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کریستیانو رونالدو دو سانتوس آِویرو1، آبی به صورتش پاشید، در آینه خیره شد و نفس عمیقی 
کشید. امروز، روز او بود.

بیرون در خیابان پاِسئو ِدال کاستاِلنای2 مادرید ترافیک سنگینی به سمت ورزشگاه سانتیاگو 
برنابِئو3 در جریان بود. 6 جوالی 2009 ، طرفداران ساعت ها 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 می کردند.

همه مردم پیراهن سفید باشگاه رئال مادرید را برتن داشتند. یکی از بهترین بازیکنان دنیا 
باالخره به تیم آن ها می آمد.

Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro-1
Paseo de la Castellana-2

Santiago Bernabeu-3

مادریـــد، جوالی ۲۰۰۹
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آرِم معروف رئال مادرید روی پیراهنی که جلوی کمد آویزان بود خودنمایی می کرد ، نامش 
و شماره 9 پشت آن حک شده بود. چقدر برای این لحظه رویا پردازی کرده بود؟ لحظه ای نبود 
که آرزوی پوشیدن پیراهن رئال مادرید را نداشته باشد. کوچک که بود، همیشه می گفت دوست 

دارد برای مادرید بازی کند و همیشه همه جواب می دادند: »کی دوست نداره؟«
به اطراف نگاه  کرد. به برنابِئو. باالخره این جا بود، لبخندی روی صورتش نمایان شد، 
کریستیانو چشمانش را بست و نفس عمیق دیگری کشید. نام او را که در ورزشگاه اعالم 
می کردند، باید وارد زمین می شد و سمت ِسن حرکت می کرد. این تمام کاری بود که باید انجام 
می داد. از پله ها باال برود و چیزی را که می خواست، بگوید. با چند نفری دست بدهد و عکس 
بیندازد. به دوربین ها عادت داشت، اما این بار فرق می کرد. این بار رویای زندگی اش تحقق یافته 

بود.
نگران بود استرس بر او غلبه کند. سراغ کمد جدیدش در رختکن رفت، داخل آن چندتایی 
صلیب بود. محبوب ترین صلیبش را برداشت، حاال وقِت رفتن بود. مسیر به طرف زمین از چند 
پله و راهرویی به پله های اصلی تشکیل می شد. زمانی که به راهرو رسید صدای جمعیت را 
می شنید. وقتی به پله های آبی رنگ رسید، صدا َکر کننده بود. این مراسم معارفه ی او بود و 
مادریدی ها می خواستند به یادماندی باشد. از پایین پله ها به نظر می رسید تمام شهر ِمادرید آن جا 

هستند.
در سایه ایستاده بود، نفس عمیق دیگری کشید و به سرعت از پله ها باال رفت. وقتی 
اِستفانو1 را روی ِسن دید، قلبش تندتر زد.  آلفردو دی  تاریخ رئال مادرید،  بازیکن  بزرگترین 
پیکانِ بور!2 و در کنار او یکی از بهترین بازیکنان تاریخ: مروارید سیاه، اوزبیو3، افسانه پرتغال، 
کسی که با پِله4 مقایسه می شود. آن ها آن جا ایستاده بودند، قهرمانانش، و انتظارش را می کشیدند، 

چیزی فراتر از تمام رویاهای کودکی اش.
او فقط یک پسربچه فقیر بود که همه چیز درباره فوتبال را در خیابان های َمدیِرا5 آموخت. 
چطور به این جا رسیده بود؟ چطور به باالترین سطح فوتبال جهان رسیده بود؟ چشمانش را 
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Blonde Arrow-2: لقب دی استفانو
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بست و جزیره ی دوران کودکی اش را تجسم کرد: خیابان های فرسوده، زاغه ها و زمین های 
فوتبال. حِس کودکی اش به سراغش آمده بود. اولین خاطراتش در کلیسایی بود و لباس آبی و 

سفید بر تن داشت.




