
الروح الرياضية

اآلن وبـعد ان انتهـت زيـارة فـريـق ديـنمو لـكرة الـقدم أضـحى مـن املـمكن أن نـقول بـشكل عـلني مـايـعتقد الـكثير انـه يـقال بـشكل سـري 
قــبل وصــول بــعثة ديــنمو، وهــو أن الــريــاضــة ســبب دائــم لــلضغينة والــكراهــية، لــذلــك لــن تــترك زيــارة مــثل هــذه اال مــزيــدا مــن الــسوء فــي 

العالقات االنجليزية السوفيتية. 
حـــتى أن الـــصحف لـــم تســـتطع اخـــفاء حـــقيقة أن مـــباراتـــني عـــلى االقـــل مـــن أصـــل اربـــع أدت الـــى جـــو مـــليء بـــاملـــشاعـــر الـــسيئة جـــدا. 
أخـبرنـي أحـدهـم أن مـباراة االرسـنال شهـدت عـراكـا بـني العـبًا بـريـطانـيًا واخـر روسـيًا مـما سـبب صـيحات مـن االسـتهجان ضـد الـحكم،  
أمـا مـباراة غـالسـكو فـقد عـلمت مـن آخـر أن املـباراة كـانـت فـوضـى عـارمـة مـنذ بـدايـتها. ومـن ثـم يـعود الجـدل مـن جـديـد-الجـدل الـنمطي 
لــعصرنــا الــقومــي- حــول تــشكيلة  فــريــق االرســنال. هــل كــانــت الــتشكيلة تــشمل العــبني آخــريــن مــن نــوادي انجــليزيــة غــير ارســنال كــما 
يــزعــم الــروس، أم انــها تــشكيلة فــريــق ارســنال فــقط كــما يــؤكــد الــبريــطانــيون؟ واالجــابــة عــلى هــذا الــسؤال كــالــعادة تــعتمد عــلى الــتوجــه 
الــسياســي. ولــكني بــالــرغــم مــن ذلــك الحــظت تــبني مــراســل جــريــدة روســوفــيل وجــهة نــظر تــخالــف الــروس فــي ان ارســنال كــان مــنتخبا. 
حـتما سيسـتمر هـذا الجـدل فـي الـتكرار لـسنني قـادمـة فـي هـوامـش كـتب الـتاريـخ، بـينما سـتكون نـتيجة زيـارة ديـنمو خـلق عـداء جـديـد 

في الجانبني.
ولـكن ملـاذا يـفترض ان تـكون الـتبعات افـضل؟ اسـتغرب دائـما عـندمـا اسـتمع ملـا يـقال حـول ان الـريـاضـة تخـلق نـوايـا حـسنة بـني االمـم، 
وانـــه بـــلقاء الـــشعوب بـــعضهم الـــبعض فـــي مـــالعـــب كـــرة الـــقدم او الـــكريـــكت لـــن يـــكون لـــديـــها نـــزعـــة لـــلقاء فـــي ارض املـــعركـــة. وحـــتى وان 
وضـعنا جـانـبا كـل االمـثلة الـراسـخة ( مـثل اوملـبياد 1936) والـتي تـدل عـلى ان املـسابـقات الـدولـية تـؤدي الـى افـراط فـي الـكراهـية، فـانـه 

بامكاننا االستنتاج من خالل مبادئ عامة. 
كـل االلـعاب الـريـاضـية املـمارسـة الـيوم الـعاب تـنافـسية، نـلعب لـنفوز اذ المـعنى لـلعبة اذا لـم تـبذل قـصار جهـدك لـلفوز. عـلى املسـتطيل 
االخـضر، عـندمـا تـختار احـد االطـراف دون الـشعور الـوطـني املحـلي فـإنـه مـن املـمكن الـلعب فـقط لـلمتعة والـتمريـن. لـكن حـاملـا تـحضر 
قـضية الـبرسـتيج، عـندمـا تـشعر انـك جـزء مـن وحـدة أكـبر سيحـل بـها الخـزي عـند الهـزيـمة عـندهـا تسـتثار لـدى الـالعـب أبـشع الـغرائـز 
الــقتالــية الــبربــريــة، وهــذا شــيء يــعرفــه مــن ســبق ان لــعب مــباراة كــرة قــدم فــي مــدرســة. الــريــاضــة عــلى املســتوى الــدولــي صــراحــة هــي 
مـحاكـاة للحـرب. ولـكن االهـم لـيس سـلوك الـالعـبني بـل مـوقـف املـتفرجـني، ومـن وراء املـتفرجـني، مـوقـف االمـم والـتي يـالزمـها الـحنق حـول 
منافسات سخيفة، ويصدقون بشكل جاد - لفترة من الزمن- ان الركض والقفز وركل الكرة، كلها معايير لقياس الفضيلة القومية. 

حــتى لــعبة الــكريــكت الــتي تــعتبر مــن ألــعاب الــترفــيه وتــتطلب الــذوق أكــثر مــن الــقوة ربــما تــكون ســببا فــي الــعدائــية كــما رأيــنا الجــدل 
الــدائــر حــول تــكتيك الــفريــق االســترالــي الجــلف وذلــك بــقذف الــكرة صــوب جــسم الــخصم ال املــضرب فــي مــباراتــهم ضــد انجــلترا عــام 
1921. أمــا كــرة الــقدم فــهي أســوأ مــن الــكركــت حــيث اصــابــات الــالعــبني املــتكررة وكــل مــنتخب لــديــه طــريــقة لــعب مــختلفة مــما يــجعلها 
غـير عـادلـة لـالجـانـب. أمـا األسـوأ بـني كـل الـريـاضـات فـهي املـالكـمة. ان أبـشع مـنظر يـمكن مـشاهـدتـه هـو مـالكـمة الـبيض لـلملونـني امـام 
خــــليط مــــن الجــــمهور. ولــــكن جــــمهور املــــالكــــمة مــــقزز دائــــما وبــــالتحــــديــــد ســــلوك الــــنساء، لــــذلــــك أرى ان يــــمنع الــــجيش حــــضورهــــم تــــلك 
املباريات. قبل سنتني او ثالث طلب مني أن امنع النساء من الدخول لحلبة املالكمة الدائرة عنذئذ بني الجنود في بطولة اعتيادية. 
وبـالـرغـم مـن سـوء كـل هـذا الـولـع بـالـريـاضـة فـي انجـلترا اال انـه اليـماثـل فـي الـسوء والـعنف مـايحـدث فـي الـدول الـناشـئة حـيث الـوطـنية 
والـريـاضـات حـديـثة عهـد. فـي دول مـثل الـهند وبـورمـا البـد مـن حـضور قـوات الشـرطـة ملـنع الجـماهـير مـن اقـتحام املـلعب. وقـد شـاهـدت 
فـي بـورمـا جـماهـيرا تـدخـل املـلعب رغـما عـن الشـرطـة لـتعيق حـارس مـرمـى الـخصم فـي لحـظة حـاسـمة. عـندمـا تشـتد حـرارة املـنافـسة 
يـتالشـى مـفهوم الـلعب حسـب األصـول. تـريـد الجـماهـير أحـد االطـراف أن يهـني الـطرف االخـر وتـتناسـى أن الـنصر املـتحقق عـن طـريـق 
الــغش والــتدخــل المــعنى لــه. حــتى لــو لــم يــكن الــتدخــل جســديــا تجــد الجــماهــير تــتقصد الــتأثــير عــلى الــخصم بــصيحات االســتهجان 
املـسيئة والهـتافـات الـتشجيعية لـفريـقهم. الـريـاضـات الـعنيفة العـالقـة لـها بـالـلعب الـنظيف. انـها مـرتـبطة بـالـحقد والـغيرة والـغرور وعـدم 

االكتراث بكل القواعد و بالنشوة السادية في مشاهدة العنف: باختصار انها حرب ينقصها اطالق الرصاص. 
وعــوضــا عــن الــكالم الــفارغ حــول املــنافــسة الــصحية والــنظيفة فــي مــلعب كــرة الــقدم وااللــعاب االوملــبية ودورهــا فــي تــقريــب االمــم مــن 
بـعضها الـبعض، يجـدر بـنا الـتساؤل حـول كـيفية وأسـباب بـروز هـذه الـظاهـرة الحـديـثة.  مـعظم األلـعاب الـتي نـلعبها الـيوم ذات أصـول 
بـدائـية، غـير ان الـريـاضـة لـم تـؤخـذ بمحـمل الجـد فـي فـترة مـابـني الـرومـان والـقرن الـتاسـع عشـر، حـتى فـي املـدارس الـعامـة فـي انجـلترا 
لــم تســتطع جــذب جــماهــير مــهووســة بــالــلعبة والعــبيها حــتى نــهايــة الــقرن املــاضــي. اعــتبر الــدكــتور ارنــالــد املــؤســس لــلمدارس الــعامــة 



الحـديـثة اعـتبر ان هـذه االلـعاب مـضيعة لـلوقـت. وبـعد ذلـك وبـشكل كـبير فـي امـريـكا وانجـلترا صـاحَــــب االلـعاب نـشاطـات مـالـية ضخـمة 
بــحيث اســتطاعــت جــذب حــشود غــفيرة ذات عــواطــف هــمجية. بــعدهــا انــتقلت الــعدوى مــن بــلد الخــر. وكــرة الــقدم واملــالكــمة وهــما أكــثر 
الـريـاضـات قـتالـية وعـنفا كـانـتا االكـثر انـتشارا. الشـك ان كـل هـذا االنـتشار صـاحـب بـروز الـنزعـة الـقومـية، وذاك يـعني الـطبع الحـديـث 

املعتوه الذي يربط الفرد مع وحدات قوة اعلى، والنظر الى كل شيء بمنظار البرستيج التنافسي.
 كـــما ان الـــريـــاضـــات املـــنظمة تـــزدهـــر غـــالـــبا فـــي املـــناطـــق الـــحضريـــة حـــيث يـــعيش االنـــسان الـــعادي حـــياة كـــسولـــة اوعـــلى االقـــل حـــياة 
محـددة، بـعيدا عـن الـحصول عـلى فـرص لـلعمل االبـداعـي. يـقضي الـفتى او الـشاب فـي الـريـف فـائـض طـاقـته فـي املـشي و السـباحـة 
ورمــي كــرات الــثلج وتســلق الشجــر وركــوب الــخيل وفــي الــريــاضــات املــتنوعــة الــتي تــقتضي الــقسوة مــع بــعض الــحيوانــات مــثل صــيد 
الـــسمك و صـــراع الـــديـــكة ومـــطاردة الجـــرذان. أمـــا فـــي املـــدن الـــكبيرة البـــد لـــلفرد ان يـــنضم لـــنشاطـــات جـــماعـــية ان اراد تـــفريـــغ قـــواه 
الجسـديـة او غـرائـزه الـساديـة. تـؤخـذ الـريـاضـة بـشكل جـدي فـي لـندن ونـيوورك كـما كـان الـوضـع بـالنسـبة لـرومـا وبـيزنـطة: فـي الـعصور 

الوسطى كانت االلعاب تحتوي على ضراوة وقسوة جسدية ولكنها لم تختلط بالسياسة ولم تكن سببا في الضغائن. 
وان اردت ان تـــزيـــد هـــذا الـــحقد ســـوءا فـــي هـــذا الـــعالـــم فـــكل مـــاعـــليك ان تـــفعله هـــو ســـلسلة مـــباريـــات بـــني الـــعرب والـــيهود، بـــني االملـــان 
والـــتشيك، بـــني الـــهنود والـــبريـــطانـــيني، وبـــني الـــروس والـــبولـــنديـــني وبـــني الـــطليان والـــيوغســـالفـــيني، وكـــل مـــباراة يـــحضرهـــا مـــائـــة ألـــف مـــن 
الجـمهور املـختلط. ال أقـترح ان الـريـاضـة هـي أحـد أهـم أسـباب الـصراع الـعاملـي، غـير أنـه وبـشكل عـام فـإن الـريـاضـة مـؤثـر وسـبب فـي 
انــتاج الــنزعــة الــقومــية. ومــا يــزيــد االمــور ســوءا هــو ارســال فــريــقا مــن إحــدى عشــرة رجــل مــصنفني كــأبــطال قــومــيني لــدخــول مــعركــة مــع 

فريق خصم يحس فيه الجميع ان املهزوم يفقد ماء وجهه. 
لـذلـك اتـمنى اال نسـتمر بهـذه الـزيـارات وإرسـال فـريـقا بـريـطانـيا الـى االتـحاد الـسوفـييتي، فـان كـان والبـد مـن ذلـك فـعلينا إرسـال فـريـق 
مـن درجـة ثـانـية، وبـالـتأكـيد سـوف يهـزم ولـن يـزعـم أحـد انـه يـمثل بـريـطانـيا كـلها. لـديـنا الـيوم أسـباب حـقيقية وكـافـية لـلمشاكـل، والنـحتاج 

ان نزيدها بارسال شباب يافعني حتى يركلوا سيقان بعض وسط صيحات الجماهير الغاضبة. 
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