزدوبعدرونالدو.ا
دو این بدون را آن نمیتوان است، زمین روی ورزش دنیای رقابت بزرگترین
بهترینبازیکنانجهانتصورکرد.مردانیکهبرفوتبالحکمرانیمیکنندوتعریف
باشگاههایخودهستند،درشخصیتودربازی،درسبکودرذات.نمیتوانید
کرده کنید»رونالدوهتتریک کنید.درتوییتر3تایپ بدونیکیبهدیگریاشاره
یا کوله4 ازطرفیک افتضاح«؛ کنید.»یکهتتریک رانگاه است.«وپاسخها
همانطرفداربارسا،درحالیکهیکمادریدیستا5مینویسد:»ازمسیکهبهتربود!«
کردهاند؛ کشف کردنرونالدورا هوادارانمتعصببهترینراهممکنبرایدیوانه

دائمًامسیرادرصورتاوفریادبزنند.
بدین آنها گل چهار میشوند. شکسته هفتگی رکوردها مسی، و رونالدو با
معنیاستکهآنهادقیقادرسال2012صدگلباشگاهیزدهاند.مورینیومیگوید:
»صحبتکردندرموردبهترینبازیکنجهانبایدممنوعشود،چونهردویآنها
بسیارخوبند.«وقتیرونالدوبعداز22دقیقهگلزد،اینششمینِالکالسیکوییبود
کهپیدرپیدرآنگلزنیکرد،تنهابازیکنیدرتاریخکهموفقبهاینکارشدهاست.
مسیفقطیکگلباآلفردودیاستفانو6بهترینگلزنتاریخِالکالسیکوفاصلهدارد،
درحالیکهتنها25سالهاست.»ازسیارهایدیگر«تیترپرفروشترینروزنامهکشور

بود.

JoseMourinho-1
CristianoRonaldo-2

Twitter-3:شبکهیاجتماعیمعروفکهبهصورتمتنیاست
Cule-4

Madridista-5
AlfredoDiStefano-6
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سهماهبعدازآنِالکالسیکو،ِمسیبرندهتوپطالشدورونالدودوم.طرفداران
که رسواییاست.چیزی اینیک مادریدیها: و است. بارسامیگفتند:طبیعی
کهایندوچقدربینظیرند؛اینکهچطوررئالو مراسمزوریخنشانداداینبود

کانونتوجهورزشجهانهستند. بارسابرورزشحکمرانیمیکنندوچگونه
تاریخورونالدو مسیبرایچهارمینسالپیاپیبرندهتوپطالشد،اولدر
برایچهارمینباردومویکباربرندهتوپطال.دراینمیانبازیکنانرئالمادرید
کرد،ده کهفیفاتیمسالرااعالم وبارسلونابرندههشتتوپطالبودهاند.زمانی
بازیکنازیازدهبازیکِنتیم،عضورئالمادریدوبارسلونابودند.توجیهقابلقبولی
برایاینکهچراپنجبازیکنازتیمانتخابشدهاندوجودداشت،برقراریمساوات.
هیچدوتیمیاینگونهحکمراندنیایفوتبالنبودهاندوالبتههرگزهیچدوچنین

دشمنی.
کهساعتِالکالسیکو آنمردانوتیمهایشانبرهمهسایهافکندهاند.وقتی
17:14رادرنیمهدومنشاندادزمانفریادیکصدای»استقالل«بود،کهعدهای

گلمسیبودند. طرفدارانبارساآنراازدستدادند،آنهامشغولشادیبرای
225ِالکالسیکوداشتهایم،رئالمادریدبرندهی90بازیوبارسلونا87،عددها
کتبر2012سیزدهمینِالکالسیکودرکمترازدوسالبودوتا بهسرعتباالمیروند.ا

پایانفصلسهِالکالسیکویدیگربرگزارمیشد.
از تر پایین تنهاچندصدمتر آغازشد. ازمادریددر13می1902 اینها تمام

برناِبئو1. سانتیاگو
گهیشصتوسهکلمهای فوتبالبههیچوجهمانندامروزنبود.بارسلونابایکآ
کهمیخواستندبازیراببینند کسانی کرد؛از درروزنامهیلوسِدپورتس2شروع
بازیهای با رئالمادرید رفتند. نفر دوازده بروند. روزنامه دفتر به دعوتمیکرد
کهنیمکتهاهفت،هشتنفردرهر کرد،جایی غیررسمیدرِرتیروپارک3شروع
کشیدنونوشیدن گفتندبهتربودوقتمانراباسیگار طرفراپذیرفتند،عدهای
تلفمیکردیموعدهایهمنگاهیغیراخالقیبهاینورزشداشتند:»جوونهای
بیحیاحاالجراتمیکنندباشلوارکتویخیابانبروند.حتماازنظرمغزیمشکل

دارند.«
حدوددوهزارنفراولینبازیبینبارسلوناورئالمادریدراازنزدیکتماشاکردند.

SantiagoBernabeu-1
LosDeportes-2

RetiroPark-3
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کاسبدربازاراجارهشدهبود.امروز98.000 کهازیک نشستهبررویصندلیهایی
تماشاگردرپاییز2012برایتماشایبازیبهنیوکمپآمدهبودند.دومیلیوننفر
کهدر کردهاند.تعدادافرادی کابلیبازیراتماشا دراسپانیاازطریقتلویزیونهای
دسامبر2011ِالکالسیکورادرطریقشبکههایمجانیتماشاکردهاندنزدیکبه12
کردهانداینبازی400میلیون میلیوننفربودهاست.شبکههایتلویزیونیاعالم
بینندهدرسراسرجهانداشتهاست.اینبازیاز30کشورجهانبهصورتزندهبه

نمایشدرآمدهاست.
آمارهادرسال2012نشانمیدهندباشگاههایرئالمادریدوبارسلونابیشتراز

کردهاند. هرباشگاهدیگریرویزمیندرآمدزایی
مربیسابقبارسلوناِسربابیرابسون1ازِالکالسیکوبهعنوانبزرگترینبازی
بیستم قرن باشگاه بهترین عنوان به را رئالمادرید فیفا است. برده نام جهان
بهعنوان را بارسلونا فوتبالهم ارقام و آمار المللی بین کرد،فدراسیون انتخاب
بهترینتیمقرن21.درسال2013هردوتیمدرنیمهنهاییلیگقهرمانانبرای
دومینسالپیاپیحذفشدند.اماازسال1998تنهادوباشگاهسهبارقهرمان

شدهاند: اروپا لیگقهرمانان
رئالوبارسا.رئالمادریدُنهبارقهرماناروپاشدهاست،بیشترازهرباشگاهی،
المللیدر بار،سهقهرمانیدرهفتسالوبیشترینقهرمانیبین بارسلوناچهار
کهدرتاریخ جهان.ایندوباشگاهبههمراهاتلتیکوبیلبائو2تنهاتیمهاییهستند

اللیگاهموارهدردستهاولبهرقابتپرداختند.
ایندوتیمرویهم54بارقهرمانلیگشدهاند.32قهرمانیبرایمادریدو22
قهرمانیبرایبارسلونا.نزدیکترینتعقیبکنندهآنهااتلتیکومادرید3با9قهرمانی
کردهاند:کوباال،دی کهبرایاینتیمهابازی کنید استوفقطبهبازیکنانینگاه

ِاستفانو،مارادونا4،کرویف5،استویچکوف6،ژیبور7،پوشکاش8.
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رائول8، رونالدو7، روماریو6، اینیستا5، ناتزر3،شوستر4، گونو2، بوترا سانِچس1،
گواردیوال9،الدروپ10،لوئیزسوارز11،کوپا12،فیگو13،ریوالدو14،ِزیدان15،رونالدینیو16،
کاسیاس17،ژاوی18،ِمسی،کریستیانورونالدوهمهبرندگانبهترینبازیکنجهاندر
17سالگذشتهحداقلمقطعیدربارسلونایامادریدبازیکردهاند.آنهادوهیوالی
غولپیکردنیایفوتبالند.نمادوُمعرفدوشهربزرگاسپانیا،دوشهرمتفاوتبادو
کهازنظر هویتمتفاوتوظاهرًامحکومبهمقابلهایابدیبایکدیگر،دوشهری

سیاسی،فرهنگیوبافتمتفاوتهستند.
کنارمدیترانه،روبهفرانسهوایتالیاست.شهرُمدوسیاستاسپانیا. بارسلونادر
کاستیل19،یاِمِستا600،20مترباالترازسطحدریا،سرد مادریدنشستهبرمرکزفالت
در قایقی که میگذرد آن میان از کوچک رودی تابستان. در گرم و زمستان در
آنرفتوآمدنمیکند.فیلیپدومسال1561فقطبهخاطراینکهشهردرمرکز
اسپانیاست،مادریدراپایتختاعالمکرد.تابلوییدرپوئرتادلسول21کیلومترصفررا
نشانمیدهد،تابلویینمادینبدینمعناکههمهیراههایاسپانیاازمادریدآغاز
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