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روزنـــامـــــه    صـــبــح  ایـــــــران

امیرمحمد سلطانپور: در حالــی که دیشب آنفیلد در 
دربی بزرگ انگلیس شــاهد جدال حســاس لیورپول و 
منچستر یونایتد بود، گری نویل کاپیتان سابق یونایتد، 
در مقاله ای برای سایت پلیرز تریبون، احساس واقعی یک 
منچستری بودن در مقابل دشمن قدیمی یعنی لیورپول 

را به متن تبدیل می کند. مقاله ای که در زیر می آید:
برای 89دقیقه، تماشاگران لیورپولی که در اولدترافورد 
حضور پیدا کرده بودند، اشعار مختلف و غیرقابل چاپی را 
در مورد من و مادرم می خواندند. بازی 0-0 دنبال می شد 
و ما صاحب ضربه ای ایستگاهی نزدیک محوطه جریمه 
لیورپول شدیم که گیگز برای زدن آن به پشت توپ رفت.

بازی مقابل لیورپول، بــرای دو هفته قبــل از آغاز آن، 
در گوشــه ذهن شــما حضور دارد و گهگاهی به آن فکر 
می کنید؛ در طول یک هفته پیش از شــروع، به جلوی 
ذهنتان می آید و ســه روز قبل از آن انــگار به بینی تان 
مشت می کوبد. اگر لیورپول را ببرید، بهترین روز فصل را 

ساخته اید؛ اگر ببازید افتضاح کامل است.

در دقیقه 90 تنها چیزی که به خاطر دارم این است که 
گیگز توپ را به درون محوطه جریمه ارسال می کند. ریو 
فردیناند بلند می شود. توپ به تور دروازه چسبیده است. 
ورزشگاه منفجر شده است. به تماشــاگران لیورپول در 
گوشــه اولدترافورد نگاه می کنم و به خودم می گویم که 
نمی شود به سراغشان نروم. نزدیک 70متر به سمتشان 
می دوم، دیوانه شــده بودم. به صورت تک تکشــان نگاه 
کردم، که برای 89دقیقه آواز می خواندند، و در آن لحظه 
هیچ حرفی برای گفتن نداشــتند. مطلقــا هیچ حرفی 
نداشــتند. دیدن چهره آن ها یکی از بهترین لحظه های 

زندگی من بود.
اتحادیه فوتبال، مرا 5هزار پوند به خاطر آن رفتارم جریمه 
کرد، این جریمه را با کمال میل 100بار دیگر هم پرداخت 

می کردم.
آن زمان به خاطر دارم که بعضی کارشناسان گفتند که 
این رفتار یک مرد 30ساله نیست. درست می گفتند؛ و این 
همان چیزی است که فوتبال را اینگونه جادویی می کند؛ 

برای مدت 90دقیقه باید دوباره تبدیل به همان کودک 
قدیم شوید.

زیاد اهل نوستالژی نیســتم، اما واقعا دوست داشتم به 
دوران کودکی ام برگردم. التهاب خاصی در آن زمان وجود 
داشت که تجربه اش برای یک کودک شکل متفاوتی بود، 
شکلی که نمی توان آنرا توصیف کرد؛ انگار فوتبال به زیر 

پوستتان می رفت و به داخل وجودتان رسوخ می کرد.
متاسفانه آن ســال ها دوران افتخارآمیزی برای یونایتد 
نبود. من در دهه 80 بزرگ شــدم زمانی که لیورپول بر 
فوتبال انگلیس تســلط کامل داشــت. بیشتر دوستانم 

لیورپولی بودند و دائما توسط آن ها مسخره می شدم.
اولین باری که به عنوان بازیکن منچستر یونایتد قدم در 
آنفیلد گذاشتم تجربه عجیبی بود. از خیابان مرسی ساید 
به ســمت آنفیلد در حرکت بودیم که ناگهان احساس 

وحشت گیر افتادن در منطقه دشمن به من دست داد.
وقتی وارد چمن آنفیلد شــدم همان احساس تکرار شد؛ 
فاصله سکوی تماشاگران و زمین خیلی نزدیک است انگار 

باالی سر شما ایستاده اند و فریاد می زنند و از 40دقیقه 
قبل از شروع مسابقه به شما ناسزا می گویند.

من قبال زیاد گفته ام که از لیورپول متنفرم، اما اکنون با 
باال رفتن سن باید بگویم این احساس چیزی پیچیده تر 
از تنفر اســت. البته هرگاه از من بپرسند که به خاطر آن 
شادی دیوانه وار پشــیمانم؟ هر دفعه پاسخم این گونه 

خواهد بود که: مسلما نه!

برای من فوتبال متراکم شدن چندین احساس مختلف، 
در یک نود دقیقه اســت، که احساســی شــبیه سوار 
ترن هوایی شدن می دهد. چیزی که در طول یک زندگی 
چندین بار بیشــتر آن را احســاس نخواهید کرد. اگر 
بخواهم برای آن مثالی بزنم باید به سال 1999 برگردم 
زمانی که در موقع رژه قهرمانی ســه گانه یونایتد بر روی 
اتوبوس روباز، مردی هم سن خود را دیدم که فریاد می زد 

و گریه می کرد. رگ های بیــرون زده گردن او را هیچگاه 
فراموش نمی کنم.

او هم احتماال در همان دوران کودکی، همان سختی هایی 
که من در مدرســه تحمل کرده بــودم را به خاطر کنی 
دالگلیش و ویترین پر از جام لیورپول تحمل کرده بود و 
مطمئنم احساسی که در سال 99 داشت را هیچگاه دیگر 

تجربه نخواهد کرد.
البته لیورپولی ها چندین بار انتقام خود را از ما گرفتند. 
4هفته بعد از بــاال پاییــن پریدن های مــن در مقابل 
تماشاگرانشان، لیورپول ما را از جام حذفی حذف کرد و 
یکبار هم زمانی که سوار بر اتومبیلم در ترافیک گیر کرده 
بودم چند هوادار لیورپول من را شناختند و می خواستند 

اتومبیلم را چپ کنند!
با همه این ها یک چیــز را نمی توانم بپذیــرم. دو برادر 
لیورپولی چند ســال پیش در منزل من به کار مشغول 
بودند و شنیدم که یک شال گردن لیورپول را در زیر استخر 
خانه من چال کرده اند. هیچوقت متوجه نشدم که آیا واقعا 
این کار را کرده اند و هیچوقت هم نخواهم فهمید. من دیگر 
در آن خانه زندگی نمی کنم، اما اگر هر کس حتی تا صد 
سال دیگر آن شال گردن را پیدا کرد فقط آرزو دارم یک 
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