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کریستیانو رونالدو دو سانتوس آ ِویرو ،1آبی به صورتش پاشید ،در آینه خیره شد و نفس عمیقی
کشید .امروز ،روز او بود.
بیرون در خیابان پاسِ ئو دِال کاستِالنای 2مادرید ترافیک سنگینی به سمت ورزشگاه سانتیاگو
برنابِئو 3در جریان بود 6 .جوالی  ، 2009طرفداران ساعتها برای گرفتن بلیط مراسم صبر
کرده بودند .هشتاد و دو هزار صندلی ورزشگاه به سرعت پر شده و کسانی که موفق به ورود
داخل استادیوم نشده بودند ،مراسم را روی نمایشگری بزرگ خارج ورزشگاه تماشا میکردند.
همه مردم پیراهن سفید باشگاه رئالمادرید را برتن داشتند .یکی از بهترین بازیکنان دنیا
باالخره به تیم آنها میآمد.
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 8رونـــالدو :ظهور یک برنده

آر ِم معروف رئال مادرید روی پیراهنی که جلوی کمد آویزان بود خودنمایی میکرد  ،نامش
و شماره  9پشت آن حک شده بود .چقدر برای این لحظه رویاپردازی کرده بود؟ لحظهای نبود
که آرزوی پوشیدن پیراهن رئال مادرید را نداشته باشد .کوچک که بود ،همیشه میگفت دوست
دارد برای مادرید بازی کند و همیشه همه جواب میدادند« :کی دوست نداره؟»
به اطراف نگاه کرد .به برنابِئو .باالخره اینجا بود ،لبخندی روی صورتش نمایان شد،
کریستیانو چشمانش را بست و نفس عمیق دیگری کشید .نام او را که در ورزشگاه اعالم
میکردند ،باید وارد زمین میشد و سمت سِ ن حرکت میکرد .این تمام کاری بود که باید انجام
میداد .از پلهها باال برود و چیزی را که میخواست ،بگوید .با چند نفری دست بدهد و عکس
بیندازد .به دوربینها عادت داشت ،اما اینبار فرق میکرد .اینبار رویای زندگیاش تحقق یافته
بود.
نگران بود استرس بر او غلبه کند .سراغ کمد جدیدش در رختکن رفت ،داخل آن چندتایی
وقت رفتن بود .مسیر به طرف زمین از چند
صلیب بود .محبوبترین صلیبش را برداشت ،حاال ِ
پله و راهرویی به پلههای اصلی تشکیل میشد .زمانی که به راهرو رسید صدای جمعیت را
میشنید .وقتی به پلههای آبی رنگ رسید ،صدا َکر کننده بود .این مراسم معارفهی او بود و
مادریدیها میخواستند به یادماندی باشد .از پایین پلهها به نظر میرسید تمام شه رِمادرید آنجا
هستند.
در سایه ایستاده بود ،نفس عمیق دیگری کشید و به سرعت از پلهها باال رفت .وقتی
بزرگترین بازیکن تاریخ رئالمادرید ،آلفردو دی ا ِستفانو 1را روی سِ ن دید ،قلبش تندتر زد.
پیکانبور! 2و در کنار او یکی از بهترین بازیکنان تاریخ :مروارید سیاه ،اوزبیو ،3افسانه پرتغال،
ِ
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کسی که با پِله مقایسه میشود .آنها آنجا ایستاده بودند ،قهرمانانش ،و انتظارش را میکشیدند،
چیزی فراتر از تمام رویاهای کودکیاش.
او فقط یک پسربچه فقیر بود که همه چیز درباره فوتبال را در خیابانهای َمدیِرا 5آموخت.
چطور به اینجا رسیده بود؟ چطور به باالترین سطح فوتبال جهان رسیده بود؟ چشمانش را
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بست و جزیرهی دوران کودکیاش را تجسم کرد :خیابانهای فرسوده ،زاغهها و زمینهای
حس کودکیاش به سراغش آمده بود .اولین خاطراتش در کلیسایی بود و لباس آبی و
فوتبالِ .
سفید بر تن داشت.

