ﺳﺮﻭﺵ ﺩﺑﺎﻍ ﺩﺭ ﮔﻔﺖﻭﮔﻮ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎﻥ ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ| ﻣﺎﺭﺍﺩﻭﻧﺎ ﻣﺜﻞ ﻣﻮﺗﺴﺎﺭﺕ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﺑﻮﺩ

/ﺳﺮﻭﺵ-ﺩﺑﺎﻍ-ﺩﺭ-ﮔﻔﺖﻭﮔﻮ-ﺑﺎ-ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎﻥ-ﻓﻮﺕhttp://f-f.ir/

ﺳروش دﺑﺎغ در ﮔﻔتوﮔو ﺑﺎ ﻓرھﻧﮔﺳﺗﺎن ﻓوﺗﺑﺎل ﻣﺎرادوﻧﺎ ﻣﺛل
ﻣوﺗﺳﺎرت ھﻧرﻣﻧد ﺑود
ﮔﻔتوﮔو از ھوﻣﺎن دوراﻧدﯾش
در ۱۳۹۶ ۰۹ ۱۳

اﺧﺗﺻﺎﺻﯽ ﻓرھﻧﮔﺳﺗﺎن ﻓوﺗﺑﺎل ـ اھﺎﻟﯽ ﻓﻠﺳﻔﻪ در اﯾﺮان و ﻧﯾﺰ روﺷﻧﻔﮐﺮان دﯾﻧﯽ ،اﮐﺛﺮا ً اھل ﻓوﺗﺑﺎل ﻧﯾﺳﺗﻧد ﮔوﯾﺎ ﻏوطﻪور
ﺷدن در اﻗﯾﺎﻧوس ﻓﻠﺳﻔﻪ و درﯾﺎی دﯾنﺷﻧﺎﺳﯽ ،آدﻣﯽ را از رﺳﯾدن ﺑﻪ ﻗﺎرۀ ﻓﺮاخ ﻓوﺗﺑﺎل ﺑﺎزﻣﯽدارد اﻣﺎ ﻓﻠﺳﻔﮥ اﻧﺿﻣﺎﻣﯽ ﭼﮔوﻧﻪ
ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﻪ ﭘدﯾدهای ﮐﻪ ﭼﻧدﺻد ﻣﯾﻠﯾون و ﮔﺎه ﭼﻧد ﻣﯾﻠﯾﺎرد ﻧﻔﺮ را درﮔﯾﺮ ﺧودش ﻣﯽﮐﻧد ،ﺑﯽاﻋﺗﻧﺎ ﺑﺎﺷد؟ ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﻓﯾﻔﺎ ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد
ﮐﻪ ﭘﺧش زﻧده ﻣﺳﺎﺑﻘﺎت ﺟﺎم ﺟﮫﺎﻧﯽ  ۲۰۱۰را ﺑﯾش از  ۳ﻣﯾﻠﯾﺎرد و  ۲۰۰ﻣﯾﻠﯾون ﻧﻔﺮ ﺗﻣﺎﺷﺎ ﮐﺮدﻧد در ﺑﯾن روﺷﻧﻔﮐﺮان دﯾﻧﯽ،
ﺳﺮوش دﺑﺎغ ﺷﺎﯾد اوﻟﯾن ﻓﺮدی ﺑﺎﺷد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺻﯾل درﺑﺎرۀ ﻓوﺗﺑﺎل ﺳﺧن ﻣﯽﮔوﯾد اﺧﯾﺮا ً ﯾﮐﯽ از ﻣﺣﻘﻘﺎن ﻧﯾکﺳﺮﺷت ﮐﺷور ،ﺑﻪ اﯾن
ﻧﮐﺗﻪ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﺳﺮوش دﺑﺎغ وﯾﺗﮔﻧﺷﺗﺎﯾن و ﺳﮫﺮاب ﺳﭘﮫﺮی را ﺑﻪ ﺟﮫﺎن روﺷﻧﻔﮐﺮی دﯾﻧﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮده اﺳت ﺷﺎﯾد اﯾن
ﻣﺻﺎﺣﺑﻪ ھم ﻓﺗﺢ ﺑﺎﺑﯽ ﺷود ﺑﺮای اﻓﺰوده ﺷدن ﺗﺄﻣل در ورزش ﺑﻪ ﺟﮫﺎن روﺷﻧﻔﮐﺮی دﯾﻧﯽ در اﯾﺮان اﻟﺑﺗﻪ اﯾن ﻓﺰوﻧﯽ ،ﻧﻣﯽﺗواﻧد
ﺑﯽﻣﺑﻧﺎ ﺑﺎﺷد؛ ﻓوﺗﺑﺎل و ﺳﺎﯾﺮ ورزشھﺎ ﺑﺎﯾد در زﯾﺳتﺟﮫﺎن ﻣﺗﻔﮐﺮان ﺟﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﺧود اﺧﺗﺻﺎص داده ﺑﺎﺷﻧد ﺳﺮوش دﺑﺎغ از اﯾن
ﺣﯾث ،ﺷﺎﯾد ﻣﺗﻔﺎوت از ﻏﺎﻟب ﭘﯾﺷﮐﺳوﺗﺎن و ھﻣﻘطﺎراﻧش ﺑﺎﺷد او ﺑﺎ اﯾﻧﮐﻪ ﯾﮐﺳﺮه درﮔﯾﺮ دﯾن و ﻓﻠﺳﻔﻪ اﺳت ،زﯾﺑﺎﯾﯽ ﻓوﺗﺑﺎل را درک
ﻣﯽﮐﻧد و ﻣﺳﺎﺑﻘﺎت ﻣﮫم

را ھم از دﺳت ﻧﻣﯽدھد ھﻣﯾن ﮐﻪ ﺳﺮوش دﺑﺎغ در اﯾن ﻣﺻﺎﺣﺑﻪ ﺑﻪ ﮐﻼس ﺑﺎﻻی ﺑﺎزی ﻣﺣﺳن

ﻋﺎﺷوری ،ھﺎﻓﺑک ﺳﺎلھﺎی دور ﭘﺮﺳﭘوﻟﯾس ،اﺷﺎره ﮐﺮد ،ﺑﺮای ﻣن ﮐﺎﻓﯽ ﺑود ﺗﺎ درﯾﺎﺑم ﮐﻪ او روح ﻓوﺗﺑﺎل را ﻣﯽﻓﮫﻣد اﯾن ﻓﯾﻠﺳوف
اﺧﻼق دوﺳﺗدار ﺗﯾم ﻣﻠﯽ اﯾﺗﺎﻟﯾﺎ ،ﺑﺮﺧﻼف ﺑﺳﯾﺎری از ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻧﺎﺳﺎن ،ﺑﺎ ﭼﺳﺑﺎﻧدن ﺑﺮﭼﺳب ﭘوﭘوﻟﯾﺳم ﺑﺮ ﭘﯾﺷﺎﻧﯽ ﻓوﺗﺑﺎل ﻣﺧﺎﻟف اﺳت و ﻓﺮاﮔﯾﺮی ﻓوﺗﺑﺎل را دال ﺑﺮ آﻟوده ﺑودن اﯾن ورزش ﺑﻪ ﭘﻠﯾدی ﭘوﭘوﻟﯾﺳم ﻧﻣﯽداﻧد
ـ ﺑرﺧﯽ از روﺷﻧﻔﮐران اﯾران و ﺟﮫﺎن ﻋﻣﯾﻘﺎ ً ﺑﻪ ﻓوﺗﺑﺎل ﻋﻼﻗﻪ دارﻧد و ﺑرﺧﯽ ھم در ﻓوﺗﺑﺎل ﭼﯾز ﺟﺎﻟﺑﯽ ﻧﻣﯽﺑﯾﻧﻧد ﺷﻣﺎ ﭼﻪ ﻧﺳﺑﺗﯽ ﺑﺎ اﯾن ﭘدﯾدۀ ﻓراﮔﯾر ﺟﮫﺎﻧﯽ دارﯾد؟
اﻣﯾدوارم ﮔﻔتوﮔوی ﺧوب و ﻣﺗﻔﺎوﺗﯽ داﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷﯾم اﺗﻔﺎﻗﺎً اﯾن روزھﺎ در ﺣﺎل وﯾﺮاﯾش ﻧﮫﺎﯾﯽ ﮐﺗﺎب ﺻدای ﺳﻔﺮ آﯾﻧﻪھﺎ ھﺳﺗم؛ ﻣﺟﻣوﻋﻪ ﮔﻔتوﮔوھﺎﯾﯽ ﮐﻪ طﯽ ھﻔت ﺳﺎل اﺧﯾﺮ از ﻣن ﻣﻧﺗﺷﺮ ﺷده اﺳت ﺳﺎلھﺎ ﻗﺑل در ﮐﺗﺎب در ﺑﺎب روﺷﻧﻔﮐﺮی دﯾﻧﯽ و اﺧﻼق ﺑﺧش ﻗﺎﺑل
ﺗوﺟﮫﯽ از ﮔﻔتوﮔوھﺎی ﺳﺎﻟﯾﺎن دھﻪ  ۸۰را ﭼﺎپ ﮐﺮدم و اﮐﻧون ﻣﺷﻐول اﻧﺗﺷﺎر ﮔﻔتوﮔوھﺎی ھﻔت ﺳﺎل اﺧﯾﺮم اﯾن ﮔﻔتوﮔو اﻣﺎ از ﺟﻧس دﯾﮔﺮی اﺳت و ﻗﺻﮥ ﻋﻼﻗﮥ ﻣن ،ﺑﻪ ﻋﻧوان ﯾﮐﯽ از اھﺎﻟﯽ اﻧدﯾﺷﻪ و روﺷﻧﻔﮐﺮی ،ﺑﻪ ﻣﻘوﻟﮥ ﻓوﺗﺑﺎل اﺳت ﺣﻘﯾﻘﺗش ﻣن در ﻓوﺗﺑﺎل ﺑﻪ ﻋﻧوان
ﯾک ﭘدﯾدۀ ﻓﺮاﮔﯾﺮ ﺟﮫﺎﻧﯽ ،ﭼﯾﺰھﺎی ﺟﺎﻟﺑﯽ ﺑﻪ ﻗول ﺷﻣﺎ ﻣﯽﺑﯾﻧم ﻧﻣﯽداﻧم اﻧس و ﻋﻼﻗﮥ اوﻟﯾﮥ ﻣن ﺑﻪ ﻓوﺗﺑﺎل ،ﭼﺮا و از ﮐﺟﺎ ﭘﯾدا ﺷد ﯾﺎدم اﺳت ﮐﻪ ھﺷت ﺳﺎﻟﻪ ﺑودم ﺳﺎل دوم دﺑﺳﺗﺎن ﮐﻪ ﺑﺎزیھﺎی ﺟﺎم ﺟﮫﺎﻧﯽ  ۱۹۸۲را ﻣﯽدﯾدم و از ھﻣﺎن اﯾﺎم طﺮﻓدار ﺗﯾم ﻣﻠﯽ اﯾﺗﺎﻟﯾﺎ ﺷدم ﺑﻪ
ﺗﻌﺑﯾﺮ ﻣوﻟوی ،ﻣﮫﺮ اول ﮐﯽ ز دل ﺑﯾﺮون رود؟ ھﻣﭼﻧﺎن ھم ،ﺑﻪ رﻏم اﯾﻧﮐﻪ دﯾﮔﺮ ﺳﺎلھﺎﺳت اﺧﺑﺎر ﻓوﺗﺑﺎل را ﺑﻪ ﻧﺣو ﺟدی دﻧﺑﺎل ﻧﻣﯽﮐﻧم ﺟﺰ ﺟﺎم ﺟﮫﺎﻧﯽ و آن ھم اﺧﺑﺎر ﺑﺎزیھﺎی ﭼﻧد ﮐﺷور ﮐﻪ ﻣورد ﻋﻼﻗﻪام ھﺳﺗﻧد اﻣﺎ ھﺮ ﺧﺑﺮی راﺟﻊ ﺑﻪ ﺗﯾم ﻣﻠﯽ ﻓوﺗﺑﺎل اﯾﺗﺎﻟﯾﺎ ﻣﯽﺷﻧوم،
ﺗوﺟﮫم ﺑﻪ آن ﺟﻠب ﻣﯽﺷود؛ ﻣﺎﻧﻧد ھﻣﯾن ﺧﺑﺮ اﺧﯾﺮ ﮐﻪ اﯾﺗﺎﻟﯾﺎ ﺑﻌد از  ۶۰ﺳﺎل از راھﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺟﺎم ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺑﺎزﻣﺎﻧد
در ﺳﺎل  ۱۹۸۲ﻣﮫﺮ ﺗﯾم اﯾﺗﺎﻟﯾﺎ ﺑﻪ دﻟم ﻧﺷﺳت ﯾﺎدم اﺳت ﭘﺎﺋوﻟو روﺳﯽ ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﺮد و اﯾﺗﺎﻟﯾﺎ در ﻓﯾﻧﺎل آﻟﻣﺎن را  ۳ﺑﺮ  ۱ﺑﺮد و ﺑﻌد ﻣﺳﺣور و ﻣﺟذوب ﻗﺻﻪ ﻓوﺗﺑﺎل ﺷدم در ﻣدرﺳﻪ ﻓوﺗﺑﺎل ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﺮدم و ﺑﺎزیام ﺑد ﻧﺑود ﺑﺎزیھﺎی ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ و داﺧﻠﯽ را دﻧﺑﺎل ﻣﯽﮐﺮدم و
طﺮﻓدار ﺗﯾم ﭘﺮﺳﭘوﻟﯾس ﺑودم در آن اﯾﺎم ﺑﺎزی ﻧﺎﺻﺮ ﻣﺣﻣدﺧﺎﻧﯽ را دوﺳت داﺷﺗم در آن ﻣﺳﺎﺑﻘﻪای ﮐﻪ ﭘﺮﺳﭘوﻟﯾس  ۳ﺑﺮ ﺻﻔﺮ اﺳﺗﻘﻼل را ﺑﺮد  ، ۱۳۶۵ﻣن ﺗﻘﺮﯾﺑﺎً ﯾﺎزده ﺳﺎﻟﻪ ﺑودم ﯾﺎدم اﺳت ﺑﺎزی را ﺑﺎ ﻗدری ﺗﺄﺧﯾﺮ دﯾدم ﭼون در اﯾﺎم ،ﻓﮐﺮ ﻣﯽﮐﻧم ﮐﻪ ﭘﺧش زﻧده ﻧداﺷﺗﯾم
و ﺑﺎ دوﺳﺗﺎﻧم در ﻣدرﺳﮥ ﻧﯾﮐﺎن درﺑﺎرۀ ﺑﺎزی ﺻﺣﺑت ﻣﯽﮐﺮدﯾم ﭼﻧدی ﭘﯾش در ﯾﮐﯽ از ﭘﺳتھﺎی ﻓﯾسﺑوﮐﯽام ﻧوﺷﺗم ﮐﻪ ﻣن روزﮔﺎری راﺑطﮥ وﺛﯾﻘﯽ ﺑﺎ ﭘﺎھﺎﯾم داﺷﺗم و اﺻﻼً ﮔﺮداﻧدن ﺗوپ در ﻣﯾﺎن ﭘﺎھﺎ را ﺧﯾﻠﯽ دوﺳت داﺷﺗم؛ و اﮐﻧون ،ﯾﻌﻧﯽ طﯽ ده ﺳﺎل اﺧﯾﺮ ،ﺑﺎ دﺳتھﺎﯾم
ﭼﻧﺎن راﺑطﻪای دارم؛ ﭼﺮاﮐﻪ ﺑﺎ دﺳت ﻣﯽﻧوﯾﺳم و اﯾن راﺑطﮥ ﻋﻣﯾﻘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ دﺳتھﺎﯾم دارم ،ﺣﺎل ﺧوﺷﯽ ﺑﻪ ﻣن ﻣﯽدھد و ﺑﺎ آن ﻧوﻋﯽ ﺳﺮﺧوﺷﯽ را ﺗﺟﺮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻧم در دوران طﻔوﻟﯾت و ﻧوﺟواﻧﯽ ،ﭼوﻧﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺎھﺎﯾم ﭼﻧﯾن راﺑطﻪای داﺷﺗم ،زﯾﺎد ﻓوﺗﺑﺎل ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﺮدم و ھﺰﯾﻧﻪاش
را ھم ﺑﻪ اﺻطﻼح ﭘﺮداﺧﺗم در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺳﺎﺑﻘﺎت ﻓوﺗﺑﺎل در ﻣدرﺳﻪام در دوران راھﻧﻣﺎﯾﯽ ،ﮐﻪ ﻓﮐﺮ ﻣﯽﮐﺮدﯾم ﺧﯾﻠﯽ ﻣﮫم اﺳت ،در اﺛﺮ ﯾک ﺑﺮﺧورد ﻣﺣﮐم ﺑﺎ ﯾﮐﯽ از ﺑﺎزﯾﮐﻧﺎن ﺗﯾم ﻣﻘﺎﺑل دﺳﺗم ﺷﮐﺳت و راھﯽ ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ﺷدم ﻧﯾﺎز ﺑﻪ ﻋﻣل ﺟﺮاﺣﯽ ﭘدﯾد آﻣد و ده ﺷﺑﯽ در
ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ﻣﺎﻧدم و ﺣدود ﯾک ﻣﺎھﯽ از ﻣدرﺳﻪ دوراﻓﺗﺎدم ﭼﮫﺎرده ﺳﺎﻟم ﺑود آن ﺳﺎلھﺎ اوج ﺷﯾﻔﺗﮔﯽ ﻣن ﻧﺳﺑت ﺑﻪ ﻓوﺗﺑﺎل ﺑود و در ﺗﯾم ﮐﻼس و ھﻣﯾن طور در ﺗﯾم ﻣدرﺳﻪﻣﺎن ﺑودم و ﺑﺎ ﺗوپ ﭼﺮﻣﯽ ھم ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﺮدﯾم
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ھﻧوز ﺑﻪ ﺗوپ ﭘﻼﺳﺗﯾﮐﯽ ﻧﺮﺳﯾده ﺑودﯾم ﻋﻠﯽ اﯾﺣﺎل ﻣن ارﺗﺑﺎط ﻋﻣﯾﻘﯽ ﺑﺎ اﯾن ﺑﺎزی و ﺗوپ ﺟﺎدوﯾﯽاش داﺷﺗم ﺑﺎزﯾﮐﻧﺎن ﻓوﺗﺑﺎل را ھم دوﺳت داﺷﺗم ﭘﺎﺋوﻟو روﺳﯽ ،ﻣﯾﺷل ﭘﻼﺗﯾﻧﯽ و روﺑﺮﺗو ﺑﺎﺟو را ﺧﯾﻠﯽ دوﺳت داﺷﺗم و از ھﻧﺮﻧﻣﺎﯾﯽ و ﺧﻼﻗﯾﺗﺷﺎن در ﺑﺎزی ،ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺗوپ ﻣﯽﮐﺮدﻧد و ﭘﺎسھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽدادﻧد ،ﺑﺳﯾﺎر ﻟذت ﻣﯽﺑﺮدم در ﺑﺮھﻪای ھم ﺳﻪﮔﺎﻧﮥ ﺑﺎﺷﮔﺎه آث ﻣﯾﻼن ،ﯾﻌﻧﯽ رود ﮔوﻟﯾت و ﻣﺎرﮐو ﻓﺎن ﺑﺎﺳﺗن و ﻓﺮاﻧک راﯾﮐﺎرد را ﺧﯾﻠﯽ دوﺳت داﺷﺗم ﭘﺎرهای از ﮔلھﺎی ﻓﺎن ﺑﺎﺳﺗن اﻋﺟﺎباﻧﮔﯾﺰ ﺑود؛ ﻣﺛل ﮔﻠﯽ ﮐﻪ در ﻓﯾﻧﺎل  ۱۹۸۸ﺑﻪ ﺷوروی
زد و ﯾﺎ ﭘﺎرهای از ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﮐﻪ روﺑﺮﺗو ﺑﺎﺟو ﺑﺎ ﺗوپ ﻣﯽﮐﺮد ،ھﻣﯾﺷﻪ ﺑﺮاﯾم ﺟذاب ﺑود ﻣﺎرادوﻧﺎ ھم ﮐﻪ ﺟﺎی ﺧودش را داﺷت؛ ﺑﻪ ﻋﻧوان اﺳطورهای ﮐﻪ اﻧﺻﺎﻓﺎ ً ﺗﮐﺮارﻧﺷدﻧﯽ ﺑوده اﺳت ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣن ﻣﯽداﻧم ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل اﯾن ﺷﯾﻔﺗﮔﯽ ،اﻻن ﮐﻪ ﻧﮔﺎه ﻣﯽﮐﻧم ،ﺑﯾﺷﺗﺮ ﻧﺎظﺮ ﺑﺮ
ﺧﻼﻗﯾت ﺑﺎزﯾﮐﻧﺎن ھوﺷﻣﻧد و طﺮاز اول ﺟﮫﺎن ﻓوﺗﺑﺎل ﺑود در ﺳﺎﻟﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓوﺗﺑﺎل را ﺑﻪ ﺟد دﻧﺑﺎل ﻣﯽﮐﺮدم ﺷﺎﯾد ﺗﺎ ﺑﯾﺳت ﺳﺎل ﭘﯾش  ،آن ﺟﺎدوﮔﺮی و ﻣﺳﺣور ﮐﺮدن ﻣﺧﺎطب ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻼﻗﯾت و ھﯾﺟﺎن ھﻣﺮاه اﺳت ،و ظﺎھﺮا ً در ﮐﻣﺗﺮ ﭘدﯾدۀ دﯾﮔﺮی در ﺟﮫﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ ﯾﺎﻓت
را ﻣﯽﺑﯾﻧم ،در ﺑﺳﺗﮐﺑﺎل ھم ﺟذاﺑﯾت و ﺧﻼﻗﯾت زﯾﺎدی ﻣﯽﺑﯾﻧم ﮐﺎﻣﻼ ً ﻣﻌﻠوم اﺳت ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺎزﯾﮐﻧﺎن ﺑﺳﮐﺗﺑﺎل ﺑﺳﯾﺎر ﺑﺎھوﺷﻧد در ﮔذﺷﺗﻪ ھم،
ﻣﯽﺷود ،ﺑﺮاﯾم ﺑﺳﯾﺎر ﺟذاب ﺑود و اﻧﺻﺎﻓﺎ ً ھم ﺟﺎی ﺗﺄﻣل دارد اﻟﺑﺗﻪ ﻣن ﭼﻧد ﺳﺎﻟﯽ اﺳت ﮐﻪ در ﮐﺎﻧﺎدا زﻧدﮔﯽ ﻣﯽﮐﻧم و ﺑﺎزیھﺎی
ﺑﯾن ﺑﺳﮐﺗﺑﺎﻟﯾﺳتھﺎ ،ﻣﺟﯾک ﺟﺎﻧﺳون و ﻣﺎﯾﮐل ﺟﺮدن ﺑﺮاﯾم ﺑﺳﯾﺎر ﺟذاب ﺑودﻧد ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺟﯾک ﺟﺎﻧﺳون ﺑﺎ ﺗوپ ﺑﺳﮐﺗﺑﺎل ﻣﯽﮐﺮد ،ﺷﺑﯾﻪ ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﺑود ﮐﻪ ﻣﺎرادوﻧﺎ ﺑﺎ ﺗوپ ﻓوﺗﺑﺎل اﻧﺟﺎم ﻣﯽداد ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل ،ﺧﻼﻗﯾت ﺟذاﺑﯾﺗﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎزی ﺑﺎ ﺗوپ اﯾن ورزﺷﮐﺎران ﺑﺰرگ وﺟود
داﺷت ،ھﻣﯾﺷﻪ ﺑﺮاﯾم ﻗﺎﺑل ﺗﺄﻣل ﺑوده
ـ ﻗدرت ﻣﺳﺣور ﮐردن ﺑﯾﻧﻧده ﯾﺎ ﻣﺧﺎطب ،در ﮐﺎر ﺑﺳﯾﺎری از ھﻧرﻣﻧدان ھم دﯾده ﻣﯽﺷود ﻣﺛﻼ ارﯾک ﮐﺎﻧﺗوﻧﺎ ﮔﻔﺗﻪ اﺳت

ﻣن ھرﮔز ﻧﺗواﻧﺳﺗﻪ ام و ﻧﺧواھم ﺗواﻧﺳت ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﯾن ﭘﺎس ﭘﻠﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﻟوس آﻟﺑرﺗو در ﻓﯾﻧﺎل ﺟﺎم ﺟﮫﺎﻧﯽ  ۱۹۷۰و
درﺑﺎرۀ ﺷﺑﺎھت ﻓوﺗﺑﺎل و ھﻧر ﭼﻪ ﻧظری دارﯾد؟ اﮔر ﮐﺳﯽ ﻓوﺗﺑﺎل و ﻣوﺳﯾﻘﯽ را درک

ﺗوان ﺑﺷری ﭼﻧﺎن ﺟﻠوه ﯾﺎﻓﺗﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺳﺎن ﺣس اﺑدﯾت ﻣﯽدھد
اﺷﻌﺎر زﯾﺑﺎی رﯾﻣﺑﺎد ﺟوان آرﺗور رﻣﺑو ﺑﯾﺎﺑم؛ ﭼراﮐﻪ در ھر دوی اﯾنھﺎ زﯾﺑﺎﯾﯽِ
ِ
ﮐﻧد ،ﺗﺄﯾﯾد ﻣﯽﮐﻧد ﮐﻪ ﻣﺎرادوﻧﺎ و ﻣوﺗﺳﺎرت ،ھر دو ﻗدرت ﺧﻼﻗﯾت و ﺗوان ﻣﺳﺣورﮐﻧﻧدﮔﯽ ﺷﮔﻔت اﻧﮔﯾزی داﺷﺗﻪاﻧد اﮔر ﺑﮔوﯾﯾم ﻣﺎرادوﻧﺎ و ﻣوﺗﺳﺎرت ،ھر دو ھﻧرﻣﻧد ﺑودﻧد وﻟﯽ ﻣوﺗﺳﺎرت ﺑﺎ ﻣوﺳﯾﻘﯽ ﺳر و ﮐﺎر داﺷت و ﻣﺎرادوﻧﺎ ﺑﺎ
ﻓوﺗﺑﺎل ،اﯾن ﺟﻣﻠﻪ ﺻرﻓﺎ ً ﺗﺟﻠﯾﻠﯽ ﻏﻠوآﻣﯾز از ﻣﺎرادوﻧﺎﺳت ﯾﺎ ﻋﻧﺻری از ﺣﻘﯾﻘت ھم در ﺑر دارد؟
اوﻻ ً ﺑﺎﯾد ﺑﮔوﯾم ﺟﻣﻠﻪای ﮐﻪ از ارﯾک ﮐﺎﻧﺗوﻧﺎ ﻧﻘل ﮐﺮدﯾد ﺑﺮاﯾم ﺟﺎﻟب ﺑود؛ اﯾﻧﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺳﺎن ﺣس اﺑدﯾت دﺳت ﻣﯽدھد  ،ﺗﻌﺑﯾﺮ ﺟﺎﻟﺑﯽ اﺳت و ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد ﮐﻪ ﮐﺎﻧﺗوﻧﺎ ھم اھل ﺗﺄﻣل و ﻣطﺎﻟﻌﻪ اﺳت؛ ﺧﺻوﺻﺎ ً ﮐﻪ ﺑﻪ اﺷﻌﺎر رﻣﺑو ھم ارﺟﺎع داده ﻣن ﺑﺎ ﺷﺑﺎھت ﻓوﺗﺑﺎل و ھﻧﺮ ﻣواﻓﻘم؛
ﺑﻪ اﯾن ﻣﻌﻧﺎ ﮐﻪ ﻣؤﻟﻔﻪای از ﺧﻼﻗﯾت و ھﻧﺮﻣﻧدی در ﮐﺎر ﺑﺎزﯾﮔﺮی دﯾده ﻣﯽﺷود اﻟﺑﺗﻪ ﻣﺮادم ﺑﺎزﯾﮔﺮان طﺮاز اول اﺳت؛ ﻣﺛل ﻣﺎرادوﻧﺎ ﯾﺎ ﭘﻼﺗﯾﻧﯽ ﺑﻪ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﻓﮐﺮ ﻧﻣﯽﮐﻧم ﻣﻘﺎﯾﺳﮥ ﻣﺎرادوﻧﺎ و ﻣوﺗﺳﺎرت ﻧوﻋﯽ ﺗﺟﻠﯾل ﻏﻠوآﻣﯾﺰ از ﻣﺎرادوﻧﺎ ﺑﺎﺷد ﻣن ﺑﺎزی و ﺑﺎزﯾﺳﺎزی زﯾدان را
ھم ﺧﯾﻠﯽ دوﺳت داﺷﺗم ﺑﻪ ﻧظﺮم زﯾدان آدم ﺑﺳﯾﺎر ﺑﺎھوﺷﯽ ﺑود و ﮐﺎری ﮐﻪ در ﻟﺣظﻪ اﻧﺟﺎم ﻣﯽداد ،ﯾﻌﻧﯽ ﺗﺻﻣﯾم ﻣﯽﮔﺮﻓت درﯾﺑل ﺑﺰﻧد ﯾﺎ ﭘﺎس ﺑدھد ﯾﺎ ﺣﺮﮐت ﺑدون ﺗوپ ﺑﮐﻧد ،ھﻣﻪ از ھوﺷﻣﻧدی و ﺧﻼﻗﯾت ﺑﺎﻻی زﯾدان ﻧﺷﺄت ﻣﯽﮔﺮﻓت ﺑﻪ اﯾن ﻣﻌﻧﺎ ،ﻣواﻓﻘم ﺑﺎ آﻧﭼﻪ ﮔﻔﺗﯾد در
ﺑﺎب ﺣس اﺑدﯾت ﺑﺎﯾد ﺑﯾﺷﺗﺮ ﻓﮐﺮ ﮐﻧم اﻣﺎ ﺗﺻور ﻣﯽﮐﻧم ﻧوﻋﯽ ﻣﺳﺣورﮐﻧﻧدﮔﯽ و از ﺧود ﺑﯽﺧود ﺷدن در ﺗﻣﺎﺷﺎی ﻓوﺗﺑﺎل وﺟود دارد؛ ﺧﺻوﺻﺎ ً وﻗﺗﯽ ﮐﻪ ﺣﺳﺎﺳﯾت ﺑﺎزی ﺑﺎﻻﺳت ﻣﺛﻼ ً ﮐﺳﯽ ﮐﻪ ﻣﺷﻐول ﺗﻣﺎﺷﺎی ﺑﺎزی ﻧﯾﻣﻪﻧﮫﺎﯾﯽ ﺟﺎم ﺑﺎﺷﮔﺎهھﺎی اروﭘﺎ ﯾﺎ ﺟﺎم ﻣﻠﺗﮫﺎی اروﭘﺎ ﯾﺎ
ﺟﺎم ﺟﮫﺎﻧﯽ اﺳت و طﺮﻓدار ﯾﮐﯽ از ﺗﯾمھﺎی داﺧل زﻣﯾن ﺑﺎزی اﺳت ،ﮐﺎﻣﻼ ً از ﺧود ﺑﯽﺧود اﺳت و ﺑﻪ ﻧوﻋﯽ ﺣس ﻏﺮﯾب از ﺧود ﺑﻪ درآﻣدن را ﺗﺟﺮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻧد اﯾن اﺗﻔﺎق ﺑﺎ دﯾدن ﻓوﺗﺑﺎل و ﺑﺎزیھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧوﻋﯽ ﮐﺎر ﺟﺎدوﯾﯽ ھمﻋﻧﺎن اﺳت ،رخ ﻣﯽدھد اﻟﺑﺗﻪ ﺑﺎز ھم ﺗﺄﮐﯾد
ﻣﯽﮐﻧم ﮐﻪ اﯾن ﺗﺟﺮﺑﻪ ﻧﻪ در اﺛﺮ ﺗﻣﺎﺷﺎی ھﻣﻪ ﺑﺎزیھﺎ و ﺑﺎزﯾﮐﻧﺎن ﻓوﺗﺑﺎل ،ﺑﻠﮐﻪ در ﭘﺎرهای ﻣوارد ﺣﺎدث ﻣﯽﺷود اﻣﺎ اﻧﺻﺎﻓﺎً اﯾن ﺗﺟﺮﺑﻪ رخ ﻣﯽدھد و ﻣن ﺷﺧﺻﺎً ﭼﻧﯾن ﺗﺟﺮﺑﻪای داﺷﺗﻪام
ﻓﮐﺮ ﻣﯽﮐﻧم وﻗﺗﯽ ﮐﺳﯽ ﺧودش ﻓوﺗﺑﺎل ﺑﺎزی ﮐﺮده ﺑﺎﺷد ،ﺣظش ھم از اﯾن ﻗﺻﻪ ﺑﯾﺷﺗﺮ اﺳت ﻣﺛل ﻣوﺳﯾﻘﯾداﻧﯽ ﮐﻪ ﻧواﺧﺗن ﻣوﺳﯾﻘﯽ ﺗوﺳط ﻣوزﯾﺳﯾن دﯾﮔﺮی را ﻣﯽﺷﻧود اﯾن ﻣوﺳﯾﻘﯾدان در ﻗﯾﺎس ﺑﺎ ﮐﺳﯽ ﮐﻪ ھﻣﮥ
ﻋﻣﺮش ﻓﻘط ﺷﻧوﻧدۀ ﻣوﺳﯾﻘﯽ ﺑوده ،ﻣﻌﻣوﻻ ً ﻟذت ﺑﯾﺷﺗﺮی از ﺷﻧﯾدن ﯾک ﻗطﻌﻪ ﻣوﺳﯾﻘﯽ ﻣﯽﺑﺮد ﻣن ﺧودم ﭼون ﻗﻠم ﻣﯽزﻧم و ﮐﺎرم ﺧواﻧدن و ﻧوﺷﺗن اﺳت ،وﻗﺗﯽ آﺛﺎر دﯾﮔﺮان را ﻣﯽﺧواﻧم ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺣﺗوا ،ذھﻧم
ﻣﻌطوف ﺑﻪ ﻓﺮم ﻣﯽﺷود ﺑﺮای ﺧودم ﺟﺎﻟب اﺳت ﮐﻪ ﺳﺎلھﺎ ﻗﺑل ،ﻣﺛﻼ ً ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎل ﻗﺑل ،ﺗوﺟﮫم ﮐﻣﺗﺮ ﺑﻪ اﯾن ﺟﻧﺑﮥ ﯾک ﻣﺗن ﺟﻠب ﻣﯽﺷد وﻟﻊ ﺧواﻧدن داﺷﺗم و از ﺧواﻧدن ﯾک ﻣﺗن ﺣظ ﻣﻌﺮﻓﺗﯽ ﻣﯽﺑﺮدم اﮐﻧون ھم
ﭼﻧﺎﻧم و ﺧوﺷﺑﺧﺗﺎﻧﻪ وﻟﻊ ﯾﺎدﮔﯾﺮی ﺑﯾﺷﺗﺮ را از دﺳت ﻧدادهام اﻣﺎ ﭼون ﺧودم ھم دﺳﺗﯽ در ﻗﻠم زدن و ﻧوﺷﺗن دارم و ﺳﺎﻋتھﺎﯾﯽ ﻣﺗﻣﺎدی را در ﺧﻠوت ﺑﻪ ﻧوﺷﺗن و وﯾﺮاﯾش آﺛﺎرم اﺧﺗﺻﺎص دادهام و ﺑﻪ زﯾﺮ و ﺧم
و ﻧﺣوۀ ﻧﮔﺎرش و ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺳﺗن واژﮔﺎن و ﺧوشآھﻧگ ﺑودن ﻣﺗن و ﺳﻼﺳت و روان ﺑودﻧش ،ﻋطف ﻧظﺮ ﮐﺮده ام ،وﻗﺗﯽ ﻧوﺷﺗﻪای از دﯾﮔﺮان را ھم ﻣﯽﺧواﻧم ،ذھﻧم ﻧﺎﺧودآﮔﺎه ﻣﺗوﺟﻪ ﻓﺮم ﻧﮔﺎرش ھم ﻣﯽﺷود؛ و
در ﻣواردی ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺮم دﻟﻧﺷﯾن و ذﺧﯾﺮۀ واژﮔﺎن ﻏﻧﯽ و ﻧﺛﺮ ﺳﻠﯾس و ﭘﺧﺗﻪ در ﯾک ﻧوﺷﺗﻪ ﻣواﺟﻪ ﻣﯽﺷوم ،ﻟذﺗﯽ ﻋﻣﯾق را ھم ﺗﺟﺮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻧم و آﻓﺮﯾن ﻣﯽﮔوﯾم ﺑﻪ ﺗواﻧﻣﻧدی و ھﻧﺮﻣﻧدی ﻧوﯾﺳﻧده؛ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺛﺮی ﭘﺧﺗﻪ و
ﻣﺷﺣون از ﮐﻠﻣﺎت رﻧﮔﺎرﻧگ ،ﮐﻪ در ﺟﺎی ﺧودﺷﺎن ﻧﺷﺳﺗﻪاﻧد ،ﻣﺗﻧﯽ ﺧواﻧدﻧﯽ را رﻗم زده اﺳت ﻧﺛﺮ ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎﻧﯽ ﻣﺛل ﺑﮫﺎاﻟدﯾن ﺧﺮﻣﺷﺎھﯽ و دارﯾوش آﺷوری ﺑﺎری ،اﯾن ﺟور ﻟذت ﺑﺮدن ظﺎھﺮا ً ﻣﺗﻌﻠق ﺑﻪ وﻗﺗﯽ
اﺳت ﮐﻪ اﻓﺰون ﺑﺮ ﺗﻣﺎﺷﺎﮔﺮی ،ﭘﺎی در ﻣﺮﺣﻠﮥ ﺑﺎزﯾﮔﺮی ھم ﻣﯽﮔذاری در ﺑﺎب ﻓوﺗﺑﺎل ھم ﭼﻧﯾن ﺣﮐﻣﯽ ﺟﺎری اﺳت
ھﻣﺎن طور ﮐﻪ ﻋﺮض ﮐﺮدم ،در ﻧوﺟواﻧﯽ ﻓوﺗﺑﺎل ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﺮدم و ﺑﺎزیام در ﺣد ﺧودم ھم ﺑد ﻧﺑود در راھﻧﻣﺎﯾﯽ و دﺑﯾﺮﺳﺗﺎن ﻋﺿو ﺗﯾم ﻣدرﺳﻪ ﺑودم و در داﻧﺷﮔﺎه ھم ﮔلﮐوﭼک ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﺮدﯾم و ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺎت
ﻓﺮدی ،ﺑﺧﺻوص درﯾﺑل زدن ،اﻧﺳﯽ داﺷﺗم و ﺑﻪ ﻓﺮﯾﻔﺗن ﺑﺎزﯾﮐن ﺗﯾم ﺣﺮﯾف ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺎت ﺧودم ﻓﮐﺮ ﻣﯽﮐﺮدم و از اﯾن ﮐﺎر ﻟذت ﻣﯽﺑﺮدم ﺑﻧﺎﺑﺮاﯾن وﻗﺗﯽ ﺑﺰرﮔﯽ ﻣﺛل ﻣﺎرادوﻧﺎ ﯾﺎ ﻣﺳﯽ ﮐﺎرھﺎی ھﻧﺮﻣﻧداﻧﻪای ﻣﯽﮐﻧد و
ﺧﻼﻗﯾﺗش را ﺑﺎ ﺗوپ ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد ،طﺑﯾﻌﺗﺎ ً از دﯾدن ﺣﺮﮐﺎت اﯾن ﺑﺎزﯾﮐﻧﺎن ﺣظ ﺑﯾﺷﺗﺮی ﻣﯽﺑﺮم ﯾﻌﻧﯽ آدﻣﯽ ﮐﻪ ﺧودش ﺗﺟﺮﺑﻪ ﻓوﺗﺑﺎل ﺑﺎزی ﮐﺮدن دارد ،ﻣﯽﺗواﻧد ﺣدس ﺑﺰﻧد ﯾک ﺑﺎزﯾﮐن ﺑﺰرگ ﭼﻪ ﻣﯽﮐﻧد و ﭼﮔوﻧﻪ
ذھن ﺟوّ ال و ﺧﻼﻗش ﺑﻪ او ﻣدد ﻣﯽرﺳﺎﻧد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗوپ ھﺮ ﮐﺎری را در زﻣﯾن ﺑﮐﻧد ﻣن از ﺳﺎل دوم ﯾﺎ ﺳوم داﻧﺷﮔﺎه ،دﯾﮔﺮ ﺧﯾﻠﯽ ﮐم اﺧﺑﺎر ﻓوﺗﺑﺎل را در ﺣد ﻗﺑل دﻧﺑﺎل ﻣﯽﮐﺮدم اﻣﺎ ﺑﺎزیھﺎی ﺟﺎم ﺟﮫﺎﻧﯽ را در ﻣﺮاﺣل ﺣذﻓﯽ ﻋﻣوﻣﺎ ً ﻧﮔﺎه ﻣﯽﮐﺮدم ،ﺑﺧﺻوص ﺑﺎزیھﺎی اﯾﺗﺎﻟﯾﺎ را
ﯾﺎدم اﺳت در ﺟﺎم ﺟﮫﺎﻧﯽ  ،۲۰۰۶ﺑﺎزی اﯾﺗﺎﻟﯾﺎ و آﻟﻣﺎن را در ﺧﺎﻧﮥ ﯾﮐﯽ از دوﺳﺗﺎﻧم دﯾدم و اﯾﺗﺎﻟﯾﺎ در دﻗﺎﯾق  ۱۱۸و  ۱۲۰دو ﮔل ﺑﻪ آﻟﻣﺎن زد آن ﺑﺎزی ﺧﯾﻠﯽ ﺑﺮای ﻣن ﻟذﺗﺑﺧش ﺑود وﻟﯽ ﻣﺛﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧواھم ﺑﺰﻧم در ﺗﺄﯾﯾد ﻧﮐﺗﮥ ﻗﺑﻠﯽام ،ﺑﺎزی ﺑﺮزﯾل و ﻓﺮاﻧﺳﻪ در ھﻣﺎن ﺟﺎم ﺑود
زﯾدان در آن ﺑﺎزی ﺧﻼﻗﯾت ﻣﺟﺳم ﺑود ﭘﺎس ﮔل داد ،ﺑﺰرﯾﻠﯽھﺎ را ﭘﯽ در ﭘﯽ درﯾﺑل ﻣﯽزد ،ﭘﺎسھﺎی ﻋﺎﻟﯽ ﻣﯽداد ﮔوﯾﯽ زﯾدان ﺑﺮزﯾل را ﻣﻔﺗون ﺧودش ﮐﺮده ﺑود و ﻣن ﺗﻌﺟب ﻣﯽﮐﺮدم ﮐﻪ ﭼطور ﺑﺮزﯾﻠﯽھﺎ اﯾن ﻗدر ﺑﻪ زﯾدان ﻣﺟﺎل ﻣﯽدھﻧد ﯾﺎ دﯾﮔﺮ ﻧﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺟﻠوی او ﺑﺎﯾﺳﺗﻧد
ﺑﻪ ﻧظﺮم آن ﯾﮐﯽ از ﺑﮫﺗﺮﯾن ﺑﺎزیھﺎی زﯾدان ﺑود
او آن ﺷب ﻓوقاﻟﻌﺎده ﺧﻼق و ﻓﻌﺎل ﻣﺎﯾﺷﺎء ﺑود ﺑﻌدا ھم دوﺑﺎره ﺑﺧشھﺎﯾﯽ از ﺑﺎزی را دﯾدم اﯾن ﺗﺟﻠﯾﻠﯽ ﻏﻠوآﻣﯾﺰ ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼ ً از ھﻧﺮﻣﻧدی ﯾﺎ ﺧﻼﻗﯾﺗﯽ ﺧﺑﺮ ﻣﯽدھد ﮐﻪ ﻣﺳﺣورﮐﻧﻧده و ﻣﻔﺗونﮐﻧﻧده اﺳت و ﮐﺳﯽ ﮐﻪ ﺗﺟﺮﺑﻪای از اﯾن ﻧوع ﺗﺟﺎرب را در ﺳطﺢ و ﺣد ﺧودش
داﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷد ،راﺣتﺗﺮ ﻣﯽﺗواﻧد اذﻋﺎن ﮐﻧد ﮐﻪ زﯾدان دارد ﮐﺎر ﻣﮫﻣﯽ را در زﻣﯾن ﺑﺎزی اﻧﺟﺎم ﻣﯽدھد ﻗطﻌﺎ ً ﻗﺻﻪ ﻗﺻﮥ ﺧﻼﻗﯾت و ھﻧﺮﻣﻧدی اﺳت و در ﭼﻧﯾن ﺗﺣﻠﯾﻠﯽ از ﺑﺎزیھﺎی درﺧﺷﺎن زﯾدان ﯾﺎ ﻣﺎرادوﻧﺎ ﻓﯽاﻟﻣﺛل ،ﻓﮐﺮ ﻣﯽﮐﻧم ﮐﺎﻣﻼ ً ﻋﻧﺻﺮی از ﺣﻘﯾﻘت وﺟود دارد
ـ ﭼﻧﺎﻧﮐﻪ ﺑﮫﺗر ﻣﯽداﻧﯾد ،ﻣوﻻﻧﺎ ﺣﯾرتآﻓرﯾﻧﯽ را ﻣﺧﺗص ﺧداوﻧد ﻣﯽداﻧد و ﮐﺳﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﻣﯽﺧواھﻧد ﺧﻠق ﺧدا را در ﺑراﺑر ﺧودﺷﺎن ﺑﻪ وادی ﺣﯾرت ﺑﯾﻧدازﻧد ،اﻓرادی ﻣﯽداﻧد ﮐﻪ طﻣﻊ اوﻟوھﯾت دارﻧد ﺑرﺧﯽ از ﻣﻧﺗﻘدان ﺳﯾﻧﻣﺎﯾﯽ دﯾﻧدار
ھم ﺑﻪ اﯾن ﻧﮐﺗﻪ اﺷﺎره ﮐردهاﻧد ﮐﻪ ﺳﯾﻧﻣﺎ ذاﺗﺎ آﻟوده ﺑﻪ ﺷرک اﺳت ﭼراﮐﻪ در ﭘﯽ ﻣﺳﺣور ﮐردن ﺗﻣﺎﺷﺎﮔر اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﻣﺛل ﻣوﻻﻧﺎ ،ﻣﻌﺗﻘدﻧد ﻣﺳﺣور ﮐردن و ﺣﯾرتآﻓرﯾﻧﯽ ،ﺷﺄن وﯾژۀ ﺧداوﻧد اﺳت ﺑرﺧﯽ دﯾﮔر از دﯾﻧداران اﻣﺎ ﮔﻔﺗﻪاﻧد
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ﺑودن ﯾک ﻓﻌل ﯾﺎ ﺳﺧن ﯾﺎ ھﻧر ،ﺷرکآﻟود و ﺣﺎﮐﯽ از طﻣﻊ اﻟوھﯾت ﻧﯾﺳت اﯾن رﺑط ﺣﯾراﻧﯽ و اﻟوھﯾت در زﻧدﮔﯽ ﺳﺗﺎرﮔﺎن ﺑزرگ ﻓوﺗﺑﺎل ھم دﯾده ﻣﯽﺷود ﯾﻌﻧﯽ
ﻣﺷرﮐﺎن ھم ﻣﺳﺣور ﻗرآن ﻣﯽﺷدﻧد؛ ﭘس ﻧﻔس ﺳﺣﺎر ﺑودن و ﺣﯾرتزا
ِ
ﻋﺎﺷﻘﺎن ﻓوﺗﺑﺎل ﮔﺎه ﻣوﺿﻊ ﭘرﺳﺗشآﻣﯾزی در ﺑراﺑر ھﻧر و درﺧﺷش ﺑﺎزﯾﮐﻧﺎﻧﯽ ﭼون ﭘﻠﻪ و ﻣﺎرادوﻧﺎ داﺷﺗﻪاﻧد در آرژاﻧﺗﯾن ﺣﺗﯽ ﮐﻠﯾﺳﺎھﺎﯾﯽ ﺗﺄﺳﯾس ﺷده ﮐﻪ ﻣﺣل ﺗﺟﻣﻊ ﻋﺎﺷﻘﺎن ﻣﺎرادوﻧﺎ اﺳت اﯾﻧﮐﻪ ﯾک ﺳﺗﺎرۀ ﺑزرگ ﻓوﺗﺑﺎل ،ﻣﺛل
ھﻧرﻣﻧداﻧﯽ ﭼون ﻣﺎﯾﮐل ﺟﮐﺳون ﯾﺎ ﻣدوﻧﺎ ،ﺑﺎ ھﻧرش ﻣردم را ﻣﺳﺣور و ﺣﯾران ﺧودش ﺑﮐﻧد و از اﯾن ﺷﯾﻔﺗﮔﯽِ ﻋﻣﯾق ﻣردم ﻟذت ﺑﺑرد ،ﺑﻪ ﻧظر ﺷﻣﺎ ،اﺧﻼﻗﺎ ﯾﺎ دﺳت ﮐم از ﻣﻧظر اﺧﻼق اﺳﻼﻣﯽ رواﺳت ﯾﺎ ﻧﺎروا؟ و اﮔر آن ﺷﯾﻔﺗﮔﯽھﺎ و
اﯾن ﻣﯾل ﺑﻪ ﻣﺳﺣور ﮐردن ﺗﻣﺎﺷﺎﮔران ﻧﺑﺎﺷد ،اﺳﺎﺳﺎ ﭼﯾزی از اﯾن ﺟذاﺑﯾت ﻋﻣﯾق و ﻓراﮔﯾر ﻓوﺗﺑﺎل ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧد؟
ﻧﻔس ﻣﺳﺣورﯾت اﯾﺮادی ﻧدارد؛ ﺑدﯾن ﻣﻌﻧﺎ ﮐﻪ ﻓﯽاﻟﻣﺛل ﻣن ﻣﯽﺗواﻧم ﻣﻔﺗون زﯾﺑﺎﯾﯽ ﯾک اﺛﺮ ھﻧﺮی ﺑﺷوم؛ و ﯾﺎ ﯾک ﺷﻌﺮ ﺣﺎﻓظ ﻣﺮا ﺳﺮﻣﺳت ﮐﻧد ھﻣﺎنطور ﮐﻪ اﺷﺎره ﮐﺮدﯾد ،ﭘﺎرهای از ﻣﺷﺮﮐﺎن ھم ﻣﺳﺣور ﻗﺮآن ﺷدﻧد ﺣﺎﻻ اﮔﺮ ﻣﺎ ﻣﻘوم ﺑﺎزﯾﮔﺮی در وادی ﻓوﺗﺑﺎل ،در ﺳطﺢ
ﺳﺗﺎرهھﺎ و ﺑﺰرﮔﺎن را ھمﻋﻧﺎن ﺑﺎ ﺧﻼﻗﯾت ﺑداﻧﯾم ﮐﻪ از اﻗﺗﺿﺎﺋﺎت طﺑﯾﻌﯽاش ﺑﻪ وﺟد آﻣدن دﯾﮔﺮان ﺑﺎﺷد ،ﻓﮐﺮ ﻧﻣﯽﮐﻧم ﻓﯽﻧﻔﺳﻪ ﻣﺷﮐﻠﯽ داﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷد ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﺑﺣث ﺣﯾﺮتزا ﺑودن ﻣطﺮح ﺷد ،ﺷﻣﺎ از اﯾن زاوﯾﻪ ﺑﻪ ﻗﺻﮥ ھﺳﺗﯽ و ﺣﯾﺮتآﻓﺮﯾﻧﯽ ﻧﮔﺎه ﮐﻧﯾد ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﯽ ﻣﺛل ﻣوﻟوی ﯾﺎ
ﻋطﺎر

ﮐﻪ ﻣن اﯾن اﯾﺎم ﺑﻪ ﺷﺮح ﻣﻧطقاﻟطﯾﺮ او ﻣﺷﺗﻐﻠم

در ﺑﺎب ﺣﯾﺮاﻧﯽ ﺧودش در ﺑﺮاﺑﺮ ھﺳﺗﯽ ﺳﺧن ﻣﯽﮔوﯾد و ﮔوﯾﯽ ﺧودش را ھﻣﭼون ﭘﺮّ ﮐﺎھﯽ در ﻣﺻﺎف ﺗﻧدﺑﺎد ﻣﯽﺑﯾﻧد ،اﮔﺮﭼﻪ در ﻣﺮاﺗب ﻋﺎﻟﯾﻪ اﺳت اﻣﺎ اﯾن ﻣﺎﻧﻊ از ﻧظﺮ ﮐﺮدن ﻣﺎ در آﺛﺎر ﺻﻧﻊ ﻧﻣﯽﺷود ﻣﺎ ھم

ﻣﯽﺗواﻧﯾم از ﺗﻔﺮج ﺻﻧﻊ ﺑﻪ ﺧﺎﻟق و ﺻﺎﻧﻊ ﭘﯽ ﺑﺑﺮﯾم ﻋﻠﯽاﻻﺻول ﻣﯽﺗوان ﻋﺎﻟم را اﯾنطور ھم دﯾد ﯾﻌﻧﯽ ﭼﻪ در ﻣواﺟﮫﻪ ﺑﺎ ﻣﻧﺎظﺮ طﺑﯾﻌﯽ ،ﭼﻪ در ﻣواﺟﮫﻪ ﺑﺎ آﺛﺎری ﮐﻪ ﺗوﺳط آدﻣﯾﺎن ﺧﻠق ﻣﯽﺷود از ﻓﯾﻠم ﮔﺮﻓﺗﻪ ﺗﺎ ﺷﻌﺮ و رﻣﺎن را ﻣﯽﺗوان آﺛﺎر ﻣﺧﻠوﻗﺎت ﺑﺑﯾﻧﯾم و ﻋﻼوه ﺑﺮ
اﯾﻧﮐﻪ ﺣظ زﯾﺑﺎﯾﯽﺷﻧﺎﺧﺗﯽ ﻣﯽﺑﺮﯾم ،ھﺳﺗﯽ را ﻗدﺳﯽ ﺑﺑﯾﻧﯾم و آﺛﺎر ھﻧﺮﻣﻧدان را ھم ﻧﺷﺎﻧﻪھﺎ و آﯾﺎﺗﯽ ﺑﺑﯾﻧﯾم ﮐﻪ از ﭘس آنھﺎ ﻣﯽﺗوان ﺑﻪ ﻗدﺳﯽ ﺑودن ﮐل ھﺳﺗﯽ ﭘﯽ ﺑﺮد ﮐﺎﻓﯽ اﺳت ﻧﮔﺎه ﺷﻣﺎ ﭘﺎﻧﺗﺋﯾﺳﺗﯾک ھﻣﻪﺧدااﻧﮔﺎراﻧﻪ ﯾﺎ ﭘﺎﻧﻧﺗﺋﯾﺳﺗﯾک ﺧدای وﺣدت وﺟودی ﺑﺎﺷد و ﯾﺎ ﺣﺗﯽ ﺑﺎ ﺗﻠﻘﯽ
راﯾﺞ از ﺧداوﻧد ،ﻋﺎﻟم را ﭘﺮ از ﻣﺻﻧوﻋﺎت ﺧداوﻧد ﺑﺑﯾﻧﯾد در اﯾن ﺗﺻوﯾﺮ ،ھﯾﭻ اﺷﮐﺎل و اﺳﺗﺣﺎﻟﮥ ﻣﻧطﻘﯽای ﻧدارد ﮐﻪ ﻣﺎرادوﻧﺎ و زﯾدان ھﻣﺎﻧﻧد داﺳﺗﺎﯾﻔﺳﮐﯽ و ونﮔوگ و اﺻﻐﺮ ﻓﺮھﺎدی و ﺗﺎرﮐوﻓﺳﮐﯽ در زﻣﺮۀ ﻣﺧﻠوﻗﺎت ﺧداوﻧد ﻗﻠﻣداد ﺷوﻧد اﺟﺎزه ﺑدھﯾد اﯾن اﺑﯾﺎت را از
ﻣﻧطقاﻟطﯾﺮ ﻋطﺎر ﺑﺧواﻧم
ای ﺧدای ﺑﯽﻧﮫﺎﯾت ﺟﺰ ﺗو ﮐﯾﺳت
ﭼون ﺗوﯾﯽ ﺑﯽ ﺣد و ﻏﺎﯾت ﺟﺰ ﺗو ﭼﯾﺳت
ھﯾﭻ ﭼﯾﺰ از ﺑﯽﻧﮫﺎﯾت ﺑﯽﺷﮐﯽ
ﭼون ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﺎﻧد ﮐﺟﺎ ﻣﺎﻧد ﯾﮐﯽ
ای ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺧﻠق ﺣﯾﺮان ﻣﺎﻧده
ﺗو ﺑﻪ زﯾﺮ ﭘﺮده ﭘﻧﮫﺎن ﻣﺎﻧده
ﭘﺮده ﺑﺮﮔﯾﺮ آﺧﺮ و ﺟﺎﻧم ﻣﺳوز
ﺑﯾش ازاﯾن در ﭘﺮده ﭘﻧﮫﺎﻧم ﻣﺳوز
ﮔم ﺷدم در ﺑﺣﺮ ﺣﯾﺮت ﻧﺎﮔﮫﺎن
زﯾن ھﻣﻪ ﺳﺮﮔﺷﺗﮔﯽ ﺑﺎزم رھﺎن
در ﻣﯾﺎن ﺑﺣﺮ ﮔﺮدون ﻣﺎﻧدهام
وز درون ﭘﺮده ﺑﯾﺮون ﻣﺎﻧدهام
ﺑﻧده را زﯾن ﺑﺣﺮ ﻧﺎﻣﺣﺮم ﺑﺮآر
ﺗو دراﻓﮐﻧدی ﻣﺮا ﺗو ھم ﺑﺮآر
اﯾن اﺑﯾﺎت ﮐﻪ ﻣﺗﺿﻣن ﻧوﻋﯽ ﺣﯾﺮت ﮐﺮدن در ھﺳﺗﯽ اﺳت ،ﻣﻧﺎﻓﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﺗﺻوﯾﺮ و ﺗﻠﻘﯽ ﺧدای وﺣدت وﺟودی ﻧدارد ﮐﻪ اﻣﺛﺎل ﻋطﺎر و ﻣوﻻﻧﺎ ﺑﻪ آن ﺑﺎور داﺷﺗﻧد و آﯾﺎت و ﻧﺷﺎﻧﻪھﺎی ﻣﺗﻌدد و ﻣﺗﻧوﻋﯽ در ھﺳﺗﯽ ﻣﯽدﯾدﻧد اﻣﺎ ﻣﺳﺋﻠﮥ ﻗﺎﺑل ﺗﺄﻣل ،ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺧش دوم ﭘﺮﺳش ﺷﻣﺎ در
ﺗﻧﺎﺳب اﺳت ،اﯾن اﺳت ﮐﻪ ﺧود اﯾن آﯾﻪ و ﻧﺷﺎﻧﻪ ،ﯾﻌﻧﯽ آن ھﻧﺮﻣﻧد ﯾﺎ ﻓوﺗﺑﺎﻟﯾﺳت ﯾﺎ ﺷﺎﻋﺮ ،ﭼﻪ ﺗﺻوﯾﺮی از ﺧودش دارد؟ اﮔﺮ او ﮐوس اﻟوھﯾت ﯾﺎ ﮐوس اﺳﺗﻐﻧﺎ ﺑﺰﻧد و ﺧودﺷﯾﻔﺗﮔﯽ در او ﻧﮫﺎدﯾﻧﻪ ﺷود و از دﯾﮔﺮان ھم طﻠب ﺷﯾﻔﺗﮔﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﻪ ﺧودش را داﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷد ،اﯾن ﻣﺳﻠﻣﺎً
ﯾک اﻣﺮ ﻏﯾﺮ اﺧﻼﻗﯽ اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﻓﺮد در ﭼﻧﯾن ﻣﻧﺰﻟﺗﯽ ﻗﺮار ﺑﮔﯾﺮد و رﻓﺗﻪرﻓﺗﻪ

ﺑﻪ ﺗﻌﺑﯾﺮ راﯾﺞ

ﺑﺎورش ﺷود و رﻓﺗﺎری ﺑﺎ دﯾﮔﺮان در ﭘﯾش ﺑﮔﯾﺮد ﮐﻪ ﮔوﯾﯽ از آنھﺎ ﺑﺮﺗﺮ اﺳت و ﻧوﻋﯽ ﻋﺑودﯾت و ﻣواﺟﮫﮥ ﻏﯾﺮ ﻣﺗﻌﺎرف از اﯾﺷﺎن ﺑطﻠﺑد اﯾن ﻏﯾﺮ اﺧﻼﻗﯽ اﺳت؛ ﭼون اﯾن

ﺗواﻧﻣﻧدیھﺎی ذھﻧﯽ و ﻗﻠﻣﯽ و ھﻧﺮی ،اﮔﺮﭼﻪ ﺣﻘﯾﻘﯽاﻧد ،اﻣﺎ ﻧﺑﺎﯾد اﺳﺑﺎب ﺗﻔﺎﺧﺮ ﺑﺷود اﮔﺮ ﮐﺳﯽ ﭘﺎی در اﯾن وادیھﺎ ﺑﻧﮫد و ﻧوﻋﯽ ﺧودﺷﯾﻔﺗﮔﯽ در او ﭘدﯾد آﯾد و از دﯾﮔﺮان طﻠب ﮐﻧد ﮐﻪ ﺑﺎ او ﻣﺗﻧﺎﺳب ﻣﺳﺣور ﺷدﻧﺷﺎن از ھﻧﺮ و ﺗواﻧﺎﯾﯽاش رﻓﺗﺎر ﮐﻧﻧد ،ﮐﺎر ﺧطﺎﯾﯽ ﮐﺮده و در
وﺿﻌﯾﺗﯽ ﻏﯾﺮ اﺧﻼﻗﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮد ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭼﻧﯾن ﺗواﻧﻣﻧدیھﺎﯾﯽ دارﻧد ،ﻧﺑﺎﯾد ﺧودﺷﺎن را در ﭼﻧﯾن ﻣوﻗﻌﯾﺗﯽ ﻗﺮار دھﻧد اﯾن اﻓﺮاد ﺑﺎﯾد دﯾده را ﻧﺎدﯾده ﺑﮔﯾﺮﻧد و ﭼﻧدان ﺑﻪ روی ﺧود ﻧﯾﺎورﻧد ھﺮ ﭼﻧد ﮐﻪ ﻧﻔس اﺳت و آدﻣﯽ اﺳت و وﺳوﺳﻪ ﻣﯽﺷود اﯾن ﺗﻌﺮﯾف و ﺗﻣﺟﯾدھﺎ
ھم ،ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﺑﺎﯾد ﮔﻔت ،ﮐﻪ در وھﻠﮥ ﻧﺧﺳت ﺧﯾﻠﯽ ﺷﯾﺮﯾن اﺳت؛ اﻣﺎ اﮔﺮ ﻓﺮد ﻣﯽﺧواھد ھﻣﭼﻧﺎن ﭘﺎی در ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت و رواﺑط اﻧﺳﺎﻧﯽ داﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷد ،ﺑﺎﯾد اﯾنھﺎ را ﺑﺑﯾﻧﯾد و ﺑﮔذرد از در اﻧﮐﺎر ھم اﮔﺮ درآﯾد ،ﻧوﻋﯽ ﺗواﺿﻊ ﻣﺗﮐﻠﻔﺎﻧﻪ ﻣﯽﺷود اﮔﺮ ﮐﺳﯽ ﺣﺎﻓظﮥ ﺧوﺑﯽ دارد ﯾﺎ
ﺳﺧﻧور ﺧوﺑﯽ اﺳت ﯾﺎ ﻓوﺗﺑﺎﻟﯾﺳت ﯾﺎ ھﻧﺮﻣﻧد طﺮاز اوﻟﯽ اﺳت ،اﯾن ﻣﺳﺣورﯾت و ﺷﯾﻔﺗﮔﯽ ﻣﺮدم ﻧﺳﺑت ﺑﻪ ﺧودش را ﺑﺎﯾد ﺑﺑﯾﻧد و ﻋﺑور ﮐﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﺑﻪ اﯾن ﭼﯾﺰھﺎ دل ﻧﺑﻧدد دل ﺑﺳﺗن و ﺷﯾﻔﺗﮔﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﻪ اﯾن ﺷﯾﻔﺗﮔﯽھﺎ ،اﻣﺮی ﻏﯾﺮ اﺧﻼﻗﯽ اﺳت وﮔﺮﻧﻪ ﺑﺮوز و ظﮫور اﯾن
ﺗواﻧﻣﻧدیھﺎ در ﻋﺎﻟم اﻧﺳﺎﻧﯽ ،ﺧﯾﻠﯽ دلاﻧﮔﯾﺰ و ﭼﺷمﻧواز اﺳت ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل ﻣﻣﮐن ﺑود ﻋﺎﻟم اﻧﺳﺎﻧﯽ از اﯾن ﻓوﺗﺑﺎﻟﯾﺳتھﺎ و ﺷﻌﺮا و رﻣﺎنﻧوﯾﺳﺎن ﺧﺎﻟﯽ ﺑﺎﺷد؛ و در اﯾن ﺻورت ﭼﻘدر ﺑد ﻣﯽﺷد اﻣﺎ ﻣﮫم اﯾن اﺳت ﮐﻪ آدم ،ﺑﻪ ﺗﻌﺑﯾﺮ ﻣوﻟوی ،ﺑﺎﯾد اژدھﺎ را در ﺑﺮف ﻓﺮاق ﺑدارد و
ﺧوﯾﺷﺗن را ،ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗواﻧد ،ﺑﻪ ﺧورﺷﯾد ﻋﺮاق ﻧﮐﺷﺎﻧد
اژدھﺎ را دار در ﺑﺮف ﻓﺮاق
ھﯾن ﻣﮐش او را ﺑﻪ ﺧورﺷﯾد ﻋﺮاق
ﺑﮔذرﯾم؛ ﮐﻪ اﯾن ﮔﻔتوﮔو ،ﮔﻔتوﮔوﯾﯽ درﺑﺎرۀ ﻓوﺗﺑﺎل اﺳت ﻧﻣﯽﺧواھم ﺳوﯾﻪھﺎی ﻏﯾﺮ ﻓوﺗﺑﺎﻟﯽ ﻣﺻﺎﺣﺑﻪ ،ﭘﺮرﻧگﺗﺮ ﺷود در ﻣﺟﻣوع ﻓﮐﺮ ﻣﯽﮐﻧم ھﻧﺮﻣﻧدیِ ﺗوأم ﺑﺎ ﺧﻼﻗﯾت ،ﮐﻪ ﻣﻘوم ﻓوﺗﺑﺎﻟﯾﺳت ﺑودن در ﺳطوح ﻋﺎﻟﯾﻪ اﺳت ،ﻓﯽﻧﻔﺳﻪ ﻣﺑﺎرک اﺳت و ھﯾﭻ اﺷﮐﺎﻟﯽ ﻧدارد ﮐﻪ اﯾن
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اﻣور ھم در ﻋﺎﻟم اﻧﺳﺎﻧﯽ ﯾﺎﻓت ﻣﯽﺷود اﻟﺑﺗﻪ ﻓﺮاﮔﯾﺮی و ﺟﮫﺎﻧﺷﻣول ﺑودن ﻓوﺗﺑﺎل ھم ﺑﻪ اﯾن ﻗﺻﻪ داﻣن زده اﺳت و ﻣﯽﺗوان ﺣدس زد ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺛﯾﺮی از ﻣﺮدم ،زﯾﺑﺎﯾﯽِ ﺧﻼﻗﯾت ﯾک ﻓوﺗﺑﺎﻟﯾﺳت ﻣﻠﻣوسﺗﺮ اﺳت ﻓﮐﺮ ﻣﯽﮐﻧم ﺑﺮای آدﻣﯾﺎن زﯾﺑﺎﯾﯽھﺎی ﺑدﻧﯽ و ﺧﻼﻗﯾتھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺑدن ﻣﺣﻘق ﻣﯽﺷوﻧد ،ﻣﻠﻣوسﺗﺮ از زﯾﺑﺎﯾﯽ و ﺧﻼﻗﯾت ﯾک ﺷﻌﺮ ﯾﺎ ﯾک رﻣﺎن اﺳت ھﻣﺎنطور ﮐﻪ اﮐﺛﺮ اﻓﺮاد زﯾﺑﺎﯾﯽِ ﯾک دﺧﺗﺮ ﺧﺎﻧم زﯾﺑﺎ ﯾﺎ ﯾک ﭘﺳﺮ ﺟوان زﯾﺑﺎرو را راﺣتﺗﺮ ﺗﺷﺧﯾص ﻣﯽدھﻧد و ﺗﺣﺳﯾن ﻣﯽﮐﻧﻧد ،ﺧﻼﻗﯾتھﺎﯾﯽ را ھم ﮐﻪ در ﺑﺎزی ﺑﺎزﯾﮐﻧﺎن ﻓوﺗﺑﺎل دﯾده ﻣﯽﺷود،
ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺑﯾﺷﺗﺮ ﻣﻠﻣوس اﺳت ﺗﺎ اﯾﻧﮐﻪ اﻓﺮاد ذوﻗﯽ ﮐﻧﻧد و ﺟﺎدوﮔﺮی او را در ﺳﺮاﯾش ﺷﻌﺮ ،ﯾﺎ ﮐﺎری ﮐﻪ اﺣﻣد ﺷﺎﻣﻠو ﺑﺎ واژﮔﺎن ﻣﯽﮐﻧد و ﯾﺎ ﮐﺎری را ﮐﻪ داﺳﺗﺎﯾﻔﺳﮐﯽ در رﻣﺎنﻧوﯾﺳﯽ ﻣﯽﮐﻧد ،درﯾﺎﺑﻧد؛ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺑﯾﺮ دﻗﯾقﺗﺮ ،ﺣوﺻﻠﻪ و اﻧﮔﯾﺰۀ ﺧواﻧدن اﯾن آﺛﺎر و ﺗﺄﻣل و ﺗدﻗﯾق
در آنھﺎ را داﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷﻧد ﺑدﯾن ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﻪ ﻓوﺗﺑﺎل ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑدن ﺳﺮ و ﮐﺎر دارد ،در ﻗﯾﺎس ﺑﺎ ﻓﻼن رﻣﺎن ﯾﺎ دﯾوان ﺷﻌﺮ ،ﺟﺎذﺑﻪاش ﻓﺮاﮔﯾﺮﺗﺮ اﺳت
ـ ھﻧﮔﺎم ﺗﻣﺎﺷﺎی ﯾک ﻣﺳﺎﺑﻘﮥ ﻓوﺗﺑﺎل ،ﻣﻣﮐن اﺳت طرﻓداری ﻣﺎ از ﯾک ﺗﯾم ﺧﺎص ﻏﻠﺑﻪ ﮐﻧد ﺑر ﻟذت ﺑردﻧﻣﺎن از ﺗﻣﺎﺷﺎی ﺑﺎزی زﯾﺑﺎ ﺣﺎﻟت اول ،ﻣﻌﻣوﻻً اﺳﺗﻌداد ﺑﯾﺷﺗری دارد ﺑرای ﮔره ﺧوردن ﺑﻪ ﻧﻔرت از ﺗﯾم ﺣرﯾف
ﻧظر ﻣﯽرﺳد ﮐﻪ ﺳﮫم ﻣﺎ از ﻓوﺗﺑﺎل ﺑﯾﺷﺗر ﻟذت ﺑردن از ﭘﯾروزی ﺗﯾم ﻣﺣﺑوﺑﻣﺎن اﺳت و ﺑﺎﺑت ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ آن ﺗﯾم ﻏم ﭼﻧداﻧﯽ ﻧﻣﯽﺧورﯾم و ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً ﺑﻪ راﺣﺗﯽ از ﮐﻧﺎر اﯾن اﻧدوه ﻋﺑور ﻣﯽﮐﻧﯾم در واﻗﻊ ،ﮔوﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ در ورزﺷﮔﺎهھﺎی ﻓوﺗﺑﺎل ﺑﺎ
در ﺣﺎﻟت دوم ،ﺑﻪ

ﺗﻣﺎﺷﺎﮔران و طرﻓداران ﻣواﺟﮫﯾم ﺷﻣﺎ ﮐدام ﮔروه را ﺑﯾﺷﺗر ﻣﯽﭘﺳﻧدﯾد ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯾﺷﺗر ﺗﻣﺎﺷﺎﮔر ﻣﺳﺎﺑﻘﻪاﻧد ﯾﺎ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯾﺷﺗر طرﻓدار ﯾﮐﯽ از دو ﺗﯾم ﺣﺎﺿر در ﻣﯾدان ﻣﺳﺎﺑﻘﻪاﻧد؟ و دﻟﯾل ﺗرﺟﯾﺣﺗﺎن ﭼﯾﺳت؟
در ﺑﺎب ﺗﻔﺎوت ﻣﯾﺎن ﺗﻣﺎﺷﺎﮔﺮان و طﺮﻓداران ،و اﯾﻧﮐﻪ ﻣن ﮐدام ﯾک را ﺗﺮﺟﯾﺢ ﻣﯽدھم ،ﺟواﺑم ﺑﺳﺗﮔﯽ دارد ﺑﻪ زﻣﺎن طﺮح ﺳؤال ﭼﻧﺎﻧﮐﻪ ﮔﻔﺗم ،ﻣن روزﮔﺎری طﺮﻓدار ﺗﯾمھﺎی ﻓوﺗﺑﺎل ﺑودم ﭘﺮﺳﭘوﻟﯾس در داﺧل ﮐﺷور و اﯾﺗﺎﻟﯾﺎ در ﺻﺣﻧﮥ ﺟﮫﺎﻧﯽ آن ﻣوﻗﻊ ﺑﯾش از اﯾﻧﮐﻪ از دﯾدن
ﺑﺎزیھﺎ ﻟذت ﺑﺑﺮم ،ﺑﺮد و ﺑﺎﺧت ﺑﺮاﯾم ﻣﮫم ﺑود و ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﺮدم از ﺗﯾﻣم طﺮﻓداری ﺑﮐﻧم ﺧﺎطﺮم اﺳت ﮐﻪ در ﺟﺎم  ۱۹۹۰اﯾﺗﺎﻟﯾﺎ در ﺿﺮﺑﺎت ﭘﻧﺎﻟﺗﯽ ﺑﻪ آرژاﻧﺗﯾن ﺑﺎﺧت ﺣواﻟﯽ اواﯾل ﺗﺎﺑﺳﺗﺎن ﺑود و اﻣﺗﺣﺎﻧﺎت ﺛﻠث ﺳوم ﻣﺎ ﺗﻣﺎم ﺷده ﺑود وﻟﯽ در ﻋﯾن ﺣﺎل ﺑﺮای ﮔذراﻧدن ﮐﻼس
آﻣوزش ﻧظﺎﻣﯽ ﻣدرﺳﻪ ﻣﯽرﻓﺗﯾم ﺑﺎ ﺑﭼﻪھﺎ ﮐﻠﯽ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺗﯾم اﯾﺗﺎﻟﯾﺎ ﺻﺣﺑت ﮐﺮده ﺑودم و ھﻣﻪ ﻣﯽداﻧﺳﺗﻧد ﻣن طﺮﻓدار اﯾن ﺗﯾم ھﺳﺗم ﭼﻘدر ﺑﺎزیھﺎ و ﺑﺎزﯾﮐﻧﺎن اﯾﺗﺎﻟﯾﺎ را ﺗﺣﻠﯾل ﻣﯽﮐﺮدﯾم ﺷب ﻧﯾﻣﻪﻧﮫﺎﯾﯽ ،وﻗﺗﯽ ﮐﺎر ﺑﻪ ﺿﺮﺑﺎت ﭘﻧﺎﻟﺗﯽ ﮐﺷﯾد ،ﻣن ﻧﻣﯽﺗواﻧﺳﺗم ﺑﻧﺷﯾﻧم ﯾﺎ ﺣﺗﯽ روی
ﭘﺎﯾم ﺑﺎﯾﺳﺗم ﺑﺎ اﺿطﺮاب ﻗدم ﻣﯽزدم ﯾﺎدم اﺳت ﭘدر از ﺑﺎﻻ آﻣدﻧد ﭘﺎﯾﯾن ،و از ﻣن ﭘﺮﺳﯾدﻧد ﭼﺮا ﺑدﯾن ﺣﺎﻟﯽ؟ ﺗوﺿﯾﺢ دادم ﮐﻪ ﺑﺎزی ﺑﻪ ﭘﻧﺎﻟﺗﯽ ﮐﺷﯾده و ﺑﭼﻪھﺎی ﻣدرﺳﻪ ھم ﻣﯽداﻧﻧد ﮐﻪ ﻣن طﺮﻓدار اﯾﺗﺎﻟﯾﺎ ھﺳﺗم و ﭘﻧﺎﻟﺗﯽ ﭘﻧﺟﺎه ﭘﻧﺟﺎه اﺳت و ﻣﻣﮐن اﺳت اﯾﺗﺎﻟﯾﺎ ﺑﺎزی را ﺑﺑﺮد اﯾﺷﺎن
ھم ﮔﻔﺗﻧد اﺷﮐﺎﻟﯽ ﻧدارد ،ﺑﺮد و ﺑﺎﺧت ھﻣﯾﺷﻪ ھﺳت و ﺧودت را ﻧﮔﺮان ﻧﮐن ﻗﺎﻋدﺗﺎً در آن ﺳن و ﺳﺎل و آن اﺣوال ،ﺳﺧﻧﺎن ﭘدر ﮐﺎرﮔﺮ ﻧﯾﻔﺗﺎد و ﻣن ﺑﺎ ھﯾﺟﺎن ﺗﻣﺎم ﺿﺮﺑﺎت ﭘﻧﺎﻟﺗﯽ را دﯾدم و ﭘس از ﺑﺎﺧﺗن اﯾﺗﺎﻟﯾﺎ ،ﯾﺎدم اﺳت ﮐﻪ ﺑﻐض ﮐﺮدم و ﭼﺷﻣﺎﻧم ﺗﺮ ﺷد ﻧﻣﯽﺗواﻧم ﺑﮔوﯾم از
ﺗﯾم آرژاﻧﺗﯾن ﻧﻔﺮت ﭘﯾدا ﮐﺮدم؛ وﻟﯽ دﻟﺷﮐﺳﺗﻪ ﺷده ﺑودم و ﻋﻣﯾﻘﺎ ً ﻧﺎﺧﺮﺳﻧد ﺑودم؛ و ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﺑﮔوﯾم از اﯾﻧﮐﻪ آرژاﻧﺗﯾن در ﺑﺎزی ﻓﯾﻧﺎل ﺑﻪ آﻟﻣﺎن ﺑﺎﺧت ،ﺧﺮﺳﻧد ﺷدم ﻣﺎرادوﻧﺎ ھم ﮐﻪ در ﺳﺎلھﺎی ﻗﺑل او را ﺧﯾﻠﯽ دوﺳت ﻣﯽداﺷﺗم ،ﺑﻌد از ﺟﺎم ﺟﮫﺎﻧﯽ  ،۱۹۹۰دﯾﮔﺮ ﭼﻧد ﺻﺑﺎﺣﯽ
ﺟﺰو ﺑﺎزﯾﮐﻧﺎن ﻣﺣﺑوب ﻣن ﻧﺑود؛ ﭼوﻧﮐﻪ ﻣﺎرادوﻧﺎ و ﯾﺎراﻧش ﺗﯾم ﻣﺣﺑوب ﻣﺮا ﺑﻪ ھﺮ ﺿﺮب و زوری ﺑود ،ﺷﮐﺳت داده ﺑودﻧد اﯾن ﺧﺎطﺮه را ﮔﻔﺗم ﺗﺎ ﺑﮔوﯾم آدم وﻗﺗﯽ ﮐﻪ طﺮﻓدار اﺳت ،اﯾن طور اﺳت ﺗﻼطمھﺎ و ھﯾﺟﺎنھﺎی روﺣﯽاش زﯾﺎد اﺳت و ﻓﮐﺮ ﻣﯽﮐﻧد ﺑﻪ ھﺮ ﻧﺣوی ﺑﺎﯾد
از ﺗﯾم ﻣﺣﺑوﺑش دﻓﺎع ﮐﻧد و ﺑﻪ ھﺮ ﻗﯾﻣﺗﯽ ﺧواﺳﺗﺎر ﺑﺮﻧده ﺷدن آن اﺳت اﻣﺎ ﺷﻣﺎ وﻗﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻣﺎﺷﺎﮔﺮﯾد ،ﺣظﺗﺎن از دﯾدن ﺑﺎزی ﺑﯾﺷﺗﺮ اﺳت و دﯾدن ﺟﻧﺑﻪھﺎی ﺧﻼﻗﺎﻧﮥ ﺑﺎزی ﻓوﺗﺑﺎل ﺑﺮاﯾﺗﺎن دلاﻧﮔﯾﺰﺗﺮ اﺳت
ﻣن ھﯾﭻ وﻗت طﺮﻓدار ﺗﯾم ﻓﺮاﻧﺳﻪ ﻧﺑودم اﻣﺎ از دﯾدن ﺑﺎزی ﻣﯾﺷل ﭘﻼﺗﯾﻧﯽ در دھﻪ  ۱۹۸۰و از دﯾدن ﺑﺎزی زﯾدان در دھﮥ اول ﻗﺮن ﮐﻧوﻧﯽ ،ھﻣﯾﺷﻪ ﻟذت ﻣﯽﺑﺮدم ھﻣﭼﻧﯾن از ﺗﻣﺎﺷﺎی ﺑﺎزی ﺗﯾم ﻓوﺗﺑﺎل ﺑﺮزﯾل ﺑﺮزﯾل را دوﺳت داﺷﺗﻪام وﻟﯽ ھﯾﭻ وﻗت طﺮﻓدار اﯾن ﺗﯾم ﻧﺑودهام در
ﻋﯾن ﺣﺎل دﯾدن ﺑﺎزیھﺎی زﯾﺑﺎی اﯾن ﺗﯾم ،ﭼﻪ در دھﮥ  ۱۹۸۰ﻣﯾﻼدی ﻣﺛﻼ ً آن ﺑﺎزی ﻣﺷﮫور ﺑﺮزﯾل و ﻓﺮاﻧﺳﻪ در ﺟﺎم ﺟﮫﺎﻧﯽ  ۱۹۸۶و ﯾﺎ در ﺟﺎم ﺟﮫﺎﻧﯽ  ،۲۰۰۲ﺑﺮاﯾم ﺧﯾﻠﯽ دلاﻧﮔﯾﺰ و زﯾﺑﺎ ﺑود و ﯾﺎ در ﺟﺎم ﺟﮫﺎﻧﯽ  ،۲۰۱۴ﻧﯾﻣﮥ اول ﺑﺎزی ﺑﺮزﯾل و آﻟﻣﺎن را ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﭘﺳﺮم
در داﻧﺷﮔﺎه ﺗورﻧﺗو دﯾدم ﺑﺎ اﯾﻧﮐﻪ طﺮﻓدار ھﯾﭻﯾک از اﯾن دو ﺗﯾم ﻧﺑودم ،از ﺗﻣﺎﺷﺎی ﺑﺎزی آنھﺎ ،ﺧﺻوﺻﺎ ً از ﮐﺎر ﺗﯾﻣﯽ آﻟﻣﺎﻧﯽھﺎ ،ﻟذت ﺑﺮدم ھﺮ ﭼﻧد از اﯾﻧﮐﻪ ﺑﺮزﯾل در ﺧﺎﻧﮥ ﺧودش ،ﭼﻧﺎن ﺷﮐﺳت ﺳﻧﮔﯾﻧﯽ را ﻣﺗﺣﻣل ﺷد ،ﺑوﯾﮋه از ﻧﺎراﺣﺗﯽ ﺗﻣﺎﺷﺎﮔﺮان ﺑﺮزﯾﻠﯽ ،ﻧﺎراﺣت ﺷدم
اﻣﺎ ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل از ﺗﻣﺎﺷﺎی ﻧوع ﺑﺎزی ﺗﯾم آﻟﻣﺎن ﻟذت ﺑﺳﯾﺎر ﺑﺮدم اﯾن اﻣﺮ وﻗﺗﯽ رخ ﻣﯽدھد ﮐﻪ ﺷﻣﺎ ﺑﯾﺷﺗﺮ ﺗﻣﺎﺷﺎﮔﺮ ﺑﺎﺷﯾد ﺗﺎ طﺮﻓدار ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل ،از دوران راھﻧﻣﺎﯾﯽ و دﺑﯾﺮﺳﺗﺎﻧم ﮐﻪ ﺑﮔذرﯾم ،اﻻن ﺣدود ﺑﯾﺳت ﺳﺎﻟﯽ ﻣﯽﺷود ﮐﻪ دﯾﮔﺮ ﺗﻣﺎﺷﺎﮔﺮم ﺗﺎ طﺮﻓدار ﻓﮐﺮ ﻣﯽﮐﻧم
ﺗﻣﺎﺷﺎﮔﺮی اﻗﺗﺿﺎ ﻣﯽﮐﻧد ﮐﻪ آدم ﻟذت ﺑﯾﺷﺗﺮی ﺑﺑﺮد و ﻧﻘﺎط ﻗوت و ﺿﻌف را ھم ﺑﮫﺗﺮ ﺑﺑﯾﻧد ﻋﺮبھﺎ ﻣﯽﮔوﯾﻧد ﺣﺑک اﻻﺷﯾﺎء ﯾﻌﻣﯽ و ﯾﺻم دوﺳت داﺷﺗن ﭼﯾﺰی ،آدم را ﮐور و ﮐﺮ ﻣﯽﮐﻧد طﺮﻓداری ھم ﭘﺎرهای از اوﻗﺎت ﺳﺑب ﻣﯽﺷود ﮐﻪ آدم ﻧﺳﺑت ﺑﻪ اﻧﺗﻘﺎدات ﮐور و ﮐﺮ
ﺷود و ﺑﺧواھد ﺑﻪ ھﺮ ﻧﺣوی از ﺗﯾم ﻣﺣﺑوﺑش دﻓﺎع ﮐﻧد اﻣﺎ اﯾن ﻣﺗﻌﻠق ﺑﻪ ﻣﻘﺎم طﺮﻓداری اﺳت آدم وﻗﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﺗﻣﺎﺷﺎﮔﺮی ﭘﺎ ﻣﯽﮔذارد ،ﺑﻪ ﻧﺣوی ﺟﺎﻣﻊاﻻطﺮافﺗﺮ ﺑﻪ ﺑﺎزی ﻧظﺮ ﻣﯽﮐﻧد و ﻧﻘﺎط ﻗوت و ﺿﻌف را ﺑﮫﺗﺮ ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﺑﯾﻧد و ،ﺑﻪ ﺗوﺿﯾﺣﯽ ﮐﻪ ﮔﻔﺗم ،ﻟذت ھﻧﺮی ﺑﯾﺷﺗﺮی
ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﺑﺮد ھﺮ ﭼﻧد ﻣﯽداﻧم ﮐﻪ دﻧﯾﺎ ﺑﻪ طﺮﻓداران اﺣﺗﯾﺎج دارد و اﺳﺗﺎدﯾومھﺎی ﻓوﺗﺑﺎل ﺑﺎ طﺮﻓداران ﭘﺮ ﻣﯽﺷود ﻧﻪ ﻟﺰوﻣﺎً ﺗﻣﺎﺷﺎﮔﺮان ،و اﯾن ﻧوع طﺮﻓداری ﻏﺎﻓﻼﻧﻪ از ﺗﯾمھﺎ را ﮐﻪ ﺧودم ھم ﭼﻧد ﺻﺑﺎﺣﯽ ﺑﻪ آن ﻣﺷﺗﻐل ﺑودم ﻣﺻداق ﻏﻔﻠت ﻣﻣدوح ﻣﯽداﻧم ،اﻣﺎ ﺗﺮﺟﯾﺢ
ﮐﻧوﻧﯽ ﻣن ﻣﻘﺎم ﺗﻣﺎﺷﺎﮔﺮی اﺳت
ﻣوﻟوی ﻣﯽﮔﻔت ا ُﺳﺗن اﯾن ﻋﺎﻟم ای ﺟﺎن ﻏﻔﻠت اﺳت ھوﺷﯾﺎری اﯾن ﺟﮫﺎن را آﻓت اﺳت ﺑﻪ ﯾک ﻣﻌﻧﺎ طﺮﻓدار ﻓﻼن ﯾﺎ ﺑﮫﻣﺎن ﺗﯾم ﺑودن ،ﺑﺧﺷﯽ از ﺑﺎزی ﻏﺎﻓﻼﻧﻪ در اﯾن زﻧدﮔﯽ اﺳت؛ ﭼﻧﺎﻧﮐﻪ طﺮﻓدار ﻓﻼن ﯾﺎ ﺑﮫﻣﺎن ﺣﺰب ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑودن ھم ،از ھﻣﯾن ﺳﻧﺦ اﺳت ﮔﺮﯾﺰ و ﮔﺰﯾﺮی
ھم از اﯾن وﺿﻊ ﻧﯾﺳت ﻋﺎﻟم اﯾنطور ﻣﯽﮔﺮدد و ﭘﯾش ﻣﯽرود؛ و ﻗوام ﺑﺎزی ﻓوﺗﺑﺎل ﺑﻪ ﻗوام طﺮﻓداران ﺳﻔت و ﺳﺧت ﺗﯾمھﺎﺳت در ﻋﯾن ﺣﺎل ﻣن ﻣﻘﺎم ﺗﻣﺎﺷﺎﮔﺮی را ،ﺑﺎ ﺗوﺟﻪ ﺑﻪ دو دﻟﯾﻠﯽ ﮐﻪ آوردم ،ﺑﯾﺷﺗﺮ ﻣﯽﭘﺳﻧدم در اﯾن ﻣﻘﺎم ،از دﯾدن ﺑﺎزیھﺎی ﻓوﺗﺑﺎل ﻟذت ﺑﯾﺷﺗﺮی ھم
ﻣﯽﺑﺮم
اﻣﺎ ﻓﺎرغ از ﺗﻣﺎﺷﺎﮔﺮی در وادی ﻓوﺗﺑﺎل ،ﮐﻼً ﺑﺎ ﺗﻣﺎﺷﺎﮔﺮی در وادی ھﺳﺗﯽ ھﻣدلﺗﺮم ﺳﭘﮫﺮی ﻣﯽﮔﻔت ﻣﺎ ھﯾﭻ ،ﻣﺎ ﻧﮔﺎه ﻣوﻟوی ھم ﮔﻔﺗﻪ اﺳت
ﺗﻣﺎﺷﺎ ﻧﺮو ﻧک ﺗﻣﺎﺷﺎ ﺗوﯾﯽ
ﺟﮫﺎن و ﻧﮫﺎن و ھوﯾدا ﺗوﯾﯽ
ﭼﻪ اﯾن ﺟﺎ روی و ﭼﻪ آن ﺟﺎ روی
ﮐﻪ ﻣﻘﺻود از اﯾن ﺟﺎ و آن ﺟﺎ ﺗوﯾﯽ
ﺗو درﻣﺎن ﻏمھﺎ ز ﺑﯾﺮون ﻣﺟو
ﮐﻪ ﭘﺎزھﺮ و درﻣﺎن ﻏمھﺎ ﺗوﯾﯽ
ﺑﻪ ﻧظﺮم ﻗﺻﮥ ﺗﻣﺎﺷﺎﮔﺮی و رﺻد ﮐﺮدن ﺿﻣﯾﺮ ﺧود و ﺟﮫﺎن ﭘﯾﺮاﻣون ،ﺑدون ﻗﺿﺎوت و ارزﯾﺎﺑﯽ ،ﻣوھﺑﺗﯽ اﺳت و اﺣﺗﯾﺎج ﺑﻪ ورزۀ دروﻧﯽ دارد اﮔﺮ آدم در ﺳطﺢ ﮐﻼن ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﺗﻣﺎﺷﺎﮔﺮی ﺑﺮﺳد و ﺑﺗواﻧد دﯾﮔﺮان و ھﺳﺗﯽ را ﻧﮔﺎه ﮐﻧد و اﺣوال ﺧود را رﺻد ﮐﻧد و ﺑﻪ ﺗﻣﺎﺷﺎی
ﺧودش ﺑﺮود ﺑﻪ ﺗﻌﺑﯾﺮ ﻣوﻟوی و ﻧﮔﺎه ﺑﮐﻧد ﺑﻪ ﻗول ﺳﮫﺮاب ﺳﭘﮫﺮی ،ﻓﮐﺮ ﻣﯽﮐﻧم اﺣوال ﺑﮫﺗﺮی را در زﻧدﮔﯽ ﺗﺟﺮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻧد و از زﻧدﮔﯽاش ﺷﮐوﻓﺎﯾﯽ ﺑﯾﺷﺗﺮی را ﻧﺻﯾب ﻣﯽﺑﺮد اﻣﺎ اﯾن ﯾک ﻣﺮﺗﺑﮥ ﮐﻼنﺗﺮ اﺳت وﻟﯽ ﺑﯽﻧﺳﺑت ﺑﺎ ﺗﻣﺎﺷﺎﮔﺮ ﺑودن در ﻋﺮﺻﮥ ﻓوﺗﺑﺎل و
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ھﻧﺮ را دﯾدن و ﻟذت ﺑﺮدن از آن ،ﻧﯾﺳت ﺑﻪ ھﻣﯾن دﻻﯾل ،ﻣن ﻣﻘﺎم ﺗﻣﺎﺷﺎﮔﺮی را ﭼﻪ در ﻓوﺗﺑﺎل ﭼﻪ در زﻧدﮔﯽ ،ﺑﯾﺷﺗﺮ ﻣﯽﭘﺳﻧدم ﯾک ﺗوﺿﯾﺢ ھم راﺟﻊ ﺑﻪ ﮐﻠﻣﮥ ﺗﻣﺎﺷﺎ ﺑدھم در زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ واژۀ ﺗﻣﺎﺷﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻧﺎی راه رﻓﺗن اﺳت ﺗﻣﺎﺷﺎ از زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ
آﻣده وﻟﯽ ﺗطوری در ﻣﻌﻧﺎی آن ﭘدﯾد آﻣده اﺳت ﺗﻣﺎﺷﯽ دال ﺑﺮ ﺑﺎ ھم ﻗدم زدن ﺑوده اﺳت وﻟﯽ اﻓﺮاد وﻗﺗﯽ ﺑﺎ ھم ﻗدم ﻣﯽزﻧﻧد ،ﺑﻪ اطﺮاف ھم ﻧظﺮ ﻣﯽﮐﻧﻧد ﺟﺎﻟب اﺳت ﮐﻪ اﯾن واژه در زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ،ﺑﻪ ﺗدرﯾﺞ ﺗطور ﻣﻌﻧﺎﯾﯽ ﭘﯾدا ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻣﻌﻧﺎی ﻧﮔﺮﯾﺳﺗن ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺗﻪ
اﺳت ھﺮ ﭼﻧد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﺣﺎظ ﻟﻐوی ،ﺗﻣﺎﺷﺎ و ﺗﻣﺎﺷﯽ از ﻣﺷﯽ ﮐﺮدن ﻣﯽآﯾﻧد ھﻣﺎنطور ﮐﻪ ﻓﻠﺳﻔﮥ ﻣﺷﺎء ھم ﺑﻪ ﻣﻌﻧﺎی ﻓﻠﺳﻔﻪای ﺑوده اﺳت ﮐﻪ ارﺳطو ﯾﺎ ﭘﯾﺮواﻧش ھﻧﮔﺎم راه رﻓﺗن ﺑﻪ آن ﻣﺷﺗﻐل ﺑودﻧد
ـ ﺑرﺧﯽ ﻣﻌﺗﻘدﻧد ﺑﯾن ﻓوﺗﺑﺎل و ﭘوﭘوﻟﯾﺳم ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً ﺑﻪ ﻣﻌﻧﺎی ﺗودهاﻧﮔﯾزیِ ﻋﻘﻼﻧﯾتﺳوز ﭘﯾوﻧدی ﻋﻣﯾق ﯾﺎ دﺳت ﮐم ﭘﯾوﻧدھﺎی ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮫﯽ وﺟود دارد ﺷﻣﺎ ﭼﻪ ﻧظری درﺑﺎرۀ
اﯾن ﻣدﻋﺎ دارﯾد؟ و اﺳﺎﺳﺎً ﺑﻪ ﻧظرﺗﺎن ﭼرا رﻓﺗﺎر ﺗﻣﺎﺷﺎﮔران ﺗﻧﯾس ﯾﺎ واﻟﯾﺑﺎل ،ﮐﻪ ورزشھﺎﯾﯽ ھﺳﺗﻧد ﺑﺎ ﺟذاﺑﯾت ﺑﺳﯾﺎر ﺑﺎﻻ ،ﻣﺗﻔﺎوت از رﻓﺗﺎر ﺗﻣﺎﺷﺎﮔران ﻓوﺗﺑﺎل اﺳت؟
اﯾﻧﮐﻪ ﭼﺮا ،ﺑﻪ ﺗﻌﺑﯾﺮ ﺷﻣﺎ ،ﺑﯾن ﻓوﺗﺑﺎل و ﭘوﭘوﻟﯾﺳم ﭘﯾوﻧدھﺎی ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮫﯽ دارد ،ﺳؤاﻟﯽﺳت ﮐﻪ راﺳﺗش ﻧﻣﯽداﻧم ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺛﺑت ﺑﻪ آن ﺑدھم ﯾﺎ ﻧﻪ ورزش ﻓوﺗﺑﺎل اﻟﺑﺗﻪ ﺧﯾﻠﯽ ﭘﺎﭘﯾوﻻر اﺳت و در اﻗﺻﯽ
ﻧﻘﺎط دﻧﯾﺎ ﺑﺳﯾﺎری ﺑﻪ آن ﻋﻼﻗﻪﻣﻧدﻧد در اروﭘﺎ و آﻣﺮﯾﮐﺎی ﻻﺗﯾن ھم ،ﻣﺛل اﯾﺮان ،ﻓوﺗﺑﺎل ﺑﺳﯾﺎر ﭘﺮطﺮﻓدار اﺳت اﻣﺎ در آﻣﺮﯾﮐﺎی ﺷﻣﺎﻟﯽ ﻧﻪ در آﻣﺮﯾﮐﺎ و ﮐﺎﻧﺎدا ،ﻓوﺗﺑﺎل آﻣﺮﯾﮐﺎﯾﯽ ﭘﺮطﺮﻓدار اﺳت در
آﻣﺮﯾﮐﺎی ﺷﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻓوﺗﺑﺎل ﻣﯽﮔوﯾﻧد ﺳﺎﮐﺮ ﻓوﺗﺑﺎل ﯾﻌﻧﯽ ﻓوﺗﺑﺎل آﻣﺮﯾﮐﺎﯾﯽ اﻟﺑﺗﻪ ﻣن ﻧﺗواﻧﺳﺗم ﺑﺎ اﯾن ﺑﺎزی ارﺗﺑﺎط ﭼﻧداﻧﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻧم آﻧﭼﻪ ﺷﻣﺎ از آن ﺑﺎ ﻋﻧوان ﭘوﭘوﻟﯾﺳم ﯾﺎد ﮐﺮدﯾد ،در آﻣﺮﯾﮐﺎی
ﺷﻣﺎﻟﯽ درﺑﺎرۀ ﻓوﺗﺑﺎل آﻣﺮﯾﮐﺎﯾﯽ و ھﺎﮐﯽ روی ﯾﺦ ﻣﺻداق دارد وﻟﯽ ﺷﺎﯾد ﺗﻌﺑﯾﺮ ﭘوﭘوﻟﯾﺳم در اﯾنﺟﺎ ﺗﻌﺑﯾﺮ ﻣﻧﺎﺳﺑﯽ ﻧﺑﺎﺷد ذاﺋﻘﮥ ﻓﺮھﻧﮔﯽ و ورزﺷﯽ ﻣﻣﺎﻟک ﻣﺧﺗﻠف ﺑﺎ ﯾﮐدﯾﮔﺮ ﻓﺮق ﻣﯽﮐﻧد ﻣن در
ﮐﺎﻧﺎدا زﻧدﮔﯽ ﻣﯽﮐﻧم و ﯾﮐﺑﺎر ھﻣﯾنﺟﺎ ھﻣﺮاه ﭘﺳﺮم و دوﺳت ﮐﺷﯾﺷﯽ ﮐﻪ دارم ،ﺑﻪ دﯾدن ﯾک ﻣﺳﺎﺑﻘﮥ ھﺎﮐﯽ روی ﯾﺦ رﻓﺗم اﺗﻔﺎﻗﺎ دوﺳﺗم ھم ﭘﺳﺮش را آورده ﺑود ﻣﺮدم ﺑﺎ ھﯾﺟﺎن زﯾﺎدی ﻣﺳﺎﺑﻘﻪ را
ﺗﻣﺎﺷﺎ ﻣﯽﮐﺮدﻧد و دﺳت ﻣﯽزدﻧد و ھورا ﻣﯽﮐﺷﯾدﻧد ﻣن ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﻌﺑﯾﺮ ﭘوﭘوﻟﯾﺳم ،ﺗﻌﺑﯾﺮ ﻓﺮاﮔﯾﺮ را ﺑﯾﺷﺗﺮ ﻣﯽﭘﺳﻧدم ﺑﺳﮐﺗﺑﺎل ھم در آﻣﺮﯾﮐﺎی ﺷﻣﺎﻟﯽ ﺧﯾﻠﯽ طﺮﻓدار دارد در ﺑﺎب ﺗﻔﺎوت رﻓﺗﺎر
ﺗﻣﺎﺷﺎﮔﺮان ﻓوﺗﺑﺎل ﺑﺎ ﺗﻣﺎﺷﺎﮔﺮان ﺗﻧﯾس ﯾﺎ واﻟﯾﺑﺎل ،ﺣﺮﻓﺗﺎن درﺳت اﺳت
ﺗﻣﺎﺷﺎﮔﺮان

ھم ﻣﺛل ﺗﻣﺎﺷﺎﮔﺮان ﺗﻧﯾس و واﻟﯾﺑﺎلاﻧد اﻣﺎ ھﺎﮐﯽ روی ﯾﺦ ﯾﮐﯽ از ﺟﺎذﺑﻪھﺎﯾش ﮐﺗکﮐﺎری ﺑﺎزﯾﮐﻧﺎن در زﻣﯾن ﻣﺳﺎﺑﻘﻪ اﺳت و اﯾن ﭼﯾﺰی اﺳت ﮐﻪ ﻣﺎ در ﻓوﺗﺑﺎل ﮐﻣﺗﺮ ﻣﯽﺑﯾﻧﯾم در

ﻓوﺗﺑﺎل اﮔﺮ ﺑﯾن ﺑﺎزﯾﮐﻧﺎن دو ﺗﯾم درﮔﯾﺮی ھم ﭘﯾش ﺑﯾﺎﯾد ،داور ﺳﺮﯾﻊ آنھﺎ را از ھم ﺟدا ﻣﯽﮐﻧد اﻣﺎ در ھﺎﮐﯽ روی ﯾﺦ ،ﺑﺎزﯾﮐﻧﺎن دو ﺗﯾم ﺑﺎ ھم ﮔﻼوﯾﺰ ﻣﯽﺷوﻧد و ﺗﻣﺎﺷﺎﮔﺮان دﺳت ﻣﯽزﻧﻧد و ھورا
ﻣﯽﮐﺷﻧد ﮔﺎھﯽ اﯾن درﮔﯾﺮی ﭼﻧد دﻗﯾﻘﻪ طول ﻣﯽﮐﺷد و داور ھم اﺑﺗدا دﺧﺎﻟﺗﯽ ﻧﻣﯽﮐﻧد و ﺑﻌد از ﻣدﺗﯽ ،ﺑﺎزﯾﮐﻧﺎن را از ھم ﺟدا ﻣﯽﮐﻧد ﻣن از دوﺳﺗﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﮥ ﺣﺿور ﺑﯾﺷﺗﺮی در ﮐﺎﻧﺎدا دارﻧد،
ﺳؤال ﮐﺮدم و آنھﺎ ﮔﻔﺗﻧد ﻋدهای اﺻﻼ ﺑﺮای دﯾدن اﯾن ﮐﺗکﮐﺎریھﺎ ﺑﻪ دﯾدن ﻣﺳﺎﺑﻘﺎت ھﺎﮐﯽ روی ﯾﺦ ﻣﯽروﻧد اﮔﺮ ﻗﺎﺋل ﺑﻪ ﭘوﭘوﻟﯾﺳم ﺑﻪ ھﻣﺎن ﻣﻌﻧﺎی ﺗودهاﻧﮔﯾﺰی ﻋﻘﻼﻧﯾتﺳوز ﺑﺎﺷﯾم ،اﯾن اﻣﺮ در ھﺎﮐﯽ روی ﯾﺦ ھم دﯾده ﻣﯽﺷود در ﻋﯾن ﺣﺎل ﻧﻣﯽداﻧم اﯾن ﺗﻌﺑﯾﺮ
ﻋﻘﻼﻧﯾتﺳوز در اﯾن ﺳﯾﺎق ﭼﻘدر درﺳت ﺑﺎﺷد؛ ﭼون ﮐل ورزش اﺳﺎﺳﺎ ﮔﺮه ﺧورده اﺳت ﺑﻪ ھﯾﺟﺎن و ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ﻟﺰوﻣﺎ ھﻣﻪ در ﭘﯽ اﺣﺮاز و درﯾﺎﻓت زﯾﺑﺎﯾﯽھﺎی ورزش ﻧﯾﺳﺗﻧد ﻧوﻋﯽ ھﯾﺟﺎن اﺳت و ﻣﻌطوف ﺑﻪ ﻏﺎﯾﺗﯽ ﻧﯾﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺑﺮﺧﻼف ﻏﺎﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣد ﻧظﺮ ﺑﺮﺧﯽ
ﺳﯾﺎﺳﺗﻣداران ﭘوﭘوﻟﯾﺳت اﺳت و آنھﺎ ﺑﺎ رﻓﺗﺎر و ﮔﻔﺗﺎر ﺗودهاﻧﮔﯾﺰاﻧﻪﺷﺎن ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺳﻣت ﺧﺎﺻﯽ ﺳوق ﻣﯽدھﻧد و از ﻣﺮدم رأی ﻣﯽﮔﯾﺮﻧد و در اﻣور ﻣﻣﻠﮐﺗﯽ دﺧل و ﺗﺻﺮف ﻣﯽﮐﻧﻧد ،ﺑﺮ ھﯾﺟﺎن و ﺑﺮاﻧﮔﯾﺧﺗﻪ ﺷدن ﻣﺮدم در ورزشھﺎی ﻓوﺗﺑﺎل ﯾﺎ ھﺎﮐﯽ روی ﯾﺦ ﭼﻧﺎن آﺛﺎری
ﻣﺗﺮﺗب ﻧﯾﺳت ﺻﺮﻓﺎً ﻧوﻋﯽ ﺗﺧﻠﯾﮥ ھﯾﺟﺎن اﺳت
اﻧﮔﺎر اﻓﺮاد ﺑﻪ اﯾن اﻣﺮ ﻧﯾﺎز دارﻧد ھﻣﺎن طور ﮐﻪ ﻋدهای ﺑﻪ ﮐﻧﺳﺮتھﺎ ﻣﯽآﯾﻧد و ھﯾﺟﺎﻧﺎت ﺧودﺷﺎن را ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯽﮐﻧﻧد ،در ورزش ھم ﭼﻧﯾن اﻣﺮی ﻣﺣﻘق ﻣﯽﺷود ﻧﮐﺗﮥ ﻣﮫم ﻧﺣوۀ ﺳﺎﻣﺎنﺑﺧﺷﯽ ﺑﻪ اﯾن ھﯾﺟﺎﻧﺎت اﺳت اﮔﺮ ﺳﺎﻣﺎن درﺳﺗﯽ در ﮐﺎر ﺑﺎﺷد و آﺛﺎر و ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﮐﻼن
ﺑﺮ طﺮﻓداری ﭘﺮﺷور ﻣﺮدم از اﯾن ﯾﺎ آن ﺗﯾم ﻓوﺗﺑﺎل ﻣﺗﺮﺗب ﻧﺑﺎﺷد ،ﺑﻪ ﻧظﺮم ﺗﻌﺑﯾﺮ ﺗودهاﻧﮔﯾﺰی ﻋﻘﻼﻧﯾتﺳوز در ﺗوﺻﯾف ﻓوﺗﺑﺎل و ھﺎﮐﯽ روی ﯾﺦ و ﺣﺗﯽ ﮐﻧﺳﺮتھﺎی ﻟﺑﺮﯾﺰ از ﺣﺿور ﻣﺮدم ،ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯾﺳت اﺗﻔﺎﻗﺎً ﺗﺧﻠﯾﮥ ھﯾﺟﺎن ﺑﻪ ﺷﮐل ﺳﺎﻣﺎنﻣﻧد و ﻓﺎﻗد ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺳﯾﺎﺳﯽ ،ﯾﮐﯽ از
ﮐﺎرﮐﺮدھﺎی ﻣﺛﺑت ورزش در ﺟواﻣﻊ اﺳت ﻋﻘﻼﻧﯾتﻣﺣوری ﺑﻪ ﻣﻌﻧﺎی دﻗﯾق ﮐﻠﻣﻪ ،ﺣﺎﻻ ﭼﻪ ﻋﻘﻼﻧﯾت ﻧظﺮی ﭼﻪ ﻋﻘﻼﻧﯾت ﻋﻣﻠﯽ ،ﭼﯾﺰی ﻧﯾﺳت ﮐﻪ ﻣن از ورزش اﻧﺗظﺎر داﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷم اﻣﺎ ﺑﺎ ﻧﮐﺗﮥ دوم ﺷﻣﺎ در ﺑﺎب ﺗﻔﺎوت رﻓﺗﺎر ﺗﻣﺎﺷﺎﮔﺮان ﺗﻧﯾس و ﻓوﺗﺑﺎل ﻣواﻓﻘم ﺷﺎﯾد ﻋﻣوﻣﺎ
ﮐﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ دﯾدن ﺗﻧﯾس ﻣﯽروﻧد ﮐﻪ ﻣﺮﻓﻪﺗﺮﻧد ﺗﻣﺎﺷﺎﮔﺮان ﻓوﺗﺑﺎل از ﻗﺷﺮھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﻣﺮدﻣﻧد اﻣﺎ طﺮﻓداران ﺗﻧﯾس ﮐمﺷﻣﺎرﺗﺮﻧد و ﭼون ﺑﺳﺎﻣد ﻣﺧﺎطﺑﺎن ﮐﻣﺗﺮ اﺳت ،رﻓﺗﺎرھﺎی ﺧﻼفآﻣد ﻋﺎدت در ﺑﯾن ﺗﻣﺎﺷﺎﮔﺮان ﺗﻧﯾس ﺧﯾﻠﯽ ﮐﻣﺗﺮ از ﻓوﺗﺑﺎل اﺳت
اﻟﺑﺗﻪ ﻣﺎ در ﻓوﺗﺑﺎل ھم رﻓﺗﺎر ﻣﺗﻌﺎرف ﺗﻣﺎﺷﺎﮔﺮان را دارﯾم اﻣﺎ رﻓﺗﺎرھﺎی ﻧﺎﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻼﻗﻪﻣﻧدان ﻓوﺗﺑﺎل ﺑﯾﺷﺗﺮ از طﺮﻓداران ﺗﻧﯾس اﺳت ﭼوﻧﮐﻪ ﺗﻌداد طﺮﻓداران ﻓوﺗﺑﺎل ﺧﯾﻠﯽ ﺑﯾﺷﺗﺮ اﺳت اﯾن را ھم ﺑﯾﻔﺰاﯾم ﮐﻪ ﻣن ﺗﺎ ﻣدتھﺎ ﻓﮐﺮ ﻣﯽﮐﺮدم ھﯾﺟﺎن ﻓوﺗﺑﺎل ﻣﺧﺗص ﺧودش اﺳت اﻣﺎ
ﻋﻼﻗﻪﻣﻧد ﺷدهام و ﺑﺎزیھﺎی ﺗﻧﯾس وﯾﻣﺑﻠدون و اوﭘن را ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾﺮ ﭘﺳﺮ و ھﻣﺳﺮم ﻧﮔﺎه ﻣﯽﮐﻧم ،ﻣﺗوﺟﻪ ﺷدهام ﮐﻪ اﯾن ورزشھﺎ ھم ھﯾﺟﺎن ﺧودﺷﺎن را دارﻧد ﻣﮫم اﯾن اﺳت ﮐﻪ ﺷﻣﺎ درﮔﯾﺮ ﻣﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﯽﺷوﯾد ﯾﺎ ﻧﻪ ﺛﺎﻧﯾﻪھﺎی آﺧﺮ ﺑﺳﮐﺗﺑﺎل اﻧﺻﺎﻓﺎً
در اﯾن ﭼﻧد ﺳﺎل ﮐﻪ ﺑﻪ
ھﯾﺟﺎن زﯾﺎدی دارد اﻣﺎ ﻧﻣﯽﺗوان اﻧﮐﺎر ﮐﺮد ﮐﻪ ﻓوﺗﺑﺎل ﻓﺮاﮔﯾﺮﺗﺮ اﺳت و ھﯾﺟﺎﻧش ﺷﻣول ﺑﯾﺷﺗﺮی دارد؛ ﯾﻌﻧﯽ ورزش ﻓوﺗﺑﺎل اﻓﺮاد ﺑﯾﺷﺗﺮی را در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﮫﺎن درﮔﯾﺮ ھﯾﺟﺎن ﺧودش ﻣﯽﮐﻧد و اﯾن ھم از ﻣﻌﺟﺰات ﻓوﺗﺑﺎل اﺳت ﯾﺎدم اﺳت ﮐﻪ در اﺧﺑﺎر ﻣﯽﺧواﻧدم ﺑﺎزی ﻓﯾﻧﺎل
ﺟﺎم ﺟﮫﺎﻧﯽ  ۲۰۰۲را دو ﻣﯾﻠﯾﺎرد ﻧﻔﺮ ﻧﮔﺎه ﮐﺮده ﺑودﻧد ھﯾﭻ ورزش دﯾﮔﺮی از اﯾن ﺣﯾث ﺑﺎ ﻓوﺗﺑﺎل ﺑﺮاﺑﺮی ﻧﻣﯽﮐﻧد ﮐﻣﺗﺮ ﭘدﯾدۀ دﯾﮔﺮی در ﺟﮫﺎن ھﺳت ﮐﻪ اذھﺎن را اﯾﻧﭼﻧﯾن ﺑﻪ ﺧود ﻣﻌطوف ﺑدارد
ـ از دوران ﻧوﺟواﻧﯽ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣروز ،در ﺑﯾن ﺑﺎزﯾﮐﻧﺎن ﻓوﺗﺑﺎل اﯾران ﭼﻪ ﮐﺳﺎﻧﯽ را ﺑﯾﺷﺗر ﭘﺳﻧدﯾده و دوﺳت داﺷﺗﻪاﯾد؟ ﺿﻣﻧﺎ ﻓﮐر ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ﺗﯾم ﮐﺎرﻟوس ﮐﯽروش در ﺟﺎم ﺟﮫﺎﻧﯽ  ۲۰۱۸ﺑﮫﺗر از ﺟﺎم  ۲۰۱۴ﻋﻣل ﮐﻧد؟
از دوران ﻧوﺟواﻧﯽ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ،اﺑﺗداﺋﺎ ً ﺳﺑک ﺑﺎزی ﻧﺎﺻﺮ ﻣﺣﻣدﺧﺎﻧﯽ را ﺧﯾﻠﯽ دوﺳت داﺷﺗم ﭘس از آن ﻣﮫدی ﻣﮫدویﮐﯾﺎ و ﻋﻠﯽ ﮐﺮﯾﻣﯽ را ﺑﺎزی ﻋﻠﯽ داﯾﯽ را ﻧﻣﯽﭘﺳﻧدﯾدم اﻣﺎ ﺷم ﮔﻠﺰﻧﯽاش را اﻧﺻﺎﻓﺎ دوﺳت داﺷﺗم ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣن دﯾده ﺑودم ،داﯾﯽ ﺑﺎزﯾﮐن ﻗویای ﻧﺑود روی
زﻣﯾن ﯾﻌﻧﯽ ﻧﻣﯽﺗواﻧﺳت درﯾﺑل ﺑﺰﻧد ﯾﺎ ﭘﺎسھﺎی ﺧوﺑﯽ ﺑدھد اﻣﺎ ﺷم ﮔﻠﺰﻧﯽاش واﻗﻌﺎ ﻗوی ﺑود و از اﯾن ﺣﯾث در ﺳطﺢ ﻣﻠﯽ ،اﻧﺻﺎﻓﺎ ﮐمﻧظﯾﺮ ﺑود در دﻓﺎع ھم ﺳﺑک ﺑﺎزی ﻣﺟﺗﺑﯽ ﻣﺣﺮﻣﯽ را دوﺳت داﺷﺗم ﯾﺎدم اﺳت در ﻧوﺟواﻧﯽ ﺳﺑک ﺑﺎزی و ﭘﺎسھﺎی ﻣﺣﺳن ﻋﺎﺷوری را ھم
دوﺳت داﺷﺗم ﮐﻪ اﮔﺮ اﺷﺗﺑﺎه ﻧﮐﻧم ،ﮐﻣﺗﺮ ﺑﻪ ﺗﯾم ﻣﻠﯽ دﻋوت ﺷد ﺑﺎزیﺳﺎزی ﻋﺎﺷوری دﯾدﻧﯽ ﺑود ﺑﺎزی ﮐﺮﯾم ﺑﺎﻗﺮی را ھم ﺧﯾﻠﯽ دوﺳت داﺷﺗم ﺳﺑک ﮐﺎر او ،دﻓﺎﻋﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﮐﺮد ،ﭘﺎسھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽداد و ﺿﺮﺑﺎت ﺳﺮ او را دوﺳت داﺷﺗم ﮐﺮﯾم ﺑﺎﻗﺮی ﮐﺎﻣﻼ ھوﺷﻣﻧد و ورزﯾده و
ﮐﺎرﺑﻠد ﺑود در ﺳطﺢ ﺟﮫﺎﻧﯽ ھم ،ﮐموﺑﯾش ﮔﻔﺗم ﺑﻪ ﭼﻪ ﺑﺎزﯾﮐﻧﺎﻧﯽ ﻋﻼﻗﻪ داﺷﺗم ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘﺎﺋوﻟو روﺳﯽ و ﻣﯾﺷل ﭘﻼﺗﯾﻧﯽ و روﺑﺮﺗو ﺑﺎﺟو و رود ﮔوﻟﯾت و ﻓﺎن ﺑﺎﺳﺗن و زﯾدان ،ﺑﻪ ﻟوﺋﯾس ﻓﯾﮔو ھم ﻋﻼﻗﻪ داﺷﺗم در ﺳﺎﻟﯾﺎن اﺧﯾﺮ ھم ﻣﺳﯽ و روﻧﺎﻟدو ﺿﺮﺑﺎت ﺳﺮ روﻧﺎﻟدوی ﭘﺮﺗﻐﺎﻟﯽ
و ﺑﺎزیای ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗوپ ﻣﯽﮐﻧد ،ﺑﺮاﯾم دوﺳت داﺷﺗﻧﯽ و ﺧوﺷﺎﯾﻧد اﺳت درﺑﺎرۀ اﯾﺮان در ﺟﺎم ﺟﮫﺎﻧﯽ  ۲۰۱۸ھم ﺑﺎﯾد ﺑﮔوﯾم ﺗﯾم ﮐﻧوﻧﯽ اﯾﺮان ،ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣن ﻣﯽداﻧم ،ﻗویﺗﺮ از ﭼﮫﺎر ﺳﺎل ﻗﺑل اﺳت اﯾﺮان اﻣﺳﺎل ﺑﺎ اﻗﺗدار وارد ﺟﺎم ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺷد ﮐﺎرﻟوس ھم ﺗﯾﻣش را ﺧوب
ﻣﯽﺷﻧﺎﺳد و ﻣﺟﺮب ﺷده اﺳت اﻣﺎ در ﻋﯾن ﺣﺎل ،ﮔﺮوه ﻣﺎ ﮔﺮوه ﺳﺧﺗﯽ اﺳت اﺳﭘﺎﻧﯾﺎ و ﭘﺮﺗﻐﺎل و ﻣﺮاﮐش ھﻣﮔﯽ ﻗوی ھﺳﺗﻧد ﻓﮐﺮ ﻧﻣﯽﮐﻧم اﯾﺮان ﺑﺎ اﯾن ﻗﺮﻋﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﮥ دوم ﺻﻌود ﮐﻧد ھﺮ ﭼﻧد اﻣﯾدوارم اﯾن ﺣﺮﻓم اﺷﺗﺑﺎه ﺑﺎﺷد و ﻣﺎ ﺻﻌود ﮐﻧﯾم ﻗﺑل از اﯾن ﻗﺮﻋﻪ ،اﻧﺗظﺎرم
ﺑﯾﺷﺗﺮ ﺑود و اﻣﯾدوار ﺑودم ﺑﺗواﻧﯾم ﺑﻪ دور دوم ﺻﻌود ﮐﻧﯾم اﻣﺎ ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل ﺗﯾم اﯾﺮان ﺗﯾم ﺧوﺑﯽ اﺳت و ﻓﮐﺮ ﻣﯽﮐﻧم ﺑﮫﺗﺮ از ﺳﺎل  ۲۰۱۴ھم ﻧﺗﯾﺟﻪ ﺑﮔﯾﺮد اﻣﺎ در ﺑﺎب ﺻﻌود ،ﮐﺎر ﻗدری دﺷوار ﺑﻪ ﻧظﺮ ﻣﯽرﺳد و ﮐﺎرﻟوس ﮐﯽروش ﮐﺎر ﺳﺧﺗﯽ در ﭘﯾش دارد اﮔﺮ اﯾن اﺗﻔﺎق
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ﺑﯾﻔﺗد ،ﺑﺳﯾﺎر ﻧﯾﮐوﺳت و ﺳﺑب ﺧوﺷﺣﺎﻟﯽ ﺗﻣﺎم ھﻣوطﻧﺎن ﻣﺎ ﻣﯽﺷود و ﺑﻪ ﮐﺎری ﺧﯾﻠﯽ ﺧﯾﻠﯽ ﻏﺮﯾب و ﻏﯾﺮ ﻣﻧﺗظﺮه ﻣﯽﻣﺎﻧد ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺣﺿور اﺳﭘﺎﻧﯾﺎ و ﭘﺮﺗﻐﺎل ،از ﮔﺮوھﻣﺎن ﺻﻌود ﮐﻧﯾم اﻣﺎ در ﻣﺟﻣوع ﻓﮐﺮ ﻣﯽﮐﻧم ﻧﻣﺎﯾش ﺗﯾم ﻣﺎ در ﺟﺎم ﺟﮫﺎﻧﯽ  ،۲۰۱۸ﺑﮫﺗﺮ و ﻓﻧﯽﺗﺮ و ﺣﺮﻓﻪایﺗﺮ
در ﻗﯾﺎس ﺑﺎ ﺳﺎل  ۲۰۱۴داﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷد اﻣﯾدوارم ﮐﻪ اﯾﻧﭼﻧﯾن ﺑﺷود در ﭘﺎﯾﺎن ،ﻣﻣﻧوﻧم از ﺳﺎﯾت ﺷﻣﺎ ﮐﻪ ﻣﺟﺎل اﯾن ﻣﺻﺎﺣﺑﻪ را ﻓﺮاھم ﮐﺮد اﯾن اوﻟﯾن ﺑﺎر اﺳت ﮐﻪ ﻣن ﯾک ﻣﺻﺎﺣﺑﮥ ﻓوﺗﺑﺎﻟﯽ ﻣﯽﮐﻧم ﺗﺟﺮﺑﮥ ﺟﺎﻟﺑﯽ ﺑود
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