هفته

مجـــله خبـــری

هم میتوانند بازیهای ملی را به دربی تبدیل کنند .مانند دربی برزیل
و آرژانتین ،یا انگلستان و آلمان .در اینجا یک نکته ناگفته باقی مانده
این است که در شهرهای بزرگ یا کالنشهرها ،تفاوت میان محلههای
مختلف ،فقر و ثروت و سبک زندگی که میتوانست به نزاعهای شهری
ختم شود ،با تولد باشگاههای فوتبال از دل محلههای متناقض هر
شهر ،دربیهای شهرآورد را بهوجود آورد .رئالیها دربازی در برابر
اتلتیکوییهایفقیر،تورینیهاینداردربرابریوونتوسیهایدارا،
بوکاییهایفقیردربرابرریورپالتهایهایثروتمندوکارگرانتاتنهامی
در برابر اشراف چلسی ،جالب اینجاست که با وجود تحوالت اجتماعی
و کم رنگ یا ناپدید شدن ریشه این اختالفات در مردم هر محله،
کینههاوعداوتهایساکنانهمچنانهمراهبااحساساتفوتبالیآنها
باقی مانده و به این ترتیب فوتبال به ورزشی تبدیل شد که کینههای
تاریخیای را که شاید دیگر وجود عینی نداشته باشد ،به شکل مفهومی
با خود حمل میکند.

4

فوتبال یکی از بارزترین خصیصههای دنیای مدرن است .دنیایی
که در آن روشهایی مانند قانون و دموکراسی ورزش بخصوص فوتبال،
ضمن اینکه سرگرمی و تفنن شهروندان را موجب میشوند ،بار ذهنی،
کینهها و عداوتهای کهنه را نیز با خود بههمراه دارد و به این ترتیب
فوتبال پدیدهای شگفت است که در آن ،تاریخ و هویت مردمان ،از
گسیختگیوشکاففرهنگیرهاییپیدامیکندویکپارچهمیشود.
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5

با دقت به اجزای تشکیل دهنده دربیسرخابی کشور خود،
تقریباًهیچکدام از دوقطبیهایی که منشأ دربیهای اروپا را باعث
شدهاند در تیمهای استقالل و پرسپولیس نمیبینم .این دو تیم در
یک نظام کامالً غیر دموکراتیک که فقط پوسته مدرنیته را داشت ،پابه
عرصه وجود گذاشتند .در حکومت توتالیتر پهلوی ،با کپیکردن از همه
چیز ،استادیوم ،فوتبال ،طرفدار و دربی تهران شکل گرفت .هرچند
که برای حفظ ظاهر الزم بود که میان دو تیم کینه و عداوتی کاشته
شود و تیم تاج مثالً درباری باشد و تیم پرسپولیس مثالً تیم تودههای
کارگر شهری .اما به هر حال این ظاهرسازی ریشخندآمیز درواقع،
یک دورهمی آمرانه دربار و سازمان امنیت کشور را ،بدون هیچ
ی اروپایی به رقابتی تاریخی بدل کرد .اما از همان
اختالفی یا ارائهها 
ابتدا هم امواج طرفداران و دو تیم را گروهها و طبقات مختلف شهری
نمایندگی میکردند و هرگز بحث فقر و غنا ،ستم اقتصادی ،سبک
زندگی متفاوت و اختالف فرهنگی میان این دو تیم وجود نداشت.
در واقع دربی پایتخت ایران از لحاظ تاریخی یک دربی صوری است،
ولی مانند دیگر مفاهیم دنیای مدرن آنچنان نیرومند است که در
گذر زمان ،کینهها و عداوتهای ضروری خود را در ساحت خیال
طرفداران برساخته و اینک بهعنوان یکی از معروفترین دربیهای
جهان فوتبال شناخته میشود .این دربی بدون ریشه و کینه ،چونان
واقعیتیبیناالذهانی،آنچنانقدرتمندوفراگیراستکهمدتها
پیش و پس از هر مسابقه ،روح و روان میلیونها هوادار این دو تیم را

از دربی نودم آنچه که در خاطرمان می ماند این عکس و تصاویری
شبیه آن است .نخستین دربی دو مربی آرژانتینی و ایتالیایی بیشتر
از آنکه شبیه کیفیت فوتبال کشورهایی باشد که از آن آمده بودند،
محل زد و خورد و نزاع بازیکنان دو رقیب سنتی شد.
عکس از نعیم احمدی/ایران

در اختیار میگیرد .چیزی شبیه به مفهوم دموکراسی که یک پدیده
اروپایی است و زیربنا و ساختار آن هرگز در کشور ما وجود نداشته است.
اما از مشروطه به بعد ،ایرانیان برای تحقق آنطوری رفتار کردهاند که
ی است که از رفتار آنها و سپس تابعیت تودهها
گویی دموکراسی چیز 
بهوجود خواهد آمد.
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اگر بهدنبال دربی واقعی با ریشههای تاریخی میگردید ،باید نبرد
پرسپولیس و استقالل را به حال خود رها کنید و بهجای آن ب ه شکلگیری
تدریجی اما پرانرژی دربیهای تهران و تبریز ،تهران و اصفهان ،تبریز و
اصفهان و درآینده نزدیک ،بنا به دالیلی ،دربی این چند شهر بزرگ با
مشهدراجدیبگیرید.

