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مثلمارادونافوتبالفرھنگستانباگفتوگودردباغسروش
بودھنرمندموتسارت

دوراندیشھومانازگفتوگو

ًدینی،روشنفکراننیزوایراندرفلسفهاھالیـفوتبالفرھنگستاناختصاصی غوطهورگویانیستندفوتبالاھلاکثرا
چگونهانضمامیفلسفۀامابازمیداردفوتبالفراخقارۀبهرسیدنازراآدمیدینشناسی،دریایوفلسفهاقیانوسدرشدن

میدھدنشانفیفاتحقیقاتباشد؟بیاعتنامیکند،خودشدرگیررانفرمیلیاردچندگاهومیلیونچندصدکهپدیدهایبهمیتواند
دینی،روشنفکرانبیندرکردندتماشانفرمیلیون۲۰۰ومیلیارد۳ازبیشرا۲۰۱۰جھانیجاممسابقاتزندهپخشکه

ًمیگویدسخنفوتبالدربارۀتفصیلبهکهباشدفردیاولینشایددباغسروش اینبهکشور،نیکسرشتمحققانازیکیاخیرا
اینشایداستکردهاضافهدینیروشنفکریجھانبهراسپھریسھرابوویتگنشتایندباغسروشکهکرداشارهنکته

نمیتواندفزونی،اینالبتهایراندردینیروشنفکریجھانبهورزشدرتأملشدنافزودهبرایشودبابیفتحھممصاحبه
اینازدباغسروشباشنددادهاختصاصخودبهراجاییمتفکرانزیستجھاندربایدورزشھاسایروفوتبالباشد؛بیمبنا
درکرافوتبالزیباییاست،فلسفهودیندرگیریکسرهاینکهبااوباشدھمقطارانشوپیشکسوتانغالبازمتفاوتشایدحیث،
محسنبازیباالیکالسبهمصاحبهایندردباغسروشکهھمیننمیدھددستازھمرامھممسابقاتومیکند

فیلسوفاینمیفھمدرافوتبالروحاوکهدریابمتابودکافیمنبرایکرد،اشارهپرسپولیس،دورسالھایھافبکعاشوری،
نمیداندپوپولیسمپلیدیبهورزشاینبودنآلودهبردالرافوتبالفراگیریواستمخالففوتبالپیشانیبرپوپولیسمبرچسبچسباندنباجامعهشناسان،ازبسیاریبرخالفایتالیا،ملیتیمدوستداراخالق

ًجھانوایرانروشنفکرانازبرخیـ دارید؟جھانیفراگیرپدیدۀاینبانسبتیچهشمانمیبینندجالبیچیزفوتبالدرھمبرخیودارندعالقهفوتبالبهعمیقا

قابلبخشاخالقودینیروشنفکریبابدرکتابدرقبلسالھااستشدهمنتشرمنازاخیرسالھفتطیکهگفتوگوھاییمجموعهھستم؛آینهھاسفرصدایکتابنھاییویرایشحالدرروزھاایناتفاقًاباشیمداشتهمتفاوتیوخوبگفتوگویامیدوارم
عنوانبهفوتبالدرمنحقیقتشاستفوتبالمقولۀبهروشنفکری،واندیشهاھالیازیکیعنوانبهمن،عالقۀقصۀواستدیگریجنسازاماگفتوگوایناخیرمسالھفتگفتوگوھایانتشارمشغولاکنونوکردمچاپرا۸۰دھهسالیانگفتوگوھایازتوجھی

بهشدمایتالیاملیتیمطرفدارایامھمانازومیدیدمرا۱۹۸۲جھانیجامبازیھایکهدبستاندومسالبودمسالهھشتکهاستیادمشدپیداکجاازوچرافوتبال،بهمناولیۀعالقۀوانسنمیدانممیبینمشماقولبهجالبیچیزھایجھانی،فراگیرپدیدۀیک
میشنوم،ایتالیافوتبالملیتیمبهراجعخبریھراماھستندعالقهامموردکهکشورچندبازیھایاخبارھمآنوجھانیجامجزنمیکنمدنبالجدینحوبهرافوتبالاخبارسالھاستدیگراینکهرغمبهھم،ھمچنانرود؟بیروندلزکیاولمھرمولوی،تعبیر
بازماندجھانیجامبهراھیابیازسال۶۰ازبعدایتالیاکهاخیرخبرھمینمانندمیشود؛جلبآنبهتوجھم

ومیکردمدنبالراداخلیوبینالمللیبازیھاینبودبدبازیامومیکردمبازیفوتبالمدرسهدرشدمفوتبالقصهمجذوبومسحوربعدوبرد۱بر۳راآلمانفینالدرایتالیاومیکردبازیروسیپائولواستیادمنشستدلمبهایتالیاتیممھر۱۹۸۲سالدر
نداشتیمزندهپخشکهمیکنمفکرایام،درچوندیدمتأخیرقدریبارابازیاستیادمبودمسالهیازدهتقریبًامن،۱۳۶۵بردرااستقاللصفربر۳پرسپولیسکهمسابقهایآندرداشتمدوسترامحمدخانیناصربازیایامآندربودمپرسپولیستیمطرفدار

دستھایمبااخیر،سالدهطییعنیاکنون،وداشتم؛دوستخیلیراپاھامیاندرتوپگرداندناصًالوداشتمپاھایمباوثیقیرابطۀروزگاریمنکهنوشتمفیسبوکیامپستھایازیکیدرپیشچندیمیکردیمصحبتبازیدربارۀنیکانمدرسۀدردوستانمباو
ھزینهاشومیکردمبازیفوتبالزیادداشتم،رابطهایچنینپاھایمباچونکهنوجوانی،وطفولیتدوراندرمیکنمتجربهراسرخوشینوعیآنباومیدھدمنبهخوشیحالدارم،دستھایمباکهعمیقیرابطۀاینومینویسمدستباچراکهدارم؛رابطهایچنان
درشبیدهوآمدپدیدجراحیعملبهنیازشدمبیمارستانراھیوشکستدستممقابلتیمبازیکنانازیکیبامحکمبرخوردیکاثردراست،مھمخیلیمیکردیمفکرکهراھنمایی،دوراندرمدرسهامدرفوتبالمسابقاتجریاندرپرداختماصطالحبهھمرا

میکردیمبازیھمچرمیتوپباوبودممدرسهمانتیمدرطورھمینوکالستیمدروبودفوتبالبهنسبتمنشیفتگیاوجسالھاآنبودسالمچھاردهدورافتادممدرسهازماھییکحدودوماندمبیمارستان
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باکهکارھاییبازی،درخالقیتشانوھنرنماییازوداشتمدوستخیلیراباجوروبرتووپالتینیمیشلروسی،پائولوداشتمدوستھمرافوتبالبازیکنانداشتمجادوییاشتوپوبازیاینباعمیقیارتباطمنایحالعلیبودیمنرسیدهپالستیکیتوپبهھنوز
شورویبه۱۹۸۸فینالدرکهگلیمثلبود؛اعجابانگیزباستنفانگلھایازپارهایداشتمدوستخیلیرارایکاردفرانکوباستنفانمارکووگولیترودیعنیمیالن،آثباشگاهسهگانۀھمبرھهایدرمیبردملذتبسیارمیدادند،کهپاسھاییومیکردندتوپ
ًکهاسطورهایعنوانبهداشت؛راخودشجایکهھممارادونابودجذاببرایمھمیشهمیکرد،توپباباجوروبرتوکهکارھاییازپارهاییاوزد برناظربیشترمیکنم،نگاهکهاالنشیفتگی،اینحالھربهمیدانممنکهجاییتااستبودهتکرارنشدنیانصافا

ًواست،ھمراهھیجانوخالقیتباکهمخاطبکردنمسحوروجادوگریآن،پیشسالبیستتاشایدمیکردمدنبالجدبهرافوتبالکهسالیانیدربودفوتبالجھاناولطرازوھوشمندبازیکنانخالقیت یافتمعاصرجھاندردیگریپدیدۀکمتردرظاھرا
ًوبودجذاببسیاربرایممیشود، ًمیبینمزیادیخالقیتوجذابیتھمبستکبالدرمیبینم،رابازیھایومیکنمزندگیکانادادرکهاستسالیچندمنالبتهداردتأملجایھمانصافا ھم،گذشتهدرباھوشندبسیاربسکتبالبازیکنانبرخیاستمعلومکامال

وجودبزرگورزشکاراناینتوپبابازیدرکهجذابیتیخالقیتحال،ھربهمیدادانجامفوتبالتوپبامارادوناکهبودکارھاییشبیهمیکرد،بسکتبالتوپباجانسونمجیککهکارھاییبودندجذاببسیاربرایمجردنمایکلوجانسونمجیکبسکتبالیستھا،بین
بودهتأملقابلبرایمھمیشهداشت،

و۱۹۷۰جھانیجامفینالدرآلبرتوکارلوسبهپلهپاسبینتفاوتیتوانستنخواھموامنتوانستهھرگزمناستگفتهکانتونااریکمثالمیشوددیدهھمھنرمندانازبسیاریکاردرمخاطب،یابینندهکردنمسحورقدرتـ
درکراموسیقیوفوتبالکسیاگردارید؟نظریچهھنروفوتبالشباھتدربارۀمیدھدابدیتحسانسانبهکهیافتهجلوهچنانبشریتواِنزیبایِیاینھادویھردرچراکهبیابم؛رمبوآرتورجوانریمبادزیبایاشعار
بامارادوناوداشتکاروسرموسیقیباموتسارتولیبودندھنرمنددوھرموتسارت،ومارادونابگوییماگرداشتهاندانگیزیشگفتمسحورکنندگیتوانوخالقیتقدرتدوھرموتسارت،ومارادوناکهمیکندتأییدکند،

ًجملهاینفوتبال، دارد؟بردرھمحقیقتازعنصرییامارادوناستازغلوآمیزتجلیلیصرفا

ً ًاست؛مطالعهوتأملاھلھمکانتوناکهمیدھدنشانواستجالبیتعبیر،میدھددستابدیتحسانسانبهاینکهبود؛جالببرایمکردیدنقلکانتونااریکازکهجملهایبگویمبایداوال موافقم؛ھنروفوتبالشباھتبامندادهارجاعھمرمبواشعاربهکهخصوصا
رازیدانبازیسازیوبازیمنباشدمارادوناازغلوآمیزتجلیلنوعیموتسارتومارادونامقایسۀنمیکنمفکردلیلھمینبهپالتینییامارادونامثلاست؛اولطرازبازیگرانمرادمالبتهمیشوددیدهبازیگریکاردرھنرمندیوخالقیتازمؤلفهایکهمعنااینبه
درگفتیدآنچهباموافقممعنا،اینبهمیگرفتنشأتزیدانباالیخالقیتوھوشمندیازھمهبکند،توپبدونحرکتیابدھدپاسیابزنددریبلمیگرفتتصمیمیعنیمیداد،انجاملحظهدرکهکاریوبودباھوشیبسیارآدمزیداننظرمبهداشتمدوستخیلیھم
ًدارد؛وجودفوتبالتماشایدرشدنبیخودخودازومسحورکنندگینوعیمیکنمتصوراماکنمفکربیشتربایدابدیتحسباب ًباالستبازیحساسیتکهوقتیخصوصا یااروپاملتھایجامیااروپاباشگاهھایجامنیمهنھاییبازیتماشایمشغولکهکسیمثال
ًاست،بازیزمینداخلتیمھایازیکیطرفدارواستجھانیجام تأکیدھمبازالبتهمیدھدرخاست،ھمعنانجادوییکارنوعیباکهبازیھاییوفوتبالدیدنبااتفاقاینمیکندتجربهرادرآمدنبهخودازغریبحسنوعیبهواستبیخودخودازکامال

داشتهامتجربهایچنینشخصًامنومیدھدرختجربهاینانصافًاامامیشودحادثمواردپارهایدربلکهفوتبال،بازیکنانوبازیھاھمهتماشایاثردرنهتجربهاینکهمیکنم

ھمۀکهکسیباقیاسدرموسیقیداناینمیشنودرادیگریموزیسینتوسطموسیقینواختنکهموسیقیدانیمثلاستبیشترقصهاینازھمحظشباشد،کردهبازیفوتبالخودشکسیوقتیمیکنمفکر
ًبوده،موسیقیشنوندۀفقطعمرش ذھنممحتوا،برعالوهمیخوانم،رادیگرانآثاروقتیاست،نوشتنوخواندنکارمومیزنمقلمچونخودممنمیبردموسیقیقطعهیکشنیدنازبیشتریلذتمعموال
ًقبل،سالھاکهاستجالبخودمبرایمیشودفرمبهمعطوف ھماکنونمیبردممعرفتیحظمتنیکخواندنازوداشتمخواندنولعمیشدجلبمتنیکجنبۀاینبهکمترتوجھمقبل،سالپانزدهمثال
خموزیربهودادهاماختصاصآثارمویرایشونوشتنبهخلوتدررامتمادیساعتھاییودارمنوشتنوزدنقلمدردستیھمخودمچوناماندادهامدستازرابیشتریادگیریولعخوشبختانهوچنانم
ومیشود؛ھمنگارشفرممتوجهناخودآگاهذھنممیخوانم،ھمرادیگرانازنوشتهایوقتیام،کردهنظرعطفبودنش،روانوسالستومتنبودنخوشآھنگوواژگانبستنکاربهونگارشنحوۀو
وپختهنثریباکهنویسنده؛ھنرمندیوتوانمندیبهمیگویمآفرینومیکنمتجربهھمراعمیقلذتیمیشوم،مواجهنوشتهیکدرپختهوسلیسنثروغنیواژگانذخیرۀودلنشینفرمباکهمواردیدر

ًبردنلذتجوراینباری،آشوریداریوشوخرمشاھیبھاالدینمثلنویسندگانینثراستزدهرقمراخواندنیمتنینشستهاند،خودشانجایدرکهرنگارنگ،کلماتازمشحون وقتیبهمتعلقظاھرا
استجاریحکمیچنینھمفوتبالبابدرمیگذاریھمبازیگریمرحلۀدرپایتماشاگری،برافزونکهاست

حرکاتباومیکردیمبازیگلکوچکھمدانشگاهدروبودممدرسهتیمعضودبیرستانوراھنماییدرنبودبدھمخودمحددربازیامومیکردمبازیفوتبالنوجوانیدرکردم،عرضکهطورھمان
ومیکندھنرمندانهایکارھایمسییامارادونامثلبزرگیوقتیبنابراینمیبردملذتکاراینازومیکردمفکرخودمحرکاتباحریفتیمبازیکنفریفتنبهوداشتمانسیزدن،دریبلبخصوصفردی،

ًمیدھد،نشانتوپباراخالقیتش چگونهومیکندچهبزرگبازیکنیکبزندحدسمیتوانددارد،کردنبازیفوتبالتجربهخودشکهآدمییعنیمیبرمبیشتریحظبازیکناناینحرکاتدیدنازطبیعتا
ًحذفیمراحلدرراجھانیجامبازیھایامامیکردمدنبالقبلحددررافوتبالاخبارکمخیلیدیگردانشگاه،سومیادومسالازمنبکندزمیندرراکاریھرتوپباکهمیرساندمدداوبهخالقشوجّوالذھن راایتالیابازیھایبخصوصمیکردم،نگاهعموما
بودجامھماندرفرانسهوبرزیلبازیقبلیام،نکتۀتأییددربزنممیخواھمکهمثالیولیبودلذتبخشمنبرایخیلیبازیآنزدآلمانبهگلدو۱۲۰و۱۱۸دقایقدرایتالیاودیدمدوستانمازیکیخانۀدرراآلمانوایتالیابازی،۲۰۰۶جھانیجامدراستیادم
بایستنداوجلوینمیتواننددیگریامیدھندمجالزیدانبهقدراینبرزیلیھاچطورکهمیکردمتعجبمنوبودکردهخودشمفتونرابرزیلزیدانگوییمیدادعالیپاسھایمیزد،دریبلپیدرپیرابزریلیھاداد،گلپاسبودمجسمخالقیتبازیآندرزیدان
بودزیدانبازیھایبھترینازیکیآننظرمبه

ًبلکهنیستغلوآمیزتجلیلیایندیدمرابازیازبخشھاییدوبارهھمبعدابودمایشاءفعالوخالقفوقالعادهشبآناو خودشحدوسطحدرراتجاربنوعاینازتجربهایکهکسیواستمفتونکنندهومسحورکنندهکهمیدھدخبرخالقیتییاھنرمندیازکامال
ًمیدھدانجامبازیزمیندررامھمیکارداردزیدانکهکنداذعانمیتواندراحتترباشد،داشته ًمیکنمفکرفیالمثل،مارادونایازیداندرخشانبازیھایازتحلیلیچنیندرواستھنرمندیوخالقیتقصۀقصهقطعا داردوجودحقیقتازعنصریکامال

دیندارسینماییمنتقدانازبرخیدارنداولوھیتطمعکهمیداندافرادیبیندازند،حیرتوادیبهخودشانبرابردرراخداخلقمیخواھندکهراکسانیومیداندخداوندمختصراحیرتآفرینیموالنامیدانید،بھترچنانکهـ
گفتهاندامادیندارانازدیگربرخیاستخداوندویژۀشأنحیرتآفرینی،وکردنمسحورمعتقدندموالنا،مثلیعنیاستتماشاگرکردنمسحورپیدرچراکهاستشرکبهآلودهذاتاسینماکهکردهانداشارهنکتهاینبهھم
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یعنیمیشوددیدهھمفوتبالبزرگستارگانزندگیدرالوھیتوحیرانیربطایننیستالوھیتطمعازحاکیوشرکآلودھنر،یاسخنیافعلیکبودِنحیرتزاوبودنسحارنفسپسمیشدند؛قرآنمسحورھممشرکان
مثلفوتبال،بزرگستارۀیکاینکهاستمارادوناعاشقانتجمعمحلکهشدهتأسیسکلیساھاییحتیآرژانتیندرداشتهاندمارادوناوپلهچونبازیکنانیدرخششوھنربرابردرپرستشآمیزیموضعگاهفوتبالعاشقان

وشیفتگیھاآناگروناروا؟یارواستاسالمیاخالقمنظرازکمدستیااخالقاشما،نظربهببرد،لذتمردمعمیقشیفتگِیاینازوبکندخودشحیرانومسحوررامردمھنرشبامدونا،یاجکسونمایکلچونھنرمندانی
میماند؟باقیفوتبالفراگیروعمیقجذابیتاینازچیزیاساسانباشد،تماشاگرانکردنمسحوربهمیلاین

سطحدرفوتبال،وادیدربازیگریمقوممااگرحاالشدندقرآنمسحورھممشرکانازپارهایکردید،اشارهکهھمانطورکندسرمستمراحافظشعریکیاوبشوم؛ھنریاثریکزیباییمفتونمیتوانممنفیالمثلکهمعنابدینندارد؛ایرادیمسحوریتنفس
یامولویمثلبزرگیکهکنیدنگاهحیرتآفرینیوھستیقصۀبهزاویهاینازشماشد،مطرحبودنحیرتزابحثکهحاالباشدداشتهمشکلیفینفسهنمیکنمفکرباشد،دیگرانآمدنوجدبهطبیعیاشاقتضائاتازکهبدانیمخالقیتباھمعنانرابزرگانوستارهھا
ھممانمیشودصنعآثاردرماکردننظرازمانعاینامااستعالیهمراتبدراگرچهمیبیند،تندبادمصافدرکاھیپّرھمچونراخودشگوییومیگویدسخنھستیبرابردرخودشحیرانیبابدرمشتغلماومنطقالطیرشرحبهایاماینمنکهعطار

برعالوهوببینیممخلوقاتآثارمیتوانرارمانوشعرتاگرفتهفیلمازمیشودخلقآدمیانتوسطکهآثاریبامواجھهدرچهطبیعی،مناظربامواجھهدرچهیعنیدیدھماینطورراعالممیتوانعلیاالصولببریمپیصانعوخالقبهصنعتفرجازمیتوانیم
تلقیباحتییاوباشدوجودیوحدتخدایپاننتئیستیکیاھمهخداانگارانهپانتئیستیکشمانگاهاستکافیبردپیھستیکلبودنقدسیبهمیتوانآنھاپسازکهببینیمآیاتیونشانهھاھمراھنرمندانآثاروببینیمقدسیراھستیمیبریم،زیباییشناختیحظاینکه
ازراابیاتاینبدھیداجازهشوندقلمدادخداوندمخلوقاتزمرۀدرتارکوفسکیوفرھادیاصغروونگوگوداستایفسکیھمانندزیدانومارادوناکهنداردمنطقیایاستحالۀواشکالھیچتصویر،ایندرببینیدخداوندمصنوعاتازپرراعالمخداوند،ازرایج

بخوانمعطارمنطقالطیر

کیستتوجزبینھایتخدایای
چیستتوجزغایتوحدبیتوییچون
بیشکیبینھایتازچیزھیچ
یکیماندکجاماندسربهچون
ماندهحیرانخلقجھانیای
ماندهپنھانپردهزیربهتو

مسوزجانموآخربرگیرپرده
مسوزپنھانمپردهدرازاینبیش
ناگھانحیرتبحردرشدمگم
رھانبازمسرگشتگیھمهزین
ماندهامگردونبحرمیاندر
ماندهامبیرونپردهدرونوز
برآرنامحرمبحرزینرابنده
برآرھمتومرادرافکندیتو

درشماپرسشدومبخشباکهتأمل،قابلمسئلۀامامیدیدندھستیدرمتنوعیومتعددنشانهھایوآیاتوداشتندباورآنبهموالناوعطارامثالکهنداردوجودیوحدتخدایتلقیوتصویربامنافاتیاست،ھستیدرکردنحیرتنوعیمتضمنکهابیاتاین
مسلمًااینباشد،داشتهراخودشبهنسبتشیفتگیطلبھمدیگرانازوشودنھادینهاودرخودشیفتگیوبزنداستغناکوسیاالوھیتکوساواگردارد؟خودشازتصویریچهشاعر،یافوتبالیستیاھنرمندآنیعنینشانه،وآیهاینخودکهاستایناست،تناسب

اینچوناست؛اخالقیغیراینبطلبدایشانازمتعارفغیرمواجھۀوعبودیتنوعیواستبرترآنھاازگوییکهبگیردپیشدردیگرانبارفتاریوشودباورشرایجتعبیربهرفتهرفتهوبگیردقرارمنزلتیچنیندرفردیعنیاستاخالقیغیرامریک
دروکردهخطاییکارکنند،رفتارتواناییاشوھنرازشدنشانمسحورمتناسباوباکهکندطلبدیگرانازوآیدپدیداودرخودشیفتگینوعیوبنھدوادیھاایندرپایکسیاگربشودتفاخراسبابنبایداماحقیقیاند،اگرچهھنری،وقلمیوذھنیتوانمندیھای
تمجیدھاوتعریفاینمیشودوسوسهواستآدمیواستنفسکهچندھرنیاورندخودرویبهچندانوبگیرندنادیدهرادیدهبایدافرادایندھندقرارموقعیتیچنیندرراخودشاننبایددارند،توانمندیھاییچنینکهکسانیمیبردسربهاخالقیغیروضعیتی

یاداردخوبیحافظۀکسیاگرمیشودمتکلفانهتواضعنوعیدرآید،اگرھمانکاردرازبگذردوببینیدرااینھابایدباشد،داشتهانسانیروابطومناسباتدرپایھمچنانمیخواھدفرداگرامااست؛شیرینخیلینخستوھلۀدرکهگفت،بایدصادقانهھم،
اینظھوروبروزوگرنهاستاخالقیغیرامریشیفتگیھا،اینبهنسبتشیفتگیوبستندلنبندددلچیزھااینبهیعنیکندعبوروببیندبایدراخودشبهنسبتمردمشیفتگیومسحوریتایناست،اولیطرازھنرمندیافوتبالیستیااستخوبیسخنور

وبداردفراقبرفدررااژدھابایدمولوی،تعبیربهآدم،کهاستاینمھمامامیشدبدچقدرصورتایندروباشد؛خالیرماننویسانوشعراوفوتبالیستھااینازانسانیعالمبودممکنحالھربهاستچشمنوازودلانگیزخیلیانسانی،عالمدرتوانمندیھا
نکشاندعراقخورشیدبهمیتواند،کهجاییتارا،خویشتن

فراقبرفدرداررااژدھا
عراقخورشیدبهرااومکشھین

اینکهندارداشکالیھیچواستمبارکفینفسهاست،عالیهسطوحدربودنفوتبالیستمقومکهخالقیت،باتوأمھنرمندِیمیکنمفکرمجموعدرشودپررنگترمصاحبه،فوتبالیغیرسویهھاینمیخواھماستفوتبالدربارۀگفتوگوییگفتوگو،اینکهبگذریم؛
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باکهخالقیتھاییوبدنیزیباییھایآدمیانبرایمیکنمفکراستملموسترفوتبالیستیکخالقیتزیبایِیمردم،ازکثیریبرایکهزدحدسمیتوانواستزدهدامنقصهاینبهھمفوتبالبودنجھانشمولوفراگیریالبتهمیشودیافتانسانیعالمدرھمامور
میشود،دیدهفوتبالبازیکنانبازیدرکهھمراخالقیتھاییمیکنند،تحسینومیدھندتشخیصراحتتررازیباروجوانپسریکیازیباخانمدختریکزیبایِیافراداکثرکهھمانطوراسترمانیکیاشعریکخالقیتوزیباییازملموسترمیشوند،محققبدن
تدقیقوتأملوآثاراینخواندنانگیزۀوحوصلهدقیقتر،تعبیربهیادریابند؛میکند،رماننویسیدرداستایفسکیکهراکارییاومیکندواژگانباشاملواحمدکهکارییاشعر،سرایشدررااوجادوگریوکنندذوقیافراداینکهتااستملموسبیشترمردمبرای
استفراگیرترجاذبهاششعر،دیوانیارمانفالنباقیاسدردارد،کاروسربدنباکهفوتبالکهمعناستبدینباشندداشتهراآنھادر

بهدوم،حالتدرحریفتیمازنفرتبهخوردنگرهبرایداردبیشتریاستعدادمعموًالاول،حالتزیبابازیتماشایازبردنمانلذتبرکندغلبهخاصتیمیکازماطرفداریاستممکنفوتبال،مسابقۀیکتماشایھنگامـ
ًونمیخوریمچندانیغمتیمآنناکامیبابتواستمحبوبمانتیمپیروزیازبردنلذتبیشترفوتبالازماسھمکهمیرسدنظر بافوتبالورزشگاهھایدرماکهگوییواقع،درمیکنیمعبوراندوهاینکنارازراحتیبهتقریبا

چیست؟ترجیحتاندلیلومسابقهاند؟میداندرحاضرتیمدوازیکیطرفداربیشترکهکسانییامسابقهاندتماشاگربیشترکهکسانیمیپسندیدبیشترراگروهکدامشمامواجھیمطرفدارانوتماشاگران

دیدنازاینکهازبیشموقعآنجھانیصحنۀدرایتالیاوکشورداخلدرپرسپولیسبودمفوتبالتیمھایطرفدارروزگاریمنگفتم،چنانکهسؤالطرحزمانبهداردبستگیجوابممیدھم،ترجیحرایککداممناینکهوطرفداران،وتماشاگرانمیانتفاوتبابدر
کالسگذراندنبرایحالعیندرولیبودشدهتمامماسومثلثامتحاناتوبودتابستاناوایلحوالیباختآرژانتینبهپنالتیضرباتدرایتالیا۱۹۹۰جامدرکهاستخاطرمبکنمطرفداریتیممازمیکردمسعیوبودمھمبرایمباختوبردببرم،لذتبازیھا
رویحتییابنشینمنمیتوانستممنکشید،پنالتیضرباتبهکاروقتینیمهنھایی،شبمیکردیمتحلیلراایتالیابازیکنانوبازیھاچقدرھستمتیماینطرفدارمنمیدانستندھمهوبودمکردهصحبتایتالیاتیمبهراجعکلیبچهھابامیرفتیممدرسهنظامیآموزش

ایشانببردرابازیایتالیااستممکنواستپنجاهپنجاهپنالتیوھستمایتالیاطرفدارمنکهمیدانندھممدرسهبچهھایوکشیدهپنالتیبهبازیکهدادمتوضیححالی؟بدینچراپرسیدندمنازوپایین،آمدندباالازپدراستیادممیزدمقدماضطراببابایستمپایم
ازبگویمنمیتوانمشدترچشمانموکردمبغضکهاستیادمایتالیا،باختنازپسودیدمراپنالتیضرباتتمامھیجانبامنونیفتادکارگرپدرسخناناحوال،آنوسالوسنآندرقاعدتًانکننگرانراخودتوھستھمیشهباختوبردندارد،اشکالیگفتندھم
ًوبودمشدهدلشکستهولیکردم؛پیدانفرتآرژانتینتیم صباحیچنددیگر،۱۹۹۰جھانیجامازبعدمیداشتم،دوستخیلیرااوقبلسالھایدرکهھممارادوناشدمخرسندباخت،آلمانبهفینالبازیدرآرژانتیناینکهازبگویمصادقانهوبودم؛ناخرسندعمیقا
بایدنحویھربهمیکندفکرواستزیادروحیاشھیجانھایوتالطمھااستطورایناست،طرفدارکهوقتیآدمبگویمتاگفتمراخاطرهاینبودنددادهشکستبود،زوریوضربھربهمرامحبوبتیمیارانشومارادوناچونکهنبود؛منمحبوببازیکنانجزو
استدلانگیزتربرایتانفوتبالبازیخالقانۀجنبهھایدیدنواستبیشتربازیدیدنازحظتانتماشاگرید،کهوقتیشماامااستآنشدنبرندهخواستارقیمتیھربهوکنددفاعمحبوبشتیماز

درنبودهامتیماینطرفداروقتھیچولیداشتهامدوسترابرزیلبرزیلفوتبالتیمبازیتماشایازھمچنینمیبردملذتھمیشهکنونی،قرناولدھۀدرزیدانبازیدیدنازو۱۹۸۰دھهدرپالتینیمیشلبازیدیدنازامانبودمفرانسهتیمطرفداروقتھیچمن
ًمیالدی۱۹۸۰دھۀدرچهتیم،اینزیبایبازیھایدیدنحالعین پسرماتفاقبهراآلمانوبرزیلبازیاولنیمۀ،۲۰۱۴جھانیجامدریاوبودزیباودلانگیزخیلیبرایم،۲۰۰۲جھانیجامدریاو۱۹۸۶جھانیجامدرفرانسهوبرزیلمشھوربازیآنمثال
ًآنھا،بازیتماشایازنبودم،تیمدواینازھیچیکطرفداراینکهبادیدمتورنتودانشگاهدر شدمناراحتبرزیلی،تماشاگرانناراحتیازبویژهشد،متحملراسنگینیشکستچنانخودش،خانۀدربرزیلاینکهازچندھربردملذتآلمانیھا،تیمیکارازخصوصا
میکنمفکرطرفدارتاتماشاگرمدیگرکهمیشودسالیبیستحدوداالنبگذریم،کهدبیرستانموراھنماییدورانازحال،ھربهطرفدارتاباشیدتماشاگربیشترشماکهمیدھدرخوقتیامراینبردمبسیارلذتآلمانتیمبازینوعتماشایازحالھربهاما

کروکورانتقاداتبهنسبتآدمکهمیشودسبباوقاتازپارهایھمطرفداریمیکندکروکورراآدمچیزی،داشتندوستیصمویعمیاالشیاءحبکمیگویندعربھاببیندبھترھمراضعفوقوتنقاطوببردبیشتریلذتآدمکهمیکنداقتضاتماشاگری
بیشتریھنریلذتگفتم،کهتوضیحیبهو،ببیندمیتواندبھترراضعفوقوتنقاطومیکندنظربازیبهجامعاالطرافترنحویبهمیگذارد،پاتماشاگریمقامبهوقتیآدماستطرفداریمقامبهمتعلقایناماکنددفاعمحبوبشتیمازنحویھربهبخواھدوشود

ترجیحامامیدانم،ممدوحغفلتمصداقبودممشتغلآنبهصباحیچندھمخودمکهراتیمھاازغافالنهطرفدارینوعاینوتماشاگران،لزومًانهمیشودپرطرفدارانبافوتبالاستادیومھایودارداحتیاجطرفدارانبهدنیاکهمیدانمچندھرببردمیتواند
استتماشاگریمقاممنکنونی

ُستنمیگفتمولوی گزیریوگریزاستسنخھمینازھم،بودنسیاسیحزببھمانیافالنطرفدارچنانکهاست؛زندگیایندرغافالنهبازیازبخشیبودن،تیمبھمانیافالنطرفدارمعنایکبهاستآفتراجھاناینھوشیاریاستغفلتجانایعالماینا
ھمبیشتریلذتفوتبالبازیھایدیدنازمقام،ایندرمیپسندمبیشترآوردم،کهدلیلیدوبهتوجهبارا،تماشاگریمقاممنحالعیندرتیمھاستسختوسفتطرفدارانقوامبهفوتبالبازیقوامومیرود؛پیشومیگردداینطورعالمنیستوضعاینازھم

میبرم

استگفتهھممولوینگاهماھیچ،مامیگفتسپھریھمدلترمھستیوادیدرتماشاگریباکًالفوتبال،وادیدرتماشاگریازفارغاما

توییتماشانکنروتماشا
توییھویداونھانوجھان
رویجاآنچهورویجااینچه
توییجاآنوجااینازمقصودکه
مجوبیرونزغمھادرمانتو
توییغمھادرمانوپازھرکه

تماشایبهوکندرصدراخوداحوالوکندنگاهراھستیودیگرانبتواندوبرسدتماشاگریمقامبهکالنسطحدرآدماگردارددرونیورزۀبهاحتیاجواستموھبتیارزیابی،وقضاوتبدونپیرامون،جھانوخودضمیرکردنرصدوتماشاگریقصۀنظرمبه
توسعاوفوتبالعرصۀدربودنتماشاگربابینسبتولیاستکالنترمرتبۀیکاینامامیبردنصیبرابیشتریشکوفاییزندگیاشازومیکندتجربهزندگیدررابھتریاحوالمیکنمفکرسپھری،سھرابقولبهبکندنگاهومولویتعبیربهبرودخودش
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فارسیزبانبهعربیزبانازتماشااسترفتنراهمعنایبهتماشیواژۀعربیزباندربدھمتماشاکلمۀبهراجعھمتوضیحیکمیپسندمبیشترزندگی،درچهفوتبالدرچهراتماشاگریمقاممندالیل،ھمینبهنیستآن،ازبردنلذتودیدنراھنر
رفتهکاربهنگریستنمعنایبهوکردهپیدامعناییتطورتدریجبهفارسی،زباندرواژهاینکهاستجالبمیکنندنظرھماطرافبهمیزنند،قدمھمباوقتیافرادولیاستبودهزدنقدمھمبابردالتماشیاستآمدهپدیدآنمعنایدرتطوریولیآمده
بودندمشتغلآنبهرفتنراهھنگامپیروانشیاارسطوکهاستبودهفلسفهایمعنایبهھممشاءفلسفۀکهھمانطورمیآیندکردنمشیازتماشیوتماشالغوی،لحاظبهکهچندھراست

ًپوپولیسموفوتبالبینمعتقدندبرخیـ دربارۀنظریچهشماداردوجودتوجھیقابلپیوندھایکمدستیاعمیقپیوندیعقالنیتسوزتودهانگیزِیمعنایبهتقریبا
است؟فوتبالتماشاگرانرفتارازمتفاوتباال،بسیارجذابیتباھستندورزشھاییکهوالیبال،یاتنیستماشاگرانرفتارچرانظرتانبهاساسًاودارید؟مدعااین

اقصیدرواستپاپیوالرخیلیالبتهفوتبالورزشنهیابدھمآنبهمثبتپاسخنمیدانمراستشکهسؤالیستدارد،توجھیقابلپیوندھایپوپولیسموفوتبالبینشما،تعبیربهچرا،اینکه
دراستپرطرفدارآمریکاییفوتبالکانادا،وآمریکادرنهشمالیآمریکایدرامااستپرطرفداربسیارفوتبالایران،مثلھم،التینآمریکایواروپادرعالقهمندندآنبهبسیاریدنیانقاط

آمریکایدرکردید،یادپوپولیسمعنوانباآنازشماآنچهکنمبرقرارچندانیارتباطبازیاینبانتوانستممنالبتهآمریکاییفوتبالیعنیفوتبالساکرمیگویندفوتبالبهشمالیآمریکای
درمنمیکندفرقیکدیگربامختلفممالکورزشیوفرھنگیذائقۀنباشدمناسبیتعبیراینجادرپوپولیسمتعبیرشایدولیداردمصداقیخرویھاکیوآمریکاییفوتبالدربارۀشمالی
رامسابقهزیادیھیجانبامردمبودآوردهراپسرشھمدوستماتفاقارفتمیخرویھاکیمسابقۀیکدیدنبهدارم،کهکشیشیدوستوپسرمھمراهھمینجایکبارومیکنمزندگیکانادا
رفتارتفاوتبابدرداردطرفدارخیلیشمالیآمریکایدرھمبسکتبالمیپسندمبیشتررافراگیرتعبیرپوپولیسم،تعبیرجایبهمنمیکشیدندھوراومیزدنددستومیکردندتماشا

استدرستحرفتانوالیبال،یاتنیستماشاگرانبافوتبالتماشاگران

درمیبینیمکمترفوتبالدرماکهاستچیزیاینواستمسابقهزمیندربازیکنانکتککاریجاذبهھایشازیکییخرویھاکیاماوالیبالاندوتنیستماشاگرانمثلھمتماشاگران
ھوراومیزننددستتماشاگرانومیشوندگالویزھمباتیمدوبازیکنانیخ،رویھاکیدرامامیکندجداھمازراآنھاسریعداوربیاید،پیشھمدرگیریتیمدوبازیکنانبیناگرفوتبال
دارند،کانادادربیشتریحضورسابقۀکهدوستانیازمنمیکندجداھمازرابازیکنانمدتی،ازبعدونمیکنددخالتیابتداھمداورومیکشدطولدقیقهچنددرگیریاینگاھیمیکشند
تعبیرایننمیدانمحالعیندرمیشوددیدهھمیخرویھاکیدرامراینباشیم،عقالنیتسوزتودهانگیزیمعنایھمانبهپوپولیسمبهقائلاگرمیروندیخرویھاکیمسابقاتدیدنبهکتککاریھاایندیدنبرایاصالعدهایگفتندآنھاوکردمسؤال

برخینظرمدکهغایاتیبرخالفیعنینیستغایتیبهمعطوفواستھیجاننوعینیستندورزشزیباییھایدریافتواحرازپیدرھمهلزوماسرگرمیوھیجانبهاستخوردهگرهاساساورزشکلچونباشد؛درستچقدرسیاقایندرعقالنیتسوز
آثاریچنانیخرویھاکییافوتبالورزشھایدرمردمشدنبرانگیختهوھیجانبرمیکنند،تصرفودخلمملکتیاموردرومیگیرندرأیمردمازومیدھندسوقخاصیسمتبهرامردمتودهانگیزانهشانگفتارورفتارباآنھاواستپوپولیستسیاستمداران

استھیجانتخلیۀنوعیصرفًانیستمترتب

کالنسیاسینتایجوآثاروباشدکاردردرستیساماناگراستھیجاناتاینبهسامانبخشینحوۀمھمنکتۀمیشودمحققامریچنینھمورزشدرمیکنند،خالیراخودشانھیجاناتومیآیندکنسرتھابهعدهایکهطورھماندارندنیازامراینبهافرادانگار
ازیکیسیاسی،نتایجفاقدوسامانمندشکلبهھیجانتخلیۀاتفاقًانیستجایزمردم،حضورازلبریزکنسرتھایحتیویخرویھاکیوفوتبالتوصیفدرعقالنیتسوزتودهانگیزیتعبیرنظرمبهنباشد،مترتبفوتبالتیمآنیااینازمردمپرشورطرفداریبر

عموماشایدموافقمفوتبالوتنیستماشاگرانرفتارتفاوتبابدرشمادومنکتۀبااماباشمداشتهانتظارورزشازمنکهنیستچیزیعملی،عقالنیتچهنظریعقالنیتچهحاالکلمه،دقیقمعنایبهعقالنیتمحوریاستجوامعدرورزشمثبتکارکردھای
استفوتبالازکمترخیلیتنیستماشاگرانبیندرعادتخالفآمدرفتارھایاست،کمترمخاطبانبسامدچونوکمشمارترندتنیسطرفدارانامامردمندمختلفقشرھایازفوتبالتماشاگرانمرفهترندکهمیروندتنیسدیدنبهکسانی

امااستخودشمختصفوتبالھیجانمیکردمفکرمدتھاتامنکهبیفزایمھمراایناستبیشترخیلیفوتبالطرفدارانتعدادچونکهاستتنیسطرفدارانازبیشترفوتبالعالقهمنداننامتعارفرفتارھایاماداریمراتماشاگرانمتعارفرفتارھمفوتبالدرماالبته
انصافًابسکتبالآخرثانیهھاینهیامیشویدمسابقهدرگیرشماکهاستاینمھمدارندراخودشانھیجانھمورزشھااینکهشدهاممتوجهمیکنم،نگاهھمسرموپسرتأثیرتحترااوپنوویمبلدونتنیسبازیھایوشدهامعالقهمندبهکهسالچندایندر

فینالبازیمیخواندماخباردرکهاستیادماستفوتبالمعجزاتازھماینومیکندخودشھیجاندرگیرجھانسراسردررابیشتریافرادفوتبالورزشیعنیدارد؛بیشتریشمولھیجانشواستفراگیرترفوتبالکهکردانکارنمیتواناماداردزیادیھیجان
بداردمعطوفخودبهاینچنینرااذھانکهھستجھاندردیگریپدیدۀکمترنمیکندبرابریفوتبالباحیثاینازدیگریورزشھیچبودندکردهنگاهنفرمیلیارددورا۲۰۰۲جھانیجام

کند؟عمل۲۰۱۴جامازبھتر۲۰۱۸جھانیجامدرکیروشکارلوستیمکنیدمیفکرضمناداشتهاید؟دوستوپسندیدهبیشترراکسانیچهایرانفوتبالبازیکنانبیندرامروز،بهتانوجوانیدورانازـ

ًامروز،بهتانوجوانیدوراناز روینبودقویایبازیکنداییبودم،دیدهمنکهجاییتاداشتمدوستانصافاراگلزنیاششمامانمیپسندیدمراداییعلیبازیراکریمیعلیومھدویکیامھدیآنازپسداشتمدوستخیلیرامحمدخانیناصربازیسبکابتدائا
ھمراعاشوریمحسنپاسھایوبازیسبکنوجوانیدراستیادمداشتمدوسترامحرمیمجتبیبازیسبکھمدفاعدربودکمنظیرانصافاملی،سطحدرحیثاینازوبودقویواقعاگلزنیاششمامابدھدخوبیپاسھاییابزنددریبلنمیتوانستیعنیزمین
وورزیدهوھوشمندکامالباقریکریمداشتمدوسترااوسرضرباتومیدادکهپاسھاییمیکرد،کهدفاعیاو،کارسبکداشتمدوستخیلیھمراباقریکریمبازیبوددیدنیعاشوریبازیسازیشددعوتملیتیمبهکمترنکنم،اشتباهاگرکهداشتمدوست
پرتغالیرونالدویسرضرباترونالدوومسیھماخیرسالیاندرداشتمعالقهھمفیگولوئیسبهزیدان،وباستنفانوگولیترودوباجوروبرتووپالتینیمیشلوروسیپائولوبرعالوهداشتمعالقهبازیکنانیچهبهگفتمکموبیشھم،جھانیسطحدربودکاربلد

خوبراتیمشھمکارلوسشدجھانیجاموارداقتدارباامسالایراناستقبلسالچھارازقویترمیدانم،منکهجاییتاایران،کنونیتیمبگویمبایدھم۲۰۱۸جھانیجامدرایراندربارۀاستخوشایندوداشتنیدوستبرایممیکند،توپباکهبازیایو
انتظارمقرعه،اینازقبلکنیمصعودماوباشداشتباهحرفماینامیدوارمچندھرکندصعوددوممرحلۀبهقرعهاینباایراننمیکنمفکرھستندقویھمگیمراکشوپرتغالواسپانیااستسختیگروهماگروهحال،عیندرامااستشدهمجربومیشناسد
اتفاقایناگرداردپیشدرسختیکارکیروشکارلوسومیرسدنظربهدشوارقدریکارصعود،بابدرامابگیردنتیجهھم۲۰۱۴سالازبھترمیکنمفکرواستخوبیتیمایرانتیمحالھربهاماکنیمصعوددومدوربهبتوانیمبودمامیدواروبودبیشتر
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حرفهایتروفنیتروبھتر،۲۰۱۸جھانیجامدرماتیمنمایشمیکنمفکرمجموعدراماکنیمصعودگروھمانازپرتغال،واسپانیاحضورباماکهمیماندمنتظرهغیروغریبخیلیخیلیکاریبهومیشودماھموطنانتمامخوشحالیسببونیکوستبسیاربیفتد،
بودجالبیتجربۀمیکنمفوتبالیمصاحبۀیکمنکهاستباراولیناینکردفراھمرامصاحبهاینمجالکهشماسایتازممنونمپایان،دربشوداینچنینکهامیدوارمباشدداشته۲۰۱۴سالباقیاسدر

کوتاهلینک
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