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قطر 2022 از دريچه دوربين

Qatar2022

جنجالي ترين گل جام جهاني هم باز به ضرر آلمان زده شد. بعد از گل 
جف هرس در فينال جام جهاني 1966 لندن حاال ژاپني ها با يك گل جنجالي 
باز هم داغ ژرمن ها را تازه كردند. توپ از خط عرضي زمين گذش��ت، همه 
ديدند، اما حاال مي گويند 1/8 ميليمتر آن از خط رد نشده بود، اصالً شما بگو 

2 ميليمتر اين ديگه چه فوتباليه آخه!؟

تصور كنيد كه يك گل مشكوك زده باشيد و همه به چشم يك متقلب 
به شما نگاه كنند، اما بعد بازي صداتون كنند و جايزه بهترين بازيكن زمين رو 
تحويلتون بدن، چه حس و حالي پيدا مي كنيد. تاناكا بازيكن ژاپن بهترين 
بازيكن مسابقه زاپن و اسپانيا شد. تصور مي كنيد چه احساسي دارد؟ به اين 

قيافه ميخوره ناراحت باشه؟

غمگين ترين هوادار آلمان اينگونه رؤياهايش را دو نيم و با جام جهاني 
خداحافظي كرد. نوشته بود: »رؤيا زنده است... قهرمان 2022« اما حاال بايد 
اينگونه نااميد به كشورش برگردد، هرچند كه فوتبال همين است و قرار نيست 

هميشه روي خوشش را به يك طرف نشان دهد. 

مانوئل نوير، حاال ديگر بدون رقيب ترين دروازه بان تاريخ جام جهاني است. 
دروازه بان آلمان كه در بازي با اسپانيا به ركورد 19بازي در جام هاي جهاني 
رسيده بود، در بازي مقابل كاستاريكا اين ركورد را به 20رساند تا مطمئن شود، 
حاال حاالها كسي ركوردش را نمي زند. البته كه دو حذف از مرحله گروهي هم 

در ركوردهاي نوير ديده مي شود!

 ظاهراً قطري ها نمي خواهند بي خيال آلماني ها شوند. هواداران قطري 
براي ديدار آلمان و كاستاريكا نيز تصاوير مسعود اوزيل را با خود به ورزشگاه 
بردند. اشاره آنها به برخورد منفي فوتبال آلمان با مسعود اوزيل پس از ديدار او 
با اردوغان، رئيس جمهور تركيه است كه در نهايت منجر به خداحافظي او از 

تيم  ملي شد. 

 لوئيس فرناندو سوارز، سرمربي كاستاريكا از جمله كساني است كه با 
سربلندي به كشورش باز مي گردد. وقتي در بازي اول با نتيجه 7 بر صفر مقابل 
اسپانيا مغلوب شد. همه گفتند او و تيمش زنگ تفريح هستند، اما وقتي ژاپن 
را بردند و آلمان را تا مرز شكس��ت بدرقه كردند، حاال مي توانند با سربلندي 

برگردند. 

  اشرف رامين
تكليف خروس ها كه مش��خص بود. آنها نگراني بابت صعود نداش��تند، در عوض سه تيم 
استراليا، تونس و دانمارك بايد از جان و دل مبارزه مي كردند تا آخرين سهميه را بگيرند. 
از بين آنها اي��ن كانگروها بودند كه با يك جهش بلند ب��راي دومين بار در تاريخ فوتبال 
استراليا به مرحله حذفي راه يافتند. ديدار همزمان استراليا – دانماك و تونس – فرانسه 
حساسيت ها را به اوج رساند. وقتي تونسي ها به گل رسيدند آنها تيم دوم گروه شدند، اما 
سه دقيقه بعد اين متيو لكي بود كه دروازه واينكينگ ها را باز كرد تا معادالت تغيير كند. 
نه دانمارك و نه استراليا هيچ كدام چيزي براي از دست دادن نداشتند؛ منتها برخالف 
آنچه تصور مي شد ش��اگردان هيولماند ضعيف تر و نااميدتر از حد تصور ظاهر شدند، 
ولی اين تيم گراهام آرنولد بود كه با درخش��ش لكي و با زدن يك گل به خاطر تفاضل 

گل بهتر نسبت به تونس راهي دور بعد شد و اين همان استراليايي بود كه از فرانسه چهار 
گل خورد، اما با دو برد اقتصادي يك بر صفر مقابل تونس و دانمارك مسير صعود را هموار 

كرد. كانگروها حاال حريف آرژانتين شدند كه زخم خورده تيم هاي آسيايي است. هيولماند دوري 
اعضاي تيم را از شبكه هاي اجتماعي عامل موفقيت استراليا خواند: »از تالش و كوشش بچه ها در 

اين بازي واقعاً خوشحالم و به همه شان افتخار مي كنم. در بخشي از مسابقه ما تحت فشار بوديم، ولي 
بچه ها بي نظير كار كردند و ما شايسته اين پيروزي بوديم. جشن نمي گيريم. بعد از پيروزي بزرگي كه 

مقابل تونس داشتيم مقابل دانمارك هم توانستيم پيروز بشويم. بعد از آن بازي نه جشن گرفتيم و نه به 
احساسات مجال داديم. فقط يك دستور براي بچه ها داشتم، بخوابيد و از شبكه هاي اجتماعي استفاده 

نكنيد. بارها اين را گفته ام، ولي شما باور نكرده ايد. اميدوارم باالخره به اين نتيجه رسيده باشيد كه وقتي 
مي گويم در جريان تورنمنت رسانه ها را دنبال نمي كنم و ش��بكه هاي اجتماعي را براي خودم و بازيكنانم 

ممنوع كرده ام، واقعيت را مي گويم.«

دوري از شبكه هاي اجتماعي، رمز موفقيت استراليا

كانگروهايشگفتيساز
لهستان مديون الدوساري!

اينلوايخوششانس
  حامد قهرماني

لهستان با لواندوفسكي خياالت زيادي در سر داشت، اما تساوي مقابل مكزيك 
در يك ب��ازي پرانتقاد كاري كرد كه نگاه ها از س��مت آنها برگ��ردد. برد مقابل 
عربستان هرچند روحيه بخش بود، اما بازهم نتوانست عالقه مندان را مجاب كند 
كه به لهستان نگاه تازه اي داشته باشند. تا اينكه نوبت به بازي بزرگ با آرژانتين 

رسيد. 
آلبي سلسته با تمام رقباي قبلي فرق داشت. مس��ي و يارانش براي بردن لهستان 
بي تابي مي كردند. اتفاقي كه هرچند »شزني« با مهار پنالتي مسي كمي به تأخيرش 
انداخت، اما در نهايت رخ داد تا آرژانتين 2 بر صفر برنده بازي باشد. از بازي مقابل 
هم خبرهاي خوبي به گوش نمي رس��يد. مكزيك 2 بر صفر از عربستان جلو بود و 

اين همه چيز ميان مكزيك و لهستان را مساوي مي كرد. 
بازي رو در روي شان بدون گل شده بود. هر دو به آرژانتين 2 بر صفر باخته بودند و 
هر دو عربستان را 2 بر صفر برده بودند. كار به تعداد كارت هاي زرد و قرمز كشيده 
 شد و اين حكم به حذف لهستان را مي داد، اما دقيقه 95 مسابقه مكزيك و عربستان 
و در حالي كه نيمكت مكزيك آماده جشن صعود مي شد »سالم الدوساري« پيام آور 
شادي براي لهستان شد. او در مصاف تك به تك با »اوچوآ« دروازه بان مكزيك گلي به ثمر 
رساند كه تا هميشه در ياد لهستاني ها باقي خواهد ماند؛ گلي كه باعث شد تا آنها با تفاضل 
گل بهتر راهي مرحله بعد شوند. لواندوفسكي و يارانش خوش شانس بودند كه الدوساري 
گلزني كرد، اما معلوم نيس��ت كه اين بخت و اقبال تا كجاي جام قرار است با آنها همراه 
باشد. آنها حاال رقيب فرانسه هستند، مدافع عنوان قهرماني و تيمي كه حتماً با مكزيك و 

عربستان متفاوت تر خواهد بود؛ درست مثل آرژانتين. 

ژاپن صدر را از اسپانيا گرفت و آلمان را حذف كرد

ژاپنبابردناسپانیادوبارهآلمانراشکستداد!

  شيوا نوروزي
قرارگرفتن در گروه مرگ كار را براي س��امورايي ها آسان تر كرد. 
وقتي ژاپن با آلمان و اس��پانيا همگروه ش��د، ديگر كمتر كس��ي 
از آنها انتظار خلق ش��گفتي و صعود را داش��ت. ب��ه همين خاطر 
هاحيمه مورياسو و شاگردانش بدون فشار و استرس براي تحقق 
رؤياي چهارمين صعود برنامه  ريزي كردند و آن را به مرحله اجرا 

درآورند. 
ژاپن دومين تيم آسيايي حاضر در يك  هشتم نهايي نه تنها صعود 
كرد، بلكه صدرنشيني را نيز از الروخا گرفت و آلمان را نيز به خانه 
فرستاد. كامبك سامورايي ها جش��ن صبحگاهي را در ژاپن به راه 
انداخت و حاال جنگجويان اين كش��ور خود را ب��راي رويارويي با 

كرواسي آماده مي كنند. 
  تعويض هاي طاليي

ژاپني ها ثابت كردند راه كامب��ك زدن در جام جهاني را به خوبي 
بلدند. مصاف با اس��پانيا ديدار آس��اني نبود و نماينده آسيا باز هم 
در نيمه اول از رقيب عقب افتاد، اما در نيمه دوم س��رمربي باز هم 
تعويض هاي طاليي انجام داد. مورياس��و كه اس��تاد تعويض هاي 
سرنوشت س��از اس��ت، اين بار به دوآن و ميتامو فرصت درخشش 
داد؛ اول��ي گل زد و دومي گل س��اخت. دوآن هم��ان وينگر تيم 
فرايبورگ است كه بازي اول مقابل آلمان نيز به عنوان يار تعويضي 
به ميدان آمد و تنها بعد از چهار دقيقه يكي از دو گل پيروزي بخش 
تيمش را به ثمر رساند. بازيكن 24ساله اين بار فقط سه دقيقه از 
حضورش گذشته بود كه توانست بازي را به تساوي بكشاند. تاناكا 
هم با پاس گل ميتامو دومين كامبك ژاپن را رقم زد. البته گل دوم 
سامورايي ها در ش��رايطي مورد قبول قرار گرفت كه توپ از خط 
رد ش��ده بود، اما داور حتي پس از بازبيني فيلم اين گل را صحيح 

اعالم كرد. 
اگرچه در مورد نحوه بازي اس��پانيا در نيمه دوم و عدم تمايل آنها 

براي جبران نتيجه حرف هاي زيادي مطرح شده، اما بايد اذعان كرد 
عملكرد ژاپن در اين دوره بسيار خوب بوده است. سامورايي ها به 
كاستاريكا باختند، اما دو شكست را به دو مدعي قهرماني تحميل 
كردند. اين برد و صعود مقتدرانه آنقدر براي ژاپني ها مهم بود كه 

فوميو كيشيدا نخست وزير اين كشور نه تنها تماشاي بازي در بامداد 
جمعه را از دست نداد، بلكه بالفاصله بعد از پايان مسابقه به مردم 
و تيم ملي ژاپن تبريك گفت: »اين پيروزي تاريخي است. دوست 
دارم تبريكات صميمانه خودم را به خاطر كس��ب اين نتايج خوب 

ابراز كنم. اين بازي را از نيمه دوم ديدم و لذت بردم. اميدوارم مربي 
و بازيكنان به تالش ادامه دهند و براي بازي بعدي آماده باشند.«

  خوشحال ترين ژاپني
مورياسو خوش��حال ترين ژاپني روي كره زمين بود. بعد از باخت 
به كاستاريكا، س��رمربي ژاپن به ش��دت مورد انتقاد قرار گرفت و 
حال صعود سامورايي ها ورق را به سود او برگردانده است: »صعود 
كرديم، ولي هدف ما تنها صعود از مرحله گروهي نيس��ت، چراكه 
قبالً اين موفقيت را به دست آورده ايم. هدف جديد ما صعود به جمع 
هشت تيم برتر جام است. بازيكنان ژاپن باعث افتخار هستند. آنها 
تصوير جديدي از ژاپن به نمايش گذاشتند، ژاپني كه مي تواند در 
صحنه جهاني بجنگد و با هر حريف��ي مبارزه كند. دلم مي خواهد 
ركورد جديدي براي ژاپن ثبت كنيم. رسيدن به جمع هشت تيم 
برتر جام يا حت��ي باالتر. از همه هواداران، از م��ردم ژاپن به خاطر 
حمايت هاي بي دريغ شان تشكر مي كنم. به لطف حمايت هاي آنها 
بود كه توانستيم از اين بازي دشوار پيروز بيرون بيايم. خوشحالم كه 
توانستم اين پيروزي را با ژاپن جشن بگيرم. اين را به همه ژاپني ها 
تقديم مي كنم. امي��دوارم در ادامه هم بتوانيم نتايجي به دس��ت 

بياوريم كه باعث شادي همه مردم شود.«
  جلوگيري از فروپاشي

اسپانيايي ها نه تنها براي فرار از شكست نجنگيدند، بلكه با تحمل 
باخت زمينه حذف آلمان و البته قرارگرفتن در مس��يري آسان تر 
براي صعود به فينال قرار گرفتند، اما لوئيز انريكه سرمربي اين تيم 
اين ادعاها را قبول ندارد: »چيزي نيست من در فوتبال نديده باشم. 
در اين بازي دست به ريسك زديم، ولي پيداكردن فضا سخت بود. 
سعي كرديم از فروپاشي تيم جلوگيري كنيم، ولي خيلي سخت 
بود. 80 دقيقه بر بازي حاكم بوديم، اما باختيم. وقتي رقيب شما با 
تمام وجود و از جان گذشته براي رسيدن به گل تالش مي كند چه 

براي بازيكن ها و چه براي مربي مقابله با آنها خيلي دشوار است.«

  فريدون حسن
وقتي اسامي تيم هاي حاضر در گروه F جام جهاني 
اعالم شد، اگر كسي پيدا مي شد و مي گفت مراكش 
به عنوان تيم اول گروه صعود خواهد كرد همه در 

عقلش شك مي كردند. 
حضور در گروهي كه كرواس��ي و بلژيك تيم هاي 
دوم و سوم جام جهاني قبلي در آن هستند و يك 
تيم سفت و سخت و چرك به نام كانادا هم در آن 
ديده مي شود، كافي بود كه هيچ كس شانسي براي 
مراكش قائل نباشد، اما نماينده شايسته قاره آفريقا 
كاري كرد كه ديگر هيچ كسی نه آنها را دست كم 
بگيرد و نه براي فوتبال زود به قضاوت بنش��يند. 
قرعه سختي هم به آنها خورد اول بايد با كرواسي 
روبه رو مي ش��دند و بعد با بلژيك و دس��ت آخر با 
كانادا باز هم در نگاه اول كارش��ان تم��ام بود، اما 
وقتي با تعصب، جنگندگي و جسارت كرواسي را 
متوقف كردند آن وقت زنگ خطر براي همگروه ها 
به صدا درآم��د. بلژيكي ها دير متوجه ش��دند و تا 
آمدند به خود بيايند 2 بر صفر مقابل شان شكست 
خوردند و حال فقط كانادا مان��ده بود براي خلق 

حماسه مراكش!
كانادا حريفي نبود كه مراكش مقابلش به مشكل 
بخ��ورد و خيلي زود اس��ير حم��الت همه جانبه 
شاگردان وليد الركراكي شد. مراكش با دوگل جلو 
افتاد نتيجه اي كه تك گل كان��ادا فقط خفيفش 
كرد تا آنها با كسب هفت امتياز در حضور دو مدعي 
مغرور به عنوان صدرنش��ين گ��روه راهي مرحله 
بعدي شوند. مراكش صدرنشين گروه شد و بلژيك 
مدعي راهي خانه تا خيلي چيزها ثابت شود؛ مثاًل 

ثابت شود كه نمي توان دلخوش به رنكينگ فيفا 
بود و به اميد تيم دوم يا سوم و يا حتي اول بودن در 

اين رنكينگ بقيه را دست كم گرفت. 
فوتبال بازي جسارت و جنگندگي است و مراكش 
اين را به تمام دنيا نش��ان داد. جام جهاني جايي 

نيس��ت كه بروي و فق��ط يك بازي خوب باش��ي 
و برگ��ردي كه اگر س��طح توق��ع فوتبالت همان 
يك بازي باش��د، اصاًل در جام جهاني نباشي بهتر 
است؛ مراكش نش��ان داد كه اگر نترسي هيچ نام 
بزرگي نمي تواند مقابلت دوام بياورد؛ مراكشي ها 

حتي اگر حذف هم مي شدند كسي به آنها خرده 
نمي گرفت چون مقابل دو تيم سطح باالي فوتبال 
جهان مغلوب ش��ده بودند، اما آنها به جاي دفاع و 
بازي با ت��رس و رو به عقب، جنگي��دن و حمله را 
انتخاب كردند و مزد اين جسارت زيباي شان را با 

سرگروهي در يك گروه دشوار و صعود شيرين به 
مرحله بعد گرفتند. 

حاال رقيب آنه��ا اسپانياس��ت. تيمي كه نش��ان 
داده چيزي بيش��تر از كرواس��ي و بلژيك نيست، 
اس��پانيا را هم مي توان شكس��ت داد، به ش��رط 
آنكه نترس��يد، ج��ا ن��زد و براي كس��ب پيروزي 
جس��ور بود. مراكش اين را ثابت ك��رد و مي تواند 
باز هم فعل خواس��تن را به درس��تي صرف كند 
 براي آنه��ا تفاوت��ي نمي كند كه نام مقابل ش��ان 

چه باشد. 
وليد الركراكي س��رمربي مراكش حاال به روزهاي 
پيش رو نگاه مي كند او بعد از صعود تيمش گفت: 
»صدرنش��يني در چنين گروهي كاري نيست كه 
هر تيمي بتواند انجام دهد. ما مي خواستيم به همه 
نشان دهيم كه فوتبال آفريقا اينجاست و مي تواند 
چنين كاري كن��د. برخي به ما اعتقاد داش��تند، 
برخي ديگر ما را باور نداشتند، اما ما مشتاق بوديم 
كه نشان دهيم آفريقا اينجاست، چون فوتبال قاره 
آفريقا بسيار مورد انتقاد قرار مي گيرد. ما مربياني و 
بازيكنان خوبی در اين قاره داريم. اكنون در مرحله 
يك هشتم نهايي جام جهاني هستيم. هنوز هيچ 
كاري انجام نداده ايم، اما در حال حاضر مي خواهيم 

از اين موفقيت مان لذت ببريم.«
وي ادام��ه داد: »م��ا از خس��تگي، مصدوميت و 
وضعيت روحي رنج مي برديم، اما مي خواس��تيم 
تاريخ سازي كنيم. هيچ تيم آفريقايي با هفت امتياز 
مرحله گروهي جام جهاني را به پايان نبرده است، 
براي همين براي مردم مراكش كه به چنين چيزي 

نياز داشتند، خوشحاليم.«

مراكشسرگروهتیمهایدوموسومجهان!
فرياد فوتبال آفريقا و تقديم پيروزی به فلسطين 


