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 سردبیری به "ورزشی نگاه" مجله آلمان 6002 جهانی جام نامه ویژه برای شخصی یادداشت این  

 .شد نوشته سوفالی مهدی

* 

* 

 یك

 در و 30-0730 هایسال حدود از نویسم؛می سینما درباره كه است این مطبوعات به من اصلی ربط

 و مجالت تعداد یعنی است؛ طوالنی خیلی اشغیره قسمت این) غیره و تصویر دنیای و فیلم هایمجله

 اما(. بردم نام كه است دویی آن از كمتر بار ده چند آنها در مطالبم تعداد ولی. است زیاد دیگر هایروزنامه

 از فارغ حتی و همیشه بود؛ مهمی خیلی «ف» هم فوتبال دیدن، فیلم یعنی امزندگی «ف» ترینمهم كنار در

 هم سینما از ترقدیمی عشقی برایم این بگویم، را راستش غیره و فكری و كاری ادعاهای و شرایط و سن

 جام در سرباز اسم به تیمی جلوی 4-0 برد یك و پیراهن قرمز رنگ بابت كه بود سالم چهار. بود

 هشت و بیست ها،سال این فرودهای و فراز همه با حس این و شدم پرسپولیس شیفته تهران، هایباشگاه

 هایاحساس به هم مزاحم های«فكر» كه وقتی آمد؛ بعدتر طبعاً سینما به عالقه. مانده پابرجا كه است سال

 نویسنده به شناختم، آن با را سینما كه ایمجله خواننده از مرا سال، چهار فاصله به و بود شده اضافه خالص

 .كرد تبدیل آن ناشی

 به اتارسالی هاینوشته و نقدها بابت سالگی 01 در وقتی كه برسم این به تا گفتم را اینها  

 شخصیت مثل درست موقعیتی شوی، دعوت همكاری به ایران، مطبوعات تاریخ سینمایی مجله ترینباسابقه

 كروو، كمرون ساخته) "مشهور تقریباً" درخشان فیلم در راك موسیقی عاشق ساله 01 خبرنگار میلر ویلیام

 ادعای بگوییم؛ هست چهآن از بیشتر را اتسن جاهایی یك مجبوری. كنیمی پیدا( 6000 سال محصول
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 هم را «ایحرفه مالحظات» نوعی كه این ترمهم همه از و كنی؛ مطرح ای،نكرده كه را كارهایی یك انجام

 سالی، و سن كم با تركیب در اتكاریتازه تا كنی رعایت گفتار و رفتار در چیست، بدانی درست كه آنبی

 جدی حتی تماشاگر كه فضایی در و شرایط این در. نشود بدل شدن گرفته كم دست برای مضاعفی عامل به

 و زیبا هافیلم از مرقس، و متی انجیل از آیاتی و ریلكه ماریا راینر از اشعاری نبودن بر از بابت هم را سینما

 گرایش نوع هر كه شدیمی ناچار تاراندند،می و ترساندندمی تاركوفسكی( «فهمیدنی» نه و) «كردنی حس»

 كه) صدر حمیدرضا و من وقت هر كه بود همین برای. داری نگه پنهان را اتغیرروشنفكرانه و غیرهنری

 جمعه هایبازی در را همدیگر( باشد هانویسسینمایی بین در فوتبال به عالقه ابراز اصلی پیشگام شاید

 هایشنبه در فردایش، كه كردممی خواهش ازش من و دادمی تذكر من به او. دیدیممی امجدیه استادیوم

 و آمدندمی همه من، مثل كارهاییتازه و هانویسروتین و استادان و هاانتلكتوئل كه فیلم ماهنامه دفتر شلوغ

 محفل در دیدن فوتبال كه؟ هستید متوجه. دیده ورزشگاه در را یكی آن كه نگوید كسی شدند،می جمع

 .شدمی تلقی لمپنیسم نشانه و شأن كسر روشنفكری،

. بیاوریم تاب توانستیم سال دو فقط اوضاع آن در ما واقع در یا. آورد دوام سال دو فقط شرایط این  

 به هنوز البته كه گلمكانی هوشنگ همراهی با و فیلم مجله همان در اسالمی، مجید اتفاق به كه بود 36 سال

 پرونده داد؛نمی بروز زیاد را اشفوتبالی هایگرایش و بود نرسیده هایشسال این گرایانهجوان تحوالت

 و هااسم از قدرآن و كردیم كار دوران آن در تلویزیون ضعیف بسیار ورزشی هایگزارش درباره مفصلی

 فوتبالی و ناروشنفكر و لمپن قدرچه شد مشخص همه برای كه آوردیم مثال مختلف، هایسوتی و هابازی

 توی را توپ خواهندمی كه كنیممی نگاه را نفر 66 دویدن» و نشینیممی هاساعت كه شد معلوم و هستیم؛

 این. «ماندمی ما برای كردنش پاره حنجره و گیرندمی آنها را پولش هم آخرش و بكارند همدیگر دروازه تور
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 ما امثال عقلبی سر توی بارها را آن و دارند هانشناسفوتبال اغلب كه است تمسخرآمیزی توصیف

 .كوبندمی

 قادری امیر بعد سال چند هم را اصلی زدگیهیجان و كاریشلوغ. شكست تابوها كمكم موقع، آن از  

 و مهم بخش بلكه نیست، شأن كسر سینما اهل برای دوستی فوتبال تنها نه دیگر حاال و انداخت راه به

 برای فوتبال جهان نامهویژه همین در و دهدمی شكل را هایشانتحلیل و هابحث از توجهی قابل و همیشگی

 یا نویسیسینمایی سابقه و صبغه اند،بوده فعال و حاضر كه من نویسورزشی دوستان خیلی جهانی، جام

 و بود بهروان عباس اشورزشی گزارشگر مظهر كه دورانی آن بین باشد، چه هر. دارند هم سینمادوستی

 را نتیجه ایتالیا تلویزیون گفتمی و گرفتمی اشتباه زده هایگل تعداد با را تیم دو آفسایدهای تعداد

 و روز به پورفردوسی عادل اشفوتبالی اطالعات و گزارش ستاره كه امروز دوران با كرده درج برعكس

 است دوره دو دیگر حاال. باشد داشته وجود انگیزیحیرت فرهنگی هایتفاوت چنین هم باید است، باهوش

 !كشمنمی هم خجالت و نویسم می هایشبازی و جام درباره حتی خودسانسوری، و تعارف بدون كه

 دو

. بودند شانجفت پیش، جام. كنممی دنبال را جام پدرم، و مادر بودن بی كه است ایدوره اولین این  

 و سر كه گاهی و زدمی غرهایی باال یادداشت گیومه توی هایجمله همان مشابه تعابیری با گاهی مادر

 هایش،بچه هایعالقه به عالقه مقادیری با پراندیش،نمی ظهر از بعد همیشگی هایخواب از صدایمان

 متوقف خطا با بازیكنی كه هم بعد غیره و است جلو و عقب گل چند و توانست تیم كدام كه پرسیدمی

 حرص و حیرت با مادر پیچید،می خودش به درد از و غلتیدمی بار چند و خوردمی زمین و شدمی

 كه كشندمی داد و آه و خورندمی كتك و دوندمی چی؟ یعنی آخر كه آمدمی صدا به اشویژه هایخوردن

 اشكهن استعمار و انگلیس از مثال، عنوان به كه پدر و! اند؟كرده پیدا راه سر از را شانجان مگر بشود؟ چی
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 را سیاسی و شخصی بدبینی این شاناولی جهانی طلبیسلطه همین به اشاره با همیشه خودش) بود بیزار

 به را تیم و بازیكنان امتیازات و اوضاع و اسم من، انگلیس طرفدار خواهر با همراهی بابت(. كردمی ابراز

 عادت به هم بعد بكند ما با كردن دوستی در را خودش سعی اوقات، باقی مثل هم جااین تا سپردمی خاطر

 هیپنوتیزم گویی نشستمی كه تلویزیون جلوی خواب، به نسبت نیازیبی اوج در حتی ناپذیرش،ترك

 .شدمی پاره دیدن بازی حال در ما عصبانیت یا شادی فریادهای با فقط چرتش و شدمی

 این از كدامهیچ بخشد،می من به او و گذارممی برایش من كه لذتی و دقت و وقت همه با جام، این  

 ادای آخرش تا و بنویسم اشدرباره بیشتر خواهممی كهاین بخواهید، را راستش و ندارد را تصویرها

 كه است هدف همین به ایاندازه تا بروم، پیش پایش به پا دست، به قلم و دربیاورم را هانویسورزشی

 هیجاناتش و هابازی خود غرق و ببرم یاد از گاهی را تكرارناپذیرم هایخاطره تصاویر شدن نیافتنی دست

 و برادر و من دست به كردیم،می درست جام مراحل همه برای دوره هر كه هاییبینیپیش برگه. شوم

 گاه و دادمی نظر دردسربی و احساسی و سریع خیلی پدر ولی شد؛می پر محاسبه و احتیاط كلی با خواهرم

 از پر لیگ در فقط كه زدمی اینجومی و گل پر نتایج چنان ضعیف، تیم یك و قوی تیم یك بین تقابل در

 اشبینیپیش نمره امتیازها، شمارش با و دوره ته وجود، این با. آمدمی نظر به شدنی هلند هایباشگاه 0-8

 و حساسیت همه با جام این. شدمی باالتر دارم، و داشتم شناسیفوتبال ادعای كلی كه یكی من از كمدست

 را خانوادگی بینیپیش برگه آن دیگر كه است جامی اولین محبوبم، هایتیم همه حضور از ناشی هیجان

 .سازمنمی برایش

 

 سه
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 گیرم،می پی هاخاطره و هانتیجه همه ثبت با را جام كه ایدوره شش این در حاال، تا0886 سال از  

 و ذهن توی جهانی، جام و فوتبال دل در آشكاری جلوه با امشخصی زندگی اتفاقات ترینمهم از یكی

 و قبل و لحظه همین در همه برای و نیست خاصی رویداد اصالً اتفاق، خود. رودمی رژه چشمم جلوی

 باره،این در را ترهابزرگ هایحرف همه همیشه چون ولی. سن رفتن باال: آیدمی و آمده پیش بعدش،

 هم به چشم» و «بدون رو جوونیت قدر» به اشاره جور هر چون و دانستممی پیرزنانه و پیرمردانه شعارهای

 آمیزاغراق و نچسب و ایكلیشه نظرم به غیره، و «شدی ساله...  بینیمی یهو و شهمی تموم هاسال این بزنی،

 هم خودم بعدتر و ماندم مبهوت و خوردم سیلی حسابی شدم، مواجه فوتبال در اشجلوه این با وقتی بود،

 هم ترهاكوچك به خصوصبه و بقیه به كه امنرسیده جاآن به هنوز. خوردم پیرمردانه هایحسرت همان از

 بعدی دوره دو یكی تا دهممی احتمال ولی بزنم، اینها و جوانی قیمت و قدر به مربوط هایحرف همان از

 !برسم هم مرحله این به جام،

 كه بارش یك سال چهار اوج و دوستیفوتبال اول همان از ساده خیلی چیست؟ قضیه اصل حاال  

 من از همه غیرمحبوبم، و محبوب هایتیم بزرگ بازیكنان همواره. گرفتمی شكل جهانی جام موقع

 شانسال و سن حتی شهرت، و شتاب و ورزشی توان و تكنیك از غیر كه بودند هاییغول. بودند تربزرگ

 بهش وقتهیچ كه حضورشان و وجود از هاییجنبه بین رفتمی و آمدمی چشم به نیافتنی دست هم

 كامالً قبل از البته كه افتاد هولناكی اتفاق است، راه در كه دوره این و قبل دوره در یكهو بعد. رسیدمنمی

 من از بدیل،بی و بزرگ بازیكنان همه كمكم حاال. بودم نكرده فكر بهش ابله من ولی بود؛ بینیپیش قابل

 از تردهندهتكان خیلی كه ایواسطه به را سن رفتن باال كه بود شخصی اینشانه این، و بودند تركوچك

 و هزار به را حس این كسی هر است ممكن. كوفتمی سرم فرق توی بود، ایشناسنامه آشكار هاینشانه

 من از هایم«قهرمان» دیدم كه شدم قضیه متوجه جااین از من ولی باشد؛ كرده تجربه دیگر بهانه و شكل یك
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 از پیش و هاشب تا باشد تربزرگ باید است، آدم آلایده و الگو آدم، قهرمان شود؟می مگر. ترندكوچك

 اش،العادهخارق هایمهارت همه ظهور و بعدی بازی امید به و كنی فكر هایشقهرمانی عظمت به خواب،

 .(!شوی پهلو آن پهلو این و نگذاری صبح تا یا) بگذاری هم روی چشم

 از وقتی كه مردی توتی، فرانچسكو: دارم اماصلی قهرمان درباره همه از بیش امسال را معضل این  

 احتیاط و تدریج با كه بازیكنی بیاید، سرحال تا دودمی را دقیقه 80 كل یكهو خیزد،برمی مصدومیت بستر

 و توپبی وقتی كه ایستاره فداكارانه، فریبمردم اداهای و بیهوده تواضع با كه است بیگانه قدرهمان

 در و است؛ تركوچك من از ماند،می باستان یونان خدایان هایتمثال و هاپیكره به ایستاده، هم حركتبی

 یادم به لحظه هر را سالگی سی از بعد هایلذت تغییر تریناساسی دارم، بهش كه امیدی و شیفتگی اوج

 توانیمی دیگر بار چند كه كنیمی فكر این به بند یك شان،كدام هر دلپذیر تجربه موقع كه این: آوردمی

 ابدی آفتاب مثل دیگر، مشابهبی و طراوت با و تازه و درخشان فیلم چند مانده؟ قدرچه بچشی؟ را شانطعم

 Cold Play مثل كه دیگر راك گروه چند كردن؟ كشف برای( 6004 گوندری، میشل) پاك ذهن یك

 صحبتهم برای دیگر دوست چند باشند؟ داشته شدن كالسیك قابلیت هفتاد، دهه بزرگان سازیشبیه بدون

 زنكی؟خاله هایحرف و زندگی و فوتبال و انسانی ساده هایاصالت و درونی هایغم و سینما درباره شدن

 لحظه تا گرفتن دست به «سنجتب» و كردن حفظ پخش ساعت و نوشتن جدول برای دیگر جهانی جام چند

 همزمان؟ خوردن حرص و شدن مشعوف برای تركوچك سال و سن با دیگر بزرگ قهرمان چند شروعش؟

 

 


