دربارهی تقارن و تقابل هفت و ده

#هفده

میترسم از روزی که فوتبال باشد اما رونالدو و مسی نه
ول�یاهلل دهقان�ی :هماکن��ون ک��ه این س��طور را
مینویس��م ،مس��حور نبوغ و هوش ذاتی ش��مارهی
ده« :مس��ی» و متعج��ب از ح��د ب��االی تمری��ن و
خستگیناپذیری ش��مارهی هفت« :رونالدو» هستم.
آهوی خوشتراشی که با سختگیری ،نگرانی و البته
استیصال ،توپ را از چشم هیز و چنگال پرقدرت یوزپلنگ حفظ میکند.
ادامهی این حفاظت ،نیازمند سوزاندن فسفر بیشتری است که او حتما
ن را پرداخت میکند .موج دوم تعقیب این اعجوبهی
با دست و دلبازی آ 
دوستداشتنی توسط جناب  CR7که سخت اهل تمرین و ممارست
اس��ت ،نیازمند قتل ثانیهها ،دقیقهها و س��اعتهای بیشتری است که
بتواند در کورس تعقیب و گریز باقی بماند .او البته اینبار با خساس��ت
و ناخنخش��کی ،این هزینه را پرداخت میکند! بهراستی! کفگیر این
معدن هوش و نبوغ و این گنجینهی تمرین و سختکوشی ،چه زمانی
به ته دیگ میرسد؟ بدون شک اگر تاریخ زندگی انسان به قبل و بعد از
#نت و رواج استفاده از #اینترنت تقسیم شود ،تاریخ فوتبال هم به قبل و
بعد از ظهور این دو نفر تقسیم میشود :لیونل و کریس! این مهم زمانی
ارزش واالی خود را نش��ان میدهد که امثال پله ،بکن بائر ،کرایف ،فان
باستن ،باجو ،مالدینی ،بارهس��ی ،رونالدو ،رونالدینیو و اریک کانتونا در
این تقسیمبندی بیبدیل ،در دوران قبل از ظهور شمارهی  ۷و شمارهی

 ۱۰قرار میگیرند .در این انقالب ،مرزهای توانایی انس��ان فراتر رفته و
تلنگری بزرگ بر پیکرهی زندگی روزمرهی فوتبال میخورد .ما چهقدر
خوشش��انس بودیم که این جابهجایی و شکست مرزها را با چشم غیر
مسلح دیدیم و با اعماق وجود حس کردیم معنای واقعی دریبل ،ضربهی
کاشته ،یا بهتر بگویم معنای واقعی #فوتبال را ...مغرورانه این کلمات را
از ذهنم عبور میدهم ،چرا که از تبار نسلی هستم که در حسرت دیدن
بازی #مارادونا بودم؛ در حسرت پالتینی ،ژانتیگانا و دکتر سوکراتس
بودم .اما حاال حسرت هیچ کدام را ندارم و شاکرم که از تبار نسلی هستم
که «انقالب مرزهای فوتبال» را دیده است .بدا بهحال فردا و نسلی که
محروم اس��ت از دیدن جادوی بیپایان و غافلگیرکنندهی اسطورهی
هفت و افسانهی ده .فکر آزاردهندهی پایان این نبوغ و هوش؛ مرگ این
ممارست و سختکوشی ،رهایم نمیکند و این پرسش را ایجاد میکند
که با پایان این جادو ،و با خداحافظی این دو ،آیا «فوتبال» باز هم ارزش
پیگیری دارد؟! من حتی هیچوق��ت پیگیر این مطلب نبودهام که بدانم
بنز بهتر اس��ت یا بیامدبلیو ،آدیداس یا نایکی ،کوکاکوال یا پپسی؛ چه
رسد به اینکه فکر کنم مسی بهتر است یا رونالدو؟! باور من این است:
مسی هست ،چون #رونالدو وجود دارد و رونالدو هست ،چون #مسی
وجود دارد .آری! من ایمان دارم به ترانهای که زندانی و زندانبان همزمان
زمزمه میکنند...

تشابه و تفاوت
در تش��ابه و تفاوت ،نیز تقابل و تقارن هر دوقطبی میتوان س��خنها
راند و به س��تایش یکی و مذمت دیگری پرداخت .در ظاهر یک قطب
را انتخاب میکنی .در حال��ی که این انتخاب بیشتر میتواند از س��ر
تنفر از قطب مخالف باش��د تا از س��ر عش��ق به قطب موافق! برگردیم
به این مقایسه که بنز بهتر اس��ت یا بیامدبلیو؟! کرایف یا برگکمپ؟!
مارادونا یا پله؟! کوکاکوال یا پپس��ی؟! س��یدورف یا داویدز؟! باقری یا
قایقران؟! بیانی یا قلعهنوئی؟! درخش��ان یا محمدخان��ی؟! اندرزگو یا
جردن؟! شجریان یا ناظری؟! هاشمی یا رفسنجانی؟! قالیباف مجلس
یا قالیباف پلیس؟! کدام قطب را س��تایش میکن��ی و در مذمت کدام
قطب ،دلیل و مدرک میآوری؟! مثل اینکه مردم ،روحانی را انتخاب
کردند ،چون رئیسی را نمیخواس��تند .احمدینژاد را انتخاب کردند،
چون هاشمی را نمیخواس��تند .خاتمی را انتخاب کردند ،چون ناطق
را نمیخواس��تند .میبینید غالب انتخابهای آدمی ،نه از س��ر میل و
رغبت به قطب موافق ،که از س��ر مخالفت با قطب مخالف اس��ت .این
یعنی جایگزینی یک انتخاب سلبی به جای یک انتخاب ایجابی! مسی
با پیراهن ش��مارهی ده ،نماد نبوغ و هوش اس��ت .آنگونه که گویی از
سیارهی دیگری آمده تا وجه دیگری از توانایی انسان را به وی گوشزد
کند .تواناییهای او تلنگری اس��ت که به مذاق انسان خاکی خوشتر

مینشیند و پذیرش آن شیرینتر اس��ت .رونالدو در پیراهن شمارهی
هفت ،نماد تالش و کش��ف الیههای پنهان توانایی بدنی انسان است؛
تمرین تا حد مرگ ،ممارست ،خواستن ،خیره به هدف بودن و در نهایت
موفقیت ،اجزای مؤسس س��لولهای مغزی  CR7هستند .زمانی که
دنیا در سونامی یک ویروس منحوس فرو رفت ،فوتبالیستها و حتی
شوتبالیس��تهای خارجی و داخلی ،در حالیکه انگشتهایشان از
دستهی پلیاستیشن جدا نمیشد ،شمارهی هفت مثل همیشه در حال
دویدن و عرق ریختن بود .تفاوت و تشابه این دو ،آنقدر به هم نزدیک
و در عین حال ،آنقدر از هم دور است که تمایز تفاوتها و تشابهات را
دشوار میکند .یادم هست که یکی از مراجع تقلید در فتنهی  ۸۸تمیز
جبههی #حق و #باطل را دشوار خوانده بود .در مثل که جای مناقشه
نیست! درست مثل تمیز حجازی و عابدزاده ،سوباسا و کاکرو ،پیکان و
هیلمن ،پلنگ و یوزپلنگ ،شوچنکو و باتیستوتا و رویکین و پاتریک
ویرا که شاید همانقدر دشوار باشد .اساسا تش��ابه و تفاوتی که وجود
دارد ،در ذات دو قطب مخالف هم نیست ،بلکه در ذهن فردی است که
یکی از آن دو قطب را انتخاب میکند .گاهی این انتخاب در واقع ناشی
از تنفر آدمی از قطب مخالف است .یک تقابل گیجکننده و همیشگی
میان #عش��ق و #نفرت که تقریبا در همهی عرصههای زندگی آدمی
وجود دارد...

این روزها مشغول تماشای
آخرین مراحل جنگ گالدیاتورها هستیم

با تشکر از فوتبال

آنجا که سخن از مسی و رونالدو است
دوقطبیهای دیگر محو میشوند

مه�دی رحمان�ی :بیش��ک فوتب��ال را بای��د
جذابترین و پرطرفدارترین ورزش دنیا بدانیم.
یک ورزش گروهی که اگر پای یک جام قهرمانی
و چندین هوادار متعصب در میان باشد تبدیل به
یک جنگ تمامعیار خواهد شد و زمین ورزشگاه
عرصهی نبرد  ۲۲بازیکن یا  ۲۲جنگجو یا  ۲۲گالدیاتور میشود.
بخش��ی از جذابیت فوتبال ذاتی اس��ت و به خودی خود به دالیل
مختلفی مث��ل قوانین حاکم ب��ر آن و گروهی بودن��ش و غیرقابل
پیشبینی بودن و ...جذاب و دیدنی است .اما بخش بزرگتر جذبه و
جاذبهی فوتبال مدیون ستارههایش است .قطعا فوتبال بدون پله،
مارادونا ،رونالدو ،رونالدینیو ،زیدان ،بکام و ...بخش بزرگی از جذابیت
خود را از دست میدهد .حاال سالهاست که این جذابیت بیشتر
ش��ده و فوتبال طرفداران بیشتری را جذب خودش کرده است .با
ظهور دو پدیدهی فوق ستاره و رقابتی که بین این دو شکل گرفته
حاال باید فوتبال را جذابتر از هر زمان دیگری بدانیم .روزی که سر
الکس فرگوسن پیراهن شمارهی هفت منچس��تریونایتد را به تن
رونالدو کرد ،کمتر کسی گمان میبرد که او بتواند جانشین خلفی
برای دیوید بکام ،بازیکن محبوب ش��یاطین سرخ شود .پسر جوان
آرژانتینی هم شرایط بهتری نداش��ت .قد کوتاه و استایل نحیف او
در کنار خجالتی بودنش به هیچوجه نوید ظهور یک فوق ستاره را
نمیداد .اما انگار این دو آمده بودند تا فوتبال را غیرقابل پیشبینیتر
و جذابتر کنند و هر آنچه که در دنیای فوتبال افتخار محس��وب
میشود را از آن خود کنند .دو س��تاره ،دو کهکشانی ،دو نفری که
گویی مال زمین نیستند؛ دو فوتبالیست ششدانگ و تمامعیار .حاال
کمتر کسی هست که حسرت دیدن بازیهای مارادونا یا پله یا هر
فوتبالیست دیگری را بخورد ،چون در قرنی زندگی میکند که مسی
و رونالدو روزبهروز نبوغ خود را بیشتر در معرض نمایش میگذارند
و همگان را وادار به تحسین خودشان میکنند .باید از فوتبال تشکر
کرد که چنین س��تارههایی را تقدیم فوتبالدوس��تان کرده است.
بیش از  ۱۵سال است که رقابت مس��ی و رونالدو آغاز شده و دنیای
پرهیجان و جذاب فوتبال را تبدیل به دو قطب کرده است .حاال یا
باید طرفدار مسی باشی یا عاشق رونالدو ،چون همگان اذعان دارند
بازیکنی که حتی نزدیک به این دو باش��د را فعال در دنیای فوتبال
نمیتوان یافت .یک دوقطبی جذاب که گویی حتی ستارگان فوتبال
هم جز اینکه طرفدار یکی از این دو باشند ،هیچ نقش خاص دیگری
در مستطیل سبز ندارند .س��خن از دو تیم فوتبال نیست که برای
تکتک بازیکنانش و کادر فنیاش نقشی قائل باشیم .سخن از دو
بازیکن است که محبوبیتشان حتی بیش از بعضی تیمهای درجه
یک و پرطرفدار اروپایی است .فارغ از نظرات کارشناسان فوتبال و
مقایسهای که بین این دو بازیکن میش��ود ،صرف تماشای رقابت
تنگاتنگ این دو برای کسب افتخارات و رکوردهای دستنیافتنی،
لذتبخش است .در هیچ دورهای از فوتبال نمیتوان بین دو بازیکن
چنین جنگ نفسگیری را در س��الهای متمادی مشاهده کرد .از
تعداد گلها بگیرید تا تعداد هتریکها و جامها و پاس گلها و تعداد
بازی و هر اتفاق خوبی که ممکن اس��ت برای ی��ک بازیکن فوتبال
بیفتد .همهی اینها بهانهای ش��ده برای بیشتر درخشیدن مسی
و رونالدو و رقابتی که شاید س��الهای آخر آن را نظارهگر هستیم.
شاید بعد از پایان این دورهی طالیی ،فوتبال و طرفدارانش سالهای
زیادی را در حسرت تکرار پدیدههایی چون لیونل و کریس سپری
کنند .حقیقتی که تصورش هم ترس��ناک و غمانگیز اس��ت .شاید
سالها بعد دیگر کسی به فکر مقایسهی این دو بازیکن نباشد و فقط
حس��رت دیدن دوبارهی این دو نابغهی کهکشانی را در مستطیل
سبز بخورد .بهراستیکه این دوره از فوتبال را باید دوران اوج فوتبال
بدانیم و از آن به عنوان طالییتری��ن ،جذابترین ،دوقطبیترین،
هیجانانگیزترین و زیباترین دورهی فوتبال در تمام تاریخ یاد کنیم.
دورهای که دو آفریدگار دارد :لیونل مسی و کریستیانو رونالدو...
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