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توکیــو هفته پیــش ســالگرد المپیــک  1964را گرامی داشــت.
درســت بعد از  56ســال ،وقتی که کرونا المپیک را به اســارت
گرفتــه اســت .در حالی کــه آن المپیک به عنوان ســمبل امید
بعد از جنگجهانی دوم شناخته میشد حاال توکیو به امیدی
دیگــر نیــاز دارد تــا المپیــک 2020اش را در مصــاف بــا جنگ
جهانی کرونا برگزار کند.
دو المپیــک بــه مثابــه نمادهایــی از مقاومــت و امیــد به هم
وصــل شــدهاند؛ درالمپیــک « 64یوشــینوری ســاکای» متولد
اولیــن روز بمبــاران هســتهای هیروشــیما بــه عنوان شــمایلی
ضدجنــگ مشــعل را روشــن کرد و مشــعلدار توکیــوی 2021
در میــان رباتهای فوق پیشــرفته ژاپنی یاد ســاکای را گرامی
خواهــد داشــت .البته اگــر ویروس دّرنــده کوویــد  19بگذارد و
جهان برای آن داروی ضدمرگ بسازد!
جالــب اینکه در المپیــک  1964نیز ناگهان در اواســط بازیها
نمونهای از بیماری طاعون در  200کیلومتری توکیو دیده شده
اظهــار نگرانــی کرده اســت اما مقامــات وزارت بهــداری ژاپن
همــه را خاطرجمع کردند که خطری متوجه شــرکتکنندگان
المپیــک نیســت .یادتــان باشــد که رئیــس دهکــده بازیهای
المپیــک  2020در همان المپیک توکیو  1964ســتاره تیم ملی
ژاپــن بــود و در آن بازیها دروازه آرژانتیــن را باز کرد .آیا کرونا
بــه او رخصت میدهد که بتواند المپیک تازه را با موفقیت از
سر بگذارند؟

داســتان بازگشت ســرافکنده ما از المپیک
توکیو  1964البته نه به کرونا ربط دارد نه به
جنگجهانــی و بمباران هســتهای .توکیو از
این نظر که اولیــن میزبان المپیک در قاره

آســیا محســوب میشــد نــام خــود را در میــان رکــوردداران و
اولینهــا ثبــت کرد .برای مــا نیز توکیــو مظهر یک رکــورد بود
چــون فوتبــال ما بــرای اولین بــار در آن ســال بــه المپیک راه
یافت و اکنون رکورد غمانگیز چهل و چند ســال راه نیافتن به

المپیــک را در میان دردهای بیدرمانش حمل میکند .توکیو
اولین المپیک گریان عالم بود که در روز افتتاحش همه اشک
ریختند.
ســیل اشکها نه به خاطر شوق و ذوق مستتر در این ضیافت
م بادامی
جهانی بلکه به هنگام تماشــای دیدن پســرک چشــ 
جذابــی بــود کــه آخرین مرحلــۀ حمل مشــعل به اســتادیوم
اصلــی المپیــک توکیو را به عهده داشــت .پســرکی کــه در روز
بمباران شهر «هیروشیما» توسط آمریکاییها ،متولد و اکنون
تبدیــل به یک نماد شــده بود .حاال یک اســتادیوم گریان از او
اســتقبال میکردند که در میان آنها  62ورزشــکار و  32همراه
ایرانــی نیــز نمــی از اشــک بــر گونــ ه داشــتند .آن روز در میان
ورزشــکاران مغمــوم رژهرونده ،یک مردک غولآســا هم بود
کــه عیــن خیالش نبود؛ جو فریــزر همان بوکســوری که بعدها
حریف محمدعلی کلی شــد در حالی که دهانش بوی ســیگار
میداد پســرک «نماد توکیو» را بــا بیاعتنایی نگاه کرد و البته
چنــد روز بعــد هــم طــای ســنگینوزن را بــر گــردن آویخت.
در روز پایانــی بازیهــا وقتــی کاروان  95نفره ایــران تنها با دو
مــدال برنــز به وطــن برمیگشــت هیچکس حاضــر نبود توی
روی مــردم نگاه کند .فوتبــال به رهبری آقا فکری در حالی که
ضیافت
بــا اولین صعودش بــه المپیک ،سراســر ایران را بــه
ِ
هلهلــه دعــوت کــرده بود بعد از شکســت ســخت چهارگله از
آلمانشــرقی و باخت بــه رومانی ،حاال آن تســاوی 1-1اش با
تیــم ملــی آماتور مکزیــک را چماق کــرده بود و اولیــن امتیاز
المپیکــی تاریخش را بر ســر رشــتههای امید مــدال میکوبید
که سرشکســته و بازنده به تهران برمیگشتند .در توکیو تقریباً
اهالــی کاروان مــا «تــپ و تــپ» زمیــن خوردنــد اما شکســت
دالوران کشتی به ویژه آقاتختی ،طعم المپیک را برای مردم
زهر کرد.

