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قطر 2022 از دريچه دوربين

Qatar2022

طبيعي است كه خانواده از تماشاي هنرنمايي هاي پدر به وجد بيايد و 
اينگونه شادماني كنند، آن هم در شبي كه پدر خانواده هم گل زد هم موقعيت 
خلق كرد و هم بهترين بازيكن زمين شد. خانواده مسي و آرژانتيني ها حاال 
فقط سه بازي با رؤياي كسب جام فاصله دارند، سه بازي كه همه مي خواهند 

مسي مانند بازي با استراليا در آنها بدرخشد. 

اينجا سيدني است. اس��تراليايي ها ش��ب عجيبي را تجربه كردند، به 
خصوص وقتي كه اختالف به يك گل رس��يد و آنها مي توانس��تند به بازي 
برگردند. هواداران استراليا اينگونه با شور و هيجان براي موفقيت تيم شان سر 
و صدا راه انداختن��د، ولي خب تنها بخش كوچك��ي از اين همه هيجان در 

ورزشگاه حاضر بود. 

نمي دانيم گل 
مسي معجزه كرد يا 

اينكه كار اين هوادار از 
اول مشكل داشت، به 

هرحال آنچه در تصوير 
ديده مي شود، اين است 

كه هوادار معلول 
آرژانتين بعد از به ثمر 
رسيدن گل مسي از 

روي ويلچر خود بلند 
شد و تيمش را تشويق 
كرد. حال شما قضاوت 

كنيد گل مسي يا پنهان 
كاري براي حضور بهتر 

در ورزشگاه؟

هواداران هلند خوشحالند از راهيابي تيم شان به مرحله يك چهارم نهايي 
و از حاال به فكر بازي با آرژانتين هستند. آنها حتماً خوب مي دانند كه حريف اين 
مرحله با هر چهار حريف قبلي متفاوت است، اما فعالً زمان شادي بابت صعود 

به يك چهارم نهايي است و مي توان در فرصت مناسب به آرژانتين فكر كرد. 

فيلمبردار حرفه اي براي اينكه خوب بتواند روي چهره بازيكنان آرژانتين 
به موقع زوم كند، تصوير تمام آنها را با اسم مقابل خود گذاشته است. به هرحال 
اين هم يك سبك كار است، س��بكي قابل توجه كه مي تواند كالس درس 
مختصري براي تمامی فيلمبردارهايي باشد كه مي خواهند كارشان را درست 

انجام دهند. 

 آلساندرو دل پيرو را كمتر كسي است كه نشناسد. ستاره سال هاي نه 
چندان دور ايتاليا كه هنوز يادمان نرفته قهرماني جام 2006 آنها را، ولي خب 
ايتاليا دو جام جهاني است كه غايبند و حاال دل پيرو مجبور است اينگونه با 
هواداران آرژانتين و تيم هاي ديگر سلفي بگيرد. بايد ديد ايتاليا به جام بعدي 

مي رسد يا دل پيرو باز هم بايد با ديگران عكس بگيرد. 

كاشVARهمهچيزرابرميگرداند

فوتبالهنوز»پله«راصداميزند
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صدرنشين گروه A كه كار خود را در قطر با برتري مقابل سنگال 
آغاز كرد و دس��ت آخر نيز با كس��ب هفت امتي��از از دو پيروزي 
و يك تس��اوي به عنوان تيم نخس��ت گروه به جمع 16تيم برتر 
جام بيست و دوم پيوست تا در يك هش��تم نهايي برابر يانكي ها 
صف آرايي كند. تيمي ك��ه با برتري مقابل اي��ران جواز صعود از 
مرحله گروهي را كس��ب كرده بود، اما حضورش در جام جهاني 
قطر طوالني نش��د و پرونده اش از س��وی نايب قهرمان سه دوره 

جام جهاني در يك هش��تم بس��ته ش��د. يانكي ها هنوز به خود 
نيامده بودند كه دروازه ش��ان توس��ط ياران فن خال باز شد. آن 
هم در شرايطي كه تنها 10 دقيقه از به صدا درآمدن سوت آغاز 
بازي مي گذش��ت. گل زودهنگامي كه از جديت نارنجي پوشان 
براي راهيابي به جمع هش��ت تيم برتر جام خب��ر مي داد و البته 
شب سختي كه ش��اگردان گرگ برهالتر قرار بود، تجربه كنند، 
اما توپي كه ممفيس ديپ��اي وارد دروازه مت ترنر كرد، تنها گل 
نيمه نخست نبود و دنزل دومفرايز در نخستين دقيقه از وقت هاي 

اضافه نيمه اول بود كه شرايط را براي گلزني دالي بليند فراهم كرد 
تا امريكايي ها با شكست 2 بر صفر راهي رختكن شوند. نتيجه اي 
كه جبران آن در نيمه دوم كار چندان ساده اي نبود و اين را گرگ 
برهالتر بهتر از هر كسي مي دانست. هرچند توصيه هاي او و تالش 
شاگردانش در نيمه دوم يكي از گل هاي خورده را جبران كرد، اما 
قبل از آنكه يانكي ها با اميدواري از تك گل به ثمر رسانده خود را 
براي تغيير نتيجه جمع و جور كنند، دنزل دومفرايز كه در نيمه 
نخست دو گل براي هم تيمي هاي خود ساخته و پرداخته كرده 

بود هم براي الله هاي نارنجي گلزني كرد تا كوچك ترين اميدي 
براي كامبك امريكايي ها باقي نماند و ش��اگردان فن خال تا اين 
مرحله را نيز با سربلندي و موفقيت پشت س��ر بگذارند و خود را 

مهياي مصاف با آرژانتين در يك چهارم نهايي كنند. 
برتري هلندي ها در اين ديدار چنان مش��هود بود كه س��رمربي 
يانكي ها نتوانس��ت به آن اعتراف نكند: »ما كم آورديم، اما نه به 
اين دليل كه بازيكنان ما كم تالش كردند. آنها يك ممفيس دپاي 
دارند كه در ليگ قهرمانان اروپا گل مي زند. هلند در نيمه اول، در 
موقعيت هاي گلزني خود زهردار بود و حمله اول اين تيم تبديل 
به گل ش��د كه همين مس��ئله، كيفيت هلند را نشان مي دهد. به 
شاگردانم بسيار افتخار مي كنم. بازيكنان ما هويت مشخصي دارند 
و براي هم مي جنگند. نش��ان داديم كه چه پيشرفتي كرديم، اما 
در مصاف با هلند نتوانستيم به هدفي كه داشتيم برسيم، چراكه 

نمي توان منكر توانمندي هاي باالي هلندي ها شد.«
فن خال با وجود رضايت از نتيجه بازي و عملكرد شاگردانش تأكيد 
دارد كه در نيمه نخست تيمش نتوانست مالكيت توپ را در دست 
بگيرد: »شايس��ته پيروزي بوديم، اما مالكيت توپ را بي جهت از 
دست مي داديم و هر بار مجبور به دفاع كردن مي شديم. البته دفاع 
ما خيلي خوب بود. امريكا در مالكيت و انتقال سريع توپ عملكرد 
خوبي داش��ت، با اين حال ما هم كارهاي خوبي انجام داديم. گل 
حريف پس از اش��تباه بازيكنان ما در لودادن توپ به دست آمد. 
آنها سه موقعيت ديگر هم داشتند كه يكي از آنها از سوی نوپرت 
)دروازه بان هلند( ايجاد شد. به همين دليل خيلي زود يك ارزيابي 
خواهم داشت و سپس چيزهايي را كه براي پيشرفت تيم به آن نياز 
داشته باشيم، مي گويم. بايد نقاط ضعف خود را براي رويارويي با 
آرژانتين در يك چهارم نهايي مرتفع كنيم تا بتوانيم به نيمه نهايي 
و جمع چهار تيم برت��ر جام راه يابيم. موفقيتي كه كار س��اده اي 

نيست و بايد براي آن تالش زيادي كنيم.«

شيوانوروزي
بازيكنان آرژانتين خيز بلندي براي تصاح��ب جام  قهرماني 2022 
برداشته اند. آنها در راه رسيدن به اين هدف بزرگ و سخت استراليا 
را كنار زدند و منتظر هلند هستند تا نارنجي پوشان را در يك  چهارم 

نهايي مغلوب كنند. 
كانگروها با اينكه به دور حذفي رسيده بودند، اما توانايي گذشتن از 
سد بلند آلبي سلسته را نداشتند. عملكرد آرژانتين نشان داده اين تيم 

را بايد يكي از مدعيان جام دانست. 

هزارمينبازي
راه راه پوشان به رهبري ليونل مسي بازي در يك  هشتم نهايي را شروع 
كردند و در پايان نيز با برتري 2 بر يك با خوش��حالي از زمين خارج 
ش��دند. كاپيتان گل اول تيم را زد و آلوارز ني��ز كار را تمام كرد. تنها 
گل كانگروها نيز به نام فرناندز بازيكن آرژانتين ثبت شد تا حسرت 
گلزني به آرژانتين به دل گودوين مهاجم استراليا بماند. مسي در اين 
ديدار ستاره بود و به عنوان بازيكن برتر انتخاب شد. لئو در هزارمين 
بازي دوران حرفه اي  اش انگيزه بااليي داشت و نهمين گل خود را در 

جام جهاني و نخستين گلش در مراحل حذفي اين تورنمنت به ثمر 
رساند. عملكرد مسي نقش مهمي در موفقيت آرژانتين داشت. البته 
درخش��ش مارتينز را نبايد فراموش كرد؛ گل��ر آرژانتين در آخرين 
لحظات بازي اجازه نداد كانگروها گل تس��اوي را بزنند. در آن سوي 

ميدان اشتباه مرگبار رايان يك موقعيت گل را تقديم آلوارز كرد. 
جنگتاآخرينلحظه

س��رمربي آرژانتين صعود به يك چهارم نهايي را سخت خواند. ليونل 
اسكالوني در پايان مسابقه به برتري فيزيكي بازيكنان استراليا اشاره 

كرد: »در نيمه اول كار بسيار دشواري داش��تيم و بازيكنان حريف به 
 صورت همه جانبه پ��رس مي كردند، در ادامه مس��ي گل زد و ما بهتر 
ش��ديم. بين دو نيمه تغييراتي در تيم ايجاد كرديم و بايد اختالف را 
بيشتر مي كرديم. با تيم سرسختي روبه رو شديم، اما شايسته نبوديم در 
دقايق پاياني اينقدر سختي بكشيم. بازيكنان استراليا از لحاظ فيزيكي 
برتر از ما بودند و اين يك بازي معمول جام جهاني بود. شرايطي داشتيم 
كه بازي را به اين شكل به پايان نرسانيم. فوتبال چنين لحظاتي دارد كه 
بايد تا آخرين لحظه جنگيد.« اسكالوني درخصوص عملكرد بازيكنان 
و انتخاب آنها براي حضور در زمين گفت: »گومز به دليل مصدوميت 
تعويض شد و احساس كردم تيم به چيز ديگري نياز دارد. در نيمه دوم 
فرصت هاي گلزني زيادي به وجود آورديم و از عملكرد تيم راضي هستم. 
اين بازيكنان براي رقابت در باالترين سطح و بازي در چنين مسابقاتي 
به دنيا آمده اند. همچنين براي مردمي كه در ورزشگاه حضور داشتند 
ش��بي به يادماندني رقم خورد. داشتن دي ماريا روي نيمكت هميشه 
يك وسوسه اس��ت، اما بازي دادن او در اين مسابقه ضرورت نداشت. 
اميدوارم كه آنخل با گذشت زمان شرايط بهتري پيدا كند و به ديدارهاي 
بعدي برسد. مارتينز بارها ما را نجات داده و هميشه شادي زيادي به ما 

مي بخشد. گلزني آلوارز هم اتفاقي عالي بود.«
زندگيدرلحظه

گلزن��ي در ي��ك روز تاريخ��ي باعث ش��د ت��ا كاپيت��ان در آخرين 
جام جهاني اش براي رس��يدن قهرماني اميدوارتر شود. مسي بعد از 
صعود آرژانتين بس��يار خوشحال بود و نس��بت به بازي سخت برابر 
هلند به هم تيمي هايش هش��دار داد: »بس��يار خوشحالم كه به يك 
پيروزي ديگر دست يافتيم و يك قدم ديگر به سمت هدفي كه داريم، 
برداشتيم. زمان زيادي براي استراحت و ريكاوري نداشتيم. نگران اين 
موضوع بوديم و مي دانستيم بازي بسيار فيزيكي خواهد بود. احساسات 
باورنكردني را تجربه مي كنيم. شريك شدن چنين شادي بزرگي با 
مردم ديوانه كننده است. آرزو و رؤياي اين را داشتيم دوباره در كنار 
هواداران خود به شادي بپردازيم. انرژي و شوري كه آنها به ما منتقل 
مي كنند، باورنكردني است. هزارمين بازي من بود. در لحظه زندگي 
و سعي مي كنم از آنچه تجربه مي كنم، لذت ببرم. بسيار خوشحالم كه 
از يك مانع ديگر عبور كرديم و به مرحله يك چهارم  نهايي رسيديم. 
بازي بسيار س��ختي مقابل هلند خواهيم داش��ت. آنها به دنبال اين 

خواهند ب��ود كه ت��وپ را از ما بگيرند. 
در اي��ن مرحله جام جهان��ي بازي ها 

سخت تر هم مي شود.«

درسفراموشنشدنی
اللههاينارنجيبهامريكا

هلند،پيشبهسوي
يكچهارم

پيشرويآلبيسلستهبهسمتجام

مسيمهارنشدني

فريدونحسن
جام جهاني همين را كم داشت، اينكه خبر برسد پزشكان از اسطوره برزيلي فوتبال جهان قطع 
اميد كرده اند. اين شايد بدترين خبر ممكن براي جام جهاني آن هم در مراحل حساس حذفي 

باشد؛ خبري كه مي تواند همه چيز را تحت الشعاع خود قرار دهد. 
پله ش��ايد براي هواداران امروز فوتبال فقط يك نام و يك پيرمرد دائماً مريض باش��د، اما براي 
نس��ل هاي قبلي كه موبايل، اينترنت، چت و فضاي مجازي نداش��تند، اس��طوره اي است كه با 
گل هايش همه را به وجد مي آورد. بزرگ ترها حتماً به ياد دارند وقتي در 15 ارديبهشت 1351 
با س��انتوس برزيل به تهران آمد و در غياب تيم ملي )تيم ملي ايران براي ش��ركت در مسابقات 
مقدماتي المپيك به كره ش��مالي س��فر كرده بود( منتخب تهران را به پنج گل شكست داد كه 

سهم پله سه گل بود. 

پله با برزيل شناخته مي شود. با فتح هميشگي جام »ژول ريمه« و با به ثمر رساندن بيش از هزار 
گل كه بعيد به نظر مي رسد، كسي بتواند به آن برسد. شايد طي سال هاي گذشته و همين حاال 
رونالدو، مسي، امباپه، نيمار و چندين ستاره ديگر با فوتبال ش��ان چشم نوازي كرده باشند، اما 

هيچ كدام هنوز نه پله می  شوند و نه مارادونا !
بدون اغراق اگر در زمان فوتبال پله فضاي مجازي وجود داشت، ديگر كسي طرفدار بازيكن 

ديگري نمي ش��د. اين حقيقت را مي توان درخصوص مارادونا هم گفت هر چند خيلي ها 
اعجاز مارادونا را به لطف پيشرفت تكنولوژي ديدند، اما اسطوره پله را نه فقط چند فيلم 
كوتاه از فينال جام جهاني 1970 مكزيك و درخش��ش مقابل ايتاليا يا چند فريم كوتاه 
ديگر از زماني كه با 17 سال سن در جام جهاني 1958 سوئد شركت كرد و قهرمان شد. 
پله آخرين بازمانده نس��ل طاليي فوتبال دنياست؛ نسلي كه فوتبال در زمان بازي آنها 
بسيار زيبا تر از فوتبال ماشيني اين روزها بود. فوتبالي كه مي توان شباهت هايي از آن 
را اين روزها در برخي حركات مسي يا پرش هاي رونالدو و دريبل هاي نيمار ديد، اما 

هيچ كدام به پله نمي رسند. 
حاال از بيمارستان آلبرت انيشتين خبر مي رسد كه پزشكان از او قطع اميد كرده اند، 
با اين حال اسطوره فوتبال جهان در پيامي اميدواركننده اينگونه خيال همه را راحت 
مي كند: »دوستان من، مي خواهم همه آرام و مثبت باشيد. من قوي هستم و با اميد 
فراوان و مثل هميشه درمان خود را دنبال مي كنم. مي خواهم از تمام تيم پزشكي و 

پرستاري براي تمام مراقبت هاي اين مدت تشكر كنم. من به خدا ايمان زيادي دارم 
و هر پيام عاشقانه اي كه از شما در سراسر جهان دريافت مي كنم، باعث مي شود 

سرشار از انرژي بمانم. همچنين از شما مي خواهم مسابقات تيم ملي برزيل را 
در جام جهاني نيز تماشا كنيد، بابت همه چيز واقعاً ممنون هستم.«

ش��بي كه مارادونا فوت كرد، همه نوش��تند »فوتبال مرد.« حاال تصور 
فوتبال بدون داش��تن پله چيزي فراتر از مردن اس��ت. كاش اين همه 
تكنولوژي به كار مي آمد. كاش VAR مي توانست ما را برگرداند به آن 

سال هايي كه پله در آن مي درخشيد يا روزهايي كه مارادونا افسونگري 
مي كرد، اما افسوس كه سهم ما از زيبايي هاي فوتبال پله همان چند تكه فيلم 

است و بس!


