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یف،  کرو پالتینی،  مارادونا،  باوئر،  بکن  پله،  اینکه دی استفانو،  مورد  در  و جدل  بحث 
یخ فوتبال هستند، به دالیل بسیار، هیچ وقت  یکن تار یدان، رونالدو یا مسی بهترین باز ز
به سرانجام نمی رسد، اما با قطعیت می توان گفت دیگو آرماندو مارادونا مشهورترین چهره 
در چهار دهه ی اخیر فوتبال دنیا است. همیشه دیگو را فارغ از حاشیه های رنگارنگش، 
به خاطر عشق ناتمامش به فوتبال و زندگی اش در لحظه ستوده ام و خوشحالم توانستم با 
ترجمه این کتاب، مارادونا را از زبان خود دیگو، روایت کنم و برای همیشه نقطه اشتراکی 
کردند، تشکر  »ال دیگو« کمکم  ترجمه ی  راه  در  که  از همه عزیزانی  باشم.  او داشته  با 
که طی ماه های طوالنی  کتاب را از صمیم قلب به همسرم تقدیم می کنم  می کنم و این 

کنارم بود تا با وجود مشغله های فراوان، این پروژه را به آخر برسانم. گذشته با صبوری 

/مهدی جوانی/
/بهمن 1398/





/قمدقم/

کسری از ثانیه  که اگر دلش بخواهد، جلسه ای یک میلیون دالری را در  مارادونا نابغه ای است 
به هم می زند. او یک یاغی از زاغه های بوئنس آیرس است که بدون کراوات سفر می کند و ضد 
قهرمانی در هزاره سوم است که از دل داستان های تخیلی بیرون آمده است. هیچ وقت از بیان 
که تمام عمرش با تابوها و با مرگ،  کوچک اندامی است  ِابایی نداشته و غول  احساساتش، 
با این  کرده است، چون برای او هر مصالحه ای، امری غیرممکن به حساب می رود.  مبارزه 
گذشته و تاثیر زندگی جنجالی دیگو، بر روح و جسم او باقی مانده و  حال، سال پشت سال 

یکاوری هر بار برایش سخت تر شده است.  ر
به خاطر فشار  مارادونا  کتاب،  این  پایانی چاپ  مراحل  با طی  و همزمان  یل 2004  آور در 
یژه بیمارستانی در بوئنس آیرس، بستری شد.  خون باال، از حال رفت و در بخش مراقبت های و
طرفداران با اطالع از موضوع، فوج فوج پشت در بیمارستان، چادر زدند. مردم جنوب ایتالیا در 
کردند و برای بهبودی قهرمان شان دست به دعا برداشتند. شرایط  معابد برایش شمع روشن 
جسمی  مارادونا همانند اخبار حوادث، روزانه به اطالع تمام مردم دنیا می رسید. زمانی هم که 
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شنیده شد ممکن است دیگو به پیوند قلب نیاز داشته باشد، چند نفر برای اهدای قلب، 
کرد و همچنان قلب خودش در سینه می زند.   کردند. او از مرگ نجات پیدا  اعالم آمادگی 

در جریان یکی دیگر از جنجال های مارادونا طی سال های قبل هم خورخه والدانو، هم 
تیمی سابق و روزنامه نگار فعلی، در موردش نوشت: »دیگوی بینوا، برای سال های سال، ُمدام 
کردیم  که فراموش  گفتیم تو خدا هستی، تو ستاره هستی، تو نجات بخش ما هستی. آن قدر 

که تو یک انسانی.« مهم ترین حرف را بزنیم 
که حرف می زند. مارادونا مثل  در جریان این زندگینامه، باالخره این همان انسان است 
که در زاغه ای به نام  تمام سال های زندگی اش، اینجا هم رک و بی  پرده صحبت می کند. او 
یتو در فقر به دنیا آمده و بزرگ شده، اینجا هم اصطالحات و ناسزاهای کوچه خیابانی  ییا فیور و

کنار نمی گذارد.  را 
یخ به خود دیده  فارغ از هر جنجالی، مارادونا یکی از بهترین فوتبالیست هایی است که تار
یخوانی او منحصربه فرد بود و اینکه چطور می تواند همه چیز را با دقت ببیند و همان  است. باز
که  کند، بی  نظیر جلوه می کند. تمام روایت هایی  که در این زندگینامه می بینید، تعریف  طور 

دیگو از بازی های مختلف روایت می کند، موبه مو بررسی شده و صحت آنها تایید می شود. 
یان، نویسنده آرژانتینی، می گوید مارادونا در اصل یک هنرمند است، چون  خوان ساستور
از هیچ کس پیروی و تقلید نکرده و در واقع، آثاری خلق کرده که قبل از آن وجود نداشته است. 
در این کتاب، با داستانی پرتعلیق و پرحادثه روبرو می شویم که با روایت خودمانی، خنده آور و 

حتی شاعرانه شخص دیگو مارادونا، شنیدنی تر و جذاب تر هم می شود. 



/ناغساد زاغآ/

بعضی وقت ها فکر می کنم تمام زندگی من روی  اینترنت در دسترس است یا همه ی آن به 
این طور نیست. اصاًل  این طور نیست. مسائلی هست  صورت چاپ شده وجود دارد، ولی 
گرفته ام  که فقط خودم از آن ها خبر دارم و هیچ کس چیزی از آن ها نمی داند. باالخره تصمیم 
همه چیز را بگویم. با  اینکه تا قبل از  این هم خیلی گفته ام، فکر نمی کنم حرف های مهم را زده 

باشم، مهم ترین حرف ها را اینجا می زنم.
می خواهم  می زنم،  کوبایی ام  برگ  سیگار  به  ُپکی  و  می گذرانم  هاوانا  در  را  شب  که  االن 
گذشته نگاه  کسی حالش خوب باشد، دوست دارد به  همه چیز دوباره به یادم بیاید. وقتی 
که  ید  که با وجود  اشتباهات، هیچ حسرتی در موردش ندارد. جایگاهی دار کند؛ گذشته ای 
می دانید از پایین ترین نقطه به آن رسیده اید و مطمئنید تمام آنچه بوده اید، هستید و خواهید 
می دانید  آمده ام؟  کجا  از  می دانید  شده اید.  متحمل  که  بوده  سختی هایی  خاطر  به  بود، 

کجا شروع شد؟ از  همه اش 
کار  کجا و چطور می خواهم  این  کنم، ولی نمی دانستم  همیشه می خواستم فوتبال بازی 

ویا فیوریتو، لوس ِسبوییتاس، آرژانتینیوس جونیروز و تیم ملی آرژانتین

۱
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که ممکن  را بکنم. هیچ اطالعی نداشتم. آن اوایل مدافع بودم. از همان بچگی تا همین االن 
عنوان  به  بودم.  آخر(  )مدافع  لیبرو  ُپست  عاشق  شود،  منفجر  قلبم  توپ  با  تماس  در  است 
لیِبرو می توانید همه چیز را از آن عقب ببینید. تمام زمین مقابلتان قرار دارد. توپ را می گیرید 
کار را بکنیم یا از این سمت حمله کنیم. در واقع صاحب تیم هستید.  و می گویید بیایید  این 
یدن دنبال توپ، کنترل و بازی با آن بود. فوتبال  که می خواستم، دو با این حال، تمام چیزی 
آرامش خاصی برایم  ایجاد می کرد و این حس همیشه حتی همین امروز برایم زنده و ملموس 
کسی نخواهم  کار  کرد. کاری به  است. فقط یک توپ به من بدهید و خودم را سرگرم خواهم 
باشد، فقط یک توپ  که  بود. هر جا  کردن خواهم  بازی  برد و خوب  به دنبال  داشت. فقط 
که  کاری بلدم، انجام دهم. درست است  که بهتر از هر  کاری را  به من بدهید و اجازه دهید 
کاری  مردم مهم هستند و به شما انگیزه می دهند، ولی آن ها درون زمین نیستند.  این همان 
گر.  که همیشه انجام داده ام. چه در ماراکانا باشد، چه در ِومبلی مقابل 100 هزار تماشا است 
یتو محله ای فقیرنشین در  ییا فیور یتو هم انجام می دادیم. و که در فیور کاری است   این همان 

که من در آن به دنیا آمده و بزرگ شدم.  حومه بوئنوس آیرس است 
آمدم.  دنیا  به  آنجا  در  خانواده،  پسر  اولین  و  فرزند  پنجمین  عنوان  به   1960 اکتبر  سی ام 
می زدند.  صدایم  پشمالو1  همه  همین  برای  و  بود  پوشانده  را  صورتم  تمام  فرفری ام  موهای 
والدینم آدم های سختکوش و متواضعی بودند و وقتی داشتم غسل تعمید داده می شدم، تنها 
که تن سالم داشته باشم و آدم خوبی شوم.  این تمام چیزی بود  خواست مادرم از خدا  این بود 

می خواست. که 
یتو، آفتاِب سوزان بود. مادرم، ال توتا2، همیشه می گفت: »پلو، فقط  اولین چالشم در فیور
کرد، می ری و بازی می کنی.« »باشه، مامان، باشه.  وقتی ساعت پنج شد و خورشید غروب 
نگران نباش.«  این را می گفتم و خانه را ساعت 2 ظهر با دوستم ال نگرو یا پسرعمویم، ِبتو، یا 
یر تابش شدید آفتاب، شروع  هر کس دیگری که آنجا بود،  ترک می کردم و از ساعت 2:15 ظهر ز
برایمان مهم نبود. خودمان را می کشتیم. ساعت 7 برای مدتی  به بازی می کردیم. هیچ چیز 
کوتاه دست می کشیدیم، استراحتی می کردیم و از یکی از خانه های اطراف، آبی برای خوردن 
یکی هم بازی می کردیم. االن وقتی می شنوم بعضی ها  می گرفتیم و دوباره ادامه می دادیم. در تار
یکی  تار در  من  می گویم  خودم  با  می کنند،  گله  ندارد،  پروژکتور  که  ورزشگاهی  در  بازی  از 
1- Pelusa
2- La Tota



13 داستان      آغاز	

بازی می کردم، حرام زاده! نمی دانم ما بچه های خیابانی حساب می شدیم یا چه، ولی بیشتر 
کجا  بچه های زمین های بایر )پوِترو( بودیم. اگر والدینمان دنبالمان می گشتند، می دانستند 

یدیم. کنند. همیشه در پوِترو بودیم و دنبال توپ می دو پیدایمان 
همین  داستان  هم  هفته  روزهای  می شد.  سپری  همین طور  همیشه  یکشنبه   و  شنبه  
که از ساعت 5 عصر شروع می کردیم، چون در طول روز باید مدرسه  بود، فقط با این تفاوت 
یتو بود. مدرسه می رفتم  که روبروی  ایستگاه قطار فیور ِرِمدیون می رفتم  می رفتیم. به مدرسه 
کنم. عالوه بر  این، احتمال  چون مجبور بودم و نمی خواستم پدرم، دون دیگو1 و ال توتا را نا امید 
می دادم آنجا فرصتی پیدا شود و بتوانم به یک باشگاه فوتبال بروم. هر کاری که کردم و هر جایی 
که شبیه توپ بود با خودم  که رفتم، به خاطر توپ بود. اگر با ال توتا جایی می رفتم، هر چیزی 
برمی داشتم. می توانست یک پرتقال یا تکه کاغذ مچاله شده یا جورابی  گلوله شده باشد. روی 
پایی می زدم. با پای راست باال می رفتم و با پای  پله های ُپل باالی  ایستگاه قطار می رفتم و رو
چپ هر چیزی شبیه توپ را باال پایین می انداختم: َتک، َتک، َتک. به مدرسه هم همین طور 
می رفتم. کسانی که در خیابان از کنارم رد می شدند، خیره نگاهم می کردند،  اما آن هایی که مرا 
می شناختند، تعجبی نمی کردند. با دوستانم همه چیز را قسمت می کردم؛ حتی اگر یک تکه 
پیتزا بود. چهار پنج نفری روی پل آِلسینا می رفتیم، جایی که برای من انگار دروازه ی کالن شهر 
و مرکز بوئنوس آیرس بود. همه با هم یک تکه پیتزا می خریدیم )چون همین قدر توان داشتیم( و 

گاز می رسید. کدام فقط یک  آن را با هم می خوردیم. به هر 
یتو دارم، ولی اگر بخواهم آن را در قالب یک کلمه روایت  خاطرات خوشی از کودکی در فیور
کنم »سخت« بود. آنجا اگر چیزی پیدا می شد مردم غذا می خوردند و اگر نبود، نمی خوردند. 
گرم و زمستان ها خیلی سرد بود. خانه ی ما سه اتاق داشت و  یادم می آید تابستان ها خیلی 
کاالی لوکس به حساب  از مصالحی محکم ساخته شده بود؛ و مصالح محکم در آن محل 
که رد می شدید، پاسیویی پر از خاک وجود داشت و بعد به خانه  می آمد. از ورودی سیمی 
می رسیدید. یک اتاق غذاخوری داشتیم که در آن آشپزی می کردیم، غذا می خوردیم، تکالیف 
کار دیگر. دو اتاق خواب هم بود. اتاق والدینمان در سمت راست بود  را انجام می دادیم و هر 
ید، در خانه راه می افتادیم و جلوی چکه  و سمت چپی، مال بچه ها بود. وقتی باران می بار
کردن ها را می گرفتیم. داخل خانه بیشتر از بیرون آن خیس می شدیم. از سینک  آشپزخانه نگویم 
1- Don Diego
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از همین جا شروع شد.  بهتر است. حتی آب لوله کشی هم نداشتیم. وزنه زدن های من هم 
کردن از تنها لوله ی آب خیابان دست می گرفتیم  دبه های خالی بیست لیتری نفت را برای پر 
کارها برسد.  بقیه  به  و  کند  را بشوید، آشپزی  بتواند ظرف ها  تا مادر  یم  بیاور و می رفتیم آب 
یر  همین طور هم حمام می کردیم. آب را از ظرف برمی داشتیم و با دست آن را روی صورت، ز
بغل ها، بین انگشتان و حتی شرمگاهمان، می کشیدیم. شستن موهایمان پیچیده تر بود و بهتر 

بود در زمستان اصاًل انجام نشود.
حقیقتش تفریح چندانی نداشتیم، ولی بعضی اوقات با ِال نگرو بادبادک درست می کردیم 
که در  و می فروختیم؛ البته توپ هم همیشه همراهم بود. اولین توپم، بهترین هدیه ای است 
عمرم گرفته ام! پسرعمویم، ِبتو، آن را هدیه داد. توپی چرمی  بود. سه ساله بودم که آن را گرفتم. 

هر شب با آن به رختخواب می رفتم و در تمام ساعت ها محکم به سینه ام می چسباندمش.
بقیه  از  قبل  که  تیمی  هر  برای  بودم  آماده  و  بودم  حرفه ای  فوتبالیست  یک  اول  همان  از 
چون  بروم،  بیرون  می خواست  دلم  که  موقع  هر  نمی توانستم  البته  بازی  کنم.  کند،  انتخابم 
بازی،  شروع  از  قبل  دقیقه  همیشه 5  ال توتا  و  می کردم  گریه  دیوانه وار  نمی داد.  اجازه  خانواده 
کردن  سیر  برای  می کردم.  درکش  بود.  سخت تر  دون دیگو  کردن  قانع  اما  می شد.  تسلیم 
کار می کرد و می خواست درس بخوانیم. سال  شکممان و فرستادنمان به مدرسه، تا حد مرگ 
ینِتس، استانی در شمال بوئنوس آیرس، به خاطر توصیه یکی از عمه هایم،  1955 از شهر کور
یتو بود و گفته بود آن ها می توانند در پایتخت  کن فیور یتو آمده بود. عمه ام قباًل سا سارا، به فیور
بهتر زندگی کنند. ال توتا و خواهرم، َانا، که هنوز شیرخواره بود، زودتر  آمده بودند. پدرم آنجا  مانده 
اعجوبه ای  به خودی خود  دورا -که  ماما  مادربزرگم،  ِکیتی،  برسد. خواهِر دیگرم،  تا خبر  بود 
کار  به حساب می آمد- هم آنجا بودند. پدرم قایق داشت و در یک دامداری، برای دون لوپو 
و  تا بچرند  به جزیره ای در اطراف می برد  بودند،  گاو  بیشترشان  که  را  می کرد. پدرم حیوانات 
و  زندگی اش روی آب می گذشت  برمی گرداند.  را دوباره  آن ها  و مد شروع می شد،  وقتی جزر 
یزه کاری های آن را می دانست. هنوز هم می داند. خیلی از عالیقش همان جا بود و هنوز  تمام ر
با هم در  این زمینه ها هم عقیده ایم. هر دو ماهیگیری، آسادو1 )باربیکیوی آرژانتینی( و فوتبال 
یم. هنوز هم عاشق ماهیگیری هستم. هیچ کس نمی تواند به خوبی پدرم ماهی  را دوست دار
بود و دقیق ترین  که فوتبالیست خوبی هم  از خیلی ها شنیده ام  این،  بر   کند. عالوه  درست 

1- Asado
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گذاشت و راهی بوئنوس آیرس  کنار  شوت ها را می زد. با این حال، وقتی ال توتا خواست، آن را 
پایتخت آرژانتین شد تا کاری پیدا کند و همین طور هم شد. البته نمی توان چندان اسم شغل 
گله را آسیاب  که استخوان حیوانات  گذاشت. از 4 صبح تا 3 بعدًازظهر در آسیابی  روی آن 

می کرد، مشغول جان  کندن بود.
راحت  شدند.  کن  سا بوئنوس آیرس  در  بود،  توانشان  در  که  شکلی  بهترین  به  خانواده ام 
نبود؛ اصاًل راحت نبود. اول یک َکپر اجاره کردند و بعد، راهی یکی دیگر شدند که تا حدی بهتر 
یتو، پر از سقف های موج دار آلومینیومی  بود. در آخر هم توانستند به خانه ای در نزدیکی فیور
منتقل شوند که سنگ و چوب و آجر هم داشت. هنوز هم همان جا است؛ آن خانه ی کوچک 
یا )ال ماری(، بعد من،   همان شکلی است. بقیه  اینجا به دنیا  آمدیم: ِالسا، مار

ً
را می گویم؛ دقیقًا

لو(، هوگو )ال تورکو( و کلودیا )ال کالی(. رائول )ال اال
کردن شکم آن همه نان خور راحت نبود و پدرم برای تامین هزینه ها، هر روز تا حد  سیر 
پدرم  گاهی  بود.  سخت  ولی  نزنم،  گند  یاد  ز می کردم  سعی  همین  برای  می کرد.  کار  مرگ 
بالفاصله بعد از گرفتن دستمزدش، برایم یک جفت کفش می خرید، چون از بس فوتبال بازی 
می کردم، خیلی زود پاره می شدند. واقعًا گریه آور بود. در واقع، هم به خاطر از بین رفتن کفش ها 
کتک های پدر. با این حال، کینه ای از او به دل ندارم. آن زمان  گریه می کردم و هم به خاطر 
شیوه های رفتاری با امروز فرق داشت. پدرم فرصت نداشت بنشیند و با من حرف بزند و برای 
کند و بگوید »عزیزم، بیا  که مثل من با دخترانم رفتار  همین کتکم می زد. وقت این را نداشت 
کنم.« باید می توانست چند ساعتی بخوابد تا فردا 4  می خواهم در مورد این مسئله صحبت 
کار را نمی کرد، تمام خانواده به مشکل می خورد و نمی توانستیم از  صبح سِر کار برود. اگر  این 
پس مخارج بربیاییم. چنین چیزی غیرمعمول نبود. خیلی از خانواده ها مجبور بوده و هستند 
همین طور زندگی کنند. راستش را بخواهید، تجربه ی باارزشی هم برایم بود. به خاطر اتفاقاتی 
یتیو و جاهای دیگر سرمان آمد، پوست کلفت تر شدم، ولی احساساتم هیچ وقت  که در فیور

تغییر نکرد.
بود  او  زحمت های  خاطر  به  دیده ام.  زندگی ام  در  که  آدمی  است  مهربان ترین  دون دیگو 
در  شاید  داشتم.  قدرتمندی  پاهای  بودم،  الغر  اینکه  با  و  نخوابیده ام  گرسنه  هیچ وقت  که 
از آن ها  بقیه ی خانه ها، بچه ها هر روز غذا نمی خوردند. زودتر خسته می شدند و همین مرا 
اتفاقاتی  تمام  و  فوتبالیست شوم  تا  آمده ام  به دنیا  متفاوت می کرد. هیچ وقت فکر نمی کردم 


