تنیس

 مهدی زارعی

از دوقلوهای تنیسور تا کوه یخی در ویمبلدون

بیورن رونه بورگ؛ مردی با  5قهرمانی پیاپی در ویمبلدون
یک بار دیگر غوغای تنیس ویمبلدون تمامی رقابت های ورزش��ی را تحت الشعاع قرار داد و مربع
قدرت ماری ،جوکوویچ ،فدرر و نادال همچون همیش��ه از ابتدا به عنوان ش��انس قهرمانی مسابقات
مطرح ش��دند .اما تنیس ویمبلدون مشاهیر زیادی را در مس��ابقات خود دیده است .با یکی از از این
بزرگان آشنا می شویم.
رکوردهای دو برادر دو قلو
زمانی که ویلیام رنش��ا بریتانیایی در مسابقات
ویمبلدون  1881عن��وان قهرمانی بخش انفرادی
را به دس��ت آورد کس��ی تصور نمی کرد برای شش
بار دیگر عنوان قهرمانی ویمبلدون از آن وی ش��ود.
اما رنشا موفق شد تا س��ال  1886به صورت پیاپی
قهرمانی های تنیس ویمبلدون را از آن خود سازد.
وی آن گاه در  1889ی��ک قهرمان��ی ب��ه عناوین
گذش��ته خود افزود و به آماری دس��ت یافت که در
تنیس آماتوری هرگز کس��ی بدان دس��ت نیافت.
رنش��ا عالوه بر این عناوین موفق ش��د  5بار نیز بین
س��الهای  1884ت��ا  1889قهرم��ان بخش دوبل
ویمبلدون ش��ده و تنها در سال  1887از رسیدن به
عنوان قهرمانی بازماند .در تمام این سالها ارنسا رنشا
برادر ویلیام هم تیمی او در بخش دوبل بود .از نکات
قاب��ل ذکر درباره این دو برادر ای��ن بود آن ها دوقلو
بودند و ه��ر دو در  3ژانویه  1861در لیمینگتون به
دنیا آمده بودند .ارنس��ت هم یک بار در سال 1888
برنده بخش انفرادی ویمبلدون شد ولی افتخارات
اصلی را در کنار برادر خود کس��ب کرد .تنها چیزی
که این دو برادر را از هم جدا کرد مرگ بود .ارنس��ت
در دومس��پتامبر  1899در حال��ی از دنیا رفت که
 38س��اله بود اما ویلیام تا  5س��ال بع��د زنده ماند و
س��رانجام در  12آگوس��ت  1904در  43سالگی از
دنیا رفت .با این حال رکوردهای برادران رنش��ا در
تنیس آماتوری تا مدتها دست نخورده ماند...
*******
 9قهرمانی برای دو برادر!
پس از برادران رنش��ا نوبت به برادران دوهرتی(
رجینالد و الرنس) رسید که  9قهرمانی ویمبلدون
را بین خود تقس��یم کنن��د! ای��ن قهرمانی ها طی
سالهای  1897تا  1906به دست آمد .اما نزدیک به
 7دهه باید می گذشت که کوه یخ تنیس رکوردهای
ویمبل��دون را در بین حرفه ای نیز شکس��ته و از آن
خود سازد.
*******
اولین قهرمانی در  18سالگی
تعداد کسانی که می گویند این فوق ستاره یکی
از بزرگان تاریخ تنیس است ،فراوان است .بورگ از
س��ال  1976تا  1980پنج بار متوالی ویمبلدون را
فتح کرد و با این کار خود رکورد تازه ای برای تنیس
حرفه ای برجای نهاد.
بورگ متولد  6ژوئن  1956در اس��تکهلم سوئد
ب��ود و زمانی که او در س��ال  1974در مس��ابقات
تنیس پاریس قهرمان ش��د تنها  18س��ال داشت.
در همان س��ال در تنیس اس��ترالیا هم یک عنوان
س��ومی کس��ب کرد .اما هر چه می گذشت شرایط
ب��رای اوب بهتر و بهتر می ش��د .در س��ال  1975از
قهرمانی خود در تنیس فرانس��ه دفاع کرد؛ عنوانی

که بعدها در س��الهای  78تا  81چهار بار دیگر نیز به
دست آورد.
*******
کوه یخ میدان تنیس
جوان موطالیی س��وئدی با چشمانی نافذ ،اراده
ای آهنین و خونس��ردی فوق الع��اده ملقب به کوه
یخ ش��ده بود .زیرا به نظ��ر می رس��ید وقتی بازی
می کند از احساس عاری اس��ت؛ حتی در حساس
ترین و س��خت ترین مس��ابقات .او از دید منتقدان
یک تنیس��ور دفاعی ش��ناخته می ش��د ول��ی او با
همین روش بس��یاری از تنیسورهای هجومی دنیا
را شکس��ت داد .س��بک بازی اش به این شکل بود
ک��ه در ته زمین ایس��تاده و ضربات س��نگین و پیچ
دار به س��وی زمین حریفان می فرستاد که برگشت
آن برای رقبا کاری دش��وار به شمار می آمد .بعدها
درخش��ش او در پاریس ادامه یاف��ت .به طوری که
کورادو بارازوتی تنیسور ایتالیایی پس از مسابقه با
بورگ گفت :تنها راه شکست دادن بورگ ،استفاده
از هفت تیر است!"
×××
پیش بینی ناستاسه درباره رقیب  20ساله
کار بزرگ او در س��ال  1976انجام ش��د .جایی
که در  20س��الگی موفق شد اولین قهرمانی خود را
در ویمبلدون جش��ن بگیرد .او در این سال در عین
جوانی چنان درخشان ظاهر ش��د که هیچ کدام از
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