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جنگ 72 ملت

شهردارى منظریه به استناد بند 1 صورتجلسه 43 شوراى اسالمى شهر منظریه در نظر دارد پروژه هاى عمرانى 
مشروحه جدول ذیل را از طریق مناقصه عمومى به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا متقاضیان مى توانند 

همه روزه از ساعت 8 صبح الى 13 جهت دریافت اسناد مناقصه به شهردارى منظریه مراجعه فرمایند.
آخرین تاریخ دریافت مدارك اسناد مناقصه:

آخرین مهلت تحویل پاکت هاى مناقصه به دبیرخانه محرمانه شهردارى 97/05/08.
تاریخ گشایش پاکت هاى مناقصه ساعت 18 مورخ 97/05/09.

سید على مرتضوى- شهردار منظریه

آگهى مناقصه عمومىنوبت اول

شرح عملیاتمحل پروژهردیف
حجم 

خاکبردارى به 
مترمکعب

حجم 
خاکریزى به 
مترمکعب

مبلغ اعتبار حجم بسترسازى
پروژه

مبلغ سپرده 
مناقصه

1
باند دوم بلوار امام 
حسین(ع) به طول 

500 متر

خاکبردارى 
و بسترسازى 
و خاکریزى و 

زیرسازى با تراکم 
95 درصد

حدود 7000 
مترمکعب

حدود 7000 
1/400/000/000 7000 مترمربعمترمکعب

ریال
 70/000/000

ریال

باند دوم بلوار معلم 2
به طول 300 متر

حدود 4000 
مترمکعب

حدود 4000 
800/000/000 4000 مترمربعمترمکعب

ریال
 40/000/000

ریال

«نصف جهان» در این شماره ویژه 
برگزارى مسابقات 
جام جهانى فوتبال را 
از منظر تاریخى

 بررسى کرده است 

سالروز والدت حضرت معصومه(س) و آغاز دهه کرامت را تبریک مى گوییم

1966

1974

1978

1994
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7 پایان تلخ براى «سلسائو» در جام بیست و یکم. از بخت بد برزیل، آنها در این مرحله 
به تیمى خوردند که کارشناسان فوتبال به اتفاق بر شایستگى هر 11 بازیکن آن تیم 
صحه مى گذاشتند. بلژیک؛ تیمى از کشورى کوچک؛ بدون فوق ستاره اما با انبوهى 
ستاره که در یک نظم تاکتیکى مثالزدنى، شکست ناپذیر جلوه کردند. آنها در مقابل 
برزیل با فوق ستاره اى مغرور و مفلوك به نام «نیمار» که در لیست گرانقیمت ترین 
بازیکنان تاریخ فوتبال قرار دارد، یک کالس درس فوتبال به راه انداختند تا به او و 

رفقا یاد بدهند که ستاره بودن فقط هم به مدل مو و خالکوبى هاى عجیب و غریب 
نیست. شــاید آن لحظه اى که داور مسابقه در ســوت پایان دمید و جناب شماره 
10 تک رو (به قول عادل فردوسى پور) سرش را پایین انداخت تا به رختکن برود، 
همین درس بلژیکى ها را براى خودش مرور مى کرد بلکه در آزمون هاى دیگر به 

کارش بیاید.
جدا از بازى هاى خسته کننده و به شدت حرص درآور این فوق ستاره سرزمین قهوه، 

برزیل در مجموع مقابل بلژیک خوب بود و در اکثر دقایق تیم برتر میدان محسوب 
مى شد. شاید اگر آن گل به خودى آغازین نبود، برزیل و فرانسه یک نیمه نهایى 
جذاب و تماشایى مهمانمان مى کردند. اما قرار این بود که بلژیک دوست داشتنى 
اجازه ندهد یک ستاره دیگر روى پیراهن طالیى ها بنشیند؛ قرارى که «نیمار» با 
خودش گذاشته بود براى اینکه برزیل را دست خالى راهى خانه کند تا هرچه زودتر 

به ضیافت سنگ و تخم مرغ برسند!
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آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى

برابر آراء صادره هیأت/ هیأت هاى موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان 
هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى منطقه مرکزى اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور 
اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند. مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از 

تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند. 
ردیف 1- برابر رأى شماره 13976030202300022 مورخ 97/03/30 خانم زهره کیوانداریان به 
شماره شناسنامه 1540 کدملى 1285530896 صادره از اصفهان فرزند رمضان بر ششدانگ یک 
باب ساختمان به مساحت 32/08 مترمربع مفروزى از پالك شما ره 2 و 3 فرعى از 3695- اصلى 
(استانداردسازى شده به پالك 3695/24) واقع در بخش 3 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت مشاعى 
اولیه محرز گردیده است. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 97/4/9 تاریخ انتشار نوبت دوم: 

97/4/24 م الف: 196673 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان /4/201

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى

برابر آراء صادره هیأت/ هیأت هاى موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان 
هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى منطقه مرکزى اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور 
اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند. مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از 

تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شــماره 13976030202300022 مورخ 97/03/30 آقاى ســید قاسم سید 
العسگرى به شماره شناسنامه 1321 کدملى 1286541697 صادره از اصفهان فرزند سید عل ى نقى 
بر ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 181/40 مترمربع مفروزى از پالك شماره 4444- اصلى 
واقع در بخش 3 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت مشاعى اولیه محرز گردیده است. بدیهى است 
در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/4/9 تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/4/24 م الف: 197429 صفائى- رئیس 

منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان /4/250

نصف جهان   تقدیر این بود که جنگ صدساله (اصطالحى که 
براى جنگ هاى میان انگلستان و فرانسه در سال هاى 1337 
تا 1453میالدى، به کار مى رود) به سال 2018 کشیده نشود. 
حاال فرانسوى ها بدون اینکه در دیدار پایانى جام بیست و یکم 
رودرروى هماوردان قدیمى خود صف بکشند، باید هرطور شده 
از پس قاتل دشمن سنتى شان برآیند تا شاهد قهرمانى را در 
آغوش بکشند. اما خروس ها خودشان هم خوب مى دانند که 

این قاتل جوان، به همین راحتى دم به تله نخواهد داد.

از جنگ هاى داخلى تا رسیدن به فینال 
جام جهانى

کرواسى؛ کشــورى کوچک در منطقه بالکان با مردمانى که 
چهار سال براى استقاللشان از یوگسالوى جنگیدند. اعالم 
استقالل کرواسى سرآغاز فروپاشى یوگسالوى و جنگ هاى 
داخلى در آن کشور بود. کروات ها در طول چهار سال جنگ با 
صرب ها، بسیارى از آنها را کشتند یا بى خانمان کردند تا جایى 
که حتى شائبه نسل کشى هم درباره این جنگ خانمان برانداز 

مطرح شد.  
بالفاصله بعد از کرواسى، مسلمانان بوسنى هم اعالم استقالل 
کردند و در آنجا نیز جنگ هاى داخلــى، هزاران نفر را به کام 
مرگ فرســتاد. این بار اما صرب ها نه در مقام قربانى که بر 
سریر خون نشستند و هر چه خواستند با مسلمان هاى بوسنى 
انجام دادند. با تمام اینها، اســتقالل بوسنى هم تثبیت شد تا 
یوگســالوى در مجموع به هفت کشور مستقل تبدیل شود. 
از میان این کشورهاى تازه به دنیا آمده، صربستان و کرواسى 
در فوتبال از بقیه سرآمدتر هستند و بوسنى نیز در رده بعدى 
قرار دارد. از بین دوتاى اول هم کرواسى رتبه بهترى دارد. این 
کشور یکسال بعد از استقالل خود، در سال 1992 به عضویت 
فیفا درآمد و تاکنــون پنج بار در جام هــاى جهانى (1998، 
2002،2006 ، 2014 و 2018 ) حضور داشته است. کرواسى 
در جام 98 با شکســت دادن هلند سوم شــد و این بهترین 
نتیجه اى است که کروات ها تا امروز در جام هاى جهانى به 
دست آورده اند. اما آنها امشب در انتظار رتبه بهترى نسبت به 

20 سال گذشته هستند. 
چهارشنبه شب هفته پیش که تیم ملى فوتبال کرواسى از سد 
جزیره نشین هاى مغرور گذشت، 9 سال از روزى که بدترین 
شکست تاریخ فوتبالشان را دربرابر همین انگلستان متحمل 
شده بودند، مى گذشت. سپتامبر2009 بود که  این تیم در لندن  
با حساب یک بر 5 از انگلستان شکست خورد و تحقیر شده به 
خانه بازگشت. آنها اما هفته پیش با شکست دادن سه شیرها و 
رسیدن به فینال2018، هم انگلستان را به مسابقه رده بندى 
فرستادند و هم انتقام شکست سنگین 9 سال پیش را گرفتند. 
اما امشــب چهار میلیون کروات در کشورشــان چشــم به 
تلویزیون ها مى دوزند تا شــاید 11 مرد برگزیده شان اتفاق 
بزرگ دیگرى را رقم بزنند. اگر کرواسى امشب بتواند فرانسه 
را شکست دهد، مهمترین افتخار ملى اش را بعد از استقالل 
جشن خواهد گرفت. اما آیا فرانســه این اجازه را به کرواسى 
خواهد داد؟ شاید هم پاسخ این سئوال براى کروات ها چندان 
مهم نباشد. به هرحال آنها مى دانند فرانسه تیم قدرتمند و با 
انگیزه اى است ولى حتى اگر هم نتوانند از سد این تیم بگذرند، 
خاطره سوم شدن در جام جهانى 98 را با کسب عنوان دومى 
در جام 2018 پشت ســر خواهند گذاشت و همین هم براى 
کشورى که تنها 27 سال از دوران جدید حیاتش مى گذرد کم 

از قهرمانى نخواهد بود. 

نصف جهان   تاریخ فقط یک فرایند متصل به صد سال و هزار سال پیش نیست. تاریخ مى تواند مرور رخدادهاى همین چند روز قبل هم باشد. 7 روایت از یک جام
هر ثانیه و هر دقیقه اى که مى گذرد، به تاریخ مى پیوندد و مرورش، مرور تاریخ است. پس روایت هایى از ساعت 19 و 30 دقیقه 24 خرداد 1397 
تا روزها و ساعت هایى که یک به یک در پى اش آمد تا به امروز رسید، روایت تاریخ است؛ گیرم نه تاریخ صد ساله و هزار ساله که تاریخ یک ماهه 

جام جهانى 2018 روسیه. این روایتى است از هفت مسابقه در این جام که شاید بیشترین تأثیر را بر روند ادامه آن گذاشتند.

یک شروع رؤیایى براى تحقق یک رؤیا. مسکو؛ استادیوم لوژنیکى. «تزار پوتین» هم هست، و «بن سلمان»؛ 
نشسته اند پشت شیشــه هاى ضد گلوله در جایگاه ویژه. هرچه روسیه بیشتر گل مى زند، قیافه این دو رهبر 
دیدنى تر مى شود. با گل سوم ، انگار پوتین در حال عذرخواهى از شاهزاده مغرور است! ذهنش اما در مسکو 
نیست؛ دورتر است؛ شاید جایى نزدیک فینال. یعنى مى شود جام قهرمانى را به کرملین برد؟ «ترامپ» چه 
حالى خواهد شد! روسیه قهرمان جهان مى شود در حالى که آمریکا در جام بیست و یکم حضور هم ندارد. از 

این بهتر هم چیزى هست براى سنگین تر کردن وزنه در جنگ سرد قرن بیست و یکم؟
چند روز بعد، کسى پوتین را از این خواب زیبا بیدار مى کند. کرواسى مانع تحقق رؤیا شده است؛ آن هم در یک 
چهارم؛ آن هم با همان نتیجه که روس ها، اسپانیا را یک مرحله قبل تر حذف کرده بودند؛ 4 بر 3 در ضربات 
پنالتى. خداحافظ رؤیاى قهرمانى بعد از آن آغاز باشکوه. تزار حاال باید براى گوشه و کنایه هاى ترامپ در روز 

مالقاتشان در هلسینکى _ یک روز بعد از فینال_ جواب هاى مناسبى پیدا کند.

نه! این آلمان، آلمان همیشگى نبود. در هر سه بازى، چرخش 
لنگ مى زد. در بازى سوم، از همه بیشــتر. اما حواستان باشد، 
چهارمى شان در گروه چهارتیمى را نگذارید پاى قدرت حریفان. 
یعنى فوتبال کره جنوبى از فوتبال آلمان جلوتر است؟! دوباره به 
آن روز برگردید، به زمین مسابقه اى که آلمان ها و چشم بادامى ها 
به مصاف هم رفته بودند. آمارها همه جوره به نفع ژرمن هاست 
اال در نتیجه. این یعنى برترى فوتبالى بین غرب و شرق هنوز 
سرجایش است اما چرخ فوتبال یکى از این کشورهاى غربى، 

لنگ مى زند و نیاز به روغن کارى دارد.
کره اى ها شادمانند؛ آنها یکى از بهترین نتیجه هاى تاریخشان 
را گرفته اند و باالتر از آلمان مغرور، سوم گروه شده اند. پس باید 
هم جشن بگیرند. تاکتیک اتوبوسى شان (همان که بعضى دیگر 
از تیم هاى آسیایى هم متخصص اجرایش هستند!) جواب داده 
و جهنم عجیبى براى «یوگى» و دوستان آفریده شده است. اما 
خودشان هم خوب مى دانند که چرخى در دنیا نبوده که تا ابد، 
ناجور بچرخد. بوى تغییر و تحول از همین حاال در اردوى آلمان 
احساس مى شود. این مى تواند ســرآغاز یک شکوفایى دوباره 
باشــد. آیا کره جنوبى باز هم مى تواند آلمان همیشه مدعى را 

اینچنین تحقیر کند؟ بعید است.

همان بهتر که زود تمام شد. مرگ یک بار، شیون هم یک بار. 
آرژانتین در جام بیســت و یکم تیم نبود. «مســى» هم مسى 
نبود. در عوض، فرانسه 2018 همه چیز بود. تیمى با ستاره هاى 
نوظهور که الیق قهرمانى است. پس عدالت رعایت شد. آرژانتین 
که با هزار اما و اگر باال آمد، در همان مرحله اول حذفى، حذف 
شد. اصًال همان روز که سه گل از کرواسى خورد، حذف شده بود 
منتها با اقبال خوش، باالنشین شد. در این میان «مسى» یکى 
از بدترین ها بود و آرژانتین را با خودش به قعر دره برد. دعواهاى 
پشت پرده، اختالف هاى روى نیمکت، فروغ از دست رفته؛ به 

نظر شما حق آرژانتین بود فرانسه را ببرد؟
دلمان براى آرژانتین ســال هاى پیش تنگ شده؛ یعنى «آلبى 
سلته» دوباره برمى خیزد؟ فعًال که فرانسه را عشق است؛ پس 
براى مدتى هم که شده، ســفید و آبى ها را فراموش کنید و به 
خروس ها بیاندیشــید حتى اگر مثل علیرضا فغانى، عاشــق 

«مسى» هستید!

استارت «کریس» براى آقاى گلى. زدن سه گل به قهرمان اسبق جهان. ریتم دقایق گلزنى «پسر مغرور» 
هم خوشایند است: 4، 44، 88. کسى چه مى داند، شاید با هم تیمى هایش تا فینال رفتند. روى کاغذ، پرتغال 

یک مدعى جدى است.
آن طرف هم البته بیکار نیست؛ تیکى تاکاى خودشــان را دارند و مى خواهند دومین جام را به مادرید ببرند. 
بگذرید از اینکه جام جهانى شروع نشده، سرمربى شان برکنار شد؛ آنها آنقدر ستاره و فوق ستاره دارند که بدون 

مربى هم مى توانند گلیمشان را از آب بیرون بکشند.
اسپانیا، پرتغال و یک گروه ساده. گروه مرگ براى ما، گروه ساده براى آنها. هر دو کشور، خودشان را در فینال 
مى بینند. ایران و مراکش کیسه گل مى شوند، «کریستیانو رونالدو» آقاى گل و یکى از دو تیم، قهرمان. آن 
یکى هم نایب قهرمان. تقسیم امتیازها در بازى اول نیز نشانه اثبات حسن همجوارى دو کشور همسایه است. 
پس پیش به سوى فینال. اما به این سادگى ها نیست. داستان جور دیگرى پیش مى رود. قهرمان داستان هم 

نه اسپانیاست، نه پرتغال و نه جناب کریس. فصل آخر کًال تغییر مى کند.

خداحافظ آقاى «محمد صالح». تیم شما بعد از سومین شکست مقابل برادران عربستانى تان، بدون امتیاز 
چهارم شد و این یعنى فاجعه. تا قبل از آغاز مسابقات، آنقدر که روى شما حساب کرده بودند، به «مسى» و 
«نیمار» و «رونالدو» توجه نشده بود. اصًال مى گفتند این جام، جام شماست. جاى درخشش شماست. قرار 
است مصر به اتکاى معجزات شــما به مراحل باالتر هم برسد. اما نشد که نشــد. اینجا دیگر پاى «سرخیو 
راموس» هم وسط نبود که بیاندازیم گردن او و بگوییم اگر «صالِح» مصر، «صالِح» لیورپول نبوده، تقصیر 
خودش نیست، تقصیر «راموس» است! شکست، آن هم به تیم ضعیف عربستان که در دو بازى اش شش گل 
خورده؟ پس آن همه امید به شما چه شد؟ یعنى بپذیریم که جام بیست و یکم، آغاز پایان افسانه «مسى» و 

«نیمار» و «رونالدو» و «محمد صالح» و البته «سرخیو راموس» است؟!

از همان اول معلوم بود سه شیرها به این راحتى به کسى باج نمى دهند. آنها در این دوره آمده بودند ثابت کنند 
اگر سرزمینشان مهد فوتبال است، خودشان هم لیاقت بیشــترى از آنچه هست را دارند. بریتانیاى کبیر که 
زمانى خورشید در مستعمراتش غروب نمى کرد، حاال سال هاست در اندیشه درخشش دوباره در جام جهانى 
است. 52 سال است حسرت به دل جزیره نشین ها مانده که یک بار دیگر جام را باالى سرشان ببرند اما هنوز 
که هنوز است تنها تصویر یادآور این افتخار بزرگ، به شــادى «بابى مور» براى قهرمانى انگلستان در جام 

جهانى 1966 برمى گردد.
اما این دوره براى سه شیرها، دوره دیگرى بود. تصور به ثمر رساندن شش گل در مصاف با تیم بد بدن پاناما، 
حکایت از عزم جزم جزیره نشین ها داشت. از شکست خوردن در مقابل بلژیک در بازى آخر مرحله گروهى 
هم بگذرید، که به اذعان همگان، تالشى جدى براى دوم شدن و نخوردن به تیم ملى برزیل در مرحله یک 
چهارم بود! همین هم شد که آنها بلژیک را به مصاف برزیل فرستادند و خودشان با شکست دادن سوئد در 
یک بازى برتر، به جمع چهار تیم اول جهان پیوستند. اما این بار نتوانستند رؤیاى هولیگان ها را براى آقایى 

بر فوتبال جهان برآورده سازند.

کرواسى 
حاال هم
تاریخ ساز
شده است

مهران موسوى خوانسارى

مرحله گروهى-کره جنوبى 2، آلمان صفرمرحله گروهى- مسابقه افتتاحیه- روسیه 5، عربستان صفر

مرحله یک هشتم نهایى-
فرانسه 4، آرژانتین 3

مرحله یک چهارم نهایى- بلژیک 2، برزیل 1

مرحله گروهى- پرتغال 3، اسپانیا 3

مرحله گروهى- عربستان 2، مصر 1

مرحله گروهى- انگلستان 6، پاناما 1

از بیش از 80 کشــور جهان که طى ســال هاى 1930 تا 
2018 در 21 دوره جام جهانى حضور داشته اند، تنها هشت 
کشور هستند که عناوین قهرمانى را بین خودشان تقسیم 
کرده اند و کشــورهاى معدودى هم به مقام هاى دوم تا 
چهارم رســیده اند. مابقى ملت ها  از این تورنمنت بزرگ 
براى خود طرفى نبسته اند و افتخارشان را صرفًا  به حضور 
در جام جهانى(و نه کسب یکى از رتبه هاى اول تا چهارم) 
محدود کرده اند. درواقع از پنج قاره عالم، سه قاره هیچ وقت 
نقش پررنگى در قرارگرفتن بر چهار سکوى اول نداشته اند 

و اگر هم، چنین اتفاقى در برخى دوره ها افتاده، بیشتر به 
جرقه اى مى مانده که در تاریکى زده شده و به سرعت هم 

خاموش شده است.
با این همه، میلیون ها دوســتدار فوتبال در کشــورهایى 
که صاحب مقام و درجه اى در جام جهانى هســتند و نیز 
کشــورهایى که فقط به صرف حضور در ایــن بازى ها 
مى توانند ادعایى داشته باشند و حتى کشورهایى که هنوز 
پایشان به جام جهانى باز نشــده، در کنار هم به تماشاى 
مسابقات مى نشــینند و تاریخ سازى تیم هاى کشورهاى 

خود و یــا نمایندگان دیگــر ملل را مشــاهده مى کنند و 
لذت مى برند. آنها با شکســت ها و پیروزى ها خوشحال 
مى شوند، اشــک مى ریزند، غمگین مى شــوند و حتى 

مى میرند!
این معجزه فوتبال است. ورزشــى که نژادها و رنگ ها را 
در کنار یکدیگر جمع مى کند تا صحنــه هایى از غرور و 
رشادت آفریده شود. اینجا دیگر توان اقتصادى، سیاسى، 
نظامى یا فرهنگى حکومت ها نیست که برترى کشورى  
بر کشورى دیگر را رقم مى زند بلکه یک توپ چرمى و دو 

دروازه بزرگ است که در زمینى به وسعت همه کره خاکى، 
خشــم و اندوه و غرور و انتقام را گرد مى آورد تا در طول

90 دقیقه بروز یابد. 
ملت ها هر چهار ســال یک بار در ایــن جنگ یک ماهه، 
تاریخ سازى مى کنند بدون آنکه زبان یکدیگر را بفهمند 
یا با آداب و رسوم دیگرى آشنا باشــند. آنها براى هم خط 
و نشان مى کشــند، با تمام وجود در صدد شکست حریف 
برمى آیند، شــجاعت به خرج مى دهند؛ یا مــى برند یا 
مى بازند یا اشک مى ریزند و یا شادى مى کنند تا برگى بر 

کتاب تاریخ کشورشان اضافه شود.
جام جهانــى میعادگاه تغییــر در مراوداتى اســت که در 
قالب هاى غیر ورزشى در میادینى دیگر رشد یافته وحاال 
زمین ســبز فوتبال در ســایه این جام،  بر هــم زننده آن 
چیزى است که پیش تر شکل گرفته است. اینجا فاتحان 
جنگ ها شکســت مى خورنــد و ضعیفــان از خجالت 
قدرتمنــدان در مى آیند. فقط فوتبال اســت که مى تواند 
نظم هاى ظالمانه را اینطور تغییر دهد. جام جهانى، محلى 

براى تاریخ سازى 72 ملت است.

جنگ 72 ملت
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نگاهى به 20 دوره جام جهانى و 20 فینال سرنوشت ساز آن

رزم 84 سـاله 
نخستین بار پیشنهاد برگزارى تورنمنتى با شرکت تیم هاى مختلف فوتبال از سراسر جهان، در سال 1904 توسط «روبرت گرین»، اولین رئیس فدراسیون جهانى فوتبال ارائه شد. 
اما آنکه با جدیت بیشترى به دنبال عملیاتى کردن این طرح برآمد، «ژول ریمه»، رئیس فرانسوى همین فدراسیون بود که در سال 1928 و در کنگره آمستردام، طرح برگزارى هر 
چهار سال یک بار (دو سال بعد از هر المپیک و دو سال پیش از المپیک جدید) چیزى که بعدها جام جهانى نام گرفت را به تصویب اعضا رساند. دو سال بعد در ماه ِمى سال 1930 
ژول ریمه، کنگره جدید فیفا را در بارسلون اسپانیا تشکیل داد تا بررسى گزینش اولین میزبان آن مسابقات آغاز شود. در این کنگره پس از آنکه صحبت هزینه هاى برگزارى چنین 
جامى به میان آمد، کشورهاى عضو که در خود توان تأمین این هزینه ها را نمى دیدند یک به یک انصرافشان را اعالم کردند تا در این بین تنها کشور اروگوئه باقى بماند که اعالم 
کرد حاضر است این جام را با تمام شــرایط الزم پیرامون آن برگزار کند. اتفاقى که دو ماه بعد و در روز سیزدهم ژوئیه سال 1930 در ورزشگاه «سانتاناریو» شهر مونته ویدئو  و با 

سوت آقاى «لمباردو» به وقوع پیوست.

مهران موسوى خوانسارى

اروگوئه- 1930
دقیقه 19، «لوسین لورن»

فرانسه- 1938
پایان فوتبال، آغاز جنگ

ایتالیا- 1934
نفوذ فاشیسم در فوتبال

برزیل- 1950
12 سال بعد، دوباره جام جهانى

76 سال پیش ژول ریمه فرانسوى در حالى اولین دوره مسابقاتى که تحت نام خودش و با عنوان کلى جام جهانى برگزار مى شد را به نظاره مى نشست که تنها 13 کشور 
از 41 کشور عضو فیفا از آن استقبال کرده بودند. شاید بتوان علت این عدم استقبال را از آنجایى دانست که اولین دوره از مسابقات در قاره آمریکا برگزار مى شد، بنابر این 
به دلیل بُعد مسافت و سرسام آور بودن هزینه هاى سفر در آن زمان، بسیارى از کشورها تصمیم گرفتند قید حضور در این جام را بزنند و سایر کشورهاى شرکت کننده نیز 
خود را با دشوارى به اروگوئه رساندند. از جمله چهار کشور اروپایى فرانسه، یوگسالوى، بلژیک و رومانى به منظور صرفه جویى در هزینه ها تنها با یک کشتى به اروگوئه 
رفتند، در حالى که این سفر قریب به 15 روز به طول انجامید. به هر روى در دیدار پایانى و تنها چند ساعت پیش از آنکه مردم خشمگین در بوئنوس آیرس کنسولگرى 

اروگوئه را ویران کنند، در مونته ویدئو تیم میزبان توانست 4 بر 2 آرژانتین را شکست دهد و به عنوان اولین قهرمان جام جهانى معرفى شود.
«لوسین لورن»، یک کارگر کارخانه اتومبیل سازى پژو و عضو تیم ملى فرانسه بود که توانست نام خود را در این جام براى همیشه در تاریخ فوتبال به ثبت برساند. او 
کسى است که اولین گل تاریخ جام هاى جهانى را در دقیقه 19 اولین مسابقه به دروازه مکزیک دوخت تا فرانسه آن بازى را 4 بر یک به سود خود پایان دهد. 60 سال 

بعد و در جریان جام جهانى 1990 ایتالیا، با دعوت از لورن از او تقدیر به عمل آمد و در مسابقات 1998 فرانسه از این «هموطن» به عنوان یک گنجینه ملى یاد شد.

در غیبت تیم ملى اسپانیا بخاطر شدت درگیرى هاى داخلى که دامنگیر آن کشور شده بود و نیز تیم ملى اتریش به دلیل آنکه هیتلر با ضمیمه کردن آن کشور به آلمان 
عمًال این تیم را منحل کرده  و حتى چهار ملى پوش اتریشى را در تیم ملى آلمان به خدمت گرفت بود و همچنین در نبود تیم هاى ملى آرژانتین و اروگوئه که به میزبانى 
یک کشور اروپایى اعتراض داشتند و  غیبت کشورهاى جزیره بریتانیا و در حالى که اوضاع مه آلود قاره سبز به سرعت در حال تبدیل شدن به ابرهاى سیاهى بود که 
سال هاى طوالنى تباهى و ویرانگرى را نوید مى داد، فرانسه میزبانى جام سوم را بر عهده گرفت. نقل قول معروفى است که مى گوید مادر هیتلر آنگاه که او را باردار 

بود، لحظه اى به فکر افتاد جنینش را سقط کند اما این کار را نکرد تا جهان به کام آتش افروزى هاى «آدولف هیتلر» فرو رود. 
جام جهانى فرانسه آخرین فرصتى بود که اروپا مى توانست توپ و میدان ورزش را به عنوان یک هدف صلح طلبانه در مقابل دید جهانیان قرار دهد چرا که چندى 
بعد، توپ و میدان دیگرى براى سال هاى طوالنى مردم بسیارى از کشورها را به خود مشغول  کرد، آنچنان که دوره بعد جام جهانى با بیش از یک دهه تأخیر پس از 

جام سوم برگزار شد.
ایتالیایى ها در حالى به جام جهانى سوم پاى گذاشتند که به نشانه حمایت از لشکر سیاه جامگان موسولینى، خود را ملبس به لباس هاى سیاه کرده بودند و به دیدار 
نهایى نیز راه یافتند تا بتوانند قدرت و سرعت خود را در تقابل با ویژگى هاى فردى مجارستان قرار داده و به وجود آورنده لحظاتى زیبا در یک بازى خاطره انگیز باشند. 

مسابقه اى که در نهایت به پیروزى 4 بر 2 ایتالیا و قهرمانى دوباره این تیم انجامید. هرچند زیبایى دیدار فینال، یکسره تحت تأثیر سایه جنگ قرار داشت.

اگر قرار باشد جام سوم را بخاطر ظهور «هیتلر» در آلمان جام نازیسم بنامیم، بدون تردید باید جام دوم را بخاطر بروز تفکر فاشیستى در قاره اروپا، به این نام 
خواند. این دوره از جام جهانى زمانى در ایتالیا برگزار مى شد که «موسولینى» در اوج قدرت بود و براى حمله به کشور اتیوپى مقدمه چینى مى کرد. شاید بودن 
سه بازیکن آرژانتینى در تیم ملى ایتالیا و برگزار شدن مسابقات در این کشور، بهترین تبلیغ براى موسولینى بود تا بتواند تفکرات فاشیستى خود را به بهترین 
شکل ممکن به نمایش بگذارد. آنگاه که در طول جنگ دوم جهانى، هیتلر با حمله به کشور چکسلواکى روحیه کشورگشایى خود را به سایر دولت هاى اروپایى 
نشان مى داد، به خوبى به یاد مى آورد که چگونه ایتالیا به عنوان متحد شماره یک آن روزگارش، در جام جهانى دوم به بهترین شکل وظیفه تحقیر چکسلواکى 
را به انجام رسانده بود؛ آنجا که در دیدار پایانى آن جام جهانى و زمانى که تیم چکسلواکى در دقیقه 71 با یک گل از ایتالیا پیش افتاده بود، جمعیت نظاره کننده 
بازى با حمایت پلیس حاضر در ورزشگاه به درون زمین حمله کردند و حتى یکى از بازیکنان تیم چک را با تور دروازه به زمین دوختند تا ایتالیا آن مسابقه را 
به هر شکل ممکن با دو گل دقایق 81 و 95 به سود خود به پایان برساند و موسولینى بتواند جشن قهرمانى را در کشورش برگزار کند. این قهرمانى، اوضاع 
آشفته آن روزهاى ایتالیا را اندکى تلطیف کرد غافل از آنکه سیر حرکت اروپا و به تبع آن بسیارى دیگر از نقاط جهان، به سمت کابوس جنگى پیش مى رفت 

که زاییده همان حکومت هاى تحت سیطره اندیشه هاى نازیسم و فاشیسم بود.

2 ســال پس از پایان جنــگ جهانــى دوم و پس از یــک وقفه 12 ســاله در برگــزارى بازى هاى 
جام جهانــى، دوباره هیاهوى فوتبــال به گوش جهانیان مى رســد. این بار برخالف دو بار گذشــته، 
آمریــکاى جنوبى میزبان مســابقات اســت. در حالى که اروپــاى همچنان خســته از جنگ، براى 
برگزارى چنین تورنمنت وسیعى آمادگى نداشــت، کشــور برزیل این فرصت را پیدا کرد تا همزمان 
با میزبانى آن مســابقات، شــاهکار معمارى خود را نیز به مــردم جهان معرفى کند. اســتادیوم 200 
هزار نفرى «ماراکانا» واقع در شــهر «ریو» قرار بود ضمن نمایش شــوکت و عظمت خود، با میزبانى 
دیدار پایانى از جشــن قهرمانى برزیل هم رونمایى کند غافل از آنکه این جشــن هنوز برگزار نشــده 
به عزا تبدیل خواهد شــد. در دیدار فینال، تیم ملــى برزیل در مقابل چشــمان از حدقه درآمده 200 
هزار تماشاگر پرشــور خود از اروگوئه شکســت خورد تا تمام برزیل در اشــک و اندوه و ماتمى بزرگ 

فرو رود. 
آن مسابقه تاریخى در حالى در شــرف آغاز بود که در بیرون ورزشــگاه، اتومبیل هاى روباز با نام هاى 

هر بازیکن تیم ملى برزیل که روى یک تاج گل نوشته شــده بود، براى رژه پیروزى در شهر در انتظار 
قهرمانان به سر مى برد. شــهردار ریو طى نطقى که پیش از آغاز مسابقه ایراد کرد، خطاب به بازیکنان 
گفت: «ما این ورزشگاه را به شما دادیم و شما قهرمانى را به ما مى دهید.» همین گفته هاى آقاى شهردار 
بود که بعدها جمله معروف کاپیتان اروگوئه را سبب شد، آنجا که گفت: «کلمات پیروزى را نمى سازند.» 
در این شرایط مملو از امید، آن مســابقه آغاز شــد. نیمه اول صفر بر صفر به پایان رسید. نتیجه اى که 
اگر تا پایان باقى مى ماند مى توانســت حکم به قهرمانى برزیل بدهد چرا که در آن دوره از جام جهانى، 
مسابقات نهایى به صورت دوره اى برگزار مى شد و برزیل تنها به یک امتیاز تا رسیدن به قهرمانى نیاز 
داشت. هفت دقیقه پس از شروع نیمه دوم، آن 200 هزار نفر حاضر در ورزشگاه فریاد شادى سر دادند 
چرا که برزیل حاال یک بر صفر جلو بود و این یعنى قهرمانى قاطعانه ایــن تیم در جام جهانى چهارم. 
رانندگان آن اتومبیل هاى خارج از ورزشــگاه به تدریج خود را آماده شروع رژه در سطح شهر مى کردند 
اما شش دقیقه بعد، استادیوم به یکباره ســاکت شد. اروگوئه نتیجه را مســاوى کرد ولى هنوز برزیل 

قهرمان بود و براى رســیدن به این عنوان تنها 11 دقیقه باقى مانده بود کــه، «فاجعه 16 ژوئن» رقم
خورد. 

اروگوئه در این دقیقه، یک گل دیگر به ثمر رساند تا در پایان مسابقه، برزیل دردآورترین شکست خود 
را تجربه کند. شوکى که هنوز از خاطر ساکنان این کشور فوتبال پرست بیرون نرفته است. اعضاى تیم 
ملى اروگوئه همان شــب با کشتى به کشورشان بازگشــتند (و به عبارت بهتر فرار کردند) در حالى که 
چند بازیکن آنها مورد هجوم تماشاچیان ناامید برزیلى قرار گرفته بودند. البته آن بازیکنان اروگوئه اى 
چندان شکایتى از این بابت نخواهند داشت چون به خوبى واقفند همین که توانستند زنده از آن جهنم 
ُپرالتهاب بگریزند، خودش یک معجزه است. از همان روز بود که رنگ پیراهن تیم ملى فوتبال برزیل 
روشن تر شد و رنگ شلوارك هاى آنها به سبزى گرایید تا خرافه پرستان آمریکاى جنوبى، شکست خود 
را به گردن رنگ لباس هایشان انداخته باشند غافل از آنکه رنگ لباس هم مانند کلمات، باعث پیروزى

نخواهد شد.

اعضاى تیم اروگوئه 
بعد از بردن
 اولین جایزه 
«ژول ریمه» در 1930 
 جشن گرفته اند

این تیم ملى 
ایتالیاست؛ قهرمان 
جام جهانى فوتبال 
در سال 1938 در 
حالى که آن کشور 
زیر سایه فاشیسم 
است و تا آغاز جنگ 
جهانى هم چیزى 
باقى نمانده است 

در جام جهانى دوم و 
در شرایطى عجیب 

و غریب، تیم ملى 
ایتالیا را به هر طریق 

ممکن به قهرمانى 
رساندند تا برترى 

«موسولینى» و 
یارانش در جهان 
آن روز حفظ شود

«روکو ماسپولى» 
دروازه بان اروگوئه 

همزمان با فشار شدید 
برزیل در 

نیمه اول فینال 
جام جهانى  1950، توپ 

را از روى دیرك افقى به 
بیرون هدایت مى کند

«آلسیدس گیگا» در 
دقیقه 79 این چنین گل 

پیروزى بخش اروگوئه 
را در فینال جام جهانى 
1950 وارد دروازه تیم 

برزیل مى کند تا 200هزار 
تماشاگر میزبان را 

با خشم و اندوه 
به خانه هایشان بفرستد
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سوییس- 1954
زشت و زیباى یک جام

شاید دوره هایى که بتوان آنها را پیش از آغاز، منحصراً در ید قدرت یک تیم دانست و همه متفق القول بر قهرمانى آن تیم تأکید کنند بسیار 
انگشت شمار باشند، اما جام پنجم این مشخصه را داشت که بتوان آن را در زمره همین معدود دوره ها قرار داد. 33 مسابقه پى در پى و بدون 
شکست به همراه ستاره هاى بى بدیلى چون «فرانس پوشکاش» و «کوچیس»، از مجارستان مجموعه اى ساخته بود که همه پیش از آغاز 
مسابقات این تیم را بخت نخست قهرمانى مى انگاشتند. این نظریه آن هنگام قوت بیشترى گرفت که تیم مجارستان در گروه دوم و با قدرتى 
باورنکردنى توانست تیم ملى کره جنوبى را 9 بر صفر و آلمان غربى را 9 بر 3 درهم کوبیده و به مراحل باالتر صعود کند. در همین دو مسابقه 

بود که «کوچیس»، بازیکن بزرگ مجارها توانست بار خود را بسته و در انتهاى آن جام به عنوان آقاى گلى دست یابد. 
اما در گروهى دیگر، آنجا که ایتالیا به مصاف ســوییس میزبان رفت اتفاق جالبى رخ داد. پس از پایان بازى و در حالى که سوییس پیروزى 
خود را بر ایتالیا جشن گرفته بود، بازیکنان تیم ملى ایتالیا که داور را مقصر اصلى این شکست تشخیص داده بودند در بیرون از زمین به دنبال 

«ویانا»ى برزیلى کردند تا انتقام(!) خود را از او بگیرند.
بسیارى بر این اعتقادند که آن میزبانى از این جهت به سوییس واگذار شــد که فیفا مى خواست به نوعى پنجاهمین سالگرد تأسیس خود 
را در مقرش واقع در زوریخ جشن بگیرد، بنابراین بهتر بود ســوییس را به عنوان برگزارکننده جام پنجم انتخاب کند. به هر حال این باعث 
نشد تا در یک روز بسیار گرم، میزبان و رقیب دیرینه آلپى اش در یک مســابقه به یاد ماندنى 12 گل رد و بدل نکنند که سهم اتریش از آن 
بازى هفت گل باشد تا بتواند به دیدار آلمان غربى در نیمه نهایى برود. هرچند اتریش در این مرحله 6 بر یک به آلمان ها باخت تا راه صعود 

ژرمن ها به فینال هموار شود. 
از دیگر سو اما مجارستان بزرگ در زیر بارش زیباى باران، یک بازى زشت را در مقابل برزیل انجام داد که حاصل آن به جز چهار اخطارى 
و اخراجى و درگیرى هاى داخل و خارج زمین، پیروزى 4 بر 2 بر برزیل بود تا این آغازى باشد بر انجام زیباترین بازى جام در دیگر مسابقه 

نیمه نهایى که مجارستان توانست آن بازى را نیز 4 بر 2 از اروگوئه ببرد و پاى به فینال بگذارد.
یک قانون عجیب در آن سال ها به تیم ها اجازه نمى داد که بازیکنان خود را تعویض کنند. به عبارت دیگر اگر یک بازیکن به هر دلیل و از جمله 
آسیب دیدگى مجبور به ترك زمین مى شد، آن تیم حق  نداشت بازیکن دیگرى را جایگزین بازیکن مصدوم خود کند. همین قانون بود که 
در یک روز غم انگیز بارانى موجب شد تا یک به یک بازیکنان بزرگ مجارستان توسط آلمانى هاى خشن از کار افتاده و تراژدى بزرگ شکل 
بگیرد. آلمان غربى در حالى قهرمانى خود را جشن مى گرفت که مجارستان سزاوار دستیابى به آن مقام بود. بهترین بازیکن (پوشکاش)، 
بهترین گلزن (کوچیس) و بهترین خط حمله (با 27 گل زده) همه به تصاحــب مجارها درآمد ولى آنکه جام طالیى را به خانه برد تیم ملى 

آلمان غربى بود تا برزیل اروپا، غروب خود را به نظاره بنشیند.

«معجزه برن».  
قهرمانى آلمان در
جام 1954 در حالى 
به دست آمد که 
آنها ابتدا با 2 گل از 
حریف قدرتمند خود 
مجارستان 
عقب افتاده بودند 

«کاستیلو» 
دروازه بان تیم 
ملى برزیل هر چه 
کرد نتوانست مانع 
شکست سنگین 2 
بر 4 کشورش برابر 
مجارستان قدرتمند 
بشود. مجارستان در 
مسابقات جام 1954 
تا فینال هم پیش 
رفت 

سوئد- 1958
و برزیل وارد مى شود

انگلیس- 1966
طوفان از نوع زرد

حذف زود هنگام تیم ملى انگلیس از این جام جهانى چندان غیرمترقبه نبود و کســى را متعجب نکرد. با فاجعه ســقوط هواپیماى حامل بازیکنان باشگاه 
منچستریونایتد که بسیارى از آنها را ملى پوشان کشورشان تشکیل مى دادند، تیم ملى انگلیس نتوانست با تمام قدرت در جام ششم حاضر شود و در نتیجه 
خیلى زود از ادامه آن دوره از مسابقات بازماند. این در حالى بود که ولز دیگر تیم بریتانیایى حاضر در جام توانست در مرحله یک چهارم نهایى دالورانه در مقابل 
برزیل بجنگد و آن مسابقه را با تنها یک گل به رقیب قدرتمند آمریکاى جنوبى خود واگذار کند. نباید فراموش کرد، ارزش کار ولز آنجایى نمود مى یابد که 
بدانیم برزیل سال 58 عالوه بر ستاره هاى بى همتایى که همیشه به همراه داشت، این بار درصدد معرفى جوان 17 ساله اى به دنیاى توپ گرد برآمده بود که 
بعدها از او به عنوان بهترین بازیکن قرن یاد شد. «پله»، که بسیارى این جام را به نام او نامیدند، نه تنها آن تک گل بازى با ولز را به دروازه آنها دوخت، بلکه در 
دیدار نیمه نهایى که در مقابل تیم ملى فرانسه برگزار شد هم توانست با نمایشى غرورانگیز در نیمه دوم سه گل وارد دروازه حریف اروپایى خود کند؛ گل هایى 
که به سبب مهارت در دریافت توپ و شیوه به ثمر رساندن آنها، بارها و بارها در مدارس فوتبال مورد آموزش و بررسى قرار گرفت. برزیل آن مسابقه را در حالى 

5 بر 2 از فرانسه برد و به فینال راه یافت که 2 بر صفر عقب بود.
خوشحالى 49 هزار و 737 تماشاگر سوئدى حاضر در ورزشگاه «راسواندا» استکهلم در دیدار پایانى وقتى که در دقیقه چهارم آن مسابقه دیدند چگونه تیم 
ملى کشورشان با یک گل از برزیل جلو افتاده، خیلى زود به فراموشى گرایید چرا که از آن دقیقه تا انتهاى بازى، طوفان برزیلى ها آنچنان بر سر این کشور 
اسکاندیناوى نازل شد که در پایان نتیجه اى باقى ماند حیرت انگیز؛ 5 بر 2. «واوا» (با دو گل روى دو پاس بى نقص «گارینشا»)، «پله» (دو گل) و «زاگالو» 
(یک گل) سالطین برزیل در بازى فینال بودند. برزیل در این جام نمونه اى از فوتبال تهاجمى واقعى را به نمایش گذاشت. فوتبالى که شاید بتوان برترى خط 

دفاعش را مدیون قدرت کوبندگى خط حمله اش دانست آنچنان که بحق باید جام ششم را جام آنها نامید.

سارقان حرفه اى، پلیس لندن و سگى به همراه صاحبش، سه ضلع مثلثى را تشکیل مى دادند که از سرقت تا پیدا شدن جام ژول 
ریمه را طى برگزارى مسابقات جام هشتم شکل داد. رویدادى که اگر منجر به یافتن آن جام سرقت شده نمى شد معلوم نبود چه 
سرنوشتى در انتظار مسابقات خواهد بود. مسابقه افتتاحیه را انگلیس میزبان در حالى مقابل اروگوئه آغاز کرد که این تیم قاره آمریکا 
با معرفى «فوتبال دفاعى صرفًا به دنبال نتیجه» و به کمک هشت مدافع توانست آن مسابقه را با تساوى به پایان برساند؛ هرچند 
در نهایت این انگلیس بود که توانست به دیدار پایانى راه یافته و در فینال مقابل آلمان غربى قرار بگیرد. جام هشتم براى آسیا نیز 
طوفانى پیش رفت، آن هم از نوع طوفان زرد. چشم بادامى هاى کره شمالى که پیش از آغاز مسابقات کسى حسابى روى آنها باز 
نکرده بود، توانستند در شرایطى با یک گل، ایتالیاى بزرگ را شکست داده و آنها را روانه خانه خود کنند که در آنجا هواداران این 
تیم با گوجه فرنگى گندیده آماده استقبال از قهرمانانشان(!) بودند. در مرحله بعد، این طوفان زرد مى رفت کشتى پرتغالى ها را نیز 
به گل بنشاند که «اوزه بیو»ى افسانه اى به فریاد پرتغال رسید و در نهایت این تیم اروپایى توانست شکست 3 بر صفر را با پیروزى 
5 بر 3 عوض کرده و نقطه پایانى بر آن طوفان بگذارد؛ هرچند در مرحله نیمه نهایى، این تیم ملى انگیس بود که با نتیجه 2 بر یک 
پرتغال را شکست داد و از رسیدن این تیم به بازى پایانى ممانعت به عمل آورد تا جایى که حتى مقام سومى نیز نتوانست مرهمى 
بر چشمان اشکبار «اوزه بیو» باشد. انگلیس در حالى فینال را 4 بر 2 از آلمان برد که هنوز بر روى گل سومى که «جف هرست»، 
بازیکن تیم ملى انگلیس به زیر دیرك دروازه آلمان ها کوبید و عبور یا عدم عبور آن توپ از خط دروازه مباحث فراوانى در جریان 
است. دوربین هاى تلویزیونى بارها و بارها این لحظه را به تصویر کشیدند بدون آنکه بتوانند به طور قاطع بگویند آیا این توپ از خط 
دروازه عبور کرده است یا خیر. به هر حال اینکه توپ وارد دروازه آلمان غربى شده باشد یا نه، بر تعیین تیم ملى انگلیس به عنوان 
قهرمان آن دوره از مسابقات جام جهانى تأثیر چندانى نگذاشت چرا که گل دقیقه 120 «هرست» قهرمانى انگلیس را مسجل کرد. 

عنوانى که البته تا امروز هرگز تکرار نشده است.

 «پله»، ستاره جوان 
برزیل در حال 

مشاهده جام جهانى 
سال 1958. این دوره 

سال برزیل بود

«جف هرست» 
بازیکن مشهور 

انگلستان با زدن 
گل چهارم به آلمان 

غربى در فینال 
جام جهانى 1966، 

قهرمانى کشورش  را 
مسجل کرد

«اوزه بیو» 
فوق ستاره پرتغال 

در جام جهانى 1966 
در برابر 

مجارستان هم 
درخشان ظاهر شد 

«بابى مور»، جام «ژول ریمه» را در دست دارد. او 
روى شانه هاى هم تیمى هاى خود از جمله «بابى 

چارلتون» قرار دارد. این تنها قهرمانى انگلیس تا 
امروز است 

شیلى- 1962
سیاست، درگیرى و فوتبال زیباى برزیل

یک زلزله هولناك، یک سیستم پلیسى خاص حکومت هاى آمریکاى جنوبى در دهه 60 به همراه مردم فقیر و اقتصادى نامناسب به اضافه اعتراضات شدید جهانى، 
هیچکدام باعث نشد تا شیلى در سال 1962 از اصرار بر میزبانى جام هفتم چشم پوشى کند. در بازى افتتاحیه در ورزشگاه ملى سانتیاگو و در مقابل چشم انداز زیباى 
کوه هاى پوشیده از برف «آندس»، تیم ملى شیلى در حالى موفق شد با سه گل بر سوییس برترى پیدا کند که انگیزه هاى فراوانى براى پیروزى بر اروپایى ها در وجود 
آنها ریشه دوانده بود. اعتراضات شدید کشورهاى اروپایى به سران فیفا در مورد چرایى انتخاب کشور شیلى به عنوان میزبان جام جهانى آن هم با شرایط وخیم سیاسى 
و اقتصادى که بر آن کشور حاکم بود باعث شد تا شیلى گام اول را برابر سوییس با انگیزه هاى فراوان به محکمى بردارد. اگرچه این مسابقه بدون حادثه خاصى به پایان 
رسید اما آنگاه که موعد مسابقه ایتالیا و شیلى فرا رسید، همه چیز تغییر کرد. مقاالت تند و بى محاباى مطبوعات ایتالیا علیه میزبانى شیلى کار را به جایى رساند که مسابقه 
این دو تیم را بدل به یک جنگ فیزیکى واقعى کرد. مسابقه اى که روزنامه هاى اروپایى به آن لقب «جنگ سانتیاگو» دادند. یک زد و خورد شدید که پس از 80 دقیقه و با 
مداخله پلیس به گونه اى به پایان رسید که در پایان، برنده آن مسابقه تیم میزبان باشد که توانست ایتالیاى 9 نفره را 2 بر صفر شکست دهد و آنها را روانه کشورشان کند.
شیلى تا مرحله نیمه نهایى آن دوره از مسابقات باال آمد و در این مرحله در مقابل برزیلى قرار گرفت که از همان ابتدا عزم خود را براى در اختیار گرفتن جام جزم کرده بود.

«گارینشا» در لغت به معناى پرنده کوچک است ولى آن فوق ستاره برزیلى و بهترین بازیکن جام هفتم، لقبش را از نوعى کفش سنتى که براى درمان کوتاهى یا کجى پا 
به کار مى رود گرفته بود. گفته مى شود «گارینشا» از وقتى به دنیا آمد با نوعى معیوبى پا و ستون فقرات، دست و پنجه نرم مى کرد. اما آن 76 هزار تماشاگر طرفدار شیلى 
که شاهد مسابقه نیمه نهایى بودند، نه تنها هیچگونه نقصى در این بازیکن برزیلى ندیدند بلکه حتى به چشم شاهد به ثمر رساندن دو گل و ساخته شدن دو گل دیگر 

توسط همین بازیکن بودند تا شیلى آن مسابقه را 2 بر 4 واگذار کند و نردبان صعود برزیل به دیدار پایانى و کسب مقام قهرمانى باشد.

یک قهرمانى 
متفاوت نسبت به 
این روزها. تعداد 
عکاس ها 
در جشن قهرمانى 
برزیل قابل توجه 
است 
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مکزیک- 1970
سلطان سیاه و اوج قدرت طالیى

اسپانیا- 1982 
الجوردى ها در اوج

در 15 درجه تا 35 درجه عرض شمالى از خط استوا کشورى قرار دارد که گرما و خشکى قسمت هاى بیابانى 
آن با رطوبت بخش هاى مجاور اقیانوس اطلس و دریاى کارائیب، ملغمه اى ساخته که 35 درجه حرارت و 90 
درصد رطوبت حاصل از آن، تنفس را هم براى انسان مشکل مى کند چه رسد به یک ساعت و نیم (و یا حتى 

بیشتر دویدن) به دنبال یک توپ براى باز کردن یک دروازه.
مکزیک با این شرایط دشوار آب و هوایى میزبان جام نهم شد. جامى که توانست براى نخستین بار مردم 
جهان را با پخش مستقیم تلویزیونى آشنا کند و از همین طریق، به اوج رسیدن دوباره طالیى پوشان برزیل 
را پس از آن شکست هاى حقارت آمیز چهار ســال قبلشان به تصویر بکشــد. تیم ملى برزیل به رهبرى 
مروارید سیاه خود «پله» (که بهترین بازیکن آن جام لقب گرفت) با بهترین خط حمله و بهترین خط دفاع 
توانســت تیم ملى ایتالیا را در فینال آن جام با چهار گل در هم کوبیده و قهرمان دائمى جام «ژول ریمه» 

شود. پیش از آن قرار گذاشته بودند اگر هر تیمى موفق به کســب سه باره این جام شود، بار سوم آن، حکم 
به ماندن جام در خانه گیرنده اش خواهد داد. جالب آنکه هر دو تیم فینالیست جام نهم یعنى برزیل و ایتالیا 
دو بار موفق به ربودن این جام شده بودند و بنابراین برنده این بازى در واقع مالک دائمى جام «ژول ریمه» 
مى شد. برزیل براى رســیدن به فینال و قهرمانى در آن جام جهانى مســیر چندان ساده اى را پیش روى

 نداشت. 
آنها در گروه خود ابتدا چکسلواکى را 4 بر یک شکست دادند تا شادى کوتاه مدت چک ها به علت پیش افتادن 
با یک گل را به شکستى سخت براى آنها مبدل کنند. بازى بعدى برزیل با انگلیس بود. وقتى هواشناسى 
مکزیک دماى هوا در روز بازى را 100 درجه فارنهایت اعالم کرد، هیچکس گمان نمى کرد تماشاچیان حاضر 
در ورزشگاه، یکى از «کالسیک ترین» مسابقات فوتبال را به چشم ببینند. اگرچه در آن مسابقه «گوردون 

بنکس»، دروازه بان بزرگ جزیره نشین ها با یک حرکت تماشایى مانع از به ثمر رسیدن ضربه سر مرگبار «پله» 
شد، اما در نهایت انگلیس این مسابقه را با یک گل به برزیل واگذار کرد تا طالیى پوشان در مسابقه بعدى شان 
به مصاف رومانى بروند. شکست 3 بر 2 رومانى در واقع حکم به صدرنشینى برزیل در گروه خودش داد تا در 
مراحل بعدى بتواند با شکست پرو و اروگوئه به دیدار پایانى راه یابد. ورزشگاه بزرگ «آستک» در حالى تساوى 
یک بر یک نیمه اول را به چشم مى دید که باور نداشت در نیمه دوم شاهد آن بازى حیرت انگیز از برزیل باشد. 
نیمه اى که با گل بسیار زیباى «جرسون»، ایتالیا را از زدن گل تساوى در نیمه اول پشیمان کرد. هرچند آنها 
در پایان آن 90 دقیقه جهنمى چندان هم از کسب مقام دومى ناراحت نبودند چرا که خودشان بهتر از هر کس 
دیگرى مى دانستند سال 1970 سال برزیل است، سال ستارگان سیاه طالیى پوش. اصًال شاید الجوردى ها 

از ابتدا هم براى عنوان دومى مى جنگیدند.

«خوان آلوارز آنجل»، یک پیرمرد 80 ساله از حومه شهر مادرید با زحمت فراوان خود را به نزد گردانندگان 
اصلى اعتصاب در سندیکاى آنها رساند و به آنها گفت: «محال است من دوباره این شانس را داشته باشم 
که بتوانم تجربه تماشاى یک جام جهانى را از نزدیک بیابم، پس لطفاً این فرصت را از من نگیرید.» آنگاه 
کارت عضویت خود را که در سال 1942 توسط باشگاه رئال مادرید صادر شده بود جلوى رهبران اعتصاب 
انداخت و عصا زنان خارج شد. این درخواست و درخواست هاى مشابه با آن بود که به همراه عدم پشتیبانى 
سندیکاهاى فوتبالدوست کارگرى موجب شد تا کارکنان و کارگران ورزشگاه هاى بزرگ برگزار کننده 
مسابقات به اعتصاب خود خاتمه دهند و همه چیز را براى برگزارى دور دوم آماده کنند. مسابقاتى که پس از 

44 سال دوباره رأى به قهرمانى ایتالیا داد. 
آن شادى معروف «تاردلى» در دقیقه 68  پس از آنکه توانست براى بار دوم دروازه آلمان غربى را در فینال 

جام دوازدهم فرو بریزد، همه آن چیزى نبود که در آخرین مســابقه اتفاق افتاد، بلکه این «پائولوروسى»، 
ستاره بى چون و چراى ایتالیایى ها و آقاى گل جام 82 بود که به همراه «آلتوبلى» توانستند 3 بر یک آلمان 
را شکست دهند و جام را باالى سر ببرند. شکست آلمان غربى در آن مسابقه بیش از آنکه موجب خوشحالى 
ایتالیایى ها را فراهم آورد موجب شد تا تماشاچیان حاضر در ورزشگاه و بینندگان تلویزیونى آن مسابقه اشک 
شوق بریزند چرا که آنها بر این باور بودند آلمان غربى با تبانى در مقابل اتریش موجبات حذف ناجوانمردانه 

تیم شایسته الجزایر را فراهم کرده است. 
داستان از جایى شروع شد که الجزایر در مرحله مقدماتى توانست با دو گل تیم مغرور آلمان غربى را با شکست 
مواجه کند. این برد در الجزایر باعث جشنى شد که از زمان استقالل این کشور از فرانسه بى سابقه بود. اما 
سایر نتایج این گروه به گونه اى رقم خورد که صعود الجزایر به دور بعد در گرو نتیجه دیدار تیم هاى اتریش 

و آلمان قرار مى گرفت، اگر آلمان غربى موفق مى شد با حداقل گل اتریش را شکست دهد ضمن صعود 
به عنوان تیم اول، مانع صعود الجزایر به عنوان تیم دوم مى شد و اتریش به جاى الجزایر صعود مى کرد. 
آلمانى ها آن مسابقه را با نتیجه یک بر صفر از اتریش بردند تا بوى تبانى به مشام برسد. امرى که البته پس 
از بازى تکذیب شد. آلمان غربى با 4 امتیاز در آن گروه اول شد و اتریش با 4 امتیاز به مقام دوم گروه رسید تا 
الجزایر نیز با 4 امتیاز سوم شود و از صعود باز بماند. اگرچه این جام براى الجزایر خوش یمن نبود اما در گوشه 
دیگرى از این جهان و در یکى از زیباترین شهرهاى خاورمیانه، مردم خسته از جنگ هاى داخلى، همزمان 
با شروع مسابقات فوتبال جام جهانى شب هاى آرامى را تجربه مى کردند چرا که در بیروت اسلحه ها در 
این موقع به خواب مى رفتند تا اربابان جنگ بتوانند مسابقات را با خیالى آسوده مشاهده کنند. در آن روزگار، 

مردم لبنان آرزو مى کردند که اى کاش این جام جهانى هیچگاه به اتمام نرسد.

«کارلوس آلبرتو» 
ضربه آخر را در 
دقیقه 86 مسابقه 

فینال بر پیکر ایتالیا 
وارد مى کند تا برزیل 
مقتدرانه قهرمانى در  

جام جهانى 1970 را 
جشن  بگیرد

این «مارکو تاردلى» 
است. کسى که دومین 
گل ایتالیا را در فینال 
جام جهانى 1982 به 

آلمان غربى زد و مقدمه 
باخت 3 بر یک ژرمن ها 
از ایتال یا و قهرمانى تیم 

کشورش را رقم زد

گل اول از چهار گل 
برزیل در دیدار 

پایانى جام جهانى 
1970 را «پله» وارد 

دروازه ایتالیا مى کند. 
برزیل این مسابقه را 

4بر یک برد 

«پائولو روسى» اولین گل 
ایتالیا در برابر 

آلمان غربى در دیدار 
نهایى جام جهانى 1982 
را به ثمر مى رساند تا 

الجوردى پوشان با نتیجه 
3بر یک آلمان را 
در هم کوبیده و 

قهرمان شوند 

ایتالیا با 
جام قهرمانى 

در دستان 
«پائولوروسى» 

دور قهرمانى مى زند 

آلمان غربى- 1974
زیر سایه جنگ سرد

2 سال پس از واقعه گروگانگیرى که در جریان مسابقات المپیک مونیخ اتفاق افتاد و طى آن کماندوهاى فلسطینى براى اعالم حقوق از دست رفته خود به دنیا، با حمله اى 
ناگهانى و برنامه ریزى شده مقر ورزشکاران اسرائیلى را به تصرف درآوردند و کل رویدادهاى آن المپیک را تحت تأثیر اقدام خود قرار دادند و در حالى که کشورهاى 
شرکت کننده در جام جهانى فوتبال، مقامات امنیتى آلمان غربى را تحت فشار قرار مى دادند تا بتوانند تضمین هاى امنیتى الزم را به منظور حفظ جان ورزشکاران خود 
از گزند اقداماتى مشابه آنچه در آن المپیک رخ داده بود به دست آورند، 9 شهر آلمان غربى تحت تدابیر امنیتى شدید، مسابقات دهمین جام جهانى را رسماً آغاز کردند؛ 
جام جدیدى که حاال جایگزین جام ژول ریمه شده بود. این جام در حالى در نیمه غربى دیوار برلین برگزار مى شد که تمام چشم ها در دور اول به گروه اول این مسابقات 

دوخته شده بود؛ همانجایى که هر دو نیمه آلمان در قالب دو تیم غربى و شرقى در انتظار آغاز مسابقه اى تاریخى بودند. 
شاید قرار گرفتن آلمان غربى و آلمان شرقى در مقابل هم را بتوان تقابل نمادهاى سرمایه دارى و کمونیسم نامید اما شکست یک بر صفر آلمان غربى از همسایه شرقى اش 
الزاماً شکست سرمایه دارى از کمونیسم نبود چرا که رویدادهاى سال هاى بعد اروپا به وضوح نشان داد که چگونه نظام هاى پوشالى کمونیستى از درون متالشى شده 

و به موزه هاى تاریخ سپرده مى شوند. 
اما در کنار مسائل سیاسى بسیارى که اروپاى آن زمان را درگیر خود کرده بود و نمود آن را مى شــد در جریان این دوره از مسابقات احساس کرد، این جام از بُعد فنى 
عرصه جوالن دو قدرت برتر آن روز این قاره شده بود. هلند و آلمان غربى با دو فوق ستاره خود یعنى «یوهان کرایف» و «فرانتس بکن باوئر» توانستند شناورترین و 
سریع ترین مسابقاتى را که تا آن زمان برگزار شده بود در مقابل دیدگان جهانیان بگذارند و البته در این بین، سهم تیم ملى هلند بیشتر از آلمانى ها بود که با تکیه بیش از 
حد بر ستارگانش توانست تا دیدار پایانى راه یابد. به همین دلیل بود که شکست هلند از آلمان در آن فینال غمگین باعث افسوس بسیارى (و البته در خارج از آلمان) شد 

به گونه اى که حتى خیلى ها شکست هلند را یک امر برنامه ریزى شده پنداشتند.

« گرد مولر»، بازیکن 
مؤثر تیم ملى 
آلمان غربى در 
جام جهانى 1974، 
دومین گل کشورش 
در فینال را به دروازه 
هلند مى رساند و 
آلمان را قهرمان جهان 
مى کند 

آرژانتین- 1978
حکومت کودتایى و نقش مافیا

«آرى هان»، بازیکن بزرگ دهه 70 تیم ملى هلند معتقد است مافیا از به قدرت رسیدن هلند در عرصه جهانى فوتبال در هراس بود و بنابراین از قهرمانى این 
تیم در یازدهمین جام جهانى ممانعت به عمل آورد. (طنز روزگار آنکه تیم آرژانتین که به بنا به قول «آرى هان» توسط معادالت خارج از زمین با شکست 
دادن هلند به عنوان قهرمانى جام 1978 رسید، عدم قهرمانى خود در سال 1990 و حذف «مارادونا» از مسابقات سال 1994 را به طور مستقیم در ارتباط با 
مافیاى فیفا دانست). البته این انکارناپذیر است که نگرانى سران فیفا از آشوب ها و اقدامات خشونت آمیز آرژانتینى هاى تحت یک حکومت کودتایى باعث 
شد تا اختیارات گسترده اى به برگزارکنندگان جام یازدهم بدهند تا آنها بتوانند بر اوضاع مسلط باشند، اما شواهدى دال بر اینکه برنامه ریزى دقیقى به منظور 
رساندن تیم ملى آرژانتین به قهرمانى در جریان بوده است را نمى توان قابل اثبات دانست. به هر روى از نقش مافیا که بگذریم باید اذعان کرد که هلند بدون 
کرایف افسانه اى در بازى فینال «همه چیز داشت غیر از خون تازه و روحیه پیروزى» و این گفته «ارنست هاپل»، مربى نامدار اتریشى است که پس از بازى 
فینال خطاب به خبرنگاران آن را بر زبان آورد. اما این جام براى ایرانیان نیز خاطره انگیز بود چرا که تیم ملى کشورمان موفق شده بود براى نخستین بار خود 
را میان برترین هاى دنیا ببیند و آنها از این بابت احساس غرور و سرمستى زیادى مى کردند.  تیم یکدست و روان آن روزگار ایران نتوانست از گروه خود صعود 

کند اما با بازى هاى تقریباً قابل قبولى که انجام داد، کارنامه مثبتى را در اذهان فوتبالدوستان بر جاى گذاشت.

«دانیل پاسارال»
بعد از پیروزى در 
فینال جام جهانى 

سال 1978، 
قهرمانى کشورش را 

جشن مى گیرد
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مکزیک- 1986 
یک جام، یک مارادونا

فرانسه- 1998 
ایران - آمریکا

شرایط نامناسب اقتصادى از ســویى و همچنین وقوع زمین لرزه مهیبى که مدت کوتاهى پیش از آغاز 
جام سیزدهم، مکزیک را لرزاند هیچکدام باعث نشد تا در عزم این کشور قاره آمریکا براى برگزارى آن 
جام کوچک ترین خللى وارد شود. هرچند مکزیک این بار و برخالف ســال 1970 در حالى میزبانى را 
مى پذیرفت که چندان تمایلى براى برگزارى آن نداشت اما در عین حال نمى توانست از پیشنهاد فیفا که 
پس از انصراف کلمبیا، از آنها درخواست کرده بود این دوره از جام جهانى را میزبانى کنند چشم بپوشد به 
هرحال براى مدتى هم که شده مى شود شکم هاى گرسنه مردم را نه با گندم و برنج که با هیاهوى فوتبال 
ســیر کرد. البته از بُعد دیگر نیز باید گفت جام سیزدهم توانســت چه به جهت تلویزیونى و چه به جهت 

تبلیغاتى براى مکزیک سودمند باشد. 

یک اصل نانوشــته در فوتبال مى گوید قهرمان هر دوره از جام جهانى از قاره اى انتخاب مى شــود که 
میزبانى آن دوره را برعهده گرفته است (هرچند حداقل در دو دوره این اتفاق روى نداد). در جام جهانى 
86 مکزیک نیز این اصل تحقق یافت و آرژانتین توانســت در دیدار پایانى با ســه گل در مقابل دو گل 
آلمان ها به اوج قله فوتبال جهان تکیه بزند. البته ســاده انگارانه است اگر بخواهیم قهرمانى آرژانتین را 
بدون تأثیر افسانه آمریکاى جنوبى یعنى «مارادونا» (که در آن جام اوج تکنیک را با باالترین ظرافت هاى 
هنرى آمیخته و همراه با نوعى شارالتانیسم ورزشى یکجا به تماشاچیان فوتبال عرضه مى کرد) امرى 
شدنى بدانیم. اگرچه برزیل و فرانسه توانستند در مرحله یک چهارم نهایى، زیباترین مسابقه تمام ادوار 
جام هاى جهانى تا امروز و یکى از کم نظیرترین مسابقات تمام طول تاریخ فوتبال را به نمایش بگذارند 

و یا اگرچه «فرانتس بکن باوئر»، مربى تیم ملى آلمان غربى و یا «میشل پالتینى»، فوق ستاره تیم ملى 
فرانسه به همراه آن خط هافبک رؤیایى این تیم توانســتند خوش درخشیده و در صعود تیم هایشان به 
مرحله باالتر کامًال تأثیرگذار باشند، اما نباید تردید کرد که جام ســیزدهم را باید «جام مارادونا» نامید. 
جادوگر 168 ســانتیمترى تیم ملى آرژانتین که از بازى اول تا بازى آخر توانست با هنرنمایى هاى خود 
بســیارى را مســحور کند و این کار را آنچنان حیرت انگیز و جذاب انجام مى داد که اگر کسى درباره او 
مى گفت که این اوج، سرآغاز حضیضى است که در آن بازگشتى براى جادوگر قابل تصور نخواهد بود، همه 
به این گفته مى خندیدند و آن را حمل بر بى اطالعى گوینده مى گذاشتند. هر چند گذر زمان بر صحت 

این پیش بینى به خوبى مهر تأیید زد.

براى اولین بار بود که 171 کشور از چهار گوشه جهان در مسابقات مقدماتى جام جهانى شرکت مى کردند تا بتوانند 
خود را در کنار دو تیم برزیل (قهرمان دوره قبل) و فرانسه (میزبان) قرار دهند تا آن عدد بزرگ به 32 کاهش یافته و 
جام جهانى شانزدهم آغاز شود. اروپا با 49 کشور، آفریقا با 36 کشور، آسیا با 35 کشور، آمریکاى شمالى و مرکزى 
با 30 کشور، آمریکاى جنوبى با 10 کشور و اقیانوسیه با 11 کشور، در مسابقات مقدماتى شرکت کردند. آخرین آن 
مسابقات قرار بود سى و دومین تیم حاضر در جام جهانى را از بین دو تیم ایران و استرالیا انتخاب کرده و سوار بر آخرین 

واگن قطار 31 تیم دیگر کند تا آن قطار راهى فرانسه شود. 
این مسابقه براى ایرانیان بســیار خاطره انگیز بود. از آنجا که تیم ملى ایران براى رسیدن به جام شانزدهم مسیر 
به غایت غریبى را طى کرد، هیجان، لحظه اى از وجود فوتبالدوســتان ایرانى دور نمى شــد تــا اینکه آن روز 
بزرگ پاییزى فرا رسید. وقتى «ســاندوریپل» در ســوت خود دمید، ایران غرق در جشن و شادى عظیمى شد. 
میلیون ها نفر در گوشه گوشه این کشور به یکباره بغض نهفته ناشى از هیجان دویدن در مسیر طوالنى صعود 
به جام جهانى را شکستند تا ثابت شود ایرانیان مرد روزهاى سختند. تصاویر بازیکنان تیم ملى به همراه مربى آن 

روزگارشان «والدیر ویرا» که کسى پیش از آن مسابقه تاریخى حتى اسمش را هم نشنیده بود، بر روى دستان پیر و 
جوان به گردش درآمد. تمام مقامات رسمى ایران، آن پیروزى بزرگ را تبریک گفتند و براى تیم ملى کشورشان در 

جام جهانى آرزوى موفقیت کردند.                                                                                                                           
اما کارنامه تیم ملى ایران در آن جام چیزى نبود که مطبوعات به آسانى از کنار آن بگذرند. کادر فنى تیم ملى متهم 
به محافظه کارى در مقابل آلمان و یوگسالوى (و به خصوص آلمان) شد چرا که از نظر منتقدین، با توجه به شیوه 
بازى آن تیم ها و نیز مسن بودن بازیکنانشان، شکست در مقابل آلمان و یوگسالوى مى توانست با نتیجه دیگرى 
خاتمه یابد. به هر روى از این دو شکست گذشته، نباید از پیروزى ایران بر دیگر تیم همگروهش یعنى آمریکا به 
راحتى گذشت. آن داور سوییسى (انتخاب داور از کشور سوییس براى مسابقه اى که یک طرف آن ایران و طرف 
دیگرش آمریکا باشد، انتخاب بسیار هوشمندانه اى به نظر مى رسید) وقتى سوت خود را به منظور اعالم پیروزى 
ایران بر آمریکا به صدا درآورد، یک بار دیگر ایران را غرق در شادى کرد. آن شب ایران تا صبح نخوابید تا براى بار دوم 

جشن هاى خیابانى را تجربه کند. 

جام شانزدهم چیزى نیست که به آسانى از خاطره ها پاك شود. چگونگى صعود ایران به آن مسابقات و نیز برد این 
تیم برابر آمریکا براى ما خاطرات ماندگارى را خلق کرد. همچنین این جام به لحاظ شیوه شادمانى «ژاك شیراك»، 
رئیس جمهور فرانسه، آن زمان که مطمئن شد سوت پایان مسابقه نهایى، تیم کشورش را قهرمان جهان کرده است 
در خاطر فرانسوى ها باقى مانده است هرچند لحظه شادى شیراك درست همان لحظه اى بود که مردم این کشور، 
«امه ژاکه» را قهرمان خود مى پنداشتند؛ همو که با خط زدن «اریک کانتونا» و «دیوید ژینوال»ى در اوج به بهانه 
عدم کارایى آن دو در سیستمى که براى تیم ملى فرانسه پایه گذارى کرده بود، انتقادات فراوانى را به جان خرید. این 
جام جهانى همچنین به جهت سرنوشت پلیس بینواى فرانسوى که قربانى خشونت دوستداران فوتبال شد و کالهش 
تا به مقام سومى رسیدن تیم ملى کرواسى بر سر مربى جنجالى آنها «میروسالو بالژویچ» باقى ماند هم ماندگار شد. از 
همه اینها گذشته، ماجراى همچنان در پرده ابهام «رونالدو»، فوق ستاره برزیلى که گفته شد علت ضعیف بازى کردن 
او در بازى فینال، تشنج مبهمى بوده که شب قبل از مسابقه دچارش شده است، بیشتر از هر خبر دیگرى جنجال آفرید؛ 

تشنجى که حتى در اصل به وقوع پیوستنش نیز تردید است چه رسد به عامل به وجود آورنده آن.

«پیتر شیلتون» 
دروازه بان 

جزیره نشین ها، آخرین 
انگلیسى بود که مغلوب 

قدرت «مارادونا» در 
دریبل کردن چهار پنج 
نفر از هم تیمى هایش 

شد. گل دوم «دون 
دیگو» در این مسابقه 
یک شاهکار مسلم بود

در فینال 1998 فرانسه، تیم میزبان 
موفق شد با 3 گل برزیل را شکست 

دهد و قهرمان جهان شود. «دیدیه 
دشان»، مربى فرانسه در جام 2018، در 

آن سال یک مهره مؤثر به حساب 
مى آمد. فرانسه اگر امسال قهرمان 

شود، دشان از معدود کسانى خواهد 
شد که  هم به عنوان بازیکن و هم به 

عنوان مربى این افتخار را 
به دست آورده اند  

در دوره اى که «مارادونا» 
ستاره بى چون و چراى 
مسابقات بود، در بازى 
فینال که در ورزشگاه 

«آزتک» برگزار  شد 
آرژانتین با نتیجه پر گل 
3 بر 2 آلمان را شکست 

داد و توانست در فاصله 
8 سال، دو بار جام را به 

خانه ببرد 

«دنیس برکمپ» هلندى 
باگل شگفت انگیزى که 

در دقیقه 90 در برابر 
آرژانتین به ثمر رساند، 

این تیم را در مرحله 
یک چهارم نهایى 

جام جهانى 1998 با 
حساب 2 بر یک مغلوب و 

حذف کرد  

ایتالیا- 1990
نمایش شیرهاى آفریقایى و قهرمانى عقاب سفید

ایاالت متحده – 1994 
مرگ، اشک، سقوط

58 سال طول کشید تا ایتالیا یک بار دیگر میزبانى بزرگ ترین رویداد جهانى فوتبال را بر عهده بگیرد به این امید که خاطره خوش سال 1982 دوباره تکرار شده و 
جام این بار نیز به الجوردى پوشان سواحل مدیترانه برسد. اما آنها نمى دانستند قانون جهنمى ضربات پنالتى این اجازه را نمى دهد که از مرحله نیمه نهایى بیشتر 
باال آمده و رؤیاى کسب جام قهرمانى را عینیت بخشند. این آرژانتین بود که نفرین ابدى ایتالیایى ها را به جان خرید تا بتواند در دیدار پایانى آن جام در مقابل تیم 
ملى حاال متحد آلمان به میدان برود. اما ایتالیا اگرچه به عنوانى بهتر از سومى دست نیافت ولى توانست با معرفى یک پدیده گلزن به نام «سالواتوره اسکیالچى» 
عنوان آقاى گلى جام چهاردهم را به خود اختصاص دهد. اسکیالچى بازیکن نیمکت نشینى بود که به یکباره به آقاى گلى جام جهانى دست یافت و به یکباره نیز 

از اذهان محو شد به گونه اى که امروز حتى نام او را به سختى مى توان در کتب تاریخ فوتبال سراغ گرفت. 
اما جامى که با شگفتى به پایان رسید با شگفتى آغاز شده بود. آرژانتین در حالى در دیدار افتتاحیه به کامرون باخت که پیش از شروع این مسابقه، تماشاچیان کشور 
میزبان در هنگام نواخته شدن سرود ملى آرژانتین آنچنان سروصدایى به راه انداخته بودند که باعث شدند تا «مارادونا» با روحیه پایین به میدان برود و هم او در پایان 
آن مسابقه در حالى که مى گریست تماشاچیان ایتالیایى را «مشتى وحشى» خواند که به پرچم کشورش بى احترامى کرده اند. اما اگر چه بازیکنان کامرون (که 
حاال به نام شیران رام نشدنى آفریقا از آنها یاد مى شد) در این جام توانسته بودند به یارى «روژه میال»ى پیر، محبوب دل هاى بسیارى شوند ولى هرگز نتوانستند 
کارنامه اخالقى مناسبى را از خود بر جاى نهند. 27 درصد کل خطاهاى جام چهاردهم به همراه 54 درصد خطاهاى عمد و 64 درصد خطاهاى منجر به آسیب دیدگى 
نمى تواند آمار چندان مناســبى به لحاظ اخالقى براى یک تیم فوتبال باشــد. هر چند همین آمار بود که به فیفا کمک کرد تا به فکر چاره اى براى این قبیل 
خشونت ها در طول یک مسابقه فوتبال بیافتد. به هر روى آرژانتین در حالى پاى به دیدار پایانى نهاد که پیش از آن توانسته بود با پاس هاى طالیى کاپیتان خود 
«مارادونا» (که حاال عالوه بر آسیب دیدگى هاى مختلفى که با آنها دست و پنجه نرم مى کرد، نسبت به جام قبلى اندکى چاق تر و البته کم تحرك تر نیز شده بود) و 
همچنین با حرفه اى گرى هاى او در مسابقه با شوروى (که توانست با تردستى و به عمد، توپى را که مى رفت وارد دروازه آرژانتین شود بیرون بکشد و ثابت کند که در 
بازى با دست نیز به اندازه بازى با پا مهارت دارد) و یا با آن پاس بى نظیرش که زمینه شکست و حذف برزیل را فراهم آورد، همه حریفان خود را از میان برداشته و به 
دیدار فینال راه یابد؛ فینالى که عیناً تکرار مسابقه چهار سال قبل بود؛ آلمان- آرژانتین. با این تفاوت که این بار ژرمن ها توانستند با پنالتى دقیقه 85 «آندریاس برمه» 
آرژانتین را شکست دهند و در سومین حضور متوالى خود در فینال جام جهانى، این بار عنوان قهرمانى و کسب مقام اول را جشن بگیرند. پس از پایان این مسابقه 
بود که مارادوناى گریان ضمن نادرست شمردن تصمیم داور در اعالم آن ضربه پنالتى، مافیا را عامل اصلى شکست آرژانتین معرفى کرد. اما واقعیت آن است که 
چه مافیا باعث آن شکست شده باشد و چه دکتر برمه آلمانى، باید پذیرفت که آرژانتین و مارادوناى 1990 با آرژانتین و مارادوناى 1986 تفاوت هاى اساسى داشتند.

وقتى در سال 1988 اعالم شد که جام جهانى پانزدهم را آمریکا میزبانى خواهد کرد، بسیارى متعجب شدند و به این تصمیم با دیده تمسخر نگریستند. به 
هرحال بر همه آشکار بود که فوتبال در بین مردم این کشور چندان شناخته شده نیست و حتى تیم ملى آمریکا از عنوان و اعتبار چندانى در بین تیم هاى بزرگ 
دنیا برخوردار نیست، پس باید از میزبانى این دوره از جام جهانى به عنوان یک فاجعه یاد کرد. این پیش بینى البته با توجه به نوع میزبانى آمریکا و نیز تعداد 
تماشاگرانى که از مسابقات استقبال کردند درست از آب درنیامد. اگرچه تیم ملى آمریکا با همراهى مربى نامدارى چون «بورا میلوتینوویچ» و تک ستاره 
گیتاریست خود «الکسى الالس» با آن ظاهر منحصر به فردش نتوانست به بیش از مرحله یک هشتم نهایى راه یابد اما آن چند میلیارد بیننده تلویزیونى این 
مسابقات عالوه بر آنکه باعث شدند سود هنگفتى نصیب بنگاه ها و آژانس هاى خبرى آمریکایى شود، به عینه شاهد بودند که چگونه جام پانزدهم دوران 
افول «مارادونا»ى افسانه اى را اعالم مى کند؛ آن هنگام که او به استفاده از مواد نیروزا متهم و از ادامه همراهى با تیم ملى کشورش محروم شد. بسیارى از 
کسانى که از نزدیک شیوه زندگى ستاره آرژانتینى را دنبال مى کردند داستان زندگى او را در چند جمله چنین بازگو کردند: «مارادونا» بازیکنى بود که در جام 
82 خود را به جهان فوتبال معرفى کرد، در جام 86 به اوج بالندگى و قدرت رسید و در جام 90 آغاز سقوط خود را به چشم دید تا جام 94 که این سقوط کامل شد. 
اما این فقط اشک هاى «مارادونا» نبود که کل جام را تحت تأثیر قرار داد، بلکه وقتى قانون پنالتى یک بار دیگر طومار ایتالیایى هاى نگون بخت را در هم 
پیچید، بسیارى در کشور ایتالیا به همراه «روبرتو باجو» گریستند و بر بخت بد خود لعنت فرستادند. هرچند آنها به خوبى مى دانستند که 120 دقیقه مقاومتشان 
در مقابل برزیل تنها به مدد همان شیوه دفاعى معروفشان حاصل شد و نه چیز دیگرى. به هر روى برزیل پس از 24 سال دوباره قهرمان شد تا سنت دست 
به دست شدن جام بین دو قاره اروپا و آمریکا همچنان پابرجا بماند. ولى اگر بتوان برزیل را خوشحال ترین کشور آن دوره از مسابقات نام نهاد، بدون تردید 
باید کلمبیا را غمگین ترین نامید، چرا که آنها پیش از شروع بازى ها به آنچنان خودباورى رسیده بودند که رخت قهرمانى را فقط برازنده خود مى دانستند. 
جالب آنکه آنها نه تنها نتوانستند از گروهشان صعود کنند بلکه با قتل «آندرس اسکو بار»، مدافعى که به اشتباه دروازه خودى را باز کرده بود نام خود را در 

جهان فوتبال به شدت لکه دار کردند. 
جام 94 جام پرحرف و حدیثى بود؛ از ماجراى «مارادونا» تــا قتل آن مدافع نگون بخت کلمبیایى و از میزبانى آمریکا تا تهدید نخســت وزیر ایتالیا که به 
بازیکنان تیم ملى کشورش هشدار داد اگر نتوانند از سد تیم مکزیک بگذرند حق ورود به کشور را نخواهند داشت (و البته آن مسابقه با نتیجه تساوى به پایان 
رسید). از بُعد داورى نیز اگر از حضور شــگفت انگیز یک داور ایرانى در دیدار پایانى بگذریم، باید گفت که این جام تبلور دگرگونى در برخى قوانین داورى

 بود.

«فرانتس بکن باوئر»، ستاره 
فوتبال آلمان مشهور به 
«قیصر» (نفر دوم ایستاده از 
سمت چپ)  که در سال 1974 
به عنوان کاپیتان آلمان غربى 
با این تیم قهرمان شده بود، 
در جام 1990 ایتالیا، در نقش 
مربى این تیم بار دیگر به این 
عنوان دست یافت. او در سال 
1986 هم که آلمان نایب قهرمان 
شد، سرمربى تیم کشورش بود

«روبرتو باجو» 
نمى تواند آخرین 
پنالتى ایتالیا را در 
فینال جام جهانى 
1994 به دروازه 
برزیل برساند تا 
همراه دیگر یارانش 
قهرمانى 
طالیى پوشان را 
به نظاره بنشیند  
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کره و ژاپن- 2002 
شانس میزبانى و...

آفریقاى جنوبى - 2010 
ماندال، سیاست، ورزش

برزیل – 2014
پایان یک رؤیاى شیرین

شاید بسیار ساده انگارانه باشد اگر بخواهیم به خودمان بقبوالنیم که مقام چهارمى کره 
جنوبى در جام هفدهم و قرار گرفتن این تیم باالتر از تیم هاى رده اول جهانى صرفًا 
به سبب پیشرفت یکباره و به شدت سریع این کشور شرق آسیا در زمینه فوتبال، به 
وقوع پیوسته باشد. البته باید بپذیریم که دو کشور برگزارکننده این دوره از جام جهانى 
مدت هاست حساب خود را از آسیا جدا کرده و به مدارج باالتر مى اندیشند، اما اینکه 
آنها توانسته باشند به قدرت هاى برتر فوتبال جهانى برسند چندان قابل قبول به نظر 
نمى رسد. کارشناسان فوتبال علت شکست خوردن تیم هاى بزرگ ایتالیا و اسپانیا در 
مراحل یک هشتم و یک چهارم نهایى برابر کره جنوبى را به عوامل بسیارى مربوط 
مى دانند؛ از بخت و اقبال مناســب گرفته تا حمایت هاى بى دریغ تماشاچیان چشم 
بادامى و البته شیوه داورى هایى که به خصوص همین دو تیم ایتالیا و اسپانیا سخت از 
آن دل آزرده شدند؛ والبته در کنار همه اینها، بى انصافى خواهد بود اگر از نقش «گاس 

هیدینک»، مربى بزرگ کره اى ها در کسب این پیروزى ها به آسانى بگذریم. 
فوتبال تابع قانونى نیست که طى آن قرار گذاشته باشند قهرمان دوره قبل حتماً باید در 
دوره بعدى، بازى هاى درخورى از خود به نمایش بگذارد ولى نتایج تیم ملى فرانسه در 
این جام آنقدر مأیوس کننده بود که هیچکس در آن کشور این اصل فوتبالى را به یاد 
نیاورد. وقتى تصاویر تلویزیونى، استیصال «زیدان»، ستاره بى بدیل تیم ملى فرانسه را 

به نمایش گذاشتند آنجا که ناى بلند شدن از زمین را نداشت، بسیارى از خود پرسیدند 
بر سر قهرمان دوره قبل چه آمده است که به این صورت و در همان دور مقدماتى باید 
از جام جهانى خداحافظى کند؟ تساوى بدون گل برابر اروگوئه، شکست یک بر صفر از 

سنگال و شکست 2 بر صفر از دانمارك. 
این درست که فرانســه خیلى زود حذف شد و این هم درســت که جام 2002 براى 
نخستین بار در آسیا برگزار مى شد، ولى قرار نبود آن سنت نانوشته در مورد این جام 
نیز واقعیت یابد و حاال قهرمان از قاره اى بیاید که هنوز تا رسیدن به مطلوب، هزار راه 
پرپیچ و خم در پیش دارد. به همین دلیل هم منطق فوتبال حکم مى کرد کره جنوبى 
در نیمه نهایى به آلمان ببازد و در رده بندى بــه ترکیه تا نهایتاً  برزیل بزرگ در دیدار 
پایانى به مصاف آلمان برود. طالیى هاى آمریکاى جنوبى در این دیدار بر آلمانى غلبه 
کردند که با مربى جوانش «رودى فولر» رؤیاى قهرمانى را در سر مى پروراند. اما آنگاه 
که نمایشگرهاى بزرگ ورزشگاه، تصویر «اولیور کان» را به نمایش درآوردند در حالى 
که چون درمانده اى بر تیر دروازه تکیه زده است، آنگاه همه دریافتند که عصر طالیى 
برزیل پس از یک وقفه چهار ساله دوباره آغاز شده است. عصرى که خود برزیلى ها 
امید داشتند با ستاره جاودانه اى چون «رونالدینیو» آن را در جام هجدهم نیز با موفقیت 

ادامه دهند.

داستان آن تماشاگر جوانى که پیش از آغاز بازى فینال وارد زمین 
شد و به قصد دست زدن به جام جهانى فوتبال به سمت آن یورش 
برد اما بدون آنکه دستش به جام برســد توسط مأموران امنیتى 
دستگیر شد، مانند داســتان بازیکنان تیم ملى هلند بود که 116 
دقیقه در برابر تیم قدرتمند اسپانیا مقاومت کردند و در حالى که 
خودشان را مهیاى ماراتن پنالتى ها کرده بودند، اسیر «آندرس 
اینیستا»ى جوانى شــدند که با همین یک گل، دست الله هاى 
نارنجى را از رسیدن به جام نوزدهم کوتاه کرد و اسپانیا را بر تخت 

پادشاهى جهان فوتبال نشاند.
فینال جام جهانى 2010 در میان ســروصداهاى وحشــتناك 
«ووووزال» که از ابتداى جام به جزء جداناپذیر مسابقات تبدیل 
شده بود و همچنین زیر سایه تهدید هاى «القاعده» برگزار شد. 
پلیس آفریقاى جنوبى البته از همان روز اول جام اطمینان داده بود 

اجازه هیچ تهدید امنیتى را در طول مسابقات نخواهد داد. حضور 
«نلسون ماندال»، اسطوره قاره آفریقا و یکى از محترم ترین شخصیت هاى سیاسى جهان  در فینال هم این اطمینان بخشى را دوچندان کرده بود. 

این براى اولین بار بود که دو کشــور اروپایى در قاره اى دیگر در فینال با یکدیگر رو به رو مى شدند. «پاول»، هشت پاى معروفى که از کشور آلمان به 
پیشگویى درباره برنده مسابقات جام جهانى مى پرداخت و تا قبل از بازى فینال، 100درصد پیشگویى هایش درست از آب درآمده بود، این بار اسپانیا را 
تیم برتر و قهرمان جام جهانى معرفى کرد. پیشگویى این جانور دریایى که در طول برگزارى جام، بسیارى از شبکه هاى معتبر خبرى را تحت تأثیر قرار 
داده بود، باز هم به حقیقت پیوست و ستاره هاى ماتادور در یک بازى پربرخورد یا به عبارت بهتر در یک جنگ بى رحمانه که 13 کارت زرد و یک کارت 

قرمز بر جاى گذاشت، هلند ده نفره را شکست دادند تا براى اولین بار به مقام قهرمانى جهان نائل آیند. 
در یک صحنه از مسابقه فینال، «نایجل دى یونگ» بازیکن تیم ملى هلند در یک اقدام خشن با لگد به سینه «ژابى آلونسو»، مدافع تیم ملى اسپانیا کوبید، 
اما تنها با کارت زرد داور مسابقه روبه رو شد. این خطا به قدرى خشن بود که به یک ضربه کاراته تشبیه شد. تلویزیون ملى اسپانیا با انتقاد از داور مسابقه 

بخاطر گذشت از خطاهاى مکرر هلندى ها گفت: «بازیکنان تیم ملى هلند، سعى در کند کردن حرکت تیمى اسپانیا دارند.»
جام 2010، فصل ناکامى بزرگ فرانسه، نایب قهرمان دور قبل را هم رقم زد. این تیم آنقدر بد بود که حتى از مرحله گروهى هم باال نیامد و با یک امتیاز از 
سه بازى در قعر گروهش قرار گرفت. بعد از این تحقیر بزرگ، «نیکوال سارکوزى»، رئیس جمهور فرانسه با احضار کاپیتان «تیرى هانرى»، به کاخ الیزه، 
درباره علت این شکست با او به گفتگو پرداخت و سپس اعالم کرد که بر انتخاب رئیس جدید فدراسیون فوتبال آن کشور نظارت خواهد کرد. اقدامات 

«سارکوزى» باعث تذکر جدى «سب بالتر» به رئیس جمهور فرانسه براى عدم دخالت دادن سیاست در ورزش شد.
اما در این سوى دنیا و در کشور خودمان و در حالى که شدیدترین تحریم هاى ســازمان ملل و ایاالت متحده علیه ایران اعمال شده بود، کسى نبود تا 
به منوچهر متکى، وزیر خارجه دولت احمدى نژاد و نیز على اکبر جوانفکر، مدیــر خبرگزارى «ایرنا» در آن دولت و از یاران نزدیک رئیس جمهور وقت 

چنین تذکرى بدهد. 
منوچهر متکى از حذف انگلیس، آمریکا و فرانسه از بازى ها اظهار خشنودى کرده و گفته بود: «کشورهاى نقش آفرین در تحریم جدید ایران در مراحل 
مقدماتى از رقابت هاى جام جهانى حذف مى شوند و برخى کشورهایى که به نوعى در تحریم نقش داشتند نیز به مراحل باالتر جام جهانى راه نیافتند.» 
مدیرعامل آن روزهاى «ایرنا» نیز به نقش آفرینى تیم ملى فوتبال برزیل در جام جهانى فوتبال اشــاره کرد که این ســخن او با ایفاى نقش برزیل در 
مخالفت با قطعنامه تحریمى 1929 در شوراى امنیت همسو به نظر مى رسید. با اینحال، چند روز بعد از تحلیل هاى فوتبالى منوچهر متکى و جوانفکر، 

برزیل هم از جام جهانى حذف شد!

بازى خوب آلمان ها بــود که این نتیجــه را رقم زد 
یا ضعف تیــم میزبان، هر چه بــود، برزیلى ها چنین 
شکســتى را در هیچ دوره اى از جام جهانى و بلکه در 
هیچ مسابقه فوتبالى به یاد نداشتند. دیدار نیمه نهایى؛ 
آلمان -برزیل. نتیجه: 7 بر یک به ســود آلمان. یک 
خبرگزارى نوشــت: «آلمان کمر برزیل را شکست.» 

یکى دیگر هم از «چیزى فراتر از تحقیر» یاد کرد.
طالیى پوشان خیلى امید داشــتند در خانه و به یارى 
تماشاگران پرشــور برزیلى، قهرمانى جهان را براى 
ششمین بار جشن بگیرند اما تقدیر این بود که به لیست 
تحقیرآمیزترین شکســت هاى تاریــخ جام جهانى،

 یک ردیف دیگر هم اضافه شــود. جالب آنکه تیمى 
این شکســت ســنگین را به برزیل وارد آورد که در 

جام هاى جهانى پیشین، هم تجربه حقیر کردن تیم هاى دیگر را داشت و هم خودش به همان شکل زمین خورده بود. آلمان در جام جهانى 
2002 عربستان را 8 بر صفر شکست داده بود، در جام جهانى 1954 با حساب 6 بر یک از سد پسرعموهاى اتریشى اش گذشته بود و در همان 

جام، 8 بر 3 از مجارستان شکست خورده بود. اما برزیل کجا و عربستان و اتریش کجا.
به هر حال میزبان جام بیستم با سرافکندگى به دیدار رده بندى پاى گذاشت بلکه در آنجا بتواند جبران مافات کرده و روى سکوى سوم جهان 
بایستد. اما اینجا هم با هلند زخم خورده از آرژانتین که به حکم ضربات پنالتى در نیمه نهایى بازى را واگذار کرده و به این مرحله رسیده بود روبه 

رو شد و تا آمد به خودش بجنبد، سه گل هم از مردان نارنجى پوش سرزمین الله ها دریافت کرد؛ برزیل چهارم شد و هلند سوم. 
بازى فینال این جام یک بازى واقعاً تکرارى(!) محسوب مى شد؛ آلمان-آرژانتین. دو تیمى که از بس در ادوار جام جهانى مقابل هم ایستاده اند 
(هفت بار) دست یکدیگر را خیلى خوب مى خوانند. این هشتمین بار بود که آلمان به مسابقه فینال در جام جهانى مى رسید تا رکورد بیشترین 

حضور در بازى نهایى را به نام خودش ثبت کند. 
با آنکه آرژانتین «لیونل مسى» 30 ساله را داشت که با نبوغ سرشارش باعث شکست ایران در مرحله مقدماتى هم شده بود اما جام جهانى 2014 
جام آلمان بود.  ژرمن ها که بدون باخت به فینال رسیده و از کل امتیازات ممکن فقط 2 امتیاز را از دست داده بودند، در بازى فینال مقابل آرژانتین 
با تک گل  «ماریو گوتسه» که در دقیقه 113 به ثمر رسید، چهارمین قهرمانى شان در جهان را به دست آوردند تا نخستین تیم اروپایى باشند که 

در آمریکاى جنوبى قهرمان مى شوند. «گوتسه» در دقیقه 88 به عنوان یار تعویضى به میدان آمده بود.
آنها در بازى آخر 10 کیلومتر بیشتر از آرژانتین دویدند، 286 پاس صحیح بیشتر از آرژانتین به یکدیگر دادند، 13 توپ بیشتر از آرژانتین سانتر 
کردند، دو کرنر و پنج شوت داخل چهارچوب بیشتر زدند، بیشتر از دو برابر آرژانتین موقعیت خطرناك خلق کردند و به همین میزان بیشتر در 
محوطه جریمه آبى و سفیدها حضور پیدا کردند و خالصه در یک کالم باید قهرمان مى شدند، که شــدند آن هم بدون اینکه مانند بازیکن 

هم قاره اى حریف فینالشان کسى را گاز گرفته باشند!
جام جهانى 2014 براى چند روز تحت تأثیر رفتار غیرورزشى «لوییز سوارز»، بازیکن مشهور تیم ملى اروگوئه قرار داشت. «سوارز» در بازى با 
ایتالیا در مرحله گروهى مسابقات، شانه «کیه لینى» مدافع تیم ایتالیا را گاز گرفت. این سومین بار بود که این بازیکن به این کار اقدام مى کرد؛ دو 
بار در بازى هاى باشگاهى و حاال در مهمترین دوره مسابقات فوتبال در جهان. حرکت «سوارز» باعث واکنش هاى متعددى در سطح جهانى 
شد و از طنز و پوسترهاى کمیک تا محرومیت را برایش به ارمغان آورد. فدراسیون جهانى فوتبال (فیفا) مهاجم تیم بارسلونا را چهار ماه از حضور 

در میادین فوتبال محروم کرد آن هم در حالى که داور مسابقه ایتالیا و اروگوئه حتى به او کارت زرد هم نشان نداد!

در فینال جام جهانى 
2002، برزیل با 
2 گل «رونالدو» 
براى پنجمین بار 
قهرمانى اش را جشن 
گرفت و فاصله 
خودش با رقیبانش 
آلمان و ایتالیا که تا  
این دوره
 3 بار جام را به 
خانه برده  بودند را 
افزایش داد.

در جام جهانى 
 2010
تیم ملى اسپانیا 
با شکست هلند 
در فینال، اولین 
قهرمانى خود را 
جشن گرفت

درماندگى و خشم 
«جولیو سزار» 
دروازه بان تیم 
ملى برزیل همراه با 
مدافعان شوکه شده 
این تیم  پس از خوردن 
ششمین گل از آلمان 
در جام جهانى 2014. 
برزیل میزبان در این 
مسابقه با خوردن 
یک گل دیگر، بدترین 
شکستش را در تاریخ 
فوتبال تجربه کرد

آلمان – 2006
خشونت، خشونت و خشونت

جام هجدهم در شرایطى آغاز شد که «جرج بوش»، رئیس جمهور وقت آمریکا از «آنجال مرکل»، صدراعظم آلمان 
خواسته بود مانع حضور تیم ملى ایران در جام جهانى شود و صدراعظم آلمان هم از رئیس وقت فیفا «سب بالتر» 
درخواست حذف ایران از جام جهانى را کرده  بود که فیفا با این مسئله مخالفت کرد.  در سوى دیگر، قهرمان دوره 
قبل در اولین مرحله حذفى -یک هشتم نهایى- با گلى که «ترى هانرى» در دقیقه 57 به تور دروازه «دیدا» رساند، 
با جام وداع کرد. برزیل در این مسابقه به رغم بهره بردن از مهره هاى سرشناسى مثل«روبرتو کارلوس»، «کاکا» و 
«رونالدو»، اسیر دست «زین الدین زیدان» فوق ستاره فرانسه شد وکاپیتان خروس ها بارها با حرکات جادویى اش، 
نظم تیمى مدافع عنوان قهرمانى را به هم ریخت. گل فرانسه هم از ضربه ایستگاهى «زیدان» و قرار گرفتن «ترى 
هانرى» در موقعیت مناسب گلزنى به دست آمد. این مسابقه پربرخورد در مجموع هفت کارت زرد به همراه داشت 

اگرچه به عنوان پرکارت ترین بازى جام از آن یاد نشد.
در همین مرحله و در جریان مسابقه اى که به «نبرد نورنبرگ»معروف شد، در مجموع 16 کارت به بازیکنان دو تیم 
پرتغال و هلند نشان داده شد که باالترین تعداد کارت زرد در یک مسابقه در تاریخ جام جهانى است. سهم هلند از 
این ضیافت کارت ها، پنج کارت زرد و دو کارت قرمز بود. پرتغال هم 9 کارت را به خودش اختصاص داد که دو تا از 

آنها قرمز بود. هر دو تیم، داور روسى را مقصر این وضع مى دانستند و حتى «بالتر»، رئیس فیفا بعد از این دیدار گفت 
که داور بخاطر این نمایش باید یک کارت زرد هم به خودش بدهد. اما به هر حال در کنار ضعف داورى،  از خشونت 

فراوان بازیکنان دوتیم علیه یکدیگر هم نمى شود گذشت. 
جام هجدهم به طور کلى جام خشنى بود و این خشونت تا فینال مسابقات هم امتداد پیدا کرد. اگر از ضربه وحشتناك 
و فوق العاده خطرناك «حسین کعبى» به صورت «لوئیس فیگو»ى پرتغالى و هفت کارت زردى که در این مسابقه 
به بازیکنان دو تیم ایران و پرتغال داده شد بگذریم، حکایت خشونت در فینال جام جهانى آلمان، خودش یک ماجراى 
جداگانه است. در آخرین مسابقه جام، صحنه اى خلق شد که تا مدت ها در باره آن صحبت شد.  بازیگر اصلى این 
سکانس فوتبالى نیز همان کسى بود که یک تنه فرانسه را به فینال رساند و آرزو داشت با غلبه بر ایتالیا، کسب دومین 

کاپ قهرمانى کشورش و اولین کاپ خودش را جشن بگیرد؛ «زین الدین زیدان».
این اتفاق نیافتاد اما یکى از ماندگارترین صحنه هاى خشن ادوار جام جهانى از این مسابقه بر جاى ماند. تا دقیقه 110 
مسابقه دو تیم یک بر یک پیش مى رفتند. در این دقیقه «زیدان» به سمت دروازه خودى در حال حرکت بود که بگو 
مگویى بین او و «ماتراتزى» رخ داد. داور آرژانتینى متوجه این ماجرا نشد اما ضمن مشورت با داور چهارم، «زین الدین 

زیدان»، فوق ستاره فوتبال آن روزها را در مقابل چشمان بیش از یک میلیارد نفر از ساکنان کره زمین اخراج کرد. دلیل: 
ضربه سر محکم به قفسه سینه «ماتراتزى» در حالى که بازى در جریان نبود. بعدها دوربین هاى تصویر بردارى که 
این لحظه را شکار کرده بودند آن را بارها به نمایش گذاشتند در حالى که در این ماجرا عده اى طرف زیدان را گرفته 
بودند و عده اى هم از «ماتراتزى» حمایت مى کردند. زیدان اما براى فرانسوى ها به قهرمان ملى تبدیل شد.   این 
در حالى بود که هیچکدام از این دو دسته علت واکنش سریع زیدان و زدن ضربه سنگین سر به سینه بازیکن ایتالیا را 
درك نکردند. عده اى آن را به فحاشى «ماتراتزى» نسبت به خانواده «زیدان» تعبیر مى کنند و عده اى هم مى گویند 
بازیکن ایتالیا به مذهب کاپیتان فرانسه-اسالم- توهین کرده است. این روایت هم در برخى رسانه ها منتشر شد که 
وقتى «ماتراتزى» پیراهن زیدان را چند بار کشید، «زیدان» به او گفت: «اگر پیراهنم را مى خواهى، از من درخواست 
کن، در پایان دیدار آن را به تو خواهم داد.» مدافع ایتالیایى پاسخ هافبک فرانسه را با توهین به خواهرش داد تا واکنش 

«زیدان» به این حرف، مهمترین تصویر جام جهانى 2006شود.
هر چه بود اما اخراج «زیدان» به پایین آمدن روحیه تیمى فرانسه منجر شد و این مسابقه نهایتاً به حکم ضربات پنالتى 

به برترى ایتالیا مقابل فرانسه و قهرمانى الجوردى پوشان رأى داد.

 جنجالى ترین خاطره 
جام جهانى 2006 ضربه 

ناگهانى «زیدان» به سینه 
«ماتراتزى» در مسابقه 

فینال بود. این 
مجسمه اى است که 

قطرى ها به عنوان میزبان 
بعدى جام جهانى  براى 

زنده نگهداشتن آن اتفاق 
جنجالى ساخته اند

در فینال جام جهانى 
2006، فرانسه على رغم 

تمام شایستگى ها در 
ضربات پنالتى مغلوب و 
ایتالیا براى چهارمین بار 

فاتح جام جهانى شد 
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مؤمن باید شــبانه روز خود را به سه ِقسم تقســیم کند:زمانى براى نیایش 
و عبادت پــروردگار و زمانى بــراى تأمین هزینه زندگــى و زمانى براى 
واداشتن نفس به لّذت هایى که حالل و زیباست. خردمند را نشاید جز آنکه 
در پى سه چیز حرکت کند: کســب حالل براى تأمین زندگى، یا گام نهادن 

موال على (ع)در راه آخرت، یا به دست آوردن لّذت هاى حالل.

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت دعوت به عمل مى آید در جلسه مجمع عمومى عادى
 به طور فوق العاده شرکت که رأس ساعت 11 صبح مورخ 97/05/12 در محل بیمارستان میالد واقع در 

اصفهان شهرك ولى عصر (عج) بلوار شهید بخشى تشکیل مى گردد حضور بهم رسانید.
دستورات جلسه: 

1- استماع گزارش هیئت مدیره به مجمع
2- استماع و بررسى گزارش باز رس قانون به مجمع 

3- تصویب عملکرد و تراز مالى سال 96
4- انتخاب بازرس

5- سایر مواردى که در صالحیت مجمع باشد
6- انتخاب روزنامه

هیئت مدیره شرکت همساز تصویر مرکز MRI اصفهان

آگهى مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده شرکت همساز تصویر
 (سهامى خاص) شماره ثبت: 9273

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت دعوت به عمل مى آید در جلسه مجمع عمومى فوق العاده و مجمع عمومى 
عادى به طور فوق العاده که به ترتیب رأس ساعت 8 و 9:30 صبح مورخ 97/05/12 در محل بیمارستان فوق تخصصى 

میالد واقع در اصفهان شهرك ولى عصر (عج) بلوار شهید بخشى تشکیل مى گردد حضور بهم رسانید.
دستورات جلسه مجمع عمومى فوق العاده:

1- افزایش سرمایه شرکت
2- اصالح ماده 23 اساسنامه شرکت و تغییر تعداد اعضاى هیئت مدیره

دستورات جلسه مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده: 
1- ارائه و استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس اصلى شرکت در مجمع

2- تصویب عملکرد و تراز مالى سال 96
3- انتخاب بازرس
4- انتخاب روزنامه

5- انتخاب اعضاى هیئت مدیره شرکت
6- سایر مواردى که در صالحیت مجمع باشد

هیئت مدیره شرکت پرتو تصویر شف ا بیمارستان فوق تخصصى میالد اصفهان

آگهى مجمع عمومى، فوق العاده و مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده
 شرکت پرتو تصویر شفا (سهامى خاص) شماره ثبت: 25637

آگهى تغییرات شرکت فنى مهندسى تیوا ساخت پارسه آیریک سهامى خاص به شماره ثبت 54141 و شناسه ملى 14004939781 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ 1397/03/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: حمید ادیب زارجى کدملى 0058857710 به عنوان رئیــس هیأت مدیره و خدیجه داورى 
دولت آبادى کدملى 6609507821 به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره و سمیه مهدیان کدملى 1289077177 به عنوان مدیرعامل براى مدت دو سال انتخاب 
شدند. کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شــرکت با امضاى رئیس هیأت مدیره یا مدیرعامل هر یک به تنهایى و با مهر شرکت معتبر است. ضمناً مدیرعامل 
شرکت مجرى مصوبات هیأت مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجارى اصفهان (203749 )

آگهى تغییرات شرکت بهدانه خوراك نام آوران شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 48903 
و شناسه ملى 10260671717 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/04/07 و 
تفویض اختیار حاصله از مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1397/03/30 سرمایه شرکت از محل 
واریز نقدى و از طریق باال بردن تعداد سهام از مبلغ پانصد میلیون ریال به مبلغ چهار میلیارد 
ریال افزایش یافت. ماده 5 اساسنامه به شرح زیر اصالح گردید. ماده 5 اساسنامه: سرمایه 
شرکت مبلغ چهار میلیارد ریال نقدى است که چهارصد هزار سهم با نام عادى ده هزار ریالى 
منقسم شده و تماماً پرداخت شده است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و مؤسسات غیرتجارى اصفهان (203787 )

آگهى تغییرات
آگهــى تغییرات شــرکت بهدانــه خوراك نــام آوران شــرکت ســهامى خاص 
به شــماره ثبت 48903 و شناســه ملى 10260671717 به اســتناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى ســالیانه مــورخ 1397/03/20 آقاى جالل فخرالمباشــرى 
به شــماره ملــى 1288320140 به ســمت بازرس اصلــى و آقاى ســید ایمان 
روضاتى به شــماره ملى 1285172914 به ســمت بازرس على البــدل براى مدت
 یکسال مالى انتخاب شــدند. روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت  درج آگهى هاى 
شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

مؤسسات غیرتجارى اصفهان (203788)

آگهى تغییرات

آگهى تغییرات

روابط عمومى  و آموزش همگانى شرکت آب و فاضالب استان اصفهان به 
منظور ترویج مصرف بهینه آب در جامعه،ســاخت  25 فیلم صد ثانیه اى با 
هنرمندى بازیگران حرفه اى را  در دســتور کار قرار دادکه  مقرر گردید این 

فیلم ها از شبکه هاى مجاز اجتماعى و سیماى مرکز اصفهان پخش شود.
م دیر روابط عمومى و آموزش همگانى شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
با بیان اینکه در برهه اى زندگى مى کنیم که فیلم هاى کوتاه و 100ثانیه اى 
مخاطبان بسیار دارند عنوان کرد: وسایل ارتباط جمعى گستردگى بسیارى 
یافته است و در این میان فیلم هاى 100ثانیه اى به دلیل اینکه پیام خود را 
در کوتاه ترین زمان ممکن  به مخاطب ارائه  مى دهد از جذابیت بســیارى 

برخوردار است و مخاطبان بسیارى دارد.
اکبربنى طبا افزود:  در حال حاضر متاسفانه با اینکه بحران کم آبى در کشور 

مشهود است و نیز  استان اصفهان از جمله استان هایى است که باتنش آبى 
دست وپنجه نرم مى کند با وجود این، هنوز هستند کسانى که آب را درست 

مصرف نمى کنند.
وى با اشاره به اهمیت فرهنگ سازى مصرف بهینه آب در جامعه عنوان کرد: 
اشاعه و نهادینه کردن مصرف صحیح آب مهمترین اولویت روابط عمومى 
شرکت آبفا استان اصفهان است که دراین میان اقدام به تولید 25 فیلم 100 

ثانیه اى نموده است.
 مدیر روابط عمومى و آموزش همگانى شــرکت آبفا استان اصفهان با بیان 
اینکه آنچه در تولید فیلم هاى 100 ثانیه اى مد نظر قرار گرفته اســت، ارائه 
پیام هاى آموزشى به اقشــار مختلف جامعه اســت تصریح کرد:مضامین 
فیلم هاى 100 ثانیه اى به گونه اى است  که  مخاطبین  در هر سطحى که 

باشند  به راحتى مورد  آموزش  راهکارهاى مصرف صحیح آب قرار مى گیرند 
و به شیوه هنر مندانه و با بهره گیرى از هنرمندان استانى و ملى راهکارهاى 

مصرف صحیح آب در این فیلم ها آمده است.
وى به مراحل ســاخت فیلم هاى 100 ثانیه اى پرداخت و بیان داشت:هم 
اکنون پیش تولیــد و انتخاب عوامل حرفه اى شــروع شــده و در مرحله 
تصویربردارى است که انتظار مى رود از مرداد ماه سال جارى شاهد انتشار آن 

در شبکه هاى مجازى و پخش از سیماى مرکز اصفهان باشیم.
بنى طبا با اشاره به عوامل ساخت فیلم هاى 100 ثانیه اى با موضوع مصرف 
بهینه آب گفت: فیلم هاى 100 ثانیه اى در حال تولیــد به تهیه کنندگى و 
کارگردانى ستایش ساســانژاد و محمد رضا قهرمان مى باشد که هنرمندى 

ملى استاد هوشنگ حریرچیان را در آن شاهد خواهیم بود.

فیلم هاى کوتاه فوق جهت نهادینه ســازى فرهنگ مصرف بهینه آب بوده 
که پس از سه ماه پیش تولید و انتخاب عوامل حرفه اى شروع شده و در حال 

حاضر در مرحله تصویر بردارى مى باشد.
همچنین در این فیلم هاى کوتاه از حضور هنرمندان مشهور استان اصفهان 
زهره فوده و مرتضى ریحانى و سایر بازیگران فرناز سرگل زایى و حاج هاشمى 

و بازیگران خردسال بهره خواهیم برد.
ایــن مجموعه با سرپرســت تصویربرداران امیرحســین عنایتــى و گروه 
صدابردارى به سرپرســتى وفادار با مدیریت برنامه ریزى صبا صبوحانیان و 
طراح چهره و گریمور زهرا ســلوکى امید آن مى رود تأثیر مثبت و خوبى در 
ارتقاى فرهنگ عمومى جامعه در مبحث مدیریت مصرف بهینه آب داشته 

باشد.

تولید 25 فیلم 100ثانیه اى درباره مدیریت مصرف بهینه آب
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2 جلسه طوالنى، پرتنش و پر حاشیه که اسفند ماه سال گذشته در مقّر فیفا برگزار شد، منجر به تصویب 
  VAR استفاده از تکنولوژى ویدئوچک در مسابقات جام جهانى روسیه گردید. مخالفان استفاده از سیستم
در هر دو جلسه تالش کردند از ورود این تکنولوژى به مسابقات فوتبال جلوگیرى کنند اما باالخره حرف 
«اینفانتینو» به کرسى نشست و پاى کمک داوران دیجیتالى به مهمترین تورنمنت ورزشى جهان باز شد. 
اولین اســتفاده از ویدئوچک در جام جهانى روسیه، در مسابقه فرانسه- اســترالیا اتفاق افتاد که فرانسه 
باید هر دو گل خود در این مسابقه و نهایتًا پیروزى 2 بر یک بر استرالیا را مدیون VAR بداند. این کمک 
داور پیشرفته، یک بار براى فرانسه پنالتى گرفت و یک بار هم عبور توپ از خط دروازه استرالیا را به داور 
  VAR وسط یادآور شد تا خروس ها، میدان را با یک پیروزى حداقلى ترك کنند. بعد از این مسابقه هم از
چندبار دیگر استفاده شد، چه براى تشخیص ضربات پنالتى و چه براى تعیین رنگ کارت هایى که داور 

به بازیکنان نشان مى دهد.
اما اگر 52 ســال پیش تکنولوژى آنقدر پیشرفت کرده بود که سیســتم ویدئو چک در فینال جام جهانى 
1966 هم مورد استفاده قرار مى گرفت، آن مسابقه تبدیل به یکى از بحث برانگیزترین مسابقات تاریخ 

فوتبال نمى شد.

انگلستان-لندن-8 مرداد 1345- فینال جام جهانى 1966 بین آلمان غربى و 
انگلستان.

98 هزار تماشاگر پرشور انگلیسى در استادیوم «ومبلى»، یکى از معروف ترین استادیوم هاى جهان جمع 
شده بودند تا قهرمانى کشورشان را در هشتمین جام جهانى فوتبال جشن بگیرند. آنها به چیزى جز این 
راضى نبودند هرچند 12 دقیقه پس از نواخته شدن سوت آغاز مسابقه، دروازه تیمشان را توسط آلمان ها 
باز شده دیدند تا سکوت سنگینى بر ومبلى حاکم شود. شش دقیقه بعد «جف هرست» کار را به تساوى 
کشاند و جزیره نشینان دوباره در اندیشه جشن قهرمانى برآمدند. آنها اما باید تا دقیقه 78 صبر مى کردند 
تا  «پیترز» تیم میزبان را پیش بیاندازد. حاال میلیون ها انگلیسى خود را خوشبخت ترین مردم کره خاکى 
مى پنداشتند. با رسیدن عقربه هاى ســاعت به دقیقه 90، ومبلى آماده انفجار بود که گل «مارك وبر» 

بازیکن آلمان غربى، آب سردى بر پیکر ساکسون ها ریخت. 
کار به وقت اضافه کشیده شد. در دقیقه 101 مســابقه، ضربه  «جف هرست» به زیر تیرك افقى دروازه 
آلمان غربى اصابت کرد و بعد از آن روى خط دروازه فرود آمد تــا صحنه اى به وقوع بپیوندد که تا امروز 
به عنوان مشکوك ترین لحظه فوتبالى تاریخ از آن یاد مى شود. بعد از این صحنه، همه بازیکنان دست 

هایشان را باال بردند؛ انگلیسى ها به عالمت شادى و به این امید که گل قبول شده باشد و آلمان ها براى 
تأکید بر عبور نکردن توپ از خط دروازه. داور پس از کمى مکث اعالم گل کرد. ژرمن ها به شدت به داور 
اعتراض کردند و به سمت کمک داور هجوم بردند اما تغییرى در نتیجه به وجود نیامد. انگلستان 3 بر 2 از 
آلمان پیش بود و زمان چندانى هم براى جبران باقى نمانده نبود. روحیه بازیکنان آلمان غربى افت کرده 
بود چون آنها انتظار نداشتند به این شکل از انگلستان عقب بیافتند. براى همین هم اگر «جف هرست» در 
ثانیه هاى پایانى وقت اضافه دوم گل چهارم را وارد دروازه آلمان ها نمى کرد، همان گل دقیقه 101 براى 

قهرمانى جزیره نشین ها کافى بود. 
صحنه گل مشکوك «جف هرست» تا امروز بارها پخش شده و مورد کارشناسى قرار گرفته است اما هنوز 
کسى نمى تواند به درستى بگوید که آیا آن توپ از خط دروازه رد شده بود یا نه. اگر 52 سال پیش سیستم 
VAR وجود داشت حتمًا از این جنجال تاریخى جلوگیرى مى شد اما از طرفى هم جذابیت هاى آمیخته با 

همین اشتباهات فوتبالى که در این یک مورد خاص، براى بیش از نیم قرن باعث سرگرمى فوتبالدوستان 
شده است دیگر در کار نبود. این توجیهى است که مخالفان استفاده از ویدئوچک در جام جهانى 2018 بر 

آن پاى فشردند اما نتوانستند از پسِ بندگان  تکنولوژى برآیند.     

گل به خودى یک پدیده عجیب نیست؛ بارها در مسابقات مختلف اتفاق افتاده و ممکن است براى هر تیمى و توسط 
هر بازیکنى رخ دهد. گل به خودى آنقدر موقعیت طبیعى اى است که سال هاست به امر پذیرفته شده اى در همه جهان 

تبدیل شده است. 
در جام جهانى امسال نیز گل به خودى کم ندیدیم. مرحله گروهى رقابت هاى جام جهانى 2018 روسیه در حالى به پایان 
رسید که هشت گل به خودى وارد دروازه تیم ها شد. در مراحل بعد هم سه گل به خودى دیگر به ثبت رسید تا دروازه ها 
مجموعاً 11 بار توسط بازیکنان خودى باز شده باشند. شیرین ترین این گل به خودى ها براى ما، مربوط به مسابقه ایران 
و مراکش بود که «عزیز بوهدوز» در ثانیه هاى پایانى مسابقه، توپ را با یک شیرجه زیبا به تور دروازه خودى چسباند و 
پیروزى ایران در جام جهانى را بعد از 20 سال رقم زد. اما نه «بوهدوز» و نه بازیکن هاى دیگرى که دروازه هاى خودشان 
را باز کردند قرار نیست نگران تبعات غیر فوتبالى گل به خودى هایشان باشند؛ چرا؟ چون آنها در کلمبیا زندگى نمى کنند!

آمریکا- لس آنجلس- اول تیر1373- مرحله گروهى جام جهانى1994 - دیدار کلمبیا و آمریکا.
دقیقه 35 بازى اســت. بازیکن آمریکایى با پاي چپ توپ را به محوطه جریمه کلمبیا مى فرســتد. «آندرس اسکوبار 
سالداریگا» 27 ساله مدافع کلمبیایى براي قطع کردن سانتر بازیکن حریف، به شکل درازکش تکل بلندى می  رود اما از 
بخت بد، توپ را مستقیم به دروازه خودشان هدایت مى کند. از دست دروازه بان زردپوش ها هم کارى ساخته نیست چون 
جهت حرکت او خالف جهت حرکت توپ است. کلمبیا آن مسابقه را یک بر2  به آمریکاى نچندان قدرتمند مى بازد و 
در گروه چهارتیمى به مقام چهارم بسنده مى کند. این یعنى حذف تیم مدعى قهرمانى از جام جهانى و بازگشت به خانه.

 پارکینگ یک رستوران در مدئین، دومین شهر بزرگ کلمبیا- 10 روز بعد.
جنازه مرد جوانى در حالى که 12 گلوله به او شلیک شده است کشف مى شود. برخى شواهد نشان مى دهد او پیش از به 
قتل رسیدن، هدف ضرب و شتم هم قرار گرفته است. جسد به سرعت شناسایى مى شود. او «آندرس اسکوبار» است؛ 
همان مدافعى که سند حذف کلمبیا از جام جهانى را با یک گل به خودى ناخواسته امضا کرد. «مدئین » شهر زادگاه او حاال 
به قتلگاه دهشتناکش تبدیل شده است. جهان فوتبال تکان مى خورد اما هنوز علت این قتل بى رحمانه مشخص نیست. 
اندك زمانى بعد این ابهام برطرف مى شود تا بهت و حیرت همه را فرا بگیرد. اسکوبار کشته شد چون گل به خودى او، 
به باخت یکى از کارتل هاى بزرگ مواد مخدرکلمبیا در شرط بندى منجر شده است؛ پس عامل این باخت باید مجازات 

مى شد. در گزارش قتل آندرس اسکوبار آمده است: «قاتل با شلیک هر گلوله فریاد مى زد: گل!»

دقیقه 35؛ مرگ نزدیک است

دقیقهدقیقه101101؛؛
 گل بود،  گل بود، 
گل نبود؟گل نبود؟

این زیباترین و دلچسب ترین گل به خودى جام جهانى براى ما 
بود. «عزیز بوهدوز» بعد از گلى که در بازى با ایران به دروازه 
خودشان زد و باعث شکست یک بر صفر مراکش شد گفت: «هنوز 

نمى دانم چطور گل به خودى زدم!» البته کسى هم او را نکشت!

«آندرس اسکوبار»، مدافع کلمبیا در دیدار با آمریکا به خودشان گل زد، کلمبیا را حذف کرد و در شهر محل تولدش ترور شد! 

 هنوز هم معلوم نیست این توپ از خط دروازه عبور کرده است یا نه.
 انگلیس مسابقه فینال جام 1966 را با اختالف 2 گل از آلمان غربى برد و قهرمان شد

روز سوم مسابقات جام جهانى امسال، اولین 
ادوار  تاریخ  در  ویدئوچک  از  استفاده  روز 
جام جهانى بود. فرانسه با همین تکنولوژى 
توانست از سد استرالیاى نچندان قدرتمند 
بگذرد

تاریخ در جام هاى جهانى دوباره سازى مى شود

دقیقه هاى   مانـدگار
«کارل مارکس» مى گوید تاریخ دوبار تکرار مى شــود؛ بار اول به صورت تراژدى و بار دوم به صورت کمدى. این نظریه اما قابل تعمیم به فوتبال نیست. در این ورزش، تاریخ 
مى تواند بیش از دو بار تکرار شود و هر تکرار هم مى تواند تراژدى یا کمدى باشد. فرق مى کند که از نگاه کدام تیم به پیروزى ها و شکست ها نگریسته شود. مثًال از نگاه آرژانتین 
در جام 86، شکستن خوردن انگلستان با «دست» مارادونا یک تحقیر(بخوانید کمدى) تمام عیار بود در حالى که همین شکست از دید جزیره نشین هاى قاره اروپا، تراژدى اى  بود 
در حد آثار هموطنشان «شکسپیر». یا مثًال تبانى آرژانتین و پرو در جام 78، از نگاه برزیل که قربانى این تبانى شد و نتوانست به فینال برسد، تراژدى ناراحت کننده فرزندان سرزمین 

فوتبال بود اما از نگاه دیگر تیم ها، رسوایى آن مسابقه حقیقتاً یک کمدى تلخ  بود.
خالصه که تاریخ در فوتبال بارها تکرار مى شود حتى اگر سال ها از وقوع اتفاق اصلى گذشته باشد. مکان مهم رخ دادن این تکرارها نیز در جام هاى جهانى است. هر جام جهانى تا 
مى آید به آخر برسد، نشانه اى از آنچه سال ها پیش تر اتفاق افتاده را دوباره سازى مى کند. آنچه در ادامه مى خوانید، نمونه هایى از همین بازسازى هاست؛ بعضى به شدت شبیه 

رخداد اولیه و بعضى کمى متفاوت تر از آن. هرچه هست اما تئورى «مارکس» را نقض مى کند. 

مهران موسوى خوانسارى
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ریشه ماجرا به یک رخداد سیاسى مربوط است. «گرانیت ژاکا» و 
«ژردان شقیرى» دو بازیکن تیم ملى سوییس ریشه اى آلبانیایى 
دارند و در کــوزوو به دنیا آمده اند. ایــن دو بازیکن در کودکى 
مجبور به مهاجرت به سوییس شدند چرا که آلبانیایى تبارهاى 
کوزوو زیر نام ارتش آزادیبخش از ســال 1998 تا 1999 براى 
استقالل از یوگســالوى (که در آن هنگام شامل صربستان و 
مونته نگرو مى شد) در حال جنگ با صربستان بودند و در این راه 
مشکالت متعددى را تحمل کردند. حاصل این جنگ یکساله 
عالوه بر کشته ها و زخمى هاى فراوان، ده ها هزار آواره بود که 
بیم تکرار پاکسازى قومى صرب ها در بوسنى و هرزگوین را به 
میان آورد. اینجا بود که ناتو در حمایت از جدایى طلبان کوزوو 

وارد عمل شد و جنگ به پایان رسید. 
این جنگ اما براى «گرانیت ژاکا» و «ژردان شقیرى» تا اول تیر 
ماه امسال همچنان ادامه داشت. این دو بازیکن کوزوویى تیم 
ملى سوییس وقتى در جریان دیدار مقابل صربستان در مرحله 
گروهى موفق به گلزنى شدند، هر دو خوشحالى مشابهى پس 
از گل به نمایش گذاشتند. آنها دست هایشان را به شکل عقاب 
درآوردند که یکى از نشانه هاى پرچم آلبانى و نیز پرچم اقلیت 
آلبانى تبارهاى کوزوو است.کمیته انضباطى فیفا این حرکت 
بازیکنان سوییس را سیاسى تشخیص داد و هر دو را به پرداخت 

جریمه هاى نقدى محکوم کرد. 
فیفا معتقد اســت سیاســت نباید در ورزش دخالــت کند اما 
واقعیت این است که سیاست در ورزش دخالت مى کند؛ چه در 
سیاســى ترین مســابقه جام جهانى 2018 بین ســوییس و 
صربستان، چه در مسابقه قرن بین ایران و آمریکا در جام جهانى 
1998 و چه در جام جهانى 1986 وقتى یاران «دیه گو مارادونا» 
در مقابل دشــمنان قدیمى شــان صف آرایى کردند. یکى از 
پرحرف و حدیث ترین این دخالت ها اما 40 سال پیش رخ داد.  

آرژانتین-روساریو-31 خرداد 1357- مرحله 
گروهى ماقبــل فینال جــام جهانــى 1978- 

دیدارآرژانتین و پرو.
زدن شش گل به یک تیم چیز عجیبى نیســت. بارها و بارها 
تیم ها حریفان ضعیف تر از خودشان را  با گل هاى زیاد بدرقه 
کرده اند و اتفاق خاصى هم نیافتاده است. اما موضوع این است 
که وقتى در یک بازى، دروازه تیمى  قدرتمند گل هاى فراوانى 
به خودش مى بیند، این یعنى باید به چیزى شک کرد؛ مثًال به 

معادالت و معامالت پشت پرده.
در جام جهانــى 1978، قانون به این صورت بود که  هشــت 
تیم صعود کرده از دور مقدماتــى، در دور گروهى و در قالب دو 
گروه چهار تیمى به صورت دوره اى به رقابت مى پرداختند و 
تیم هاى ســرگروه مســتقیماً به فینال مى رفتند. در آن سال 
تیم هاى برزیل، آرژانتین و پرو به همراه لهستان در یک گروه 
قرار گرفتند. در دور ســوم و آخر مسابقات این گروه و در حالى 
که برزیل و آرژانتین براى تصاحب جایگاه اولى و صعود مستقیم 
به فینال، شانه به شانه یکدیگر جلو مى رفتند، آرژانتینى ها به 
لطف در اختیار داشتن امتیاز میزبانى مسابقات، بازى برزیل و 
لهستان را قبل از بازى خودشان با پرو برنامه ریزى کردند تا با 
اطالع از نتیجه آن مسابقه و بده بستان با تیم پرو، مستقیمًا به 

فینال برسند.
پرو در آن روزگار یکى از قدرت هاى برتر فوتبال جهان بود اما 
در مقابل آرژانتین با شش گل مغلوب شد تا میزبان با 5 امتیاز و با 

تفاضل گل بیشتر نسبت به تیم ملى برزیل که با شکست دادن 
لهستان 5 امتیازى شده بود، به عنوان تیم اول به فینال صعود 

کند و برزیل به عنوان تیم دوم گروه، ناکام بماند. 
بالفاصله شایعه تبانى در همه جا پیچید. آیا آرژانتین با توسل به 
روابط پشت پرده توانسته بود تیم قدرتمند پرو را با نتیجه اى دور 
از انتظار در هم بکوبد؟ آیا پرو سکوى پرتاب آرژانتین به فینال 
شده بود؟ همه شواهد دال بر تأیید این موضوع بود. اول اینکه 
چون بازى برزیل و لهستان زودتر از مسابقه آرژانتین و پرو برگزار 
شده بود و این دومى به عنوان آخرین مسابقه مرحله گروهى، 
نقش یک فینال زودهنگام را داشت،  بنابراین آرژانتین کامًال 
مى دانســت نیاز به چند گل زده دارد تا با تفاضل گل مناسب 
نسبت به برزیل، این رقیب همیشــگى را پشت سر گذاشته و 

به فینال برسد.
دوم، عملکرد ضعیف دروازه بان تیم پرو در این مسابقه بود که 
تردیدها درباره اینکه او از مسئوالن آرژانتینى رشوه گرفته است 
را بیشتر مى کرد وباالخره ســوم، اظهارات «جنارو لدسما»، 
سناتور سابق پرو است که بعدها اعتراف کرد قبل از این مسابقه، 

بده بستان سیاسى در کار بوده است.
اما اصل ماجرا چه بود؟ 40 ســال بعد از قهرمانى آرژانتین در 
جام جهانى 1978، حاال همه مى دانند که مســابقه آرژانتین 
با پرو یک بازى کثیف براى رساندن تیم میزبان به فینال، آن 
هم به هر قیمت ممکن بوده است. در سال 1978 که ممالک 
آمریکاى جنوبى از ظلم و بیداد حکومت هاى دیکتاتورى (عمدتًا 
نظامى) در رنج بودند، «خورخه رافائل ویدال» دو سال بود که 
به عنوان رئیس جمهور دولــت کودتایى در آرژانتین حکومت 
مى کرد. او یک فرد نظامى بود که به دلیل نقض گسترده حقوق 
بشر زیر فشارهاى جهانى قرار داشــت. از آن طرف در پرو هم 
«فرانسیســکو مورالس برمودز» که او هم یــک نظامى بود، 
تحت عنوان رئیس دولت آن کشور به حکومتدارى مشغول بود. 
این دو تقریبًا در یک زمان در کشورهاى خودشان به حکومت 

رسیده بودند.
آرژانتین و پرو هر دو در آمریکاى جنوبــى و نزدیک یکدیگر 

واقع هستند. و در دهه 70 از نظام هاى سیاسى شبیه یکدیگر 
برخوردار بودند. از این جهت عجیب نیست که بین آنها معامالت 

سیاسى در جریان بوده باشد.
سال 1978 «خورخه ویدال» که براى تعدیل وجهه حکومت 
خشــنش نیاز به قهرمانــى آرژانتین در جام جهانى داشــت، 
نمى توانست تحمل کند برزیل در یک بازى تمیز به فینال صعود 
کند و تیم کشورش از دور مسابقات حذف شود. او همه تالش 
خود را براى کسب میزبانى جام جهانى به کار گرفته بود تا بتواند 
میوه قهرمانى را از آن برداشت کند و حاال رسیدن به این هدف 

در گرو نتیجه دیدار آرژانتین و پرو بود.  
«ویدال» در معامله اى با «فرانسیســکو برمودز»، 13 پناهنده 
مخالف دولت او را به پــرو بازگرداند و در ازاى آن خواســتار 
باخت پرو با گل هاى زیاد در دیدار با آرژانتین شــد. همین شد 
که آرژانتین از دقیقه 21 تا 72مسابقه، شش گل به دروازه پرو 
دوخت تا آرژانتین با تفاضل گل بهتر نسبت به برزیل، پا به فینال 
مسابقات بگذارد. ســال ها بعد «لئوپولدو لو»که مهاجم تیم 
آرژانتین در جام جهانى 1978 بــود درباره این موضوع گفت: 
«دیگر نمى توانم بگویم براى این قهرمانــى به خود افتخار 
مى کنم اما ما همگــى در زمین، فوتبال بــازى مى کردیم و 
توجهى به این موضوع نداشتیم که تیم پرو بازى خود را انجام 

نمى دهد.»

مکزیک- مکزیکوســیتى- اول تیر 1365- 
مرحله یک چهارم نهایى جام جهانى 1986- دیدار 

آرژانتین و انگلستان.
زلزله ویرانگــرى که چنــد روز پیش از برگــزارى این دوره 
جام جهانى، مکزیک میزبان را تکان داده بود، در مقابل زلزله اى 
که این مسابقه به راه انداخت تقریباً به هیچ پهلو مى زد. پیش از 
شروع مسابقه آرژانتین و انگلستان، عموم کارشناسان فوتبال 
متفق القول این دیدار را یکى از سیاسى ترین مسابقات رسمى 

تا آن تاریخ اعالم کرده بودند. 
این دو کشور چهار سال پیش از آن، در یک جنگ واقعى بر سر 

جزایر «مالویناس» در اقیانوس اطلس که هر دو ادعاى مالکیت 
بر آن را داشتند به مصاف هم رفته و ده ها کشته و زخمى بر جاى 
گذاشته بودند و حاال این اولین رویارویى آنها چهار سال بعد از آن 
جنگ معروف اما این بار در زمین چمن و در یک کشور ثالث بود.

در جنگ «مالویناس»، آرژانتین از نیــروى دریایى قدرتمند 
انگلســتان شکســت خورده بــود و آنچه را متعلــق به خود 
مى دانست در اشــغال دشــمن مى دید. از همین رو بود که 
رویارویى دو کشــور در جام جهانى، از پیش از آغاز این بازى و 
در خیابان هاى مکزیکوسیتى با درگیرى شدید بین هواداران 
دو تیم آغاز شد و بعد به میدان مسابقه کشید اگرچه اتفاقات آن 
90 دقیقه جنجالى نه از جنس درگیرى هاى خیابانى که حاصل 

شعبده بازى هاى جادوگر آن روزهاى فوتبال جهان بود.
گذشته از قیافه هاى درهم «دیگو مارادونا» و «پیتر شیلتون» که 
مراسم اولیه بازى را به هر ضرب و زورى بود به انجام رساندند، 
بازى در نیمه اول شــکلى متداول اما تنش آلود داشت. در این 
45 دقیقه توپى از خط دروازه ها عبور نکرد تا همه چیز به نیمه 
دوم موکول شود. در نیمه دوم آنچه ورق را برگرداند و طوفان 
بزرگى به راه انداخت، فقط در چهار دقیقه از بازى رخ داد؛ چهار 
دقیقه اى که یک ملت در جنگى نابرابر را بعد از چهار سال به 
جایى رســاند که میلیون ها نفر در آرژانتین فریاد پیروزى بر 
انگلســتان ســر دهند و حتى گل دقایق پایانى انگلستان هم 

ذره اى از این خوشحالى آغشته به خشم کم نکند. 

■دقیقه 51
«همه ما به خوبى دیدیم که او با دســت تــوپ را زد. "ترى 
فنویک"، "ترى بوچر"، "گلن هادل" و من. ما مقابل داور تونسى 

قسم خوردیم اما انگار با دیوار حرف مى زدیم.»
25 سال بعد از گلى که «دیه گو مارادونا» با دست وارد دروازه 
«پیتر شیلتون» کرد و «على بن ناصر» داور تونسى بر درستى 
آن صحه گذاشت، یادداشت «پیتر رید» یکى از بازیکنان تیم 
ملى انگلیس در آن دیدار که در روزنامه پر تیراژ «دیلى میل» 
انگلیسى منتشر شد، نشان مى دهد که جزیره نشین ها بعد از 

گذشت این همه ســال، هنوز هم نتوانسته اند با خاطره بالیى 
که اعجوبه چاق و قدکوتاه آرژانتین بر سرشان آورد کنار بیایند. 
آنها معتقدند این گل یک «کالهبردارى بزرگ» بود اما خود 
«مارادونا» اینطور فکر نمى کند. او با اینکه «على بن ناصر» را 
«دوســت خوب و ابدى» اش خوانده و حتى سه سال پیش در 
دیدارى که با داور جنجالى تونســى داشت، بر گونه اش بوسه 
زد، اما بارها گفته که از زدن آن گل با دست هرگز عذرخواهى 
نمى کند. «مارادونا» اعتقاد داشت «دســت خدا» بود که در 
آن مسابقه، انتقام 650 جوان کشته شــده آرژانتینى به دست 
دریانوردان انگلیسى در جنگ «مالویناس» را گرفت. «دست 
خدا» از آن روز به فرهنگ لغت فوتبال جهان و بلکه وراى این 
ورزش اضافه شد و البته که در این میان،  «على بن ناصر» هم 

نقش عمده اى بازى کرد.
«بوگدان دوشف» یکى از دو کمک داور بلغارى آن دیدار بعدها 
درباره این صحنه گفت: «با وجود اینکــه بالفاصله دریافتم 
چیزى طبیعى نبوده، در آن زمان ها فیفا به کمک داوران این 
اجازه را نداده بود که با داور اصلى مشورت کنند. اگر فیفا داورى 
اروپایى را در رأس آن بازى قرار مى داد، گل نخست آرژانتین 
مردود اعالم مى شد. دیگو مارادونا زندگى مرا به هم ریخت. 
وى فوتبالیستى خوب است ولى مرد کوچکى به شمار مى رود. 

او از نظر شخصیتى انسانى دون پایه است.»
این «مرد کوچــک» اما چهار دقیقه بعــد از آن گل عجیب و 
غریبش به انگلســتان، گل دیگرى را هم وارد دروازه این تیم 
کرد که نه فقط کسى درباره صحت آن نمى تواند کوچک ترین

تردیدى داشته باشــد بلکه امروز عموم کارشناسان ورزشى 
تأکید مى کنند که گل دوم مارادونا در آن دیدار یکى از زیباترین 

گل هاى تاریخ فوتبال جهان بوده است.

■دقیقه 55
قضیه خیلى ساده شروع شــد. مارادونا در نیمه زمین خودى 
صاحب توپ شد و در حرکت به سمت دروازه انگلستان، هرکه را 
در مسیر راهش قرار داشت کنار زد و با دریبل «شیلتون» بزرگ، 
توپ را براى بار دوم به تور دروازه دشــمنان کشورش دوخت. 
ورزشگاه آزتکا در میان بهت و حیرت انگلیسى ها منفجر شد. 
آرژانتین حاال انتقام شکست در جنگ چهار سال پیش را گرفته 
بود. بهترین توصیف از این گل شگفت انگیز که انگلیسى ها 
را تحقیر کرد و یک پیروزى سیاسى بزرگ براى آرژانتین رقم 
زد، در پشت واژه هایى نهفته است که گزارشگر تلویزیونى این 

کشور در لحظه دیدنى دقیقه 55 از آنها استفاده کرد: 
«"مارادونا" صاحب توپه... دونفر رو پشت سر گذاشت... مارادونا 
توپ را کنترل مى کنه... از راست حرکت مى کنه... نابغه فوتبال 
دنیا... ســومى رو هم دریبل مى زنه... مى خــواد پاس بده به 
"بروچاگا"... مارادوناى همیشگى... نابغه، نابغه، نابغه...گل... 
مى خوام گریه کنم... خداى من... زنده باد فوتبال...گل... دیگو...
مارادونا... جلوى اشک هام رو نمى تونم بگیرم... مارادونا... در 
یک حرکت تاریخى... در بهترین بــازى عمرش... مثل یک 
کایت در کهکشان ها... از کدوم سیاره اومدى... که این همه 
بریتانیایى رو جا بذارى... تا یک ملت مشــت هاشــون را گره 
کنند... و براى آرژانتین فریاد بکشند...آرژانتین2 - انگلستان 
صفر... "دیگو... دیگوآرماندو مارادونا"...خدایا از تو ممنونیم... 
براى فوتبال... براى مارادونا... براى این اشک ها... براى این 

نتیجه. آرژانتین 2- انگلستان صفر.»      

6 گل در 51 دقیقه، انتقام در 4 دقیقه 

شادى سیاسى دو بازیکن 
آلبانیایى تبار سوییس بعد از گل زدن به 
صربستان. این دو نفر با نشان دادن آرم 
پرچم آلبانى، بر استقالل کشور
 مادرى شان از صربستان تأکید کردند

یکى از مهیج ترین و سیاسى ترین یک چهارم نهایى هاى ادوار جام جهانى. انگلستان و آرژانتین در جام 1986 .  «دیگو مارادونا» با زدن 2 گل براى آرژانتین جاودان شد. گل اول(سمت راست) به نام «دست خدا» و گل دوم(سمت چپ) به نام «گل قرن» معروف شد

از همین دو عکس هم بوى تبانى احساس مى شود. آرژانتین – پرو در جام جهانى 1978. این مسابقه نماد واقعى دخالت سیاست در ورزش بود. جایى که بده بستان هاى پشت پرده حاکمان سیاسى – نظامى دو کشور، نتیجه واقعى را رقم زد
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 F روز 27 خرداد کــه دور اول مرحله گروهى مســابقات گروه
آغاز شد، از هر کسى مى پرسیدیدکدام یک از چهار تیم آلمان، 
مکزیک، کره جنوبى و سوئد به عنوان تیم اول از این گروه صعود 
خواهد کرد، بعید بود به نام تیمى به جز آلمان اشاره کند. به هر حال 
افتخارات قهرمان دوره قبل جام جهانى آنقدر هست که صعود 
نکردن از گروهى با تیم هاى به مراتــب ضعیف تر را ناممکن 
نشان دهد. اصًال مگر ممکن است تیمى با چهار قهرمانى، چهار 
نایب قهرمانى و چهار مقام سومى در ادوار مختلف جام جهانى، 
به چیزى جز دریافت جام زرین بیست و یکم راضى شود که حاال 

کسى به صعودش از مرحله گروهى تشکیک وارد کند؟
در تاریخ فوتبال جهان اما معجزه کم اتفاق نیافتاده اســت. در 
جام جهانى روسیه هم از معجزات فوتبالى کم و بیش چیزهایى 
 F دیده ایم که بى گمان مهمترینش چهارم شدن آلمان در گروه
بود. شکست 2 بر صفر از کره جنوبى حذف شده آن هم در بازى 
مرگ و زندگى، چیزى نیست که به این راحتى از ذهن ماشینى 
آلمان ها پاك شود. اما ژرمن ها با دیگر ملل جهان یک تفاوت 
اساسى دارند. آنها ممکن است شکست را  فراموش نکنند ولى با 

گذر سریع از آن، پلى براى پیروزى هاى بعدى مى سازند. 
این خاصیت ملت سختکوش آلمان اســت؛ نگاه آنها به آینده 
است نه گذشــته و این موضوع را در همه برهه هاى زمانى به 
اثبات رسانده اند؛ از جنگ بگیرید تا ورزش. از بُعد فوتبالى، کم 
جام جهانى نبوده که تیم ملى آلمان تا پاى شکست رفته اما پیروز 
باز نگشته باشــد؛ یا اگر هم به هر دلیل طعم شیرین پیروزى را 
نچشیده، حداقل بازیکنانش مى توانند افتخار کنند که در سعى 
و تالش براى رسیدن به موفقیت چیزى کم نگذاشته اند. کمتر 

تیمى در دنیاى فوتبال از این ویژگى برخوردار است.

 اسپانیا- سویل- 17 تیر 1361 – نیمه نهایى 
جام جهانى 1982- دیدار فرانسه و آلمان غربى.

گذشــته از خطاى وحشــیانه و عمدى دقیقه 60 «هرالد تونى 
شوماخر» دروازه بان مشــهور آلمان غربى به روى «پاتریک 
باتیستون» فرانسوى که فقط 10 دقیقه پیش از آن به زمین آمده 
بود و باعث شد او دو دندان خودش را از دست بدهد، سه دنده اش 
ترك بردارد و ستون مهره هایش نیز آسیب ببیند، تالش آلمان 
غربى براى جبران گل هاى خورده و بازگشت به بازى آن هم در 
دیدارى به اهمیت نیمه نهایى جام جهانى، موضوعى است که 

هنوز براى اثبات جنگنده بوده ژرمن ها از آن یاد مى شود.
به جز خطاى ناجوانمردانه بر روى مدافع تیم ملى فرانسه که کار 
او را به بیمارستان کشاند (و البته از سوى داور خطا تشخیص داده 

نشد!) 70 هزار تماشاگرى که در ورزشگاه محل مسابقه آلمان 
غربى و فرانسه حاضر شدند، شــاهد یکى از زیباترین 
بازى هاى تاریخ جام جهانى بودند. بازى در طول 90 
دقیقه، یک بر یک پایان یافت اما تیم ملى فرانســه در 

وقت اضافه اول با زدن دو گل آن هم در فاصله شــش دقیقه و 
رساندن نتیجه بازى به 3 بر یک، آماده شد تا انتقام مصدوم کردن 
«باتیستون» را از «شوماخر» و یارانش بگیرد، غافل از اینکه چهار 
دقیقه بعد ورق بر مى گردد و آلمان، گوشه اى از فوتبال خاص 

خودش را به نمایش مى گذارد. 
ابتدا «کارل هاینس رومنیگه»، کاپیتان مصدوم ژرمن ها 

و مرد سال اروپا که در وقت اضافه اول و بعد از گل دوم 
فرانسه به میدان آمده بود تا به رغم مصدومیتش از 
شکست آلمان جلوگیرى کند، یکى از دو گل را پاسخ 
داد اما همچنان این تیم ملى فرانسه بود که خودش را 

در فینال جام دوازدهم مى دید. آغاز وقت اضافه دوم اما 
پایان رؤیاى خروس هاى اروپا بود. فقط سه دقیقه از این 

نیمه گذشته بود که «کالوس فیشر»، ستاره آن روزگار آلمان در 
خط حمله، بازهم دروازه فرانسه را باز کرد تا کار به تساوى 3 بر3 

و ضربات پنالتى کشیده شود.
در این مرحله آلمان و فرانســه ضربات اول و دومشان را به گل 
تبدیل کردند. پنالتى سوم فرانســه هم به تور دروازه آلمان ها 
چسبید اما پنالتى «اولى اشتیلیکه» توسط دروازه بان فرانسه مهار 
شد. با به ثمر نشستن پنالتى سوم فرانسه، این تیم 3 بر 2 از آلمان 
پیش افتاد تا ژرمن ها دوباره رسیدن به فینال را دور از دسترس 
ببینند. امید آلمان اما از بین نرفت و در دور چهارم پنالتى ها، بعد 
از آنکه «شوماخر» پنالتى «دیدیه سیکس» را مهار کرد، «پیر 
لیتبارسکى» جوان بازهم شرایط را به تساوى کشاند. پنالتى هاى 
بعدى را «پالتینى» و «رومنیگه» کاپیتان هاى دو تیم به گل 
تبدیل کردند تا پنج دور پنالتى زدن براى مشخص کردن یکى از 

دو فینالیست جام جهانى سرانجامى نداشته باشد.
حاال هر کدام از دو تیم باید یک پنالتى دیگر مى زدند تا تکلیف 
برنده مسابقه روشن شود. در ششمین دور از این ضیافت ماراتن 
گونه، ضربه «ماکسیم بوسیس» توسط «شوماخر» مهار مى شود 
تا با گلزنى «هورست هروبش»، آلمان غربى تیم صعود کننده به 

فینال جام جهانى 1982 باشد.
در پایان این مســابقه، اگرچه «هرالد تونى شوماخر» قهرمان 
آلمان ها و مرد مورد تنفر فرانســوى ها مى شود اما بعید است 
کسى(و حتى فرانسوى ها) نمایش تحسین برانگیز آلمان در آن 

نیمه نهایى جذاب را منکر شده باشد.  

 مکزیک-مکزیکوسیتى-  هشتم تیر 1365- 
فینال جــام جهانــى 1986- دیــدار آرژانتین و 

آلمان غربى.
در تورنمنتى کــه همه چیز بر کاکل «مارادونا»ى افســانه اى 
مى چرخید و همه جا صحبت از این اعجوبه فوتبال بود، تیم ملى 
آرژانتین با هزار امید به استمرار جادوگرى هاى کاپیتان خود و 
کسب عنوان قهرمانى، به فینال جام جهانى رسید. از آن طرف 
هم آلمان غربى که فرانسه را در نیمه نهایى از پیش رو برداشته 
بود، حریف ســفید و آبى هاى آمریکاى جنوبى در آخرین دیدار 

سیزدهمین دوره جام جهانى فوتبال شد. 
آرژانتین- آلمان غربى؛ دو فوتبال متفاوت با دو 

سبک مختلف از دو قاره. یکى فیزیکى و احساسى و دیگرى با 
برنامه و ماشینى. هر دو این تیم ها تا پیش از رسیدن به فینال، 
سابقه قهرمانى در جام جهانى را داشتند. آلمان در اندیشه سومین 
قهرمانى اش بود و آرژانتین براى به دست آوردن دومین کاپ 

زرینش مى جنگید.
بازى با گل دقیقه 23  «خوزه لوئیس براون»، مدافع پیش تاخته 
آرژانتین به سود یاران مارادونا در جریان بود که «خورخه والدانو» 
در دقیقه 56 بازى نتیجه را 2 بر صفر به سود آرژانتین کرد. با این 
نتیجه قهرمانى آرژانتین مســجل به نظر مى رسید. به هر حال 
آنها از وجود بازیکنى به نــام «مارادونا» بهره مى بردند که بعید 
بود اجازه دهد در این نتیجه تغییرى حاصل شود. اما آلمان تیمى 
نبود (و نیست) که از شکست ناامید شود. آنها متخصص بازگشت 

به مسابقه هستند.
دقیقه 74 کاپیتان «کارل هاینس رومنیگه»، کرنر ارسالى توسط 
«آندریاس برمه» را در غافلگیــرى خط دفاعى آرژانتین به گل 
تبدیل مى کند. هفت دقیقه بعد، یک کرنر دیگر و این بار از گوشه 
مقابل کرنر اول باز هم توسط «برمه» به روى دروازه آرژانتین 
ارسال مى شود که «رودى فولر» جوان و تازه نفس که از ابتداى 
نیمه دوم به میدان آمده بود، با یک ضربه سر دروازه آرژانتین را 
باز مى کند. حاال همه چیز مســاوى مى شود. دقیقه 81؛ آلمان 

غربى2– آرژانتین2.
گل دوم آلمان، روحیه را به این تیم بر مــى گرداند و ژرمن ها 
براى به ثمر رســاندن گل سوم جلو مى کشــند. آنها اما از این 
غافل مى شوند که حریفشــان از بازیکنى بهره مى گیرد که به 
اعتقاد بسیارى، بهترین بازیکن تاریخ فوتبال جهان است و اگر 
او را رها کنند فقط یک لحظه براى اینکه زهرش را بریزد کافى 
است. همین اتفاق هم مى افتد و چهار دقیقه بعد از گل «رودى 
فولر»، غفلت از «مارادونا » در میانه زمین آرژانتین باعث مى شود 
او با یک پاس درخشان و زیبا، «خورخه بوروچاگا» را به سمت 
دروازه آلمان غربى روانه کند. «بوروچاگا» در کورسى طوالنى، 
«هانس پیتر بریگل»، مدافع بلند قامت آلمان ها را جا مى گذارد 
و با خونسردى تمام، «شوماخر» را تسلیم مى کند. زمان براى 
جبران گل توسط آلمان کم است و آنها نمى توانند یک بار دیگر 
به بازى برگردند. «مارادونا» باز هم پیروزى تیمش را پایه گذارى 
مى کند و این بار درمسابقه  فینال. آرژانتین با حساب 3 بر 2 پیروز 

و قهرمان جام جهانى مى شود.          

دقایق بازگشت؛ آلمان نمى میرد

ن ش یبببی
زگشت به بازى آن هم در 
هانى، موضوعى است که 

 از آن یاد مى شود.
ع تیم ملى فرانسه که کار 
ى داور خطا تشخیص داده 

گاه محل مسابقه آلمان
از زیباترین یکى
زى در طول 90

ملىفرانســه در 
ر فاصله شــش دقیقه و 
شد تا انتقام مصدوم کردن 
گیرد، غافل از اینکه چهار 
وشه اى از فوتبال خاص 

 مصدوم ژرمن ها 
 بعد از گل دوم
صدومیتش از 
و گل را پاسخ

 که خودش را 
ت اضافه دوم اما 

این ط سه دقیقه از

ل ب و ى مجه ج ور ین یز
فوتبال متفاوت با دو آرژانتین- آلمان غربى؛ دو

رى ی پ شر ی مپیروزى ز ب و ر ر زىبر ب ب
2 بر 2 پیروز  3مى کند و این بار درمسابقه  فینال. آرژانتین با حساب 3

و قهرمان جام جهانى مى شود.          

صعود ژاپن به مرحله یک هشتم نهایى، شکست آلمان از کره جنوبى و گرفتن 
امتیاز از پرتغال توســط ایران در جام جهانى امســال، تنها مواردى نیست که 
آسیایى ها مى توانند از آن به عنوان افتخارات بزرگ ترین قاره جهان در مهمترین 
تورنمنت ورزشــى دنیا در ســال 2018 یاد کنند. پیش از این جام جهانى هم 
کم و بیش جرقه هایى زده شده و تیم هاى ضعیف آسیایى در برابر ابَرقدرت هاى 
فوتبال جهان کارهایى انجام داده اند و نامشان در تاریخ این ورزش جاودانه شده 
است اما هرگاه صحبت از درخشش آسیایى ها (و به خصوص آسیاى شرقى ها) 
به میان مى آید، نام کره شمالى تنها نامى است که بیش از همه به گوش مى رسد.

انگلستان- میدلزبرو-28 تیر 1345- دور آخر مرحله گروهى 
جام جهانى 1966 – دیدار کره شمالى و ایتالیا.

نزدیک دو دهه بعد از تشکیل کشور کره شمالى و ده سال بعد از آنکه این کشور 
در نخســتین بازى ملى اش با یک گل از سد کشــور دوست- چین- گذشت، 
معجزه قرن بیستم در جام جهانى 1966 اتفاق افتاد. جهان، دقیقه 42  آن مسابقه 
را هیچگاه از یاد نخواهد برد؛ نه این دقیقه و نه نام «پارك دو ایک» شــماره 7 

کره شمالى که معجزه را رقم زد.
17 هزار و 829 تماشــاگرى که آن روز در ورزشگاه محل مسابقه حاضر بودند، 
به چشم دیدند که چگونه در اوج جنگ ســرد میان دو ابرقدرت غرب و شرق، 
فوق ستاره هاى مغرور ایتالیا (نمایندگان اردوگاه کاپیتالیسم) از آسمان جهان 
سرمایه دارى به خاك ســقوط کردند و با «طوفان زرد» چشــم بادامى هاى 

کره شمالى (نمایندگان اردوگاه سوسیالیسم)، یکسره محو شدند.
برخى این مســابقه را «افســانه اى ترین دیدار تاریخ جهان» خواندند و برخى 
هم فارغ از تمجیدهاى ظاهرى، شکست مشــکوك 3 بر صفر کره شمالى از 
شوروى- دیگر هم گروهى اش در آن مرحله-که گفته مى شد با دیکته «برادر 
بزرگ تر» صورت گرفته را از یاد بــرده و در حال تجزیه و تحلیل این بودند که 
چگونه کره شمالى به عنوان کشورى منزوى توانسته در مرحله گروهى جام با 

شکست دادن ایتالیا و شیلى، بعد از شــوروى، به عنوان تیم دوم به مرحله یک 
چهارم نهایى صعود کند؟

انگلستان- میدلزبرو-اول مرداد  1345- مرحله یک چهارم 
نهایى جام جهانى 1966 – دیدار کره شمالى و پرتغال.

فقط یک جمله: «داور، بازى را براى پرتغال درآورد.» دلیل؟ روشن است؛ قرار نبود 
یک تیم از کشورى کمونیست به مرحله نیمه نهایى راه پیدا کند چون معلوم نبود 
بعد از آن چه خواهد شد. مربى کره شمالى معتقد بود اگر داور اسرائیلى اجازه مى داد 
همه چیز به شکل طبیعى خودش پیش برود، چه بسا آن تیم قهرمان جام جهانى 
هم شده بود. ادعایى جدى که کسى با شنیدنش نخندید و لب به تمسخر نگشود.

بعد از نمایش کره شمالى در مرحله گروهى جام جهانى 1966 و شکست دادن 
ایتالیاى قدرتمند، بعضى ها این تیم را «بزرگ ترین پدیده تاریخ مسابقات فوتبال» 
لقب دادند که اگر به فینال مى رسید مى توانست در میانه جنگ سرد و تنش هاى 

شدید اتمى بین آمریکا و شوروى، زلزله عجیبى در جهان به راه بیاندازد. 
دقایق یک ، 22 و25 بازى مقابل پرتغال؛ باورکردنى نیســت اما در این دقایق، 
پرتغال و«اوزه بیو» افسانه اى اش با سه گل از کره شمالى عقب افتاده و در آستانه 
حذف از مسابقات قرار مى گیرد. آن روزها مرحله یک هشتم نهایى در کار نبود و 
اگر کره اى ها مى توانستند به این برترى خود ادامه دهند، قطعاً یکى از چهار تیم 
اول جهان مى شدند و این موضوع، مصاف تبلیغاتى دو ابَرقدرت را وارد فاز جدید 

مى کرد؛ اما قرار نبود این اتفاق بیافتد. 
از دقیقه 25 مسابقه، داور اسرائیلى عملیات رســمى حذف کره شمالى را کلید 
مى زند. کار به جایى مى رســد که نهایتاً آن مسابقه با حســاب 5 بر 3 به سود 
پرتغال پایان مى یابــد. دو گل از پنج گل پرتغــال از روى نقطه پنالتى به ثمر 
مى رسد. کره شــمالى حذف مى شود اما نمایش تحســین برانگیزش در آن 
جام جهانى، براى همیشــه با طوفان زردى گره مى خورد که ایتالیا و پرتغال را 

با خود برد. 

در یکى از زیباترین نیمه نهایى هاى جام جهانى، آلمان غربى در حالى از فرانسه 
عبور کرد و به فینال جام 82 رسید که 3 بر 1 عقب بود

آلمان غربى در فینال 1986 با نتیجه 2 بر صفر از آرژانتین عقب بود و اگر نبوغ 
«مارادونا» در کار نبود، آرژانتین هرگز نمى توانست آلمان را بعد از بازگشت 

ژرمن ها به بازى 3 بر 2 شکست دهد و قهرمان جهان شود

این لحظه اى است که 
بازیکن کره شمالى با 

یک ضربه دقیق، طومار 
ایتالیاى مغرور را در هم 
پیچید. «طوفان زرد» بعد 
از همین گل وزیدن گرفت

شکست باور نکردنى 2 بر صفر آلمان از کره جنوبى و حذف از مسابقات جام جهانى 2018 
روسیه در همان مرحله اول. بهت و حیرت در چهره ژرمن ها مشخص است. آنها از خودشان 

مى پرسند چرا در این مسابقه هرچه زدند به در بسته خورد؟  

 شادى بازیکنان کره جنوبى بعد از 
به خاك انداختن تیم ملى آلمان. 

آنها هنر 52 سال پیش برادرانشان 
در شکست دادن تیم  ایتالیا را 

تکرار کردند 

دقایق تاریخ ساز؛ «طوفان زرد» از راه مى رسد
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دقایق انتظار و ناکامى؛ 
ستــاره ها 

از پنالتى مى ترسند
 زدن گل از روى نقطــه پنالتى در یک مســابقه فوتبال 
به نظر کار آســانى مى آید. اینکه در فاصله 11 مترى از 
دروازه پشت توپ ایستاده باشى و در مقابلت هم جز یک 
دروازه بــان و دروازه 7 متــر و 32 ســانتیمترى چیــز 
دیگرى نباشــد، براى به ثمر نشــاندن یک گل فرصت 
مناسبى است اما با این حال فشــارهاى روانى در بعضى 
دقایق مســابقات آنقدر زیاد مى شــود که مشهورترین 
ســتارگان دنیــاى فوتبال هــم بارها در این شــرایط 
نتوانســته اند توپشــان را بــه گل تبدیــل کنند. یکى 
از آنها «لیونل مســى» فوق ســتاره تیم آرژانتین که در 
بازى هاى مرحله گروهى جام جهانى روسیه و در مقابل 
دروازه بــان ایســلندى مقهور شــد و یکــى دیگر هم 
«کریســتیانو رونالــدو» پرتغالى که در برابر ســدى به 
نام علیرضا بیرانوند، دســت ها را به عالمت تسلیم باال 
برد. اینها اما آخرین ســتارگانى نخواهند بود که در زدن 
ضربات پنالتى ناکام مى مانند همانطور که اولینشان هم

 نبوده اند. 

مکزیک-گوآدالجارا- 31خرداد 1365- 
مرحله یــک چهــارم نهایى جــام جهانى 

1986-دیدار برزیل و فرانسه.
برخى این مسابقه را زیباترین مســابقه تاریخ جام هاى 
جهانى مى دانند. برخى هم آن را یکى از زیباترین مسابقات 
تاریخ فوتبال لقب داده اند. مسابقه اى که در آن لحظه اى 
توقف و سکون جایى نداشت و توپ هر دقیقه روى دروازه 
یکى از دو تیم بود. این مسابقه بارها و بارها از شبکه هاى 
مختلف تلویزیونى(از جمله در ایران) پخش شده و هنوز 
هم درباره زیبایى هاى آن حرف زده مى شــود. «دیه گو 
مارادونا» آرژانتینى، فوق ستاره بى چون و چراى آن جام 
جهانى درباره این بازى گفته است: «دوست داشتم بازى 
برزیل و فرانسه تمام نمى شــد.» این مسابقه  همه چیز 
داشــت؛ حتى پنالتى و حتى خراب کردن پنالتى توسط 

ستاره ها. 
32 ســال پیش، هــزاران تماشــاچى طرفــدار برزیل 
و فرانســه که در ورزشگاه بزرگ شــهر «گوآدالجارا» 
مکزیک جمع شده بودند، بیش از هر چیز از خراب شدن 
پنالتى هاى حریفشان ابراز خوشحالى مى کردند. اولین 
پنالتى مسابقه را «زیکو»، شــماره 10 افسانه اى برزیل 
در دقیقه 70 وقــت قانونى به دســتان  «ژوئل باتس»، 
دروازه بان مشهور فرانسه کوبید. مسابقه تا این دقیقه، یک 
بریک مساوى پیش مى رفت. وقت هاى اضافه هم گلى 
در برنداشت تا ضربات پنالتى حکم به برترى یکى از این 
دو تیم بدهد. در اولین ضربه پنالتى برزیل،  «سوکراتس» با 
آن استیل خاصش پشت توپ ایستاد و بسان همیشه بدون 
دورخیز به توپ ضربه زد. اما این ستاره برزیلى هم مغلوب 
«ژوئل باتس» شد که با یک شــیرجه تماشایى و با یک 

دست، «دکتر» را مقهور خودش کرد. 

در حالى که کار، 3بر2 به سود فرانسه بود، «زیکو» پشت 
پنالتى ایســتاد و این بار ضربه اش را به گل تبدیل کرد. 
پنالتى فرانســوى ها هم با خوش شانسى محض و بعد 
از برخورد با دیرك عمودى دروازه به ســر «کارلوس»، 
دروازه بان برزیــل برخورد کرد و وارد دروازه شــد و بعد 
از آن، پنالتى برزیلى ها نیز گل شــد تا حساب کار 4بر 4 
مساوى شود. حاال نوبت «میشــل پالتینى» بزرگ بود 
که در روز تولدش، شــادى را به اردوى فرانســه هدیه 
کند. امــا ضربه کاپیتان شــماره 10 فرانســه ویکى از 
ستاره هاى تاریخ فوتبال جهان که زننده گل مساوى در 
نیمه اول هم بود به آسمان زده شد تا برزیل خودش را در 
نیمه نهایى ببیند. «ژولیو سزار» پنالتى زن بعدى برزیل 
مى توانست این رؤیا را تعبیر کند اما پنالتى او به تیر خورد 
تا در نهایت فرانسه با به ثمر رساندن پنالتى آخرش به نیمه 

نهایى راه یابد. 
در این مســابقه، سه ســتاره ابدى تاریخ فوتبال –زیکو، 
سوکراتس و پالتینى- در حساس ترین لحظات زیباترین 
مسابقه فوتبالى که تا امروز انجام شده، پنالتى هایشان را 
گل نکردند تا ثابت کنند قرار نیســت پنالتى بهترین ها 

همیشه هم  بوى گل بدهد.

ایتالیــا- رم – 17 تیــر 1369 – فینال 
جام جهانــى 1990 – دیــدار آلمان غربى و 

آرژانتین.
زمانى که «لوتار ماتیوس»، کاپیتــان آلمان غربى جام 
قهرمانى را باالى سر مى برد، بعید است دقیقه 85 مسابقه 
فینال را براى خودش مرور کرده باشــد. البته بعد از آنکه 
هیجانات اهداى جام و لذت قهرمان جهان شــدن کمى 
فرو نشســت، ســتاره بزرگ آلمان ها حتمًا به این فکر 
کرده که اگر در آن دقیقه کذایى، ســتاره دیگر این تیم 
به فریادش نرســیده بود چه بســا نام او هم وارد لیست 
چهره هاى معروفى مى شــد که پنالتى هایشــان را در 

حساس ترین لحظات به گل تبدیل نکرده اند.

■ دقیقه 85 بازى فینال
4 ســال بعد از فــروغ بى مثــال «دیگــو مارادونا»ى 
افسانه اى در جام جهانى مکزیک و این بار در فینال یک 
جام جهانى دیگر، طرفداران تیم ملى آرژانتین نه به امید 
شعبده بازى هاى ســتاره خاموش شــده که در انتظار 
معجزه دوباره دروازه بانى نشســته بودنــد که تیمش را 
تا فینال جام جهانــى پیش آورده بود. «ســرجیو خاویر 
گوى کوچه آ»؛ جوان 27 ســاله اى که بعــد از مصدوم 
شــدن «نرى پمپیدو»، دروازه بان اصلــى آرژانتین در 
مرحله گروهــى بــه جــاى او درون دروازه ایســتاد، 
چنان نمایشــى از خود نشــان داد که عنوان «بهترین 
پنالتى گیر تاریــخ فوتبال» برایش به جــا ماند. او در آن 
جام جهانى با درخشش در مســابقه آرژانتین و برزیل در 

یک هشتم نهایى و گرفتن چهار پنالتى از یوگسالوى و 
ایتالیا در مراحل یک چهــارم و نیمه نهایى، نقش اصلى 
را در حذف هر ســه این تیم هاى بزرگ ایفا کرد تا فینال 
جام جهانى 1986 یک بار دیگر در سال 1990 تکرار شود: 

آرژانتین-آلمان غربى. 
یکى از کســالت آورترین فینال هاى ادوار جام جهانى 
در حالى صفر بــر صفر پیش مى رفت کــه عقربه هاى 
ساعت روى دقیقه 85 متوقف شدند. دو تیم در حال آماده 
شدن براى وقت هاى اضافه بودند که بعد از یک خطاى 
مشــکوك در محوطه جریمه تیم آرژانتین، داور مسابقه 
حکم بــه زدن ضربه پنالتى به نفع تیــم آلمان داد. همه 
نگاه ها به  «لوتار ماتیوس»، کاپیتان آلمان غربى و یکى از 
بهترین و خالق ترین هافبک هاى دنیا دوخته شده بود که 
چطور مى تواند دروازه بهترین پنالتى گیر جهان را باز کند؛ 

آن هم دقیقه 85؛ آن هم در فینال جام جهانى. 
فشار وحشتناك روانى باعث شــد «ماتیوس» از زیر بار 
زدن این ضربه شانه خالى کند و مأموریت نبرد تن به تن 
با  «گوى کوچه آ» به عهده «آندریاس برمه» یکى دیگر 
از ستاره هاى آلمان گذاشته شود. ضربه دقیق «برمه» به 
شکلى هراسناك و میلیمترى از زیر دستان «گوى کوچه آ» 
به درون دروازه مى غلتد. آلمان قهرمان جهان مى شود و 
انتقام چهارسال قبل خود را از آرژانتین مى گیرد هر چند 
آبى و سفیدها هنوز هم معتقدند اساساً خطایى رخ نداده بود 

تا جریمه اى براى آن در نظرگرفته شود. 
از این پنالتى به عنوان «مشــهورترین پنالتى در تاریخ 
جام جهانى» یاد مى شــود؛ پنالتى اى که اگرچه گل شد 
اما مى توانســت با یک نام بزرگ دیگر-لوتار ماتیوس- 
فهرســت بلند ناکامان پنالتى زدن در همــه دوره هاى 

جام هاى جهانى را کمى بلندتر کند.

ایاالت متحده آمریکا- لس آنجلس- 26 
تیر 1373 - فینال جام جهانى1994- دیدار 

برزیل و ایتالیا.
یک مسابقه خسته کننده با نتیجه صفر بر صفر به وقت 
اضافه و ضربات پنالتى مى رســد. در این مرحله، از چهار 
بازیکنى که پنالتى هایشان را از دست دادند (سه تا از ایتالیا 
و یکــى از برزیل) «فرانکو باره ســى» و «روبرتو باجو» 
ستاره هاى بى چون و چراى فوتبال ایتالیا و از نام آورترین 
بازیکنان جهان فوتبال محسوب مى شدند. «فرانکو باره 
ســى» کاپیتان ایتالیا، اولین پنالتــى زن این تیم بود که 
توپش راهى آسمان شــد و توپ «روبرتو باجو» آخرین 
پنالتى زن ایتالیا نیز به همانجایى رفت که شوت سرکش 
کاپیتان «باره سى» قبًال رفته بود. به این ترتیب برزیل با 
حساب 3 بر 2 بر ایتالیا چیره و قهرمان جهان شد در حالى 
که نام «باجو» تا همیشه به عنوان کسى که قهرمانى در 
جام جهانى را از الجوردى پوشــان محبوب گرفت، ثبت 
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 کاپیتان 
«فرانکو باره سى» 
نمى تواند در فینال 
1994 پنالتى اش را 
به ثمر برساند. ایتالیا 
با گل نشدن پنالتى او 
و «روبروتوباجو»، 
به عنوان دومى 
بسنده کرد

 «میشل پالتینى» 
کاپیتان افسانه اى 

تیم ملى فرانسه در 
دهه 80. بوسه او بر 

توپ هم بى نتیجه 
ماند تا پنالتى این 

ستاره سال هاى دور، 
در ضیافت پنالتى ها 

با برزیل در یک چهارم 
نهایى جام جهانى 

1986 به آسمان برود

دکتر «سوکراتس» 
با آن استیل 

منحصر به فردش. 
پنالتى او هم در 
آن یک چهارم به 
یادماندنى به گل 

تبدیل نشد

 «زیکو» در طول 
مسابقه با فرانسه در 
جام 1986 یک پنالتى 

را از دست داد. اگر این 
پنالتى گل شده بود 

شاید برزیل به فینال 
هم مى رسید

افول 
«لیونل مسى» در 
جام جهانى امسال 
حتى در زدن 
ضربات پنالتى.
 دروازه بان 
ایسلند، ضربه 
فوق ستاره دنیاى 
توپ گرد را 
مهار مى کند

 این هم «علیرضا 
بیرانوند» 

در مصاف رودرو 
با «کریستیانو 

رونالدو». 
«بیرانوند» با گرفتن 
این پنالتى، پله هاى 

شهرت جهانى را 
یک شبه باال رفت

«روبرتو باجو»ى 
دوست داشتنى با 

فرستادن پنالتى اش 
به آسمان، دست 

ایتالیا را از رسیدن 
به جام 1994 آمریکا 

کوتاه کرد

«لوتار ماتئوس» 
کاپیتان شماره 10 

آلمان از زدن پنالتى 
دقیقه 85 در فینال 

1990 سرباز مى زند. 
این «برمه» بزرگ 

است که در پیراهن 
شماره 3، جور 

قهرمانى آلمان در آن 
جام را مى کشد


