ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺘﺎب

ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻟﻤﭙﯿﮏ
دﯾﻮﯾﺪ راﻧﺴﯿﻤﻦ

ﻫﯿﺎﻫﻮ و ﺷﺎدی ،ورزش و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺗﺠﺎری ،ﺳﯿﺎﺳﺖ و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی؛ ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ در ﭘﺲ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﭘﺮﺷﻮر اﻟﻤﭙﯿﮏ اﺳﺖ؟
ﺧﺎﺳﺘﮕﺎﻫﺶ ﭼﯿﺴﺖ و آﯾﻨﺪه اش ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ؟ راﻧﺴﯿﻤﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮔﻠﺪﺑﻼت در ﺑﺎزی ﻫﺎ ،ﺗﺎرﯾﺦ

ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻟﻤﭙﯿﮏ ،ﮔﻮﺷﻪﻫﺎی ﻧﻬﺎن در ﺳﺎﯾﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﻟﻤﭙﯿﮏ را ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ﻣﯽآورد و ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺎﻧﺪ.

۱

ﺑﺎزیﻫﺎ :ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻟﻤﭙﯿﮏ ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه :دﯾﻮﯾﺪ ُﮔﻠﺪﺑِﻼت ،اﻧﺘﺸﺎرات داﺑﻠﯿﻮ .داﺑﻠﯿﻮ ُﻧﺮﺗُﻦ۲۰۱۶ ،
در واﻗﻊ اﻟﻤﭙﯿﮏ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ورزش رﺑﻂ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ دﯾﻮﯾﺪ ﮔﻠﺪﺑﻼت در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺟﺬاب و اﻓﺸﺎ ﮔﺮ ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ ،اﯾﻦ ﺑﺎزیﻫﺎ از اﺑﺘﺪا وﺳﯿﻠﻪای ﺑﺮای اﻟﻘﺎی ﺟﻬﺎنﺑﯿﻨﯽای ﻋﻤﺪﺗ ًﺎ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ زﺷﺖ و ﻋﻠﻢ ﻗﻼﺑﯽ ﺑﻮده
اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﺗﺠﺎرت ،و ﻧﻪ رﻗﺎﺑﺖ ورزﺷﯽ ،ﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺳﺎﯾﻪ اﻓﮑﻨﺪه اﺳﺖ .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ دورهﻫﺎی اﯾﻦ ﺑﺎزیﻫﺎ ﺟﺰﺋﯽ از
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎی ﺗﺠﺎری -ﭘﺎرﯾﺲ ) ،(۱۹۰۰ﺳﻨﺖ ﻟﻮﺋﯿﺲ ) (۱۹۰۴و ﻟﻨﺪن ) -(۱۹۰۸ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺗﻤﺪن ﻏﺮﺑﯽ
را ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .در ﺳﻨﺖ ﻟﻮﺋﯿﺲ» ،ﺑﺨﺶ اﻧﺴﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ« ،ﻣﺴﺎﺑﻘﻪﻫﺎی وﯾﮋهای را ﻣﯿﺎن »ﻣﺮدم ﻣﺘﻤﺪن و ﺑﻮﻣﯽﻫﺎ«
ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮد ﺗﺎ ﺗﻮان ورزﺷﯽ آﻧﻬﺎ را ﺑﺴﻨﺠﺪ .ﻧﺘﯿﺠﻪی ﮔﺰارش رﺳﻤﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد» :ورزﺷﮑﺎران ﻗﺒﺎﯾﻞ وﺣﺸﯽ و ﻧﺎﻣﺘﻤﺪن
ﺿﻌﯿﻒﺗﺮ ﺑﻮدﻧﺪ و درﺑﺎرهی آﻧﻬﺎ ﺑﻪﺷﺪت ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد «.ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﯿﺘﻠﺮ اﻟﻤﭙﯿﮏ  ۱۹۳۶ﺑﺮﻟﯿﻦ را ﺑﻪ اﺑﺰاری ﺑﺮای
ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی ﻧﮋادی ﺧﻮد ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮد اﻣﺎ ﮐﺎر او ﺑﺎ روح ﺟﻨﺒﺶ اﻟﻤﭙﯿﮏ ﻧﺎﻫﻤﺨﻮان ﻧﺒﻮد؛ او ﺻﺮﻓ ًﺎ در ﻫﻤﺎن ﻣﺴﯿﺮ
ﭘﯿﺶ ﻣﯽرﻓﺖ.
ﻣﯽﺗﻮان ﭘﯿِﺮ ُد ﮐﻮﺑِﺮﺗَﻦ ،ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬار اﻟﻤﭙﯿﮏ ﻣﺪرن ،را ﻣﻘﺼﺮ اﺻﻠﯽ داﻧﺴﺖ .اﯾﻦ اﺷﺮافزادهی ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ ﻓﺮاﻧﺴﻮی،
اَﻧﺘﺮﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺘﯽ اﺻﯿﻞ ﺑﻮد اﻣﺎ اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﺮای او ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﺗﺠﻠﯿﻞ ﻣﺤﺎﺳﻦ ﻇﺎﻫﺮاً ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ واﻻی اروﭘﺎﯾﯽ
ﻧﺒﻮد .ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﻣﺤﺎﺳﻦ ﻣﺮداﻧﮕﯽ ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﮐﻮﺑِﺮﺗَﻦ ،ورزش زﻧﺎن »زﺷﺖﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﻈﺮه ای« ﺑﻮد »ﮐﻪ ﭼﺸﻢ آدﻣﯽ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﺪ« .ﻣﺴﺎﺑﻘﻪﻫﺎی زﻧﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖﻫﺎﯾﯽ زﯾﻨﺘﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺗﯿﺮاﻧﺪازی ﺑﺎ ﮐﻤﺎن ﻣﺤﺪود ﻣﯽﺷﺪ.
ﮔﻠﺪﺑﻼت ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺟﻨﺒﺶ اﻟﻤﭙﯿﮏ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻨﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ .در اﻟﻤﭙﯿﮏ  ۱۹۲۸آﻣﺴﺘﺮدام ،ﺳﺮاﻧﺠﺎم زﻧﺎن
اﺟﺎزه ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ در دو  ۸۰۰ﻣﺘﺮ رﻗﺎﺑﺖ ﮐﻨﻨﺪ؛ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﭼﻨﺎن ﻧﻔﺲﮔﯿﺮ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از دوﻧﺪﮔﺎن ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر از ﺧﻂ ﭘﺎﯾﺎن
١

دﯾﻮﯾﺪ راﻧﺴﯿﻤﻦ ،ﻣﺪرس ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ در داﻧﺸﮕﺎه ﮐﻤﺒﺮﯾﺞ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و ﺳﺘﻮنﻧﻮﯾﺲ روزﻧﺎﻣﻪ ﮔﺎردﯾﻦ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮﮔﺮدان اﺛﺮ وی در

روزﻧﺎﻣﻪ ﮔﺎردﯾﻦ اﺳﺖ:
Runciman, David, ‘The Games: A Global History of the Olympics by David Goldblatt review- a tale of ugly
politics and propaganda’, The Guardian, 15 July 2016

ﻏﺶ ﮐﺮدﻧﺪ )اﻣﺮوز ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ اﺗﻔﺎﻗﯽ رخ ﻣﯽدﻫﺪ( .ﺧﺒﺮﻧﮕﺎری در ﺗﻮﺻﯿﻒ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻧﻮﺷﺖ» ،ﭼﻪ ﻗﺪر رﻗﺖاﻧﮕﯿﺰ ﺑﻮد
ﮐﻪ دﯾﺪﯾﻢ اﯾﻦ دﺧﺘﺮﻫﺎ ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر از ﺧﻂ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎ ﮔﻬﺎن ﻣﺜﻞ ﮔﻨﺠﺸﮏﻫﺎی ﻣﺮده روی زﻣﯿﻦ اﻓﺘﺎدﻧﺪ« .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺴﺌﻮﻻن،
اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﺷﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﺟﺜﻪی ﺿﻌﯿﻒ زﻧﺎن ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺎورﻧﮑﺮدﻧﯽ اﺳﺖ اﻣﺎ واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
از آن ﭘﺲ ﺗﺎ اﻟﻤﭙﯿﮏ  ۱۹۶۴ﺣﺪا ﮐﺜﺮ ﻣﺴﺎﻓﺖ رﻗﺎﺑﺖﻫﺎی دو زﻧﺎن  ۲۰۰ﻣﺘﺮ ﺑﻮد.
ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی اﯾﻦ ﮐﺘﺎب درﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ اﻟﻤﭙﯿﮏ ﺗﻨﻬﺎ از ﺟﻨﺒﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺪ ﻧﺒﻮده ﺑﻠﮑﻪ از ﻧﻈﺮ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﻫﻢ ﺑﺪ ﺑﻮده
ﺶ ﻫﺰارﺳﺎﻟﻪاش را
ﺟﺴﯽ ُاﻧﺰ ،دوﻧﺪهی ﺳﯿﺎهﭘﻮﺳﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ،ﺗﻼش ﻫﯿﺘﻠﺮ ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﺮﺗﺮی راﯾ ِ
اﺳﺖ .ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ِ

۲

ﻧﺎ ﮐﺎم ﮔﺬاﺷﺖ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی ﻟِﻨﯽ رﯾﻔِﻨﺸﺘﺎل از اﻟﻤﭙﯿﮏ  ۱۹۳۶ﺑﺮﻟﯿﻦ ﮔﯿﺮا ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ دﻫﻪ ﭘﺲ از آن،
اﺛﺮی از ﺣﮑﻮﻣﺖ راﯾﺶ ﻧﺒﻮد .ﺑﻌﺪ از آن ﻫﻢ ﺗﻼش ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺑﺎزیﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ اﻫﺪاف ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰ
ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .در اواﯾﻞ دﻫﻪی  ،۱۹۸۰اﻟﻤﭙﯿﮏ ﺑﺎزﯾﭽﻪی ﻧﺒﺮدﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ دوران ﺟﻨﮓ ﺳﺮد ﺷﺪ .ﭘﺲ از ﺣﻤﻠﻪی
ﺷﻮروی ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﺳﺎل  ،۱۹۷۹آﻣﺮﯾﮑﺎ اﻟﻤﭙﯿﮏ  ۱۹۸۰ﻣﺴﮑﻮ را ﺗﺤﺮﯾﻢ ﮐﺮد .روسﻫﺎ ﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ آن ﺑﺎزیﻫﺎ را ﺑﻪ
اﺑﺰاری ﺑﺮای ﺗﺒﻠﯿﻎ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﺷﻮروی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽِ ﻣﻼلآور ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ را ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﺤﺮﯾﻢ
اﻟﻤﭙﯿﮏ  ۱۹۸۴ﻟﺲآﻧﺠﻠﺲ در ﭘﯽ اﻧﺘﻘﺎمﺟﻮﯾﯽ ﺑﺮآﻣﺪﻧﺪ .آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽﻫﺎ ﺳﻌﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ آن ﺑﺎزیﻫﺎ را ﺑﻪ اﺑﺰاری ﺑﺮای
ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﺤﺎﺳﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﻋﻮاﻣﺎﻧﮕﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری را ﻧﻤﺎﯾﺶ دادﻧﺪ.
اﻟﻤﭙﯿﮏ ﻟﺲ آﻧﺠﻠﺲ ﺣﺪاﻗﻞ از ﻧﻈﺮ ﻣﺎﻟﯽ درآﻣﺪزا ﺑﻮد )ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﻞ آن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻮﮐﺎ ﮐﻮﻻ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ
ﻣﺎﯾﮑﻞ ﺟﮑﺴﻮن ﻧﺘﻮاﻧﺪ در ﻣﺮاﺳﻢ اﺧﺘﺘﺎﻣﯿﻪ آواز ﺑﺨﻮاﻧﺪ زﯾﺮا ﺑﺎ ﭘﭙﺴﯽ ﻗﺮارداد داﺷﺖ؛ ﺑﻪ ﺟﺎی او ﻻﯾﻮﻧِﻞ رﯾﭽﯽ آواز
ﺧﻮاﻧﺪ( .اﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ،ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪی ﺗﺠﺎری اﻟﻤﭙﯿﮏ ﺳﺮﺷﺎر از ﻧﺎ ﮐﺎﻣﯽ و ﺳﻮء ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺖ .اﻟﻤﭙﯿﮏ  ۱۹۷۶ﻣﻮﻧﺘﺮال،
اﯾﻦ ﺷﻬﺮ را ﺗﺎ ﻣﺮز ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﺮد )ﺑﺪﻫﯽ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ در ﺳﺎل  ۲۰۰۶ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺷﺪ( .اﻟﻤﭙﯿﮏ  ۲۰۰۴آﺗﻦ در ﻧﺎﺑﻮدی
ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی ﯾﻮﻧﺎن ﺳﻬﯿﻢ ﺑﻮد؛ اﻣﺮی ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی دﻧﯿﺎ را ﺗﺎ ﻣﺮز ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﺮد.
در دورهﻫﺎی اﺧﯿﺮ ،ﻣﺴﺌﻮﻻن وﻋﺪه ﻣﯽدادهاﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎزیﻫﺎ ﺑﻪ اﺣﯿﺎی ﻧﻮاﺣﯽ ﻓﺮاﻣﻮشﺷﺪهی ﺷﻬﺮی ﺧﻮاﻫﺪ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ و
اﻫﺎﻟﯽ ﻣﺤﻞ را دوﺑﺎره ﺑﺎ ورزش آﺷﺘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داد؛ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﺪرت ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻟﻤﭙﯿﮏ  ۱۹۹۶آﺗﻼﻧﺘﺎ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ
ﻧﻤﺎد ﻧﺎﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ ﻣﯿﺎن اﻧﺘﻈﺎرات و ﻧﺘﺎﯾﺞ اﺳﺖ .اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻦ ﺷﻬ ِﺮ دوراﻓﺘﺎدهی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ اﻟﻤﭙﯿﮏ ،ﻇﻬﻮر
ﯾﮑﯽ از ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺖوﯾﮑﻢ را ﻧﻮﯾﺪ ﻣﯽداد اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﺎزیﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﻈﺎم ﻧﺎ ﮐﺎرآﻣﺪ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ،آبوﻫﻮای
ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ و ﮐﻤﺒﻮد ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻪ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ .اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺷﻤﻪای از ﺗﺮورﯾﺴﻢ داﺧﻠﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺧﻮرد،
ﻫﻤﺎن اﻣﺮی ﮐﻪ اﺧﯿﺮاً ﺑﻪ ﺟﺰﺋﯽ از زﻧﺪﮔﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺗﻤﺠﯿﺪ اوﻟﯿﻪ ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘﺪﯾﺪهی
راﯾﺞ در اﻟﻤﭙﯿﮏ ،ﯾﻌﻨﯽ رﺳﻮاﯾﯽ و اﺗﻬﺎم ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ،داد.
اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺗﯿﺮه و ﺗﺎر ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .اﻟﻤﭙﯿﮏ  ۲۰۱۲ﻟﻨﺪن ﻣﺎﯾﻪی ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ﺑﻮد -اﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺎزیﻫﺎ
ﭼﻪ ﻗﺪر از آن ﺷﻮر و ﻫﯿﺠﺎن و ﮔﺸﻮدﮔﯽ ﺑﻪ روی ﺟﻬﺎن را ﻣﯽﺗﻮان در ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﯾﺎﻓﺖ؟ اﻟﻤﭙﯿﮏ  ۱۹۹۲ﺑﺎرﺳﻠﻮن ﻧﻘﺶ
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ﻣﻬﻤﯽ در ﺗﺒﺪﯾﻞ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻘﺎﺻﺪ اﺻﻠﯽ ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﺟﻬﺎن داﺷﺖ )ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﺗﻨﺶ ﻣﯿﺎن ﮐﺎﺗﺎﻟﻮﻧﯿﺎ و
ﺑﻘﯿﻪی اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ داﻣﻦ زد ،ﺗﻨﺸﯽ ﮐﻪ اوﺿﺎع ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ را ﺑﻪﻫﻢرﯾﺨﺘﻪ اﺳﺖ( .ﻣﻮﻓﻖﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎزیﻫﺎ آنﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ از
ﺑﻠﻨﺪﭘﺮوازی ﭘﺮﻫﯿﺰ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﻌﻘﯿﺐ اﻫﺪاف ﺑﺰرگ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺻﺮﻓ ًﺎ ﮐﻮﺷﯿﺪهاﻧﺪ ﺗﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺟﺮﯾﺎن دارد.
اﻟﻤﭙﯿﮏ  ۱۹۴۸ﻟﻨﺪن ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ اداﻣﻪ دارد و ﺑﺮﮔﺰاری روﯾﺪادﻫﺎی ﻣﻬﻢ ،ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﺑﻮدﺟﻪی ﻣﺤﺪود،
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ .اﻟﻤﭙﯿﮏ  ۱۹۵۶ﻣﻠﺒﻮرن -ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ »ﺑﺎزیﻫﺎی دوﺳﺘﺎﻧﻪ« -ﺑﻪ ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﯾﺎدآوری ﮐﺮد ﮐﻪ اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ
ﺻﺮﻓ ًﺎ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮه ای دوراﻓﺘﺎده ﻧﯿﺴﺖ.
اﻟﻤﭙﯿﮏ  ۱۹۶۰رم و اﻟﻤﭙﯿﮏ  ۱۹۶۴ﺗﻮﮐﯿﻮ ﺑﻪ اﻋﺎدهی ﺣﯿﺜﯿﺖ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﯿﺰﺑﺎن ﮐﻤﮏ ﮐﺮد؛ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از
ﻓﺠﺎﯾﻊ ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم ﺑﺪﻧﺎم ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺎزیﻫﺎی اﻟﻤﭙﯿﮏ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ درد ﺗﺮﻣﯿﻢ ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ ﺗﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ
ﺑﻠﻨﺪﭘﺮوازیﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ.
در ﻣﻮرد اﻟﻤﭙﯿﮏ  ۲۰۱۶رﯾﻮ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎ ،اﻣﯿﺪﺑﺨﺶ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮزﯾﻞ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ ﭘﯿﺎﭘﯽ ﺟﺎم ﺟﻬﺎﻧﯽ و اﻟﻤﭙﯿﮏ
ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزﯾﮕﺮ ﻣﻬﻤﯽ در ﺟﻬﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺟﺎم ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﺧﻮشﺑﯿﻨﺎﻧﻪﺗﺮﯾﻦ ﻧﮕﺎه ،ﻣﺤﺎﺳﻦ و ﻣﻌﺎﯾﺒﯽ
داﺷﺖ )ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﯿﻢ ﻣﻠﯽ ﺑﺮزﯾﻞ ﺣﺎ ﮐﯽ از ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻧﺒﻮد( .اﻟﻤﭙﯿﮏ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺑﺤﺮان
ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺑﯽﺛﺒﺎﺗﯽ اﻗﺘﺼﺎدی دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮم ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و اﻧﺘﺸﺎر وﯾﺮوس زﯾﮑﺎ اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع ﻓﺎﺟﻌﻪی اﻧﺴﺎﻧﯽ را
اﻓﺰاﯾﺶ داده اﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺑﺎزیﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد -ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪی آﺗﻼﻧﺘﺎ ﻧﺸﺎن داد ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺳﻄﺢ ﺗﻮﻗﻌﺎت را ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﮕﻪ دارﯾﻢ -اﻣﺎ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﺣﺎدی ﮐﻪ ﺑﺮزﯾﻞ در ﺳﺎلﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﺑﺎ آن روﺑﺮو ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد ،اﻟﻤﭙﯿﮏ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻓﺮﻋﯽ اﺳﺖ .ﻧﮕﺮش ﮐﻮﺑِﺮﺗَﻦ ﺑﻪ اﻟﻤﭙﯿﮏ ،ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺑﻮد و ﻧﻪ روﻣﯽ :اﺣﯿﺎی ﺑﺰرگﻣﻨﺸﯽ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ و
ﻧﻪ ﻗﺪرتﻧﻤﺎﯾﯽ ﻋﺮﯾﺎن .اﻣﺎ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن اﻟﻤﭙﯿﮏ ﻫﻤﻮاره ﻋﺎﻣﻞ اﻧﺤﺮاف اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ و وﻗﺖﮔﺬراﻧﯽ ﺑﯿﻬﻮده ﺑﻮده اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﮐﺘﺎب از ﺗﯿﺰﺑﯿﻨﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﮔﻠﺪﺑﻼت ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد .اﻣﺎ ﺑﺮﺧﻼف ﺗﻮپ ﮔﺮد اﺳﺖ ،اﺛﺮ ﻋﻈﯿﻤﯽ
ﮐﻪ درﺑﺎرهی ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺟﻬﺎن ﻧﻮﺷﺘﻪ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻟﻤﭙﯿﮏ واﻗﻌ ًﺎ ﻋﻼﻗﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ
ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ،وﻇﯿﻔﻪﺷﻨﺎس اﺳﺖ و ﻣﻮاﻓﻖ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﻣﺨﺎﻟﻒ اﻟﻤﭙﯿﮏ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ از ﻧﮕﺎه
ﺗﯿﺰﺑﯿﻦ او ﭘﻨﻬﺎن ﻧﻤﺎﻧﺪه ،ﺑﻪوﯾﮋه در رواﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻧﺎ ﮐﺎﻣﯽﻫﺎی ﻓﺮدی ،ﻋﻼوه ﺑﺮ داﺳﺘﺎنﻫﺎی آﺷﻨﺎﺗﺮ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ
ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن ،اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﻦ رواﯾﺖﻫﺎ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺸﺪﻧﯽ اﻧﺪ .در اﻟﻤﭙﯿﮏ  ۱۹۶۴ﺗﻮﮐﯿﻮ ُﮐﮑﯿﭽﯽ ﺗﺴﻮﺑﻮراﯾﺎ،
دوﻧﺪهی ژاﭘﻨﯽ ﻣﺎراﺗﻮن ،ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﯽ ﺑﻬﺘﺮ از رﺗﺒﻪی ﺳﻮم دﺳﺖ ﻧﯿﺎﻓﺖ و در ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮔﺮان
ﻫﻢوﻃﻦ ﺧﻮد ﺳﺮﻋﺖاش را ﮐﺎﻫﺶ داد و راه رﻓﺖ .او ﭘﺲ از ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﮔﻔﺖ» :در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺮدم ژاﭘﻦ ﻣﺮﺗﮑﺐ اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ
ﻧﺎﺑﺨﺸﻮدﻧﯽ ﺷﺪم .ﺑﺮای ﺟﺒﺮان ﻣﺎﻓﺎت ﺑﺎﯾﺪ در اﻟﻤﭙﯿﮏ ﺑﻌﺪی ﺑﺪوم و ﻗﻬﺮﻣﺎن ﺷﻮم ﺗﺎ ﺳﺮود ﻣﻠﯽ ژاﭘﻦ ﺑﻪ ﮔﻮش رﺳﺪ «.او
ﺳﻪ ﺳﺎل ﺗﻤﺮﯾﻦ ﮐﺮد اﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ آﺳﯿﺐدﯾﺪﮔﯽ ﮐﻤﺮ از رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪ .وی در ﯾﺎدداﺷﺘﯽ از ﻧﺎ ﮐﺎﻣﯽاش ﻋﺬرﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺮد و
ﺧﻮد را ﮐﺸﺖ.
ﮔﻠﺪﺑﻼت از روﯾﺪادﻫﺎی ﻓﺮﻋﯽ ﻫﻢ ﻏﺎﻓﻞ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ .در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ دورهﻫﺎی اﻟﻤﭙﯿﮏ در ﺣﺎﺷﯿﻪی رﻗﺎﺑﺖﻫﺎی ورزﺷﯽ،
ﻣﺴﺎﺑﻘﻪﻫﺎی ﻫﻨﺮی و ﻣﻮﺳﯿﻘﺎﯾﯽ ای ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﻧﺎﻣﻌﻘﻮل ﺑﻮد .ﮔﺎهوﺑﯽﮔﺎه ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی رﻗﯿﺒﯽ در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ

اﻟﻤﭙﯿﮏ ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .اﻟﻤﭙﯿﮏ  ۱۹۳۲ﻟﺲ آﻧﺠﻠﺲ ﻣﻘﺎرن ﺷﺪ ﺑﺎ اوج دوران رﮐﻮد ﺑﺰرگ .در آن زﻣﺎن» ،ﮐﻤﯿﺘﻪی
ﺿﺪاﻟﻤﭙﯿﮏ« ﺑﺎزیﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮان را در ﺷﯿﮑﺎ ﮔﻮ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮد ﺗﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻼف دﻋﺎوی ﻇﺎﻫﺮی ،ﺑﺎزیﻫﺎی
اﻟﻤﭙﯿﮏ »ﻓﺮاﮔﯿﺮ« ﻧﯿﺴﺖ .در ﺳﺎل  ۱۹۳۶در »اﻟﻤﭙﯿﮏ ﻣﺮدﻣﯽ« ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﻟﻤﭙﯿﮏ ﺑﺮﻟﯿﻦ در ﮐﺎﺗﺎﻟﻮﻧﯿﺎ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ،
ﺗﯿﻢﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی از ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺟﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪﻫﺎﯾﯽ در ﮐﻨﺎر رﻗﺎﺑﺖﻫﺎی اﺻﻠﯽ اﻟﻤﭙﯿﮏ ۲۰۱۶
رﯾﻮ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرَد.
ﮔﻠﺪﺑﻼت ﺑﻪ آﯾﻨﺪهی اﻟﻤﭙﯿﮏ ﺑﺪﺑﯿﻦ اﺳﺖ» .ﮐﻤﯿﺘﻪی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﻟﻤﭙﯿﮏ« ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻧﻬﺎنروش و ﻏﯿﺮﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ،و ﺣﺎﻣﯽ
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﺠﺎری و ورزﺷﮑﺎراﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻫﯿﭽﻪﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﮔﻠﺪﺑﻼت ﻧﮕﺮان
اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﻤﭙﯿﮏ  ۲۰۲۰ﺗﻮﮐﯿﻮ ﺻﺮﻓ ًﺎ ﺑﻪ »وﯾﺘﺮﯾﻨﯽ ﺑﺮای اﺑﺰار« ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد» :ﺧﻮدروﻫﺎی ﺑﯽراﻧﻨﺪهای ﮐﻪ ورزﺷﮑﺎران
را ﺑﻪ دﻫﮑﺪهی اﻟﻤﭙﯿﮏ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ؛ اﻧﺪامﻫﺎ و ﻟﺒﺎسﻫﺎی رﺑﺎﺗﯿﮑﯽ ﮐﻪ ورزش را ﺑﺮای ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﻫﻤﻮاره رو ﺑﻪ ﭘﯿﺮی ﻣﻤﮑﻦ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ ﻧﺴﻞ آﯾﻨﺪهی دورﺑﯿﻦﻫﺎ و ﻧﻤﺎﯾﺶﮔﺮﻫﺎی ﺑﺎ وﺿﻮح ﺑﺎﻻ ،ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی ﻫﻤﺮاه ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ و ﻣﻮج ﺑﻌﺪی ﻣﺘﺮﺟﻢﻫﺎی
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺮای ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن« .اﻣﺎ ﭼﺮا ﺗﺎ ﺗﻪ ﺧﻂ ﻧﺮوﯾﻢ و ﻧﮕﺬارﯾﻢ ﮐﻪ رﺑﺎتﻫﺎ در ﺑﺎزیﻫﺎی اﻟﻤﭙﯿﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ؟ در
اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺒﻮغ آدﻣﯽ را از ﻃﺮﯾﻖ رﻗﺎﺑﺖ اﻧﺴﺎن و رﺑﺎت در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺗﺠﺎری ﻋﻈﯿﻢ اﻟﻤﭙﯿﮏ آزﻣﻮد .ﭼﻨﯿﻦ
ﭼﯿﺰی ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎ ﺑﻦﻣﺎﯾﻪی دﯾﺪﮔﺎه ﮐﻮﺑﺮﺗﻦ ﻫﻢﺧﻮان ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺗﻤﺎﺷﺎی ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪای ﻫﻢ ﺳﺮﮔﺮمﮐﻨﻨﺪهﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
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