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قطر 2022 از دريچه دوربين

Qatar2022

هيچ چيزي غيرممكن نيست. اين واقعيت را يك تيم ديگر از شرق آسيا 
هم ثابت كرد تا درس��ي باش��د براي دو مدعي مغرور و توخالي غرب آسيا. 
كره جنوبي هم صعود كرد با جنگندگي و هراس نداشتن از نام حريف با فوتبال 
تهاجمي و روبه جلو تا شايد فوتبال مغرور و توخالي تيم هاي غرب قاره كهن 

كمي به خود بيايند. 

بازي سوئيس و صربستان يك جنگ تمام عيار بود. هم فوتبالي و هم 
غيرفوتبالي ش��ايد اگر داور بازي نبود، اتفاقات طور ديگري رقم مي خورد و 
بازيكنان حس��ابي از خجالت هم در مي آمدند. دو تيم اروپايي جلوي چشم 
ميليون ها بيننده در جهان اينگونه بهم پريدند تا همه ببينند تمدني كه اروپايي 

جماعت از آن دم مي زند، چيست.

كامرون برد، اما حذف شد. شيرهاي رام نشدني آفريقا بعد از يك بازي 
خوب و پرتالش و برتري مقابل برزيل مدعي اينگونه تلخ با جام وداع كردند. 
جاي خالي كامرون در مرحله يك هشتم نهايي احساس مي شود، چون كمتر 
كسي پيدا مي شود كه از بين كامرون و سوئيس دومي را انتخاب كند، مگر اينكه 

خيلي بدسليقه باشد. 

خوشحالي زايد الوصف نيمار بابت صدرنشيني برزيل در گروه است. با 
ديدن اين خوشحالي عجيب يه لحظه فكر كرديم برزيل كامرون را برده، اما 
وقتي باز هم دقت كرديم، متوجه شديم كه آنها يك بر صفر باخته اند. خب شد 
برزيل نبرد. واال معلوم نبود شادي نيمار چه سر و شكل ديگري پيدا مي كند. 

 اين هم عجيب و غريب ترين هوادار برزيل كه اينگونه خودش را به قطر 
رساند  تا شاهد افتخارآفريني تيمش باشد. برزيل باداشتن چنين هواداراني 
چاره اي جز كسب عنوان قهرماني ندارد. اين هواداران به چيزي كمتر قانع 
نيستند آنها سال هاست كه منتظر قهرماني سلسائو مانده اند و حاال مي گويند 

كه وقتش رسيده است. 

 اشك هاي سوارز را همه ديدند. اشك هاي مردي كه شايد مثل رونالدو و 
مسي آخرين جام جهاني اش را پشت سر گذاش��ت. اروگوئه هر چه در توان 
داشت به كار گرفت، اما يك گل كم آورد تا لوئيز سوارز اينگونه اشك بريزد. 
صحنه اي كه اسكوربرد ورزشگاه هم آن را پخش كرد تا اشك هاي ستاره جهاني 

شود. 

   حامد قهرماني
درخصوص شيرهاي رام نشدني آفريقا فقط همين را مي توان گفت، حيف شد. كامرون هم زود كنار 
رفت تيمي كه به غول كشي هايش عادت داشتيم. عادت داشتيم، ببينيم مي آيد و مثاًل يك مدعي 
را حذف مي كند. اتفاقاً باز هم اين كار را كرد، برزيل را برد. مدعي شماره يك قهرماني جام جهاني 

2022 قطر مقابل كامرون در يك بازي سخت مغلوب شد، اما... . 
فوتبال باز هم روي تلخش را نش��ان داد تا كامرون حذف شود و سوئيس 
باال بيايد. ش��يرهاي رام نش��دني آفريقا ب��ا اينكه در قط��ر رام تر به نظر 
مي رس��يدند، اما همچنان مي توانس��تند خود را باال نگه دارند و بازي با 
برزيل اين را ثابت كرد، اما يك شكس��ت بد در بازي اول مقابل سوئيس 
و بعد يك تساوي پرگل مقابل صربستان كارشان را سخت كرد، اينقدر 
كه هم خودش��ان باي��د مي بردند و هم ب��ه انتظار تس��اوي دو تيم ديگر 

مي نشستند. خودشان بردند آن هم برزيل را تا نشان دهند اگر مي خواستند، 
 مي توانستند، اما بازي همزمان مساوي نش��د تا همه چيز براي يكي از خاص ترين تيم هاي 

 جام جهاني تمام شود. 
وينسنت ابوبكر گل زدو بعد از گل هم اخراج شد. كامرون با اين برد ركوردشكني هم كرد 
و به اولين تيم آفريقايي در تاريخ تبديل شد كه برزيل را در جام جهاني شكست مي دهد. 
با اين حال تمام اين تالش ها براي صعود كافي نبود و كام��رون هم با جام وداع كرد. كار 

كامرون را همان شكست بد مقابل سوئيس ساخت. شكستي كه حاال ريگوبرت سانگ 
سرمربي كامرون بيشتر از هر زمان ديگر درد آن را احساس مي كند: »من بيش از همه 

حسرت موقعيت هاي از دست رفته در بازي اول مان )مقابل سوئيس كه كامرون يك 
بر صفر باخت( را مي خورم. با اين حال به بازيكنانم افتخار مي كنم، چون آنها مانند 
جنگجويان دلير به ميدان آمدند تا به هدف شان برسند. ناراحتم كه اين اتفاق رخ 

نداد، اما اين هم درسي شد كه ما را براي بازي هاي بعدي آماده تر  كند.«

توپ براي شيرهاي آفريقا نچرخيد

حذف تلخ كامرون
اروگوئه تيمي كه دلتنگش مي شويم

خداحافظ »آبي آسماني«
   فريدون حسين 

»آبي آسماني« هرچند مدعي قهرماني نبود، اما با فوتبالي كه ارائه  داد، توقع داشت كه حداقل تا يك 
چهارم نهايي باال بيايد. 

فوتبالي كه هميشه يقه تيم هاي مدعي را گرفته بود و اجازه نمي داد نفس راحت بكشند. اروگوئه تيمي 
دوست داشتني كه با فوتبال هجومي مدل امريكاي جنوبي اش چش��م ها را مي نواخت، اما گويا در 
فوتبال آغشته به VAR و سيستم هاي كامپيوتري ديگر جايي براي تكنيك و خالقيت هاي فردي 
باقي نمانده تا تيم هايي چون اروگوئه به راحتي و با يك اشتباه محاسباتي كنار بروند. آنها با داشتن 
ستاره هاي باتجربه اي چون ادينسون كاواني و سوارز از يك س��و و چهره هاي جواني چون والورده 
از سوي ديگر مي توانستند حرف هاي زيادي براي گفتن داشته باشند، اما جام جهاني قطر 
همانطور كه حكم به ح��ذف بلژيك و آلمان داد، مهر خ��روج اروگوئه را از جام هم پاي 

برگه آنها زد. 
همان بازي اول ب��ا كره جنوبي كار اروگوئه را گ��ره زد. آنها بايد ب��ازي اول خود را 
مي بردند تا كارش��ان گره نخورد، اما نبردند و بازي بع��دي را هم مغلوب پرتغال 
شدند تا براي صعود دست به دامان اين تيم شوند. برد مقابل غنا به تنهايي براي 
صعود كافي نبود، چراكه آنها چش��م اميد به پرتغال داشتند كه كره را متوقف 
كند. اميد آن هم در جامي كه طي شب هاي گذشته نشان داده بود، اصاًل برآورده 

نمي شود. 
براي اروگوئه هم نشد. چون پرتغال به كره باخت تا به رغم برتري 2 بر صفر مقابل غنا 
 VAR اشك هاي سوارز جاري شود و كاواني با عصبانيت تمام بعد از مسابقه به دوربين
مشت بكوبد. اروگوئه فقط يك گل گم داشت تا در مصاف برابر با كره به لطف تفاضل گل 
باال برود، اما نشد تا كره با تفاضل گل مساوي و فقط به خاطر گل زده بيشتر صعود كند.»آبي 
آسماني« حاال غبار آلود شده، كاواني و سوارز در آخرين جام جهاني دوران فوتبال شان خيلي 

زود از گردونه مسابقات خارج شدند. اينقدر زود كه جاي خالي شان حس مي شود. 

   دنيا حيدري 
س�وئيس براي برد رفته بود. البته تس�اوي هم مي توانس�ت 
كار راه انداز باش�د، اما ريس�ك بزرگ�ي بود. برت�ري كامرون 
مقاب�ل برزيل قاب�ل پيش بيني نب�ود، اما جام بيس�ت و دوم، 
يكي از آن دسته جام هاي پرشگفتي اس�ت كه نتايج عجيب 
بس�ياري را در خود جاي داده؛ درست مثل برد كامرون مقابل 
برزي�ل. ش�گفتي هاي غيرقابل انتظ�اري كه اج�ازه نمي داد 
مورات ياكي�ن برابر صربس�تان قعرنش�ين محتاطان�ه بازي 
كند، چراك�ه اين ب�ه معن�اي دس�ت كم گرفتن حري�ف بود 
و مي توانس�ت حس�رت عميقي در پاي�ان 90 دقيق�ه به دل 
سوئيس�ي ها باقي بگذارد. عالوه بر آن، مصاف با صربس�تان 
براي سوئيس�ي ها حساس�يت هاي زيادي داش�ت كه صعود 
به مرحل�ه يك هش�تم نهايي ج�ام جهاني تنها يك�ي از آنها 
بود و اي�ن دي�دار يك جن�گ تمام عي�ار، بي هي�چ صلحي !

دو تيم در مرحله گروهي جام جهاني روسيه نيز با يكديگر رو به رو 
ش��ده بودند. مصافي كه با خوش��حالي بعد از گل ژردان شكيري 
اشاره به جدايي كوزوو از صربس��تان داشت و آسيبي كه بسياري 
از خانواده ها از جمله خانواده شكيري ديده بودند، داشت. اين بار 
وينگر سوئيس كه نخستين گل تيمش را در همان دقايق ابتدايي 
)20( به ثمر رس��اند، به گذاشتن انگشت دس��تش روي لبانش و 
دعوت صربس��تان به س��كوت اكتفا كرد و از به نمايش گذاشتن 
عقاب آلباني يا دو س��ر خودداري كرد كه بار ديگر س��وئيس را با 

جريمه فيفا مواجه كند. 
همه چيز با ش��وت پاي چپ ش��كيري در دقيقه 20 در ورزشگاه 

974 آغاز شد. او كه پايه گذار برتري 3 بر 2 تيمش مقابل صرب ها 
بود، ركورد قاب��ل توجهي نيز براي خود به جاي گذاش��ت. پيش 
از گلزني ش��كيري در مصاف ب��ا صر ب ها، تنها رونالدو و مس��ي 
بودند ك��ه موفق به گلزن��ي در هر س��ه دوره اخير ج��ام جهاني 
 ش��ده بودند، اما حاال وينگر س��وئيس نيز به جمع اين دو بازيكن 

پيوسته است.
 صربستان هم با وجود قعرنش��يني در جدول گروه G، براي يك 
خداحافظي آبرومندانه با جام در قطر آمده بود. تيم قعرنش��ين و 
تك امتيازي گروه نمي خواست به سوئيسي ها اجازه صعود دهد 
و عملكرد چشمگيري داشت، به طوري كه در اندك زماني كوتاه 

)شش دقيقه( بعد از گل نخس��ت حريف، كار را توسط الكساندر 
ميتروويچ به تساوي كشيد شد و كمتر از 10 دقيقه بعد، توسطه 
دوشان والهوويچ از حريف پيش افتاد، اما ياران مورات ياكين كه 
براي باخت به ميدان نيامده بودند، قبل از پايان نيمه نخس��ت و 
چند ثانيه قبل از به صدا درآمدن سوت داور بود كه يك بار ديگر 

كار از سوی بريل امبولو به تساوي كشيد. 
اين دوئل را س��رانجام س��وئيس با حس��اب 3 بر 2 برد تا دراگان 
استويكوويچ، سرمربي صرب ها طي اظهارنظري عجيب كه تعجب 
همگان را به دنبال داش��ت، گفت: »خوب ش��د با پيروزي حذف 
نشديم!« اس��تويكوويچ البته دليل اصلي اين شكست را شرايط 
نامناسب تيمش به دليل مصدوميت هاي پر تعداد خواند و مدعي 
شد با وجود تالش بسيار يارانش از نتيجه راضي نيست، اما اينكه 
ترجيح اين مربي حذف با شكست بوده نه با پيروزي، اتفاقي جالب 

توجه بود!
مصاف سوئيس با صربس��تان يكي از آن بازي هاي جذاب و البته 
پاياني مرحله گروهي بود كه منجر به صعود صليب هاي سرخ شد 
و حاال بر اساس قرعه اي كه از قبل مشخص شده، شاگردان مورات 
ياكين كه به جمع 16 تيم برتر جام راه يافته اند بايد در اين مرحله 
با پرتغال رو برو شوند، اما پيغام سرمربي سوئيس به پرتغالي ها بعد 
از صعود بس��يار جالب توجه بود. او صراحتاً به پرتغالي ها هشدار 
داد كه حريف ساده اي براي آنها نيس��تند. سوئيس كه كارش را 
در اين جام با برتري مقاب��ل كامرون آغاز كرد، بع��د از باخت به 
برزيل صربس��تان را هم برد تا به مصاف با پرتغال در يك هشتم 

بينديشد. 

    شيوا نوروزي
جاه طلبي هاي كره جنوبي باالخره به ثمر نشست و حاال قاره كهن 

براي اولين  بار سه نماينده در يك  هشتم نهايي جام جهاني دارد. 
ببرهاي آس��يا براي ادامه دادن به مسير درخشش خود محكوم به 
شكست كريس رونالدوي مغرور و هم  تيمي هاي او بودند. زدن گل 
برتري در وقت هاي اضافه، كره جنوبي را حريف برزيل كرد و با روحيه 
جنگندگي كه تيم پائولو بنتو از خود نشان داد، سلسائو بايد نگران 

رويارويي با كره باشد. 
   محكوم به پيروزي

دقيقه پنجم مسابقه پرتغالي ها از زدن گل اول مسابقه آنقدر به خود 
غره شدند كه خيال مي كردند كار تمام شده و سومين بردشان در 
مرحله گروهي را به دست آورده اند، در حالي  كه كره ا ي ها شجاع تر از 
اين حرف ها بودند كه عقب نشيني كنند. اين تيم بعد از متوقف كردن 
اروگوئه، مقابل غنا شكست خورد، اما نااميدي در آنها رخنه نكرد. 
شاگردان بنتو با هم عهده بسته بودند تا لحظه آخر فرصت صعود را 
از دست ندهند. بعد از گل تساوي يونگ در دقيقه 27، خون تازه اي 
به رگ هاي كره تزريق شد، اگرچه براي رسيدن به هدف تا دقيقه 
91 با تمام قوا به دروازه ديه گو كاستا يورش مي بردند، ولي سرانجام 
مزد تالش شان را گرفتند.  كاپيتان سون هيونگ مين در دو بازي اول 
عملكرد پرانتقادي داشت. سون در آخرين فرصت كره يك تنه به 
سمت دروازه حريف حمله كرد و پاس گل صعود را به هوانگ داد. با 
اينكه كسي از اين هافبك انتظار گلزني نداشت، اما هوانگ اولين گل  
جام جهاني اش را زد و پيام آور شادي براي كره اي ها لقب گرفت. اين 
سومين صعودد تيم ملي كره به دور دوم جام جهاني بعد از سال هاي 
2002 و 2010 است. سون همانند بازي با غنا اشك مي ريخت منتها 

اين بار گريه اش بابت پيروزي و صعود بود. 

   شانس غلبه  بر برزيل
بازيكنان كره در شرايطي تا آخرين لحظه براي زدن گل برتري و 
بعد از آن حفظ پيروزي مي جنگيدند كه در بازي همزمان اروگوئه 
از غنا پيش بود و صعودش قطعي. بايد به كاپيتان سون حق داد كه 
بعد از صعود تيم كشورش با افتخار از بازي هم تيمي هايش تمجيد 
كند: »به عملكرد خود و تيمم افتخار مي كنم. فوتبال پر از لحظات 
زيبا و احساسي اس��ت، به همين خاطر به اين ورزش بسيار عالقه 
دارم. در فوتبال لحظات سرنوشت ساز هستند و امكان پيروزشدن 
برابر بهترين تيم ها هم وجود دارد. ديديم كه ژاپن دست به كار باور 
نكردني زد و اسپانيا و آلمان را كنار زد. من هم از خوشحالي زياد اشك 
ريختم، چراكه مدت ها بود منتظر اين لحظه بودم. گاهي اوقات در 

اوج نيستم و عملكرد خوبي ندارم، با اين حال هم تيمي هايم در كنارم 
هستند و از من حمايت مي كنند و به همين خاطر بايد از آنها تشكر 
كنم. هدف نخست ما صعود به مرحله حذفي بود. اكنون كه در مرحله 
حذفي هستيم براي صعود به مراحل باالتر نهايت تالش خود را به 
كار مي گيريم.« سون هيونگ  مين معتقد است كره توانايي شكست 
برزيل را دارد: »در فوتبال چيزي قابل پيش بيني نيست. احتمال هر 
چيزي وجود دارد. شانس خود را برابر برزيل هم آزمايش مي كنيم. 
برزيل نشان داده است كه تيم بسيار باكيفيت و از مدعيان قهرماني 
است، اما ما هم شانس پيروزي در اين بازي را داريم. برزيل در بعضي 
از بازي ها و دقايق نوسان دارد. نهايت تالش خود را براي پيروز شدن 

به كار مي گيريم.«

   هشدار جدي
سانتوس سرمربي پرتغال از شكست شاگردانش برابر كره بسيار 
ناراحت بود: »بسيار ناراحت هستيم، چون مي خواستيم مرحله 
گروهي را با پيروزي و يك بازي خوب به پاي��ان ببريم تا اعتماد 
به نفس تيم باال برود. البته اعتماد به نفس تيم با يك بازي از بين 
نخواهد رفت، اما اين هشداري جدي براي ما بود. اگر اين شكست 
را به چشم هشدار ببينيم، اتفاق مثبتي اس��ت. در مصاف با كره 
تالش كرديم، اما سازماندهي تيمي را از دست داده بوديم، توپ 
را از دس��ت داديم و كره بازي را باز كرد. ما تمركزمان را از دست 
داده بوديم و در نهايت روي ضدحمله گل خورديم. اين اتفاق نبايد 

دوباره تكرار شود.«

جذاب، ديدني و تكراري

صعود میلیمتري به دقت ساعت سوئیسی !

شكست پرتغال مغرور كره را به برزيل رساند

   باور ببرهای آسیا
  به بردن برزیل


