فوتبال خارجی

 مهدی زارعی
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هر چند در کشور ما شبکه دالل های فوتبالی قدرتی بی مانند دارد و
بیشتر نقل و انتقاالت توسط دالالن صورت میگیرد ،اما در سطحاول
فوتبال دنیا ،کار نقل و انتقاالت توسط ایجنت()agentهای رسمی
صورت می گیرد .صحبته�ای یکی از این مدیران را مرور میکنیم.
جان اسمیت یک مدیر برنامه فوتبال اس�ت که تا کنون مدیربرنامه
چیزی حدود  400بازیکن فوتبال مانند دیگو مارادونا بوده و پیشگام
آژانسه�ای فوتبال مدرن اس�ت .اس�میت در صحبت ب�ا تلگراف
درخصوص سر الکس فرگوس�ن ،رابی فاولر و دیگر نکات مهم برای
تمام مدیربرنامههای دنیا سخن میگوید.
 -1ما قدرت تغییر بازی را داشتیم ( و گاهی نیاز بود این کار را انجام دهیم)

زمانی که برای اولین بار کار خود را شروع کردم اواسط دهه  1980میالدی بود و فوتبال بیشتر ورزش مردان
سفید پوس��ت بود تا دیگران؛ یک اش��تغال برای مردان پیر و جوان که کار بهتری برای انجام دادن نداشتند.
ورزش در آمریکا یک تفریح خانوادگی بود .ما در آنجا یک چهارچوب خانوادگی داش��تیم که مش��خص می
کرد چه چیزی ایمن اس��ت و چه چیزی نیس��ت ،و باید این وضعیت را تغییر می دادیم .برای همین زمانی که
به عنوان وکالی یک تیم انگلیس��ی کار خود را شروع کردیم ،به رس��انه ها گفتیم که به صورت رایگان به آنها
س��رویس می دهیم ،اما در عوض از آنها می خواس��تیم عکس هایی را با حضور اسپانسر ما در مقاله های خود
چاپ کنند .اسپانسر ها کسانی بودند که منابع مالی بازی ها را فراهم می کردند و ما مجبور بودیم لبخندهای
فانتزی خود را برای آنها به معرض نمایش بگذاریم .ما حتی توانس��تیم ایستگاه های رادیویی را نیز به پوشش
مس��ابقات فوتبال ترغیب کرده و در هر دو موج  FMو  AMروی آنتن ببریم تا به این ترتیب توجه بیشتری
را به خ��ود جلب کنیم ،خصوصا زنانی که خیلی از جریانات بیرون از خانه با خبر نمی ش��دند .در ابتدا ش��ک
و تردیدهایی وجود داش��ت ،اما روز های بهت��ر در پیش بود .در دهه  1980مردم در اس��تادیوم های فوتبال
جان خود را از دس��ت می دادند ،اما پس از موفقیت انگلیس در جام جهانی  ،1990ما توانس��تیم ورزش را به
موضوعی لذت بخش تر تبدیل کنیم.
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 -2همه چیز آن طور که به نظر می رسد نیست
ما سعی داشتیم شرکت های بزرگی نظیر کوکا کوال و مارس را وارد تجارت کنیم .این امر نیازمند دیده شدن
تبلیغات کنار زمین بود .در بازی های دوس��تانه ای که برگزار می ش��د تبلیغات کوکا کوال را دور تا دور زمین
می چس��باندیم و زمانی که بازیکنان خوشحالی می کردند به دستور ما به سمت آنها می رفتند .گاهی اوقات
می دیدید که بازیکنان چیزی حدود  50یارد به س��مت محل تبلیغات می دویدند تا در آنجا خوشحالی کنند
و خود را به زمین م��ی انداختند تا دوربین بتواند بر روی تبلیغات بیش��تر زوم کند .یا بعضی بازیکنان پس از
تعویض ش��دن یک بار دور زمین می دویدند و س��پس برای بستن بند کفش هایشان می ایستادند تا به نوعی
تبلیغات روی زمین را در تصویر قرار دهند .ما در حال شکس��تن تمام موانع بودیم و ایده های جدید تبلیغاتی
در لیگ برتر پیشرو بودند.

 -3مدیر برنامه ها همیشه در حال جنگ و دعوا با مربیان نیستند

مربیانی نظیر سر الکس فرگوسن و آرسن ونگر واقعا شخصیت های باهوشی هستند .من زمانی وارد این بازی
ش��دم که مربیان اصوال مربیان ساده فوتبال بودند .یک تاجر ورزشی بودم و عادت داشتم مثل همه بعد از کار
به کافه بروم؛ مربیانی مانند آرس��ن ونگر و رود گولیت ،که من برای سال ها به دنبالشان بودم نیز به آنجا آمده
و با هر کس��ی که ش��نوا بود درباره فوتبال و آموزش های آن صحبت می کردند .ونگر می تواند به چهار یا پنج
زبان مختلف صحبت کند و ش��ما می توانس��تید با او در خصوص زندگی پس از مرگ هم صحبت کنید .شما
می توانستید با سر الکس فرگوسن درباره خانواده کندی( رییس جمهور آمریکا در ابتدای دهه  )60صحبت
کنید ،زیرا او همیش��ه ش��یفته آنها بود .من سعی می کردم نکات مش��ترکی میان خود و مربیان پیدا کنم،
برای همین کارم همیش��ه هم در خصوص فوتبال و پول نبود .مربیان اهمیت دارند .به کاری که ژوزه مورینیو
انجام داده نگاه کنید .البته که لوئیس فان خال مربی قابل احترامی اس��ت ،اما شک دارم که پل پوگبا و زالتان
ابراهیموویچ هرگز راضی می شدند در زمان او به یونایتد بیایند.

 -4وقتی دیگو مارادونا می گوید تمام ،یعنی تمام

م��ن واقع��ا از کار با مارادونا لذت می بردم .او یک انس��ان اجتماع��ی بود و زمانی که در کن��ارش بودید حس
م��ی کردید انگار خدا پیش از فرس��تادن او به زمین از خاک خود بر روی بدن محکم او پاش��یده باش��د .دیه
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