
فوتبال همان كليپي اس�ت ك�ه جناب خان 
س�اخت. فوتبال همان ش�ور مردم پابرهنه 
لب ساحل خليج فارس اس�ت. فوتبال، كل 
كشيدن هاي زنان جنوب در عروسي هاست. 
فوتبال، لهجه گ�رم گيلكي و مازني اس�ت 
وقتي كه از ش�ور به آس�مان مي رسد. آينه 
آرزوهاي كرد و بلوچ و ت�رك. فوتبال، مردِم 
يك سرزمين اس�ت. فوتبال اين نيست كه 
در يك موزيك روي نام اي�ران تاكيد كنيم. 
فوتبال، فرهن�گ مردم عامه اس�ت، همان 
چيزي ا س�ت ك�ه بي�ن م�ردم كوچه وبازار 
مي گذرد. كوچه بازار آنجايي  اس�ت كه تمام 
اختالف�ات مهمي ك�ه بين سياس�تمداران 

جدايي مي اندازد، براي شان اهميتي ندارد. 
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جام جهاني ي�ك كارناوال بزرگ فرهنگي اس�ت. 
اين تورنمنت، وراي مس�ائل اقتصادي، ورزش�ي 
و سياس�ي از منظر اجتماعي ه�م اثرگذاري هاي 
فراوان�ي دارد. اجتم�اع ميليوني انس�ان هايي از 
جاي جاي كره زمي�ن، بدون اش�تراكات ظاهري، 
ب�دون اش�تراكات مذهب�ي، ب�دون هرگونه طرز 
فكر مشترك. در س�ال هاي گذشته و همين دوره 
شاهد برپايي جش�ن هاي خياباني در ميدان ها و 
كوچه برزن هاي كش�ور ميزبان بوديم و هستيم؛ 
مردم�ي ك�ه از اي�ن فرصت نهاي�ت اس�تفاده را 
مي كنند و با ه�م بودن را جش�ن مي گيرند. نبايد 
فراموش كني�م كه همين مردم، بي�ش از نيم قرن 
پيش در حال كشتار يكديگر بودند و نوعي نفرت 
از ديگران در جهان ديده مي ش�د. هواپيمايي كه 
امروز راه رس�يدن به ديگ�ران را نزديك تر كرده، 
روزگاري با ده ها بمب ش�هرها و روستاها را ويران 
مي كرد. در اي�ن جهان همه چيز تغيير ك�رده و ما 
ش�اهد يك دوس�تي بزرگ جهاني هس�تيم. اگر 
جنگ ه�اي جهان�ي را در نيمه اول قرن بيس�ت 
نم�ادي از وضعيت نگاه انس�ان ها ب�ه يكديگر در 
نظر بگيريم، جام ه�اي جهاني در نيم�ه اول قرن 
بيس�ت ويك، تغيير 180درجه اي نوع بش�ر را در 
مورد رابطه اش با ديگران به نمايش مي گذارد. ترس 
از ديگران به ل�ذت بردن از ديگران تبديل ش�ده 
است. همين موضوع باعث مي شود اين كارناوال از 
منظر جامعه شناسي هم بررسي شود. جام جهاني 
براي جامعه شناسان بسيار اهميت دارد و مطالعه 
آن از چالش هاي جذابي اس�ت كه براي خودشان 
مي تراش�ند. در همين راس�تا و در آستانه شروع 
جام جهاني با دكتر داروين صبوري، جامعه شناس 
ورزش، گپ كوتاهي زدي�م و نظراتش در مورد اين 

رخداد بزرگ را جويا شديم. 

  آقاي صبوري، به نظر مي رس�د رقابت هايي مثل 
جام جهاني، بخشي از پروژه جهاني سازي باشند. 
انگار چنين تورنمنت هايي پارك هاي اين دهكده 
جهاني و محلي هس�تند براي گرد ه�م آوردن و 

همچنين    شناخت  ملت ها. 
بياييد نگاه��ي تاريخي به ماجرا بيفكنيم؛ انس��ان نيمه 
دوم قرن بيس��تم، تبديل به انساني خس��ته، سرگشته 
و ضداجتماع ش��ده بود. انساني برش��ته كه از تنوِر تاريخ 
درآمده بود. بعد از عبور از دو جنگ جهاني، جهان شبيه 
يك قبرستان بزرگ و مملو از ارواِح زنده بود. هرجا را كه 
نگاه مي كرديد، انساني بر سنِگ مزار عزيزي ضجه مي زد. 
احس��اِس يأس و خودكش��ي، امري رايج بود. انسان ها، 

عزيزترين داشته هاي ش��ان را از دس��ت داده بودند و در 
جس��ت وجوي فهم دوباره زندگي بودن��د. بايد جهان و 
مصيبت هاي آن را در ابتدا فهم و سپس تبيين مي كردند. 
هنرمندان در اين مسير پيش��گام بودند؛ موسيقي دهه 
هفتاد ميالدي را ببينيد، »دوشيزگان آوينيون پيكاسو« 
در وحش��ت از بمب اتم را، ش��اهكارهايي مثل فهرست 
شيندلر، راننده تاكسي يا پيانيست در سينما را. بشر در 
حال تهي ش��دن از معنا و جهان به ش��كل نيچه اي خود 
درآمده بود. بش��ر با حس غريبگي در حال دست وپنجه 
نرم كردن بود و نه تنه��ا با يكديگر، كه با خودش��ان هم 
غريبه شده بودند. به همين خاطر نياز داشتند »ديگري« 
را بشناس��ند؛ »ديگري«  كه مي توانس��ت دين متفاوتي 
داشته باش��د، مي توانس��ت جور ديگري فكر كند، جور 
ديگري غذا بخورد و حتي جور ديگري بخندد. بشر نياز 
داشت تا بشناسد و شناخته شود. بي شك رخداد المپيك 
و جام هاي جهاني، در راس��تاي اي��ن بازفهم اجتماعي، 
شكوفا شدند و حاال مي بينيم كه انسان ها در گردهمايي 
بزرگي مثل جام جهاني بدون هيچ حس غريبه بودني در 

كنار هم شادي مي كنند. جامعه شناسان، به رويدادهايي 
مثل جام جهاني با عنوان »ديگ جوشان فرهنگي« نگاه 
مي كنند. ما اين اصطالح را معموال براي كالنشهرها به كار 
مي بريم. اما در مورد جام جهاني و المپيك هم مي توان از 

اين عنوان استفاده كرد. 
  مي بينيم كه اين اخت ش�دن با ديگري، تا جايي 
پيش رفته كه ما ش�اهد طرف�داران تيم هاي ملي 
در كشورهاي مختلف هستيم. به عنوان مثال در 
كش�ور خودمان افراد زيادي هس�تند كه طرفدار 
تيم هايي مثل برزيل، اسپانيا، انگليس، آرژانتين، 
پرتغال، آلمان و... هستيم؛ طرفداراني كه گاه روي 

تيم ملي يك كشور ديگر، تعصب خاصي هم دارند. 
اين افراد چطور تعريف مي شوند؟ اين عالقه به تيم 

ملي كشورهاي ديگر از كجا مي آيد؟
اين پرسش، يك سوال فلسفي- اجتماعي است. سوالي 
اس��ت عميق كه براي پاس��خ به آن بايد در مورد مسائل 
فلس��في هم صحبت كرد. بله، ما مي بينيم در تمام دنيا 
كساني هس��تند كه طرفدار يك تيم ملي ديگر هستند. 
مردمي كه گاه هيچ چيزي از آن كش��ور نمي دانند. مثال 

تا به حال يك برزيلي را از نزديك نديده اند، زبان ش��ان را 
نمي دانند، نمي دانند چه چيزهاي��ي مي خورند و چطور 
زندگي مي كنند؛ ام��ا به تيم ملي آن كش��ور عالقه مند 
هستند. اينجا بايد در مورد مساله »وجود« صحبت كرد. 
بايد از اگزيس��تانس نام ب��رد و »وجود« ه��م چيزي جز 
درك كردن ديگري و به تجربه درآوردن زندگاني نيست. 
اين كنشگران براي اينكه بتوانند خود و جهاِن بي انتهاي 
اجتماعي را تعريف و تجربه زيسته كنند، به يك نيروي 
ديگر وصل مي ش��وند. اين نيروي ديگر آنها را به ش��كل 
زنجيره وار به هم وصل مي كند و اين افراد وارد يك تجربه 
جهاني مي ش��وند. آنها خود را در ص��ورت قهرماني تيم 
محبوب شان در باالي دنيا مي بينند و مي دانند كه افراد 
زيادي مثل آنها وجود دارند. اينجاست كه مي فهمد تنها 
نيس��ت، غريبه اي در ميان غريبه ها نيس��ت و مي فهمد 
ميليون ه��ا نفر با او حس و هواي مش��ترك دارند. بش��ر 
حاشيه نش��ين، به واس��طه فوتبال به يك زبان مشترك 
مي رس��د. مردم با فوتبال در يك گستره جهاني تعريف 
مي شوند. و اتفاقا همين جاست كه در مطالعات مدرن، از 
فوتبال به عنوان يك »مراسم آييني« صحبت مي شود. 
نه فوتب��ال و نه اين قبيل مراس��م، از منطق ارس��طويي 
پيروي نمي كنند. هيچ كس از اين حرف ها، توقع منطق 
ارس��طويي ندارد. همه به دنبال معجزه هستند و فوتبال 
هم پديده اي اس��ت كه براي ما مدام معجزه هايي جديد 
رو مي كند. در دنياي يكنواخت و كس��ل كننده امروِز ما، 
كه همه چيز از پي��ش تعريف و كاره��ا به صورت منظم 
و مش��خص انجام مي ش��ود، فوتبال روزنه اي است تا به 
اتفاقات فوق العاده فكر كنيم و منتظرش باشيم. فوتبال 
زبان خ��اص خ��ودش را دارد. در زبان فوتبال اس��ت كه 
صحبت هاي مديران، مربيان و بازيكنان و همه چيز مربوط 

به اين رش��ته تعريف مي ش��ود. اگر اين زبان را ندانيم با 
مشكل روبه رو مي شويم و از لذايذ فوتبال بي بهره  خواهيم  

بود. 
  و اين طور به نظر مي رس�د زماني ك�ه معجزه به 
 واقعيت تبديل نمي شود، افراد به شدت سرخورده 
و دردمند مي ش�وند. زماني كه تيم ها در بازي هاي 
جام جهاني شكست مي خورند و حذف مي شوند، 
موجي از نااميدي در بين م�ردم طرفدار آن تيم به 
وجود مي آي�د. دوس�ت دارم نظرت�ان را در مورد 

شكست و باخت در فوتبال بدانم. 
بسيار خب. پيش��نهاد من براي اين مبحث اين است كه 
فوتبال را به مثابه يك انس��ان مورد مطالع��ه قرار دهيم. 
زندگي يك انس��ان همواره با پستي وبلندي هايي همراه 
است. انساني كه هر دو وجه ش��يطاني و الهي را در خود 
جمع كرده است. هر چيزي كه در فوتبال اتفاق مي افتد، 
مانند زندگ��ي غيرمنتظره اس��ت. كنش هاي انس��اني 
به شدت ش��بيه به كنش هاي فوتبالي اس��ت. پيروزي و 
شكست، دو روي زندگي يك انسان و فوتبال است. حتي 

شما ممكن است كه از يك انس��ان بدتان بيايد و چشم 
ديدنش را نداشته باشيد، اما روزي ببينيد در حال انجام 
يك كار خوب اس��ت و او را تحس��ين كنيد و از قضاوت 
خود ش��رم تان ش��ود يا برعكس. تيم هاي فوتبال هم به 
همين شكل هستند. ممكن است عاشق يك تيم باشيد 
و روزي به خاطر حركتي از آن تيم بدتان بيايد. يا از تيمي 
ديگر نفرت داشته باشيد و روزي به خاطر حركتي عاشق 
آن بشويد. احس��اس مي كنم با اين نگاه مساله شكست 
و هواداري در فوتبال يك مس��اله حل شده به نظر برسد. 
ما امروز مي  دانيم ن��گاه آرماني و يوتوپيايي به انس��ان و 
به جهان اجتماعي شكس��ت خورده است. هيچ انساني 

س��تارگان ب��زرگ جام جهاني روس��يه، ش��ايد در 
زمان برگزاري اين تورنمنت در قطر، خانه نش��ين 
شده باش��ند. فوتبال به پايان دوران مسي- رونالدو 
نزدي��ك مي ش��ود و س��تاره هاي بزرگي ك��ه زير 
س��ايه اين دو بودند هم در س��ال هاي پاياني بازي 
خودش��ان هس��تند. در ادامه نگاهي گذرا خواهيم 
داش��ت ب��ه بازيكناني كه ش��ايد روس��يه، آخرين 

ايستگاه جهاني آنها در بازي هاي ملي باشد. 

كريستيانو رونالدو
كريستيانو در 33س��الگي به 
روسيه رسيده است. پزشكان 
مانن��د  او  ب��دن  مي گوين��د 
25ساله هاس��ت؛ ام��ا حتي با 
قب��ول اين نظر ه��م نمي توان 
ش��انس چنداني براي حضور كريس در قطر قايل 
شد و اين آخرين ش��انس س��تاره پرتغالي ها براي 

فتح جام جهاني است. 
كريس��تيانو با همي��ن تيم فات��ح يورو ش��ده، اما 
جام جهان��ي داس��تان متفاوت��ي خواهد داش��ت. 
بهترين بازيكن جهان در س��ه س��ال اخير، با توجه 
به گروه نه چندان دش��واري كه دارد سعي مي كند 
آمار گل هاي زده خود در جام هاي جهاني را بهبود 
ببخش��د و براي همين ما هم باي��د مانند كي روش 
دعا كنيم ك��ه كريس در بازي مقاب��ل ايران در روز 

خوبش نباشد.

رابرت لواندوفسكي
از  او  زده  گل ه��اي  آم��ار   
س��تاره هاي ده��ه اول ق��رن 
بيس��ت ويك به مرات��ب باالتر 
اس��ت. او ي��ك مهاج��م چند 
بس��يار  دي��دي  ب��ا  بع��دي 

خارق العاده است. 
اما حضور مس��ي و رونالدو باعث شد هيچ وقت بين 
برترين ه��اي جهان كه هر فصل فق��ط يك جا غير 
از مس��ي و رونالدو دارد، قرار نگيرد. او بزرگ ترين 
بازيكن تاريخ فوتبال لهستان است و اين كشور اگر 
مي خواهد در جام 2022 حاضر باشد، بايد منتظر 
معجزه اي ديگر مانند لوا در خط حمله اش باش��د.  
لواندوفسكي به گروه بزرگي از اسطوره هاي فوتبال 
مي پيون��دد ك��ه هرگز موفق نش��ده افتخ��ار ملي 

بزرگي كسب كند. 
او بايد ش��كرگزار باش��د كه مانند بي��ل و گيگز در 
كش��وري به دنيا نيام��ده كه حتي براي رس��يدن 

به جام جهاني هم شانسي ندارند.

آندرس اينيستا 
 زننده گل قهرماني اس��پانيا در 
ج��ام 2010، در س��ال 2018 
ب��زرگ  تورنمن��ت  آخري��ن 
زندگي اش را تجربه مي كند. او 
بعد از جام جهاني به ژاپن مي رود 
و از صفح��ه اول فوتبال دور مي ش��ود. اي��ن آخرين 
فرصت ب��راي آندرس اس��ت و او اميدوار ب��ه اينكه با 
درخشش��ي خيره كنن��ده از س��طح اول فوتب��ال 
خداحافظي كند. چيزي ش��بيه به نوع خداحافظي 
زيدان در شمايلي ديگر. او از معدود اسپانيايي هاست 
ك��ه كاتاالن ها و س��اير اقوام اس��پانيا روي دوس��ت 
داش��تنش توافق دارند. با وجود اينكه اصالتا كاتاالني 
نيست، چندباري براي تيم ملي نمادين كاتالونيا هم 
به ميدان رفته اس��ت. اما اين اتفاق باعث نشده مانند 

پيكه در استاديوم هاي ديگر هو شود. 

لوكا   مودريچ
 ستاره كروات خط هافبك رئال 
مادريد كه نقش��ي ب��زرگ در 
موفقيت هاي اخير كهكشاني ها 
داشته است. او متعلق به نسلي 
اس��ت ك��ه در قهرمان��ي اروپا 
هت تريك كردند، اما كمدش از افتخارات ملي خالي 
اس��ت. با وجود خ��ط هافب��ك بي نظير كرواس��ي، 
همچنان نمي توان شانس خيلي زيادي براي اين تيم 
قاي��ل ب��ود. مودري��چ دوس��ت دارد در آخري��ن 
جام جهاني اش كاري كارستان كرده باشد و كشورش 
را دوباره پس از س��ال 98 به تيم مل��ي اميدوار بكند. 
ماري��و مانژوكي��چ، ديگر هم تيم��ي او ه��م آخرين 

حضورش در جام جهاني را تجربه خواهد كرد. 

سرخيو  راموس
 اسطوره كهكشاني ها كه در چهار 
قهرمان��ي اين تيم در پنج س��ال 
اخي��ر لي��گ قهرمانان نقش��ي 
كليدي داش��ته اس��ت. او يكي از 
پرافتخارتري��ن بازيكن��ان تاريخ 
فوتبال است و تنها كاپيتاني است كه سه بار پياپي جام 
نقره اي ليگ قهرمانان را باالي س��ر برده است. امسال او 
اين شانس را دارد كه به عنوان كاپيتان كاري را تكرار كند 
كه كاسياس در س��ال 2010 انجام داد. راموس به شدت 
اميدوار اس��ت آخرين جام جهاني اش با تيم ملي اسپانيا 
به همراه فتح جام طاليي اين تورنمنت همراه باش��د. او 
مي تواند با فتح اين جام، به يكي از دس��ت نيافتني ترين 

كاپيتان هاي تاريخ فوتبال تبديل بشود. 

رافائل نادال پس از قهرماني در مس��ابقات اوپن فرانسه، 
روالن گاروس، مي گويد كه از صميم قلب دوست دارد كه 
به ركورد بيست قهرماني راجر فدرر سوييسي در مسابقات 
گرنداس��لم تنيس، برس��د، اما فكر و ذكرش اين نيست. 
نادال سي و دو ساله در حال حاضر هفده بار در رقابت هاي 
گرنداسلم قهرمان ش��ده و براي رس��يدن به ركورد فدرر 
سي و شش ساله، فرصت هاي زيادي دارد. او روز يكشنبه 
در پاريس موفق شد دومنيك تيم اتريشي را در دو ساعت 
و چهل و چهار دقيقه، با نتيجه سه بر صفر شكست دهد و 
براي يازدهين بار در اين تورنمنت مهم اول شود. دومنيك 
تيم، بخت شماره هفت اين مسابقات، در ِست اول تالش 
زيادي كرد كه شانه به شانه »ماتادور« پيش بيايد، اما در 
نهايت با نتيجه شش بر چهار مغلوب شد. در ادامه اما تيم 
بيست وچهار ساله، حس��ابي قافيه را به حريف نامدارش 
واگذار كرد تا نادال ست دوم را با نتيجه شش بر سه و ِست 
سوم را با نتيجه ش��ش بر دو از آن خود كند. اين شكست 
سنگين تيم به »رافا« در حالي رقم خورد كه پيش تر سه 
بار موفق شده بود نادال را در خاك هاي ُرس شكست دهد 
كه آخرين آنها مسابقات اخير در مادريد بود. به هر حال او 
كه براي اولين بار حضور در فينال يك گرنداسلم را تجربه 
مي كرد، جلوي كسي شكست خورد كه به او سلطان خاك 
ُرس مي گويند. تنيس��وري كه به همراه راجر فدرر، شش 
گرنداس��لم اخير را فتح كرده و هنوز به نسل نوي تنيس  
مثل آلكس��اندر زورف و دومنيك تيم، اجازه خودنمايي 
نداده. همه اينها در حالي است كه راجر فدرر، مرد شماره دو 
تنيس جهان، در فصل خاك ُرس، از حضور در مسابقات 
صرف نظر كرد تا با نهايت ني��رو در فصل چمن بازي كند. 
او سال پيش هم پس از غيبت در مسابقات خاك ُرس، با 
انرژي و انگيزه زياد به مس��ابقات برگشت و در ويمبلدون 

قهرمان شد. رافائل نادال در جواب به پاسخ هاي خبرنگاران 
كه افتخارات او و فدرر را مقايس��ه مي كردند، گفت كه به 
موفقيت هاي فدرر، حس��ادت نمي كند: »شما در زندگي 
نمي توانيد به خاط��ر اينكه عده اي از ش��ما پولدارترند يا 
خانه بزرگ ت��ري دارند يا موفقيت هاي بيش��تري دارند، 
سرخورده و ناراحت شويد. من شخصا هيچ وقت احساس 
منفي نسبت به موفقيت هاي بقيه ندارم. شما با داشتن اين 
احساس و با اين طرز تفكر نمي توانيد زندگي كنيد. بايد 
راه خودتان را برويد و زندگي خودتان را داشته باشيد. اگر 
از من بپرسيد مي گويم كه دوست دارم روزي مثل راجر، 
بيست گرنداسلم را ببرم؛ اما اين طور نيست كه همش به 
آن فكر كنم. خوشبختانه من دوران حرفه اي بسيار موفقي 

داشته ام و فقط مي خواهم آن را ادامه دهم.« 
روالن گاروس، خانه رافا

رافائل نادال در ش��رايطي به يازدهمي��ن قهرماني اش در 
روالن گاروس دس��ت يافت ك��ه در ابتداي س��ال بعد از 
كناره گيري از مس��ابقات اوپن اس��تراليا، از بازي در چند 
تورنمنت مثل ايندين ولز و ميامي خودداري كرد و حدود 
دو ماه به تجديد قوا پرداخت. اما از ح��دود دو ماه پيش با 
شركت در مس��ابقات ديويس كاپ برابر آلمان، دوباره به 
مسير اصلي اش برگشت و در چند مسترز مهم مثل مونت 
كارلو، بارسلون و رم قهرمان شد. اوج كارش هم قهرماني 
در اوپن فرانسه بود. او براي رس��يدن به اين هدف بزرگ، 
دومنيك تيم را با نتايج ۶-۴، ۶-3 و ۶-2 از سر راه برداشت. 
او بعد از مارگارت كورت كه طي سال هاي 19۶0 تا 19۷3، 
يازده بار در اوپن اس��تراليا قهرمان شد، تنها تنيس بازي 
است كه در يك گرنداسلم به اين تعداد قهرماني رسيده. 
نادال از س��ال 2005 تاكنون 8۷ بار در روالن گاروس به 
ميدان رفته و در اين مدت فقط دو بار شكست خورده است. 

ش��ايد هي��چ  چي��ز ب��راي برزيلي ه��اي 
جام  جهان��ي 201۴  از  خ��ورده  زخ��م 
ش��يرين تر از بازگش��ت پرقدرت س��تاره 
تيم شان نباش��د؛ بازگش��تي همراه با دو 
گل در دوبازي دوس��تانه پياپي. گل هايي 
براي ي��ادآوري روزهاي خوب گذش��ته. 
با دريبل ه��اي موي��ي در محوطه جريمه 
حريفان كه حس��ابي آدم را س��ر ش��وق 
مي آورد. حاال طاليي پوش��ان خودشان را 
از هميشه اميدوارتر مي بينند. براي احياي 
غرور از دس��ت رفته. براي آقايي دوباره در 

مستطيل سبز. 
بازگش��ت پرقدرت نيمار ب��ه ميادين بعد 
از مصدومي��ت نس��بتا طوالني مدت��ش 
خبر خوب��ي ب��راي برزيلي ها ب��ود و البته 
عصباني كننده ب��راي پاريس��ي ها. در دو 
بازي اخي��ر هي��چ نش��اني از مصدوميت 
در س��اق هاي نيمار ي��ا ع��دم آمادگي او 
ديده نش��د. انگار او در تمام م��دت دو ماه 
مصدوميتش جايي داشته تمرين مي كرده 
و داس��تان مصدوميت او در ب��ازي مقابل 
مارس��ي در دور رف��ت نيمه نهاي��ي جام 
حذفي فرانسه، تمامش يك بازي رسانه اي 
بوده. مصدوميتي كه باعث ش��د س��تاره 
دويس��ت ميلي��ون دالري در مهم تري��ن 
بازي اي كه مي توانس��ت به تيمش كمك 
كند غايب باش��د و حذف دوباره شاگردان 
امه ري اين بار به دست رئالي ها اتفاق بيفتد. 
نيم��ار حس��اس ترين بازي ج��ام جهاني 
201۴ مقابل آلمان را به دليل مصدوميت 
از دس��ت داده ب��ود. آلم��ان در آن ب��ازي 
برزي��ل را نابود كرد. خيلي ه��ا گفتند اگر 

نيمار بازي مي ك��رد احتماال اين اتف��اق رخ نمي داد. 
در طول چهار سال گذش��ته تمام برزيلي ها از  جمله 
نيمار ش��ب و روز منتظر رس��يدن جام جهاني بعدي 
بودند تا بتوانن��د كاري كنند ك��ه آن واقعه فراموش 
شود. آنها مي دانستند كه فقط يك موفقيت بزرگ در 
جام جهاني مي تواند التيام بخش آن زخم عميق باشد. 
نه بردهاي پياپي ب��ا تيته، نه كوپا امري��كا و نه حتي 
قهرماني در المپيك آن ه��م با پيروزي بر آلمان. پس 
منطقي است كه فكر كنيم نيمار هركاري از دستش 
بر مي آمده كرده تا با بهترين آمادگي به روسيه برود. 
اما آيا اين تصور درستي است كه براي برخورداري از 
همين آمادگي، نيمار خودش را دچار يك مصدوميت 
س��اختگي كند تا بتواند يك پروس��ه طوالني مدت 

براي رفع خستگي و آمادگي داشته باشد؟
برگرديم به روزهايي ك��ه خبر مصدوميت نيمار تمام 
رس��انه ها را پر كرد. چن��د روز قبل از بازي برگش��ت 
مقابل رئ��ال مادريد، نيمار در اواس��ط ب��ازي مقابل 
مارس��ي در برخوردي نه چندان س��خت )با بازبيني 
صحنه هاي آهسته شايد بتوان گفت حتي برخوردي 
ب��ا بازيكن مارس��ي نداش��ت( روي زمي��ن مي افتد، 
صورتش را مي گيرد و با حالت گريه از درد به خودش 
مي پيچيد. نيمار از زمين بيرون برده مي شود. امه ري 
اعالم مي كند مصدوميت ستاره تيمش جدي نيست 
و او به بازي برگشت مقابل رئال مي رسد. اما از همان 
لحظات بعد از ب��ازي اظهارات ضدونقي��ض در مورد 
مصدوميت نيمار شروع مي شود. در نهايت هم كسي 

نقش اساس��ي را در اعالم وضعيت نهايي 
نيمار بازي مي كند كه گفته مي شود عامل 
تمام تصميم��ات فوتبال��ي و غيرفوتبالي 
نيمار در چند س��ال اخير بوده. كسي كه 
نقش اصلي انتقال جنجالي از بارسلون به 

پاريس را بازي كرده بود: پدر نيمار. 
دو س��ه روز بع��د از مصدومي��ت نيم��ار 
پزش��كان پاريس��ي اع��الم كردن��د ك��ه 
مصدوميت نيم��ار خيلي جدي نيس��ت 
و اصال نيازي ب��ه جراحي ن��دارد و تالش 
مي كنند او را به بازي برگش��ت برسانند. 
از آن طرف پزش��كان تيم مل��ي برزيل با 
قطعيت گفتن��د كه اي��ن كار باعث از بين 
رفتن ش��انس آمادگ��ي نيمار ب��راي جام 
جهاني مي ش��ود و بايد پاي او عمل شود. 
در همين اثنا و وس��ط درگيري پاريس- 
برزي��ل، پ��در نيم��ار در ي��ك مصاحبه 
مطبوعاتي آب پاكي را روي دس��ت همه 
مي  ري��زد و اعالم مي كند چ��ه با جراحي، 
چ��ه بي جراح��ي نيمار دو يا س��ه م��اه از 
ميادين دور خواهدب��ود. و اين يعني فصل 
براي نيمار و پاريس س��ن ژرمن تمام شده 
اس��ت. قبل از اين ه��م دي��ده بوديم كه 
كس��ي در پاريس جرات خرده گرفتن به 
س��تاره برزيلي را ندارد. از سرمربي تيم تا 
مديرعامل و سايرين. در نتيجه نيمار براي 
مداوا راهي برزيل مي ش��ود و دست ناصر 

الخليفي را مي گذارد توي پوست گردو. 
پاي نيمار به تيغ جراحان برزيلي س��پرده 
مي ش��ود. پزش��كان بعد از عم��ل اعالم 
مي كنند كه جراح��ي موفقيت آميز بوده. 
نيمار به جام جهاني مي رس��د و مشكلي 
براي همراهي تيم ملي كش��ورش ندارد. 
از آن طرف هم ه��ر روز زمزمه هايي مبني 
بر جدايي نيمار در تابس��تان و رفتن ب��ه رئال مادريد 
به گوش مي رسد. همه اين اتفاقات باعث مي شود كه 
هواداران پاريس��ي و خيلي از فوتبال دوستان نتوانند 
خودش��ان را در مورد مصدوميت يا الاقل مصدوميت 
جدي نيمار قانع كنند. هيچ ك��س نمي تواند به طور 
دقيق بگوي��د كه مصدوميت نيمار واقع��ا جدي بوده 
يا گمانه زني ها در مورد تم��ارض او صحت دارد. تنها 
چيزي ك��ه االن مهم به  نظر مي رس��د آمادگي باالي 
نيمار است. حال بايد ديد كه بازگشت موفقيت آميز 
كاپيت��ان ج��وان در كنار ديگ��ر س��تاره هاي برزيل 
مي تواند باعث  ش��ود كه سلس��ائو بع��د از چند دوره 
ناكامي در جام جهاني دوباره ب��ر دنياي فوتبال آقايي 

كند يا نه. 

نيمار پاريس را فروخت ايستگاه آخر: روسيه
نادال براي يازدهمين بار قهرمان روالن گاروس شدستاره هاي پير 2018

رافا: دوست دارم به فدرر برسم

خوب مطلق يا شر مطلق نيست. هر انسان، مجموعه اي 
از زشتي ها و زيبايي هاست و در فوتبال هم شاهد همين 
روحيه هستيم و همين مساله به چشم مي آيد. اگر فاصله 
بگيريم از اين عادت تك ساحتي نگاه كردن به هر مساله اي 
و فوتبال براي مان با چيزي فراتر از ب��رد و باخت تعريف 
ش��ود؛ آن موقع تازه مي توانيم زبان فوتب��ال را بفهميم. 
فوتبال ب��راي خيلي ه��ا برون رفت از كرختي هاس��ت. 
برون رفت از مالل و زندگي تكراري روزمره، برون رفت از 
فكر به اقساط جامانده، از اجاره خانه در سر برج. هواداري 
كه تمام پول هاي جيب خود را خرج ديدن بازي محبوبش 
مي كند، دختر و پس��ري كه فوتبال برايش چيزي باالتر 
از زندگي اس��ت را نمي توان در دس��تگاه هاي نظريه ها 
و تزهاي علمي فهم و تبيين كرد. فلسفه فوتبال، فلسفه 
الادري است. ما چيزهاي كمي از آن مي دانيم و در جواب 
به پرسش هاي بس��ياري از آن، بايد بگوييم »نمي دانم«! 
در توجيه شكست هايي مثل شكست برزيل از آلمان، ما 
نمي توانيم وارد گفتمان هاي منطقي بشويم. چون هيچ 
منطقي وجود ندارد كه برزيل آنقدر گل بخورد. نه مي توان 
به جهت وزش باد و درجه ح��رارت ايراد گرفت و نه به كج 
بودن زمين. همه چيز در يك شرايط استاندارد قرار داشت 

و به يكباره آن اتفاق افتاد. 
  بس�يار هم عالي. اگ�ر در پايان حرف�ي در مورد 
فوتبال داريد و در سواالت مطرح نشد، با ما در ميان 

بگذاريد. 
ب��راي اثبات كژفهمي هاي س��اختارهاي رس��مي ما در 
فوتبال، مي خواهم يك قياس انج��ام بدهم. قياس بين 
كاري كه فدراس��يون فوتبال براي جام جهان��ي با گروه 
اركسترسمفونيك ملي ساخت و كليپي كه از جناب خان 
براي جام جهاني دست به دست ش��د. موزيك اول نشان 
مي دهد هيچ يك از مديران ما در هيچ سطحي شناخت 
درس��تي از فوتبال ندارند. درك درس��تي از فوتبال بين 
مديران وجود ندارد و در نهايت نتيجه اش مي شود ساخت 
موزيكي به دور از فضاي واقعي فوتبال. مديران بايد بدانند 
كه فوتب��ال دقيقا همان كليپي اس��ت ك��ه جناب خان 
ساخت. فوتبال همان شور مردم پابرهنه لب ساحل خليج 
فارس است. فوتبال، كل كش��يدن هاي زنان جنوب در 
عروسي هاست. فوتبال، لهجه گرم گيلكي و مازني است 
وقتي كه از شور به آسمان مي رس��د. آينه آرزوهاي كرد 
و بلوچ و ترك. فوتبال، مردِم يك سرزمين است. فوتبال 
اين نيست كه در يك موزيك روي نام ايران تاكيد كنيم. 
فوتبال، فرهنگ مردم عامه اس��ت، همان چيزي ا س��ت 
كه بين مردم كوچه وبازار مي گ��ذرد. كوچه بازار آنجايي 
 اس��ت كه تمام اختالفات مهمي كه بين سياستمداران 
جدايي مي اندازد، براي ش��ان اهميتي ندارد. مردمي كه 
حتي در كل كل كردن هاي خود نيز با هم رفيقند. مردم 
كوچه وبازار با يكديگر خوش هستند و نگاه شان به فوتبال 

آن طوري كه مسووالن فكر مي كنند، نيست. 

اگر كمي به خرافات اعتقاد داش��ته  باشيم و پيشامدهاي 
زندگي را بر اس��اس جبر تاريخي در نظ��ر بگيريم، جام 
جهاني پيش رو احتماال با يك تراژدي عميق براي نوير و 
آلمان ها به پايان مي رسد. نگاهي به وضعيت دروازه بانان 
قهرمان جام جهاني در دوره بعدي ش��ركت كردن شان، 
نشان مي دهد كه سندروم حذف در مرحله گروهي بيش 
از هر چيز ديگري س��نگربانان موف��ق را تهديد مي كند. 
سندرومي كه باعث شد بارتز خوش يمن، بوفون افسانه اي 
و ايكر مقدس بع��د از باال ب��ردن جام جهان��ي به عنوان 
قهرمان، در دوره بعد با سرافكندگي مسابقات را به مقصد 
خانه ترك كنند. ج��ام جهاني 2002 را به ي��اد بياوريم. 
جايي كه فرانسه به عنوان قهرمان دوره پيش و همچنين 
قهرمان ي��ورو2000 پا به مس��ابقات گذاش��ت. با خط 
حمله اي متشكل از بهترين گلزنان سه ليگ معتبر اروپا. 
با فابين بارتز، دروازه باني ك��ه در دوره قبل تنها دو گل در 
تمام مسابقات دريافت كرده بود. در گروهي كه تيم هاي 
اروگوئه و دانمارك و س��نگال حضور داش��تند و به نظر 
نمي رسيد بتوانند مش��كلي براي خروس ها ايجاد كنند. 
روند مسابقات اما به عجيب ترين شكل ممكن پيش رفت. 
فرانسه بدون گل زده، با دو شكست و يك تساوي مجبور 
به ترك مسابقات ش��د. جام جهاني 2010 هم وضعيت 
به همين منوال پي��ش رفت. بوفون با ايتالي��ا آمده بود تا 
افتخار باورنكردني دوره پيش را اين بار در آفريقاي جنوبي 
تكرار كند. آتزوري اما وضعيت خوبي نداشت. در آستانه 
جام جهاني رفته بودند دوباره دس��ت ب��ه دامان مارچلو 
ليپي شده بودند تا نجات ش��ان بدهد. اما نه او، نه بوفون و 
نه ساير الجوردي پوشان نتوانستند كاري از پيش ببرند و 
قهرمان دوره پيش در گروهي نه چندان دش��وار با حضور 
تيم هاي اس��لواكي، پاراگوئه و نيوزلن��د در جايگاه نازل 
چهارم قرار گرفت و مجبور به ترك آفريقاي جنوبي شد. 
همان سالي كه ماتادورها جام را توسط كاپيتان كاسياس 
باالي س��ر بردند، اما هيچ كس فكرش را هم نمي كرد كه 
باليي كه سر ايتاليا آمد در دوره بعد قرار است سر اسپانيا 

و كاسياس بيايد. اسپانيا به عنوان مدافع عنوان قهرماني 
پا به مس��ابقات جام جهاني 201۴ گذاش��ت. در 
گروهي كه تيم هاي شيلي و هلند و استراليا هم 
حضور داشتند. اما سندروم حذف قهرمان دوره 
پيش يقه ماتادورها را هم چسبيد. باخت پنج بر 
يك در بازي مقابل هلند كاخ آرزوهاي كاسياس 
براي فتح دوباره جام جهان��ي را در همان بازي 
اول فرو ريخت. اس��پانيا در ادامه ب��ا دو گل بازي 
را به ش��يلي هم واگذار كرد تا با تنها يك پيروزي 

مقابل استراليا الاقل در رده چهارم قرار نگيرد. جالب 
است بدانيد كاسياس هم مثل بارتز و بوفون در دوره اي كه 
قهرمان شده بود، تنها دو گل از حريفان دريافت كرده بود. 
جام جهاني 2018 نوبت نوير است. او در برزيل با مانشافت 
جام را باالي سر برد. در حالي كه در طول مسابقات چهار 
بار دروازه اش باز ش��د. نوير بع��د از مصدوميتي طوالني 
مدت به ميادين بازگشته تا باز هم سنگربان شماره يك 
آلمان باشد. يواخيم لو هم تاكيد كرده كه با وجود دور 
بودن يك ساله نوير از مس��ابقات، باز هم او سنگربان 

ش��ماره يك تيمش خواهد بود. نوير اگر بخواهد به تاريخ 
برگردد و اس��ير بدبيني نش��ود، اگر مي خواه��د مدام به 
سرنوشت بارتز و بوفون و كاسياس فكر نكند، بايد برگردد 
به س��ال هاي خيلي دور. به جام جهاني 19۶2. جايي كه 
برزيل به عنوان مدافع عنوان قهرماني موفق ش��د براي 
دومين بار پياپي فاتح جام ش��ود. آن هم با يك دروازه بان 
ثابت. گيلمار فقيد. تنها دروازه باني كه موفق ش��ده دوبار 
فاتح جهان شود. هرچند بازي هاي دوستانه آلمان در چند 
وقت اخير خيلي هواداران اين تيم را دلگرم نمي كند، اما 
آلمان هميشه آلمان اس��ت. خيلي بعيد به نظر مي رسد 
كه لو و شاگردانش نتوانند از گروهي كه مكزيك و سوئد 
و كره جنوبي حضور دارند، صعود كنند. اما بايد بپذيريم كه 
هيچ كس هم فكر نمي كرد كه فرانسه و ايتاليا و اسپانيا در 
دور گروهي حذف شوند. اين ماموريت سخت نوير است. 
او كه با وجود مصدومي��ت و دور بودن از ميادين به رقيب 
آماده اي همچون ترشتگن ترجيح داده شده، بايد نشان 
دهد كه چرا اوست كه بايد آخرين نقطه اميد تيمش باشد. 
بايد ثابت كند كه قدرت رهبري تيمش را دارد. بايد ثابت 
كند كه مربي اش��تباه نكرده. از همه مهم تر بايد به همه 
بقبوالند كه آمار و ارقام فوتب��ال فقط به درد تاريخ نگاري 
مي خورند و هيچ وقت قرار نيست كسي به خاطر شرايط 
مشابه به سرنوشت ديگري دچار شود. به قول فوتبالي ها 

هر دروازه باني را توي دروازه خودش مي گذارند!

ماموريت غيرممكن
گزارش

جان و جهان فوتبال در گفت وگو  با داروين صبوري

فوتبال تجربه اي اگزيستانسياليستي است
فوتبال منطق ارسطويي ندارد

جامجهاني،جامعهجهاني

علي كرباليي

علي   ولي اللهي

تق�ي آزاد ارمك�ي، اس�تاد جامعه شناش�ي 
دانش�گاه ته�ران، ج�زو طرف�داران پيگير 
ورزش فوتبال است و مس�ابقات جام جهاني 
را ه�م از دس�ت نمي ده�د. او معتقد اس�ت 
پوتينيس�م حاكم بر روس�يه، به اين كش�ور 
اج�ازه نخواه�د داد حداكث�ر بهره ب�رداري 
فرهنگي و حيثيت�ي را از ج�ام جهاني 2018 
داشته باش�د. با اين حال، آزاد ارمكي معتقد 
اس�ت روس�يه ميزبان�ي موفقيت آميزي در 
اين جام خواهد داش�ت و عملكردش حتي از 
كره جنوبي و ژاپن 2002 هم بهتر خواهد بود. 

  آقاي دكتر، ش�ما بازي هاي ج�ام جهاني را 
تماشا مي كنيد؟

چرا كه نه! همه بازي ها را مي بين��م. هم بازي هاي 
ايران هم بازي ساير تيم ها. 

  فكر مي كنيد تيم ايران در روس�يه چه كار 
خواهد كرد؟

ما كار خاصي نمي توانيم بكني��م! البته برد و باخت 
در زمين بازي رقم خواه��د خورد ولي در فوتبال ما 
اتفاق خاصي رخ نداده ك��ه بخواهيم خيلي اميدوار 
باش��يم به تيم مان در اين جام جهان��ي. احتماال به 
اس��پانيا و پرتغال مي  بازيم و در براب��ر مراكش هم 

شانس زيادي براي پيروزي نداريم. 
  ظاه�را مردم روس�يه اس�تقبال چنداني از 

جام جهاني نكرده اند. فكر مي كنيد چرا؟
ش��رايط روس��يه هم مثل ايران اس��ت. ب��ه لحاظ 
اقتص��ادي و اجتماعي، در روس��يه هم دلخوش��ي 
چنداني وجود ن��دارد. مردم روس��يه از خارجي ها 
عصباني اند ول��ي خارجي ها را دوس��ت دارند. مثل 
مردم ما كه بابت مش��كالت اقتصادي و تحريم ها، 
از غرب عصباني اند ولي به غربي ها عالقه هم دارند. 
اگر ش��رايط اقتصادي روس��يه خوب بود، رويكرد 

مردم اين كشور به جام جهاني متفاوت مي شد. 
  اقتصاد برزيل هم هميشه مشكالت زيادي 
دارد ولي مردم برزيل در سال 2014 استقبال 

بهتري از جام جهاني كردند. 
برزيل برخ��الف روس��يه، ادعاي ابرق��درت بودن 
نداش��ته و مش��كالت اقتص��ادي اش ه��م قدمت 
تاريخي دارد. برزيل ورشكس��تگي تاريخي دارد و 
اين طور نيست كه مش��كالت اقتصادي گذرا، چيز 
تازه و طاقت فرس��ايي براي مردم اين كشور باشد. 
به همين دلي��ل در عي��ن گرفتاري اقتص��ادي، از 
فوتبال لذت مي برند. اما مردم روس��يه سال ها زير 
س��ايه كمونيس��م از حداقل  رفاه الزم براي زندگي 
برخ��وردار بودند و در ق��رن كنوني هم ت��ا پيش از 
تحريم هاي اخير غرب، وضع اقتصادي ش��ان بهتر 

از االن بود. 

  از حيث قدرت ميزبان�ي و كيفيت برگزاري 
مس�ابقات، ج�ام جهان�ي 2006 ب�ه ميزباني 
آلم�ان، بهترين ج�ام در قرن بيس�ت و يكم 
بوده. فكر مي كنيد ميزباني روس�يه، برخالف 
آفريقاي جنوبي و برزيل، در حد آلمان باشد؟

بله؛ روس��يه قدرت سازماندهي و تش��كيالت دارد 
و نيروه��اي دراختيارش كارآم��د و قدرتمندند. به 
نظرم روس��يه ميزبان خوبي خواهد بود. ولي اينكه 
جام جهان��ي بتواند اث��رات فرهنگ��ي و اجتماعي 
مهمي در جامعه روس��يه داشته باش��د، با توجه به 
وضعيت سياس��ي كنوني روس��يه، برگ��زاري جام 
جهاني در اين كشور تاثير عميقي بر جامعه روسيه 
نخواهد داشت ولي برگزاري جام به نظر من، شكل 

شكوهمندي خواهد داشت. 
  برخي معتقدند دولت امري�كا مقامات فيفا 
را به اين دليل بركنار كرد ك�ه ميزباني 2018 
را به روس�يه واگذار كرده بودند. يعني فساد 
مربوط ب�ه ميزباني قط�ر بهانه ب�ود. خالصه 
روس�يه به هر ترفند و تدبيري، ميزباني جام 
جهاني را گرفت. حاال چه اس�تفاده اي از اين 

ميزباني مي تواند بكند؟ 
روس ها با اي��ن ميزباني مي توانند خودش��ان را در 
سطح جهاني بازتعريف كنند و از انزواي كنوني  در 

عرصه جهاني خارج شوند. 
  پ�س چرا اي�ن خودآگاه�ي مل�ي در رفتار 
م�ردم روس�يه در قبال ج�ام جهان�ي وجود 

ندارد؟

براي اينكه دولت قدرتمند و توتاليتر روسيه، اجازه 
اين شكفتگي را به جامعه روسيه نمي دهد. 

  در واق�ع نوع�ي تناق�ض در اينج�ا وج�ود 
دارد. يعني ميزبان�ي را گرفته اند تا در جهان 

بدرخشند ولي موانعي فرهنگي و سياسي به 
آنها اجازه درخشش تام و تمام نمي دهد. 

دقيقا؛ اين مش��كل زير سر نظام سياس��ي روسيه و 
شخصيت آدمي مثل پوتين است كه اجازه نمي دهد 
فضاي جامعه روسيه باز ش��ود و اين كشور بتواند در 
جهان جلوه هاي غيرسياسي تازه اي داشته باشد. مانع 

اصلي در اين جهت، پوتين و پوتينيسم است. 
  يعني اگ�ر در انتخابات اخي�ر رقيب پوتين 
پيروز شده بود، بهره برداري كشور روسيه از 

جام جهاني بيشتر مي شد؟ 
قطعا؛ يا دس��ت ك��م اگر پوتي��ن در اثر سياس��ت 
دموكراتيك تري به قدرت مي رس��يد و پيروزي اش 
در انتخاب��ات وجه��ه ب��دي پي��دا نمي ك��رد، بهتر 
مي توانست در راستاي ترس��يم يك روسيه جديد 
گام ب��ردارد و از اين حيث حتي به س��مت تفوق بر 
امري��كا گام ب��ردارد. به هر ح��ال پوتين ب��ا وجهه 
غيردموكراتيكش، مانعي براي ارايه چهره اي جديد 
از روسيه است و به همين دليل بعيد است او بتواند 

از جام جهاني استفاده وي ژه اي در اين راستا بكند. 
  داعش تهديد كرده كه مسي و رونالدو را در 
روسيه ترور مي كند. به نظرتان در جام 2018 

شاهد مشكالت امنيتي خواهيم بود؟
نه، در روسيه مش��كل امنيت وجود ندارد. سيستم 
امنيتي روس��يه قوي تر از اروپاست و مشكالتي كه 
در فرانس��ه و انگليس و بلژيك رخ داد، بعيد اس��ت 
كه در روسيه هم به وقوع بپيوندد. روسيه در چچن 
جنگيده و س��ال ها هم در افغانس��تان بوده و االن 

هم در يمن و س��وريه حضور دارد؛ به همين دليل 
از پس داعش و نيروهاي مش��ابه داعش برمي آيد. 
روس��يه سيس��تم امنيتي متفاوتي دارد. البته هر 
اتفاقي تا حدي محتمل اس��ت اما روسيه با چنين 

مشكلي به شكل اساسي دست به گريبان نيست. 
  دولت روس�يه كارتن خواب ها و گداها را از 
گوش�ه و كنار ش�هرها جمع كرده است و اين 
اق�دام انتقادات�ي را برانگيخته. ش�ما با اين 

اقدام موافقيد؟
نه، اگر اي��ن افراد ه��م در گوش��ه و كن��ار جامعه 
روسيه مش��اهده مي ش��دند، فضاي قشنگ تري بر 
جام جهاني حاكم مي ش��د. جامعه كنترل نشده اي 
كه فق��را و گداه��ا و دزدها در آن ديده مي ش��وند، 
طبيعي تر جل��وه مي كند. اين اق��دام دولت پوتين، 
فضاي طبيعي جامعه روس��يه را مصنوعي مي كند 

و من با آن موافق نيستم. 
  يعني پوتين مي خواه�د واقعيت هاي منفي 

جامعه روسيه را مخفي كند؟
بله. 

  ولي اگر اين واقعيت در معرض ديد باش�د، 
ممكن اس�ت مش�كالت امنيتي خ�ودش را 
در پي داش�ته باش�د. معت�ادان و جيب برها 
و ولگرده�ا در مترو و گوش�ه و كنار مس�كو 
امني�ت  اس�ت  ممك�ن  س�ن پترزبورگ  و 

توريست ها را به خطر بيندازند. 
نه لزوما. امنيت را گروه هاي س��ازمان يافته به خطر 
مي اندازند ن��ه گداها و ولگردها. مگر در ش��هرهاي 
هندوس��تان آن همه گدا و ولگرد نداريم؟ ولي اين 
بيچاره ه��ا خطر امنيت��ي براي توريس��ت ها ايجاد 
نكرده اند. در روس��يه هم بعيد بود چنين اتفاقي با 

حضور ولگردهاي مسكو بيفتد. 
  اولي�ن جام جهان�ي قرن بيس�ت و يكم در 
ژاپن و كره جنوبي برگزار ش�د. از حيث قوت 
ميزباني، فكر مي كنيد عملكرد روس�يه بهتر 

از كره و ژاپن باشد؟
بله، فكر مي كن��م با نظ��م و كالس باالت��ري مواجه 
خواهيم ش��د. پوتين تمام تالش��ش را به كار مي برد 
تا قدرت س��ازماندهي بسيار باال و چش��مگيري را به 
نمايش بگ��ذارد و در ي��ك كلمه، ميزبان��ي عظيم و 
باش��كوهي را به رخ دنيا بكش��د. اگرچه ممكن است 
رس��انه هاي غربي اجازه ندهند اين ش��كوه و عظمت 
چندان به چشم آيد. آنها احتماال مقاومت مي كنند و 
اين جنبه از جام جهاني را پوشش نخواهند داد. ولي 
پوتين به دنبال نمايش عظمت و شكوه روسيه است. 
به ويژه اينكه به تيم روسيه هم در اين مسابقات اميد 
چنداني نيست و دولت اين كشور ناچار است بيشتر 
روي نمايش قدرت ميزباني اش حساب باز كند نه تيم 

فوتبالش. 

ميزباني روسيه در گفت وگو با تقي آزاد ارمكي: 

پوتين در پي نمايش شكوه  و عظمت روسيه است

گفت وگو - 2

برزيل برخالف روس�يه، ادعاي ابرقدرت 
بودن نداشته و مشكالت اقتصادي اش هم 
قدمت تاريخي دارد. برزيل ورشكستگي 
اقتص�ادي  و مش�كالت  دارد  تاريخ�ي 
گذرا، چي�ز ت�ازه و طاقت فرس�ايي براي 
مردم اين كش�ور نيس�ت. به همين دليل 
در عي�ن گرفت�اري اقتص�ادي، از فوتبال 
لذت مي برند. اما مردم روسيه سال ها زير 
سايه كمونيس�م از حداقل  رفاه الزم براي 
زندگي برخوردار بودن�د و در قرن كنوني 
هم تا پيش از تحريم هاي اخير غرب، وضع 

اقتصادي شان بهتر از االن بود. 

طرف�داران تيم هاي كش�ورهاي ديگر براي 
اينك�ه بتوانن�د خ�ود و جه�اِن بي انتهاي 
اجتماعي را تعريف و تجربه زيسته كنند، به 
يك نيروي ديگر وصل مي شوند. اين نيروي 
ديگر آنها را به شكل زنجيره وار به هم وصل 
مي كند و اين اف�راد وارد يك تجربه جهاني 
مي ش�وند. آنها خود را در ص�ورت قهرماني 
تيم محبوب ش�ان در باالي دني�ا مي بينند 
و مي دانند ك�ه افراد زيادي مث�ل آنها وجود 
دارند. اينجاس�ت كه مي فهمد تنها نيست، 
غريبه اي در ميان غريبه ها نيست و مي فهمد 
ميليون ها نفر ب�ا او حس و هواي مش�ترك 
دارند. بشر حاشيه نشين، به واسطه فوتبال به 

يك زبان مشترك مي رسد.

فوتبالزبانمشتركغريبههاست

تقي آزاد  ارمكي

داروين  صبوري

حضور م��داوم در جام جهاني يك��ي از مايه هاي افتخار 
مردم ايتاليا بود. آنها افتخارات فوتبال شان در معتبرترين 
تورنمنت فوتب��ال را نش��اني ب��ر قدرت كشورش��ان 
مي دانستند. اوضاع در اين چند سال به كلي تغيير كرد. 
حذف از يورو 201۶ با شكست مقابل آلمان زنگ خطري 
براي ايتالياي تهي از استعداد بود. زنگ خطري كه جادوي 
كونته نگذاش��ت به خوبي به گوش مردم ايتاليا برس��د و 
ماحصلش شد عدم راه يابي آتزوري به جام جهاني روسيه. 
تيمي كه روزگاري باجو، توت��ي، دل پيه رو، اينزاگي، لوكا 
توني و ويري را در پيكان خط حمل��ه اش مي ديد، بايد با 
بازيكناني مثل گراتزيانو پله و ادر س��ر مي كرد. تا زماني 
كه كونته بود كسي جدي نمي گرفت خأل استعدادهاي 

بزرگ ايتاليايي چه قدر جدي است. با رفتن كونته، ونتورا 
روي نيمكت نشست و تيم از ميل به جنگيدن تهي شد. 
شخصيت تيم مانند ونتورا متزلزل و ضعيف شد. اما مشكل 
ايتاليا خيلي جدي ت��ر و كليدي تر از اين حرف هاس��ت. 
ايتاليايي كه در پلي آف مقابل سوئد حذف شد، ميانگين 
سني باالي 30سال را ثبت كرد؛ يكي از پيرترين تيم هايي 
ك��ه در دور مقدماتي حاضر ب��ود. مهم ترين مش��كل را 
هم مي ت��وان اين موضوع دانس��ت كه فوتب��ال در ايتاليا 
ديگر چندان صرفه اقتصادي ندارد. س��ال گذشته بعد از 

سنسي، موراتي و برلوس��كوني؛ دياواله ها، مالكان باشگاه 
فيورنتينا، اعالم كردند قصد فروش باشگاه را دارند. بعد از 
ورشكستگي پارما، مالكان ويوال تصميم گرفتند فيورنتينا 
را قرباني خودش��ان نكنند و با فروش باشگاه از افتضاحي 
كه ممكن اس��ت رخ دهد جلوگيري كنن��د. افتضاحي 
كه منهاي خانواده آنيلي، گريبان س��ايرين را گرفته و به 
 نظر توازن قدرت مالي در ايتاليا هيچ شباهتي به گذشته 
ندارد. خانواده هاي پولدار قديمي ديگر براي فوتبال پولي 
خرج نمي كنند و همين مساله اوضاع فوتبال اين كشور 

را با بحران مواجه كرده. البته امروز، ايتاليا شاهد بدترين 
دوران فوتبالش نيس��ت. جام جهاني 1958 اولين جامي 
بود كه ايتاليا به آن راه پيدا نكرد و بعد از اولين جام 1930 
كه خودش��ان در آن حضور نيافتند، اولين ب��اري بود كه 
مي خواستند و نتوانستند. دهه 1950 را مي توان بدترين 
دوران فوتبال ايتاليا دانس��ت. ش��اخص ترين بازيكن آن 
دوره ايتاليا را مي توان ژانپيرو بونيپرتي اسطوره يوونتوس 
دانست. در س��ال 19۴9 در يك حادثه هوايي 18 بازيكن 
تورينو كشته شدند. اما با وجود اين حادثه قابل تصور بود 
كه ايتاليا به جام جهاني 1958 س��وئد راه پي��دا كند. اما 
شكس��ت غيرمنتظره آنها در روز آخر بازي ها در بلفاست 
ايرلند شمالي مانع از رسيدن شان به جام جهاني شد. بدون 

جامي بي جادوي الجوردي
يادداشت

شك اين دوره بدترين دوران فوتبال ايتاليا بود. آتزوري در 
اويل دهه 19۶0 براي دو سال و نيم در هيچ بازي رسمي 
برنده نشد. بازگشت ايتاليا به روزهاي خوب خيلي طول 
كش��يد. اين تيم با وجود راهيابي ب��ه جام جهاني 19۶2 
شيلي، با دو شكست و يك تساوي، بدون هيچ گل زده اي 
جام را ترك كرد و به خانه برگش��ت. ج��ام بدون جادوي 
الجوردي ايتالي��ا، به هر ترتيب يك چيزي ك��م دارد. در 
تمام اين سال ها حتي اگر ضعيف ترين تيم شان هم راهي 
تورنمنت كرده باشند بازهم جنگندگي شان جذاب بوده. 
تيمي كه هميشه براي همه مدعيان يك چوب الي چرخ 
به  حساب مي آمد اين دوره نيست تا حداقل آلماني ها يك 

نفس   راحتي  بكشند. 
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