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رئالمادرید چگونه سلطنت در اروپا را شروع کرد؟

شهراد باغستانی

بزرگترینتیمقارهسبز

Shahrad Baghestani

ایــده برگــزاری یــک رقابــت اروپایــی هماننــد جــام
باشــگاههای اروپــا ســال  1920مطــرح شــد امــا نبــود
زیرســاختهای مناســب بــرای شــروع ایــن پــروژه و عــدم
وجود ســرمایهگذار مناســب مانع از برگــزاری این رقابتها
تــا دهــه  1950میــادی شــد .در حالی کــه برخی کشــورها و
باشــگاههای فوتبالشــان از لحــاظ تکنولوژیکــی پیشــرفت
کــرده بودنــد اما مثــل آلمــان و انگلیس موفق بــه صنعتی
کردن فوتبال نشــده بودند .سالهای جنگ و به هم ریختن
اوضاع با خاکســتری شــدن نقاط زیادی از قاره ســبز همراه
شــد و امــکان برگــزاری بــازی بینالمللــی وجــود نداشــت.
ســال  1927جــام میتروپــا پدیــد آمــد و همانطور کــه از نام
آن هم پیداســت فقط برخی کشــورهای مرکــزی اروپا مثل
اتریش ،چکســلواکی ،مجارســتان و امپراتــوری ایتالیا در آن
حضور داشــتند .جامی که آن ســالها معمــوالً به راپیدوین
اتریش ،فرنســواروش مجارستان ،اسالویاپراگ چکسلواکی
و بولونیــا ایتالیا میرســید .پس از جنگ جهانی دوم ورزش
به عنــوان عاملی بازدارنده و مقابله بــا جنگ و قدرتنمایی
برخی ملتها ارزش بیشتری پیدا کرد .جام میتروپا کمکم
به دلیل محدود بودن تیمهای حاضر کمرنگتر شد و یک
جــام دیگــر به نام التینکاپ در ســال  1949راهاندازی شــد.
ایــن جام شــامل تیمهــای برتر کشــورهای فرانســه ،ایتالیا،
پرتغال و اســپانیا بود .به این ترتیب تصادفی نبود وقتی که
جام باشــگاههای اروپا در سال  1955شکل گرفت تیمهای
این چند کشــور که تجربه بازی بینالمللی داشــتند بتوانند
عملکــرد بهتــری از خودشــان نشــان دهنــد .در التیــنکاپ
رئالمادریــد ،بارســلونا و میــان هرکدام  2مرتبــه قهرمان
شــدند امــا رئالیهــا تا پیــش از دهــه  1950باشــگاه چندان
موفقــی در اســپانیا نبودنــد و تنهــا  2مرتبــه جــام قهرمانی
اللیــگا را در فصلهــای  1931-1932و  1932-1933بــاالی
ســر بردنــد .اللیــگا بــه صــورت رســمی از ســال  1929آغــاز
شــده بــود و در دهــه  1930اتلتیکبیلبائــو از رئــال و بارســا
قدرتمندتر بود .با این حال ژنرال فرانکو وارد شد و با نفوذ،
قدرت و روابط خودش به رئالمادرید سر و شکل داد.
معجزه اسپانیایی
پــس از جنگ جهانــی دوم رئالمادرید افت شــدیدی
کــرد و حتی یــک فصل در رده یازدهم اللیگا اســپانیا که آن
زمان با  14تیم برگزار میشد ،قرار گرفت .در همان سالها
روابــط دیپلماتیــک اســپانیا هــم بــا بســیاری از کشــورهای
اروپایــی بــه ســردی گراییــد .این کشــور در ســالهای ظهور
ژنرال فرانکو عضو ســازمان ملل هم نبود و هیچ استراتژی

خودکفــای اقتصــادی یــا تجــارت خارجــی نداشــت .اوایل
دهــه  1950میــادی مشــخص شــد سیاســتهای ژنــرال
فرانکو شکســت خورده و اقتصاد اســپانیا در حال فروپاشی
اســت .فرانکو شــروع به آزادســازی سیســتم مالی و ترویج
گردشــگری کــرد کــه بســیاری آن را «معجــزه اســپانیایی»
نامیدنــد .نتیجه این شــد که در دهــه  1960میالدی اقتصاد
ایــن کشــور رونق گرفت و شهرنشــینی رشــد کرد .رنســانس
رئالمادرید هم تحت تأثیر این تولد دوباره اقتصاد اسپانیا
شکل گرفت و در حالی که اسپانیا به دنبال ارتباط دوباره با
جوامع بینالمللی بود ،این باشگاه هم اوج گرفت.

برنابئو و آلفردو
موفقیــت رئالیهــا در اواخــر دهــه  1950بــا معرفــی
اســتعدادهای داخلی و هجوم ستارههای خارجی به اللیگا

هنوز هم بسیاری اعتقاد دارند جام باشگاههای اروپا در
سالیان نخستین آنقدر ارزشمند نبوده که رئالیها به آن
قهرمانیها افتخار کنند .در فصل  1955-1956رئالمادرید
با حذف  3تیم سروت سوئیس ،پارتیزان بلگراد یوگسالوی
و میالن ایتالیا به فینال رسید و در آن دیدار با شکست رن
فرانسه به قهرمانی دست پیدا کرد در حالی که همان فصل
در اللیگا با اختالف  10امتیازی نسبت به اتلتیکبیلبائو
قهرمان در رده سوم قرار گرفت.

همزمان شــد .از بین  36بازیکنی که در  5فینال اروپایی آن
زمان برای رئالمادرید بازی کردند  8بازیکن خارجی بودند
که در فوتبال دوران پس از جنگ جهانی بینظیر بود .سال
 1953سانتیاگو برنابئو رئیس آن زمان باشگاه رئالمادرید،
آلفــردو دیاســتفانو آرژانتینــی را از باشــگاه میلیوناریــس
کلمبیــا خریــد و اعتقاد داشــت بــدون بازیکــن بینالمللی
تیــم قــدرت نــدارد .دیاســتفانو بــه معنــای واقعــی یــک
اسطوره بود که رئال را تبدیل به تیمی قهرمان کرد .برنابئو
همچنیــن یک ورزشــگاه بزرگ بــرای رئالمادرید ســاخت
کــه در نهایت به گرامیداشــت خدمات او برای این باشــگاه
نامش روی ورزشــگاه گذاشته شــد .برنابئو یکی از نخستین
مدیــران فوتبــال بود کــه پتانســیل اقتصادی ایــن ورزش را
درک کرد .در دهه  1940ورزشــگاه خانگی رئالمادرید فقط
 16هــزار نفــر را در خــودش جــای مــیداد امــا برنامهریزی
کرد که باشــگاهش ورزشــگاهی داشته باشــد که از  200هزار

نفر میزبانــی کند .اگرچه این روزها ورزشــگاه سفیدپوشــان
مادریــدی  81هــزار نفــر را در خــودش جــای میدهــد ولی
ابهت آن در تاریخ فوتبال مثالزدنی است .سانتیاگو برنابئو
مخالــف هــم کــم نداشــت و برخــی او را نزدیــک بــه ژنرال
فرانکــو و سیاســتهای او میدانســتند .آنهــا به یــاد ندارند
بــا فرانکو رئالمادرید  15ســال نتوانســت در اللیگا قهرمان
شود و با وجود کارهای عجیب او مادریدیها تبدیل به یک
تیم معمولی شــده بودند .درســت اســت که رئالمادرید از
حمایت مالی زیادی توســط فرانکو بهــره برد اما هیچکدام
این باشــگاه را به صورت اساســی تبدیل به باشگاهی بزرگ
نکــرد .جالــب و خاص بــود که  7قهرمانی نخســت در جام
باشــگاههای اروپا توســط  2باشگاه پایتختنشــین اسپانیا و
پرتغال یعنی رئالمادرید و بنفیکا بهدســت آمد .این تفکر
که هر سال یک ستاره جدید جذب شود را برنابئو به باشگاه
رئالمادرید تزریق کرد .با درخشــش آلفردو دیاستفانو در
ســال  1956اولین قهرمانی اروپایی تاریخ به رئالیها تعلق
گرفت و زوج او هکتور ریال اروگوئهای هم در بازی برابر رن
فرانســه  2گل زد تا در نهایت  4بر  3پیروز شــوند .سال بعد
ریموند کوپا فرانســوی اضافه شد و این مرتبه با برتری  2بر
صفر برابر فیورنتینا به جام دوم رســیدند .خوزه سانتاماری
مدافع اروگوئهای ســتاره بعدی رئال بــود و کمک کرد تا در
فینال  1958بــا پیروزی  3بر  2برابر میالن قهرمانی بعدی
هم به باشــگاه رئالمادرید برســد .در ســال  1959با همین
ترکیب رن فرانســه را یک مرتبه دیگــر بردند و جام چهارم
هم به آنها رســید .فرانس پوشــکاش مهاجم خوشاستیل
مجارســتانی بــرای ســال بعــد بــه مادریــد آمــد و در فینال
 1960هتتریــک کرد تا برد خیرهکننده  7بر  3تیمش برابر
اینتراخــت فرانکفــورت و قهرمانی پنجم حســن ختامی بر
آن دوران جاودانه رئالمادرید باشد.

دیپلماسی
اما اتفاق ویژه پیش از این  5قهرمانی رخ داد .زمانی که
ایده «گابریل هانوت» فرانســوی بــرای راهاندازی بازیهای
اروپایــی تأییــد شــد از باشــگاه رئالمادرید برای شــرکت در
اولیــن فصــل دعوت بــه عمل آمــد ،بدون اینکه مشــخص
شود این تیم در فصل  1954-1955اللیگا قهرمان میشود
یــا خیر .زمانــی کــه رئالمادرید مفهــوم بازیهــای اروپایی
را درک میکــرد رقیــب بزرگــش یعنــی بارســلونا بــه فکــر
راهانــدازی مجدد جــام کاتاالن بــود .فرناندو ماریا کاســتیال
وزیر امور خارجه اسپانیا در آن زمان رئالمادرید را با عنوان
«بهترین ســفارتخانهای که تا به حال داشته» توصیف کرد.
تاریخنویســان میگوینــد باشــگاه رئالمادریــد  3دســتاورد
بــزرگ در دهــه  1950میالدی برای اســپانیا داشــت :پیمان
رســمی بــا واتیــکان ،پیمان بــا آمریکاییها و  5جــام بزرگ

اروپایی .تنها نکته تاریک این بود که در بین جوامع اروپایی
اســپانیا نتوانســت انتظارات خــودش را برآورده کند .ســال
 1957اتحادیه اقتصادی اروپا تشــکیل شــد و تا ســال 1986
هم اســپانیا در این اتحادیه جایی نداشــت اما جالب است
بدانیــد قهرمانــی پنجــم رئالمادرید در ســال  1960باعث
راهاندازی مجله معروف و تأثیرگذار  World Soccerشد.

 5جام ،یک مشت
هنوز هم بســیاری اعتقاد دارند جام باشــگاههای اروپا
در ســالیان نخســتین آنقــدر ارزشــمند نبــوده کــه رئالیهــا
بــه آن قهرمانیهــا افتخــار کننــد .در فصــل 1955-1956
رئالمادریــد بــا حــذف  3تیــم ســروت ســوئیس ،پارتیــزان
بلگــراد یوگســاوی و میــان ایتالیا بــه فینال رســید و در آن
دیدار با شکســت رن فرانســه بــه قهرمانی دســت پیدا کرد
در حالــی که همــان فصل در اللیــگا با اختــاف  10امتیازی
نسبت به اتلتیکبیلبائو قهرمان در رده سوم قرار گرفت .با
وجود ســوم شــدن هم دوباره به عنوان قهرمان اروپا فصل
بعد در رقابتها شــرکت کردند اما در  2فصل بعد از آن با
قهرمان شــدن در اللیگا هم شایستگیشان را اثبات کردند.
درخشــش رئال در فینال سال  1960نقطه اوج کارشان بود.
حتــی آن زمان هم زدن  7گل در یک فینال بینالمللی کار
سادهای به حســاب نمیآمد که آنها اینتراخت فرانکفورت
را بــا ایــن تعداد گل شکســت دادند .شــاید خیلیها ندانند
در همیــن دوران درخشــان بیــن فصلهــای 1955-1956
تــا  1960-1961رئالمادریــد در خانــه خــودش در مادریــد
فقط  4شکســت داشــت و به طور میانگیــن در هر بازی هم
 3گل بــه ثمــر میرســاند .بابــی چارلتون اســطوره باشــگاه
منچســتریونایتد که در همان دهه  1950فوتبال و درخشش
رئــال آن دوران
خــودش در انگلیس را آغــاز کرد در وصف ِ
گفته اســت« :آنها تیمی هســتند که خــارج از این دنیا بازی
میکننــد ».برایــان گلینویــل نویســنده معروف انگلیســی
هــم رئالمادریــد را «تیــم یک نفره» (اشــاره به درخشــش
دیاســتفانو) مینامــد .او شــخصیت دیاســتفانو را هــم
«ترکیبــی از غــرور و خودخواهی در زمیــن فوتبال» معرفی
کــرد .واقعیــت ایــن اســت کــه دســتاورد کلــی این باشــگاه
ارزشــمند بــوده و مجموعه این اتفاقات باعث شــده خیلی
زود رئالمادرید  5جام به نشانه  5انگشت یک دست را به
مشت پیروزی
افتخارات خودش اضافه کند و آن را به نشانه ِ
باال ببرد .در ســالهایی کــه میالن ،بایرنمونیخ ،بارســلونا،
لیورپــول ،آژاکس ،اینترمیالن ،یوونتوس و منچســتریونایتد
فاصلــه زیادی بــا  2رقمی کردن تعداد جامهای خودشــان
در لیــگ قهرمانــان دارنــد ،رئالمادریــد بــه  12قهرمانــی و
بخصوص آن  5قهرمانی خاص افتخار میکند.
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