يادگارها و درسهاي جامجهاني 2018

بزرگان و جامقهرماني ،الزم و ملزوم يكديگرند

حذف خبرس��از برزي��ل در مرحله يكچهارم
نهاي��ي جامجهاني  2018به دس��ت بلژيك كه اين
تيم اروپايي را راهي نيمه نهايي كرد .پرونده ناكامي
تيمهاي اس��م و رس��مدار را در اين مسابقات كامل
كرد و نشانه و تأكيد تازهاي بر پايان حكومت مطلقه
اين تيمها بود.
مرحله نيمه نهايي در حالي از راه رس��يد كه از
ميان «قدرت»هاي سخت اين ورزش فقط فرانسه و
انگليس باقيمانده بودند و صفي طوالني از نامداران
حذف شده شكل گرفته بود.
صفي كه آلمان ،آرژانتين ،اس��پانيا ،پرتغال و
اروگوئه را هم در برگرفت و اگر به گسترهاي دورتر و
ديدارهاي انتخابي اين جام بنگريم اسم ايتاليا را هم
مييابيم كه اصوالً مس��افر روسيه نشد و همچنين
نام ش��يلي را كه مجوز نگرفت و اس��م هلند را كه در
ادامه نزول ش��گرفش در سطح ملي راهي به مرحله
نهايي جامجهاني  2018نيز نيافت.
مثبت و منفي
حذف نشدن سلسلهوار بزرگان جهان فوتبال
و صع��ود برخي تيمهاي درجه دوم مانند دانمارك،
كرواسي ،روسيه،سوئد ،س��وئيس و كلمبيا به يك
هشتم و يكچهارم نهايي اين مسابقات ،مسئلهاي
درس دهنده و عبرتآم��وز و داراي وجوهي مثبت
و منفي اس��ت .مهمترين وجه مثبت ماجرا و يكي از
يادگارهاي جام بيس��ت و يكم از بين رفتن حاشيه
امني��ت نه چندان واقعي و ريش��هداري اس��ت كه
بزرگان براي خود حس ميكردند و مطمئن بودند
كه براي تيمه��اي كوچكتر دس��ت نيافتنياند و
در بدتري��ن حالت خود نيز حداقل ب��ه نيمه نهايي
خواهند رس��يد .وقايع جام بيست و يكم بر اين باور
كاذب خط بطالن كشيد و به بزرگان گوشزد كرد تا
زماني كه با تمام وج��ود نجنگند و افكار و طرحهاي
ت��ازهاي را به كار نگيرند ،جايي بين خوش��بختها
نخواهند ياف��ت و به كوچكترها اي��ن اميد بزرگ
را بخش��يد كه اگر از نامهاي بزرگ نهراسند و واقعاً
تالش كنند و از ج��ان مايه بگذارند به بس��ياري از

توفيقهاي دور از انتظار خواهند رسيد و ميتوانند
بزرگان را متوقف و براي خود و طبقه و تبار خويش
كس��ب اعتبار كنند و يكي از سرآمدن اين طيف در
آوردگاه روسيه تيم ملي ايران بود كه ديديم و ديديد
چطور قهورانه با امثال اس��پانيا و پرتغال جنگيد و
چون از آنها نترس��يد ،تا مرز صعود به مرحله حذفي
هم پيش رفت.
باورهاي زيباي رنگ باخته
در عي��ن حال وج��ه بد حذف نام��داران رنگ
باخت��ن باورهاي ظاهرا ً زيبايي اس��ت كه س��الها
اس��ت در فوتبالدوستان ريش��ه دوانده وقصههاي
ش��يريني را برايش��ان بازگو كرده است .كيست كه
بتواند منكر جوگو بونيتو يا هم��ان واژه فوتبال زيبا
ش��ود كه تا ابد به برزيل اطالق ش��ده است و حتي
پريشب به هنگام حذف ش��دن به دست بلژيك در
ش باز و دستور كار آنها نمود آشكاري داشت .چه
رو 
كسي ميتواند حماسههاي ضمني ديهگو مارادونا
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در تركيب آرژانتين در س��الهاي  1986و  1990و
يا نقش و نگار ليونل مس��ي در آرايش همين تيم در
 8سال اخير را از ياد ببرد و يا فراموش كند كه تيكي
تاكاي فاتح جام جهاني  2010چه سالح كارسازي
براي فوتبال اس��پانيا بود و چگونه هلند در دو س��ه
مقطع زماني به س��ه عنوان ناي��ب قهرماني جهان
دست يافت و تيم سال  1974آنها با هدايت رينوس
ميش��ل و با فرماندهي يوهان كرويف و درخش��ش
يوهان نيس��كنس ،ويم سوربيه ،رودس كردل آري
مان و خيات��ي رپ از كانديداه��اي جدي تصاحب
عنوان بهترين تيم ملي تاريخ به رغم ناكامي آن تيم
در بازي فينال آن رقابتها برابر تيم مصمم و زرنگ
و برنامهدار آلمان غربي است.
افسانههاي زندگي
فوتب��ال با افس��انههاي فرانس��ه در جامهاي
 1998و  2006ش��يرينتر ش��د و ب��ا فيناله��اي
حس��ابگرانه و منجر به قهرماني ايتاليا در جامهاي

 1982و  2006اس��تحكام بيشتري يافت و البته با
هريك از قهرمانيهاي دوگانه اروگوئه در سالهاي
 1930و  1950اين باور را بيشتر پراكند كه ادغامي
از مس��ايل فني و فيزيكي و ضميمه كردن خشونت
آمريكاي��ي و ضميم��ه كردن خش��ونت آمريكاي
جنوب��ي به ف��ن و تكنيكي كه فق��ط در اين منطقه
از جهان قابل رويت اس��ت .ثروت��ي فراهم ميآورد
ك��ه ميتوان��د حتي ج��ام جهان��ي ( )1950را در
خ��اك برزيل از دس��ت هنرمندان درج��ه اول اين
ورزش خارج سازد .و س��رانجام چه كسي ميتواند
فراموش كند كه چطور فوتبال منظم آلمان به خلق
ركوردي بيگانه در تاريخ فوتب��ال نايل آمد و تا قبل
از جامجهاني جاري هرگ��ز از صعود از گروهش باز
نمان��د و از  1966تا  2016فقط در س��ه مورد جزو
چهار تيم برتر جام جهاني نش��د و آن قدر مقامهاي
اولي ،دومي و س��ومي آورد كه هفته موفقيتهايش
تبديل به داستاني مالل آورد براي رقبايش شد.
كدام فينال بهتر بود؟
اين آمارها و ركوردها بيهوده به دس��ت نيامده
و همانط��ور كه نف��رات و تيمها به درخش��ش در
جامجهاني نياز دارند تا تبديل به بت شوند  .جامهاي
جهان��ي نيز به اس��تمرار درخش��ش بتها احتياج
دارند ت��ا «جامجهاني» بمانند و اين دو الزم و ملزوم
يكديگرند و فرض كنيد فينالي متشكل از كرواسي
و بلژي��ك تا چه ح��د ميتواند جذاب باش��د و يا اگر
برزيل ب��ا آرژانتين يا برزي��ل با آلمان يا فرانس��ه با
اس��پانيا در فين��ال رو در رو ميش��دند چه هيجان
بزرگتري خلق ميشد.
اين بدان معنا نيست كه ما مجبور و محكوم به
ديدن فينالهاي تكراري بين بزرگان س��نتي اين
ورزش هس��تيم اما فقط ش��يرينتر خواهد بود كه
آنها را از نو در ايامي ببينيم ك��ه توانايي بهرهگيري
از همه قدرت و ت��وان ذاتي و فراوان خويش را دارند.
مس��ئلهاي كه در جام جهاني  2018رويت نش��د و
اسباب تأسف گشت.

