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ديدار ب��ا مراكش مث��ل رانندگ��ي در گرگ وميش، 
خطرناك اس��ت. ديد كافي وجود ن��دارد و هر لحظه 
امكان وقوع ي��ك فاجعه وجود دارد. ب��ا وجود ادعاي 
كارشناس��ان كه اي��ن تي��م را خوب مي شناس��ند، 
حتي كارلوس ك��ي روش ه��م اين تي��م را به خوبي 
نمي شناس��د. در چند پس��ت وضعيت مش��خصي 
دارند، اما هيچ كس نمي تواند بگويد چه نقطه ضعف 
يا قوت��ي دارن��د. جمعه، س��اعت هف��ت و نيم عصر 
هش��تاد ميليون نبض تندتر خواهد زد. قلب ها يكي 
خواهند شد و كسي چشم از يوزپلنگ هاي تيم ملي 
برنمي دارد. يك نسل، سال هاس��ت براي يك افتخار 
بزرگ لحظه ش��ماري مي كند و هميشه اين انتظار با 
سرخوردگي به پايان مي رس��د. از اولين و آخرين برد 
تيم ملي ايران در جام جهاني بيس��ت سال مي گذرد. 
در اين بيست س��ال نه قهرمان جام ملت ها شديم و 
نه حتي باشگاه هاي مان افتخار بزرگي براي مان رقم 
زدند. اكثر متولدين دهه هفتاد و هشتاد، هنوز شاهد 
هيچ پيروزي بزرگ��ي از تيم مل��ي نبوده اند. پيروزي 
مقابل استراليا و امريكا زماني به وقوع پيوست كه آنها 
يا كودك بودند يا حتي هنوز به دني��ا نيامده بودند. با 
وجود اينكه از فوتبال به عنوان دلخوشي جوان ايراني 
ياد مي ش��ود، اما اين جوانان در عرصه جهاني هرگز 
ش��اهد يك پيروزي ب��زرگ نبوده اند. حس��رت يك 
خوش��حالي واقعي از پيروزي تيم ملي در گلوي اين 
نسل گير كرده. كارناوال هاي ش��ادي كوچك بعد از 
شكست مقابل آرژانتين نشان دهنده همين موضوع 
است. نشان دهنده اين است كه يك بغض وجود دارد 
و هرطوري شده بايد خالي اش كرد. جوان هاي ايراني 
منتظر تجربه اولين برد بزرگ تيم ملي هستند. آنها 
هم دوس��ت دارند مثل 20س��اله هاي 20سال پيش 
در كنار هموطنان شان در خيابان پايكوبي كنند. اين 
نسل يك پيروزي در جام جهاني از فوتبال طلب دارد. 
چه بهتر اگر اين پي��روزي مقابل مراكش به دس��ت  
آيد. اگ��ر اين واقع��ه رخ دهد و اي��ران مقابل مراكش 
پيروز شود، از س��ن پترزبورگ تا تبريز غرق در قهقهه 
خواهد شد. از تهران تا بندرعباس براي پرتغال كري 
خواهند خواند. از مشهد تا خوزستان جشن و هلهله 
برپا خواهد شد. بعد از اين واقعه، ايران حداقل تا مدتي 

عنوان عصبي ترين كشور جهان را به مملكت ديگري 
مي سپارد. 

مراكش��ي ها از ايران به عنوان يك مهم��ان غريبه در 
گروه ياد مي كنن��د. غرور ش��يرهاي اطلس به حدي 
زياد اس��ت كه اش��رف حكيم��ي، مداف��ع مراكش، 
پيش از فينال ليگ قهرمان��ان گفت: »تمام تمركز ما 
روي بردن پرتغال و اسپانيا اس��ت.« تاريخ مراكش با 
نبردهاي دايمي آن، در اقيانوس و خاك ش��ان پيوند 
خورده. س��ال ها براي مردان و زنان مراكش، هر موج 
اقيانوس اطلس مي توانس��ت توام با كابوس ورود يك 
بيگانه باش��د. حاال اينجا، در اين گروه، يك دور مانده 
از اطلس چه مي كند؟ براي مردم مراكش، نشس��تن 
كنار پرتغال و اس��پانيا، يعني دوباره جنگيدن، دوباره 
زنده كردن روح سلطان عبدالمالك در قصر الكبير يا 
بازنويسي خاطرات ش��ان از اندلس. مراكش با اسپانيا 
و پرتغال آشناس��ت، چون در طول تاريخش مدت ها 
زير پرچم اين دو كش��ور روزگار گذران��ده. ايران هم 
روزگاري در تنگ��ه هرمز و بندرعباس ب��ا پرتغالي ها 
مي جنگيده، اما دليل اينكه براي آنها ش��ناخته شده 
است بازي مستقيم شان در جام جهاني 2006 است. 
اگر اسپانيايي ها ايران را مي شناسند و اين طور مانند 
مراكش��ي ها ابراز نمي كنن��د ايران غريبه اس��ت، به 
اين دليل اس��ت كه در جام قبل، عملكرد اين تيم را 
مقابل آرژانتين ديدند و فهميدند دس��ت كم گرفتن 
ايران يعني دردس��ر. كريم االحمدي، هافبك مياني 
تيم ملي مراكش كه در فاينورد بازي مي كند، گفته: 
»روي��اي كودكي من، بازي در ج��ام جهاني بود. ولي 
وقتي ش��ما با اس��پانيا و پرتغال در يك گروه باشيد، 
ديگر همه چيز روياي فوتبال شما نيست، وظايف تان 
بيش تر مي شود.« يعني بازي با ايران از نظر بازيكنان 
مراكش يك ديدار دست گرمي براي مقابله با دو غول 

اروپايي است. 
برخالف اينكه اينجا مدام از ما مي خواهند تا توقعات 
را از تيم ملي پايين بياوريم، مراكش��ي ها نظر ديگري 
دارند. سرمربي تيم ملي اين كش��ور گفته: »هدف ما 
را مردم مش��خص مي كنند. مراكش��ي ها مي گويند 
بايد صعود كنيد، ما هم راه حل ديگري نداريم.« پس 
چرا ما نبايد توقع صعود داشته باشيم؟ اگر هدف تيم 
ملي را مردم مش��خص مي كنند، چرا نبايد هدف مان 
صعود باشد؟ واقع نگر باشيم؟ فوتبال كي با واقع نگري 

جلو رفته؟ كي فكرش را مي كرد كاس��تاريكا در گروه 
مرگ همه تيم ها را بكشد و صعود كند؟ كي فكرش را 
مي كرد تا يك چهارم نهايي مقاومت كنند؟ چه كسي 
تصور مي كرد سنگال فرانسه را ببرد؟ فوتبال كي اسير 
رئاليسم بوده كه ما االن با تن دادن به رئاليسم تيم مان 
را از پيش بازنده بدانيم؟ چرا نور اميد را در دل مان كور 
كنيم؟ ما آمديم از مبارزه در جام جهاني لذت ببريم، نه 

از حضور در جام. 

روياي كازابالنكايي
عمده ش��هرت مراكش به خاطر فيل��م معروفي به نام 
كازابالنكا است كه داستانش در شهري به همين نام 
در كشور مراكش رخ مي دهد. فوتبال اين كشور مثل 
بعضي كش��ورهاي آفريقايي ديگر غن��ي از بازيكنان 
فوق العاده با كيفيت نيست. مثل رقيب هم گروه شان 
ساحل عاج ستاره هايي در حد دروگبا و توره به جهان 
فوتبال هديه نداده ان��د. در بين برترين س��تاره هاي 
فوتبال آفريقا اسمي از مراكشي ها نيست و سال هاست 
كه نام اين كشور كمتر در بين تيم هاي خوب جهان 
ش��نيده مي ش��ود. اما در م��ورد مراك��ش، مديريت 
كالن كشور كمك خوبي به رشد فوتبال كرده است. 
مراكش از آن دست كش��ورهايي است كه در جريان 
بهار عربي با كمي تلطيف سياس��ت هاي شاه محمد 
حميد توانست ثبات سياسي خود را حفظ كند. حفظ 
ثبات سياسي چندس��ال بعد از جريانات سال 200۹ 
كه بخش عمده اي از جهان ع��رب را تحت تاثير قرار 
داده بود، باعث شد اين كش��ور بتواند جاه طلبي هاي 
سياسي خود را دنبال كند. بازيكناني از رئال مادريد، 
يوونت��وس، فاين��ورد، موناك��و، ليل، گاالتاس��راي، 
فنرباغچه، ختافه، آژاكس، س��اوت همپتون، شالكه و 

ولورهمپتون در اين تيم بازي مي كنند. 

نبرد   لنينگراد
اين آخرين ش��انس هر دو تيم براي بقا در جام است. 
اگر رويايي براي صعود وجود داشته باشد، در اين بازي 
بايد پرورش پيدا كند. مس��اوي به  درد هيچ يك از دو 
تيم نمي خورد. اگر ايران و مراكش از پس هم برنيايند، 
از پس اسپانيا يا پرتغال هم برنمي آيند. پيش بيني ها 
در مورد اين گروه اين است كه مراكش و ايران خيلي 
زود به خانه برمي گردند، ام��ا بايد ديد كدام يك زودتر 

بليت برگشتش را بايد رزرو كند. نبرد ايران و مراكش، 
در لنينگراد س��ابق و س��ن پترزبورگ ام��روز يكي از 
حياتي ترين بازي هاي تاريخ اين دو كشور است. يك 
برد مي تواند اين تيم ها را تا بازي آخر در جام نگه دارد 

و اميدوار باشند به اتفاقات فوتبال. 

واقعيت هاي بازي
اي��ران در اين ب��ازي س��عيد عزت اللهي را ب��ه  دليل 
محرومي��ت در اختيار ن��دارد. در چنين ش��رايطي 
احتماال يا اميد ابراهيمي يا مس��عود ش��جاعي زوج 
احسان حاج صفي در پس��ت هافبك دفاعي خواهند 
ب��ود. س��تاره تي��م از ن��گاه »هواس��كورد« عليرضا 
جهانبخ��ش اس��ت. آق��اي گل فوتبال هلن��د كه با 
درخشش در جام جهاني مي تواند حضورش را در يك 

ليگ معتبر قطعي كند. 
مراكش غايب يا مصدوم خاصي ندارد. شنيده مي شود 
شايد اشرف حكيمي به  اين بازي نرسد كه احتمال آن 
ضعيف اس��ت. يعقوب الكعبي، مهاجم خطرناك اين 
تيم شرايط خوبي دارد و مي تواند ضربات سنگيني به 
تيم ملي ايران وارد كند. اگر او موفق به  گل زني نشود، 

خالد بوطالب به تركيب تيم اضافه مي شود. 
با توجه به وضعيت دو تيم، كارشناسان »هواسكورد« 
پيش بيني كرده اند اگر مراك��ش گل اول بازي را بزند 
كار س��ختي براي كنترل بازي نخواهد داشت. ايران 
تيمي اس��ت كه تا زمان دريافت گل اول به  خوبي كار 
دفاع را انجام مي دهد، اما زماني كه گلي دريافت كند 
با دستپاچگي كار خودش را سخت تر مي كند. اما در 
صورتي كه ايران گل اول ب��ازي را بزند، بردن اين تيم 

بسيار بسيار سخت خواهد بود. 

كمي فني تر
سردار آزمون در مقدماتي جام  جهاني يازده گل به ثمر 
رساند و مهاجم اول ايران در اين بازي هاست. با وجود 
اينكه تنها گل تيم كارلوس كي روش در جام  جهاني 
توسط گوچي به  ثمر رسيده، اما احتماال موضوع باال 
رفتن سن باعث شده تا انتخاب اول كي روش در اين 
تورنمنت سردار باشد. به طور قطع ايران در اين دوره از 
قدرت هجومي بيشتري نسبت به دوره قبل برخوردار 
است. كي روش تيمي با س��ازماندهي خوب و منظم 
درست كرده كه با سيستم 4-2-3-1 بازي مي كند. 

از هم��ان روزي ك��ه در كاخ كرملي��ن، گروه بندي جام 
جهاني مشخص ش��د، همه كارشناس��ان متفق القول، 
 B اس��پانيا و پرتغال را مدعي��ان اصلي صع��ود از گروه
مي دانس��تند. يك جنِگ تمام عيار بين س��تارگاني كه 
هركدام ب��ه تنهايي ج��زو بهترين هاي دنيا هس��تند و 
حاال بايد پنج��ه در پنجه يكديگر از همين ابتدا بر س��ر 
صعود و س��رگروهي جدال كنند. اما در اين بين به نظر 
مي رسد جنجال اخراج لوپتگي و انتخاب هيه رو به جاي 
او، بدترين آفِت اردوي الروخاس��ت. يك گل به خودي 
دقيقه نودي، كه مي تواند ش��يرازه اردوي اس��پانيا را از 
هم بپاشد. ماتادورها اما، هميشه ادعا دارند كه هيچگاه 
از هم نمي پاشند. آنها كه پس از ناكامي در جام جهاني 
2014 و يورو 2016 ب��ا مربي جديد خود لوپتگي بليت 
روسيه را گرفتند، با تركيبي از جوان هاي سرحال و البته 
با تجربه هايي مثل اينيستا و بوس��كتس به روسيه سفر 
كرده اند كه اين تركيب با چگالي تكنيكي باال، پتانسيل 
اي��ن را دارد كه ب��راي دومين بار قهرمان جهان ش��ود. 
كما اينكه كسب ۹ برد و يك تس��اوي در دور گروهي و 
صعود باالتر از ايتاليا، گواه انگيزه و تالش باالي شان براي 
قهرماني است. الروخا، در تمامي ادوار جام جهاني، 5۹ 
بازي انجام داده، 2۹ برد كسب كرده، 12مساوي داشته 
و 18 باخت را تجربه كرده اس��ت. همچني��ن طي اين 
تعداد بازي، ۹2 بار تور دروازه حريف را لرزانده اند و 66 بار 

دروازه شان را باز شده ديده اند. 
اما در مقابل، پرتغال اين س��ال ها ديگر آن تيم بدون 
موفقيت گذشته نيست. شاگردان س��انتوس كه در 
يورو 2016 پرنده خوش��بختي روي شانه هاي شان 
نشست، موفق شدند با خوش شانسي و با يك برد در 
وقت هاي اضافه، بر بام اروپا بنشينند. آنها در مرحله 
مقدماتي، با كسب ۹ برد و تنها يك باخت، با تفاضل 
گل بهتر نسبت به س��وييس به عنوان تيم اول گروه 
مسافر مسكو ش��دند. سلس��ائوي اروپا اما، در تاريخ 

نيا جام جهاني آمار بهتري نس��بت به  سپا ا
 1۹66 س��ال  آنه��ا  ب��ا دارد. 

اوزه بي��و  درخش��ش 
اس��طوره اي، به س��ومي 
در  و  رس��يدند  جه��ان 
س��ال 2006 با ستارگاني 

مانند فيگو، دك��و و رونالدو 
چهارم ش��دند. پرتغالي ها، 

ط��ي 26 ب��ازي در 
ط��ول جام ه��اي 

جهاني، 13 برد، 
و  مس��اوي   4
۹ شكس��ت را 
تجربه كرده اند؛ 
43 گل زده ان��د 
و 2۹ بار توپ به 
تور دروازه ش��ان 
ب��ا  چس��بيده. 

تمامي اين تفاسير 
اما، جل��وه اصلي اين 

ب��ازي، در س��اق هاي رونالدو و 
تقابل او با ستارگان اسپانيا نهفته 

است. كريس كه چهارمين حضور 

پياپي اش در جام جهان��ي را تجربه مي كند، بر خالف 
جام هاي قبلي كه هيچگاه با ش��رايط روحي و بدني 
خوبي راهي اين مسابقات نشد، امسال در 33سالگي 
و در اوج آمادگ��ي و پختگ��ي، تيمش را در روس��يه 
رهبري مي كند و بي ش��ك دوئل او با هم تيمي هايي 
مثل راموس و آسنسيو مي تواند يكي از جذابيت هاي 
جام را در همين ابت��دا رقم بزند. اين ب��ازي حياتي، 
مي تواند حكم به سرگروهي و موفقيت تيم برنده در 

ادامه راه هم بدهد. 
در 6 بازي رودر روي اخير دو تيم، سه بار اسپانيا پيروز 
بوده، دو بار پرتغال و يك بار هم كار به تساوي كشيده 
شده اس��ت. دو تيم قهرمان هاي اروپا هستند و مردم 
دو كش��ور اميد زيادي به موفقيت تيم ش��ان در جام 
جهاني دارند. اين ديدار مهم ترين بازي اي اس��ت كه 

در دور گروهي در ورزشگاه سوچي برگزار مي شود. 
پرتغال و اسپانيا هر دو نسبت به  قبل پوست اندازي 
كرده اند و تيم جواني در اختي��ار دارند. اما در نهايت 
جوان هاي اس��پانيايي تجربه بس��يار بيش��تري از 
جوان هاي پرتغالي دارند و حس��اب ويژه تري روي 
آنها باز مي ش��ود. بايد بدانيم پرتغ��ال در 25 بازي 
اخير خود بعد از قهرماني جام ملت ها فقط س��ه بار 
شكست خورده و سيس��تم تدافعي اين تيم حسابي 
غيرقابل نفوذ است. غيبت احتمالي دني كارواخال 
در اين مس��ابقه هم مي توان��د كار ماتادورها را گره 
بزند. در س��وي مقابل، اس��پانيا در 20 ب��ازي اخير 
خود شكس��ت ناپذير بوده و در بهترين فرم خودش 
به جنگ پرتغال مي رود. به هر ح��ال لوپتگي از اين 
تيم اخراج ش��ده و بايد ديد هيه رو مي تواند تيم را تا 
موقع بازي يك دل و منسجم كند و اجازه ندهد اين 
گل به خودي فدراسيون اسپانيا به باخت شان منجر 
شود يا خير. وبسايت »هواسكورد« پيش بيني كرده 
اين بازي با نتيجه يك بر صفر به سود اسپانيا به پايان 
مي رسد. آنها با در نظر گرفتن مصدوميت كارواخال 
و اخ��راج لوپتگ��ي، همچن��ان معتقدن��د اين تيم 
مي تواند به عنوان تي��م اول از گروهش صعود كند 
و حداقل تا جمع هشت تيم پاياني بدون مشكل به 

راهش ادامه بدهد. 
رئال مادريد در صورت شكست اسپانيا در بازي اول 
و گره خوردن كار اين تيم، به  شدت مورد انتقاد 
رسانه ها قرار خواهد گرفت و اگر اسپانيا به 
هر شكلي در اين جام قهرمان نشود، 
هميشه صحبت از اين خواهد 
بود كه او با خودخواهي اش 
باع��ث ع��دم قهرمان��ي 
اسپانيا در جام  جهاني 
شده است. اگر پرتغال 
در اين بازي شكست 
بخ��ورد، تي��م ملي 
ايران مقابل سلسائو 
كار بس��يار سختي 
خواهد داش��ت و 
گرفتن حتي يك 
امتياز هم از آنها 
دشوارتر از قبل 

خواهد شد. 

جام جهاني ك��ه مي آيد با خ��ود خ��وراك الزم و كافي را 
مي آورد. سوژه بسيار است؛ از كجا بنويسيم؟ از دالر هفت 
تومني علي پروين يا دالر هفت تومني عادل فردوسي پور؟! 
از بركناري سرمربي اسپانيا يا شكوه سرد شهر مسكو كه 
اين روزها در تب فوتبالدوستان دنيا مي سوزد و ايراني هايي 
كه خود را به قلب روسيه رس��انده  و آنجا را روي سرخود 
گذاشته اند؟ ش��ايد نه، بهتر باش��د از ديوارنگاره اي كه در 
ميدان وليعصر تهران به مناسبت شروع جام جهاني روسيه 
نصب شده و واكنش هاي بسياري در بين توده مردم و البته 
در صفحات مجازي برانگيخته، بنويسيم. ديوارنگاره اي با 
مضمون »با هم قهرمانيم؛ يك ملت، يك ضربان« كه سعي 
شده تصوير اقوام و قوميت هاي مختلف ايران در آن جاي 
داده شود و نش��ان دهنده وحدت و همبستگي باشد؛ اما 
يك ايراد بزرگ دارد و آن اينكه نيم��ي از جامعه ايران در 
آن ناديده گرفته شده . در اين ديوارنگاره تصوير هيچ زني 
وجود ندارد و همين موضوع انتقادات بسياري را به دنبال 
داشته است. منتقدين مي گويند وقتي از يك ملت نام برده 
مي شود پس بايد تمام ملت را در نظر گرفت نه اينكه حتي 
تصوير يك بانوي ايراني روي اين ديوارنگاره نباشد و پايين 

آن بنويسند »يك ملت.«
اي��ن بي مه��ري در حالي در ح��ق بانوان ايران��ي صورت 
گرفته ك��ه همين چند وق��ت پيش زنان فوتساليس��ت 
كشورمان در رقابت هاي آسيايي موفق شدند با غلبه بر تيم 
قدرتمند ژاپن به عنوان قهرماني برسند و حاال اين سوال 
مطرح است كه چرا با اينكه در سنگ نوشته هاي قديمي 

هم تصاوير زنان وج��ود دارد حاال و در س��ال 2018 بايد 
اينگونه زنان يك جامعه ناديده گرفته ش��وند؟ طرفداران 
حقوق زنان اين پرس��ش را مطرح مي كنند ك��ه چرا در 
ديوارنگاره هاي قبلي كه مربوط به انتخابات و راهپيمايي 
بودند تصوير زنان از قلم نيفتاده ب��ود اما حاال كه پاي جام 
جهاني و تيم ملي وس��ط اس��ت تصوير هيچ زني در اين 
طرح نيست؟ آنها خواستار تغيير اين ديوارنگاره هستند 
و مي گويند ح��اال كه نمايندگان مجلس از س��فر به جام 
جهاني منصرف شده اند بهتر است هزينه سفر آنها براي 
ديوارنگاره جديدي كه در آن تصوي��ر زنان هم وجود دارد 
صرف ش��ده و جايگزي��ن ديوارنگاره فعلي ش��ود. ضمن 
اينكه كاربران صفحات مجازي يك ب��ار ديگر بحث ورود 
زنان به ورزشگاه هاي فوتبال در ايران را نيز پيش كشيده  
و خواستار اين شده اند حاال كه قرار است نمايشگر بزرگي 
در ورزشگاه 100 هزار نفري آزادي براي تماشاي فوتبال 
براي خانواده ها در نظر گرفته شود در ادامه، اين امكان نيز 
به خانواده ها داده شود تا مس��ابقات تيم ملي و ليگ را در 

ورزشگاه تماشا كنند. 
البته كه بسياري از بانوان ايراني خود را به روسيه رسانده اند 
تا، حاال كه در ايران نمي توانند راهي ورزش��گاه شوند در 
روس��يه و در رويداد مهم جام جهاني راهي ورزشگاه شده 
و از تيم ملي فوتبال ايران حمايت كنند. در بازي دوستانه 
ايران و تركيه در استانبول نيز بسياري از زنان ايراني راهي 
استاديوم شده و تيم ايران را تشويق كرده بودند. حال اين 
طرفداران راهي بزرگ ترين كشور دنيا شده اند تا تيم ملي 
فوتبال را كه در استاديوم آزادي نمي تواند از حمايت بانوان 

بهره ببرد، در خارج از خانه حمايت كنند. 

امريكاي شمالي، موفق شد اولين ميزبان جام جهاني 
48تيمي باش��د. كش��ورهاي اياالت متحده امريكا، 
مكزي��ك و كانادا؛ موفق ش��دند به صورت مش��ترك 
مراكش را شكست بدهند. با وجود اختالفات عميقي 
كه بين مكزيك و امريكا وجود دارد، اين دو كش��ور در 
ائتالف براي ميزباني باقي ماندند تا شانس شان مقابل 
حريف آفريقايي بيشتر باش��د. با وجود اينكه تا دو روز 
پيش از راي گيري فاصله دو نامزد نهايي بسيار كم بود 
و پيش بيني مي شد شاهد يك رقابت نزديك باشيم، 
البي هاي امريكا كار خ��ودش را كرد. ب��راي اولين بار 
در تاريخ سه كش��ور ميزبان جام جهاني خواهند بود و 
تنوع آب وهوايي گسترده اي را شاهد هستيم. گستره 
جغرافياي��ي ج��ام 2026 از اطراف قطب ش��مال تا 
نزديكي هاي خط استوا خواهد بود. اين اولين بار بعد از 
ميزباني كره  و ژاپن است كه كشورهايي موفق مي شوند 
با ائتالف ميزباني را به دست آورند. سال 2010 از قول 
بالتر گفته ش��د ميزباني كره و ژاپ��ن آخرين ميزباني 
مشترك همه جام هاي جهاني بود. تجربيات آن جام 
انگار براي اعضاي مجمع فيفا چندان خوشايند نبوده، 
چون براي مردم از نظر ميزباني مشكلي پيش نيامد و 
خوشحال بودند.  در ائتالف سه كشور امريكاي شمالي، 
تنها كاناداست كه سابقه ميزباني از جام جهاني مردان را 
ندارد. آنها در سال 2015 جام جهاني جنجالي بانوان را 
برگزار كردند. از اين حيث كه بازيكنان بسيار از دست 
فيفا شاكي بودند كه چرا قبول كرده بازي ها روي چمن 
مصنوعي برگزار شود. بانوان تيم ملي امريكا مي گفتند 
امكان ندارد حتي يك بازي از جام جهاني مردان روي 
چمن مصنوعي برگزار شود، اما براي جام جهاني زنان 
هيچ س��خت گيري خاصي نمي ش��ود. حاال بايد ديد 

استاديوم هاي كانادا تا سال 2026 مي توانند با چمن 
طبيعي ميزبان جام  جهاني باش��ند يا خير. مكزيك با 
اين ميزباني تبديل به اولين كشوري مي شود كه سابقه 
برگزاري س��ه ميزباني جام جهان��ي را در كارنامه اش 
دارد. آزتك ه��ا، جام ه��اي جهان��ي خاطره انگيزي را 
پيش تر براي مردم ساخته اند و از نوع تشويق هواداران 
خونگرم مكزيكي همچنان تقليد مي شود. گل معروف 
مارادونا كه به دست خدا معروف است در جام  جهاني 
1۹86 مكزيك به ثمر رس��يد. امريكا در س��ال ۹4 به 
عنوان ميزب��ان جام جهاني يكي از پرتماش��اگرترين 
جام ها را برگزار كرد. اس��تاديوم هاي بزرگ اين كشور 
عكس هايي خلق كردند كه هنوز هم در ش��بكه هاي 
اجتماعي دس��ت به دس��ت مي چرخند. اين ميزباني 
خاطره انگيز با ضربه پنالتي باج��و و عكس هايي كه از 
زواياي مختلف همچنان از او منتشر مي شود در يادها 
هست. گل به خودي اسكوبار هم در دور گروهي همين 
رقابت ها بود.  از نظر فوتبالي ميزباني اين س��ه كشور 
از ميزباني مراكش با ريس��ك كمتري همراه اس��ت. 
اس��تاديوم ها در اين سه كش��ور تنها نياز به بازسازي 
دارن��د و زيرس��اخت هاي الزم از نظر هت��ل، امنيت و 
حمل ونقل مهيا هستند. همچنين با اين انتخاب شائبه  
دريافت پول توسط مديران فيفا هم مطرح نمي شود.  
در اين بين مراكش ضرر هنگفتي كرد. آنها هزينه هاي 
سرسام آوري براي اثبات حسن نيت شان كرده بودند. 
ميزباني از ديدارهاي جوان��ان و اميدها و برگزاري جام  
باشگاه هاي جهان در اين كشور با هزينه زيادي همراه 
بود كه نتيجه خاصي هم در بر نداشت. پروژه سلطان 
اين كشور مانند پادش��اه قطر موفق پيش نرفت و در 

البي هاي نهايي دچار مشكل شد. 

تعرف��ه رومين��گ بين المل��ل »مكالم��ه، پيامك و 
اينترنت همراه« مشتركين همراه اول در دو اپراتور 

بزرگ روسيه كاهش يافت. 
به گ��زارش اداره كل ارتباطات ش��ركت ارتباطات 
سيار ايران، به مناس��بت آغاز بازي هاي جام جهاني 
و در جهت رفاه حال هموطناني كه به كشور روسيه 
سفر كرده اند، از روز چهارشنبه 23 خرداد ماه تعرفه 
مكالمه، پيامك و اينترنت همراه اولي ها در دو اپراتور 
MTS وTele 2 روس��يه ح��دود 80 درصد كاهش 

يافت. 
بر اين اساس، تعرفه مكالمه مشتركين همراه اول با 
ايران از دقيقه اي 36۹00 تومان به دقيقه اي 2800 
تومان، مكالمه دريافتي از دقيقه اي 12500 تومان 
به دقيقه اي 1500 تومان، مكالمه با ش��ماره داخلي 
روسيه از دقيقه اي 22 هزار تومان به دقيقه اي1500 
تومان، ارس��ال پيام��ك از دقيق��ه اي 3100 تومان 
به دقيقه اي500 توم��ان كاهش ياف��ت و اينترنت 

همراه براي اپراتور Tele2 هر مگابايت 500 تومان 
محاسبه مي شود. دريافت پيامك نيز رايگان است. 

گفتني اس��ت، رومين��گ بين الملل اپرات��ور اول از 
طريق 2۷1 اپراتور در 112 كش��ور قابل اس��تفاده 

است. 
مش��تركين همراه اول مي توانند از طريق كد #1٭ 
از صورتحساب س��يم كارت هاي دايمي خود قبل از 
س��فر، اطالع يافته و با پرداخت بدهي صورتحساب 
خود )حتي در حالت قطع سيم كارت(، يا با افزايش 
موجودي )بس��تانكاري(، س��قف اعتبار سيم كارت 
خود را افزايش داده و از قطع به دليل بدهي، به ويژه 
در هنگام استفاده از س��رويس رومينگ، جلوگيري 

كنند. 
همراه اولي ه��ا مي توانند جهت درياف��ت اطالعات 
تعرفه اي رومينگ بين الملل، به پرتال اين اپراتور به 
نش��اني www.mci.ir مراجعه يا نام كشور مورد 

نظر را به شماره 80۷0 پيامك كنند. 

پي��روزي در ج��ام جهان��ي بهترين احس��اس يك 
فوتباليست است. تجربه اي كه من و بسياري ديگر 
در كودكي رويايش را در سر پرورانديم و در حقيقت 
احساسي شگرف اس��ت كه تا باقي عمرت همراهت 

مي ماند. 
مش��خصا بردن جام جهاني كار راحتي نيست. تا به 
حال فقط 20 تيم از پ��س آن برآمده اند و من خودم 

را خوش شانس مي بينم كه از ميان اين تعداد 
كم در سراس��ر جه��ان توانس��تم چنين 

احساسي را تجربه كنم. 
خب، چطور م��ا برنده 2006 ش��ديم؟ 
داليل متعددي وجود دارند اما جنبه اي 

مهم در اين پيروزي نقش داش��ت كه 
كامال كليدي بود: ما در بازي 

با آلمان ب��راي همديگر 
جنگيدي��م؛ يك تيم 

بي  درست وحس��ا
 . ي���م د ب��و

همبس��تگي 
گروه راز اين 

فقي��ت  مو
است. 

بايد  تي��م 
باشد.  متحد 

اين مولفه مهم تر از توانايي 
ورزشي فردي است. اينكه 
تك تك اف��راد روي هدف 
يعني بردن ج��ام جهاني، 
متمرك��ز باش��ند، نكته اي 
بنياني اس��ت و ما در س��ال 

را  تمرك��ز  همي��ن   2006
داش��تيم. همچني��ن در گروه 

ما همه ب��ا هم دوس��ت بوديم- 
يعن��ي فرات��ر از ي��ك مجموع��ه  

فوتباليس��ت - كه كمك شاياني به 
ما كرد. 

هيچ چيز نمي توانس��ت ما 
را تحت فش��ار بگذارد. 

م��ا هم��واره قوي تر 
مانع��ي  ه��ر  از 
بوديم. دو سالي 
مي ش��د كه ما 
همديگ��ر،  ب��ا 
گ��روه  ي��ك 

بازيك��ن، پي��ش 
رفت��ه بودي��م. طي 

تمرين ها و مسابقات به ش��ناخت خوبي از همديگر و 
ش��خصيت هاي يكديگر رس��يده بوديم. ب��ا همديگر 
احس��اس ق��درت مي كردي��م. مطمئ��ن بودي��م اين 
روياي ب��زرگ را به دس��ت مي  آوريم. كل كش��ور اين 

اعتمادبنفس را داشت. 
و خطاب ب��ه بازيكنان )و مربيان��ي( كه مي خواهند 
جام جهاني را ببرند مي گويم- به نظر من- بايد يك 
قانون را از بر كنند: آنهايي كه بازي نمي كنند مهم تر 

از آنهايي هستند كه در ميدان مسابقه هستند. 
مهم است كه هر روز همه احساس درگيري 

كنند حتي كس��اني كه جزو بازيكنان 
بع��دي  بازي ه��اي  ش��روِع 

معن��اي  نيس��تند. 
تيم ي��ك 

همي��ن 
ايتاليا  است. 
در س��ال 2006 
ج��ام جهان��ي را ب��ه 
خانه ب��رد چ��ون آنهايي كه 
بازي مي كردند و آنهاي��ي كه بازي 
نمي كردند در يك س��طح قرار داشتند؛ 
هرگز مشكلي نبود و همه آماده بودند هر 
وقت الزم باشد خودشان را براي تيم به آب  
و آتش بزنند؛ اهميتي نداشت ستاره بودي 

يا نه. همه و منظورم حقيقتا همه است. 
اين ن��وع روحي��ه به تي��م اج��ازه مي دهد 
قوي ت��ر باش��د. در تابس��تان 2006 آن 
ماجراي رسوايي مشهور كالچو پولي اتفاق 
افتاد. عم��وم مردم اظهارنظ��ر كردند و 
مطبوعات مي خواس��ت فابيو كاناوارو 
اخراج ش��ود. كاناوارو، كاپيتان ما بود 
و كاپيت��ان جايگاهي مص��ون دارد 
بنابراين م��ا مدافع او ش��ديم، به او 
احترام گذاش��تيم و از اي��ن ماجرا 

قوي تر بيرون آمديم. 
خانواده هم نقش��ي كلي��دي ايفا 
مي كند: طي برگزاري جام جهاني 
همسران و نامزدها در هتلي ديگر 
اقام��ت داش��تند. اين هم نش��ان 
ديگري از همبستگي است. بدين 
ش��كل م��ا مي توانس��تيم روز بعد 
از بازي ه��ا آنها را ببينيم. كارش��ان 
خري��د ك��ردن نب��ود و مث��ل زنان 
كليشه اي  مش��هور  فوتباليست هاي 
رفت��ار نمي كردن��د؛ آنها بچه ه��ا را با 
خودش��ان مي آوردند تا در پارك بازي 
كنند. مسائل جانبي خارج از ميدان هم 
براي شكل گيري يك گروه در جام  

جهاني حايز اهميت است. 

در مي��دان رقابت آمادگي ورزش��ي پي��ش از جام 
جهاني مولف��ه اي بنياني اس��ت. بايد ورزي��ده وارد 
ميدان شوي. چهار روز در هفته بازي مي كني تا در 
بهترين و كامل ترين فرم قرار بگيري. بعد از بازي ها 
تمريني سبك داري، بعد يك يا دو تمرين داري و به 

ميدان بازمي گردي. زمان استراحت نداري. 
به هن��گام نزديك ش��دن به مس��ابقات بزرگ، 
دانس��تن مديري��ت لحظات مهم اس��ت؛ 
هر كس��ي به ش��يوه خ��ودش آن را طي 
مي كند. من سراغ پلي استيشنم مي روم! 
روز فينال ايتاليا- فرانس��ه، س��اعت 5:30 
دقيقه عصر به وق��ت محلي، پ��س از ميان وعده اي 
كه خورديم، چند س��اعتي قبل از بازي... در اتاقم با 
فرانچسكو توتي و وينچنزو ياكويينتا پلي استيشن 
ب��ازي مي كرديم، همي��ن خيلي چيزها را روش��ن 

مي كند. 
در ج��ام جهاني وقت ن��داري بعد از هر برد جش��ن 
بگيري- ش��ايد در يك  چهارم نهايي ي��ا نيمه نهايي 
بتوان��ي- چون فق��ط مي توان��ي جلو را ن��گاه كني 
و رازش اين اس��ت كه متمركز بمان��ي. بعد از اينكه 
آلمان را در دورتموند برديم خوش��حال بوديم اما از 
پيش از آن در فكر فرانس��ه بوديم. اين طرز فكر برد 

است. 
بعد نوبت مربي مي ش��ود. با ش��هامت بودن، مولفه 
اساس��ي مربي پيروز در جام جهاني است. مارچلو 
ليپي، مرب��ي تيم م��ا در 2006 همي��ن ويژگي را 
داشت. او تصميم هاي س��ختي مي گرفت كه بازي 
را دگرگ��ون مي كرد. اگر ش��خصيت و ش��جاعت 
داشته باش��يد، قهرمانان بزرگ به حرف هاي شما 

گوش مي دهند و براي تان احترام قايل هستند. 
توصيه  ام از لحاظ رواني اين است كه هرگز دلسرد 
نشويد. از لحظه هايي كه فراموش شان نكردم گلي 
است كه در فينال به فرانسه زديم... اما درست چند 
لحظه قبل يك پنالتي داده ب��ودم. هنوز مي توانم 
آن ياس را به خاطر بياورم، درونت احس��اس بدي 
داري. اميدوار ب��ودم زين الدين زي��دان آن را گل 
نكند. اين طور نش��د اما به خودم گفت��م بي خيال 
نشو و سرنوشت آن گل به يادماندني را به من هديه 

كرد. 
اصلي ترين تصوير ذهن��ي كه از ج��ام جهاني دارم 
وقتي اس��ت كه جيجي ريوا، مهاجم سابق كالياري، 
افس��انه فوتبال ايتاليا كه در 42 ب��ازي ملي 35 گل 
زد، به من گف��ت: »ماركو، 100 گلي ك��ه زده ام را با 
يكي از گل ه��اي تو عوض مي كنم. « بع��د از آن بود 
كه به اهميت كاري ك��ه كرده بودم پ��ي بردم. بعد 
ش��كوه گروهي خارق العاده را دريافتم. جام جهاني 
را فقط يك گروه مي تواند به خانه ببرد مثل آن تيم 

شگفت آور ايتاليا. 
The Guardian

آلكس ايوانويچ از قمارخانه خارج مي شود؛ در حالي 
كه تمام زندگ��ي اش را باخته. جز تنها س��كه باقي 
مانده در جيبش. دارد به اين فكر مي كند كه بخشي 
از اين س��كه را براي خريد غذا كنار بگذارد و بخش 
ديگرش را دود كند. در همين حال به ناگاه راه خود 
را به سمت قمارخانه كج مي كند. آلكس برمي گردد 

تا تنها چيزي كه برايش باقي مانده را نيز قمار كند. 
اينها بخشي از سرگذش��ت راوي رمان جذاب قمارباز، 
نوشته فئودور داستايفسكي رمان نويس مشهور روسيه 
اس��ت. يكي از پركارترين نويسندگان تاريخ معاصر كه 
اگر االن زنده بود، حتما رماني هم در مورد جام جهاني 
روس��يه مي نوش��ت. يا الاقل مي تواني��م بگوييم كه او 
نمي توانست نسبت به اين واقعه بي تفاوت باشد. كسي 

كه رمان قمارباز را مي نويسد نمي تواند نسبت 
به بزرگ ترين قماري كه در كش��ورش در حال 

برگزاري است بي اعتنا باشد. 
قمار ب��زرگ جام جهاني در روس��يه در حال 
ش��روع اس��ت. 32 تيم از اقصي نق��اط دنيا 
آمده اند تا روي يك جام ش��رط  بندي كنند. 
بعض��ي از تيم ها ش��انس بيش��تري دارند و 
بعضي ه��ا كمتر. ام��ا هيچ كس بي ش��انس 
نيس��ت. مثل رولت روسي. ش��ما مي توانيد 
تم��ام پول ت��ان را روي خانه اي كه ش��انس 
كمتري دارد بگذاريد، امكان برنده شدن تان 
خيلي كم است، اما اگر برنده شويد شاهكار 
كرده اي��د و پول ت��ان را چند براب��ر. تيم  ها و 
آدم هايي در روسيه هستند كه ديگر چيزي 
براي از دس��ت دادن ندارند. هرچه هس��ت 
همين جاس��ت. هي��چ چيزي ب��راي آينده 
ذخيره نمي ش��ود. هيچ چيزي ب��راي فردا 
وجود ن��دارد. بازيكنان و مربي��ان مي دانند 
اگر هر چه دارند رو نكنند، داشته هاي ش��ان 
ديگر هيچ وقت به دردش��ان نخواهد خورد. 
مث��ل قماربازها ك��ه هيچ وقت فكر ف��ردا را 
نمي كنند. براي آنه��ا »دم« مهم ترين چيز 
اس��ت. تمام تيم هاي حاض��ر در جام جهاني 
بايد مثل قماربازها فكر كنن��د. مي رويم كه 

برنده شويم. 
قمارب��از داستايفس��كي ه��م رقاب��ت كلي 
آدم براي كس��ب ق��درت و ثروت را نش��ان 
مي دهد. رماني كه نوش��تنش يك ماه طول 
كشيد. درس��ت به اندازه طول برگزاري يك 
دوره جام جهاني. در روايت داستايفس��كي 

آدم هاي��ي از جاه��اي مختل��ف دني��ا آمده ان��د و 
مي خواهند »ژنرال« را سركيس��ه كنند؛ ژنرالي كه 
خودش منتظر مرگ كس ديگري اس��ت تا اموالش 
را تصاحب كند. مارك دگريو فرانسوي كه كلي پول 
به ژنرال قرض داده و ام��وال ژنرال را گرو گرفته و در 
پي سودش است، مستر آستلي انگليسي كه خيلي 
مرموزانه آن اط��راف مي پلكد. مادرب��زرگ كه اهل 
مسكو اس��ت و چنان به قمار معتاد مي شود كه يك 
نفر بايد خود او را جمع كند. دوش��يزه بالنش كه در 
سر س��وداي مرگ مادربزرگ )مادر ژنرال( و ازدواج 
با پسر 65 س��اله او را دارد. همه و همه در حال يك 
قمار بزرگ هستند و خود آلكس دارد زندگي اش را 
روي عشق پولينا قمار مي كند. هيچ كس نمي تواند 
در مقابل وسوس��ه قدرتمند و ه��وس كودكانه قمار 

مقاومت كند. 

انگار يك جام جهاني كوچك در آن خانواده در جريان 
است. هركس وارد شده تا موفقيت خودش را به دست 
بياورد. اما چه كس��ي در نهايت مي تواند برنده باش��د؟ 
داستايفس��كي مي گويد آن كسي كه هيچ چيزي براي 
از دست دادن ندارد، برنده مي شود. اما بايد بگوييم كه 
در جهان بيني آلكس قمارباز برن��ده و بازنده بازتعريف 
ش��ده. او قمار را در وهله اول به خاط��ر خود قمار بازي 
مي كند. لذت و سرمستي اي كه اين كار به او مي دهد، 
چند برابر بزرگ تر از پول است. مثل تيم هاي حاضر در 
جام جهاني و طرفداران ش��ان. همه مي دانند كه بعد از 
اين همه سر و دست شكستن ها و هيجان تنها يك تيم 
جام را باالي س��ر مي برد و بقيه تيم ها ول معطلند. اما 
اين به هيچ وجه باعث نمي ش��ود كه آنها شانس حضور 
در چنين روي��دادي را از دس��ت بدهن��د. همين طور 
طرفداران ش��ان. هركس��ي كه االن در روس��يه است و 
هركس��ي كه با جديت تم��ام اخبار و 
حواش��ي جام را دنبال مي كند، تمام 
بيننده ه��اي ميلي��اردي مس��ابقات، 
در وهله اول به خاطر خ��ود فوتبال و 
هيجان و سرمستي بي نظيرش پيگير 
مسابقات هستند. در اين مسير شادي 
هست، گريه هست، برد هست، باخت 
هس��ت ولي هيچ چيز تمام نمي شود. 
اي��ن قمار ك��ه تم��ام ش��ود مي روند 
سروقت قمارهاي ديگر. جام ملت هاي 
قاره خودشان. جام هاي باشگاهي. جام 
 جهاني بعدي. مي گوين��د قمارباز اگر 
بعد از باخت نگويد: »ب��ه قوزك پام« 
از غصه دق مي كند. طرفداران فوتبال 
هم همين شكلي هس��تند. هر بار كه 
مي بازن��د مي گوين��د دوره بعد، فصل 
بعد، ب��ازي بعد. هيچ ك��س بي خيال 
نمي شود. همانطور كه موالنا مي گويد: 
خنك آن قماربازي كه بباخت هرچه 
بودش/ بنماند هيچش اال هوس قمار 

ديگر. 
قمار ب��زرگ در روس��يه دارد آغاز 
مي شود. كشوري كه سايه سنگين 
ادبياتش، رمان نويسان و شاعرانش 
بر سر دنياي هنر سنگيني مي كند، 
اين بار مي خواهد با فوتبال در مركز 
توجهات جهاني قرار بگيرد. در اين 
كارناوال هزار رنگ، فقط عش��ق به 
فوتبال است كه جريان دارد. عشق 

به قمار. 

به احترام فئودور داستايفسكي

قمار بزرگ در روسيه

ماتراتزي و جام جهاني 2006

در جام جهاني وقت نداري

راموس و رونالدو اين بار عليه هم
اسپانيا جمعه شب به مصاف پرتغال مي رود

آمريكا، كانادا و مكزيك ميزبان هاي جام جهاني 2026
آفريقا به مراكش ركب زد

زنان از سنگ نوشته هاي قديم تا ديوارنگاره هاي جديد
بي مهري به نيمي از ملت

تاريخچه ميزبان هاي جديد 

جام جهاني 2026 در يك قاره

به مناسبت جام جهاني 2018
 كاهش تعرفه رومينگ همراه اول 

در دو اپراتور مهم روسيه

اين تيم در حالت تدافعي به شرايط 4-1-4-1 تغيير 
پوزيش��ن مي دهد و براي بازپس گي��ري توپ تالش 
مي كند. مدافعان مركزي تيم ملي نقش فوق العاده اي 
در كنترل بازي دارند. جاي گيري هاي آنهاس��ت كه 
تعيين مي كند تيم در هر ش��رايطي چ��ه چيدماني 
داش��ته باش��د. زماني كه به جلو حرك��ت مي كنند، 
مدافعان كناري نفوذ مي كنند و يكي از هافبك هاي 
دفاعي به كمك بازي س��ازان خواهد رفت. همچنين 
مدافعان مياني با ارسال توپ هاي بلند براي وينگرها 
نقش زيادي در ضدحمالت تيم دارند. در زمان حمله، 
به خصوص از كناره ها تاكتيك تيم به 4-2-4 تغيير 
حالت پيدا مي كن��د و در اين زم��ان خطرناك ترين 
اتفاق ممكن ب��راي دو تيم رخ مي دهد. دف��اع ايران 
آسيب پذيرتر شده و از س��ويي برتري عددي در خط 

حمله با آنها خواهد بود. 
مراك��ش در راه صعود به جام جهاني از گروه س��خت 
خودش با حضور س��احل عاج و گابن بدون مش��كل 
خاصي صعود كرد. خالد بوطالب در مرحله مقدماتي 
4گل به ثمر رس��اند كه ش��امل هت تري��ك در بازي 
خانگي مقابل گابن هم مي شود. هرو رنارد، سرمربي 
مراكش تنها مربي اي است كه با دو تيم مختلف موفق 
به قهرماني در ج��ام ملت هاي آفريقا ش��ده. مهدي 
بن عطيه، مدافع مركزي يوونتوس، كاپيتان اين تيم 
اس��ت. مراكش هم مانند ايران با چينش 1-3-2-4 
بازي مي كند. كري��م االحمدي، بازيك��ن فاينورد از 
هافبك هاي دفاعي خوب اين تيم است و بوصوفه هم 
او را حمايت مي كند. رومان س��ايس، هافبك دفاعي 
تيم ولورهمپتون در تيم مل��ي الجزاير به عنوان يك 
مدافع مياني بازي مي كند. اين موضوع از آنجا نشات 
مي گيرد كه هرو رنارد عالقه خاصي به بازي سازي از 
دفاع و در مواقع لزوم ارس��ال پاس هاي قطري دقيق 
دارد. حكي��م زيش، بازيك��ن آژاكس هم ب��ه عنوان 
هافبك خالق اين تيم ش��ناخته مي ش��ود. امرابات، 
يكي از كليدي ترين بازيكنان مراكش است كه مهار 
او توس��ط مدافعان كن��اري ايران يك��ي از مهم ترين 
وظايف شان محسوب مي ش��ود. و جداي از همه اين 
بازيكنان، نبايد از جوان اول بوندسليگا غافل شد؛ امين 
هريت، ي��ك وينگر خالق و تكنيكي اس��ت و در جام  
جهاني به دنبال دست  وپا كردن پيشنهاداتي از طرف 

تيم هاي مطرح است. 
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خبر

ايران جمعه در سن پترزبورگ به مصاف مراكش مي رود

نسل ما هم حق شادي دارد

علي  كرباليي 

علي   ولي اللهي

ماركو  ماتراتزي
ترجمه: بهار سرلك

وحيد   جعفري  داس��تان لوپتگي و رئال مادريد و تيم ملي اس��پانيا مثل 
داستان هاي مثلث عشقي اس��ت. همه چيز عالي است. 
همه چيز خوب پي��ش م��ي رود. ماتادورها با س��رمربي 
جوان ش��ان يكي از بخت ه��اي اول قهرماني به حس��اب 
مي آيند. همه درباره قدرت اين تي��م و مجموعه جذابي 
كه بازيكنان و مربي در كنار هم به وج��ود آورده اند حرف 
مي زنند. ما خودمان م��دام به اين فك��ر مي كنيم كه در 
مقابل اس�� پانياي آماده لوپتگي چه كار كنيم. اما جو تيم 
ملي اسپانيا حسابي تحت تاثير آرامش قبل از توفان قرار 
دارد. لبخندها، بگوبخندها، سرزندگي ها؛ كسي نمي داند 
قرار است چه اتفاق مهمي درست دو روز قبل از بازي اول 
اسپانيا مقابل سخت ترين رقيبش در گروه، يعني پرتغال 
رقم بخورد.  خبر كوتاه بود و شايد نه چندان عجيب. چون 
بارها نمونه اش را ديده بوديم. »لوپتگي بعد از جام جهاني 
هدايت رئال را برعهده خواهد گرفت«. اينكه مربيان بزرگ 
بعد از مسابقات سر از يك باشگاه بزرگ دربياورند اتفاقي 
معمول در فوتبال روز دنياست. حاال همه در مورد خوب 
يا بد بودن انتخاب پرز حرف مي زنند. در مورد موفقيت يا 
عدم موفقيت لوپتگي در برنابئو. تا اينكه سروكله ضلع سوم 
مثلث عش��قي لوپتگي- رئال- فدراسيون فوتبال اسپانيا 
پيدا مي شود. روبيالس، رييس فدراسيون فوتبال اسپانيا به 
فاصله چند ساعت پس از اعالم خبر آغاز رابطه لوپتگي- 
رئال موضع گيري خ��ودش را اعالم مي كن��د: »ما مربي 
پيمان شكن نمي خواهيم!« حاال توفان آغاز شده. اوضاع 
حسابي به هم ريخته. مدعي كسب عنوان قهرماني جهان 
با چنان چالشي مواجه ش��ده كه تا مدت ها كسي يادش 
نمي رود. آيا اسپانيا بدون لوپتگي بايد در جام حاضر شود؟ 

آيا فدراسيون اسپانيا كوتاه مي آيد؟ اگر لوپتگي برود چه 
كسي جانشينش مي شود؟ در اين ميان ما ايراني ها از همه 
مش��تاق تريم به پيگيري اخبار. گويا از خود اسپانيايي ها 
هم بيشتر.  بله! در نهايت درام اتفاق مي افتد. يك نفر بايد 
برود. روبيالس نمي تواند پنهان كاري شريكش را تحمل 
كند. رابطه اي كه پاي نفر سومي در آن وسط باشد به درد 
نمي خورد. مهم نيس��ت دو روز مانده باشد تا شروع جام. 
مهم نيست تمركز تيم به  هم بخورد. مهم نيست حتي اگر 
تيم نتيجه نگيرد. مرغ يك پا دارد. بحث غرور وسط است. 
يعني چي كه بدون اطالع ما، با شريك ما قرار مي گذارند؟ 
اين  جمله را احتماال روبيالس پيش خودش گفته. كسي 
كه اعالم كرد از همان لحظ��ه  اعالم خبر تصميم خودش 
را گرفته بوده.  داستاني كه امروز در مورد اتفاقات فوتبال 
اسپانيا رخ داده، همه ويژگي هاي يك درام عاشقانه با تم 
خيانت را دارد. جدا از بازيگ��ران اصلي، روايت نقش هاي 
درجه دو را هم به صورت كامل پرورانده. خورخه مندس، 
مدير برنامه هاي لوپتگي يكي از نقش هاي فرعي اما حياتي 
داستان را بازي مي كند. كسي كه احتماال زير پاي مربي 
جوان نشسته تا او را به رئال ببرد و از آن طرف پرز را جري 
كرده تا زودتر اين اتفاق بيفت��د. خورخه مندس پرتغالي 
هيزم بيار معركه است. در كمپ تيم رقيب. از دسته كساني 
كه با وسوس��ه و حرف هاي درگوش��ي رابطه ها را خراب 
مي كنند. از آن طرف حلقه دوستان و آشنايان را داريم كه 
مي خواهند ريش سفيدي كنند و شر را بخوابانند: راموس 
و اينيستا. اما كاري از پيش نمي برند. ما هم اين وسط نقش 
شاهد را بازي مي كنيم. شاهدي كه فكر مي كند از جريان 
منتفع شده، اما واقعيت نشان مي دهد كه در هر صورت ما 
جلوي اسپانيا، چه با لوپتگي، چه بي لوپتگي، چه با تمركز، 

چه   بي تمركز، روز فوق العاده سختي خواهيم داشت. 

سرمربي اسپانيا اخراج شد
مثلث عشقي با تم خيانت

بهرام   سرگوسرايي

راي گيري براي انتخاب ميزب��ان جام جهاني 2026 در 
ش��هر مس��كو و در فاصله يك روز مانده به آغاز رسمي 
جام جهاني انجام شد و سه كشور اياالت متحده، كانادا و 
مكزيك موفق شدند در نبرد با مراكش ميزباني را از آن 
خود كنند. سه كشور امريكاي ش��مالي و حوزه درياي 
كاراييب در اي��ن راه 6۷ درص��د آرا را به خود اختصاص 
دادند و كش��ور آفريقايي تنها توانس��ت نظر 33 درصد  
اعضا را به س��مت خود جلب كند.  در اي��ن بين با اعالم 
ريز نتايج توسط فيفا راي چند كش��ور جالب توجه به 
نظر مي رس��د كه در ادامه با هم مرور مي كني��م.  ايران 
تنها كش��وري بود كه در اين انتخابات موضع ممتنع به 
خود گرفت. منازعات سياسي بين ايران و امريكا/ كانادا 
و همچنين ايران و مراك��ش دليل اتخاذ اين تصميم در 
سطح مديران فوتبالي كشورمان عنوان شد. چند ساعت 
قبل از شروع مراسم راي گيري، مجلس عوام كانادا طرح 
توقف مذاكرات با ايران را تصويب كرد. از مدتي قبل هم 

به خاطر آنچه دخالت ايران در مراكش و تجهيز نيروهاي 
ضددولتي آن كشور عنوان شد، روابط تهران- رباط در 
وضعيتي مبهم قرار گرفته بود. به اين ترتيب واضح بود 
كه راي ايران قطعا به س��بد هيچ ك��دام از اين دو نامزد 
ميزباني جام جهاني نخواهد رفت.  غي��ر از ايران كه راي 
ممتنع داشت، كشورهاي اسپانيا، كوبا و اسلوني اصال در 
انتخابات شركت نكردند! از ديگر نكات جالب راي گيري 
خالي كردن پشت مراكش توسط كشورهاي آفريقايي 
بود. در بيانيه اي كه قبل از انتخابات توس��ط كشورهاي 
عضو كنفدراسيون آفريقا صادر شد، آنها حمايت خود 
را از ميزباني كشور هم قاره شان اعالم كردند. با توجه به 
مصاحبه توهين آميز چند وقت گذشته ترامپ در مورد 
سياه پوستان و آفريقايي ها مي ش��د، حدس زد كه اين 
حمايت به صورت كامل انجام شود، اما نتايج انتخابات 
نشان مي دهد كه كش��ورهايي مثل آفريقاي جنوبي، 
ناميبيا، سيرالئون، زيمبابوه و چند كشور آفريقايي ديگر 

به قول شان پايبند نماندند. گويا البي امريكايي ها قوي تر 
و وعده هاشان جذاب تر بوده.  در كنار راي هاي سياسي 
كشورهايي مثل سوريه و كره شمالي كه به مراكش راي 
دادند، كش��ورهاي صاحب فوتبال هم راي هاي شان را 
بين دو نامزد تقسيم كردند. كشورهاي ايتاليا، فرانسه، 
برزيل و هلند راي شان را در س��بد مراكش انداختند و 
آلمان و انگلستان و آرژانتين راي به ميزباني كشورهاي 

امريكاي ش��مالي دادند. نمي توان با قطعيت دليل اين 
تقس��يم بندي را عنوان كرد. يعني نه داليل سياس��ي 
مش��خصي وجود دارد و نه ارتباط خاصي مي توان پيدا 
كرد كه چرا آلمان با اينكه در چن��د وقت اخير از لحاظ 
تجاري حس��ابي با اياالت متحده درگير ش��ده باز هم 
به اين كش��ور راي مي دهد، اما فرانسه كه در وضعيتي 
مش��ابه با آلمان در مناس��باتش با امريكا ق��رار دارد به 

تحليل

مراكش راي داده. در مورد كشورهاي برزيل و آرژانيتن 
اما وضعيت واضح تر است. آرژانتين احتماال پيرو اكثريت 
كشورهاي امريكاي جنوبي ترجيح داده همسايه هاي 
شمالي اش ميزبان باشند و برزيل به دليل سياست هاي 
مداخله جويانه امريكا كه از ديرباز در اين كش��ور وجود 

داشته، خواسته به نوعي انتقام بگيرد. 
اما از همه اينها واضح تر البي ه��ا و خريد و فروش هايي 
اس��ت كه قبل از انتخابات انجام مي گي��رد. البي هايي 
آنقدر قدرتمند و تاثيرگذار كه حتي مي تواند بر منازعات 
سياسي كشورها هم تاثيرگذار باشد وگرنه چرا روسيه 
بايد به اياالت متحده راي بدهد؟ يادمان نرفته كه دو ماه 
پيش، روس��يه و امريكا نزديك بود در سوريه يك تقابل 
نظامي واقعي داشته باشند. ترامپ از موشك هاي زيبا و 
هوشمندش مي گفت كه مي تواند استحكامات نظامي 
روسيه را نابود كند و پوتين در جواب تهديدهاي همتاي 
امريكايي اش از قدرت وحشتناك نيروهاي نظامي روس 
مي گفت. همه اين موارد نشان مي دهد كه شكل روابط 
در فوتبال كامال متفاوت از دنياي سياست است هرچند 
اين دو اه��رم قدرتمند مي توانند عميق��ا روي يكديگر 

تاثيرگذار   باشند. 

FIFA


