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جوان پهلوان

مهدی زارعی

جان سختِ  مشهور
داستان آلکس فرگوسن، آهنگری که بزرگ ترین مربی فوتبال جهان شد

همــة شــما در زندگــی، 

سختی ها و مشکالت را تجربه کرده اید. 

برخی از شما بیشــتر و گروهی کمتر. در این 

شــرایط برای خیلی ها این ســؤال پیش می آید که: 

»خدایــا این همه دشــواری ها  برای چیســت؟ اگر در 

زندگی این مشکالت نبود، زندگی راحت تر نمی شد؟«

بهتر اســت قبل از هر چیز، زندگی یکــی از مردان بزرگ 

ورزش جهان را مرور کنیم. نیازی نیســت که همیشــه 

سراغ افتخارات ورزشکاران بزرگ برویم. مرور زندگی 

آن ها در دوران نوجوانــی و جوانی هم می تواند 

درس های بزرگی به همه بدهد.

آهنگران، صبح تا شب در این منطقه به کشتی ســازی بریتانیا که صــدای چکش های اســکاتلند بود؛ محل یکــی از کارگاه های  بزرگ چاپمن فرگوسن متولد منطقة »گووان« در گالسکو گذشته و محل تولد خود را فراموش نکرد. الکساندر بعدها شهرت فراوانی به دست آورد. با این حال هرگز از شهرهای صنعتی اسکاتلند، پسری به دنیا آمد که رود«، درون یکی از خانه های ارزان قیمت یکی در ساختمان شمارة 357 »شیلدهال روز 31 دســامبر 1941 
گوش می رسید. 

آلکــس فرگوســن در هر 
باشگاهی که مربیگری می کرد، یک تابلو 

بــزرگ را از دیوار دفتر خود می آویخت. بعدها، 
حتی زمانی که در باشگاه »منچستر یونایتد« به تمام 

افتخارات هم دست پیدا کرد، آن تابلو را از روی دیوار اتاق 
کار خود، پایین نیاورد. روی این تابلو عبارتی اســکاتلندی 
نوشته شده بود که خواندن آن، برای انگلیسی ها  هم دشوار 
بود: »Ahcumfigovin«؛ یعنی: »من از گووان می آیم.« 
اما چه اتفاقاتی در این شــهر کوچــک رخ داده بود که 

مربی بزرگ، تا این اندازه خود را به محل زندگی اش 
در دوران جوانی وابسته می دانست؟
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بــرای اینکــه شــخصیت و 

موفقیت یک ورزشــکار شکل بگیرد، او به 

چه چیزی نیاز دارد؟ پاسخ یک کلمه است: »صبر!«

گاهی  باید سال ها انتظار کشید و صبر کرد. فرگوسن ۲۰ 

ســال فوتبال بازی کرد، ولی هرگز فوتبالیست معروفی نشد. 
 

هر چه افتخار کسب کرد، در دورانی بود که به مربیگری مشغول 

شد. او تازه مربیگری را در تیم »آبردین اسکاتلند« شروع کرده بود 

که پدرش درگذشت. چند سال بعد هم که مربی منچستر یونایتد 

شــد، مادرش از دنیا رفت. آن ها هرگز ندیدند که پسرشان چه 

جایگاهی در فوتبال به دســت آورد. به همین خاطر، بعدها 

آلکس یک مرکز مبارزه با ســرطان تأسیس کرد و نام 

آن را »بنیاد خیریة الیزابت هاردی فرگوســن« 

گذاشــت؛ به یاد مادری کــه به دلیل 

سرطان از دنیا رفته بود.

آلکس جوان در خانه به اهمیت 

نظم پی برد. پدرش انتظار داشت وقتی ظهر 

از محل کار به خانه برمی گردد، سوپ داغ خودش را 

روی میز ببیند. پدر انسان صبوری نبود. سریع واکنش نشان 

می داد و زود عصبانی می شــد. به همین خاطر، مادر باید برنامة 

غذایی را به دقت رعایت می کرد. 

فرگوسن دربارة پدرش می گوید: »او بود که توی کودکی مرا به جلو 

ُهل داد. با خصوصیاتی که داشــت، اجازه نــداد هیچ گاه حس کنم 

چیزی که داریم کافی است و به آنچه داریم قناعت کنیم. دستمزد 

هفتگی او هفت پوند بود. نســبت به خیلــی از اطرافیان ما، این 

درآمد کم نبود. ولی پدر برای آن جان کنده بود و 68 ساعت 

در هفته برای آن حقوق کار کرده بود؛ یعنی بیشتر از 9 

ساعت هر روز، حتی روزهای تعطیل.

مهم تــر از همه اینکه آن ها فوتبال را بــرای پرکردن اوقات صرفه جویی می کردند و از تفریحات خود چشم  می پوشیدند. متوجه فداکاری پدر و مادر خود می شدند. والدینی که به خاطر آن ها اســت و لباس های تمیزی دارند که می توانند بپوشند. از طرف دیگر شکرگزاری وجود دارند. آن ها می دیدند که غذا همیشه روی میز آماده دیگران مقایســه کنند و متوجه شوند که همیشه خیلی چیزها برای متوجه شدند که همیشه دالیل زیادی وجود دارند که خودشان را با بود که حس می کرد همه چیز دارند. او و سایر فرزندان خانواده اش خودرو و حتی تلفن هم نداشتند. اما او به شکلی تربیت شده هم کم کم به خانة همة مردم راه پیدا می کرد، تلویزیون، بسیاری از مردم خودرو داشتند و تلویزیون فرگوســن ها در روزگاری کــه 
فراغت خود داشتند.

مربـــی افسانه ای بــاشگاه 

آبردیـن و منچسـتر یونایتـد، بـا آبردین 

 11 و با یونایتد 38 جام به دست  آورد؛ از جمله 

13 بـار قهرمانـی لیگ فوتبال انگلسـتان با منچسـتر 

یونایتـد. او از سـال 1986 تـا ۲۰13 بـه مـدت ۲7 سـال 

مربـی منچسـتر یونایتد بـود؛ عددی که هیـچ مربی دیگری 

بـه آن جایگاه نرسـید. 

بـا ایـن حـال، حتـی زمانـی کـه فرگوسـن قهرمـان اروپـا 

شـد و عنـوان بهتریـن مربـی اروپـا و جهـان را بـه خود 

اختصـاص داد، هرگـز »گـووان« را از یـاد نبـرد. بـه 

قـول او: »شـما می توانید یک پسـر را از گووان 

جـدا کنید، ولـی نمی توانید گـووان را 

از آن پسـر بگیریـد!«

روزهــای  دربــارة  فرگوســن 
کودکی اش می گفت: »آن شــرایط سخت و 

صدای دائم چکش ها، احساس کنارهم بودن را از پدر به 

پسر منتقل می کرد و اهمیت سخت کوشی را نشان می داد. در 

آنجا می فهمیدیم که باید جان سخت باشیم.«

او که به عنوان مربی به تمامی افتخارات ممکن در فوتبال باشــگاهی 

دســت پیدا کرد، شــخصیت خودش را مدیون همان روزها می دانست. 

به گفتة او: »شخصیت شــما با چکش زدن روی عرشة یک کشتی در اوج 

سرمای زمستان شکل می گرفت. با تحمل شالق بادهای سرد منطقة کالید؛ 

زمانی که پارچه ای دور دستتان می پیچیدید تا آهن از سرما  منجمد شده، 
پوست دست شما را نسوزاند.«

خانوادة فرگوســن نسل اندر نسل کارگر بودند. نیمی از وقت آن ها 

در کارگاه های کشتی سازی با جابه جا کردن صفحه های فلزی 

و متصل کردن قطعات می گذشت. نیم دیگر وقت آن ها 
را هم فوتبال پر می کرد.
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