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سرنوشت
مبهم
مرد 38
جامي

دنيالوس مدافع ـ هافبك راست مشهور و برزيلي تيم فوتبال
پاريسنژرمن فرانسه سه شنبه شب هفته پيش در جريان فينال
حذفي اين كشور مقابل تيم لزاربيه از ناحيه ساقپا مصدوم و مجبور
به ترك ميدان شد و فرداي آن رو گفته شد كه آزمايشهاي اوليه
خبر از شرايط ناگوار وي ميدهد و شايد او به جام جهاني  2018هم
نرسد شايان ذكر است كه سنژرمن مسابقه فوق را 0ـ 2برد و فاتح
جام حذفي فرانسه شد .اين تيم پيشتر ليگ فرانسه و جام اتحاديه اين
كشور را هم برده بود ولي پيروزيهاي تكراري شده و پرتعداد اين تيم
در رقابتهاي داخلي فرانسه و عجز مكرر آن از فتح ليگ قهرمانان اروپا
كه هدف اصلي مالكان ثروتمند و قطري سنژرمن بوده صالحيت
فني مربيان تيم و ميزان اشتياق ستارههاي پرتعداد و گرانقيمت اين
تيم را زير سئوال برده و اين پرسش را پيش آورده كه آيا آنها واقعاً و در
قالبهاي حرفهاي ميدرخشند و يا ميكوشند فقط از منظر اقتصادي
بار خود را ببندند و شيخ منصور مالك قطري و مولتي ميلياردر آبي و
قرمزهاي شهر پاريس را بدوشند و به هنگام بازنشستگي پرسرمايه و
بينياز باشند.

بيانصافي محض

البته هيچيك از اين شائبهها و ترديدها و احتماالت به دنيالوس
نميچسبد و اطالق اتهامات فوق به او بيانصافي محض است زيرا
سالهاي معاصر و وقايع آن ميگويند او هميشه هر جا بوده بيشترين
تالش را مبذول داشته و محصول  17سال پرداختن اين مدافع
ـهافبك راست برزيلي به فوتبال حرفهاي در صحنه اين ورزش در
اروپا  38جامي است كه در كارنامه وي مشاهده ميشود .از اين جامها
 25عدد در دوران حضور او در بارسلونا بدست آمده و ساير جامهاي
الوس محصول دوران يوونتوس و پاري سنژرمن وي بوده است.

«او» تمام نشده بود

وقتي الوس شش سال پيش از بارسلونا جدا ميشد اين انديشه غلط
وجود داشت كه دوران اوج او به پايان رسيده و وي به هر تيم ديگري
برود دوران بارسايي وي و عصر جامدار شدنهاي مكرر او تجديد
نخواهد شد .دونكته مهم غلط بودن اين طرز تصور را به تصوير كشيد.
يكي اين كه الوس به رغم باال رفتن سنش هنوز كيفيتهاي برتر
خود را از دست نداده بود و همچنان پرتوان بود و ديگري اين كه او
با انتخابهاي درست به تيمهايي رفت كه شايد از آبي و اناريهاي
ايالت كاتالونيا اسپانيا قدري ضعيفتر باشند اما «قدرت»هاي مطلق
كشورهاي خويشاند و به تبع آن هر سال جامهاي متعددي ميبرند.

خانههاي بعدي

يوونتوس در چهارسال اخير هر دو جام قهرماني ليگ و حذفي ايتاليا را
برده و پاريسنژرمن كه از زمان خريداري شدن توسط ميلياردرهاي
قطري كلكسيوني از جامهاي داخلي را فراهم آورده و در سالهاي
اخير بسيار به ندرت يكي از  3جام قهرماني ليگ ،جام حذفي و جام
اتحاديه فرانسه از مشتاش بيرون افتاده ،خانههاي موقتي و نوبتي
و بعدي اين بازيكن تكنيكي و فكور برزيلي بودهاند و اين چنين است
كه ركورد جامهاي فتح شده توسط وي در دو دهه اخير فقط توسط
زالتان ابراهيموويچ سوئدي تكرار شده و او نيز بازيكني است كه
در كلكسيوني از باشگاههاي برتر از آژاكس و اينتر ميالن گرفته تا
يوونتوس و پاريسنژرمن توپ زده و چهار ماهي است كه با جدايي از
منچستر يونايتد به ليگ آمريكا رفته است.

هنر هرگز تسليم نشدن

آيا امكان دارد الوس نيز همين راه را طي كند  .پاسخ را بايد به آينده
و مرور زمان سپرد اما شكي نيست كه الوس با استمرار در كارها و
هرگز تسليم نشدن دائماً بر فتوحاتش افزوده است .در سالهاي
 2008تا  2012مدافع راست برزيلي اينترميالن به نام مايكون
چنان خوب كار ميكرد كه عرصه را بر الوس تنگ كرده و پيراهن
فيكس تيم ملي برزيل را از دست وي در آورده بود اما گذشت زمان
به آرامي كار مايكون را از رونق انداخت و اين الوس بود كه آن قدر در
اوج ماند كه پيراهن ثابت ملياش را پس گرفت .اگر الوس به جام
جهاني  2018هم برسد ،بدون شك از ممتازهاي اين مسابقات هم
خواهد بود بخصوص كه سله سائو (تيم ملي برزيل) نيز دو سه سالي
است كه از نو اوج گرفته است.
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